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İstihdam Teşvikleri
a) 6111 Sayılı Kanun Teşviki

Özel sektör işveren tarafından işe alınan;
• Son 6 aydır işsiz,
• 18-29 yaş arası erkek ya da 18 yaşından büyük kadın
İşe almaları durumunda 6 aydan 54 aya kadar sigorta primlerinin 
işveren hisselerine ait tutarı işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan karşılanır.

29 yaşından büyük erkeklerde mesleki belgeye sahip 
olanlar 24 ay destekten yararlanabilmektedir.

b) İşkur İşbaşı Eğitim Programı Mezunlarının İşe Alınması
İşbaşı eğitim programı kapsamında 3-12 ay süre ile tüm giderleri 
İŞKUR tarafından karşılanan katılımcıların 31/12/2017 tarihine 
kadar; programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı 
tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 
işe alınması ve iş yerinin son 1 yıllık işçi ortalamasına ilave olması 
durumunda imalat sektöründe 42 ay diğer sektörlerde 30 ay prim 
indirimi sağlanır.

c) Engelli İşçi Prim İndirimi
Engelli işçi çalıştıran iş yerlerinde engelli işçilere ait prime esas 
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren 
hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır.

d) 687 Sayılı KHK
02/01/2017 tarih ve 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
şartların sağlandığı 01/02/2017 tarihinden sonraki her ilave istihdam 
ve her ay için 31/12/2017 tarihine kadar 666 TL sigorta ve 107 TL 
vergi indirimi olmak üzere toplam 773 TL teşvik sağlanmaktadır.
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2İşbaşı Eğitim Programı
En az 2 sigortalı işçisi olan işverenlere sigortalı işçi sayılarının 
%30’u oranında, 3 ay ile 12 süre aralığında işçi desteği sağlanır.
Katılımcıların, program süresi boyunca iş kazası ve meslek hastalığı 
primi ödemesi ve günlük cep harçlığı ödemesi (aylık olarak) İŞKUR 
tarafından yapılır.
Programa 15 yaşını tamamlamış işsizler ya da üniversite öğrencileri 
dahil edilebilirler.

Girişimcilik Eğitim Programı
Kendi işini kurmak ve işini geliştirmek isteyen 18 yaşını tamamlamış 
herkese girişimcilik eğitimleri verilmektedir. Programı başarı ile 
tamamlayanlar Girişimcilik Belgesi almaya hak kazanırlar.
Girişimcilik eğitiminde;

hususlarında eğitimler verilmektedir.Girişimcilik eğitim programını 
tamamlayan kişilere KOSGEB tarafından 50.000 TL’ye kadar hibe, 
100.000 TL’ye kadar faizsiz geri ödemeli destek sağlanabilmektedir.

Engelli ve Eski Hükümlü İş Kurma Destekleri
İŞKUR tarafından kendi işini kurmak isteyen engellilere 50.000 
TL’ye kadar, Eski Hükümlülere brüt asgari ücretin 15 katına kadar 
hibe desteği sağlanmaktadır.

Çalışanların Mesleki Eğitimi
Tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında çalışanların mesleki eğitim 
belgesi sahibi olmaları için işyerleri ile işbirliği yöntemiyle mesleki 

İş fikrinin nasıl geliştirildiği

Pazar araştırmasının nasıl yapıldığı

Pazarlama, üretim, yönetim ve iş planının nasıl hazırlandığı
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İşkur Destek ve Teşvikler
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eğitim kursları düzenlenmektedir. Bu eğitimler 10-25 kişilik gruplar 
halinde düzenlenmekte, 40-80 saatlik MEB Hayat Boyu Öğrenme 
kısa eğitim modülleri kullanılmakta, işyerinin bünyesinde eğitici 
bulunmaması durumunda dışarıdan bulunacak eğitici için işyerine 
eğitici ücreti ödenmektedir.  
Eğitim süresince kursiyerlerin GSS ve iş kazası ve meslek hasta-
lığı sigorta primleri Kurum tarafından ödenmektedir. Kursiyer cep 
harçlığı ödemesi yapılmamaktadır.

İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları
İşverenlerden gelen işgücü isteklerinin Kuruma kayıtlı işsizler 
arasından karşılanamaması durumunda işyerleri ile işbirliği 
yöntemiyle işyerinin en az %50 istihdam taahhüdüne karşılık 
ihtiyaç duyulan meslekte mesleki eğitim kursu düzenlenmektedir.
Kurum tarafından eğitim süresince kursiyerlere kursiyer cep harçlığı 
(sanayi sektörü için günlük 45 TL, diğer sektörler için günlük 35 
TL) ödenmekte ayrıca kursiyerler için GSS ve İş kazası ve meslek 
hastalığı sigorta primi ödenmektedir.
İşverenin kendi bünyesinde eğitici bulamaması durumunda 
dışarıdan bulunacak eğitici için Kurum tarafından işverene eğitici 
ücreti ödenmektedir.
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili bir kuruluşu olan 
KOSGEB, hedef kitlesi içerisinde yer alan Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerin (KOBİ) ve girişimcilerin ekonomideki;

amacıyla oluşturduğu destek programları vasıtasıyla destek ve 
hizmetlerini sunmaktadır. 
Ayrıca Kredi Faiz Desteği ile KOSGEB tarafından; KOBİ’lere uy-
gun koşullarda finansal destek temin edilerek, sıfır faizli veya dü-
şük faizli olarak kredi programları uygulanmaktadır.

Kosgeb Destek Programları
Genel Destek Programı

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB 
desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hiz-
met üretmelerinin sağlanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve dü-
zeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin 
teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırmak 
amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, amacıyla 
15 farklı konuda toplamda 470.000 TL destek sağlanmaktadır.

Girişimcilik Destek Programı
Bu program kapsamında KOSGEB’in düzenlemiş olduğu Uygu-
lamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak belge alan girişimcilere eği-
timden sonra işletme kurmaları durumunda 50.000 TL hibe ve 
100.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplamda 150.000 TL des-
tek sağlanmaktadır. 

Payını ve etkinliğini artırmak

Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek 

Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun 
biçimde gerçekleştirmek
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Kobi Gelişim Destek Programı
KOSGEB’in belirlediği konularda ve faaliyet alanlarında yer alan 
işletmelerin hazırlayacakları projelere 300.000 TL hibe ve 700.000 
TL geri ödemeli olmak üzere destek sağlanmaktadır. Program 
çağrı esaslı olduğundan desteklenecek hedef kitle, destek tutarları 
ve destek oranı çağrı metninde duyurulmaktadır.

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek ortak te-
darik, ortak imalat ve hizmet sunumu, ortak pazarlama, ortak labo-
ratuvar, ortak tasarım ve buna benzer diğer alanlarda en az 5 iş-
letmenin bir araya gelerek hazırlayacakları projeler 300.000 TL geri 
ödemesiz ve 700.000 TL geri ödemeli olarak desteklenmektedir. 

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 
Destek Programı

Program kapsamında Ar-Ge fikrine sahip işletme ve girişimciler, 
patent sahipleri, projesi diğer kamu kurumları tarafından destek-
lenerek başarıyla tamamlanmış işletmelerin hazırlayacakları Ar-Ge 
projelerine destek sağlanmaktadır. Program iki bölümden oluş-
maktadır;

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek 
Programı

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin; Borsa İstanbul 
(BİST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlan-
ması ve Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağ-
lanması amacıyla 100.000 TL destek sağlanmaktadır.

Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı 
(444.000 Tl Hibe, 300.000 TL Geri Ödemeli)

Endüstriyel Uygulama Destek Programı 
(318.000 Tl Hibe, 500.000 TL Geri Ödemeli)
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
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7Teknopazar-Teknolojik Ürün Tanıtım ve 
Pazarlama Destek Programı

KOBİ’lerin Uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılarak 
daha dinamik bir yapıya kavuşturulmalarını temin etmek amacıyla, 

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz 
bin) TL ve Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 
50.000 (elli bin) TL destek sağlanmaktadır.

Kobi Teknoyatırım-Kobi Teknolojik Ürün 
Yatırım Destek Programı

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 
sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekono-
misine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer ala-
rak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları 
teknolojik ürün yatırımlarına 5.000.000 TL’ye varan destek sağlan-
maktadır.

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip 
teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtım ve 

pazarlanması amacıyla

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri sonucunda ortaya 
çıkan veya patent belgesi ile koruma altına alınmış 
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Mikrokredi Nedir?
Mikrokredi  bayanlara iş yapmaları amacıyla verilen küçük bir ser-
mayedir. Amacımız iş yapmak isteyen elinde sermayesi olmayan 
bayanlara kredi imkanı sunmaktır. 

Mikrofinans Programından Nasıl Para Alınır?
Aynı mahallede oturan yada esnaf komşusu olan, birinci derece 
akraba olmayan, bir iş yapma fikri olan 5 bayanın bir araya gelmesi 
sonucu oluşturulan grup üyelerinin her birisine mikrokredi hakkın-
da 3 günlük bilgilendirme eğitimi verilir. Eğitim sonrası bayanlara 
ayrı ayrı kredileri verilir.

