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SÜT ÜRETEN TARIMSAL øùLETMELERE YATIRIM

Rehberin AmacÖ
Bu Baúvuru Ça÷rÕ Rehberi, IPARD ProgramÕ “TarÕmsal øúletmelerin Yeniden
YapÕlandÕrÕlmasÕ ve Topluluk StandartlarÕna UlaútÕrÕlmasÕna Yönelik YatÕrÕmlar”
tedbiri kapsamÕnda Süt Üreten TarÕmsal øúletmelere yatÕrÕm yapmak isteyen
tarÕmsal iúletmeler tarafÕndan destek almak üzere yapÕlacak baúvurulara iliúkin
kurallarÕ içermektedir.
TarÕm ve KÕrsal KalkÕnmayÕ Destekleme Kurumu (TKDK) proje baúvuru sürecinde,
potansiyel baúvuru sahiplerine destekleyici bilgiler sunarak planlanan tüm faaliyetlerin
zamanÕnda ve do÷ru bir úekilde yerine getirilmesini hedeÀemektedir.
Baúvuru sahipleri için hazÕrlanan bu Rehberin amacÕ, Avrupa Komisyonu ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafÕndan ¿nanse edilen bu program ile ilgili kurallara uyulmasÕnÕn yanÕ
sÕra programdan beklenen ekonomik yararlarÕn elde edilmesini sa÷layacak uygun
nitelik ve yeterli sayÕda baúvuru yapÕlmasÕnÕ sa÷lamaktÕr.
TKDK tarafÕndan, destek almak için sunulan baúvurulara yönelik yapÕlacak
tüm kontroller, IPARD ProgramÕ kapsamÕnda Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve
Denetim Otoritesi olarak belirlenen Kurumlar ile Avrupa Komisyonu tarafÕndan da
yapÕlabilecektir. Baúvuru sahipleri bu Kurumlar tarafÕndan yapÕlacak kontrollerde de
bu rehberde belirtilen gerekli úartlarÕ sa÷lamak zorundadÕrlar.
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1.1 Arka Plan: IPARD ProgramÖ HakkÖnda TanÖtÖcÖ Bilgi
IPARD Nedir ?
IPARD, Avrupa Birli÷i (AB) tarafÕndan aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacÕyla oluúturulan, KatÕlÕm Öncesi YardÕm AracÕ’nÕn (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) KÕrsal KalkÕnma bileúenidir.
IPARD, Avrupa Birli÷i’nin Ortak TarÕm PolitikasÕ, KÕrsal KalkÕnma PolitikasÕ ve ilgili politikalarÕnÕn uygulanmasÕ ve yönetimi için uyum hazÕrlÕklarÕnÕ ve bu kapsamda politika geliútirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadÕr.
IPARD deste÷inin 2007-2013 dönemini içeren çok yÕllÕ “KÕrsal KalkÕnma ProgramÕ” kapsamÕnda uygulanmasÕ gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafÕndan birlikte ¿nanse edilecek destek programlarÕ uygulanacaktÕr.

IPARD ProgramÖnÖn AmacÖ
Avrupa Komisyonu tarafÕndan 25 ùubat 2008 tarihinde onaylanan KÕrsal KalkÕnma (IPARD)
ProgramÕ; Türkiye’nin katÕlÕm öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarÕnÕ dikkate alarak,
sürdürülebilir kalkÕnmayÕ sa÷lamak için kapasite oluúturmayÕ hedeÀemekte, iúletmeleri AB
standartlarÕna yükseltmeyi amaçlamaktadÕr.

IPARD ProgramÖnÖn KapsamÖ Nedir?
ProgramÕn, 20 ilde uygulanmaya baúlanacak olan I. Uygulama FazÕ kapsamÕnda;
1. “TarÕmsal øúletmelerin Yeniden YapÕlandÕrÕlmasÕ ve Topluluk StandartlarÕna UlaútÕrÕlmasÕna Yönelik YatÕrÕmlar” tedbiri kapsamÕnda; süt üreten tarÕmsal iúletmelerinin ve et üreten
tarÕmsal iúletmelerinin desteklenmesi,
2. “TarÕm ve BalÕkçÕlÕk Ürünlerinin øúlenmesi ve PazarlanmasÕnÕn Yeniden YapÕlandÕrÕlmasÕ
ve Topluluk StandartlarÕna UlaútÕrÕlmasÕna Yönelik YatÕrÕmlar” tedbiri kapsamÕnda; süt ve
süt ürünlerinin iúleme ve pazarlanmasÕnÕn, et ve et ürünlerinin iúleme ve pazarlanmasÕnÕn,
meyve ve sebzelerin iúleme ve pazarlanmasÕnÕn, su ürünlerinin iúleme ve pazarlanmasÕnÕn
desteklenmesi,
3. “Üretici GruplarÕnÕn kurulmasÕnÕn desteklenmesi”,
4. “KÕrsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeúitlendirilmesi ve Geliútirilmesi” tedbiri kapsamÕnda;
Çiftlik faaliyetlerinin çeúitlendirilmesi ve geliútirilmesinin Yerel ürünler ve mikro iúletmelerin
ekonomik geliúiminin, kÕrsal turizmin geliúiminin ve kültür balÕkçÕlÕ÷ÕnÕn geliúiminin desteklenmesi sa÷lanacaktÕr.
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YukarÕda belirtilen tedbir ve bunlara ait alt tedbirlerinin uygulanaca÷Õ iller bu rehberin ekinde
yer alan ve www.tkdk.gov.tr adresinde yayÕnlanan “3- øl BazlÕ Tedbir ve Alt Tedbir Listesi”nde
ayrÕntÕlÕ olarak verilmektedir.

IPARD ProgramÖnÖn HedeÁeri Nelerdir?
• TarÕm sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkÕ sa÷lanmasÕ,
• GÕda güvenli÷i, veterinerlik, bitki sa÷lÕ÷Õ, çevre ve di÷er standartlara iliúkin AB standartlarÕna ulaúmasÕnÕn teúvik edilmesi,
• KÕrsal alanlarÕn sürdürülebilir kalkÕnmasÕna katkÕ sa÷lanmasÕ,
• Yerel kÕrsal kalkÕnma stratejileri ve tarÕm-çevre tedbirlerinin uygulanmasÕ için hazÕrlÕk faaliyetlerinin yapÕlmasÕdÕr.

TarÖmsal ùûletmelerin Yeniden YapÖlandÖrÖlmasÖ ve Topluluk StandartlarÖna
UlaûtÖrÖlmasÖna Yönelik YatÖrÖmlar Tedbiri
Amaç
Bu tedbirin amaçlarÕ;
• TarÕm sektörünün ve kÕrsal alanlarÕn sürdürülebilir uyumuna katkÕda bulunmak ve pazar
etkinli÷ini artÕrmak,
• Ortak TarÕm PolitikasÕ ve AB’ye katÕlÕm sürecindeki ilgili di÷er politikalar ile ilgili müktesebatÕn uygulanmasÕna yönelik Türkiye’nin hazÕrlÕ÷Õna katkÕ sa÷lamak,

• TarÕmsal iúletmelere destek vermek suretiyle,
a. Sürdürülebilirliklerini ve birincil tarÕmsal ürünlerin üretiminde genel performanslarÕnÕ
geliútirmek,
b. ølgili AB standartlarÕna yükseltmek ve iyi tarÕm uygulamalarÕnÕ yaygÕnlaútÕrmak,
c. Bölgesel kÕrsal geliúim dengesizliklerinin ve mevcut az geliúmiú alanlardaki göçün engellenmesine katkÕ sa÷lamaktÕr.
Bu tedbir iki alt tedbirden oluúmaktadÕr.
• Süt üreten tarÕmsal iúletmelere yatÕrÕm
• Et üreten tarÕmsal iúletmelere yatÕrÕm
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1.2 “Süt Üreten TarÖmsal ùûletmelere YatÖrÖm”
Amaç
Süt Üreten TarÕmsal øúletmeler alt tedbiri ile küçük ve orta ölçekli tarÕmsal iúletmelerin;
a) Modernize edilmesi,
b) ølgili AB standartlarÕna yükseltilmesi ve
c) øyi tarÕm uygulamalarÕnÕ yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadÕr.
øyi TarÕm UygulamalarÕ: TarÕmsal üretim sisteminin sosyal açÕdan yaúanabilir, ekonomik açÕdan karlÕ ve verimli, insan sa÷lÕ÷ÕnÕ koruyan, süt hijyeni,
hayvan sa÷lÕk ve refahÕ ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanmasÕ gereken iúlemlerdir.

i) Süt Üreten Küçük ve Orta Ölçekli TarÕmsal øúletmeler
Bu uzmanlaúmÕú tarÕmsal iúletmeler piyasaya yönelik üretim yaparlar ve ürettikleri sütün
büyük bölümünü iúleme tesislerine satarlar. Bu tarÕmsal iúletmeler 10-100 baú süt ine÷i (inek
sütü üretimi için) , 50-300 baú koyun veya keçi (koyun veya keçi sütü üretimi için) sahibidirler.
ii) Yaúayabilirlik Eúi÷inin Hemen AltÕnda Yer Alan TarÕmsal øúletmeler
Yaúayabilirlik eúi÷inin hemen altÕnda yer alan süt sÕ÷ÕrÕ iúletmelerinin, proje sonunda 10
ineklik iúletme ölçe÷ine ulaúmasÕna veya aúmasÕna destek sa÷lanmasÕ, aynÕ zamanda
bu iúletmelerin modernize edilmesi ve ilgili Topluluk StandartlarÕna ulaúmasÕ, böylece
Türkiye’nin süt üretim potansiyelinin artmasÕna katkÕda bulunulmasÕ..
Bu alt tedbir kapsamÕnda desteklenen bir yatÕrÕm, baúka bir IPA bileúeni
tarafÕndan desteklenemez ve desteklenmeyecektir.
IPA’nÕn di÷er bir bileúeni olan “Bölgesel KalkÕnma” kapsamÕndaki bölgesel
rekabetçilik operasyonel programÕ ve çevre operasyonel programlarÕnda aynÕ
tip yatÕrÕm yer alÕyorsa, bu yatÕrÕm ¿nanse edilemez.
AyrÕca, destek talep edilen yatÕrÕm di÷er uluslararasÕ ve ulusal kaynaklardan
sa÷lanan desteklerden de yararlanamaz.
Yeni tarÕmsal iúletme durumunda, bu kriterler yatÕrÕmÕn sonunda
sa÷lanacaktÕr.
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1.3 Desteklenecek YatÖrÖmlar
• Bu program yalnÕz süt üreten tarÕmsal iúletmelerden yukarÕda belirtilen tanÕmlara uyan
mevcut ve yeni “süt üreten küçük ve orta ölçekli tarÕmsal iúletmeler” ve “Yaúayabilirlik
Eúi÷inin Hemen AltÕnda Yer Alan Süt Üreten TarÕmsal øúletmeler”ce yapÕlacak yatÕrÕmlara
iliúkindir.
• Baúvuru Ça÷rÕsÕ kapsamÕnda, baúvuru sahipleri; tarÕmsal iúletmelerindeki hayvanlarÕn
sa÷lÕ÷ÕnÕn ve elde edilen ürünlerin kalite ve hijyeninin iyileútirilmesine, barÕnak ve depolarÕn modernize edilerek hijyenik hale getirilmesine, kaliteli yem üretimini etkileyecek tarÕmsal mekanizasyonun kullanÕlmasÕna ve çevre dostu üretime yönelik projeler sunmaya
davet edilmektedir.
• YatÕrÕmlar yukarÕda belirtilen “Süt Üreten TarÕmsal øúletmelere YatÕrÕm” tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikleri sa÷lamalÕdÕr.
• Baúvuru úartÕ olarak mevcut tarÕmsal iúletme ulusal minimum standartlara uygun olmalÕdÕr.
Süt üreten tarÕmsal iúletmeler alt tedbiri kapsamÕnda yatÕrÕm yapacak mevcut iúletmeler; halk sa÷lÕ÷Õ, hayvan sa÷lÕ÷Õ, hayvan refahÕ ve iú güvenli÷i
konularÕnda ulusal minimum standartlarÕ karúÕladÕ÷ÕnÕ gösteren serti¿kayÕ
sunmalÕdÕr. Yeni tarÕmsal iúletme durumunda, bu kriter yatÕrÕmÕn sonunda
karúÕlanmalÕdÕr.
Baúvurunun yapÕldÕ÷Õ sÕrada ulusal minimum standartlar AB standartlarÕna
yeni uyumlaútÕrÕlmÕú ise, ulusal minimum standartlara uyuma bakÕlmaksÕzÕn
iúletmenin AB standartlarÕnÕ yatÕrÕm sonunda karúÕlamasÕ úartÕ ile destek
yardÕmÕnda bulunulabilir.

YatÕrÕmÕn sonunda, süt hijyeni, halk sa÷lÕ÷Õ, hayvan sa÷lÕ÷Õ, hayvan refahÕ, iú güvenli÷i,
çevre koruma konularÕnda ilgili AB standartlarÕ karúÕlanmalÕdÕr.

1.4 Saølanacak Mali Desteøin úekli, KaynaøÖ, Uygun Harcama
TutarÖ, Destek MiktarÖnÖn HesaplanmasÖ ve Taksit SayÖsÖ
úekli ve KaynaøÖ
FaydalanÕcÕlara uygun harcamalar karúÕlÕ÷Õnda sa÷lanacak olan mali deste÷in kayna÷Õ,
AB ve Türkiye Cumhuriyeti Eú-FinansmanÕndan oluúturulan IPARD Program Fonudur. Bu
9
T A R I M

V E

K I R S A L

K A L K I N M A Y I

D E S T E K L E M E

K U R U M U

SÜT ÜRETEN TARIMSAL øùLETMELERE YATIRIM

destek “Kamu KatkÕsÕ” olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Bu kamu katkÕsÕ, program çerçevesinde
gerçekleúmiú yatÕrÕmlar için geri ödemesiz olarak kullandÕrÕlacaktÕr.

FaydalanÕcÕ: Bu Program çerçevesinde, TKDK’ ya uygun proje ile baúvuru
yapmÕú, yatÕrÕmÕ desteklenmek üzere seçilmiú ve sözleúmesi imzalanmÕú
olan gerçek ya da tüzel kiúiyi ifade eder.
TKDK, bu program için tahsis edilen fonlarÕn (bütçenin) tamamÕnÕ kullandÕrmama, bu Baúvuru Ça÷rÕsÕnda belirtilen her bir yatÕrÕm alanÕna uygun gördü÷ü
tutarda destek sa÷lama ya da hiç destek sa÷lamama hakkÕnÕ saklÕ tutar.

Uygun Harcama TutarÖ
FaydalanÕlacak deste÷in parasal tutarÕnÕn hesaplanmasÕnda “uygun harcamalar” esas alÕnacaktÕr. Uygun harcamalarÕn neler oldu÷u bu rehberin “3.1 Uygun Harcamalar” bölümünde
açÕklanmaktadÕr.
Süt Üreten TarÕmsal øúletmelere yönelik hazÕrlanacak projenin uygun harcamalar toplam
tutarÕ;
En az 15.000 Avro, en fazla 1.000.000 Avro olmalÕdÕr.

