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ÖZET BİLGİ FORMU

1) Kimler Yararlanabilir?
 Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı Gerçek ve Tüzel Kişiler
başvuru yapabilmektedir.
 Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi % 25’ten fazla olan tüzel kişiler başvuru
yapamamaktadır.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Programın amacı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Kurumu (TKDK) görev alanında yer alan 42
ildeki birincil tarım ürünlerinin üretiminde yer alan tarım işletmelerinin genel performansını
iyileştirmek, işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak ve
çevrenin korunması ile hayvan refahı konusunda AB standartlarını yakalayabilmektir.

Programa başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını geçmemiş kişiler
(tüzel kişi ise bu yaş aralığında temsil ve ilzama yetkili kişi) başvurabilmektedir.

Başvuru sahiplerinin vergi sistemine kayıtlı olması ve vergi ile SGK borçlarının
bulunmaması gerekmektedir.

Yatırımın, yapılacağı yerde son ödeme tarihinden itibaren 5 yıl çalışır durumda olması
gerekmektedir. Kiralık mülk kullanılacaksa bu durum dikkate alınmalıdır.

Başvuru sahibi, nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihe kadar Ulusal Hayvan Kayıt
Sistemine kayıtlı olmalıdır.

Başvuru sahibi (tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer
uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite diploması ile (master
veya doktora dahil) ya da ilgili ulusal kayıt sistemi (ÇKS veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi)
tarafından belgelenebilecek şekilde tarım alanında asgari 3 yıl çalışma deneyimi ile
yeterliliğini kanıtlamalıdır.

Destek sonucunda yatırım ile aynı ilçede ve sektörde faaliyet gösteren işletmenin
toplam kapasitesi aşağıda belirtilen aralıkta olmalıdır.
a. Süt üretimi için en az 10 en fazla 120 süt ineği veya en az 5 en fazla 50 süt veren
manda veya en az 50 en fazla 500 süt veren koyun veya en az 50 en fazla 500 süt
veren keçi
b. Kırmızı et için en az 30 en fazla 250 sığır veya en az 10 en fazla 50 manda veya en az
100 en fazla 500 koyun veya en az 100 en fazla 500 keçi
c. Kanatlı eti için en az 5000 en fazla 50.000 broyler veya en az 1000 en fazla 8000 hindi
veya en az 350 en fazla 3000 kaz
d. Yumurta için en az 20.000 en fazla 100.000 yumurta tavuğu

Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe broyler başvurularında Erzincan, Sivas ve Elazığ
illerinden yeni işletme başvurusu kabul edilebilmekte iken diğer illerde kapasite artırmamak
şartıyla sadece mevcut aktif işletmeler başvuru yapabilmektedir. Hindi ve kaz etinde yeni ve
mevcut işletmeler başvuru yapabilmektedir.

Yumurta tavukçuluğunda kapasite artırmamak kaydıyla sadece aktif mevcut
işletmeler başvuru yapabilmektedir.

Program kapsamında geri ödemesiz (hibe) destek oranı uygun maliyetlerin tüzel
işletmeler için % 50’si, gerçek kişiler için % 55’i, üretici örgütleri (kooperatifler ile ıslah amaçlı
yetiştirici birlikleri) ve üretici örgütlerinin hakim ortak olduğu tüzel kişilikler için % 60’ı oranında
olup, bu oranlara başvuru sahibi destek kararı alındığı tarihte 40 yaşın altındaysa % 5, yatırım
dağlık alandaysa % 5 ilave edilmektedir.

Proje kapsamında destek limitleri süt, et ve yumurta sektörleri için en az 5000 Avro en
fazla 500.000 Avro, broyler ve hindi sektörleri için en az 5000 Avro en fazla 250.000 Avro ve kaz
sektörü için en az 5000 Avro en fazla 125.000 Avro tutarındadır. Limitlerin TL cinsinden
hesaplanmasında 10. Çağrı Döneminde 1 Avro = 9,3286 TL olarak uygulanacaktır.
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10. Çağrı Döneminde işletmeler sadece 1 başvuru yapabilmektedir.

Proje kapsamında yapım işleri, makine-ekipman alımları, yazılımlar, çiftlik faaliyetleri için
sisteme bağlı olan (on-grid) öz tüketim amaçlı yenilenebilir enerji (biyogaz ve güneş) yatırımları
ile hizmet alımı kapsamında yer alan iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer
danışmanlık ücretleri, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik maliyetler ve
görünürlük giderleri uygun harcamalardır.

Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, her türlü kira
gideri, canlı hayvan satın alınması, işletme giderleri, tüm vergiler, bakım ve amortisman gideri,
cezalar, sigorta giderleri uygun olmayan harcamalardır.
 Yatırım süreleri en fazla 12 ay olarak planlanmalıdır.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Başvurular 15 Şubat 2021 saat 09.00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl
Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak olup, çevrimiçi (online) proje başvuru
sistemi 16 Mart 2021 saat 18.00’da kapatılacaktır. Çevrimiçi yapılan müracaatın fizikî evrak
olarak il koordinatörlüklerine son teslim tarihi ise 19 Mart 2021 saat 18.00’dır.

4) Başvuru Yeri Neresidir?
Başvurular TKDK İl Koordinatörlüklerine yapılmaktadır. (www.tkdk.gov.tr)
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