Mikrokredinin Miktarı Ne Kadardır?
İlk yıl için verilen kredi limiti 1.000,00 TL’dir. Ancak kredi alan kadı-
nın yaptığı iş ve ödeme performansına göre mikrokredi her yıl artış 
göstermektedir.

Mikrokredi Programına Para Nasıl Geri 
Ödenir?

Kredi kullanan bayan,krediyi kullandığı hafta mutlaka bir işte de-
ğerlendirmesi gerekmektedir. Paranın bu şekilde kullanılmasından 
bir hafta sonra haftalık ödemeler başlar. Alınan kredi 46 haftada 
ve haftalık taksitler halinde geri ödenir. 1.000,00 TL kredi kullanan 
bir bayanın haftalık ödemesi gereken miktar 25.00 TL’dir. Mikrok-
redi personeli  haftalık taksitleri bayanların bulundukları mahalle 
ve evlere giderek tahsil eder. Kredi kullanan her bayanın mikrofi-
nans programı tarafından evleri ve kendilerine ferdi kaza sigortası 
yapılır. 
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Orman Genel Müdürlüğü Orman Köylerinde Uygulanmakta Olan 2017 Yılı Ferdi Orköy Projeleri

1Ekonomik Krediler
 ● Süt Sığırcılığı: Uygulanan projeler holstein, montafon, jersey, 
simmental ırklarıdır. İlk yılı geri ödemesiz olup, daha sonraki beş 
yılı geri ödemelidir. Ayrıca faizsiz ve %20 si hibedir. Kredi üst limiti 
2 baş için 27.000,00 TL’dir.
 ● Süt Koyunculuğu: Uygulanan projeler akkaraman, morkara-
man, kıvırcık, ivesi, karakaya, hemşin ırklarıdır. İlk yılı geri ödeme-
siz olup; daha sonraki beş yılı geri ödemelidir. Ayrıca faizsiz ve 
%20’si hibedir. Kredi üst limiti 30+1 baş 29.000,00 TL’dir.
 ● Fenni Arıcılık: Kredi verildikten 1 yıl sonra geri ödemesi baş-
layıp 4 yıl üzerinden hesaplanır. Kredi üst limiti 30 kovan 14.000,00 
TL, 30 Kovan (ihatalı) 17.000,00 TL’dir. %20’si hibedir.
 ● Mikrokredi: Ev hanımlarına verilen kredinin üst limiti 5.500,00 
TL’dir. Geri ödemesi 3 yıl olup eşit taksitler halinde ödemesi yapılır. 
1,4286 faizi vardır.
 ● Besi Sığırcılığı: Kişi başına 10 baş hayvan verilip, kredi üst 
limiti 29.500,00 TL’dir. Geri ödemesi 5 yıl üzerinden yapılıp ilk yılı 
ödemesiz dönemdir. %20’si hibe olup faizsizdir.
 ● Besi Koynculuğu: Kişi başına 50 baş hayvan verilip, kredi üst 
limiti 29.000,00 TL’dir. Geri ödemesi 5 yıl üzerinden yapılıp ilk yılı 
ödemesiz dönemdir. %20’si hibe olup faizsizdir.
 ● Manda Yetiştiriciliği: Kişi başına 3 baş hayvan verilip, kredi 
üst limiti 30.000,00 TL’dir. Geri ödemesi 6 yıl üzerinden yapılıp ilk 
yılı ödemesiz dönemdir. %20’si hibe olup faizsizdir.
 ● Seracılık (Plastik): 500 m2 için 21.500,00, 1000 m2 için kredi 
üst limiti 31.000,00 TL’dir. Geri ödemesi 5 yıl üzerinden yapılıp ilk 
yılı ödemesiz dönemdir. %20’si hibe olup faizsizdir.
 ● Seracılık (cam): 500 m2 için 24.000,00, 1000 m2 için kredi üst 
limiti 37.000,00 TL’dir. Geri ödemesi 5 yıl üzerinden yapılıp ilk yılı 
ödemesiz dönemdir. %20’si hibe olup faizsizdir.
 ● Kültür Mantarcılığı: Üretim miktarı 13.080 kg/yıl olup kredi 
üst limiti 21.000,00 TL’dir. Geri ödemesi 5 yıl üzerinden yapılıp ilk 
yılı ödemesiz dönemdir. %20’si hibe olup faizsizdir.