Sözleúme tarihi itibariyle, toplam uygun harcama miktarÕ 15.000 Avronun altÕnda
olan yatÕrÕmlar ret edilecektir.
Sözleúme tarihi itibariyle, süt üreten iúletmeler için toplam uygun harcama
miktarÕ 1.000.000 Avronun üstünde olan yatÕrÕmlarda, bu üst limiti geçen kÕsÕm
desteklenmeyecek olup, bu miktar baúvuru sahibi tarafÕndan karúÕlanacaktÕr.
AyrÕca, YatÕrÕmÕn bütçelendirmesi TL olarak yapÕlaca÷Õndan dolayÕ baúvuru
aúamasÕndaki kur oranÕ ile sözleúme aúamasÕndaki kur oranÕ arasÕnda ortaya
çÕkabilecek olasÕ farklÕlÕklarda, yukarÕda belirtilen üst limiti aúan miktarlar baúvuru sahibi tarafÕndan karúÕlanacaktÕr.
Baúvuru sahibi yatÕrÕmÕnÕn toplam uygun harcama miktarÕnÕ belirlerken bu limitlere
dikkat etmeli ve bu çerçevede yatÕrÕm bütçesini oluúturmalÕdÕr.

Destek MiktarÖnÖn HesaplanmasÖ
FaydalanÕcÕ tarafÕndan, yukarÕda belirtilen alt ve üst sÕnÕrlar içerisinde kalmak kaydÕyla, bildirilen uygun harcama tutarÕnÕn %50’sini Kamu KatkÖsÖ (AB ve Türkiye Cumhuriyeti KatkÕsÕ),
di÷er %50’sini ise Baûvuru Sahibinin katkÖsÖ oluúturacaktÕr. Baúka bir ifadeyle, uygun
harcamalarÕn %50 nispetindeki kÕsÕm için destek sa÷lanmaktadÕr.
Ancak, aúa÷Õdaki hallerde Kamu KatkÕsÕ oranlarÕ artacak, dolayÕsÕyla baúvuru sahibinin katkÕsÕ da buna ba÷lÕ olarak azalacaktÕr.
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•

Baúvuru sahibi (gerçek kiúi durumunda kendisi, tüzel kiúiliklerde ise tüzel kiúili÷i temsil ve
ilzama yetkili kiúi) baúvuru sunuldu÷u tarihte 40 yaúÕn altÕnda olan genç çiftçilerin sahip
oldu÷u tarÕmsal iúletmelere yatÕrÕmlar için Kamu KatkÕsÕ %55, Baúvuru Sahibi katkÕsÕ %45,

•

Da÷lÕk alanlardaki tarÕmsal iúletmelere yatÕrÕmlar için Kamu KatkÕsÕ %60, Baúvuru Sahibi katkÕsÕ %40 (7: Da÷lÕk AlanlarÕn Listesi),
Baúvuru sunuldu÷u tarihte 40 yaúÕn altÕnda olan genç çiftçilerin (gerçek kiúi durumunda
kendisi, tüzel kiúiliklerde ise tüzel kiúili÷i temsil ve ilzama yetkili kiúi) sahip oldu÷u da÷lÕk
alanlardaki tarÕmsal iúletmelere ait yatÕrÕmlar için Kamu KatkÕsÕ %65, Baúvuru Sahibi katkÕsÕ
%35 olacaktÕr.

•

Taksit SayÖsÖ
Dördüncü Baúvuru ça÷rÕ döneminde yatÕrÕmÕn uygulama süresi 4 aydan fazla olmayaca÷Õndan, baúvuru sahibi, uygun harcama tutarÕ ne olursa olsun ödemeleri tek seferde talep
edecek; taksitlere bölmeyecektir.

Uygun harcama miktarÖ;
0-250.000 € arasÖnda ise ödeme tek taksit,
250.001 – 1.000.000 € arasÖnda ise ödeme tek veya iki taksit halinde yapÖlabilir.
Bu alt tedbir için ödemenin kaç taksitte olaca÷ÕnÕn belirlenmesinde karar baúvuru sahibine aittir. Baúvuru sahibi deste÷e esas uygun harcama miktarÕnÕ, bu alt tedbir için belirlenmiú limitlere göre baúvuru formunda taksitlendirebilece÷i gibi tamamÕnÕ yatÕrÕmÕn
sonunda tek seferde de talep edebilir. TKDK, yapÕlacak de÷erlendirmeler neticesinde
uygun harcama miktarÕnda azaltma yapma hakkÕna sahip olup, bu azaltma sonucunda taksit miktarÕnda de÷iúimler olabilecektir. Sözleúme, TKDK tarafÕndan belirlenen
miktar ve taksit sayÕsÕ üzerinden imzalanacak olup, baúvuru sahibi ödeme talebini sözleúmede nihai olarak belirlenen taksit ve miktar üzerinden yapmak zorundadÕr.
Ancak yatÕrÕm yapÕm iúlerini içeriyor ise, münferit her bir yapÕ/bina veya yapÕm
iúlerinin tamamÕ aynÕ taksit içerisinde olmalÕ, destek kapsamÕndaki bir yapÕ/bina
farklÕ taksitlere bölünmemelidir. Bu úekilde baúvurular oldu÷u takdirde TKDK;
farklÕ taksitlere bölünmüú yapÕ/binalarÕ birleútirip tek taksit altÕnda toplama veya
bunlarÕ uygun olmayan harcama olarak kabul etme hakkÕna sahiptir. Baúvuru
sahibi baúvuru formunu ve eklerini hazÕrlama aúamasÕnda bu hususa dikkat
etmelidir.
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1.5 Destekten Yararlanabilecek Maksimum Proje SayÖsÖ ve
Bunlara ùliûkin Destek TutarÖ SÖnÖrÖ
Her bir baúvuru sahibi IPARD ProgramÕnda yer alan tüm tedbir ve alt tedbirler için,
IPARD ProgramÕ uygulama süresince birden fazla proje tekli¿ sunabilir; ancak desteklenecek proje sayÕsÕ dördü geçemez. Baúvuru sahibi, aynÕ baúvuru ça÷rÕ döneminde
birden fazla proje baúvurusu yapamaz.

Baúvuru sahibi TKDK ile sözleúme imzalanmÕú dört projeden yararlanma hakkÕnÕ tek bir
alt tedbir kapsamÕnda kullanabilece÷i gibi, bu dört projesini farklÕ tedbir-alt tedbirlerde
de kullanabilir.

Ancak;
•

Baúvuru sahibi, ancak bir yatÕrÕmÕ sona erdi÷inde (nihai ödemeden sonra) IPARD
deste÷ine yeniden baúvurabilir.

•

E÷er 4 proje de aynÕ tedbir-alt tedbir kapsamÕnda hazÕrlanacaksa, bu dört projenin
uygun harcamalarÕ toplamÕ o tedbir için belirlenmiú olan üst sÕnÕrÕ geçemez. IPARD
ProgramÕ süresince her bir faydalanÕcÕnÕn, TarÕmsal øúletmelerin Yeniden YapÕlandÕrÕlmasÕ ve Topluluk StandartlarÕna UlaútÕrÕlmasÕna Yönelik YatÕrÕmlar tedbiri kapsamÕnda yararlanabilece÷i toplam maksimum uygun harcama de÷eri 1.000.000
Avro ile sÕnÕrlÕdÕr.
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Kamu tüzel kiúilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanÕnmÕú gerçek ve tüzel
kiúiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kiúilikler uygun de÷ildir), gerekli
uygunluk koúullarÕnÕ sa÷lamak kaydÕyla yatÕrÕmÕ kapsamÕnda yapaca÷Õ harcamalardan
uygun kabul edilenlerin “kamu katkÕsÕ”ndan karúÕlanmasÕnÕ talep edebilir.
BAùVURU SAHøBø
IPARD programÕ kapsamÕnda uygun bir yatÕrÕm ile TKDK’ya baúvuran gerçek
veya tüzel kiúilerdir.
Baúvuru iúlemleri ve destek almaya hak kazanÕlmasÕ halinde TKDK ile yapÕlacak iúlemler, Gerçek kiúilerde baúvuru sahibinin kendisi, Tüzel kiúilerde
ise tüzel kiúilik tarafÕndan temsil ve ilzama yetkilendirilmiú bir kiúi tarafÕndan
yürütülmelidir. Söz konusu çalÕúanÕn tüzel kiúili÷i bu anlamda temsil etmeye
yetkili oldu÷una dair imza sirkülerini baúvuru paketinde sunmalÕdÕr.
Bu alt tedbir kapsamÖnda; mevcut tarÖmsal iûletmelerin modernizasyonu,
geniûletilmesinin yanÖ sÖra yeni tarÖmsal iûletme kurulumu da desteklenmektedir.
Mevcut TarÕmsal iúletme: Baúvuru sahibinin, yatÕrÕmÕn yapÕlaca÷Õ yerde, baúvuru yapaca÷Õ alt tedbir kapsamÕnda üretim faaliyetini gerçekleútirdi÷i ulusal minimum standartlara sahip bir ahÕr / a÷ÕlÕ varsa ve bu ahÕr / a÷ÕlÕ için modernizasyon, geniúletme veya yerinde yeniden inúa yatÕrÕmÕ yapacaksa, bu tür baúvuru
sahipleri “Mevcut TarÕmsal øúletme” olarak baúvurularÕnÕ yapacaklardÕr.
Yeni TarÕmsal øúletme: Baúvuru sahibinin yatÕrÕmÕn yapÕlaca÷Õ yerde, baúvuru
yapaca÷Õ alt tedbir kapsamÕnda hali hazÕrda üretim faaliyetini gerçekleútirdi÷i
ulusal minimum standartlara sahip bir ahÕr / a÷ÕlÕ yoksa ve burada yeni bir tarÕmsal iúletme kurulumu yapmak istiyorsa bu tür baúvuru sahipleri “Yeni TarÕmsal
øúletme” olarak baúvurularÕnÕ yapacaklardÕr.
Baúvuru sahipleri mevcut veya yeni tarÕmsal iúletme kurulumu için yatÕrÕm deste÷i baúvurusunda bulunurken baúvuru formlarÕnda ve bu rehberde belirtilen
iúletmeleri/yatÕrÕmlarÕ ile ilgili oldu÷u bildirilen tüm serti¿ka/belgeleri sunmakla
yükümlüdürler.

2.1 TarÖmsal ùûletmenin SaølamasÖ Gereken Koûullar
1. TarÕmsal øúletme aúa÷Õdaki sistemlere kayÕtlÕ olmalÕdÕr.
• Çiftçi KayÕt Sistemi,
• Hayvan KayÕt Sistemi,
• Ulusal Vergi Sistemi
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Yeni tarÕmsal iúletme durumunda baúvuru aúamasÕnda sadece Ulusal Vergi Sistemine kayÕtlÕ olunmalÕdÕr. YatÕrÕmÕn sonunda yeni tarÕmsal iúletme Çiftçi KayÕt
Sistemine ve Hayvan KayÕt Sistemine kayÕtlÕ olmalÕdÕr ve ilgili serti¿kalar son
ödeme talebinde bulunuldu÷u zaman TKDK’ya ibraz edilmelidir.

2. TarÕmsal iúletme yatÕrÕmÕnÕ aûaøÖda belirtilen illerin kÖrsal alanlarÖnda uygulamalÖdÖr.
° Afyonkarahisar
° Amasya
° BalÕkesir

° Isparta
° Kahramanmaraú
° Kars

° Samsun
° Sivas
° ùanlÕurfa

° Çorum
° Erzurum

° Konya
° Malatya

° Tokat
° Yozgat

Bu il’lerin destek kapsamÕnda olan kÕrsal alanlarÕnÕn listesine, bu rehberin ekinde yer alan
ve www.tkdk.gov.tr web adresinde yayÕnlanan “8 KÕrsal Alan Listesi”nden ulaúÕlabilir.
Süt üreten tarÕmsal iúletmelerin desteklenmesi alt tedbiri için yukarÕda belirtilen il
sÕnÕrlarÕ haricindeki proje baúvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Baúvuru sahipleri yatÕrÕm faaliyetlerini seçilen uygun il sÕnÕrlarÕ içinde gerçekleútirmeli ve söz konusu faaliyetlerini yatÕrÕmÕn uygulandÕ÷Õ alanda yatÕrÕm bitiminden itibaren 5 yÕl süresince devam ettirmelidir.

° Proje baúvurusunda bulunacak olan tarÕmsal iúletme mevcut bir iúletme ise; yukarÕda belirtilen illerde yer almalÕdÕr. Mevcut iúletmelerde yapÕlacak yatÕrÕm; aynÕ ilin
kÕrsal alanlarÕnda (nüfusu 20.000’in altÕnda olan yerleúim birimleri) yer almalÕdÕr.
° Yeni kurulacak tarÕmsal iúletmeler ise; yukarÕda yer alan illerin kÕrsal alanlarÕnda (nüfusu 20.000’in altÕnda olan yerleúim birimleri) yer almalÕdÕr.
3. YapÕlacak yatÕrÕmla ilgili tarÕmsal iúletme;
a) Süt Üreten Küçük ve Orta Ölçekli TarÕmsal øúletme ise,
• En az 10, en fazla 100 süt ine÷i, veya
• En az 50, en fazla 300 süt veren koyun, veya
• En az 50, en fazla 300 süt veren keçiye, sahip olmalÕdÕr.
b) Yaúayabilirlik Eúi÷inin Hemen AltÕndaki 10 süt ine÷inden daha az inek sahibi
iúletmeler ;
7,8,9 süt ine÷ine sahip olan tarÕmsal iúletmeler yatÕrÕmÕn sonunda en az 10 baú
süt ine÷ine ulaúaca÷Õna iliúkin taahhütname sunmalÕdÕr.
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Mevcut tarÕmsal iúletmenin ahÕr/a÷Õl kapasitesi, yeni ahÕr/a÷Õl yapÕmÕ durumunda
ise yeni yapÕlacak ahÕr/a÷Õl kapasitesi yukarÕda belirtilen hayvan sayÕlarÕ ile uyumlu
olmalÕdÕr.
YukarÕda belirtilen minimum gereklilikler mücbir sebepler dÕúÕnda zorunlu iken,
maksimum gereklilikler yatÕrÕm sonrasÕ dönemde dikkate alÕnmaz.

YukarÕda belirtilen úartlarÕ sa÷layan iúletmeler “5. Baúvuru Sahibinin SunmasÕ
Gereken Bilgi ve Belgeler” bölümünde belirtilen ilgili bilgi, resmi belge ve taahhütleri
yerine getirmek kaydÕyla destek için baúvuruda bulunabilirler. Yeni tarÕmsal iúletme
durumunda baúvuru aúamasÕnda sunulacak resmi belgelerle ilgili detaylÕ bilgi baúvuru
formunda yer almaktadÕr.
Yeni AhÕr / A÷Õl ( açÕk, yarÕ açÕk ) inúa edilebilece÷i tarÕm alanlarÕ veya mevcut
tarÕmsal iúletmelerin geniúletilece÷i/büyütülece÷i tarÕm alanlarÕnÕn, TarÕm
Arazilerinin KorunmasÕ ve KullanÕlmasÕna Dair Yönetmelikler ve 5403 sayÕlÕ
Toprak Koruma ve Arazi KullanÕmÕ Kanunu kapsamÕnda izinlendirilmiú olmasÕ
gerekmektedir.
E÷er yatÕrÕm korunan bir alanda (Milli Park, Do÷al Park, Sit AlanÕ …gibi bir yerde)
gerçekleútirilecekse; ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre izinlendirilmiú olmalÕdÕr.

