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IPARD Nedir?
IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla 

oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının 

uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini 

desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında 

uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte 

finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

Faydalanıcılara sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş-

finansmanından oluşan IPARD Program Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak 

adlandırılmaktadır. Kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz 

olarak kullandırılacaktır.



Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020

Toplam 69.000.000 69.000.000 69.000.000 148.000.000 148.000.000 149.000.000 149.000.000 801.000.000

Yıllar Bazında IPARD Fonlarına ait Maksimum 

AB Katkısı (Avro)



Makine ve ekipman alımı/Bilgi Sistemleri Alımı 

İnşaat İşleri 

Hizmet Alımı

Proje Görünürlüğü 

Yatırımda  hangi kalemlere destek verilecek?



KDV MUAFİYETİ

- Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Mali İşbirliği Çerçevesinde 
sağlanacak mali yardımın uygulanması Çerçeve Anlaşması Madde 26 gereğince, 
faydalanıcılar için uygun harcamalar kapsamında yer alan herhangi hizmet 
ve/veya tedarik edilen mal ve/veya yapılan iş için KDV’den muaf tutulacak.

- KDV ile ilgili istisna ve muafiyet sağlanan durumlara ilişkin düzenlemeler, 
Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilmektedir.



PROJENİ HAZIRLA, TKDK’YA BAŞVUR!

PROJEN ONAYLANSIN!

YATIRIMA BAŞLA!

YATIRIMINI TAMAMLA,

ÖDEMELERİNİ YAP!

YAPTIĞIN HARCAMANIN YARISINI AL!

5 YIL BOYUNCA İŞLETMENİ SÜRDÜR!

6 ADIMDA TKDK’DAN HİBE DESTEĞİ NASIL 

ALINIR?



FAYDALANICI
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TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ 

VARLIKLARINA YÖNELİK 

YATIRIMLAR

Başvuru sahibi; Gerçek ya da Tüzel Kişi olmalıdır 

(Kamu Tüzel Kişileri hariç)

Başvuru sahibi; başvuru aşamasında ÇKS veya HKS’ye

kayıtlı olmalıdır.

İlgili Tedbirde destek oranı %40 -70 arasında 

değişmektedir.



GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ

Başvuru Sahibi Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.

İşletme, yatırım sonunda HKS’ye kayıtlı olmalıdır.

Yatırım ekonomik olarak sürdürülebilir olmalıdır (İş 

Planı)

Başvuru Sahibi Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı 

olmalıdır.

Başvuru Sahibinin vergi borcu ve SGK borcu 

olmamalıdır. 

Başvuru Sahibi 65 yaşın altında olmalıdır. 

Mesleki Yeterlilik Kriterini sağlamalıdır.



GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ

Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin 

yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza 

edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını 

temin etmek zorundadırlar.

Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun 

yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son 

ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı 

kapsamalıdır.

Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihe kadar, tarımsal 

işletmeler çevre koruma ve hayvan refahı konularındaki 

minimum ulusal gereklilikleri yerine getirmek 

zorundadırlar.



MESLEKİ YETERLİLİK

Mesleki Yeterlilik Kriterini;

sağlamalıdır.

GERÇEK KİŞİ → Kendisi

TÜZEL KİŞİ → Yetkili Kişi



DESTEKLENMEYEN 

HARCAMALAR

-Arazi ve mevcut binaların alımı

-Kiralama giderleri

-İkinci el makine/ekipman

-Canlı hayvan alımı

-Traktör

-Ayni katkılar

-İşletme giderleri

vb…



GENEL HUSUSLAR

IPARD süresince bir faydalanıcının en fazla 4 adet 
projesi desteklenebilir.

Bir başvuru sahibi aynı çağrı döneminde 1 adetten 
fazla proje sunamaz.

Bir faydalanıcı, ancak bir yatırımı sona erdiğinde 
(nihai ödemeden sonra) IPARD desteğine tekrar 
başvurabilir.