14
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Orman Genel Müdürlüğü Orman Köylerinde Uygulanmakta Olan 2017 Yılı Ferdi Orköy Projeleri

 ● Bağcılık-Yayla Bağcılığı: Uygulanması 5 dekarlık alan (5 dö-
nüm) için verilip kredi üst limiti 14.500,00 TL’dir. Geri ödemesi 7 yıl 
üzerinden hesaplanıp ilk 4 yılı ödemesiz dönemdir.

 ● Meyvecilik Uygulaması: 5 dekarlık (5 dönüm) alan içinde ce-
viz, vişne, kiraz, elma, nar, ayva, mavi yemiş vb için verilip kredi üst 
limiti 12.000,00 TL’dir. Geri ödemesi 7 yıl üzerinden hesaplanıp ilk 
4 yılı ödemesiz dönemdir.

 ● Bodur Meyvecilik: Uygulanması 5 dekarlık alan (5 dönüm) 
için verilip kredi üst limiti 22.000,00 TL’dir. Geri ödemesi 6 yıl üze-
rinden hesaplanıp ilk 3 yılı ödemesiz dönemdir.

 ● Halıcılık: Projenin uygulanması her aileye 1 tezgah üzerine 
olup kredi üst limiti 8.000,00 TL’dir. Geri ödemesi 4 yıl üzerinden 
hesaplanıp ilk yılı ödemesiz dönemdir.

 ● Kilimcilik: Projenin uygulanması her aileye 1 tezgah üzerine 
olup kredi üst limiti 6.500,00 TL’dir. Geri ödemesi 4 yıl üzerinden 
hesaplanıp ilk yılı ödemesiz dönemdir.

 ● Malç Örtülü Çilek Yetiştiriciliği: 2 dekarlık alanda uygulanıp 
kredi üst limiti 12.000,00 TL’dir.

 ● Sumak Yetiştiriciliği: 5 dekarlık alanda uygulanıp kredi üst 
limiti 16.000,00 TL’dir.

 ● Kekik Yetiştiriciliği: 5 dekarlık alanda uygulanıp kredi üst limi-
ti 8.000,00 TL’dir.

 ● Adaçayı Yetiştiriciliği: 5 dekarlık alanda uygulanıp kredi üst 
limiti 9.000,00 TL’dir.

Sosyal Krediler 
 ● Dış Cephe Kaplama (mantolama): Üst limiti 16.000,00 TL olup 
geri ödemesi 5 yıl üzerinden hesaplanarak faizsiz ve %20’si hibe 
olarak verilir. 100 m2 pencere değişimi ve kalorifer tesisatı dahildir.

 ● Dam Örtülüğü: 150 m2 için kredi üst limiti 2.200,00 TL’dir. Geri 
ödemesi 5 yıl üzerinden eşit taksitler halinde faizsiz olarak ödenir.

2
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Orman Genel Müdürlüğü Orman Köylerinde Uygulanmakta Olan 2017 Yılı Ferdi Orköy Projeleri

 ● Güneş Enerjisi Su Isıtma Sistemi: 2-3 kollektörlü olarak veri-
len kredinin üst limiti 1.800,00 TL’dir. Geri ödemesi 3 yıl üzerinden 
eşit taksitler halinde faizsiz olarak ödenir.

 ● Dış Cephe Kaplama (mantolama): Üst limiti 11.000,00 TL 
olup geri ödemesi 5 yıl üzerinden hesaplanarak faizsiz ve %20’si 
hibe olarak verilir. 100 m2 pencere değişimi dahildir.

 ● Katı Yakıtlı Kalorifer Sistemi: Isı yalıtımlı evler için verilen pro-
jenin üst limiti 5.000,00 TL’dir. Geri ödemesi 5 yıl üzerinden hesap-
lanarak faizsiz ve %20’si hibe olarak verilir.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 2017 Yılı Tarımsal Desteklemeleri

1

2
3

Alan Bazlı Destekler
 ● Mazot Gübre Desteklemesi: 2017 yılı ÇKS kayıtlarına göre 
tarımda kullanılan mazot ve gübre desteği için Türkiye Tarım Hav-
zaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında ilimizde destek-
lenen; buğday, arpa, yulaf için 17 TL/da, yağlık ayçiçeği ve dane 
mısır için 21 TL/da, kuru fasulye için 15 TL/da, fındık ve yem bitki-
leri için 13 TL/da, nadas için 5 TL/da destekleme ödemesi yapılır.

 ● Organik Tarım Desteklemesi: Bitkisel üretimde 2017 yılı üre-
timleri için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ve Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne 
kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş iki sü-
reci ve üzeri üretimlerine 1. kategori üretim için 100 TL/da, 2. ka-
tegori üretim için 70 TL/da, 3. kategori üretim için 30 TL/da, 4. 
kategori üretim için 10 TL/da, organik arıcılık yapan üreticiler için 
10 TL/kovan destekleme ödemesi yapılır.