2.2 Baûvuru Sahibinin SaølamasÖ Gereken Koûullar
1. Baúvuru sahibi (tüzel kiúilik ise tüzel kiúili÷i temsil ve ilzama yetkili kiúi) baúvuru
sunuldu÷u tarihte 65 yaúÕn üzerinde olmamalÕ (66 yaúÕndan gün almÕú olmamalÕdÕr).
2. Baúvuru sahibi; gerçek kiúi ise kendisi, tüzel kiúilik ise üst yönetim kademesinden
bir daimi çalÕúanÕ;
• Baúvuru yapÕlan alanda e÷itim veren Meslek ve Teknik Lisesi diplomasÕ veya
ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasÕna sahip olmalÕdÕr,
YabancÕ ülkelerden alÕnmÕú diplomalar için, denkli÷in Türkiye’deki ilgili kurumlar
olan YÖK ve Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ tarafÕndan kabul edilen kapsamda olmasÕ
gerekmekte, ayrÕca noter tasdikli ve Türkçe’ye tercüme edilmiú olmasÕ gerekmektedir.
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Veya;
• TarÕm veya ilgili bir uzmanlÕk alanÕnda en az 3 yÕl çalÕútÕ÷Õna dair Sosyal Güvenlik
Kurumundan alÕnan hizmet dökümü,
Veya;
• Hayvan kayÕt sistemine en az 3 yÕl kayÕtlÕ oldu÷unu gösteren belge ibraz
edilmelidir.
Tüzel kiúilerde, mesleki yeterlilik ile ilgili baúvuru úartÕnÕ sa÷layan üst yönetim
kademesinden bir daimi çalÕúan, baúvuru teslim ve sözleúme imzalama aúamasÕnda halen aynÕ iúletmede çalÕúÕyor olmalÕdÕr.

2.3 Baûvuramayacak Olanlar
Aúa÷Õda belirtilen durumlardan herhangi birinin varlÕ÷Õ halinde, di÷er tüm koúullar
sa÷lansa dahi destek almak amacÕyla baúvurulamaz.
(a) HaklarÕnda iÀas, konkordato veya tas¿ye kararÕ alÕnanlar, malvarlÕ÷Õ veya
iúlerinin yönetimi atanmÕú kayyum veya vasi tarafÕndan idare edilenler,
(b) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarÕnca, sosyal sigorta primi veya
vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,
(c) HÕrsÕzlÕk, ya÷ma, güveni kötüye kullanma, dolandÕrÕcÕlÕk, hileli iÀas, sahtecilik,
ihaleye ve edimin ifasÕna fesat karÕútÕrma, zimmet, irtikap veya rüúvet
suçlarÕndan kesin hüküm giymiú olanlar,
(d) Baúvuru aúamasÕnda, proje uygulama ve uygulama sonrasÕ dönemde TKDK
tarafÕndan kara listeye alÕnanlar
(e) 3713 sayÕlÕ Terörle Mücadele Kanunu kapsamÕna giren suçlardan ve organize
suçlardan dolayÕ hükümlü bulunanlar.
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3.1 Uygun Harcamalar
Makine–ekipman alÕmÕ, yapÕm iúleri, hizmet alÕmÕ (genel harcamalar) ve görünürlük
harcamalarÕ destek tutarÕnÕn belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardÕr. Bu
tedbir kapsamÕnda desteklenecek uygun harcamalar bu rehberin ekinde yer alan ve
www.tkdk.gov.tr web adresinde yayÕnlanan “6: Uygun Harcamalar Listesi”nde ayrÕntÕlÕ
bir úekilde belirtilmiútir. Uygun harcamalar listesinde yer almayan harcama kalemleri
desteklenmeyecektir.
MakineEkipman
AlÕmÕ

Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandÕrÕlan satÕn alÕmÕ yapÕlacak
malzeme, makine, ekipman gibi alÕmlar ile uygun harcamalar listesinde
belirtilen yazÕlÕmlar da dahil biliúim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman
gibi alÕmlar bu alt tedbir için uygun harcamalardÕr.

YapÕm
øúleri

Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandÕrÕlan taúÕnmazlarÕn inúasÕ/
geniúletilmesi/modernizasyonu bu alt tedbir için uygun harcamalardÕr.

YukarÕda belirtilenlere ilave olarak, aúa÷Õda açÕklanan hizmet alÕmÕ ve görünürlü÷üne
iliúkin harcamalar da süt üreten tarÕmsal iúletmelerin desteklenmesi için uygun
harcamalardÕr.
Hizmet
AlÕmÕ
(Genel
Harcamalar)

Görünürlük HarcamalarÕ

YatÕrÕm bütçesi içerisinde yer alan makine ve ekipman alÕmÕ ve yapÕm iúleri
uygun harcamalarÕ toplamÕnÕn en fazla %12’sine tekabül eden mimarlÕk,
mühendislik ve di÷er danÕúmanlÕk ücretleri, lisans ve patent haklarÕnÕn
devralÕnmasÕna yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik
tutara dahil olmak üzere makine ve ekipman alÕmÕ, yapÕm iúleri ve makine
ekipman alÕmÕ uygun harcamalarÕ toplamÕnÕn en fazla %4’üne tekabül
eden ve 6.000 Avroyu aúmayan iú planÕ hazÕrlÕ÷Õ(teknik proje ve ¿zibilite
hazÕrlÕ÷Õ dahil) ile ilgili alÕmlar bu alt tedbir için uygun harcamalardÕr.
Görünürlük harcamalarÕ, AB ¿nansmanÕ ve Türkiye Cumhuriyeti eú
¿nansmanÕnÕn rolünü vurgulamak amacÕyla, makine ve ekipman, yapÕm
iúleri ve hizmet alÕmlarÕ uygun harcamalarÕ toplamÕnÕn en fazla %1’ine
tekabül eden, makine ve ekipman, yapÕm iúleri ve hizmet alÕmlarÕ uygun
harcamalar toplamÕnÕn 500.000 Avro’ya kadar olan durumlarda tabela
alÕmlarÕ, 500.000 Avro ve üzeri oldu÷u durumlarda Pano alÕmlarÕ ile
görünürlü÷ü sa÷layacak di÷er alÕmlarÕ ifade eder. Görünürlük giderleri
ilgili yatÕrÕm bütçesi içerisinde yer almalÕdÕr.
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Baúvuru sahibi, yatÕrÕmÕ kapsamÕnda deste÷e esas harcamalarÕnÕ uygun
harcamalar listesine göre belirlerken, bu harcamalarÕn aynÕ zamanda yatÕrÕm
için hazÕrlanan ve baúvuru paketinde yer alan proje, çizim veya lisanslara
uygun olmasÕna dikkat etmeli ve satÕn alÕm ile ilgili faaliyetlerini bu çerçevede
yürütmelidir. Bu kapsamda
• YapÕm iúleri için belirlenen harcamalar, yapÕm iúleri için hazÕrlanan çizim,
yapÕ ruhsatÕ ve keúif özetine uygun olmalÕdÕr.
• Makine-ekipman alÕmÕnda ve/veya inúaat iúlerinde, yatÕrÕm için hazÕrlanan
teknik proje dikkate alÕnmalÕ; satÕn alÕnacak makine-ekipman seçimi ve
yapÕlacak inúaat iúleri teknik projeye uygun olmalÕdÕr.
TKDK tarafÕndan gerek baúvurunun de÷erlendirilmesi gerekse ödeme
aúamasÕnda, YapÕm iúleri ve makine-ekipman alÕmlarÕnÕn baúvuru paketinde yer
alan proje, çizim, teknik proje, yapÕ ruhsatÕ ve ilgili di÷er belge ve dokümanlara
uygunlu÷u kontrol edilecektir. Bu kontroller sonucu TKDK uygun olmayan yapÕm
iúi veya makine-ekipmanlarÕ desteklememe veya projeyi ret etme hakkÕna
sahiptir.
FaydalanÕcÕ, YatÕrÕm kapsamÕnda yapÕlan uygun harcamalarla edinilmiú taúÕnÕr/
taúÕnmaz varlÕklarÕn her birini, TKDK lehine, en az ilgili uygun harcama kaleminin
fatura tutarÕ düzeyinde sigortalattÕrmakla yükümlüdür.
Avrupa Birli÷i ile Türkiye Cumhuriyeti arasÕndaki Mali øúbirli÷i Çerçevesinde
sa÷lanacak mali yardÕmÕn uygulanmasÕ Çerçeve AnlaúmasÕ Madde 26
gere÷ince, faydalanÕcÕlar için uygun harcamalar kapsamÕnda yer alan herhangi
hizmet ve/veya tedarik edilen mal ve/veya yapÕlan iú için KDV’den muaf
tutulacaklardÕr. KDV ile ilgili istisna ve mua¿yet sa÷lanan durumlara iliúkin
düzenlemeler, Maliye BakanlÕ÷Õnca gerçekleútirilmektedir.

Uygun HarcamalarÖ ùlgilendiren Diøer Hususlar
Ɣ Uygun harcamalar kapsamÕndaki alÕmlar, faydalanÕcÕ tarafÕndan TKDK ile
sözleúme imzalandÕktan sonra yapÕlmalÕ ve yatÕrÕmÕn uygulama süresi içinde
gerçekleútirilmiú olmalÕdÕr. Ancak, yatÕrÕmÕn baúvuru için hazÕrlanmasÕ sürecinde
hizmet alÕmÕ kapsamÕnda yapÕlan harcamalardan; mimarlÕk, mühendislik ve di÷er
danÕúmanlÕk ücretleri, ¿zibilite çalÕúmalarÕ, lisans ve patent haklarÕnÕn devralÕnmasÕ
ile iú planÕ hazÕrlanmasÕ gibi masraÀar, desteklenmek için seçilmiú ve sözleúmesi
imzalanmÕú projeler açÕsÕndan uygun olarak kabul edilecektir.
Ɣ Sözleúme öncesi kontroller ve projenin iú planÕ analizleri sonucunda, TKDK
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baúvuru sahibine verilecek destek tutarÕnda indirime gidebilir. Baúvuru sahibi, bu
indirimlerin gerekçeleri ve TKDK tarafÕndan belirlenen nihai destek tutarÕ ile ilgili
sözleúme imzalama öncesinde bilgilendirilir.
Ɣ Destek tutarÕnÕn tespitinde TKDK tarafÕndan “gerekli” harcamalar için “uygun (etkin
ve gerçek)” maliyetler esas alÕnacaktÕr. YatÕrÕm kapsamÕnda gerçekleútirilecek satÕn
alÕmlarda, genel kabul görmüú ticari teamüller ve serbest piyasa koúullarÕ izlenecektir.
TKDK, satÕn alÕmlarla ilgili tekliÀerde yer alan her bir kalem için piyasa
araútÕrmalarÕ yapacaktÕr. TKDK yapÕlacak araútÕrmalar neticesinde
piyasa ¿yatlarÕnÕn çok üzerinde oldu÷u tespit edilen yatÕrÕm kalemlerinin
¿yatlarÕnda azaltma yapma veya bunlarÕ uygun olmayan harcama olarak
kabul etme veya projeyi ret etme hakkÕna sahiptir.
• YapÕm iúlerinde, baúvuru ça÷rÕ ilanÕna çÕkÕlan yÕla ait Çevre ve ùehircilik
BakanlÕ÷Õ tarafÕndan açÕklanan güncel poz numaralarÕ kullanÕlmalÕ ve
tekliÀerin ¿yatlandÕrÕlmasÕnda Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ tarafÕndan
her bir poz numarasÕna göre belirlenen birim ¿yatlar tavan ¿yat olarak
esas alÕnmalÕdÕr. Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ dÕúÕnda di÷er kamu ve
özel kuruluúlar tarafÕndan belirlenen poz numaralarÕ kullanÕldÕ÷Õ takdirde
bu kalemler destek kapsamÕnda de÷erlendirilmeyecektir.
• YapÕm iúleri içeren yatÕrÕmlarda, uygun harcamalar listesinde yer alan
her bir yapÕ için ayrÕ keúif özeti hazÕrlamalÕdÕr.
• TKDK, yapÕlacak de÷erlendirmeler sonucunda, Çevre ve ùehircilik
BakanlÕ÷Õ tarafÕndan açÕklanan, baúvuru ça÷rÕ ilanÕna çÕkÕlmÕú yÕla ait
güncel birim ¿yatlarÕn üzerinde harcama kalemlerini uygun olmayan
harcama olarak kabul etme veya bu kalemlerin miktarÕnda azaltma
yapma hakkÕna sahiptir.
Hizmet alÕmlarÕ ve görünürlük harcamalarÕnda deste÷e esas miktarlar
uygun harcama toplamÕnÕn yukarÕda belirtilen limitleri çerçevesinde
belirlenmekle birlikte, TKDK tarafÕndan yapÕlacak de÷erlendirmelerde
bu harcamalar kapsamÕnda da her bir kalemin ¿yatÕnÕn piyasa ¿yatlarÕna
uygun olup olmadÕ÷Õ incelenecektir. Piyasa ¿yatlarÕnÕn çok üzerinde
harcama kalemleri tespit edildi÷i takdirde TKDK bu kalemleri uygun
olmayan harcama olarak kabul etme veya bu kalemlerin miktarlarÕnda
azaltma yapma hakkÕna sahiptir.

Ɣ Hizmet alÕmlarÕnda aúa÷Õda belirtilen kalemler destek kapsamÕnda
de÷erlendirilecektir. Bu kalemlerin bazÕlarÕnda aúa÷Õda belirtilen kurumlarÕn açÕkladÕ÷Õ
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asgari ücretler temel alÕnacak olup, bu ¿yatlar aúÕldÕ÷Õ takdirde; TKDK bu kalemlerin
¿yatlarÕnda azaltma yapma veya bu kalemleri uygun olmayan harcama olarak kabul
etme hakkÕna sahiptir.
Ź øú PlanÕ HazÕrlama (Teknik Proje ve Fizibilite HazÕrlÕ÷Õ dahil)
Ź Statik Proje HazÕrlama (ønúaat Mühendisleri OdasÕ)
Ź Mimari Proje HazÕrlama (Mimarlar OdasÕ)
Ź Elektrik Tesisat Projesi HazÕrlama (Elektrik Mühendisleri OdasÕ)
Ź Mekanik Tesisat Projesi HazÕrlama (Makine Mühendisleri OdasÕ)
Ź Patent ve Lisans HaklarÕnÕn Edinilmesi (Türk Patent Enstitüsü)
Ɣ Patent danÕúmanlÕk bedeli
Ɣ Lisans
Ɣ FaydalÕ model
Ɣ Co÷ra¿ iúaret serti¿kasÕ
Ź Sistem Serti¿kalandÕrma DanÕúmanlÕ÷Õ
Ɣ TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Ɣ TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Ɣ TS 18001 OHSAS øú Sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷i Yönetim Sistemi
Ɣ TS EN ISO 22000 GÕda Güvenli÷i Yönetim Sistemi
Ɣ GMP belgesi
Ɣ GHP belgesi
Ɣ CE belgesi
Ź Di÷er DanÕúmanlÕk Hizmetleri
Ɣ Genel yönetim
Ɣ Pazarlama
Ɣ Üretim
Ɣ ønsan KaynaklarÕ
Ɣ Mali iúler ve ¿nans
Ɣ DÕú ticaret
Ɣ Bilgisayar ve bilgi teknolojileri
Ɣ Yeni teknik ve teknoloji
Hizmet alÕmlarÕnda ¿yatlarÕn belirlenmesine esas parametreler TKDK web adresinde
(www.tkdk.gov.tr) yayÕnlanan “Teklif Alma KurallarÖ”nda belirtilmektedir. Baúvuru sahibi
hizmet alÕmÕ kapsamÕnda bu parametreleri, yatÕrÕmÕna göre göz önünde bulundurarak
teknik úartnamesini hazÕrlamalÕ ve bu parametrelere uygun teklif almalÕdÕr.
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Baúvuru Sahipleri tarafÕndan alÕnÕp TKDK’ya sunulan ¿yat tekliÀerinin,
tekli¿n geçerlilik süresi dikkate alÕnarak olasÕ enÀasyon ve piyasa koúullarÕna
uygun olarak alÕnmasÕ önerilir. (YapÕm iúlerinde Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ
tarafÕndan açÕklanan birim ¿yatlar esas alÕnacak olup, enÀasyon oranÕ dikkate
alÕnmayacaktÕr.
Baúvuru Sahibinin iyi mali yönetim prensipleriyle uyumlu bir bütçe sunmasÕ kendi
yararÕnadÕr. øyi mali yönetim, kaynaklarÕn etkin, ekonomik ve verimli bir úekilde
kullanÕlmasÕnÕ gerektirir. Baúvuru sahipleri, gerek kendi katkÕlarÕnÕn gerekse
ve özellikle faydalanmayÕ öngördükleri kamu katkÕsÕnÕn yatÕrÕm harcamalarÕ
kapsamÕndaki kullanÕmÕnda etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik açÕsÕndan gerekli
özeni göstermek zorundadÕr.

