Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler,
“Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” alt tedbirine başvurabilir.
(Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler başvuru için uygun değildir.)
BAŞVURU SAHİBİ; IPARD programı kapsamında uygun bir yatırım ile TKDK’ya
başvuran gerçek veya tüzel kişilerdir. Başvuru işlemleri ve destek almaya hak
kazanılması halinde TKDK ile yapılacak işlemleri gerçekleştiren kişidir.
GERÇEK KİŞİ ve TÜZEL KİŞİ
TKDK ile yapılacak tüm işlemler için
• Gerçek Kişilerde başvuru sahibinin kendisi,
• Tüzel Kişilerde ise tüzel kişilik tarafından temsil
ve ilzama yetkilendirilmiş bir kişi tarafından
yürütülmelidir. Tüzel kişiliklerde söz konusu kişinin
bu anlamda şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğuna
dair imza sirküleri başvuru paketinde sunulmalıdır.
Sadece başvuru paketinin tesliminde gerçek kişilerde,
gerçek kişinin kendisinin yanı sıra noter onaylı vekili
de kabul edilmektedir.

İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
(BAŞVURU PAKETİNİN İÇERİĞİ)

Başvuru paketinin hazırlanması
konusunda ayrıntılı bilgiye TKDK resmi
internet sitesi (www.tkdk.gov.tr)
ve İl Koordinatörlüklerinden ulaşılabilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN
Başvuru sahibinin sağlaması
gereken koşullar ve başvuracak
işletmelerde aranacak özellikler
hakkında detaylı bilgi için “Et
ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve
Pazarlanması Tedbiri Başvuru
Çağrı Rehberi”ne bakınız.

BAŞVURULAR NEREYE, NASIL
YAPILACAK?
Başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirlenen tarihler arasında, gerçek
kişilerde başvuru sahibinin kendisi veya noter onaylı vekâlet belgesine
sahip vekili, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişilik adına temsil ve ilzama
yetkili kişi tarafından yatırımın uygulanacağı ilde bulunan Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü’ne elden
teslim edilecektir.Posta,faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle
gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul
edilmeyecektir.

• Başvuru formu ve ekleri
• İş planı
• Teknik Proje

IPARD sıralama kriterlerine göre yapılan değerlendirmeden elde edilen
puan başvurunun sıralamasını belirler ve uygun başvurular en yüksek
puandan başlanarak sıralanır.
Uygun Başvurular,
IPARD SIRALAMA
KRİTERLERİNDEN
ALINAN PUANLARA
GÖRE Sıralanır.

• TKDK Merkezine yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
• Bir başvuru çağrı döneminde, aynı başvuru sahibi tarafından birden
fazla başvuruda bulunulamaz.

İki veya daha fazla
yatırımın IPARD
sıralama kriterlerine
göre eşit puan alması
durumunda, İŞ
PLANLARINA
VERİLEN
PUANLAR dikkate
alınır.

ET ve ET ÜRÜNLERİNİN
İŞLENMESİ ve PAZARLANMASI

İki veya daha fazla
yatırımın her iki puan
sonuçları (IPARD
sıralama kriterlerine
göre alınan puan ve iş
planından alınan puan)
eşitse, bu durumda
BAŞVURUNUN TESLİM
TARİH VE SAATİNE
GÖRE İLK SUNULAN
PROJE BİR ÖN SIRADA
LİSTELENİR.

BİLGİ KARTI

ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ
DETAYLI BİLGİ İÇİN:
Başvuru sahipleri, başvuru paketini, yatırımın uygulanacağı yerde
bulunan TKDK İl Koordinatörlüğüne teslim eder.

BİLGİ VE BELGELER

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

TKDK İl Koordinatörlüğünde alınan tüm başvurulara “Başvuru Kayıt
Numarası” verilir.
TKDK İl Koordinatörlüğünde başvuru paketlerinin ön değerlendirmeleri (tamlık, uygunluk ve yerinde kontrolleri) gerçekleştirilir. Ön
değerlendirme sonunda uygun bulunan başvurular TKDK Merkezine
gönderilir.