 ● İyi Tarım Desteklemesi: İyi tarım uygulamaları yapan çiftçile-
re,  Çiftçi Kayıt Sistemi’nde oluşturulacak icmaller üzerinden; mey-
ve sebze için bireysel sertifikalara 50 TL/da, grup sertifikalara 40 
TL/da, örtü altı üretim için bireysel ve grup sertifikalara 150 TL/da, 
süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkileri için bireysel sertifikalara 100 
TL/da, grup sertifikalara 80 TL/da destekleme ödemesi yapılır.

 ● Fındık Üreticileri Alan Bazlı Gelir Desteği: Ruhsat verilen 
alanlarda fındık üretimi yapan üreticilere 170 TL/da destekleme 
ödemesi yapılır.

Fark Ödemesi Destekleri
2017 Yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere dane mısır için 3 
kr./kg, arpa, buğday, yulaf için 5 kr./kg, kuru fasulye için 30 kr./kg, 
yağlık ayçiçeği için 40 kr./kg fark ödemesi desteği yapılır. 

Hayvancılık Destekleri
 ● Yem Bitkileri Desteği: Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı arazileri 

18
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 2017 Yılı Tarımsal Desteklemeleri

üzerinde; kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilisi yapan 
üreticilere; çok yıllık yem bitkilerinden yapay çayır mera ve yonca 
için 4 yıl, korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişle-
rinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla; 
yonca (kuru) için 40 TL/da, yonca (sulu) ve korunga için 60 TL/
da, tek yıllıklar, silajlık tek yıllıklar, silajlık mısır (kuru) için 40 TL/da, 
yapay çayır mera için 60 TL/da, silajlık mısır (sulu) için 90 TL/da 
destekleme ödemesi yapılır.

 ● Buzağı/Malak/Manda Desteği: Programlı aşıları tamamlan-
mak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL, malaklara 150 TL, 
soy kütüğüne kayıtlı buzağılara 500 TL, soy kütüğüne kayıtlı ma-
laklara 400 TL, yurtiçinde üretilen ve döl kontrolü kapsamında test-
lerini tamamlamış boğaların buzağıları ile Bakanlıktan izinli olarak 
üretilen embriyolardan doğan buzağılara ilave 50 TL ödenmesine, 
anaç mandalara 250 TL, soy kütüğüne kayıtlı anaç mandalara 400 
TL destekleme ödemesi yapılır.

 ● Çiğ Süt Desteği: Üretmiş olduğu çiğ sütü Gıda İşletmeleri-
nin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt 
işleme tesislerine satan ve bir hayvancılık örgütüne üye olan ye-
tiştiricilere; sıcak toplanan çiğ inek sütü için 2 kr./lt, soğutulmuş 
inek sütü için 4 kr./lt, Damızlık Birliği, Üretici Birliği veya Kooperatif 
üzerinden pazarlanan soğutulmuş inek sütü için 8 kr./lt destekle-
me ödemesi yapılır.

 ● Çoban İstihdamı Desteği: Sürü yöneticisi istihdam desteği 
sertifikalı çoban istihdam eden 250 baş ve üzeri anaç küçükbaş 
hayvana sahip işletmeye 5000 TL destekleme ödemesi yapılır.

 ● Anaç Koyun-Keçi Desteği: Damızlık koyun keçi yetiştiricili-
ği yapan damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye, hayvanları 
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başı-
na 25 TL destekleme ödemesi yapılır.

 ● Atık Desteği: Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları son-
rasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine; büyükbaş hayvan 
atıkları için 600 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 125 TL/baş 
destekleme ödemesi yapılır.
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 ● Hastalıktan Ari İşletme Desteği: Sağlık sertifikasına sahip 
olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, 
altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hay-
van sahiplerine 400 TL/baş, ayrıca Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası’na 
sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, 
ilave olarak 70 TL/baş destekleme ödemesi yapılır.

 ● Arıcılık Desteği: Arı yetiştiriciliği yapan ve merkez birliği dü-
zeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine 
üye olan üreticilere arılı kovan başına 10 TL, Bakanlıktan üretim 
izni almış ana arı üreticilerinden, damızlık ana arı veya ana arı alıp 
kullanan üreticilere ana arı başına 15 TL, damızlık ana arı başına 40 
TL destekleme ödemesi yapılır.

