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ADANA İLİ 2023 YILI 1. HİBE PROGRAMI 

YEM KIRMA MAKİNESİ  

HİBE ÇAĞRISI İLANI 

 

Bu metin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Başvuru Başlangıcı   : 06.03.2023 Saat : 08:00 

Başvuru Bitişi   : 31.03.2023  Saat : 17:00 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kırsal 

Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında “Kümelenme Yatırım Ortaklığı” hibe 

çağrısı başlayacaktır. Bu hibe çağrısı ile Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi 

kapsamında Yem Kırma Makinesi temin edilerek yararlanıcılara teslim edilecektir. Hayvansal 

üretimde en önemli masraf yemdir ve toplam girdinin yaklaşık %75-80’ini oluşturmaktadır. 

Hayvansal üretimde verimi artıran bakım ve besleme koşullarının iyileştirilmesi açısından 

hayvanların besin madde gereksinmelerinin karşılayan karma yemlerle beslenmesi önem arz 

etmektedir. Hayvansal ürünlerin gerek miktar gerekse kalitesinin olumlu ve ekonomik bir 

şekilde artırılması yetiştiriciliği yapılan hayvanlar için uygun yemler veya yem karmalarının 

kullanılması ile mümkün olabilmektedir. Bu hibe ile proje bölgesinde hayvansal üretim yapan 

çiftçilerimizin karma yemini düşük maliyetle üretmesine olanak sağlanacaktır.  

. 

HİBENİN KONUSU 

Hayvansal üretim yapan çiftçilerimizin yem kırma makinesi eksikliğini gidermek için 

hibe desteği vermek suretiyle her bir yatırımcıya bir (1) adet olmak üzere toplamda 56  adet 

yem kırma makinesi verilmesi hedeflenmiştir. . 

UYGULAMA ALANI  

Adana ilinde yapılandırılan Ekonomik Kalkınma Kümelerine (Kozan, Feke, Saimbeyli-

1, Saimbeyli-2, Tufanbeyli, Pozantı, Aladağ ve Karaisalı Ekonomik Kalkınma Kümeleri) bağlı 

600 metre ve üzerindeki rakıma sahip tüm mahallelerde uygulanacaktır. 

HİBE ORANI 

Başvuru sonunda hibe almaya hak kazanan üreticilere, proje bedelinin % 70’i Kırsal 

Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinden hibe olarak verilecektir. Kalan %30’luk yararlanıcı 

katkısı (nakdi olarak) ve KDV ödemeleri yararlanıcılar tarafından karşılanacaktır.  

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

1. Başvuru Süresi 

Başvuru Başlangıcı  : 06.03.2023    Saat : 08:00 

Başvuru Bitişi   : 31.03.2023    Saat : 17:00 
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2. Başvuru Yerleri 

Başvurular ikametgâhların bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 

yapılacaktır. 

 

3. Hibelere Kimler Başvuru Yapabilir? 

a) Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama bölgesi” bölümünde yazılı köylerde/mahallelerde 

ikamet etmesi zorunludur. Başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin bu 

köylerde/mahallelerde olduğunu gösteren Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri istenecektir. 

b) Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama bölgesi” bölümünde yazılı Kozan, Feke, Saimbeyli-

1, Saimbeyli-2, Tufanbeyli, Pozantı, Aladağ, Karaisalı Ekonomik Kalkınma 

Kümelerinde 2023 yılı güncel Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) kaydı olmalıdır. 

c) Başvuru yapacak kadın çiftçiler için HBS kayıtlılık durumu yok ise yatırım yapmalarına 

engel teşkil etmemesi için aynı hanede oturan eşinin veya birinci derecede kan veya 

kayın hısımlarının belgeleri ile hibe desteğinden yararlanabilirler. Değerlendirme 

aşamasında kayıt belgesi kullanılan kişinin kayıtlı tüm arazi ve hayvan varlığı 

puanlamaya tabi tutulur. 