Bir faydalanıcının bu tedbir kapsamında desteklenen 
tüm projelerinin uygun harcamaları toplamı 1.000.000 
Avro üst sınırını geçemez. (Broyler: 500.000 Avro, 
Kaz: 250.000 Avro)



SÜT ÜRETİMİ 

SEKTÖRÜ

Hayvan Türü Minimum Kapasite Maksimum Kapasite
Minimum Uygun

Tutar

Maksimum Uygun 

Tutar

Süt İneği 10 baş 120 baş

5 Bin Avro 1 Milyon Avro
Manda 5 baş 50 baş

Koyun 50 baş 500 baş

Keçi 50 baş 500 baş



Hayvan Türü Minimum Kapasite Maksimum Kapasite Minimum Uygun

Tutar

Maksimum Uygun 

Tutar

Sığır 30 baş 250 baş

5 Bin Avro 1 Milyon Avro
Manda 10 baş 50 baş

Koyun 100 baş 500 baş

Keçi 100 baş 500 baş

KIRMIZI ET 

SEKTÖRÜ



Hayvan Türü Minimum Kapasite Maksimum Kapasite Minimum Uygun

Tutar

Maksimum Uygun 

Tutar

Broyler 5.000 ad./dönem 50.000 ad./dönem
5 Bin Avro 500 Bin Avro

Hindi 1.000 ad./dönem 8.000 ad./dönem

Kaz 350 ad./dönem 3.000 ad./dönem 5 Bin Avro 250 Bin Avro

KANATLI ETİ 

SEKTÖRÜ

ÖNEMLİ NOT: Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında kapasite artırımı

içermeyen aktif mevcut işletmeler bütün IPARD uygulama illerinde destek kapsamında iken; yalnızca

Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde yeni işletmeler destek kapsamındadır.



Hayvan Türü Minimum Kapasite Maksimum Kapasite Minimum Uygun

Tutar

Maksimum Uygun 

Tutar

Yumurta Tavuğu 20.000 adet 100.000 adet 5 Bin Avro 1 Milyon Avro

YUMURTA TAVUKÇULUĞU 

SEKTÖRÜ

YALNIZCA MEVCUT VE AKTİF İŞLETMELER, KAPASİTE ARTIRIMI YAPMAMAK ŞARTIYLA UYGUNDUR.

AYNI İL SINIRLARI İÇERİSİNDE, İŞLETMENİN TAŞINMASI MÜMKÜNDÜR.



BAŞVURU ŞARTLARI
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TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN 

İŞLENMESİ PAZARLANMASI

İlgili Tedbirde destek oranı %50’dir.

Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu 

ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için 

geçerlidir.

Yatırımın yapıldığı sektörde/alt-sektörde faaliyet gösteren ve yatırım alanı içinde aynı ilde yer alan, 

başvuru sahibine ait işletmelerin toplam kapasitesi, yatırımın kapasitesi de dahil olmak üzere, yatırımın 

sonunda aşağıda belirtilen kapasite limitlerini aşmamalıdır. (Limitler Sonraki Sayfalarda Belirtilmiştir)

Başvurunun yeni işletme olması durumunda, aşağıda belirtilen kapasite kriterlerini yatırım sonunda 

karşılamalıdır. (Limitler Sonraki Sayfalarda Belirtilmiştir)

Başvuru yapılan sektör/alt-sektör için aşağıda belirtilen en az kapasite limitlerinin altında kalan mevcut 

işletmeler, yatırımın sonunda en az kapasite limitine ulaşacağını taahhüt ederek başvuru yapabilirler.



GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ

AB ihracat numarasına sahip olmamak 

Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmak

Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasının
bulunmaması şartıyla, süt ve süt ürünleri, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et
parçalama tesisleri, meyve ve sebze işleme ve su ürünleri işleme sektörleri
için uygundur

Mevcut İşletmeler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu ,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu 

ve 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İş Yeri Açma 

ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile uyumlu olmalıdır..   



• Süt işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton 
kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

• Süt toplama merkezleri yatırımın sonunda günlük en fazla 70 ton toplama 
kapasitesine sahip olmalıdır.

• Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen (çiğ süt hariç) ve 
yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre 
standartlarını karşılamalıdır.

UYGUN HARCAMA TUTARI: En az 30.000 Avro, En fazla 3.000.000 Avro

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve 

Pazarlanması

Süt İşleme Merkezleri



• Süt toplama merkezleri yatırımın sonunda günlük en fazla 70 ton toplama

kapasitesine sahip olmalıdır.

• Sadece süt toplama merkezleri için geçerli bir istisna olarak, bir başvuru 
sahibi, toplam kapasitenin 70 ton/gün toplam kapasiteyi aşmaması ve toplam 
uygun yatırımların değerinin 1.000.000 Avro’yu aşmaması şartıyla, aynı ilde 5 
(beş) adede kadar süt toplama merkezi kurmak üzere tek bir çağrı kapsamında 
başvuru yapabilir.

UYGUN HARCAMA TUTARI: En az 30.000 Avro, En fazla 1.000.000 Avro

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması



• Eğer sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 30 baş, en

fazla 500 baş,

• Eğer sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 50 baş ve en

fazla 4.000 baş,

• Eğer kesimhanede sığır, manda ve koyun/keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, sığır, manda ve 
koyun/keçi için belirtilen maksimum ve minimum limitler karşılanmalıdır.

