
 

• Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması (302-1) 

• Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması (302-2) 

• Zanaatkârlık ve katma değerli ürün işletmeleri (302-3) 

• Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri (302-4) 

• Su ürünleri yetiştiriciliği (302-5) 

• Makine Parkları (302-6) 

• Yenilenebilir enerji (302-7) 

• IPARD desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi 
ise temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) 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. Kamu 
tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir. 

• Başvuru sahibi, çiftçi veya çiftlik hane halkının üyesi ise başvuru sırasında Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın yetkili birimi tarafından oluşturulan veri tabanları veya belge ile bu statülerini 
kanıtlamalıdırlar. 

• Gerçek kişi ise “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre kırsal alanda ikamet etme 
kriterini sağlamalıdır. Tüzel kişilikte olan başvuru sahipleri mikro ve küçük işletme ölçeğinde 
olmalıdır. (Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler sektöründe başvuru yapacak olan 
işletmeler yalnızca mikro ölçekli işletmelerdir.) 

• Yatırımların yeri aşağıda belirtilenler istisna olmak üzere kırsal alanda olmalıdır;  
✓ Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi 

konusunda yatırım yapan veya arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve 
paketlenmesi konusunda çalışan, zanaatkârlık ve katma değerli ürünler veya su 
ürünleri yetiştiriciliği konularında faaliyet gösteren, tarımdan başka hiçbir ekonomik 
faaliyeti bulunmayan gerçek kişiler olarak çiftçiler veya bunların hane halkı üyeleri. 

✓ Su ürünleri yetiştiriciliği konusundaki kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak kırsal 
alan dışında restoran açmak isteyenler ile zanaatkârlık ve katma değerli ürünler 
konusunda kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak kırsal alan dışında satış 
noktaları kurmak isteyen kırsal alanlarda yaşayan gerçek kişiler. 

• 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. 



Tıbbi aromatik bitkiler,  
Süs bitkileri ve çiçek soğanı,  

Fide ve fidan yetiştiriciliği 
Mantar ve misel üretimi desteklenmektedir. 

 
Açık arazi büyüklüğü maksimum 4 hektar (Tıbbi aromatik bitki 

yetiştiriciliği hariç), sera büyüklüğü ve mantar ile misel üretim alanı 
maksimum 2 hektar olmalıdır. 

Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi ile 
kovan üretimi desteklenmektedir. 

Bal ve arıcılık ürünleri üretiminde kapasite limitleri: 
En az 30 ve en fazla 500 kovan 

Zanaatkarlık: Ahşap işi, metal işi, seramik üretimi, dokumacılık, taş 
işleme, halıcılık, kilimcilik, dikişçilik, kağıt sanatları vs. 

Gıda: Süt işleme (En fazla 10 ton/gün), Et işleme: (En fazla 0,5 ton/gün), 
meyve ve sebze işleme, zeytin ve mamulleri, kurutulmuş meyve sebze, 
boza, salep, bakliyat, mısır kurutma, yerel yiyecek (yemek, börek, tatlı, 

şekerleme, unlu mamuller), baharat, kaya tuzu, bitki çayı, aromatik 
kahve, pamuk yağı, defne yağı, susam yağı, soslar, kemik suyu 

Gıda Dışı: Sabun, gülsuyu, pelet ve briket, prina. 

Konaklama tesisleri (En fazla 25 oda) 
Yeme içme tesisleri 
Rekreasyon tesisleri 

Desteklenen Türler: Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, 
sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, Mersin balığı, Avrupa yılan balığı, 

gelin balığı (karabalık), Afrika yayın balığı, Amerikan yayın balığı 
Yatırım Kapasitesi: En az 10 ton/yıl, en fazla 200 ton/yıl 

Sadece Üretici Örgütleri başvurabilecektir. 
Tarımsal makine, alet ve ekipmanların alımı desteklenmektedir. 

Desteklenen Enerji Sistemleri: 
 Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, konsantre güneş enerjisi 

sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, jeotermal, biyokütle, 
mikrokojenerasyon (elektrik ve/veya ısı üretimi için) 

 
* 5 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-

kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir. 



Yatırım kapsamında destek verilen uygun harcama kalemleridir. 

• İnşaat (Yapım) İşleri 

• Makine Ekipman Alımı 

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

• Görünürlük  

En az 5.000 Avro  
En fazla 500.000 Avro 

% 55 - 65 54.000.000 Avro 

Uygun harcama tutarının %55’ini kamu katkısı, diğer %45’ini ise başvuru sahibinin katkısı 
oluşturacaktır. Eğer başvuru sahibi bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak 
(ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise uygun harcama tutarının %65’ini 
kamu katkısı, diğer %35’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. 

Dokuzuncu başvuru çağrı ilanı çerçevesinde, destek tutarı olarak belirlenecek olan limitin 
hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro = 7,2475 TL olarak kullanılacaktır. 

 

Başvuru sahibi / tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi başvurunun 
sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa 

15 

Yatırım uygulama alanı dağlık alanda veya orman köyü ise 10 

Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, 
diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa 

15 

Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi 
bir kadınsa 

15 

Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji 

üzerine inşa edilmişse * 
10 

Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise 20 

Başvuru sahibi gerçek kişi veya üretici örgütü ise 15 

GENEL TOPLAM 100 

* Bu sıralama kriterinde IPARD Programında yer alan Yerel Kalkınma Stratejisi 
(LEADER) tedbirinden bahsedilmektedir. Yerel Kalkınma Stratejisi uygulanmadığından bu 
kriter için bu çağrı döneminde hiçbir başvuru sahibine puanlama yapılmayacak olup, projeler 
90 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvuru sahipleri 
uygun olarak değerlendirilmeyip, reddedilecektir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl 
Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 23.06.2020 
tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 26.06.2020, 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 

TKDK ÇANAKKALE İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Barbaros Mah. Şehit Gürol Cad. No:93 ÇANAKKALE 0286 215 00 36 