Ɣ YatÕrÕm bütçesinin hesaplanmasÕna esas teúkil edecek olan maliyetler, 10.000
Avro ve altÕndaki harcamalar için mutlaka en az bir potansiyel tedarikçiden/
yükleniciden alÕnan bir geçerli teklif, 10.000 Avro üstündeki harcamalar için mutlaka
en az üç farklÕ potansiyel tedarikçiden/yükleniciden alÕnan üç geçerli teklif dikkate
alÕnarak saptanmalÕdÕr. YatÕrÕm kapsamÕnda yapÕlacak satÕn alÕmlarda, ilgili alÕm için
bu limitlerde geçerli teklif(ler) sa÷lanamaz ise proje ret edilecektir.
Kur de÷iúiminin hesaplanmasÕnda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez BankasÕ
tarafÕndan, teklif davet mektubu tarihinde açÕklanan döviz alÕú kuru kullanÕlmalÕdÕr.
Baúvuru sahibi tarafÕndan veya TKDK tarafÕndan yapÕlacak de÷erlendirmeler
sÕrasÕnda geçerli teklif sayÕsÕnÕn yukarÕda belirtilen limitlerin altÕna düúmesinin
önlenmesi için baúvuru sahibinin belirtilen limitlerin üzerindeki sayÕda teklif
almasÕ önerilir.
Geçerli Teklif: Teklif tarihinin belirtildi÷i, teklif verenin tam adÕ, adresi, vergi
numarasÕ, ticari sicil numarasÕ ile imza ve kaúesinin yer aldÕ÷Õ, tüm kalemlerin
menúe kuralÕna uygun úekilde menúelerinin yazÕldÕ÷Õ, teklif geçerlilik süresinin
belirtildi÷i, teknik úartnameyi/keúif özetini karúÕlayan, teknik úartnamede yapÕm
iúlerinde keúif özetinde belirtilen tüm kalemlerin KDV ve tüm vergiler hariç olarak
¿yatlandÕrÕldÕ÷Õ tekli¿ ifade eder.
Baúvuru sahibi tarafÕndan alÕnan tekliÀerde, seçilen tekli¿n geçersiz olmasÕ veya
10.000 Avro üzerindeki alÕmlarda alÕnmasÕ gereken en az 3 tekli¿n, 10.000 Avro
ve altÕndaki alÕmlarda alÕnmasÕ gereken en az 1 tekli¿n geçerli teklif úartlarÕndan
herhangi birisini taúÕmamasÕ, yani geçersiz olmasÕ durumunda proje ret
edilecektir.
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Potansiyel Tedarikçi: YatÕrÕm kapsamÕnda satÕn alÕnmasÕ gereken makine ve
ekipman alÕmÕ, hizmet alÕmÕ ve görünürlük harcamalarÕ kapsamÕndaki alÕmlar
için baúvuru sahibine teklif veren gerçek veya tüzel kiúilikleri veya bunlarÕn
oluúturduklarÕ ortak giriúimleri ifade eder.
Potansiyel Yüklenici: YatÕrÕm kapsamÕnda satÕn alÕnmasÕ gereken yapÕm
iúleri alÕmlarÕ için baúvuru sahibine teklif veren gerçek veya tüzel kiúilikleri veya
bunlarÕn oluúturduklarÕ ortak giriúimleri ifade eder.
TekliÀerin ¿yatlandÕrÕlmasÕnda aúa÷Õdaki esaslar dikkate alÕnmalÕdÕr.
• Yurtiçinde üretilen mallar için, birim ve toplam ¿yatlar vergiler ve harçlar
hariç olarak teklif edilmelidir.
• øthal edilecek olan mallar için, birim ve toplam ¿yatlar gümrük vergileri hariç,
DDP olarak (Delivery Duty Paid) teklif edilmelidir.
• Yurt dÕúÕ ve yurt içinden verilecek tekliÀerde ¿yatlar; mallarÕn varÕú yerine
teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çÕkarma, kurma
giderleri hariç olarak hesaplanmalÕdÕr.
TKDK, tekliÀerin de÷erlendirilmesi aúamasÕnda, baúvuru sahibi ve tedarikçilerle/
yüklenicilerle görüúme, ilave bilgi veya belge talep etme hakkÕna sahiptir.

Ɣ Baúvuru sahibi, destek kapsamÕndaki satÕn alÕmlarda menúe kuralÕna uymak
zorundadÕr. TekliÀerde, menúeleri yazÕlmamÕú veya menúe kuralÕna uymayan
kalemlerin yer almasÕ durumunda (hizmet alÕmlarÕ hariç), teklif geçersiz olacaktÕr.
Baúvuru sahibi teklif alma ve tekliÀeri de÷erlendirme aúamasÕnda bu hususa dikkat
etmelidir. YapÕm iúlerinde sadece yapÕ malzemeleri için menúe kuralÕna uyum
aranmaktadÕr. YapÕm iúlerinde poz numaralarÕna göre yapÕ malzemesi içeren tüm
iúlerde menúeler mutlaka tekliÀerde belirtilmelidir.
Menúe KuralÕ: YatÕrÕm kapsamÕnda satÕn alÕnan mallarÕn yalnÕzca; AB üyesi
ülkeler, AB’ye aday ülkeler, di÷er KatÕlÕm Öncesi YardÕm AracÕ (IPA) faydalanÕcÕsÕ
ülkeler, Avrupa Komúuluk ve OrtaklÕk AracÕ ülkeleri (ENPI) veya Avrupa Ekonomik
Bölgesi ülkeleri tarafÕndan üretilmiú olmasÕ yada üretime birden fazla ülkenin
üretim sürecine dâhil oldu÷u durumlarda nihai ürünün oluúma aúamasÕnÕn bu
ülkelerden birisinde gerçekleútirilmiú olmasÕ gerekti÷i kuralÕnÕ ifade eder..

Menúeler teklifte yazÕlÕ olarak belirtilmeli, seçilen tekliÀerin menúe belgeleri ödeme
talep paketi ile birlikte TKDK’ ya sunulmalÕdÕr.
25
T A R I M

V E

K I R S A L

K A L K I N M A Y I

D E S T E K L E M E

K U R U M U

SÜT ÜRETEN TARIMSAL øùLETMELERE YATIRIM

Ɣ Uygun harcamalara yönelik alÕmlarda baúvuru sahibi ile potansiyel tedarikçilerin/
yüklenicilerin arasÕnda ve/veya üç tekli¿ veren potansiyel tedarikçilerin/yüklenicilerin
kendi aralarÕnda her hangi bir çÕkar iliúkisi olmamalÕ; potansiyel tedarikçi/yüklenici
seçiminde buna özen gösterilmelidir. TKDK tarafÕndan, baúvuru sahibi ile potansiyel
tedarikçilerin/yüklenicilerin arasÕnda ve/veya üç tekli¿ veren potansiyel tedarikçilerin/
yüklenicilerin kendi aralarÕnda herhangi bir çÕkar iliúkisi tespit edildi÷inde proje
reddedilecektir.
Teklif Almada ÇÕkar øliúkisi: Baúvuru sahibinin potansiyel tedarikçilerle/
yüklenicilerle veya potansiyel tedarikçilerin/yüklenicilerin birbirleriyle olan ailevi,
ekonomik veya menfaat sa÷layan her türlü iliúkileri veya ortaklÕklarÕ nedeniyle
tarafsÕz görüú verme kapasitesini etkileyen olayÕ ifade eder.
YatÕrÕm kapsamÕndaki teklif alÕmlarÕ ve satÕn alÕmlarda; adil rekabet
koúullarÕ, úeffaÀÕk ve fÕrsat eúitli÷inin sa÷lanmasÕ, satÕn alÕmlarda ilgili
tüm iúlemlerin “Sa÷lam Mali Yönetim Prensipleri” ile uyumlu olmasÕ
gerekmektedir. TKDK tarafÕndan yapÕlacak de÷erlendirmelerde bu konular
da dikkate alÕnacak olup, aksi durumlarda TKDK bu baúvurularÕ ret etme
hakkÕna sahiptir.
Baúvuru sahibi yatÕrÕmÕnÕn bütçesini, yapaca÷Õ satÕn alÕmlara iliúkin alaca÷Õ
tekliÀer çerçevesinde úekillendirecek, seçti÷i uygun teklif üzerinden
projesini uygulayacak ve ödeme talebinde bulunacaktÕr.
BAùVURU SAHøPLERø, UYGUN HARCAMALAR KAPSAMINDA
YAPACAKLARI SATIN ALIMLARDA, TKDK WEB ADRESøNDE (www.
tkdk.gov.tr) YER ALAN “TEKLøF ALMA KURALLARI”NDA BELøRTøLEN
HUSUSLAR ÇERÇEVESøNDE HAREKET ETMELøDøRLER.

3.2 Uygun Olmayan Harcamalar
Aúa÷Õda belirtilenler uygun olmayan harcamalar olarak kabul edilmekte olup, bu
harcamalar için destek talebinde bulunulamaz.
Ɣ Arazi ve mevcut binalarÕn satÕn alÕnmasÕ,
Ɣ økinci el makine ve ekipman alÕmÕ,
Ɣ CanlÕ hayvan satÕn alÕnmasÕ,
Ɣ Zirai ürün haklarÕnÕn, yÕllÕk bitkilerin ve onlarÕn ekimlerinin satÕn alÕnmasÕ,
Ɣ KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergi ve harçlar,
Ɣ Gümrük resmi ve ithalat vergileri,
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Tüm vergiler destek kapsamÕ dÕúÕndadÕr. TekliÀerin ¿yatlandÕrÕlmasÕnda vergiler
ile ilgili hususlarda, Maliye BakanlÕ÷ÕnÕn Türkiye – Avrupa Birli÷i Çerçeve
AnlaúmasÕ Genel Tebli÷lerinde belirtilen hükümler dikkate alÕnmalÕdÕr.

Ɣ øúletme giderleri,
Ɣ BakÕm ve amortisman giderleri,
Sigorta giderleri IPARD ProgramÕ kapsamÕnda uygun harcama de÷ildir.

Ɣ Her türlü kira gideri,
Ɣ KiralayanÕn marjÕ, faizin yeniden ¿nansman maliyetleri, iúletme giderleri ve sigorta
masraÀarÕ gibi kira-satÕn alma ile ba÷lantÕlÕ maliyetler,
Ɣ Banka ücretleri, teminat masraÀarÕ ve benzeri ücretler,
Ɣ Döviz-TL ile ilgili dönüúüm masraÀarÕ, ücretleri ve kambiyo kayÕplarÕ,
Ɣ Para cezalarÕ, mali cezalar ve dava masraÀarÕ,
Ɣ FaydalanÕcÕ tarafÕndan yapÕlan ayni katkÕlar,
Ayni katkÕlar uygun maliyet olarak de÷erlendirilmeyecek, bu katkÕlar, faydalanÕcÕ
tarafÕndan sa÷lanan eú ¿nansman olarak kabul edilmeyecektir.

Ɣ YardÕmÕn yönetimi ve uygulanmasÕnda kamu idaresi tarafÕndan üstlenilen
masraÀar, yani Program Otoritesine ait masraÀar ve özellikle genel giderler, kira
giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen
personelin maaúlarÕ,
Ɣ “3.1 Uygun Harcamalar” bölümünde belirtilen uygun harcamalar dÕúÕndaki di÷er
tüm harcamalar..
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YatÕrÕmÕn uygulama süresi, sözleúmenin imzalanmasÕndan itibaren yatÕrÕmÕn
tamamlanmasÕna kadar geçen süredir. YatÕrÕmÕn uygulama süresi hesaplanÕrken
Kurumumuzun Ödeme Talebi Paketi (ÖTP) ile birlikte istedi÷i resmi belge /
sertifikalarÕn temini de göz önünde bulundurulmalÕdÕr. YatÕrÕmÕn tamamlanmasÕnÕ
müteakip ödeme talep paketi sözleúmede belirtilen tarihte TKDK’ya sunulmalÕdÕr.
Dördüncü Baúvuru Ça÷rÕ dönemi için yatÕrÕmÕn uygulama süresi
4 ayÕ geçemez

YatÕrÕmÕn uygulama süresi baúvuru sahibi tarafÕndan baúvuru formu ve iú planÕnda
belirtilmelidir. Baúvuru sahibi, iú planÕ hazÕrlarken ve faaliyetlerin planlanmasÕnda bu
süreye dikkat etmelidir.
Baúvuru sürecinde belirtilen yatÕrÕm uygulama süresi, mücbir sebepler halinde
TKDK’dan alÕnacak onay dÕúÕnda, hiç bir nedenle uzatÕlmayacaktÕr. FaydalanÕcÕ
sözleúme imzalamadan önce yatÕrÕmÕna baúlayamaz ve sözleúme öncesi yaptÕ÷Õ
harcamalar - 3.1 Uygun Harcamalar “Hizmet AlÕmÕ” bölümünde belirtilen istisnalar
dÕúÕnda - destek kapsamÕna alÕnmaz.
Mücbir sebep; taraÀardan herhangi birinin (veya tedarikçilerinin veya
çalÕúanlarÕnÕn) kusur ya da ihmalinden kaynaklanmayan, taraÀarÕn kontrolü
dÕúÕnda olan, önceden öngörülemeyen, proje faaliyetlerinin uygulanmasÕna
ve/veya taraÀarÕn yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olan,
tüm çabalara ra÷men baúa çÕkÕlamayan ve yetkili mercilerce belgelendirilmesi
zorunlu olan istisnai nitelikteki herhangi durum veya olayÕ ifade eder. Ekipman
veya malzemedeki kusurlar ya da bunlarÕ kullanÕma hazÕr hale getirmedeki
gecikmeler, çalÕúma hayatÕndaki anlaúmazlÕklar veya faydalanÕcÕnÕn mali
güçlükleri, mücbir sebep olarak nitelendirilemez. E÷er taraÀardan biri,
yükümlülüklerini mücbir sebep nedeniyle yerine getiremiyorsa, sözleúme
hükümlerini ihlal etmiú sayÕlmaz.
FaydalanÕcÕ ve TKDK arasÕnda imzalanacak sözleúmede, hangi hallerin mücbir
sebep sayÕlaca÷Õ ve bu durumlarda yapÕlacaklar konusunda hüküm yer alacaktÕr.
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BAŞVURU SAHİBİNİN
SUNMASI GEREKEN
BİLGİ VE BELGELER