• Başvuru Çağrı Rehberleri
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü ve Kurum Merkezi
bünyesinde kurulmuş ve Kurum resmi web sayfasındaki “Yardım Masası”,
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi web sayfası (www.tarim.gov.tr)
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu resmi web sayfası (www.tkdk.gov.tr),
• 444 85 35 no’lu telefon hattı

T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ YAPISAL UYUM VE YÖNETİM
OTORİTESİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI
DESTEKLEME KURUMU
IPARD AJANSI

TKDK Merkeze gelen başvurular ikinci bir değerlendirmeye tabi
tutulur.
2015/1

KİMLER BAŞVURABİLİR?

www.tkdk.gov.tr

NE KADAR DESTEK ALACAĞIM?
Tarım ve Balıkçılık
Ürünlerinin İşlenmesi
ve Pazarlanmasının
Yeniden
Yapılandırılması ve
Topluluk Standartlarına
Ulaştırılmasına Yönelik
Yatırımlar

ET VE ET
ÜRÜNLERİNİN
İŞLENMESİ VE
PAZARLANMASI

ALT TEDBİR KAPSAMINDA HANGİ
YATIRIMLAR DESTEKLENİYOR?

YARISI SİZDEN

YARISI BİZDEN

Destek, Uygun Harcamalar Toplamının %50’sidir.
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri kapsamında bir
yatırım için Uygun Harcamalar Toplam Tutarı ise;

DESTEĞİ NE ZAMAN ALACAĞIM?
Yatırımın uygulama süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren yatırımın
tamamlanmasına kadar geçen süredir. Bu süre başvuru çağrı ilanında belirtilen
sürelere aykırı olmamak kaydıyla 24 ayı geçemez.
Başvuru sahibi desteğe esas uygun harcama miktarını, yatırım uygulama
süresi içinde “Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” alt tedbiri
için belirlenmiş limitlere göre başvuru formunda taksitlendirebileceği gibi
tamamını yatırımın sonunda tek seferde de talep edebilir.

Bütçe Kalemi 1
Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama

Yatırım bu illerde
uygulanmalıdır.

Bütçe Kalemi 2
Kanatlı Eti İşleme ve Pazarlama

Mevcut işletmeler
için, işletmenin
bulunduğu il
ile yatırımın
uygulama ili aynı
olmalıdır.

Bu alt tedbir kapsamında;
Küçük ve orta ölçekli mevcut işletmenin
modernizasyonu ve mevcut işletmelerde
yeni tesis kurulumunun yanı sıra yeni işletme
kurulumu da desteklenmektedir.

Mevcut işletme:
Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı adreste*
başvuru yapacağı bütçe kalemi kapsamında üretim
faaliyetini gerçekleştirdiği bir işletmesi varsa ve bu işletme
için modernizasyon, genişletme veya kapasite artırımı
yapacaksa bu tür başvuru sahipleri mevcut işletme olarak
kabul edilecektir. Mevcut işletmeler proje başvurusunda
bulunurken gerekli olan üretim ve faaliyetiyle ilgili olan
tüm sertifikaları sunmakla yükümlüdürler. Ayrıca başvuru
sahibi gerek mevcut işletmesinin bulunduğu adreste
yeniden/ek inşa yaparak, gerekse farklı bir adrese taşıma
yoluyla inşa yaparak “AB standartlarını karşılamayan”
eski bir tesisin yerine yeni bir tesis kurmayı planlıyorsa
başvuru mevcut işletmenin yeni tesisi olarak kabul
edilecektir.
Mevcut işletme başvurularında işletmenin başvuru
yapılan bütçe kalemi için IPARD Programında belirtilen
kapasite kriterine uygunluğu değerlendirilirken, yatırımın
uygulanacağı en küçük yerleşim biriminde** başvuru
sahibinin aynı bütçe kalemi kapsamında faaliyet
gösteren diğer işletme/işletmelerinin kapasiteleri
hesaplamada dikkate alınır. Ancak başvuru sahibinin
anılan diğer işletme/işletmelerini kapatacağını bildirmesi
ve taahhüdünü vermesi durumunda bu işletmelerin
kapasiteleri dikkate alınmaz.

DESTEK KAPSAMINDAKİ İLLER

Küçük ve orta ölçekli işletme:
250 kişiden az yıllık çalışan
istihdam eden ve yıllık net
satış hâsılatı (ciro) veya mali
bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan
işletmelerdir.