 ● Su Ürünleri Desteği: Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su 
ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla alabalık için 250.000 
kg’a  kadar 0,75 TL/kg,  250.001-500.000 kg arasında 0,375 TL/
kg, yeni türler için 250.000 kg kadar 1TL/kg, 250.001-500.000 ara-
sı 0,5 TL/kg, Midye için 0,05 TL/kg, kapalı sistem üretim için 0,5 
TL/kg  destekleme ödemesi yapılır.

 ● Balıkçı Gemisi Desteği: Su ürünleri ruhsat teskeresine sahip 
on metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcı-
lıktan çıkarılması karşılığında;
10-20 metre arası 10.000 TL/m, 21-30 metre arası 15.000 TL/m, 
31-34 metre arası 20.000 TL/m, 35-38 metre arası 30.000 TL/m, 
39-45 metre arası 40.000 TL/m, 46 ve üzeri metre için 45.000 TL/m 
destekleme ödemesi yapılır.

 ● Kıyı Balıkçılığı Desteklemesi: Geleneksel kıyı balıkçılığının 
devamlılığının sağlanması ve Bakanlıkça belirlenen verilerin top-
lanması, kayıt altına alınması karşılığında;
iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizler-
de faaliyet gösteren 10 metreden daha küçük boylardaki balıkçı 
gemilerine; 0-4,99 (metre) deniz ve iç su balıkçı gemileri için 500 
TL/adet, 5-7,99 (metre) deniz ve iç su balıkçı gemileri için 750 TL/
adet, 8-9,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 8 metre ve daha bü-
yük boylardaki iç su balıkçı gemileri için 1000 TL/adet destekleme 
ödemesi yapılmaktadır.
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Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler
 ● Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği: 2017 yılı ekimleri 
için yurt içi sertifikalı tohum kullanan Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı 
çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli’ne 
göre; buğday, arpa için 8,5 TL/da, yulaf için 6 TL/da, yonca için 15 
TL/da, kuru fasulye için 20 TL/da, korunga, fiğ, yem bezelyesi için 
10 TL/da destekleme ödemesi yapılır.

 ● Yurtiçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fide Kul-
lanım Desteği: 2017 yılı dikimleri için yurt içi sertifikalı fidan, çilek 
fidesi veya standart fidan kullanan Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı 
çiftçilere; bodur-yarı bodur meyve türleri ile bahçe tesisi için stan-
dart fidan kullanımda 100 TL/da ve sertifikalı fidan kullanımda 400 
TL/da, sertifikalı çilek fidesi kullanımında 400 TL/da, diğer meyve 
fidanları ile bahçe tesisi (bağ ve nar hariç) için standart fidan kul-
lanımında 100 TL/da ve sertifikalı fidan kullanımında 280 TL/da 
destekleme ödemesi yapılır.

Tarımsal Üretime Düşük Faizli Kredi Desteği
Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun 
koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası AŞ ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım 
ve İşletme Kredisi kullandırılıyor.

Hayvansal Üretim Konuları: 
 ● Damızlık süt sığırı, damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği 
için kredi üst limiti 12.500.000 TL olup; 750.000 TL’ye kadar ya-
tırım dönemi faiz indirim oranı %100, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50, 750.001-5.000.000 TL arası yatırım dönemi faiz indi-
rim oranı %75, işletme dönemi faiz indirim oranı %50, 5.000.001-
12.500.000 TL arası yatırım dönemi faiz indirim oranı %50, işletme 
dönemi faiz indirim oranı %25’dir.

 ● Yaygın hayvansal üretim için kredi üst limiti 200.000 TL olup, 
yatırım dönemi faiz indirim oranı %75, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.
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 ● Damızlık düve yetiştiriciliği için kredi üst limiti 7.500.000 TL 
olup, yatırım dönemi faiz indirim oranı %100, işletme dönemi faiz 
indirim oranı %75’dir.

 ● Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için kredi üst limiti 3.000.000 
TL olup, yatırım dönemi faiz indirim oranı %50, işletme dönemi 
faiz indirim oranı %25’dir.

 ● Büyükbaş hayvan besiciliği için kredi üst limiti 5.000.000 TL 
olup, yatırım dönemi faiz indirim oranı %50, işletme dönemi faiz 
indirim oranı %50’dir.

 ● Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kredi üst limiti 5.000.000 
TL olup, yatırım dönemi faiz indirim oranı %100, işletme dönemi 
faiz indirim oranı %75’dir.

 ● Küçükbaş hayvan besiciliği için kredi üst limiti 1.500.000 TL 
olup, yatırım dönemi faiz indirim oranı %100, işletme dönemi faiz 
indirim oranı %50’dir.

