
 

KARAMAN İLİ 2022 YILI EKONOMİK YATIRIM PROGRAMI 

HİBE ÇAĞRISI İLANI 

 

 

 Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında, 2022 yılı için Ekonomik Yatırım Planı Hibe çağrı 

dönemi başlamıştır. Karaman ili proje sahasında yetiştirilen ürünlerin daha yüksek katma değer seviyesine 

çıkarılarak bölgede kurulu ve faal çiftçi örgütlerinin ürün işleme, paketleme ve pazarlama faaliyetlerine 

ilişkin yatırımlarının desteklenmesi hedeflenmiştir. 

 Proje bölgesinde üretimi gerçekleştirilen tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve/veya pazarlanması 

yoluyla katma değerinin artırılması ve bölgede yaşayan insanların gelir seviyesinin kalıcı olarak 

yükseltilmesine katkı sağlamak üzere bölgede faal çiftçi örgütlerinin yapısının güçlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çiftçi örgütlerinin ürün işleme,  paketleme, boylama ve/veya pazarlama 

amaçlı tesis yapımına destek verilmesi planlanmıştır. 

 Bu ilan metni genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Hibe Yatırım Konuları: 
Uygulama kapsamında proje sahasında faal durumda olan çiftçi örgütlerinin ürün işleme, paketleme ve 

pazarlama faaliyetlerine ilişkin yatırımları desteklenecektir. Bu kapsamda bilhassa bölgede katma değeri 

yüksek zeytin, ceviz ve badem ile üretimi yaygın üzüm, elma ve kiraz gibi ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi 

ve pazarlanmasına ilişkin yatırımların desteklenmesi planlanmaktadır. 

 

Uygulama Bölgesi: 

Karaman İli Merkez, Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler ilçesi ve bu ilçeye bağlı mahalle, köy ve beldeler. 

 

Hibe Oranı: 
Başvuru sonucunda desteklemeye hak kazanan çiftçi örgütüne %80 oranında (KDV hariç) hibe ödemesi 

yapılacaktır. 

 

Başvurularda aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir. 

Başvuru Süresi: 
28 Nisan 2022 - 27 Mayıs 2022 arasındadır. 

 

Son Başvuru Tarihi: 
27 Mayıs 2022 günü saat 16:00’ya kadardır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Başvuru Yerleri: 
Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. 

 

Hibeye Kimler Başvuru Yapabilir? 

Uygulama bölgesinde bulunup faal durumda olan Çiftçi Örgütleri. 

  

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru: 

Ayrıntılı bilgi almak için uygulama bölgesinde bulunan İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek 

şahsen ya da telefonla ilgili kişilerden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca size yol göstermesi için hazırlanan Hibe 

Uygulama Planlarından yararlanabilirsiniz. Bu kılavuzlar yatırım konusu için hazırlanmış olup, gereken tüm 

detayları içermektedir. 

  

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İrtibat Telefon Numaraları: 
 

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  

                                      İl Proje Yönetim Birimi       (338) 213 16 53 (dâhili 223) 


