TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler (101-1)
Genel Amaçlar
 Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın
uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak.
 Fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme amacıyla,
ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek.
 Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklemek.
Spesifik Amaçlar
 Birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve
işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak.
 Çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlamak.
Nihai Yararlanıcılar
Bu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda
belirtilen sistemlere kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir;
- Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya
- Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi.
Genel Uygunluk Kriterleri
 Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihte başvuru sahipleri Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı
olmalıdır.
 Yatırımlar, AB’nin İşleyişine dair Antlaşma’nın Ek 1 bölümünde tanımlanan ürünlerden birisinin
üretimi konusunda olmalıdır.
 Başvuru sahibi, IPARD Ajansı tarafından geliştirilecek formata uygun olarak bir iş planı sunmalıdır.
Küçük yatırımlar için basitleştirilmiş bir iş planı sunulacaktır. İş planı, yatırımın gerçekleşmesinin
sonucunda tarımsal işletmenin ekonomik sürdürülebilirliğini kanıtlamalıdır. Yatırımın ekonomik
sürdürülebilirliği Ek 4’te listelenen kriterler ile karşılaştırılarak doğrulanacaktır.
 Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama
yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek
yüksekokulu veya üniversite diploması ile (yüksek lisans veya doktora dahil) ya da ilgili ulusal kayıt
sistemleri tarafından belgelenebilecek şekilde tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında minimum 3 yıl
çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır.
 Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihe kadar, tarım işletmeleri EK 3’te listelenen çevrenin
korunması ve hayvan refahı konularındaki minimum ulusal gereklilikleri yerine getirmek
zorundadırlar. Desteklenen yatırımlar, yatırım döneminin sonunda, yatırımın kapsamı ile ilgili olan
hayvan refahı ve çevrenin korunması konularındaki ilgili AB standartları ile uyum sağlamalıdır. İlgili
ulusal otoriteler tarafından yayınlanacak sertifikalar bu koşulların yerine getirildiğini doğrulamak için
kullanılacaktır.
 Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puan ve üstü alan başvuru sahipleri uygun olarak
değerlendirilecektir.

Spesifik uygunluk kriterleri
Genel uygunluk kriterlerine ek olarak, yatırımlar uygun illerde gerçekleştirilmiş olmalı ve
yatırımın sonunda aşağıda belirtilen kapasite limitlerine ulaşılmalıdır. Yatırım ile aynı sektörde faaliyet
gösteren ve yatırım alanı ile aynı ilçede yer alan, başvuru sahibine ait tarımsal işletmelerinin toplam
kapasitesi, yatırımın kapasitesi de dahil olmak üzere, yatırımın sonunda aşağıda belirtilen kapasite
limitlerini aşmamalıdır. Mevcut tarımsal işletmeleri ve yeni tarımsal işletmeler (yumurta tavuğu
işletmeleri hariç) bu tedbir altında uygun başvuru sahibidirler.
Süt üreten tarımsal işletmeler alt sektörü için (101-1) ;
 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 m 500 süt veren keçi kapasiteli ahır/ağıl.
– Eğer tarımsal işletmenin kapasitesi 50 süt ineği, 50 sığır, 30 süt veren manda, 30 manda,
150 koyun ve/veya keçi veya 10.000 broyler/periyot, 20.000 yumurta tavuğu veya 5.000
hindi/periyottan fazla ise, yatırımın sonunda ilgili AB standartlarına uygun olarak gübre depolaması
yaptığını ve gübre yönetimi uyguladığını kanıtlamak zorundadır.
– Eğer tarımsal işletmenin kapasitesi 10.000 broyler/periyot, 20.000 yumurta tavuğu veya
5.000 hindi/periyottan fazla ise, yatırımın sonunda atıkların ilgili AB standartlarına uygun olarak
işlendiğini kanıtlamak zorundadır
Uygun Harcamalar
 Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç) (her bir sektör için detaylar aşağıda
verilmektedir),
 Yeni makine ve ekipman alımı (her bir sektör için detaylar aşağıda verilmektedir),
 Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları. Yenilenebilir enerji tesisinin
kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz.
 Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık,
mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının
devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül
eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları. Yukarıda belirtilen genel
harcamalara ek olarak,
Süt sektörü için aşağıda belirtilen harcamalar da uygun harcamadır:
 Kapalı, açık ve yarı açık ahırların/ağılların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
 Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla diğer
tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi,
 Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama
sistemleri,
 Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile çiftlik içi süt nakil ekipmanları,
 Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atıksu işleme tesisleri
harcamaları,
 Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
 Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon),
 Sulama sistemleri,
 Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü
yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi)