d) Kamu çalışanları (Muhtarlar hariç olmak üzere kadrolu veya sözleşmeli işçi, memur vs.) 

başvuru yapamazlar. 

e) Tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz. 

f) Geçmiş yıllarda KDAKP kapsamında Yem Kırma Makinası hibesi alanlar (aynı hanede 

yaşayanlar da dâhil olmak üzere) başvuru yapamazlar. 

g) Yatırımcılar (aynı hanede yaşayanlar da dâhil olmak üzere), aynı çağrı döneminde 

sadece bir yatırım konusuna başvuru yapabilir ve diğer yıllarda destek aldığı konular 

için başvuru yapamaz. 

h) KDAKP çerçevesinde herhangi bir hibe programından yararlanmak üzere Sözleşme 

Makamı ile sözleşme imzalayan yararlanıcılar, söz konusu hibe programı 

çerçevesindeki sözleşme yükümlülüklerini tamamlamadan önce başka bir hibe 

programına başvuru yapamaz.  

 

 

 

4. Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler 
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a) Kümelenme Yatırım Ortaklığı (KYO) Bireysel Hibeler Başvuru Formu (Kozan, Feke, 

Saimbeyli-1, Saimbeyli-2, Tufanbeyli, Pozantı, Aladağ, Karaisalı İlçe Müdürlükleri ile 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilebilir) 

b) HBS kaydı dökümü. 

c) Başvuru sahibinin e-Devlet sisteminden alacağı son 6 aydır asıl ikamet yerinin Proje 

Bölgesinde olduğunu gösterir Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu. 

d) E-Devlet sisteminden alacağı SGK Hizmet Döküm Raporu 

e) E-Devlet sisteminden alacağı Nüfus Kayıt Örneği 

f) Yararlanıcı Bilgi Formu 

g) Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu  

h) Başvuru sahibi herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlı ise belgesi (Ziraat Odası üyeliği 

hariç). 

i) Eğer başvuru sahibi ile aynı hanede ikamet eden en az %80 engelli birey varsa, engellilik 

durumunu gösteren rapor eklenmelidir. 

j) Teknik ve İdari Şartname 

k) Taahhütname 1, Taahhütname 2 ve Taahhütname 3 

 

 

5. Başvuru Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

a) Başvurular, ilan edilen başvuru bitiş tarihinden önce yapılmış olmalıdır. Bu tarihten 

sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

b) Başvurular şahsen yapılmalıdır. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

c) Başvuru dosyaları Kozan, Feke, Saimbeyli-1, Saimbeyli-2, Tufanbeyli, Pozantı, 

Aladağ, Karaisalı Ekonomik Kalkınma Kümelerine ilçelerinde 3 (üç) takım olarak 

hazırlanacaktır. Bir takımı İPYB’ye gönderilecek, 1 (bir) takımı Çiftçi Destek 

Ekiplerince muhafaza edilecektir. Dosyanın 1 (bir) takımı da başvuru sahibinde 

kalacaktır. 

d) Hibeye Esas Yatırım Tutarı KDV hariç en fazla 12.688,75 TL olacaktır. Bu tutarın 

üzerindeki yatırım giderlerini, limit üstü katkı olarak yatırımcılar kendi öz 

kaynaklarından karşılayacaktır. 

e) Bireysel yatırımcılar için ödenecek hibe miktarı, teknik şartnamenin içeriğine uygun 

maliyetlerin KDV hariç %70’idir. Kalan %30’luk yatırımcı katkısı ve KDV ödemeleri 

yatırımcılar tarafından karşılanacaktır. Toplam hibe tutarı 8,882,12 TL’yi geçemez. 

f) Başvuru formunda ve eklerindeki bilgilerden başvuru sahibi sorumludur. Başvuru 

yapan yatırımcı hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya 

bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılır. 

g) Başvuru dosyasındaki maliyet tablolarının Hibe Çağrı Kılavuzu hükümlerinde 

belirlenen miktarlara uymaması ve/veya tutarsız olması halinde başvuru dosyası nihai 

değerlendirmeye alınmaz. Bu konudaki sorumluluk başvuru sahibine aittir. 
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h) Kendileriyle Hibe Sözleşmesi imzalanan yatırımcılar, satın alma aşamasında en az 3 

