TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ
VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (103-4)
Genel Amaçlar
 Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın
uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak.
 Aşağıda belirtilenler aracılığıyla, gıda işleme sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda
bulunmak ve iç pazarda daha kolay rekabet etmelerini sağlamak;
- Tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratılması,
- Yeni teknolojiler ve inovasyonun benimsenmesi,
- AB standartlarına uyum konusuna önem verilmesi.
Spesifik Amaçlar
 Atıkların tasfiyesi, yenilebilir enerjilerin kullanılması ve çevre dostu yatırımların desteklenmesi.
 Yeni işler yaratarak istihdama katkı sağlanması.
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt sektörü için (103-4);
 Su ürünleri işleme konusunda, AB standartlarına ulaşmak ve hasat sonrası kayıpları asgari
düzeye indirmek için soğuk zincirin kurulması. Küçük ve orta ölçekli işleme kuruluşları,
kapasitelerinin artırılması ve süreçlerinin modernizasyonunun sağlanması konusunda
desteklenecektir. Ayrıca, su ürünleri işleme kuruluşlarının işletme maliyetlerinin azaltılması
için ürün yelpazelerinin genişletilmesi ve işleme teknolojilerinin iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır
Nihai Yararlanıcılar
Bu tedbir kapsamında desteklenen yatırımlar, aşağıaki paragraflarda verilen uygunluk
kriterleri çerçevesinde tanımlanmaktadır.
Bu tedbir aşağıda belirtilen işletmelere açık olacaktır;
 2012/3834 nolu Yönetmelikte ve bu yönetmeliğin sonraki değişikliklerinde küçük ve orta
ölçekli işletmeler (2) olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler.
Genel Uygunluk Kriterleri
 Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydıyla, başvuru sahiplerinin aşağıda yer
alan kanunlara ve yönetmeliğe uygun olmaları beklenmektedir:
 o 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu.
o 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
o 2872 sayılı Çevre Kanunu (3) .
o 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmelik.
 Alt sektörler için, bu kanun ve yönetmeliklerin bağlantılı ikincil mevzuatına ve söz konusu kanun ve
yönetmeliklerin ilerideki değişikliklerine uyulacaktır.
 Yatırım döneminin sonunda yatırım, ilgili uygulanabilir AB standartlarını karşılayacaktır.
 Yeni bir işletmenin kurulması durumunda, yararlanıcı yatırımın sonunda yukarıda bahsi geçen
kanunlar uyarınca gerekli olan sertifikaları sağlamalıdır.

 Başvuru sahipleri, TKDK tarafından talep edilen formata uygun olarak bir iş planı sunmalıdır. İş planı,
yatırımın gerçekleşmesi sonucunda işletmenin ekonomik sürdürülebilirliğini göstermelidir. Yatırımın
ekonomik sürdürülebilirliği, Ek 3’te listelenen kriterler ile karşılaştırılarak doğrulanacaktır. Daha küçük
yatırımlar için, basitleştirilmiş bir iş planı sunulacaktır.
 Başvuru yapılan ilgili alt sektör kapsamında, AB’nin web sitesindeki (DG SANCO) listede hayvansal
gıda kategorisinde AB onaylı üçüncü ülke işletmesi olarak yer alan işletmeler destek için uygun
değildir.
 Başvuru yapılan alt sektör için belirlenen spesifik uygunluk kriterleri altında belirtilen minimum
kapasite limitlerinin altında bir günlük kurulu kapasiteye sahip olan, ancak yatırımın tamamlanmasıyla
başvuru yapılan alt sektör için en az belirlenen spesifik uygunluk kriterlerinde yer alan minimum
kapasite limitine sahip olacağını kanıtlayan mevcut işletmeler uygun başvuru sahibidir.
 Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasının bulunmaması şartıyla, süt
işleme, süt toplama, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et parçalama tesisleri, kanatlı kesimhanesi
(Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde), kanatlı parçalama tesisleri (Kastamonu, Mersin, Çankırı
illerinde), meyve ve sebze işleme ve balık işleme sektörleri için uygundur.
 Yeni bir işletme olması durumunda, yeni işletme, yatırımın sonunda her bir sektör için aşağıda
verilen ilgili kapasite kriterlerine uymalıdır.
Spesifik uygunluk kriterleri
Yatırımın yapıldığı 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.
Su ürünleri (103-4) için;
 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 Harcamalar
718/2007 sayılı IPA Uygulama Komisyon Tüzüğü madde 172(2) kapsamında uygun harcamalar
aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır:
• taşınmaz malların inşası ve iyileştirilmesi (devralma hariç);
• ürünlerin pazar değerinden fazla olmamak şartıyla bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere
ekipman ve yeni makinelerin alımı;
• 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.
Perakende seviyedeki yatırımlar uygun değildir.
Tüm sektörler için ortak uygun harcamalar;
• AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için
ekipman,
• HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar;

• Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi
için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
• Işletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı
ve inşaat işleri,
• Paketleme için ekipman satın alınması,
• Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Alt Sektörü için (103-4) ;
• Kültür balıkçılığı ve su ürünleri işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,
• Su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri işleyen yeni işletmelerin kurulması,
• Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman,
• İnsan sağlığı, çalışma koşulları, çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili Topluluk standartlarına
ulaşmaya yönelik ekipman ve tesisler,
• Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı.
Destek Miktarı ve AB Katkı Oranı
Kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir. Atıksu arıtma ve atık yönetimi ile
ilgili olarak yapılacak yatırımlar için maksimum destek miktarı %60 olacaktır.
Bu tedbir için IPARD I ve II dönemi süresince, her bir proje için, uygun yatırımların toplam
değerinin minimum ve maksimum limitleri aşağıdaki gibidir:
 Süt ve et sektörleri için 30.000 Avro ve 3.000.000 Avro,
 Süt toplama merkezleri için 30.000 Avro ve 1.000.000 Avro,
 Meyve ve sebze sektörü için 30.000 Avro ve 1.250.000 Avro.
 Su ürünleri işleme için 30.000 Avro ve 1.500.000 Avro.
IPARD 2014-2020 uygulama dönemi süresince her bir yararlanıcı en fazla 4 adet uygun
yatırımı için destek alabilmektedir.
Bir yararlanıcı, devam eden bir yatırımı tamamlanmadan önce finansman için tekrar
başvuruda bulunamaz. Yeni başvurular, sözleşmenin nihai ödemesinin ardından yapılabilir.
Her bir yararlanıcı için uygun yatırımların maksimum toplam değeri 3.000.000 Avro’dur.
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 adete kadar süt toplama merkezi kurmak üzere tek bir çağrı
kapsamında başvuru yapabilir.
AB eş finansman oranı kamu desteğinin %75 i tutarındadır.
İdari Prosedür
Başvuru sahipleri, belirlenen başvuru süresi içerisinde başvurularını TKDK’nın İl
Koordinatörlüklerine (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 detayları tanımlanacaktır. Ödemenin taksitler halinde talep edilmesi
aşağıda belirtilen şekilde uygun yatırımlara göre yapılacaktır:
- Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlar: 1 taksit.
-Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve 2.500.000 TL arasında (2.500.000 TL
dahil) olduğu yatırımlar: 2 taksit.
- Uygun harcamaların toplam değerinin 2.500.000 TL’den fazla olduğu yatırımlar: 3 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.
Eğer başvuru sahibi mevcut bir işletme ise
Eğer başvuru sahibi bir üretici örgütü ise
Eğer yatırım 3 milyon TL’den daha az ise
Eğer yatırım, yenilenebilir enerjinin üretilmesini içeriyor ise
Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel
kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) kadın ise
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