Destek Miktarı ve AB Katkı Oranı
Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri 5.000
Avro ve 1.000.000 Avro’dur. (Kanatlı hayvanlar için üst limit 500.000 Avro, kaz çiftlikleri için üst limit
250.000 Avro’dur).
IPARD 2014-2020 dönemi içerisinde her bir yararlanıcının maksimum 4 adet uygun yatırımına
izin verilmektedir.
Yararlanıcı ancak bir önceki yatırımı tamamlandığı zaman (nihai ödeme) IPARD desteği için
yeni bir başvuru sunabilir.
IPARD I ve II dönemi içerisinde, bu tedbir kapsamında her bir yararlanıcı için uygun
yatırımların maksimum toplam değeri 1.000.000 Avro ile sınırlandırılmıştır. (kanatlılar için 500.000
Avro ve kazlar için 250.000 Avro’dur).
Bu tedbir kapsamında baz kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %40’ı tutarında
olacaktır.
Hibe desteği kararı alınan tarihte başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması durumunda ya da
aynı şekilde eğer yatırım Bölüm 8.1’de tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor ise bu projelere
ek %5 kamu desteği verilecektir. Eğer hibe desteği kararı alınan tarihte başvuru sahibi hem 40 yaşın
altında ise hem de yatırım Bölüm 8.1’de tanımlanan şekilde dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, ek
%10 kamu desteği verilecektir.
Mevcut tarımsal işletmelerin modernizasyonu için baz kamu katkısı, toplam uygun yatırım
miktarının %50'si tutarında olacaktır.
İstisna: Kapasitesi 10-50 inek, ya da 50-250 koyun ya da keçi, ya da 5-25 manda olan ve süt
satışı yapan mevcut küçük süt üreten tarımsal işletmeler için baz kamu katkısı toplam uygun harcama
tutarının %60’ıdır. Bu grupta yer alan işletmeler yatırımın sonunda yukarıda belirtilen üst sınırı
aşmamak koşulu ile kapasite artırımı da uygundur.
Çevrenin yararına olacak şekilde, atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan
yatırımlar için ilave bir %10 katkı verilebilecektir.
AB eş finansman oranı kamu desteğinin %75 i tutarındadır.

İdari Prosedür
Başvuru sahipleri, belirlenen başvuru süresi içerisinde başvurularını TKDK’nın İl
Koordinatörlükleri’ne (İK) sunacaklardır. Projenin idari kontrolleri ve yerinde kontrolleri TKDK
tarafından gerçekleştirilecektir. İdari kontroller ve yerinde kontrolleri geçen başvuruların iş planları
değerlendirmeye alınacaktır. İş planı değerlendirmesinin ardından uygulanabilir olarak belirlenen
başvurular, IPARD programında belirtildiği üzere “Proje Seçimine İlişkin Sıralama Kriterleri” temel
alınarak puanlanacaktır. Seçilen başvuru sahipleri ile sözleşmeler imzalanacaktır.
Ödemeler, projenin tamamlanması veya bir bölümünün tamamlanmasının ardından
yararlanıcılara yapılacaktır. Yararlanıcının başvuru formunda talep etmesi durumunda ödemeler
taksitler halinde yapılabilir ve bu durum uygun şekilde iş planına yansıtılacaktır. Sözleşme ve/veya
eklerinde, taksitlerin proje uygulamasının hangi aşamasında ödeneceğinin belirlenmesi konusu da
dahil olmak üzere, tüm ilgili detaylar tanımlanacaktır. Ödemenin taksitler halinde talep edilmesi
aşağıda belirtilen şartları sağlayan uygun yatırımlar için geçerlidir:
- Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlar: 1 taksit.
- Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL’den fazla olduğu yatırımlar: 2 taksit.
Eğer yatırım inşaat işlerini içeriyorsa ve yukarıda bahsedildiği üzere uygun harcamaların
miktarına göre taksitlere bölünebiliyorsa, her bir bina /yapı ile ilgili inşaat işleri harcamaları tek bir
taksit halinde talep edilmelidir.

Sıralama Kriterleri

Bu tedbir kapsamında, aşağıda belirtilen sıralama kriterleri kullanılacaktır.

Yatırımın sonunda nihai kapasitesi, aşağıda tanımlanan eşik değerlerin altında olan
küçük tarımsal işletmeler:

Puan

Toplam uygun harcama tutarı;

3 milyon TL’den fazla ise;
Süt

0

2 milyon TL ve 3 milyon TL arasında ise; (3 milyon TL 10
dahil)
1 milyon ve 2 milyon TL arasında ise; (2 milyon dahil)
20
1 milyon TL’ye eşit ya da 1 milyon TL’den az ise;

Başvuru mevcut aktif tarımsal işletmelerin modernizasyonunu kapsıyor ise
Başvuru sahibi yatırım uygulama alanının sahibi ise
Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise
Başvuru sahibi veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler (tüzel kişilikler
için) kadın ise
Başvuru sahibi gerçek kişi ise

30
20
10
10
10
20

