Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç Çiftçileri Destekleme Projesi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının genç çiftçileri destekleme projesi hayata
geçiyor. Bakanlık Genç Çiftçilere 30 Bin Tl Proje karşılığı hibe verecek. Müracaat tarihleri 2
Nisan’da başlayacak ve 27 Nisan’da sona erecek. Müracaat önce internetten sonra ilçe
müdürlüklerine yapılacaktır.
24 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 2018-2 Kırsal Kalkınma Destekleri
Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile genç çiftçilerin
mahallinde uygulayacağı bitkisel hayvansal yöresel ürünler tıbbi aromatik bitki üretimi
projesi ile 30 Bin TL'ye kadar hibe ödenmesini kapsayacak.
Buna göre, 26 Şubat 2016 yılında yürürlüğe konulan Genç Çiftçi Projelerinin
Desteklenmesi Programı kapsamında, 18-40 yaş arası çiftçilere 30 bin liraya kadar, proje
karşılığı hibe veriliyor.
2016-2018 yılları arasına kapsayan program kapsamında yaklaşık 48 bin 100 genç
çiftçiye toplam 1 milyar 443 milyon lira hibe desteği verilmesi planlanıyor. Genç Çiftçilere
hibe desteği projesinde son başvuru tarihi 31 Mayıs 2019 tarihinde bitecek.
Programın Proje Konuları;
Hayvansal Üretime Yönelik Destekleme Projeleri Kapsamında
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi
Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi
İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı
Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
Bitkisel Üretime Yönelik Destekleme Projeleri Kapsamında

1.
2.
3.
4.
5.

Kapama meyve bahçesi tesisi
Fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği
Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği
Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği
Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı
Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve
paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında

1. Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi.
2. Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
konularını kapsar.
Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Bu tebliğin yayınlandığı tarih itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış
olmak

3. Okur – yazar olmak
4. Başvuru tarihi itibariyle, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık sigortası kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında
tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye iş
kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma programlarından
yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak
5. Başvuru tarihi itibariyle örgüt eğitime devam ediyor olmamak
6. Başvuru tarihi itibariyle askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya
denetimli serbestliği olan kişi olmamak
7. Başvuru tarihi itibariyle katma değer vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi
mükellefi olmamak
8. Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje
başvuruları için bu tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle 15 adet büyükbaş veya 50
adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak
9. Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için bu tebliğin yayımlandığı
tarih itibariyle 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak
10. Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi konulu proje başvuruları için bu
tebliğin yayınlandığı tarih itibariyle en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye
olmak
11. 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma
Destekleri kapsamında Genç Çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında tebliğ (tebliğ
no: 2016 / 16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı resmi gazetede yayımlanan kırsal
kalkınma destekleri kapsamında Genç Çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında
tebliğ (tebliğ no: 2017 / 10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi
imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal
edilmiş olmamak
12. Aynı proje konusunda bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak
13. Bu maddenin hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