SÜT ÜRETEN TARIMSAL øùLETMELERE YATIRIM

Baúvuru sahibi aúa÷Õdaki bilgi ve belgeleri “Baúvuru Paketi” úeklinde sunmak
zorundadÕr.
Baúvuru Paketi;
(a) Baúvuru Formu ve Ekleri,
(b) øú PlanÕ
(c) Teknik Proje’den oluúmaktadÕr.
Baúvuru sahibi, TarÕm ve KÕrsal KalkÕnmayÕ Destekleme Kurumu tarafÕndan
belirlenmiú formata uygun úekilde hazÕrlanmÕú bir iú planÕ sunmalÕdÕr.
SunulmasÕ gereken iú planÕ formatÕ, baúvuru sahibinin gerçek kiúi olmasÕ
durumunda toplam uygun harcama tutarÕnÕn 500.000 TL üzerinde ya da altÕnda
olmasÕna göre farklÕlÕk göstermektedir.
Uygun harcama tutarÕ 500.000 TL ve altÕnda olan gerçek kiúiler yapaca÷Õ
baúvurularda B-1 iú planÕ formatÕ kullanmalÕdÕr.
Tüzel kiúiler ve toplam uygun harcama tutarÕ 500.000 TL üzerinde olan gerçek
kiúilerin yapaca÷Õ baúvurularda B-2 iú planÕ formatÕ kullanÕlmalÕdÕr.
YatÕrÕm kapsamÕnda makine-ekipman alÕmÕ ve/veya inúaat iúleri yapÕlacak ise
mutlaka teknik proje hazÕrlanmalÕdÕr.
Teknik Projenin formatÕna TKDK web adresinden (www.tkdk.gov.tr) ulaúÕlabilir.
Baúvuru sahibi Teknik Projesini, bu tedbir kapsamÕnda belirlenen formata uygun
olarak hazÕrlamalÕdÕr.
Teknik projenin hazÕrlanmasÕ yatÕrÕm kapsamÕnda oluúturmanÕz gereken ilk
iúlerden birisidir. Teknik proje, yatÕrÕm kapsamÕndaki makine-ekipmanlarÕn ve/
veya inúaat iúlerinin tümünü içermelidir. Makine-Ekipman alÕmÕnda hazÕrlanacak
teknik úartnameler teknik projeye uygun olmalÕ ve yatÕrÕm kapsamÕnda alÕnacak
tüm makine-ekipmanlar teknik projeye dayanmalÕdÕr.
Baúvuru sahipleri tarafÕndan baúvuru paketinde sunulan teknik projeler TKDK
tarafÕndan de÷erlendirilecektir.
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TKDK tarafÕndan yapÕlacak de÷erlendirmelerde;
• YatÕrÕm kapsamÕnda gerçekleútirilecek üretim için gerekli olan Makineekipmanlara yer verilip verilmedi÷i,
• Seçilen Makine-ekipmanÕn kapasiteye uygun olup olmadÕ÷Õ,
• YatÕrÕmda iú akÕúÕnda atlanmÕú bir sürecin bulunup bulunmadÕ÷Õ,
• YapÕlarÕn uygunlu÷u ve projelerin sunulan kapasitelerle uyumlu olup
olmadÕ÷Õ kontrol edilecektir.
Gerçekleútirilen incelemeler neticesinde TKDK;
• Teknik projenin tamamÕyla kabulüne,
• YatÕrÕm ölçe÷ine göre düúük ve çok yüksek kapasiteli makine ekipmanlarÕn
ve uygun olmayan inúaat iúlerinin destek kapsamÕ dÕúÕnda tutulmasÕ
ancak baúvuru sahibince makine ekipman alÕmÕnÕn ve/veya inúaat iúinin
yapÕlmasÕnÕn taahhüdü yoluyla teknik projenin kabulüne veya,
• Projenin teknik proje yetersizli÷i nedeniyle reddine karar verir.
Baúvuru sahipleri teknik proje hazÕrlanmasÕnda, makine ekipmanlar ve inúaat
iúleri için bu rehberin ekinde yer alan ve TKDK web adresinde yer alan (www.
tkdk.gov.tr) “14-YatÕrÕm KapsamÕnda UyulmasÕ Gereken Minimum Koúullar”
rehberinde belirtilen hususlarÕ dikkate almalÕdÕr.

5.1 Baûvuru Formu Ekinde Sunulacak Resmi Belgeler
Aúa÷Õda belirtilen belgelerden bir kÕsmÕ zorunlu olup baúvuru sahibinin uygunluk
kriterlerini sa÷ladÕ÷ÕnÕn kontrolüne yöneliktir. Bu belgeler baúvuru sahibinin yatÕrÕm
yapaca÷Õ iúletmesinin halihazÕrda mevcut olmasÕna, yeni kurulacak olmasÕna veya
yatÕrÕm yapÕlacak alana göre de÷iúmektedir. Baúvuru sahibi sunaca÷Õ belgeleri
belirlerken bu duruma dikkat etmelidir.
Zorunlu olmayan belgeler IPARD ProgramÕ proje seçimine esas sÕralama kriterlerini
sa÷lamak ve puanlama sÕrasÕnda baúvuruya verilecek puana destek oluúturmak
amacÕyla istenmektedir.
• Baúvuru paketi içerisinde yer alacak resmi belgenin, orijinal olmasÕ
ya da belgenin kopyasÕnÕn TKDK’nÕn øl Koordinatörlü÷ü, resmi
belgenin alÕndÕ÷Õ kurum veya noter tarafÕndan onaylanmÕú olmasÕ
gerekmektedir.
Baúvuru sahipleri tarafÕndan TKDK øl koordinatörlü÷üne onaylatÕlacak belge ve
serti¿kalarda onay iúlemi, baúvuru ça÷rÕ dönemi içerisinde olmalÕdÕr.
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• Baúvuru sahibi tarafÕndan sunulmasÕ gereken belgelerin ne zaman alÕnmasÕ
gerekti÷i ve geçerlilik süreleri ile ilgili bilgiler aúa÷Õda ilgili belgenin yanÕnda
belirtilmektedir.
• Sunulan resmi belgelerden, IPARD sÕralama kriterleri için kullanÕlacak olan
belgeler hariç, üzerinde geçerlilik tarihleri yazanlar için, bu geçerlilik süreleri
en az Sözleúme ømzalanma tarihini kapsamalÕdÕr.
• TKDK tarafÕndan baúvurularÕn ilk kabul edilmeye baúladÕ÷Õ tarih ile olasÕ
sözleúme imzalama tarihi arasÕndaki süre en fazla 7 aydÕr. Baúvuru sahibi
üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiú serti¿kalarda ve belgelerde bu süreyi göz
önünde bulundurmalÕdÕr.
• Baúvuru sahibi, sunmuú oldu÷u belgelerde herhangi bir de÷iúiklik olmasÕ
durumunda, bu de÷iúikli÷i TKDK’ya bildirmekle yükümlüdür.
• Baúvuru sahibinin baúvuru paketinde sunaca÷Õ resmi belgelerde, tarih, imza
ve belgenin özelli÷ine göre mühür veya kaúe mutlaka olmalÕdÕr.
Baúvuru paketinde sunulacak belge veya dokümanlarda yer alan
bilgilerin, baúvuru sahibi, baúvuru yapÕlacak iúletme veya yapÕlacak
yatÕrÕm ile uyumlu olmasÕ gerekmektedir. Aksi takdirde bu baúvurular
TKDK tarafÕndan uygun kabul edilmeyecektir.
Baúvuru paketinde yer alan belge ve dokümanlarda yapÕlacak her
türlü sahtecilik, düzeltme, ekleme ve tahrifat dolandÕrÕcÕlÕk kapsamÕnda
de÷erlendirilecek olup, tespit edilmesi halinde TKDK tarafÕndan baúvuru
ret edilecek ve baúvuru sahibi hakkÕnda savcÕlÕ÷a suç duyurusunda
bulunulacaktÕr.

Bu tedbir kapsamÕnda yapÕlacak baúvurular için hangi belgelerin zorunlu oldu÷u ve
hangi belgelerin IPARD programÕ proje seçimine esas sÕralama kriterlerini sa÷lamak
için gerekli oldu÷u (zorunlu olmayan belgeler) aúa÷Õda gruplandÕrÕlmÕútÕr.

Zorunlu Belgeler:
1. Nüfus CüzdanÖn KopyasÖ/Nüfus KayÖt Örneøi
Baúvuru sahibinin gerçek kiúi olmasÕ durumunda kendisine, tüzel kiúi olmasÕ
durumunda tüzel kiúili÷i temsil ve ilzama yetkili kiúiye ait olmalÕ ve T.C. Kimlik
numarasÕ üzerinde yer almalÕdÕr.

2. Noter OnaylÖ ùmza Sirküleri

Sadece Tüzel kiúilerden istenmekte olup yetkili kiúiye ait olmalÕdÕr. (ømza sirkülerinin
geçerlilik tarihi Kurum ile olasÕ sözleúme imzalama tarihini kapsamalÕdÕr)
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Tüzel kiúiler tarafÕndan yapÕlacak baúvurularda, IPARD proje baúvuru ve
iúlemleri ile ilgili bir kiúi yetkilendirilmeli ve TKDK ile ilgili tüm iúlemlerden bu kiúi
sorumlu olmalÕdÕr.

3. Vadesi Geçmiû Vergi Borcu OlmadÖøÖna Dair Belge
Baúvuru sahibi tarafÕndan, ilgili Vergi Dairesinden resmi yazÕ olarak ya da internet
vergi dairesinden çÕktÕ olarak alÕnmalÕdÕr. (Bu belgeler baúvuru teslim tarihinden
önceki 30 gün içerisinde alÕnmÕú olmalÕdÕr.)

4. Vadesi Geçmiû Prim Borcu olmadÖøÖna Dair Belge
Baúvuru sahibi tarafÕndan, Sosyal Güvenlik Kurumu øl Müdürlüklerinden resmi yazÕ
olarak ya da Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden çÕktÕ olarak alÕnmalÕdÕr.
(Bu belgeler baúvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alÕnmÕú olmalÕdÕr.)

5. Mesleki Yeterlilik Belgesi
Baúvuru sahibinin (gerçek kiúinin/tüzel kiúiliklerde yönetim kademesinde en az bir
daimi çalÕúanÕnÕn);
» Baúvuru yapÕlan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diplomasÕ veya ön lisans,
lisans, yüksek lisans, doktora diplomasÕ
ya da
» TarÕm veya ilgili uzmanlÕk dalÕnda en az 3 yÕllÕk tecrübesini gösteren Sosyal
Güvenlik Kurumu øl Müdürlüklerinden almÕú oldu÷u hizmet dökümü
ya da
» GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn ilgili Genel Müdürlü÷ü/GÕda, TarÕm
ve HayvancÕlÕk øl Müdürlü÷ü’nden Hayvan KayÕt sistemine en az 3 yÕllÕk
kaydÕnÕ gösteren belge
Tüzel kiúiliklerde, temsil ve ilzama yetkili bir daimi çalÕúan, yönetim kademesinde
daimi bir çalÕúan olmalÕdÕr. Yönetim kademesinden bir daimi çalÕúanÕn ismi,
son aya ait aylÕk prim ve hizmet dökümünde ya da ortaklÕk yapÕsÕnÕ gösteren
belgede bulunmalÕdÕr.

6. Çiftçi KayÖt Sistemi Belgesi
Mevcut tarÕmsal iúletme için, tarÕmsal iúletmenin “Çiftçi KayÕt Sistemi”ne kayÕtlÕ
oldu÷una iliúkin belge GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn ilgili Genel Müdürlü÷ü/
GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk øl Müdürlü÷ü’nden ya da Online Çiftçi KayÕt Sistemi’nden
alÕnmalÕdÕr. Yeni tarÕmsal iúletme durumunda, bu belge yatÕrÕmÕn sonunda alÕnmalÕdÕr.
(Kurumun baúvuru ça÷rÕsÕna çÕktÕ÷Õ tarihten itibaren alÕndÕ÷Õ durumlarda geçerlidir.)
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7. Hayvan KayÖt Sistemi Belgesi

Mevcut TarÕmsal øúletme için, tarÕmsal iúletmenin “Hayvan KayÕt Sistemi”ne
kayÕtlÕ oldu÷una iliúkin belge GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn ilgili Genel
Müdürlü÷ü/GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk øl Müdürlü÷ü’nden alÕnmalÕdÕr. Yeni tarÕmsal
iúletme durumunda, bu belge yatÕrÕmÕn sonunda alÕnmalÕdÕr.(Kurumun baúvuru
ça÷rÕsÕna çÕktÕ÷Õ tarihten itibaren alÕndÕ÷Õ durumlarda geçerlidir.)

8. ÇalÖûma ùzni Belgesi/HayvancÖlÖk ùûletmeleri Faaliyet Belgesi
Mevcut tarÕmsal iúletmeler için, TarÕmsal øúletmeye ait, halk sa÷lÕ÷Õ, hayvan sa÷lÕ÷Õ
ve hayvan refahÕ konularÕnda Ulusal Minimum StandartlarÕ Sa÷ladÕ÷Õna iliúkin
GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn ilgili Genel Müdürlü÷ü/GÕda, TarÕm ve
HayvancÕlÕk øl Müdürlü÷ü’nden alÕnmÕú “ÇalÕúma øzni Belgesi” veya “HayvancÕlÕk
øúletmeleri Faaliyet Belgesi”. Yeni tarÕmsal iúletme durumunda baúvuru sahibi bu
belgeyi yatÕrÕmÕn sonunda alacaktÕr.

9. ùûletme Belgesi
Mevcut tarÕmsal iúletme için, iú güvenli÷i konusunda ulusal minimum standartlarÕ
sa÷ladÕ÷Õna iliúkin belge ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanlÕ÷Õ Bölge
Müdürlüklerinden alÕnmalÕdÕr. Yeni tarÕmsal iúletme durumunda bu belge yatÕrÕmÕn
sonunda alÕnmalÕdÕr.(Bu belge, son aya ait aylÕk prim ve hizmet dökümüne göre
tarÕmsal iúletme 50 ve daha fazla kiúi istihdam ediyorsa alÕnmalÕdÕr.)

10. Kiralamaya ùliûkin Belge
Baúvuru sahibi, yatÕrÕmÕn yapÕlaca÷Õ taúÕnmazÕn sahibi de÷il ise;
» Baúvuru sahibinin yatÕrÕmÕn uygulanaca÷Õ taúÕnmaz üzerinde üst hakkÕna sahip
oldu÷unu gösteren, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü÷ü’ne ba÷lÕ Tapu Sicil
Müdürlüklerinden alÕnmÕú bir “resmi senet”VEYA
» Sanayi Bölgelerinden alÕnmÕú arsa tahsis sözleúmesi VEYA
» Maliye BakanlÕ÷Õndan alÕnmÕú “kullanÕm izni sözleúmesi VEYA
» Baúvuru sahibinin taúÕnmaz üzerinde intifa hakkÕna sahip oldu÷unu gösteren,
tapu sicil müdürlüklerinden alÕnmÕú bir “resmi senet” (Bu belge sadece yatÕrÕmÕn
yapÕ ruhsatÕ gerektirmeyen inúaat iúlerini içermesi (mevcut binalarda yapÕlacak
esaslÕ olmayan tadilat iúleri için) veya inúaat iúlerini içermemesi durumlarÕnda
kabul edilebilir) VEYA
» Noter onaylÕ kira sözleúmesi (Bu belge sadece yatÕrÕmÕn yapÕ ruhsatÕ
gerektirmeyen inúaat iúlerini içermesi (mevcut binalarda yapÕlacak esaslÕ
olmayan tadilat iúleri için) veya inúaat iúlerini içermemesi durumlarÕnda kabul
edilebilir)
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YukarÕda belirtilen resmi belgelerin geçerlilik tarihi, yatÕrÕmÕn tamamlanmasÕndan
sonra en az 5 yÕllÕk bir dönemi kapsamalÕdÕr.

