
ÇİFTLİK MAKİNELERİ HİBE MÜRACAATLARI BAŞLIYOR

Hayvan Kırkım Makinesi
* HBS’de en az 20 küçükbaş hayvan kaydı olan

yetiştiricilerin makine alımları desteklenecektir.

Süt Soğutma Tankı
* HBS’de en az 5 büyükbaş veya 50

küçükbaş hayvan kaydı olan yetiştiricilerin

makine alımları desteklenecektir.

Küçükbaş Kilit Sistemli 

Yemlik
* HBS’de en az 20 küçükbaş

hayvan kaydı olan

yetiştiricilerin makine alımları

desteklenecektir.

Yem Karma Makinesi
* HBS’de 5 ila 50 arası büyükbaş hayvan

kaydı olan yetiştiricilerin 0,75-2,5 m3 Hp

gücünde makine alımları desteklenecektir.

Seyyar Süt Sağım Makinesi
* HBS’de en az 2 büyükbaş veya 20 küçükbaş hayvan

kaydı olan yetiştiricilerin makine alımları

desteklenecektir.

Yem Ezme Makinesi
* HBS’de en az 2 büyükbaş

veya 20 küçükbaş hayvan

kaydı olan yetiştiricilerin

makine alımları

desteklenecektir.

Hayvan Su Tankeri
* HBS’de en az 2 büyükbaş

veya 20 küçükbaş hayvan

kaydı olan yetiştiricilerin

makine alımları

desteklenecektir.

Son 

Başvuru Tarihi

24 Mart 2023

Bireysel başvurularda KDV Hariç % 70

Hane Reisi Kadın ve Genç (41 Yaş altı) başvurularında KDV Hariç % 80
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KARAMAN İLİ 2023 YILI 1. HİBE PROGRAMI 

ÇİFTLİK MAKİNELERİ HİBE ÇAĞRISI İLANI 

 
 Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında, 2023 yılı için 1. Hibe çağrı dönemi başlamıştır. Bu çağrı proje bölgesinde küçükbaş ve büyükbaş 

hayvancılık işletmelerinin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik gelişmeleri takip etmelerinin sağlanması, iş gücünden tasarruf edilmesi ve 

üretimde verimin arttırılması amacıyla makine hibe desteklemesi yapılması planlanmaktadır 

 Proje bölgesinde yer alan çiftçilerimize verilecek hibelerle hayvan kırkım makinesi, küçükbaş kilit sistemli yemlik, seyyar süt sağım makinesi, su tankeri, 

süt soğutma tankı, yem ezme makinesi ve yem karma makinesi verilecektir. 

 Bu ilan metni genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Çiftlik Makinesi Hibe Konuları: 
 

1. Hayvan Kırkım Makinesi: HBS’de en az 20 küçükbaş hayvan kaydı olan yetiştiricilerin makine alımları desteklenecektir. 

2. Küçükbaş Kilit Sistemli Yemlik: HBS’de en az 20 küçükbaş hayvan kaydı olan yetiştiricilerin makine alımları desteklenecektir. 

3. Seyyar Süt Sağım Makinesi: HBS’de en az 2 büyükbaş veya 20 küçükbaş hayvan kaydı olan yetiştiricilerin makine alımları desteklenecektir. 

4. Su Tankeri: HBS’de en az 2 büyükbaş veya 20 küçükbaş hayvan kaydı olan yetiştiricilerin makine alımları desteklenecektir. 

5. Süt Soğutma Tankı: HBS’de en az 5 büyükbaş veya 50 küçükbaş hayvan kaydı olan yetiştiricilerin makine alımları desteklenecektir. 

6. Yem Ezme Makine:  HBS’de en az 2 büyükbaş veya 20 küçükbaş hayvan kaydı olan yetiştiricilerin makine alımları desteklenecektir. 

7. Yem Karma Makine: HBS’de 5 ila 50 arası büyükbaş hayvan kaydı olan yetiştiricilerin 0,75-2,5 m3 makine alımları desteklenecektir. 

* Başvuru sahipleri ve eşleri aynı çağrı döneminde yukarıda belirtilen yatırımlardan sadece bir tanesine başvuru yapılabilir. 

 

Uygulama Bölgesi: Tüm yatırımlar Tüm Merkez Proje Köyleri (54 Köy), Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler İlçelerinde de uygulanacaktır. 