Kanatlılar Dahil Olmak Üzere Et ve Et Ürünleri

Kırmızı et kesimhaneleri için:

UYGUN HARCAMA TUTARI: En az 30.000 Avro, En fazla 3.000.000 Avro

Kırmızı Et ve Et 

Ürünlerinin 

İşlenmesi ve 

Pazarlanması

Kanatlı Eti ve Et 

Ürünlerinin 

İşlenmesi ve 

Pazarlanması



• Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya

• Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesi.

Not: İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir ve yeni

kanatlı kesimhanelerinin kurulması desteklenmemektedir.

Kanatlılar Dahil Olmak Üzere Et ve Et Ürünleri

Kanatlı kesimhaneleri için:

UYGUN HARCAMA TUTARI: En az 30.000 Avro, En fazla 3.000.000 Avro



• En az 0,5 ton, en fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi.

Not: Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite artırımı

için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması

desteklenmemektedir.

Kanatlılar Dahil Olmak Üzere Et ve Et Ürünleri

Et işleme için:

UYGUN HARCAMA TUTARI: En az 30.000 Avro, En fazla 3.000.000 Avro



• Tesislerin, en az 0,5 ton ve en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama

kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.

Not: Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları

yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.

Kanatlılar Dahil Olmak Üzere Et ve Et Ürünleri

Parçalama tesisleri için:

UYGUN HARCAMA TUTARI: En az 30.000 Avro, En fazla 3.000.000 Avro



• İşletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer 
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleri tarafından 
öngörülen koşulları karşılamalıdır.

• Üretici örgütleri (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri 
Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanunu tarafından tanınan), 5957 sayılı Kanunda verilen tanımlara uymak 
zorundadırlar.

• Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey Tüzüğü, Ek I, Bölüm IX’da tanımlanan (www. tkdk.gov.tr 
yayınlanan meyve-sebze listesi), meyve ve sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi 
ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.

• Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır.

UYGUN HARCAMA TUTARI: En az 30.000 Avro En fazla 1.250.000 Avro 

Meyve ve Sebze Ürünlerinin 

İşlenmesi ve Pazarlanması



• İşletme, en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift 
kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır.

• Bu alt sektör altındaki yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır.

• İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırımlar 
uygun değildir. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine yönelik 
olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur.

• Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları

(EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

UYGUN HARCAMA TUTARI: En az 30.000 Avro En fazla 1.500.000 Avro 

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve 

Pazarlanması



SÜS BİTKİLERİ 

TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLER 

FİDE ve FİDAN 

ÇİÇEK SOĞANI 

MANTAR 

MİSEL 

Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel 

ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi
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ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN 

ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME



Faydalanıcı: 
Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hane halkı üyeleri.

Kırsal alanlardaki özel tüzel kişiler

Kırsal alanlardaki gerçek kişiler

Çiftçi: tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan ve ÇKS,AKS veya Akua kültür üyesi gerçek 

kişilerdir.

Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.

Açık arazi büyüklüğü maksimum 2 hektar (Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği hariç), sera büyüklüğü ve 

mantar ile misel üretim alanı maksimum 1 hektar olmalıdır.

Bitkilerin işlenmesi ve /veya paketlenmesi sektöründe, yararlanıcı, başvuru esnasında tanınmış olmalı ve 

gerekli üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi 

sırasında tamamlanmalıdır.

ÖNEMLİ UYARI: Tek başına kompost üretim tesisi destek kapsamında değildir.

Kütahya İlinde İlgili Tedbirde destek oranı %55’dir.



Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi 

ve Paketlenmesi

Başvuru sahibi bir çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.

Arıcılar, arıcılık kayıt sisteminde kayıtlı olmalıdır. (Mevcut işletmeler başvuru aşamasında, yeni 

işletmeler nihai ödeme talebi sırasında)

Bal ve arı ürünleri için, yatırım kapsamında ulaşılacak kovan sayısı, nihai ödeme talebi sırasında 

gerçekleştirilmek üzere, yararlanıcı başına minimum 30 ve maksimum 500 kovan ile sınırlıdır.

ÖNEMLİ UYARI: Başvuru sahibinin projesini sunduğu il ile Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olduğu il 

aynı olmalıdır. Ayrıca koloni numaraları da projesini sunduğu ile ait olmalıdır.



Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler

Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.

Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise, yatırım kırsal alanda olmalıdır. Bununla birlikte, 

tanıtım standları veya satış noktaları, yatırımın gerçekleştiği ilin kırsal olmayan alanlarında olabilir.

Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler üreten mikro işletmeler desteklenecektir. Tarımsal ürünlerin birincil 

üretimi bu tedbir kapsamında değildir.

Süt işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda maksimum 10 ton/gün 

olacaktır.

Et işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda maksimum 0,5 ton/gün 

olacaktır.

Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler konusundaki yatırımlar: 10 kişiden daha az çalışana sahip ve 1 

milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip mikro ölçekli işletmeler olmalıdır.

Katma Değerli Ürün: Bir ürünün fiziksel durumunda ya da görünümünde meydana gelen değişikliği ifade eder, 

örneğin çilekten çilek reçeli yapmak gibi.



•Ahşap işi

•Metal işi 

•Cam eşya 

•Seramiklerin Üretimi 

•Çanak çömlek (toprak 

eşya, çömlek yapma) 

•Çinicilik

•Dokumacılık

•Hasır işi 

•Sepet dokuma 

•Müzik aletleri yapımı 

•Keçe yapımı

•Kilimcilik

•Halıcılık

•Semer yapımı 

•Taş işleme 

•Dekoratif taş işi

•Sedef döşeme 

•Kâğıt sanatları (hattatlık 

(kaligrafi),ebru sanatı, 

tezhip) 

•Saraçlık

•Folklorik bebek ve giysi 

yapımı 

•Yorgancılık

•Tarak yapımı

•Alçı işleri/tandır yapımı 

•Dikişçilik, giysi 

dekorasyonu, nakış işleme, 

örgü 

•Süpürge yapımı 

• Et işleme 

• Meyve ve Sebze İşleme 

• Sofralık Zeytin ve Zeytin Mamulleri

• Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin İmalatı

• Boza

• Salep

• Bakliyat (İşleme ve Paketleme)

• Mısır Kurutma

• Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamüller)

• Baharatlar

• Kaya Tuzu

• Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler

• Pamuk Yağı, Defne Yağı, Susam Yağı

• Soslar

• Kemiksuyu

• Sabun

• Gülsuyu

• Pelet (biyo-yakıt) ve Briket (biyo-yakıt)

• Prina

Katma Değerli Ürünler:Zanaatkarlık Listesi:



Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler

Bu faaliyet kapsamındaki yatırımlar, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olmalıdır.

Konaklama tesisleri, nihai ödeme talebine kadar, “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine 

İlişkin Yönetmelik” uyarınca belgelendirilmelidir.

Nihai ödeme talebi esnasında işletmenin kapasitesi maksimum 25 oda olmalıdır.

Yeme-içme tesisleri için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümlerine uygun 

olarak gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır ve tanınmalıdır. Yeni işletmeler için bu 

prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.



Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.

Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise yatırım kırsal alanda olmalıdır. Bununla birlikte 

yatırımının uzantısı olarak restoran veya satış noktası aynı ilde yer alan kırsal olmayan bir alanda olabilir.

Eğer yatırım bir restoran veya satış noktası içeriyor ise başvuru sahibinin, 1380 sayılı Su Ürünleri 

Kanunu’nda tanımlandığı üzere bir su ürünleri yetiştiricisi olması gerekmektedir. Yeni işletmeler için bu 

prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

Yatırımın kapasitesi, nihai ödeme talebi esnasında 10-200 ton/yıl arasında olmalıdır.

Desteklenecek türler şunlardır: Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su 

levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı (karabalık) (Clarias Lazera) , 

Amerikan Yayın Balığı (Ictalurus Sp.)



Makine Parkları

Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların kırsal alanda olması gerekmektedir.

Sadece Üretici örgütleri başvuru yapabilecektir. (Üretici örgütleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 

Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım 

Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda verilen tanımlara uymak zorundadır.)

Makine ve ekipmanın saklanması için binaların inşası, yenilenmesi veya genişletilmesi uygundur.

Tarımsal makine, alet ve ekipmanların alımı uygundur. (Kendi yürür ve/veya motorlu araçlar uygun 

değildir.)

Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri uygundur.



Yenilenebilir Enerji 

Tesisleri

Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın

kırsal alanda olması gerekmektedir.

Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda 

belirtilenler dahil olmak üzere uygundur;

Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, konsantre güneş enerjisi sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, 

jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/veya ısı üretimi için).

1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 

kWe’ye kadar) desteklenecektir.

Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye 

bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:

- Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili 

kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım 

Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.

- Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul 

tutanağını sunacaktır.
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