11. TakyidatlÖ Tapu KayÖt Belgesi
Baúvuru Sahibinin yatÕrÕmÕn uygulanaca÷Õ taúÕnmazlarÕna ait, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü÷ü’ne ba÷lÕ Tapu Sicil Müdürlüklerinden alÕnmÕú belge(Bu belge
Baúvuru ça÷rÕ ilanÕndan sonra alÕnmÕú olmalÕdÕr.) (Baúvuru sahibi yatÕrÕmÕn
uygulanaca÷Õ arazinin sahibi de÷il ve arazi kullanÕm izni sözleúmesi veya arsa
tahsis sözleúmesi getirmiú ise bu belge aranmaz.)
Baúvuru Sahibinin yatÕrÕmÕn uygulanaca÷Õ taúÕnmazlara iliúkin tapu kaydÕnda
ipotek, haciz ve ihtiyati tedbir olmamalÕdÕr. Aksi takdirde proje ret edilecektir.

12. Banka / TarÖm Kredi KooperatiÀ Niyet Mektubu
Bankadan / tarÕm kredi kooperati¿nden kredi alÕnmasÕ durumunda, TKDK ile
protokol imzalamÕú bir bankadan / tarÕm kredi kooperati¿ndin alÕnmÕú olmalÕdÕr.
(Bu belge baúvuru ça÷rÕ ilanÕndan sonra alÕnmÕú olmalÕdÕr.)
“Banka Niyet Mektubu” formatÕna TKDK web sitesinden (www.tkdk.gov.tr)
ulaúÕlabilir.

13. YatÖrÖmÖn Uygulama AlanÖna Ait Koordinat Bilgilerini Gösteren Belge

Kadastro Müdürlü÷ünden ya da LisanslÕ Harita BürolarÕndan ya da Özel Harita
BürolarÕndan alÕnmalÕdÕr. (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre) (Bu belge
Kurum baúvuru ça÷rÕ ilanÕna çÕktÕktan sonra alÕnmÕú olmalÕdÕr.) Baúvuru sahibinin
koordinat bilgilerini gösteren belgeyi Özel Harita BürolarÕndan almasÕ durumunda,
yatÕrÕmÕn uygulama alanÕna iliúkin koordinat bilgilerini gösteren belgenin Kadastro
Müdürlü÷ünden alÕnamadÕ÷ÕnÕ gösteren Kadastro Müdürlü÷ünden alÕnan Resmi
YazÕ baúvuru formu ekinde yer almalÕdÕr. (Bu belge Kurum baúvuru ça÷rÕ ilanÕna
çÕktÕktan sonra alÕnmÕú olmalÕdÕr.)

14. MüÁis OlmadÖøÖna ve Konkordato ùlan Etmediøine ùliûkin Belge

Sadece tüzel kiúilerde, úirket merkezinin bulundu÷u yerdeki Ticaret Sicil
Memurlu÷u’ndan temin edilmelidir. (Bu belge baúvuru ça÷rÕ ilanÕndan sonra
alÕnmÕú olmalÕdÕr.)
E÷er baúvuru sahibi iÀas etmiú veya konkordato ilan etmiú ise proje ret edilecektir.

15. Banka Hesap Bilgileri TanÖmlama Formu

Banka hesap bilgileri faydalanÕcÕ bilgileri ile aynÕ olmak zorundadÕr. Baúvuru
sahibi gerçek kiúi ise, banka hesap adÕ gerçek kiúiye, baúvuru sahibi tüzel kiúi
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ise banka hesap adÕ tüzel kiúili÷e ait olmalÕdÕr. Baúvuru sahibi tarafÕndan ilgili
bankadan alÕnmalÕdÕr.(Bu belge baúvuru ça÷rÕ ilanÕndan sonra alÕnmÕú olmalÕdÕr.)
“Banka hesap bilgileri tanÕmlama formu”nun formatÕna TKDK web sitesinden
(www.tkdk.gov.tr) ulaúÕlabilir.

16. Adli Sicil( SabÖka) KaydÖ
Baúvuru sahibine ait adli sicil sabÕka kaydÕ(tüzel kiúi olmasÕ durumunda en fazla
hisseye sahip orta÷Õna ve tüzel kiúili÷i temsil ve ilzama yetkili kiúiye ait)
(Bu belge baúvuru ça÷rÕ ilanÕndan sonra alÕnmÕú olmalÕdÕr.)

17. TarÖmsal ùûletmenin Son Aya Ait AylÖk Prim ve Hizmet Dökümü
Sosyal Güvenlik Kurumu øl Müdürlüklerinden alÕnmalÕdÕr. (Bu belge baúvuru teslim
tarihinden önceki 30 gün içerisinde alÕnmÕú olmalÕdÕr.)

18. Tüzel Kiûiliøin OrtaklÖk YapÖsÖnÖ ve Hisse OranlarÖnÖ Gösteren Belge
Sadece tüzel kiúilerde Sanayi ve/veya Ticaret OdasÕndan alÕnmalÕdÕr.(Bu belge
baúvuru ça÷rÕ ilanÕndan sonra alÕnmÕú olmalÕdÕr.)

19. Faaliyet Belgesi
Baúvuru sahibinin tüzel kiúilik oldu÷u durumlarda, Sanayi ve/veya Ticaret
OdasÕndan alÕnmalÕdÕr. Faaliyet belgesi üzerinde yer alan iú-faaliyet konusu açÕkça
belirtilmelidir. (Bu belge Baúvuru Ça÷rÕ ølanÕndan sonra alÕnmÕú olmalÕdÕr)
Tüzel kiúilerde, Baúvuru sahibinin faaliyet alanÕ bu tedbir kapsamÕnda yatÕrÕm
yapmaya uygun olmalÕdÕr. Aksi takdirde proje ret edilecektir.

IPARD sÖralama kriterleri için gerekli belgeler (Bu belgeler zorunlu deøildir)
1. Baúvuru sahibi Organik TarÕm Sistemine kayÕtlÕ ve Organik TarÕm Serti¿kasÕ
var ise, ilgili serti¿kasyon kuruluúlarÕndan alÕnmÕú Organik TarÕm Serti¿kasÕ (Bu
belgenin geçerlilik süresi baúvuru sunulma tarihini kapsamalÕdÕr.)
2. Baúvuru sahibinin faaliyeti ile ilgili 5200 sayÕlÕ TarÕmsal Üretici Birli÷i tarafÕndan
kurulmuú bir üretici örgütünün üyesi oldu÷una iliúkin GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ’nÕn ilgili Genel Müdürlü÷ü/GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk øl Müdürlü÷ü’nden
onaylÕ serti¿ka
3. Baúvuru sahibinin faaliyeti ile ilgili 1163 sayÕlÕ KooperatiÀer kanununca kurulmuú
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bir üretici örgütünün üyesi oldu÷una iliúkin Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ
øl Müdürlükleri ya da GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn ilgili Genel
Müdürlü÷ü/GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk øl Müdürlü÷ü’nden onaylÕ serti¿ka
4. Baúvuru sahibinin faaliyeti ile ilgili 1581 sayÕlÕ TarÕm Kredi KooperatiÀeri
kanununca kurulmuú bir üretici örgütüne üye oldu÷una iliúkin Türkiye TarÕm Kredi
KooperatiÀeri Merkez Birli÷i Bölge Müdürlüklerinden onaylÕ serti¿ka
5. TarÕmsal iúletme, üretilen sütünü, 103-1 Süt ve Süt ürünlerinin øúlenmesi ve
PazarlanmasÕ alt-tedbiri altÕnda “Pilot Entegre Süt Toplama ve øúleme A÷Õ”
kurmak üzere IPARD Program’Õndan faydalanan süt iúleyen iúletmeye satÕyor
ise noter onaylÕ sözleúme. Bu sözleúmede alÕcÕ ve satÕcÕnÕn gerçek kiúi olmalarÕ
durumunda T.C. kimlik numaralarÕ, tüzel kiúi olmalarÕ durumunda ise vergi kimlik
numaralarÕ bulunmak zorundadÕr. Bu kriter IPARD ProgramÕnÕn uygulanmaya
baúlandÕktan sonraki ikinci yÕldan itibaren geçerli olacaktÕr
6. TarÕmsal iúletme, ürünlerinin en az %60’ÕnÕ noter onaylÕ tedarik sözleúmesi yolu
ile iúleme iúletmelerine pazarlÕyor ise tedarik sözleúmesi. Bu belgenin geçerlilik
süresi sözleúme imzalanma tarihini kapsamalÕdÕr.

5.2. Baûvuru Formu Ekinde SunulmasÖ Zorunlu Taahhütnameler
Aúa÷Õdaki taahhütnamelerin bir kÕsmÕ bu alt tedbir kapsamÕndaki tüm baúvurular
için zorunludur. Di÷er taahhütnamelerin zorunlulu÷u; tarÕmsal iúletmenin yeni ya da
mevcut olmasÕna, baúvuru yapÕlacak faaliyet alanÕna veya yatÕrÕmÕn içeri÷ine göre
de÷iúmektedir. Baúvuru sahibi tüm baúvurular için zorunlu olan taahhütnameleri ve
yatÕrÕmÕna göre zorunlu olan di÷er taahhütnameleri baúvuru formu ekinde mutlaka
sunmalÕdÕr.
Taahhütnamelerin boú formatlarÕna TKDK web adresinden (www.tkdk.gov.tr)
ulaúÕlabilir. Bu formatlara uyulmasÕ zorunludur.

1. Genel Taahhütname (A.1.1)
2. YatÕrÕmÕn ulusal ve uluslararasÕ fonlar ile di÷er IPA bileúenleri kapsamÕnda yardÕm
almadÕ÷Õna ve almayaca÷Õna iliúkin taahhütname(A.1.2)
3. YatÕrÕmÕn sonunda süt hijyeni, halk sa÷lÕ÷Õ, hayvan sa÷lÕ÷Õ ve hayvan refahÕ
konularÕnda AB standartlarÕnÕn karúÕlanaca÷Õna iliúkin taahhütname(A.1.3.101-1)
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Baúvuru sahibi, yatÕrÕmÕnÕn sonunda da alt-tedbir hükümlerinde belirtilen
tarÕmsal iúletme veya yatÕrÕma yönelik ilgili AB standartlarÕnÕ karúÕlayaca÷ÕnÕ
taahhüt etmelidir. Baúvuru kabul edilir ise söz konusu taahhütname yatÕrÕmÕn
sonunda süt hijyeni, halk sa÷lÕ÷Õ, hayvan sa÷lÕ÷Õ ve hayvan refahÕ konularÕnda
ilgili AB standartlarÕnÕ sa÷ladÕ÷Õna dair GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn
ilgili Genel Müdürlü÷ünden alÕnacak belge ile belgelendirilmedir ve alÕnan
belgeler son ödeme talebi paketi ile birlikte øl Koordinatörlüklerine sunulmalÕdÕr.
øúletme yatÕrÕmÕn sonunda süt hijyeni, halk sa÷lÕ÷Õ, hayvan sa÷lÕ÷Õ ve hayvan
refahÕ konularÕnda ilgili AB standartlarÕnÕ sa÷lamalÕdÕr.

4. Baúvuru sahibinin, yatÕrÕmÕnÕ, son ödemeden sonra en az 5 yÕl süreyle iúletece÷ine
ve esaslÕ bir de÷iúiklik yapmayaca÷Õna iliúkin taahhütname (A.1.4)
Baúvuru Sahibi, son ödemenin yapÕlmasÕndan sonraki beú yÕl boyunca yatÕrÕmÕ
koruyaca÷ÕnÕ ve yatÕrÕmÕn amacÕna aykÕrÕ de÷iúiklik yapmayaca÷ÕnÕ taahhüt
etmelidir.

5. Mevcut tarÕmsal iúletme 7-9 baú süt ine÷ine sahip ise yatÕrÕmÕn sonunda en az 10 baú
süt ine÷ine sahip olaca÷Õna iliúkin taahhütname (mevcut tarÕmsal iúletme için) (A1.5)
6. 50 baútan fazla ine÷i veya 150 baútan fazla koyun veya keçisi olan tarÕmsal
iúletmenin, yatÕrÕmÕn sonunda gübrenin AB standartlarÕna göre depolanaca÷Õna
ve yönetilece÷ine iliúkin taahhütname. (A1.6-101-1)
Baúvuru kabul edilir ise söz konusu taahhütname yatÕrÕmÕn sonunda GÕda, TarÕm
ve HayvancÕlÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn ilgili Genel Müdürlü÷ü / GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk øl
Müdürlü÷ü’nden alÕnacak belge ile belgelendirilmelidir ve ödeme talebi paketi ile
birlikte øl Koordinatörlüklerine sunulmalÕdÕr.

7. Yeni tarÕmsal iúletme durumunda, baúvuru sahibinin yatÕrÕmÕn sonunda halk
sa÷lÕ÷Õ, hayvan sa÷lÕ÷Õ ve hayvan refahÕ konularÕnda ulusal minimum standartlara
göre kuruldu÷unu gösteren “ÇalÕúma øzin Belgesi” veya “HayvancÕlÕk øúletmeleri
Faaliyet Belgesi”ni alaca÷Õna iliúkin taahhütname (A1.22)
8. Baúvuru sahibi ve tedarikçiler/yükleniciler arasÕnda herhangi bir çÕkar iliúkisi
olmadÕ÷Õna iliúkin taahhütname (A1.26)
9. YatÕrÕmÕn sonunda, tarÕmsal iúletmede, iú güvenli÷i konusunda AB standartlarÕnÕn
karúÕlanaca÷Õna iliúkin taahhütname (A1.32-101)
øú güvenli÷i konusunda AB StandartlarÕnÕn sa÷landÕ÷Õna dair belgenin temini için
baúvuru sahibi yatÕrÕmÕn sonunda GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk øl Müdürlü÷ü’ne
baúvurmalÕdÕr. GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk øl Müdürlü÷ü’nün görevlendirece÷i
personel, Ek-13 de yer alan kontrol listesine göre iúletmede gerekli kontrolleri
yapacak ve AB StandartlarÕnÕn sa÷landÕ÷Õna dair rapor düzenleyecektir.
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10. YatÕrÕmÕn sonunda, tarÕmsal iúletmede çevre koruma konusunda AB standartlarÕnÕn
karúÕlanaca÷Õna iliúkin taahhütname (A1.33-101)
Çevre Koruma konusunda AB StandartlarÕnÕn sa÷landÕ÷Õna dair belgenin temini
için baúvuru sahibi yatÕrÕmÕn sonunda Çevre ve ùehircilik øl Müdürlü÷ü’ne
baúvurmalÕdÕr. Çevre ve ùehircilik øl Müdürlü÷ü’nün görevlendirece÷i personel
iúletmede gerekli kontrolleri yaparak Ek 13’deki kontrol listesine göre AB
StandartlarÕnÕn sa÷landÕ÷Õna dair rapor düzenleyecektir.

