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TKDK DESTEKLERİ
101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler
Amaç
Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel
performanslarını geliştirmek, iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve bölgesel gelişim
dengesizliklerini engellemektir.
Kimler Başvurabilir
Küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Projeye destek oranı %50 olup proje tutarının 15.000 – 1.000.000 € arasında olması
gerekmektedir. Destekler hibe şeklinde geri ödemesiz yapılmaktadır. Başvuru sahibi (gerçek
kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) hibe
desteği kararı alındığı tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu tarımsal
işletmelere yatırımlar için hibe oranı %55, dağlık alanlarda gerçekleştirilen yatırımlar için
hibe oranı %60 ve dağlık alanda gerçekleştirilen yatırımın başvuru sahibinin 40 yaşın altında
olması durumunda ise hibe oranı %65 şeklinde uygulanmaktadır.
Desteklenen Alanlar
Tedbir kapsamında tarımsal işletmelerdeki hayvanların sağlığının ve elde edilen ürünlerin
kalite ve hijyeninin iyileştirilmesine, barınak ve depoların modernize/inşa edilerek hijyenik
hale getirilmesine, kaliteli yem üretimini etkileyecek tarımsal mekanizasyonun kullanılmasına
ve çevre dostu üretime yönelik projeler desteklenmektedir.
Destek Unsurları





Makine-ekipman alımı,
Yapım işleri,
Hizmet alımı,
Görünürlük harcamaları,

Önemli Hususlar
 Proje kapsamında yapılan harcamalar KDV’den muaftır.
 Yapım işlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan birim fiyatlar esas
alınmakta olup, enflasyon oranı dikkate alınmamaktadır.
 Başvurular TKDK İl Koordinatörlüklerine yapılmalıdır.
Detaylı Bilgi
-

https://www.tkdk.gov.tr/
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Sayfa 1

TKDK DESTEKLERİ
101-2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler
Amaç
Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel
performanslarını geliştirmek, iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve bölgesel gelişim
dengesizliklerini engellemektir.
Kimler Başvurabilir
Küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Projenin toplam tutarı
a) Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler için en az 20.000 €, en fazla ise 1.000.000 €,
b) Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler için en az 15.000 €, en fazla ise 500.000 €
olmalıdır. Destekler %50 hibe niteliğinde olup başvuru sahibi 40 yaşın altında ise bu oran
%55, yatırımın dağlık alanda olması halinde %60, hem dağlık alan hem de 40 yaş altı başvuru
sahibinde %65’dir.
Desteklenen Alanlar
Tedbir kapsamında tarımsal işletmelerdeki besi hayvanlarının sağlığının ve elde edilen
ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesine, barınak ve depoların modernize/inşa edilerek hijyenik
hale getirilmesine, kaliteli yem üretimini etkileyecek tarımsal mekanizasyonun
kullanılmasına, çevre dostu üretime yönelik projeler desteklenmektedir.
Destek Unsurları





Makine-ekipman alımı,
Yapım işleri,
Hizmet alımı,
Görünürlük harcamaları

Önemli Hususlar
 Proje kapsamında yapılan harcamalar KDV’den muaftır.
 Yapım işlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan birim fiyatlar esas
alınmakta olup, enflasyon oranı dikkate alınmamaktadır.
 Başvurular TKDK İl Koordinatörlüklerine yapılmalıdır.
 Kırmızı et üreten tarımsal işletmelerde organik tarım sertifikasına sahip işletmelerin
başvurularına öncelik verilecektir.
 Kanatlı eti üreten tarımsal işletmelerin projelerinde, başvuru sahibi kadın olanlara
öncelik verilecektir.
Detaylı Bilgi
- https://www.tkdk.gov.tr/
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Sayfa 2

TKDK DESTEKLERİ
103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Destekler
Amaç
Süt işleyen işletmelerin AB standartlarına ulaştırılması, yeni teknolojiler kullanarak
performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması ve entegre süt toplama ve işleme ağlarının
oluşturulması amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile üretici örgütleri başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Projenin toplam tutarı
a) Süt işleyen işletmeler için en az 50.000 € ve en fazla 3.000.000 €,
b) Süt toplama merkezleri için ise en az 25.000 € ve en fazla 1.000.000 €
olmalıdır. Destek oranı %50 oranında hibe şeklindedir.
Desteklenen Alanlar
Tedbir kapsamında süt işleyen işletmelerin AB standartlarına ulaştırılması, entegre süt
toplama ve işleme ağının kurulması ile üretici örgütlerinin süt toplama merkezleri kurmasına
yönelik projeler desteklenmektedir.
Destek Unsurları