Uygun harcama nedir?
Yatırım kapsamında makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve
görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır. (Detaylı
bilgi için Başvuru Çağrı Rehberleri ve www.tkdk.gov.tr adresinde yayınlanan Uygun Harcama
Listelerine bakınız.)

Yeni işletme:
Başvuru sahibinin; yatırımın uygulanacağı adreste* başvuru
yapacağı bütçe kalemi kapsamında üretim faaliyetini
gerçekleştirdiği hali hazırda bir işletmesi yoksa bu tür
başvuru sahipleri yeni işletme olarak kabul edilecektir.
Yeni işletme başvurularında işletmenin başvuru yapılan
bütçe kalemi için IPARD Programında belirtilen kapasite
kriterine uygunluğu değerlendirilirken, yatırımın
uygulanacağı en küçük yerleşim biriminde** başvuru
sahibinin aynı bütçe kalemi kapsamında faaliyet gösteren
diğer işletme/işletmelerinin kapasiteleri hesaplamada
dikkate alınır. Ancak başvuru sahibinin anılan diğer işletme/
işletmelerini kapatacağını bildirmesi ve taahhüdünü vermesi
durumunda bu işletmelerin kapasiteleri dikkate alınmaz.

*Adres: Herhangi bir toprak parçası veya binanın il, ilçe, mahalle, köy, cadde, sokak ismi, bina numarası,
Ada ve Parsel bilgileri vb. bileşenler ile tanımlanan coğrafi konumudur.
** En Küçük Yerleşim Birimi: Köy, Mahalle, İlçe Merkezi, İl Merkezi, OSB…

Yatırım bütçesinin hesaplanmasına esas teşkil edecek maliyetler;
10.000 Avro ve altındaki harcamalar için mutlaka en az bir potansiyel tedarikçiden/
yükleniciden alınan bir geçerli teklif, 10.000 Avro üstündeki harcamalar için mutlaka en az üç
farklı potansiyel tedarikçiden/yükleniciden alınan üç geçerli teklif dikkate alınarak saptanmalıdır.
Yatırım kapsamında yapılacak satın alımlarda, ilgili alım için bu limitlerde geçerli teklif(ler)
sağlanamaz ise başvuru reddedilecektir.

YATIRIM SONUNDA GIDA HİJYENİ, HALK SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI,
HAYVAN REFAHI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA KONULARINDA İLGİLİ
AB STANDARTLARI KARŞILANMALIDIR.

Başvuru şartı olarak mevcut işletme ulusal
minimum standartlara uygun olmalıdır.

Yatırım 5 YIL Devam Etmeli
Başvuru sahipleri yatırım

Bu tedbir kapsamında “ET VE
faaliyetlerini seçilen uygun il
sınırları içinde gerçekleştirmeli
ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE
ve söz konusu faaliyetlerini
PAZARLANMASI” alanına yatırım yapacak
yatırımın uygulandığı alanda
mevcut işletmeler:
yatırım bitiminden itibaren
• Gıda hijyeni
5 yıl süresince devam
ettirmelidir.
• Halk sağlığı,
• Hayvan sağlığı
• Hayvan refahı,
• Çevre koruma (Bu belge günde 1000 tavuk/
hindi kesim kapasitesinesinin altında kesim
yapan kanatlı eti kesimhanelerinden istenmeyecektir) ile ilgili ulusal minimum
standartları karşılamalı ve bu durumu belirten belgeler sunmalıdır.
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1. Uygulama Dönemi İlleri
Afyonkarahisar 11 Konya
Amasya
12 Malatya
Balıkesir
13 Ordu
Çorum
14 Samsun
Diyarbakır
15 Sivas
Erzurum
16 Şanlıurfa
Hatay
17 Tokat
Isparta
18 Trabzon
Kahramanmaraş 19 Van
Kars
20 Yozgat

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2. Uygulama Dönemi İlleri
Ağrı
32 Erzincan
Aksaray
33 Giresun
Ankara
34 Karaman
Ardahan
35 Kastamonu
Aydın
36 Kütahya
Burdur
37 Manisa
Bursa
38 Mardin
Çanakkale 39 Mersin
Çankırı
40 Muş
Denizli
41 Nevşehir
Elazığ
42 Uşak