(üç) geçerli teklif alarak, en düşük teklifi veren yüklenici firma ile Uygulama 

Sözleşmesi imzalarlar. 

i) Ödeme sırasında Yatırımcı, Vergi Borcu Yoktur belgesini, yüklenici ise Vergi Borcu 

Yoktur ve SGK Borcu Yoktur belgelerini ibraz etmek zorundadır. 

j) Yatırımcı ve yüklenici bu hibe destekleme ödemesine engel yasal bir durumda 

olmamalıdır. Aşağıda belirtilen durumdaki yatırımcı ve yükleniciler, Hibe Desteğinden 

yararlandırılmazlar: 

 İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum 

veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma 

yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu 

olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar, 

 Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki 

faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar, 

 Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş 

mahkeme kararı olanlar, 

 Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz işlemleri devam 

edenler, 

 Dolandırıcılık, yolsuzluk, herhangi bir suç veya terör örgütü ile ilişkisinden dolayı 

yargı süreci devam eden veya haklarında kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm 

olanlar, 

 Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin 

yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler. 

k) Yatırımcılar sözleşmelerinde belirtilen sürede yatırımı tamamlamak zorundadır. Ek 

süre verilmez. Belirlenen sürede yatırımı tamamlamayan yatırımcılar hibe desteği 

alamazlar. 

 

 

6. Başvurunuzu Nasıl Yapabilirsiniz? 

a) Proje bölgesinde ikamet ediyorsanız, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Pozantı, 

Aladağ ve Karaisalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek yatırım yapmak 

istediğiniz konu ile ilgili olarak formları doldurup başvurunuzu yapınız. 

b) Başvuru dosyasını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine (Kozan, Feke, Saimbeyli, 

Tufanbeyli, Pozantı, Aladağ ve Karaisalı) şahsen teslim ediniz. İnternet veya posta 

yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

c) 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 olduğunu tespit edilmesi halinde 

başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

7. Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru: 

Ayrıntılı bilgi almak için KDAKP uygulama bölgesinde bulunan İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerine (Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Pozantı, Aladağ ve Karaisalı) giderek 

şahsen ya da telefonla ilgili kişilerden  (İPYB/Çiftçi Destek Ekibi) bilgi alabilirsiniz. Ayrıca 

size yol göstermesi için hazırlanan Hibe Uygulama Planlarından yararlanabilirsiniz. Bu 
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kılavuzlar her bir yatırım konusu için ayrı ayrı hazırlanmış olup gereken tüm detayları 

içermektedir. 

Yukarıda belirtilen Hibe Uygulama Planını, Başvuru Formunu, Teknik ve İdari 

Şartnameleri ve bu belgelerin eklerini yukarıda belirtilen İl/İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerinden alabilir veya Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün web sitesinden 

indirebilirsiniz. 

Başvuru Formu, Çağrı Kılavuzu ve ek belgeleri ilçe müdürlüklerinden alabilir veya 

(https://adana.tarimorman.gov.tr) adresinden indirebilirsiniz. 

 

 

İlçe ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün İrtibat Telefon Numaraları 

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Çiftçi Destek Ekibi (0322) 5158268 

Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Çiftçi Destek Ekibi (0322) 7412009 

Saimbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Çiftçi Destek Ekibi (0322) 7612146 

Tufanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Çiftçi Destek Ekibi (0322) 7818006 

Pozantı  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Çiftçi Destek Ekibi (0322) 5813035 

Karaisalı  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Çiftçi Destek Ekibi (0322) 5512025 

Aladağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Çiftçi Destek Ekibi (0322) 591200 

 

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

İl Proje Yönetim Birimi (Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü) 

(0322) 3444640  (Dâhili:123) 

 

https://adana.tarimorman.gov.tr/