 ● Arıcılık için kredi üst limiti 1.500.000 TL olup, yatırım dönemi 
faiz indirim oranı %50, işletme dönemi faiz indirim oranı %50’dir.

 ● Kanatlı sektörü için kredi üst limiti 3.000.000 TL olup, yatırım 
dönemi faiz indirim oranı %50, işletme dönemi faiz indirim oranı 
%25’dir.

 ● Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği için kredi üst limiti 
7.500.000 TL olup, yatırım dönemi faiz indirim oranı %100, işletme 
dönemi faiz indirim oranı %100’dir.

 ● Su ürünleri yetiştiriciliği için kredi üst limiti 5.000.000 TL olup, 
yatırım dönemi faiz indirim oranı %100, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.

 ● Su ürünleri avcılığı için kredi üst limiti 2.000.000 TL olup, ya-
tırım dönemi faiz indirim oranı %50, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.

 ● Hindi besiciliği için kredi üst limiti 1.000.000 TL olup, yatırım 
dönemi faiz indirim oranı %50, işletme dönemi faiz indirim oranı 
%75’dir.



23

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 2017 Yılı Tarımsal Desteklemeleri

Bitkisel Üretim Konuları:

 ● Kontrollü örtü altı tarımı için kredi üst limiti 10.000.000 TL 
olup;
750.000 TL’ye kadar yatırım dönemi faiz indirim oranı %75, işlet-
me dönemi faiz indirim oranı %50, 750.001-5.000.000 TL arası 
yatırım dönemi faiz indirim oranı %50, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %25, 5.000.001-10.000.000 TL arası yatırım dönemi faiz in-
dirim oranı %25, işletme dönemi faiz indirim oranı %25’dir.

 ● Yaygın bitkisel üretim için kredi üst limiti 750.000 TL olup;
100.000 TL’ye kadar yatırım dönemi faiz indirim oranı %50, işlet-
me dönemi faiz indirim oranı %50, 100.001-750.000 TL arası ya-
tırım dönemi faiz indirim oranı %25, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %25’dir.

 ● Çok yıllık yem bitkisi üretimi için kredi üst limiti 2.500.000 TL 
olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %100, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %75’dir.

 ● Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi için kredi üst limiti 
10.000.000 TL olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %100, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %100’dir.

 ● Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı için kredi üst limiti 
1.000.000 TL olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %50, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.

 ● Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı için kredi üst limiti 5.000.000 
TL olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %50, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.

 ● Süs bitkileri üretimi için kredi üst limiti 2.500.000 TL olup, ya-
tırım dönemi faiz indirim oranı %50, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.
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 ● Stratejik bitkisel üretim için kredi üst limiti 3.000.000 TL olup;
2.000.000TL’ye kadar yatırım dönemi faiz indirim oranı %0, işlet-
me dönemi faiz indirim oranı %50, 2.000.001-3.000.000 TL arası 
yatırım dönemi faiz indirim oranı %0, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %25’dir.

 ● Sera Modernizasyonu için kredi üst limiti 100.000 TL olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %100, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.

Muhtelif Konular:
 ● İyi tarım/organik tarım uygulamaları için kredi üst limiti 
5.000.000 TL olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %50, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.

 ● Tarımsal mekanizasyon için kredi üst limiti 1.500.000 TL olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %75, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %0’dır.

 ● Traktör için kredi üst limiti 250.000 TL olup;
50.000TL’ye kadar yatırım dönemi faiz indirim oranı %50, işlet-
me dönemi faiz indirim oranı %0, 50.001-250.000 TL arası yatırım 
dönemi faiz indirim oranı %25, işletme dönemi faiz indirim oranı 
%0’dır.

 ● Modern basınçlı sulama için kredi üst limiti 1.500.000 TL 
olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %100, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %0’dır.

 ● Arazi alımı için kredi üst limiti 500.000 TL olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %25, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %25’dir.

 ● Lisanslı Depoculuk Yatırımları/Soğuk hava deposu için kredi 
üst limiti 5.000.000 TL olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %50, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %25’dir.
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Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Üretim Konuları:
 ● Damızlık süt sığır yetiştiriciliği için kredi üst limiti 7.500.000 TL 
olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %100, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.

 ● Büyükbaş hayvan besiciliği için kredi üst limiti 5.000.000 TL 
olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %75, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.

 ● Küçükbaş hayvan besiciliği için kredi üst limiti 5.000.000 TL 
olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %100, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.