Makine-ekipman alımı,
Yapım işleri,
Hizmet alımı,
Görünürlük harcamaları

Önemli Hususlar
 Proje kapsamında yapılan harcamalar KDV’den muaftır.
 Yapım işlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan birim fiyatlar esas
alınmakta olup, enflasyon oranı dikkate alınmamaktadır.
 Başvurular TKDK İl Koordinatörlüklerine yapılmalıdır.
Detaylı Bilgi
-

https://www.tkdk.gov.tr/
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Sayfa 3

TKDK DESTEKLERİ

103-2 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Destekler
Amaç
İşletmelerin AB standartlarına yükseltilmesi, performans ve rekabet güçlerinin geliştirilmesi
ve kırsal gelişme eşitsizliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
Küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Tedbir kapsamında gerçekleştirilecek projelerin toplam tutarı 30.000 €’dan az, 3.000.000
€’dan fazla olamaz. Destekler %50 oranında olup hibe şeklindedir.
Desteklenen Alanlar
Tedbir kapsamında kesimhane, et işleme tesisi kombinaya yönelik mevcut yatırımlar ile yeni
yatırımlar desteklenmektedir.
Destek Unsurları





Makine-ekipman alımı,
Yapım işleri,
Hizmet alımı,
Görünürlük harcamaları

Önemli Hususlar
 Proje kapsamında yapılan harcamalar KDV’den muaftır.
 Yeni işletme ya da mevcut bir işletme içinde yeni tesis kurulumu başvuru aşamasında
ilde et ürünleri sektörüyle ilgili kapasite fazlası olmaması durumunda destek için
uygundur.
 AB’ye ihracat yapan işletmeler destek için uygun değildir.
 Organik tarım sertifikasına sahip işletmelerin başvurularına öncelik verilecektir.
 Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı; 65 yaşın
üzerinde olmamalıdır.
 Yapım işlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan birim fiyatlar esas
alınmakta olup, enflasyon oranı dikkate alınmamaktadır.
 Başvurular TKDK İl Koordinatörlüklerine yapılmalıdır.
Detaylı Bilgi
-

https://www.tkdk.gov.tr/

NEVŞEHİR YATİRİM DESTEK OFİSİ

Sayfa 4

TKDK DESTEKLERİ
103-3 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Destekler
Amaç
Ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta
ölçekli işletmelerin AB standartlarına ulaştırılmasına yardımcı olunması ve yeni teknolojilerin
uygulanması ile genel performansın ve rekabet gücünün geliştirilmesi, depolama ve
saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması ile hasat zamanında ürünlerin turfanda
kullanımının kolaylaştırılması, piyasaların düzenlenmesi, aynı zamanda kayıpların azaltılması
ve ürün kalitesinin yükseltilmesidir.
Kimler Başvurabilir
Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile üretici örgütleri başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Tedbir kapsamında gerçekleştirilecek projelerin toplam tutarı 50.000 €’dan az, 1.250.000
€’dan fazla olamaz. Destekler %50 oranında olup hibe şeklindedir.
Desteklenen Alanlar
Bu tedbir kapsamında, mevcut işletmelerin modernizasyonu ve mevcut işletmelerde yeni tesis
kurulumunun yanında yeni işletme kurulumu da desteklenmektedir.
Destek Unsurları





Makine-ekipman alımı,
Yapım işleri,
Hizmet alımı,
Görünürlük harcamaları

Önemli Hususlar
 Proje kapsamında yapılan harcamalar KDV’den muaftır.
 İşletmede çalışanların en az %75’inin kadın olması durumunda, ilgili projelere öncelik
verilecektir.
 AB’ye ihracat numarasına sahip olan işletmeler destek için uygun değildir.
 Organik tarım sertifikasına sahip işletmelerin başvurularına öncelik verilecektir.
 Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı; 65 yaşın
üzerinde olmamalıdır.
 Yapım işlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan birim fiyatlar esas
alınmakta olup, enflasyon oranı dikkate alınmamaktadır.
 Başvurular TKDK İl Koordinatörlüklerine yapılmalıdır.
Detaylı Bilgi
- https://www.tkdk.gov.tr/
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Sayfa 5