11. TarÕmsal iúletmenin yatÕrÕmÕn sonunda IPARD ProgramÕ alt tedbirde belirtilen süt
veren hayvan sayÕlarÕnÕ sa÷layaca÷Õna iliúkin taahhütname (A1.37-101-1)
12. Yeni tarÕmsal iúletme durumunda, tarÕmsal iúletmenin yatÕrÕmÕn sonunda “Çiftçi
KayÕt Sistemi” ne kayÕtlÕ olaca÷Õna iliúkin taahhütname (A1.38)
13. Yeni tarÕmsal iúletme durumunda, tarÕmsal iúletmenin yatÕrÕmÕn sonunda “Hayvan
KayÕt Sistemi” ne kayÕtlÕ olaca÷Õna iliúkin taahhütname (A1.39)
14. Teklif geçerlilik süresi TKDK ile olasÕ sözleúme imzalama tarihini kapsamÕyor ise,
¿yat artÕúlarÕnda oluúacak farkÕn baúvuru sahibi tarafÕndan karúÕlanaca÷Õna dair
taahhütname (A1.40)
15. Yeni tarÕmsal iúletmenin ya da mevcut tarÕmsal iúletmenin 50 ve daha fazla çalÕúan
istihdam etmesi durumunda, baúvuru sahibinin yatÕrÕmÕn sonunda øú Güvenli÷i
konusunda ulusal minimum standartlarÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕ gösteren “øúletme Belgesi”ni
alaca÷Õna iliúkin taahhütnamesi (A1.42-101)
YatÕrÕmÕn sonunda ilgili Kurumlardan alÕnacak serti¿kalar, bu KurumlarÕn kendi
kontrol sistemleri ve mevzuatlarÕ çerçevesinde düzenlenecek olup, TKDK’nÕn
bu kurumlar tarafÕndan verilecek serti¿kalara iliúkin yapÕlacak kontroller, bunlarÕn
sonucu ve serti¿kalarÕnÕn düzenlenmesine müdahale hakkÕ bulunmamaktadÕr.
Bu nedenle bu serti¿kalarÕn alÕnmasÕndan baúvuru sahibi sorumlu olup, TKDK
olasÕ sorunlar veya serti¿kalarÕn alÕnamamasÕ durumunda hiçbir sorumluk kabul
etmeyecektir.

5.3. Baûvuru Formu Ekinde Sunulacak Diøer Belge ve Dokümanlar
AûaøÖdaki belge ve dokümanlar tüm baûvurular için baûvuru paketinde
olmalÖdÖr. Baúvuru sahibi; yasal mali tablolarÕ tabi oldu÷u vergi grubuna göre, çizim,
plan ve ruhsatlarÕ yatÕrÕmÕn içeri÷ine göre hazÕrlamalÕ ve sunmalÕdÕr.
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1) Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar DetaylÖ TablolarÖ ve DanÖûman Firma
ve Tedarikçi bilgileri (A3)
Baúvuru sahibi yatÕrÕmÕ kapsamÕnda aúa÷Õda yer alan uygun ve uygun olmayan
harcama tablolarÕnÕ hazÕrlanmalÕ ve baúvuru formu ekinde sunmalÕdÕr.
» A3.1 YapÕm øúleri Uygun Harcamalar DetaylÕ Tablosu
» A3.2 Makine-Ekipman Uygun Harcamalar DetaylÕ Tablosu
» A3.3 Genel Giderler (Hizmetler) Uygun Harcamalar DetaylÕ Tablosu
» A3.4 Görünürlük Uygun Harcamalar DetaylÕ Tablosu
» A3.5 Uygun Olmayan Harcamalar Tablosu
» A3.6 DanÕúman Firma ve Tedarikçi Bilgileri
2) Seçilen/Seçilmeyen tekliÁer ve ekleri (A4&5)
TekliÀerin ekleri:
» Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi/yüklenici tarafÕndan imzalanmÕú fotokopisi
» Teknik úartnamenin ve sadece yapÕm iúlerinde keúif özetinin potansiyel
tedarikçi/yüklenici tarafÕndan imzalanmÕú fotokopisi
» Potansiyel Tedarikçi/yüklenici;
Tüzel kiúi ise, Ticaret ve/veya Sanayi OdasÕndan Baúvuru ça÷rÕ tarihinden
sonra alÕnmÕú “Tedarikçinin OrtaklÕk YapÕsÕnÕ Gösterir Belge” (OrtaklarÕn
hisse oranlarÕ bu belgede belirtilmelidir)
Veya
Gerçek kiúi ise, TC Kimlik NumarasÕnÕn yer aldÕ÷Õ “nüfus cüzdanÕ fotokopisi
veya nüfus cüzdan sureti”
veya
YabancÕ ise, yeminli tercüman tarafÕndan Türkçeye çevrilmiú apostilli “ticari
kayÕt belgesi”
» Potansiyel tedarikçi/yüklenici;
Ticaret ve/veya Sanayi OdasÕna Üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi OdasÕndan
alÕnmÕú Faaliyet Belgesi veya faaliyet alanÕnÕ gösterir belge,
veya
Esnaf ve Sanatkarlar OdasÕna üye ise, Esnaf ve sanatkarlar odasÕndan
alÕnmÕú Mesleki faaliyet Belgesi,
veya
Serbest mühendis veya müúavir statüsünde gerçek kiúi ise ba÷lÕ oldu÷u
meslek odasÕndan alÕnmÕú “Serbest Müúavirlik Mühendislik Büro Tescil
Belgesi”nin fotokopisi
veya
YabancÕ ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafÕndan Türkçeye çevrilmiú
apostilli Faaliyet Belgesi)
42
T A R I M

V E

K I R S A L

K A L K I N M A Y I

D E S T E K L E M E

K U R U M U

SÜT ÜRETEN TARIMSAL øùLETMELERE YATIRIM

3) Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu (A6)
Baúvuru sahibi en düúük ¿yatlÕ tekli¿ seçmemiú ise, neden en düúük ¿yatlÕ
tekli¿n seçilmedi÷ini açÕklamak için hazÕrlanmasÕ gereken “Maliyetleri
Gerekçelendirme Tablosu” baúvuru formu ekinde olmalÕdÕr
Baúvuru sahibi tüm alÕmlarda en düúük ¿yatlÕ tekli¿ seçmiú ise, “Maliyetleri
Gerekçelendirme Tablosu” boú olarak baúvuru formu ekinde olmalÕdÕr.
“Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu’nun formatÕna TKDK web sitesinden (www.
tkdk.gov.tr) ulaúÕlabilir.

4) Yasal Mali Tablolar(A7)
a. Bilanço esasÖna göre defter tutan gerçek kiûiler ve tüzel kiûiler için;
» Baúvurunun teslim tarihinden önceki son aya ait yeminli mali müúavir veya
serbest muhasebeci mali müúavirden onaylÕ duran varlÕk listesi. Örne÷in
AralÕk 2010’da teslim edilen bir baúvuru için, KasÕm 2010’a ait duran varlÕk
listesi sunulmalÕdÕr. Duran varlÕk listesi alÕú tutarÕ ve alÕú tarihini içermelidir.
» Son üç hesap dönemine (son üç yÕla) ait vergi dairesinden onaylÕ ya da
yeminli mali müúavir veya serbest muhasebeci mali müúavirden onaylÕ
bilanço ve gelir tablosu. Örne÷in 2010’da baúvuran bir baúvuru sahibi için
2007, 2008 ve 2009 yÕllarÕna ait bilançolar ve gelir tablolarÕ sunulmalÕdÕr.
Baúvuru sahibinin faaliyet süresi 3 yÕldan az ise baúvuru sahibinin faaliyet
gösterdi÷i yÕllara ait (örne÷in iki yÕldÕr faaliyet gösteren bir baúvuru sahibi
için iki yÕllÕk, bir yÕldÕr faaliyet gösteren bir baúvuru sahibi için bir yÕllÕk, bir
yÕldan az süredir faaliyet gösteren bir baúvuru sahibi için ise 3 aylÕk/6
aylÕk/9 aylÕk mali tablolardan hangisi mevcut ise, bunlar da mevcut de÷ilse
açÕlÕúa ait) mali tablolarÕn vergi dairesinden yada yeminli mali müúavir veya
serbest muhasebeci mali müúavirden onaylÕ olmalÕdÕr. 3 aylÕk/6 aylÕk/9 aylÕk
mali tablolar ile açÕlÕúa ait mali tablolar yeminli mali müúavir veya serbest
muhasebeci mali müúavirden onaylÕ olabilir.
b. ùûletme HesabÖ esasÖna göre defter tutan gerçek kiûiler için;
» Baúvurunun teslim tarihinden önceki son aya ait yeminli mali müúavir
veya serbest muhasebeci mali müúavirden onaylÕ duran varlÕk listesi.
Örne÷in AralÕk 2010’da teslim edilen bir baúvuru için, KasÕm 2010’a
ait duran varlÕk listesi sunulmalÕdÕr. Duran varlÕk listesi alÕú tutarÕ ve alÕú
tarihini içermelidir.
» Son üç hesap dönemine (son üç yÕla) ait vergi dairesinden onaylÕ ya da
yeminli mali müúavir veya serbest muhasebeci mali müúavirden onaylÕ
iúletme hesap özeti. Örne÷in 2010’da baúvuran bir baúvuru sahibi için
2007, 2008 ve 2009 yÕllarÕna ait iúletme hesap özetleri sunulmalÕdÕr.
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» Baúvuru sahibinin faaliyet süresi 3 yÕldan az ise baúvuru sahibinin faaliyet
gösterdi÷i yÕllara ait (örne÷in iki yÕldÕr faaliyet gösteren bir baúvuru sahibi
için iki yÕllÕk, bir yÕldÕr faaliyet gösteren bir baúvuru sahibi için bir yÕllÕk, bir
yÕldan az süredir faaliyet gösteren bir baúvuru sahibi için ise 3 aylÕk/6 aylÕk/9
aylÕk mali tablolardan hangisi mevcut ise) mali tablolarÕn vergi dairesinden
yada yeminli mali müúavir veya serbest muhasebeci mali müúavirden onaylÕ
olmalÕdÕr. 3 aylÕk/6 aylÕk/9 aylÕk mali tablolar ile açÕlÕúa ait mali tablolar yeminli
mali müúavir veya serbest muhasebeci mali müúavirden onaylÕ olabilir.
c. Basit usulde vergilendirilen gerçek kiûiler için;
» Son üç hesap dönemine (son üç yÕla) ait vergi dairesinden onaylÕ ya da
yeminli mali müúavir veya serbest muhasebeci mali müúavirden onaylÕ yÕllÕk
gelir vergisi beyannamesi. Örne÷in 2010’da baúvuran bir baúvuru sahibi için
2007, 2008 ve 2009 yÕllarÕna ait yÕllÕk gelir vergisi beyannameleri sunulmalÕdÕr.
E÷er baúvuru sahibi üç yÕldan az süredir faaliyet gösteriyor ise mevcut
hesap dönemlerine ait yÕllÕk gelir vergisi beyannamesi sunulmalÕdÕr. Baúvuru
sahibinin iúe baúlama tarihi nedeniyle tamamlanmÕú bir hesap dönemi yok ise
bu belge aranmaz.
d. Tevkifata tabii (Defter tutmayan) çiftçiler için;
» Tevkifata tabii (Defter tutmayan) çiftçiler, en az 1 tane müstahsil makbuzu
olmak kaydÕyla baúvurunun sunuldu÷u tarihten önceki son 12 aya ait (varsa)
müstahsil makbuzlarÕnÕn fotokopileri sunacaklardÕr.
Müstahsil makbuzlarÕnda çiftçinin ve alÕcÕnÕn adÕ yazÕlÕ olmalÕ, makbuzlar
çiftçi ve alÕcÕ tarafÕndan imzalanmalÕdÕr.
5) Mevcut VarlÖklar Listesi (A8)
Mevcut varlÕklar listesinin formatÕna TKDK web sitesinden (www.tkdk.gov.tr)
ulaúÕlabilir. Baúvuru sahibi yatÕrÕmla ilgili tüm mevcut varlÕklarÕnÕ bu listeye
yazmalÕdÕr.
Baúvuru sahibi herhangi bir varlÕ÷a sahip de÷il ise, “Mevcut VarlÕklar listesi”
boú olarak baúvuru formu ekinde olmalÕdÕr.
6) YatÖrÖm, yapÖm iûlerini kapsÖyorsa, metraja esas teûkil eden aûaøÖdaki
ilgili projeler; (A9)
a) Mimari projeler
» Mimari proje, yatÕrÕm uygulama alanÕnda bulanan ve yapÕlacak binalarÕ
gösteren vaziyet planÖnÖ da içermelidir. Vaziyet planÕ arazinin büyüklü÷üne
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göre farklÕ ölçeklerde olabilir. (1/200 - 1/500 gibi) Vaziyet planÕnda eski
yapÕlar ve yeni yapÕlar farklÕ biçimde gösterilmelidir (Yeni yapÕlar kesikli
çizgi, eski yapÕlar sürekli çizgi). Vaziyet planÕnda yapÕlar numaralandÕrÕlmalÕ
ve eski ve yeni yapÕlar ayrÕ listeler halinde gösterilmelidir. YapÕlarÕn
boyutlarÕ vaziyet planÕnda belirtilmelidir (en ve boy).
» Mimari proje ve eklerinde ölçüler eksiksiz olarak gösterilmelidir.
» Mimari projenin ekinde yapÕda ki tüm mahaller için ayrÕ ayrÕ hazÕrlanmÕú
mahal listesi sunulmalÕdÕr. Mahal listesi tavan, duvar, zemin, kapÕ,
pencere vb. için kullanÕlacak malzemeleri poz numaralarÕyla beraber
göstermelidir. Mahal listesinde kullanÕlan poz numaralarÕ mimari planlar
ve metrajla tam uyumlu olmalÕdÕr. HazÕrlanacak mahal listesinin bir
örne÷i aúa÷Õda sunulmuútur. ønúaatta kullanÕlacak tüm malzemeler mahal
listesinde yer almalÕdÕr.
Örnek “Mahal Listesi”ne TKDK web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) ulaúÕlabilir. Bu
formata uyulmasÕ zorunludur.

» Mimari proje, gerekli tüm mimari kesitleri içermelidir. Kesitlerde tüm
malzemeler poz numaralarÕ, kalÕnlÕ÷Õ ile beraber gösterilmelidir
» Mimari proje tüm kat planlarÕnÕ, tüm yönlerden cephe görünüúlerini, çatÕ
planÕnÕ varsa asma tavan planlarÕnÕ içermelidir.
» Mimari projede imalat detaylarÕ ayrÕ olarak gösterilmelidir. Mesela
yapÕlacak bir demir kapÕ imalatÕnÕn hangi pro¿llerden oluútu÷u ve ölçüleri
mimari projede çizimleriyle yer almalÕdÕr.
» Vaziyet planÕnda varsa çevre düzenlemesi, ihata duvarlarÕ, bahçe kapÕlarÕ,
yollar vb. ölçekli ve detaylÕ olarak gösterilmelidir.
Vaziyet planÕ, A3 veya A4 formatÕnda olmalÕdÕr.

b) Statik projeleri
» Projelerin ekinde hesap raporu da sunulmalÕdÕr.
c) Elektrik tesisat projeleri
» Elektrik imalatlarÕ mutlaka bir proje dahilinde sunulmalÕdÕr.
» Metraj cetvelindeki kalemler ile projede ki imalatlar bir biri ile tam uyumlu
olmalÕdÕr. Projelerde kullanÕlan malzemeler poz numaralarÕ ile beraber
gösterilmelidir.
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d) Mekanik tesisat projeleri
» YapÕda sÕhhi tesisat, drenaj, havalandÕrma, klima, do÷algaz, kalorifer vb.
tesisatlarÕnÕn yapÕlmasÕ düúünülüyorsa projeler eksiksiz olarak baúvuru
paketinde sunulmalÕdÕr.
» Metraj cetvelindeki kalemler ile projede ki imalatlar bir biri ile tam uyumlu
olmalÕdÕr. Projelerde kullanÕlan malzemeler poz numaralarÕ ile beraber
gösterilmelidir.
e) DetaylÖ metraj cetveli
» Metraj cetvelinde; imalat miktarlarÕ , subasman altÕ, zemin kat, 1. Kat,
2. Kat vs. úeklinde gruplar altÕnda ayrÕ ayrÕ hesaplanmalÕdÕr. Örne÷in
16.059/1A (BS30 Betonu) imalatÕnÕn ne kadarlÕk bir kÕsmÕnÕn subasman
altÕnda kullanÕldÕ÷Õ, ne kadarlÕk bir kÕsmÕnÕn zemin katta kullanÕldÕ÷Õ
vb. metraj cetvelinde detaylÖ hesabÖyla beraber görülmelidir. DetaylÕ
hesaplar, zemin kat kolonlarda ne kadar beton kullanÕldÕ÷Õ (50x50 cm
geniúli÷inde 3 m yüksekli÷inde 6 adet kolon için: 0,5x0,5x3x6=4,5
m3 beton úeklinde) gibi imalat miktarlarÕnÕn nasÕl hesaplandÕ÷ÕnÕn
detaylarÕnÕ göstermelidir
Örnek “DetaylÕ Metraj Cetveli”ne TKDK web sitesinden (www.tkdk.gov.tr)
ulaúÕlabilir. Bu formata uyulmasÕ zorunludur.