 ● Kontrollü örtüaltı tarımı için kredi üst limiti 7.500.000 TL olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %75, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.

 ● Su ürünleri avcılığı için kredi üst limiti 3.000.000 TL olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %50, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.

 ● Tarımsal ürün işleme, paketleme, depolama tesisi için kredi 
üst limiti 5.000.000 TL olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %75, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.

 ● Yaş Çay Yaprağı Üretimi için kredi üst limiti 5.000.000 TL 
olup;
yatırım dönemi faiz indirim oranı %0, işletme dönemi faiz indirim 
oranı %50’dir.

Genç Çiftçi Hibe Desteklemesi
Uygulama kapsamında bitkisel ve hayvansal üretim projelerine 
30.000 TL, %100 hibe desteklemesi yapılmaktadır.
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7Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında; yatırım niteliği yeni 
tesis olan başvurularda 2.000.000 TL, yatırım niteliği kapasite ar-
tırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 TL, 
yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 TL üst 
limiti geçmemek üzere %50 hibe desteklemesi yapılır.



6Ba
tı 

K
ar

ad
en

iz
 K

al
kı

nm
a 

Aj
an

sı
 D

es
te

kle
ri



Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Destek Mekanizmaları

2

3

Bakka’nın Kullandırdığı Destek Araçları
Kar amacı güden kuruluşlar için aktif olan destekler;

Mali Destek Programları- 
Proje Teklif Çağrıları

	 ●	Mali destek programları, Ajansın proje teklif çağrısı yöntemiy-
le kullandırdığı desteklerdir. Destek verilecek alanlar, destek ala-
bilecek başvuru sahipleri ve destek miktarları her bir mali destek 
programı için yayınlanan başvuru rehberinde ayrıca belirlenir. 
	 ●	Nitelikleri belirlenmiş potansiyel başvuru sahipleri, belirlenen 
konu ve koşullara uygun olarak sınırlı süre zarfında proje teklifi 
sunmaya davet edilir. Destek oranları için üst limitler KOBİ proje-
lerinde %50, altyapı projelerinde %75 ve sosyal kalkınma projele-
rinde %90’dır. Yalnızca altyapı mali destek programlarında inşaat 
harcamaları uygun maliyettir.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için aktif olan destekler;

Mali Destek Programları- 
Proje Teklif Çağrıları

	 ●	Mali destek programları, ajansın proje teklif çağrısı yöntemiy-
le kullandırdığı desteklerdir. Destek verilecek alanlar, destek ala-
bilecek başvuru sahipleri ve destek miktarları her bir mali destek 
programı için yayınlanan başvuru rehberinde ayrıca belirlenir. 
	 ●	Nitelikleri belirlenmiş potansiyel başvuru sahipleri, belirlenen 
konu ve koşullara uygun olarak sınırlı süre zarfında proje teklifi 
sunmaya davet edilir. Destek oranları için üst limitler KOBİ proje-
lerinde %50, altyapı projelerinde %75 ve sosyal kalkınma projele-
rinde %90’dır. Yalnızca altyapı mali destek programlarında inşaat 
harcamaları uygun maliyettir.

Güdümlü Proje Desteği
	 ●	Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve 
ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluş-
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turulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, be-
ceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, 
yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, kamu-üniversite-sanayi 
işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyon-
larının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, 
kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organi-
zasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç 
duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi ya da,
	 ●	Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, 
kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı 
grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini ko-
laylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin 
önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan kültü-
rel mirasın yaşatılması esasında hazırlanan,
	 ●	Fizibilitesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan büyük öl-
çekli projelerin başvuru sahibi türüne göre %75 oranında destek-
lenmesini içerir. İnşaat harcamaları uygun maliyettir. Yıl boyunca 
açık çağrılardır ve proje fikri Ajans güdümünde belirlenmektedir.
	 ●	En fazla 2 yıl süre ile uygulanmaktadır. 

Teknik Destek
	 ●	Kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici eğitim verme, prog-
ram ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, 
geçici uzman görevlendirme, lobi ve uluslararası ilişkiler kurma 
faaliyetlerinin 15.000 TL’ye kadar %100 desteklendiği destek tü-
rüdür. 
	 ●	Yıl boyunca açık çağrılardır. İki aylık dönemler halinde değer-
lendirilip 1 ay içerisinde sonuçları ilan edilir. Uygulama süresi 3 ay 
ile sınırlıdır. 
	 ●	Nakdi destek sağlanmaz, talep edilen eğitim veya danışman-
lığın Ajans personeli tarafından veya Ajansın yapacağı hizmet alımı 
yolu ile sunulmasını içerir.
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