Projenizin inşaat, makine
ekipman ve genel harcamalara
ilişkin (teklif alma kuralları
çerçevesinde) tekliflerini alınız.
Teklif alma kurallarına
www.tkdk.gov.tr
5 adresinden ulaşabilirsiniz.

Sistem onayı tamamlandıktan
sonra sistemden proje çıktılarını
alarak imzalayınız. Bu çıktıları bir
orijinal bir kopya şeklinde
hazırlayıp başvuru paketini
oluşturunuz.

Hazırladığınız başvuru paketinizi
TKDK İl Koordinatörlüğüne elden
teslim ediniz.
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Projenizin iş planı ve teknik proje
dokümanlarını hazırlayınız.
İş planı ve teknik proje
hazırlama rehberlerine
www.tkdk.gov.tr
adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Projenize ait mimari, statik
çizimleri ve metraj cetvellerini
hazırlatınız.
Yatırım kapsamında uyulması
gereken minimum koşullara
www.tkdk.gov.tr
3 adresinden ulaşabilirsiniz.

Projenizin uygulanacağı yer ve
proje başvuru sahibi ile ilgili resmi
belgeler için
başvuru çağrı rehberine bakınız.
Başvuru çağrı rehberine
www.tkdk.gov.tr
adresinden
ulaşabilirsiniz.
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- Proje Başvuru Yol Haritası -

1

Erzurum İl Koordinatörlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Proje başvuru şartlarınızın uygun
olup olmadığını öğrenmek için
TKDK İl Koordinatörlüğü ile
irtibata geçiniz veya
www.tkdk.gov.tr adresini
ziyaret ediniz.

Şartlarınızın uygun olması
durumunda proje hazırlık
işlemlerinize başlayınız (Kendiniz
yada danışman aracılığıyla).
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TKDK
ERZURUM
İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Adres: Vani Efendi Mah.
Haşıloğlu Cad. Elit İş Merkezi
No:10 Kat:2-3-4

Telefon: 0(442) 235 15 83-84
ALO TKDK : 444 8 535
Projenize ait çizimlerle bağlı
bulunduğunuz belediyeye
müracaat ederek projenizin
ruhsatlandırılma işlemlerini
yapınız.
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Hazırlamış olduğunuz projeniz ile
ilgili dokümanları
www.tkdk.gov.tr adresinde
bulunan online başvuru sistemine
yükleyiniz.
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Web Adresi: www.tkdk.gov.tr

www.tkdk.gov.tr adresine ait site
kullanım haritası ve desteklenen sektörler
arka sayfada yer almaktadır.

Desteklenen Sektörler

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

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.

20.000
1.000.000

Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

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.

20.000
1.000.000

Beyaz Et Üreten Tarımsal İşletmeler

En az 5.000 en fazla 50.000 broyler veya en az 1.000 en fazla 8.000 hindi
en az 350 en fazla 3.000 kaz.

Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
(Mevcut – Modernizasyon)

En az 20.000 en fazla 100.000 yumurta tavuğu

20.000
500.000
20.000
1.000.000

Süt İşleyen İşletmeler

Süt işleyen işletmelerin yatırımın sonunda günlük en az 10 ton en fazla 70 ton kurulu
işleme kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

30.000
3.000.000

Süt Toplama Merkezleri

Süt toplama merkezinin yatırımın sonunda günlük en fazla 70 ton toplama kapasitesine
sahip olması gerekmektedir.

30.000
1.000.000

Kırmızı Et Kesimhanesi

Sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 30 baş en fazla 500 baş
Koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 50 baş ve en fazla 4.000 baş.

30.000
3.000.000

Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya
saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesi.

30.000
3.000.000
30.000
3.000.000
30.000
3.000.000
30.000
1.250.000
30.000
1.500.000

Kanatlı Et Kesimhanesi
(Mevcut – Modernizasyon)
Et işleme
(Mevcut – Modernizasyon)
Parçalama Tesisleri
(Mevcut – Modernizasyon)

En az 0,5 ton ve en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip
olmaları gerekmektedir.

Meyve-Sebze

Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m³ olmalıdır

En az 0,5 ton, en fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi.

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.
Bitkisel Ürünler: Süs bitkileri, Tıbbi ve aromatik bitkiler, Mantar, fide ve fidan, çiçek
Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve
soğanı, misel
bitkisel ürünlerin işlenmesi ve
Açık arazi büyüklüğü maksimum 2 hektar, sera büyüklüğü maksimum 1 hektara kadar
pazarlanması
olabilir. Yeni işletmeler nihai ödeme talebi sırasında bu kriterleri karşılamalıdır.
Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi,
Minimum 30 ve maksimum 500 kovan ile sınırlıdır.
işlenmesi ve pazarlanması
Zanaatkarlık ve yöresel ürün
Yerel süt ürünleri üretiminde en fazla 10 ton/gün Yerel et ürünleri üretiminde en fazla
işletmeleri
0,5 ton/gün.
Kırsal turizm ve Rekreasyon
En fazla 25 oda kapasitesine sahip olmalıdır.
faaliyetleri
Yatırımın kapasitesi, nihai ödeme talebi esnasında 10-200 ton/yıl arasında olmalıdır.
Kültür Balıkçılığı
Restoran ve satış yerleri de destek kapsamındadır.
Su Ürünleri

Makine Parkları
Yenilenebilir Enerji

1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon
yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir.

5.000
500.000

Hibe
Destek
Oranı
( %60-%70) + %10 atık
madde depolama ve atık
yönetimi ile ilgili
harcamalara

Kapasite

% 50 + %10 Atıksu arıtma ve atık yönetimi ile ilgili
harcamalara

Sektörler

%65

Tarımsal İşletmelerin Fiziki
Yatırımlarına Yönelik
Yatırımlar
(101)
Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi
ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik
Yatırımlar,
(103)
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi
ve İş Geliştirme
(302)
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http://www.tkdk.gov.tr/ProjeIslemleri/BasvuruIslemleri İlgilendiğiniz sektörü seçiniz.
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Başvuru İşlemleri
Başvuru Süreci

PROJE İŞLEMLERİ

‟Proje işlemleri → Başvuru süreci → Başvuru işlemleri” tıklayınız

1
2

www.tkdk.gov.tr giriniz.
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Site Kullanım Haritası

Başvuru Paketi Dokümanlarını Tıklayınız.

İçeriğini öğrenmek istediğiniz başlığı seçiniz.

Tedbir

Uygun
Harcama
Tutarları
(Avro)