TKDK DESTEKLERİ
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Destekler
Amaç
İşletmelerin AB standartlarına ulaşmasını ve genel performanslarını artırarak avlanma sonrası
kayıplarını asgariye indirmek amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
Küçük ve orta ölçekli işletmeler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Tedbir kapsamında gerçekleştirilecek projelerin toplam tutarı 50.000 €’dan az, 1.500.000
€’dan fazla olamaz. Destekler %50 oranında olup hibe şeklindedir.
Desteklenen Alanlar
İşletmelerin avlanma sonrası kayıplarını asgariye indirmek için soğuk zincir uygulamalarının
kurulmasına yönelik projelere destek verilecektir.
Destek Unsurları





Makine-ekipman alımı,
Yapım işleri,
Hizmet alımı,
Görünürlük harcamaları

Önemli Hususlar
 Proje kapsamında yapılan harcamalar KDV’den muaftır.
 Yeni işletmelerin ya da mevcut bir işletmede yeni tesis inşası, yatırımın
gerçekleştirileceği ilde su ürünleri sektörü için kapasite fazlası olmaması durumunda
destek için uygundur.
 Soğuk zincir uygulamalarına öncelik verilecektir.
 İşletmede çalışanların en az %75’inin kadın olması durumunda, ilgili projelere öncelik
verilecektir.
 Organik tarım sertifikasına sahip işletmelerin başvurularına öncelik verilecektir.
 AB’ye ihracat yapan işletmeler destek için uygun değildir.
 Yatırım sonunda; işleme tesisi yıllık 100-2.000 ton arası su ürünleri, balık yağı veya
yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu işleme üretim kapasitesine sahip olmalıdır.
Detaylı Bilgi
-

https://www.tkdk.gov.tr/
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Sayfa 6

TKDK DESTEKLERİ
302-1 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Destekler
Amaç
Bu tedbir ile mikro ve küçük ölçekli tarımsal işletmelere ve üretici örgütlerine, çiftlik
faaliyetlerine ek olarak, arıcılık ve bal üretimi, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin
ekilmesi ya da toplanmasını takiben işlenmesi ve pazarlanması ile süs bitkisi yetiştiriciliği ve
çiftlik bazında mikro ve küçük ölçekli işleme ve paketleme tesisleri gibi destekleyici
altyapıların oluşturulması amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
50 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 Milyon TL’yi aşmayan
işletmeler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Tedbir kapsamında gerçekleştirilecek projelerin toplam tutarı 5.000 €’dan az, 250.000 €’dan
fazla olamaz. Destekler %50 oranında olup hibe şeklindedir.
Desteklenen Alanlar
Tedbir kapsamında arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için ekipman alımı, tıbbi ve aromatik
bitkilerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesis kurulumu ve süs bitkilerinin işlenmesine
yönelik tesislerin kurulumu desteklenecektir.
Destek Unsurları





Makine-ekipman alımı,
Yapım işleri,
Hizmet alımı,
Görünürlük harcamaları

Önemli Hususlar
 Proje kapsamında yapılan harcamalar KDV’den muaftır.
 Başvuru sahibi, arıcılıkla ilgili olarak ana arı üretimi söz konusu ise, başvuru sahibi
geçerli ana arı üretim izni belgesine sahip olmalıdır.
 40 yaş altı başvuru sahiplerine, dağlık alanlarda veya orman köyünde başlatılan
projelere, organik tarım sertifikası olan işletmelere, kadınların sorumluluğunda
yürütülen projelere; değerlendirme sürecinde ilave puan verilerek öncelik
tanınmaktadır.
 Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın
üzerinde olmamalıdır.
Detaylı Bilgi
- https://www.tkdk.gov.tr/

NEVŞEHİR YATİRİM DESTEK OFİSİ

Sayfa 7

TKDK DESTEKLERİ
302-2 Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
Amaç
Bu tedbirin amacı; yerel mikro işletmelere Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi
İşaret Sertifikasına sahip ürünlere öncelik tanınarak, geleneksel ve özgün yerel tarım (gıda ve
gıda olmayan) ürünleri ile geleneksel el sanatlarının değerlendirilmesi ve/veya işlenmesi için
destek sağlanmasıdır.
Kimler Başvurabilir
50 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 Milyon TL’yi aşmayan
işletmeler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Tedbir kapsamında gerçekleştirilecek projelerin toplam tutarı 10.000 €’dan az, 400.000 €’dan
fazla olamaz. Destekler %50 oranında olup hibe şeklindedir.
Desteklenen Alanlar
Bu tedbir kapsamında yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünlerine yönelik yatırımlar
desteklenecektir.
Destek Unsurları





