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T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE
PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKÎ VARLIKLARA
YÖNELİK YATIRIMLAR (103)

ÖZET BİLGİ FORMU
1) Kimler Yararlanabilir?
 Küçük ve orta ölçekli işletmeler
 Üretici örgütleri veya üretici örgütlerin hakim ortak olduğu tüzel kişilikler
 Başvuru yapacak KOBİ’ler KOSGEB’e kayıtlı olmalıdır.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
 Destekler süt ve süt ürünleri, kırmızı veya kanatlı et ve et ürünleri, su ürünleri ile meyve ve
sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması amacıyla sunulmaktadır. Bu çerçevede;
1- Süt ve süt ürünleri:
a- Süt toplama ve işleme soğuk zincirinin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli süt toplama
merkezleri ve süt işleyen işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması ve süt ürünlerinin kalitesinin
geliştirilmesi ve orta ölçekli süt işleyen işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve bu tesislerin
çevresel standartlar ile uyumlarının sağlanması amaçlanmaktadır.
b- Yatırım sonunda süt ve peynir altı suyu işleyen işletmeler, günlük en az 10 ton kapasitede
olmalı ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.
c- Tek bir başvuru sahibi toplam kapasite ve destek limitlerini aşmamak kaydıyla 5 adede
kadar süt toplama merkezi kurabilir.
d- Proje tutarı süt işleyen işletmeler (peynir altı suyu dahil) için 30.000- 3.000.000 Avro arasında,
süt toplama merkezleri için 30.000-1.000.000 Avro arasında olmalıdır.
2- Kırmızı et ve et ürünleri:
a- Sığır, manda, koyun ve keçiler için kesimhaneler kurulması; mevcut kesimhanelerin ve et
işleme tesislerinin yenilenmesi amaçlanmaktadır.
b- Kırmızı et kesimhaneleri yatırım sonunda, günlük 30-500 baş sığır/manda ve/veya 50-4.000
baş koyun/keçi kesim kapasitesinde olmalıdır.
c- Et işleme tesisleri ve parçalama tesisleri için kapasite 0,5-5 ton aralığında olmalıdır.
d- Kesimhane ve et işleme ve parçalama tesisleri için kombina tesis başvurusu yatırım sonunda
yukarıdaki şartları ayrı ayrı sağlamalıdır.
e- Et işleme tesislerinde; yenileme amaçlı yatırımlar desteklenmekte olup, kapasite artırımı ve
yeni tesis yatırımları desteklenmemektedir.
f- Proje tutarı 30.000- 3.000.000 Avro arasında olmalıdır.
3- Kanatlı et ve et ürünleri:
a- Kanatlı et ve et ürünleri desteği ile mevcut kesimhanelerin ve et işleme tesislerinin
yenilenmesi amaçlanmaktadır.
b- Kanatlı eti kesimhaneleri yatırım sonunda, saatte 1.000-5.000 tavuk veya 100-1.000 hindi/kaz
kesim kapasitesine sahip olmalıdır.
c- Et işleme tesisleri ve parçalama tesisleri için kapasite 0,5-5 ton aralığında olmalıdır.
d- Kesimhane ve et işleme ve parçalama tesisleri için kombina tesis başvurusu yatırım sonunda
yukarıdaki şartları ayrı ayrı sağlamalıdır.
e- Et işleme ve kanatlı parçalama tesislerinde; yenileme amaçlı yatırımlar desteklenecek olup,
kapasite artırımı ve yeni tesis yatırımları desteklenmeyecektir.
f- Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasının bulunmaması şartıyla;
kanatlı kesimhanesi yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı illeri; kanatlı eti parçalama tesisleri ise
yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı illeri için uygundur.
g- Proje tutarı 30.000- 3.000.000 Avro arasında olmalıdır.
4- Su ürünleri:
a- AB standartlarına ulaşmak ve hasat sonrası kayıpları asgari düzeye indirmek için soğuk
zincirin kurulması, kapasitelerinin artırılması ve süreçlerin modernizasyonunun sağlanması
konusunda destek sağlanmaktadır. Ayrıca, su ürünleri işleme kuruluşlarının işletme
maliyetlerinin azaltılması için ürün yelpazelerinin genişletilmesi ve işleme teknolojilerinin
iyileştirilmesi de amaçlanmaktadır.
b- Yatırım sonunda; işleme tesisi yıllık 100-2.000 ton arası su ürünleri, balık yağı veya
yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları işleme üretim kapasitesine
sahip olmalıdır.
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c- Karada gerçekleştirilen yatırımlara destek verilmektedir.
d- 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.
e- Proje tutarı 30.000- 1.500.000 Avro arasında olmalıdır.
5- Meyve ve sebze ürünleri:
a- Hasat sonrası kayıpların azaltılması, soğuk hava depolama ve kurutma tesisleri
kapasitelerinin geliştirilmesi ve işletmelerin AB standartlarına uyumunun sağlanması ile çevreyi
kirleten üretim süreçlerinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede meyve ve
sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi, kurutulması, kavurulması, dondurulması ve
paketlenmesi konularına destek verilmektedir.
b- Yatırım sonunda; soğuk hava deposu kapasitesi en fazla 10.000 m³ olmalıdır. Üretici örgütleri
ve üretici örgütlerinin hakim ortak olduğu tüzel kişilikler için kapasite üst limiti şartı
aranmamaktadır.
c- Proje tutarı 30.000- 1.250.000 Avro arasında olmalıdır.
Ortak Hükümler:
 Yatırım, TKDK’nın desteklediği 42 ilden birisinde yapılmalıdır.

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. Yatırım süreleri ise en fazla 12 ay olarak planlanmalıdır.
 Yatırımın, yapılacağı yerde son ödeme tarihinden itibaren 5 yıl çalışır durumda olması
gerekmektedir. Kiralık mülk kullanılacaksa bu durum dikkate alınmalıdır.
 Destek oranı üretici örgütleri veya üretici örgütlerinin hakim ortak olduğu tüzel kişilikler için %
50 oranında, KOBİ’ler için % 40 oranında hibe niteliğindedir.
 10. çağrı dönemi için hesaplamalarda 1 Avro 9,3286 TL olarak kullanılmaktadır.
 Atık madde depolama ve atık yönetimiyle ilgili harcama kalemlerinde hibe oranına %10
ilave edilmektedir.
 Proje kapsamında yapım işleri, makine-ekipman alımları, ürün işlemede kullanılan donanım
ve yazılımlar, soğutuculu araçlar, öz tüketim amaçlı şebekeye bağlı (on-grid) yenilenebilir
enerji 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, tüm vergiler, işletme
giderleri, bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.
 Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırımın tamamlanmasını müteakip 5
yıl kiralama süresi şartı aranmaktadır.
 10. Çağrı Döneminde işletmeler sadece 1 başvuru yapabilmektedir.
 Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasının bulunmaması şartıyla,
süt ve süt ürünleri, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et parçalama tesisleri, kanatlı kesimhanesi
(yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde), kanatlı parçalama tesisleri (yalnızca
Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde), meyve ve sebze işleme ve su ürünleri işleme sektörleri için
uygundur.

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 23 Mart 2021 saat 18.00’da kapatılacaktır. Çevrimiçi yapılan müracaatın fizikî evrak
olarak il koordinatörlüklerine son teslim tarihi ise 26 Mart 2021 saat 18.00’dır.

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