Hibe Oranı: * Bireysel başvurularda %70 oranında (KDV hariç) destekleme yapılacaktır. 

* Hane reisi kadın ve genç başvurularında %80 oranında (KDV hariç) destekleme yapılacaktır. 

 

Başvuru Süresi: 06 Mart 2023 - 24 Mart 2023 arasındadır. 

Son Başvuru Tarihi: 24 Mart 2023 günü saat 16:00’ya kadardır. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvuru Yerleri: Başvurular Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Başyayla, Ermenek, Sarıveliler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 

yapılacaktır.  

 

Hibelere Kimler Başvuru Yapabilir?  
 Başvuru sahipleri Karaman İlinin Merkez proje köyleri (54 Köy), Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler İlçeleri ve bu ilçelere bağlı mahalle, köyler ve beldelerde 

en az 6 (altı) aydır ikamet ediyor olmalıdır. (HBS kaydı aranacaktır.) 

 Bireysel olarak, 

 

Başvuruda İstenecek Belgeler: 
1. Başvuru sahibi adına doldurulmuş Çiftlik Makineleri Hibeleri Başvuru Formu. (İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir) 

2. Başvuru sahibinin 2023 yılına ait HBS belgesi olmalıdır. Ancak kendisine ait HBS belgesi olmayan kadın başvuru sahipleri için aynı hanede yaşayan 

birinci derece yakınının 2023 yılına ait HBS belgesi. 

3. Hane Reisi Kadın olarak başvuru yapılıyor ise bu durumu gösterir belge. 

4. Başvuru sahibinin e-Devlet sisteminden alacağı son 6 aylık ikametini gösterir Tarihçeli Adres Bilgileri Raporu. 

5. Başvuru sahibinin Muhtar Onaylı Aynı hanede yaşayan bireyler beyan formu. (Eğer aynı hanede ikamet eden en az %80 engelli birey varsa, durumunu 

gösteren rapor eklenmelidir.) 

6. Başvuru sahibinin e-Devlet sisteminden alacağı SGK Hizmet Döküm Raporu. 

7. Başvuru sahibinin ÇKS kaydı dökümü veya ÇKS kaydı olmadığına dair belge. 

8. Başvuru sahibi herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlı ise belgesi. (Ziraat Odası üyeliği hariç) 

9. Başvuru sahibinin başvuru yaptığı makine türü için en az bir tedarikçiden aldığı Piyasa Araştırma Formu. 

10. Su tankerine başvuru yapan başvuru sahipleri için en az 35 hp gücünde kendisi veya ÇKS sahibine ait Traktörün Ruhsat Fotokopisi. 

 

Başvurunuzu Nasıl Yapabilirsiniz? 
1. Proje bölgesinde ikamet ediyorsanız size en yakın İl/İlçe Müdürlüğüne giderek yatırım yapmak istediğiniz alanla ilgili formları alarak doldurup 

başvurunuzu yapınız. 

2. Başvuru dosyası en yakın İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen teslim ediniz. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.  

3. Başvuru formunu doldururken, “Proje Bütçesi” bölümü dikkatlice hazırlanmalıdır. Tutarlar KDV hariç yazılmalıdır. Maliyet kalemleri piyasa şartlarına 

uygun olmalıdır. 

4. Başvuru formunda ve eklerindeki bilgilerden başvuru sahibinin sorumlu olduğunu unutmayınız!  Başvuru yapan çiftçi hibeye hak kazansa dahi başvuru 

dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

 

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 her bir yatırım konusu için ayrı ayrı 

hazırlanmış olup, gereken tüm detayları içermektedir.  

Yukarıda belirtilen Hibe Uygulama Planlarını, Başvuru Formunu, Teknik ve İdari Şartnameleri ve bu belgelerin eklerini yukarıda belirtilen İl/İlçe 

Müdürlüklerinden alabilir veya Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün web sitesinden indirebilirsiniz.    

(http://karaman.tarimorman.gov.tr) adresinde duyurular kısmında mevcuttur. 
 

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin İrtibat Telefon Numaraları: 
Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  

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

                                Çiftçi Destek Ekipleri           (338) 213 16 53 (dâhili 219-220-216) 

Başyayla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü       (338) 351 61 50 

Ermenek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü       (338) 716 26 00 

Sarıveliler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü     (338) 441 22 87 

http://karaman.tarimorman.gov.tr/