Makine-ekipman alımı,
Yapım işleri,
Hizmet alımı,
Görünürlük harcamaları

Önemli Hususlar
 Proje kapsamında yapılan harcamalar KDV’den muaftır.
 Desteklenecek uygun geleneksel el sanatları ve yerel tarım ürünleri listesine
http://www.tkdk.gov.tr/3022.aspx adresinden ulaşılmaktadır.
 40 yaş altı başvuru sahiplerine, orman köyünde başlatılan projelere, organik yerel
tarım veya gıda ürünü üreten işletmelere, kadınların sorumluluğunda yürütülen
projelere, işletmenin çalışanlarının en az yarısının kadın olduğu projelere;
değerlendirme sürecinde ilave puan verilerek öncelik tanınmaktadır.
 AB’ye ihracat yapan işletmeler destek için uygun değildir.
 Organik tarım sertifikasına sahip işletmelerin başvurularına öncelik verilecektir.
 En az %50’si kadın çalışan olan işletmelere öncelik verilecektir.
Detaylı Bilgi
-

https://www.tkdk.gov.tr/
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TKDK DESTEKLERİ
302-3 Kırsal Turizm Destekleri
Amaç
Bu tedbirin amacı mikro / küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon,
“yatak ve kahvaltı” konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişimini, çiftlik turizmi tesislerinin
kurulması ve geliştirilmesini ve turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa
gezisi, tarihi geziler gibi) için kurulan tesislerin gelişimini desteklemektir.
Kimler Başvurabilir
50 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 Milyon TL’yi aşmayan
işletmeler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Tedbir kapsamında gerçekleştirilecek projelerin toplam tutarı 15.000 €’dan az, 500.000 €’dan
fazla olamaz. Destekler %50 oranında olup hibe şeklindedir.
Desteklenen Alanlar
Tedbir kapsamında pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konaklama, çitlik turizmi ve turistik
rekreasyonel faaliyetlere yönelik tesislerin kurulumu desteklenmektedir.
Destek Unsurları





Makine-ekipman alımı,
Yapım işleri,
Hizmet alımı,
Görünürlük harcamaları

Önemli Hususlar
 Proje kapsamında yapılan harcamalar KDV’den muaftır.
 Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı; 65 yaşın
üzerinde olmamalıdır.
 Yatırım sonunda turizm işletme belgesi alınmalıdır.
 Yatırım, TKDK’nın desteklediği iller arasında ve nüfusu 20.000’in altında kırsal
yerleşim birimlerinde uygulanmalıdır.
 40 yaş altı başvuru sahiplerine, dağlık alanlarda veya orman köyünde başlatılan
projelere, kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere; değerlendirme sürecinde
ilave puan verilerek öncelik tanınmaktadır.
Detaylı Bilgi
-

https://www.tkdk.gov.tr/
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Sayfa 9

TKDK DESTEKLERİ
302-4 Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesine Yönelik Destekler
Amaç
Bu tedbirin amacı mikro ve küçük ölçekli çiftliklerin (hâlihazırda üretim yapmakta olanlar
veya yeni başlayacak olanlar) genişletilmeleri, AB standartlarına ve İyi Balık Yetiştirme
Uygulamalarına yükseltmeleri için destekte bulunmaktır.
Kimler Başvurabilir
50 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 Milyon TL’yi aşmayan
işletmeler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Tedbir kapsamında gerçekleştirilecek projelerin toplam tutarı 15.000 €’dan az, 400.000 €’dan
fazla olamaz. Destekler %50 oranında olup hibe şeklindedir.
Desteklenen Alanlar
Tedbir kapsamında tatlı sularda kültür balıkçılığı yapan çiftliklerin modernize edilmesine ve
bu faaliyetlerin yetersiz olduğu bölgelerde kültür balıkçılığının yaygınlaştırılmasına yönelik
projeler desteklenecektir.
Destek Unsurları





Makine-ekipman alımı,
Yapım işleri,
Hizmet alımı,
Görünürlük harcamaları

Önemli Hususlar
 Proje kapsamında yapılan harcamalar KDV’den muaftır.
 Desteklenecek türler: alabalık, sazan, yayın, kerevit, kurbağa, su yosunu(alg),sudak,
tatlısu levreği, turna, tilapia, Mersin balığı, yılan balığı, karayayın balığı, Amerikan
yayın balığıdır.
 Ayrıca, dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen
projelere de öncelik tanınacaktır.
 Yatırım, TKDK’nın desteklediği iller arasında ve nüfusu 20.000’in altında kırsal
yerleşim birimlerinde uygulanmalıdır.
Detaylı Bilgi
-

https://www.tkdk.gov.tr/
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