
 

 

• Süt Üreten Tarımsal İşletmeler (101-1) 

• Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler (101-2) 

• Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler (101-3) 

• Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler (101-4) 

 

• Bu tedbirin yararlanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, Ulusal 
Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel 
kişilerdir. Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’ten fazla olan tüzel kişilikler uygun 
değildir. 

• Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği 
temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş 
olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır. Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı 
olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik 
borçlarının bulunmaması gerekmektedir. 

• Mesleki Yeterlilik: Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel 
kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili 
diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya üniversite 
diploması ile (master veya doktora dahil) ya da ilgili ulusal kayıt sistemleri tarafından 
belgelenebilecek şekilde tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında minimum üç yıl 
çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır. 

• Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile 
yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek 
zorundadırlar. 

• IPARD II Programı kapsamında, yararlanıcılarca gerçekleştirilen yatırımlar için geri 
ödemesiz destek (hibe) sağlanmaktadır. Destek, yatırımın sonunda verilmektedir. Uygun 
harcamalar vergiden muaftır. 

• Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi 
yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı 
kapsamalıdır. 

 

Yatırım kapsamında destek verilen uygun harcama kalemleridir. 

• İnşaat (Yapım) İşleri 

• Makine Ekipman Alımı 

• Hizmet Alımları (Danışmanlık, mimarlık ve mühendis hizmetleri gibi) 
• Görünürlük  



 

 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl 
Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 30.06.2020 
tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 03.07.2020, saat 18:00’dir. Son 
teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi 
(Versiyon 9.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. 
Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve 
bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve 
bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir. 

 
 

Avrupa Komisyonu bu yayın içeriğinden sorumlu değildir. 
 
 

     
 
 
 
 

  
PROJENİ HAZIRLA, 
TKDK’YA BAŞVUR! 

  

PROJEN ONAYLANSIN! 

YATIRIMINI 
TAMAMLA! 

ÖDEME EVRAKLARINI 
TESLİM ET! 

YAPTIĞIN HARCAMANIN  
%50-70’İNİ AL! 

5 YIL BOYUNCA 
İŞLETMENİ SÜRDÜR! 

Projeler, çağrı döneminde belirtilen tarihlerde TKDK 
İl Koordinatörlüğüne teslim edilir. 

  

Projeler incelendikten sonra, sözleşme imzalamaya 
hak kazanan proje sahibi ile TKDK arasında hibe 

sözleşmesi imzalanır. 

Proje sahibi inşaat işlerini ve/veya makine-ekipman 
alımını tamamlar. 

  

Yatırımı tamamlanan projeye ait ödemeye esas 
evraklar İl Koordinatörlüğü’ne teslim edilir. 

  

Yatırım kapsamında hak edilen hibe tutarı, 
yatırımcı hesabına aktarılır. 

  

İşletme 5 yıl boyunca izlenir. 
  

facebook.com/TKDKCanakkale instagram.com/tkdkcanakkale 
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