Mimari, statik projeler yetkili mercii tarafÕndan (øl Özel ødareleri ya da Belediyeler ya
da Organize Sanayi Bölgeleri ya da Serbest Bölge Tüzel Kiúilikleri ) imzalanmÕú, tarih
atÕlmÕú ve onaylanmÕú olmalÕdÕr. DetaylÕ Metraj Cetveli ilgili mühendis(ler) (harcama
kalemlerine göre inúaat mühendisi, mimar, elektrik mühendisi ya da makine mühendisi)
tarafÕndan imzalanmÕú, tarih atÕlmÕú ve kaúelenmiú (kaúe kullanÕyorsa) olmalÕdÕr.
Elektrik tesisat projeleri, mekanik projeler yetkili mercii tarafÕndan imzalanmÕú, tarih
atÕlmÕú ve onaylanmÕú olmalÕdÕr.
7) YatÖrÖm, makine-ekipman alÖmlarÖnÖ kapsÖyorsa, makine-ekipman yerleûim
planÖ ve listesi (A10)
Makine yerleúim planÕ ve listesi proje müelli¿ tarafÕndan imzalanmÕú ve kaúelenmiú
(kaúe kullanÕyorsa) olmalÕdÕr.
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“Makine ekipman yerleúim planÕ ve listesi”nde yatÕrÕmla ilgili tüm mevcut veya
alÕmÕ yapÕlacak makine ve ekipmanlar gösterilmelidir. Makine-ekipman yerleúim
planÕ format olarak mimari proje ile aynÕ olacak ve, makine ekipmanlarÕn
yerleúimi mimari proje üzerinde gösterilecektir. Makine ve ekipmanlarÕn adedi,
yerleúimi ve teknik úartnamede belirtiliyorsa ölçüleri planda kesit alÕnarak
gösterilmelidir. Planda gösterilen makine ve ekipmanlara numaralar verilmeli
ve plana eklenecek bir listede bu numaralarÕn karúÕsÕnda makine ekipmanlarÕn
isimleri, adetleri ve teknik özellikleri gösterilmelidir.

8) YatÖrÖm, yapÖm iûlerini kapsÖyorsa, ùl Özel ùdaresi, Belediyeler, Organize
Sanayi Bölgesi tüzel kiûiliklerinden veya Serbest Bölge tüzel kiûiliklerinden
alÖnmÖû yapÖ ruhsatÖ (A11)
YapÕ RuhsatÕ yatÕrÕm kapsamÕndaki binaya/binalara iliúkin olmalÕdÕr. YapÕ ruhsatÕ
baúvuru tarihinden en fazla bir (1) yÕl öncesine ait olmalÕdÕr. YapÕ ruhsatÕ yetkili
mercii tarafÕndan imzalanmÕú, tarih atÕlmÕú ve onaylanmÕú olmalÕdÕr. 3194 SayÕlÕ
YapÕ Kanununun 21 Maddesine göre, baúvuru sahibinin yatÕrÕmÕn yapÕm iúleri için
yapÕ ruhsatÕ almasÕna ihtiyaç yok ise; øl Özel ødaresi, belediyeler, organize sanayi
bölgesi tüzel kiúiliklerinden veya Serbest Bölge tüzel kiúiliklerinden alÕnmÕú yapÕ
ruhsatÕna gerek olmadÕ÷Õna dair sebepleri gösteren resmi yazÕ baúvuru formu
ekinde yer almalÕdÕr.
YatÕrÕm sadece makine-ekipman alÕmlarÕnÕ kapsÕyorsa, iúletmedeki yapÕlarÕn
mimari projeleri de sunulmalÕdÕr. (Bu projelerin onaylÕ olmasÕna gerek yoktur.)
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6.1 Baûvuru Süresi
Baúvuru paketleri, Baúvuru Ça÷rÕ ølanÕnda belirtilen tarihler arasÕnda ilgili øl
Koordinatörlüklerine teslim edilir.
BaúvurularÕn alÕnmasÕ için son tarih, Baúvuru Ça÷rÕ ølanÕnda belirtilen son teslim tarihi,
saat 17:00’dir. Son baúvuru tarihinden sonra gelen baúvurular kabul edilmeyecektir.
Eksik evrak olmasÕ halinde, TKDK tarafÕndan, eksik evraklarÕn tamamlanmasÕ için
baúvuru sahibine 10 iú günü süre verilecektir.
Baúvuru sahiplerine, baúvuru teslim aúamasÕnda sorun yaúamamalarÕ için mümkün
oldu÷unca son teslim gününü beklemeden baúvurularÕnÕ øl Koordinatörlüklerine
sunmalarÕ önerilir.

6.2 Baûvuru Paketinin ùçeriøi
Baúvuru Paketinde,
Ɣ Baúvuru formu ve Ekleri
Ɣ øú planÕ
Ɣ Teknik Proje
yer almaktadÕr.

6.3 Baûvuru Paketinin Temini
Baúvuru Paketi elektronik ortamda TarÕm ve KÕrsal KalkÕnmayÕ Destekleme
Kurumunun (www.tkdk.gov.tr) internet adresinden ça÷rÕ dönemi boyunca temin
edilecektir.
Baúvuru sahibinden IPARD ProgramÕ ile ilgili alaca÷Õ bilgi ve baúvuru dokümanlarÕ
için herhangi bir ücret alÕnmaz.

6.4 Baûvuru Paketinin HazÖrlanmasÖ
Baúvurunun do÷ru de÷erlendirilebilmesi için Baúvuru Paketi dikkatli ve olabildi÷ince
açÕk bir úekilde doldurulmalÕdÕr.
• Gerekli tüm taahhütname, belge ve dokümanlar ile iú planÕ ve teknik projenin
baúvuru paketinde uygun ve tam olarak yer almasÕ zorunludur.
• Baúvuru sahiplerinin baúvurularÕ ve sunacaklarÕ tüm dokümanlar Türkçe
olmalÕdÕr.
• ùayet tekliÀer di÷er dillerde yazÕlmÕú ise, yeminli tercüman tarafÕndan
onaylanmÕú çevirileri, baúvuru paketine eklenecektir.
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Baûvuru Paketinin hazÖrlanmasÖ ve teslimi aûamasÖnda aûaøÖdaki adÖmlar izlenmelidir.
AdÕm-1
TKDK resmi internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) baúvuru yapÕlacak yatÕrÕma göre
uygun “ùû PlanÖ FormatÖ” ve baúvuru yapÕlacak alt tedbirin “Teknik Proje FormatÖ”
bilgisayara indirilir.
AdÕm-2
Bilgisayara indirilen “øú PlanÕ”, bilgisayar ortamÕnda eksiksiz doldurulur.
AdÕm-3
Bilgisayara indirilen “Teknik Proje”, bilgisayar ortamÕnda eksiksiz doldurulur.
AdÕm-4
TKDK resmi internet sitesi (www.tkdk.gov.tr) üzerinden “101-1 TarÖmsal ùûletmelerin
Yeniden YapÖlandÖrÖlmasÖ ve Topluluk StandartlarÖna UlaûtÖrÖlmasÖna Yönelik
YatÖrÖmlar / Süt Üreten TarÖmsal ùûletmeler alt tedbiri” için hazÕrlanmÕú olan
“Baûvuru Formu ve Baûvuru Formu Ek A3-Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar
DetaylÖ TablolarÖ ve DanÖûman Firma ve Tedarikçi Bilgileri Tablosu (A3.1, A3.2,
A3.3, A3.4, A3.5 ve A3.6) web ortamÕnda eksiksiz doldurulur.
• Baúvuru formu Uygun harcamalar detaylÕ tablolarÕ (A3.1, A3.2, A3.3, A3.4)
ve DanÕúman ¿rma ve tedarikçi bilgileri tablosu (A3.6) seçilen ve seçilmeyen
tekliÀer dikkate alÕnarak doldurulmalÕdÕr.
• “A3-6 DanÕúman ¿rma ve tedarikçi bilgileri” tablosuna yatÕrÕm kapsamÕnda iú
planÕ hazÕrlÕ÷Õ ve danÕúmanlÕk için hizmet alÕnan ¿rma, yapÕm iúleri ve makineekipman alÕmÕ için teklif alÕnan tüm ¿rmalar ile ilgili aúa÷Õdaki bilgiler mutlaka
do÷ru bir úekilde girmelidir.
» Firma/Tedarikçi/Yüklenici adÕ,
» Firma/Tedarikçi/yüklenici vergi no,
» Tekli¿n toplam miktarÕ
Baúvuru formu ve Baúvuru paketinin hazÕrlanmasÕ ile ilgili detaylÕ bilgi, her bir
alt tedbir için hazÕrlanan ve TKDK web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayÕnlanan
“Baúvuru formu HazÕrlama Rehberi”nde yer almaktadÕr. Baúvuru sahibi, baúvuru
formunu hazÕrlama aúamasÕnda bu rehberde belirtilen hususlarÕ göz önünde
bulundurmalÕdÕr.
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AdÕm-5
Web ortamÕnda doldurulan Baúvuru Formu ve Ek A3’lere, daha önce bilgisayar
ortamÕnda doldurulmuú veya hazÕrlanmÕú aúa÷Õdaki dokümanlar eklenerek web
üzerinden TKDK’ya gönderilir.
Eklenecek dokümanlar;
• øú PlanÕ
• Teknik Proje
• YapÕlacak alÕmlar için Word formatÕnda hazÕrlanmÕú tüm teknik úartnameler ve
yapÕm iúlerinde keúif özetleri
• Web üzerinden doldurulan Baúvuru formuna yukarÕdaki dokümanlar mutlaka
tam olarak eklenmeli ve web üzerinden TKDK’ya gönderilmelidir.
• Baúvurunun TKDK øl Koordinatörlü÷ünde teslimi aúamasÕnda, Baúvuru formu
ve Ek3-Uygun/uygun olmayan harcamalar detaylÕ tablolarÕ ve DanÕúman ¿rma
ve tedarikçi bilgileri tablosunun web üzerinden doldurulup doldurulmadÕ÷Õ, øú
PlanÕ, teknik proje, tüm teknik úartname ve keúif özetlerinin elektronik olarak
web üzerinden gönderilip gönderilmedi÷i ve bu dokümanlarÕn web ortamÕnda
açÕlÕp açÕlmadÕ÷Õ kontrol edilecektir. ùayet bunlardan herhangi birisi sistemde
görülmez veya açÕlmaz ise baúvuru kabul edilmeyecek ve bu iúlemlerin
tamamlanmasÕna müteakip baúvuru paketinin tekrar sunulmasÕ istenecektir.
Baúvuru sahibi baúvuru paketini hazÕrlama ve TKDK il Koordinatörlü÷üne
sunma aúamasÕnda bu hususlara dikkat etmelidir.
• TKDK’ya sunulan tüm proje çizimlerinin bir kopyasÕ baúvuru sahipleri tarafÕndan
“dwg” formatÕnda elektronik olarak kaydedilmeli ve TKDK tarafÕndan proje
sahasÕnda yapÕlacak yerinde kontrollerde hazÕr bulundurulmalÕdÕr.

AdÕm-6
TKDK resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yer alan baúvuru yapÕlacak alt
tedbire özgü Taahhütnameler bilgisayara indirilir ve eksiksiz doldurulur.
AdÕm-7
Web üzerinden gönderilen, Baúvuru formu, Baúvuru Formu Ek-A3-Uygun/uygun
olmayan harcamalar detaylÕ tablolarÕ, DanÕúman Firma ve Tedarikçi Bilgileri Tablosu, øú
PlanÕ, Teknik Proje ile bilgisayar ortamÕnda doldurulan Taahhütnamelerin çÕktÕlarÕ alÕnÕr.

52
T A R I M

V E

K I R S A L

K A L K I N M A Y I

D E S T E K L E M E

K U R U M U

SÜT ÜRETEN TARIMSAL øùLETMELERE YATIRIM

• Web üzerinden TKDK’ya gönderilen Baúvuru formu, Baúvuru Formu Ek-A3’ler,
øú PlanÕ ve Teknik Proje ile bunlarÕn baúvuru paketinde yer alan çÕktÕlarÕ aynÕ
olmalÕdÕr. Aksi takdirde baúvuru kabul edilmeyecektir.
• AynÕ úekilde web üzerinden TKDK’ya gönderilen tüm teknik úartnameler ve
yapÕm iúlerinde keúif özetleri de aynÕ olmalÕdÕr.

AdÕm-8
Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu (A6), Mevcut VarlÕklar Listesi Tablosu (A8)
TKDK resmi internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) bilgisayara indirilir ve bilgisayar
ortamÕnda doldurularak çÕktÕlarÕ alÕnÕr.
AdÕm-9
Baúvuru paketinin düzenlemesi yapÕlÕr. Baúvuru formu eklerinde yer alan; resmi
belgeler, taahhütnameler, baúvuru formu Ek-A3-Uygun/uygun olmayan harcamalar
detaylÕ tablolarÕ ve DanÕúman ¿rma ve Tedarikçi bilgileri tablosu, di÷er belge ve
dokümanlar ile proje çizimleri, baúvuru formu bölüm 10’da(Baúvuru Paketi øçeri÷i)
belirtilen sÕralamaya uygun olarak düzenlenir. øú planÕ ve Teknik proje baúvuru
paketinde baúvuru formu ve eklerinden sonra yer almalÕdÕr.
YatÕrÕm ile ilgili A9- Mimari projeler ( Mevcut ve planlanan binalarÕ gösteren vaziyet
planÕnÕ ve mahal listesini de içeren) Statik projeler, Elektrik tesisat projeleri, Mekanik
tesisat projeleri, metraj cetveli ve A10- Makine-ekipman yerleúim planÕ ayrÕ bir dosya/
klasörde verilmelidir.
• Baúvuru paketinde yer alan ve bilgisayar ortamÕnda doldurulan belge ve
dokümanlarÕn, bilgisayar ortamÕnda doldurulan kÕsÕmlarÕ üzerinde el yazÕsÕ ile
ekleme veya düzeltme yapÕlmamalÕdÕr.
• Resmi belgeler kesinlikle, tahrip edilmiú, yÕrtÕlmÕú veya üzerinde düzeltme
yapÕlmÕú olarak sunulmamalÕdÕr.

Baúvuru paketinde yer alan, Baúvuru formu, baúvuru formu ekleri, iú planÕ ve teknik
projeyi birbirinden ayÕran separatörler hazÕrlanÕr ve bu separatörler her bir ek’in
arasÕna yerleútirilir. (örne÷in, taahhütnameler, resmi belgeler, seçilen tekliÀer vb.
eklerin arasÕnda separatörler olmalÕdÕr.)
Baúvurunun teslimi aúamasÕnda, baúvuru formu, baúvuru formu ekleri, iú planÕ
ve teknik projenin separatörler ile ayrÕlÕp ayrÕlmadÕ÷Õ kontrol edilecektir. Aksi
durumlarda baúvuru kabul edilmeyecektir
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AdÕm-10
Baúvuru paketinde yer alan belge, doküman ve taahhütnameler aúa÷Õda belirtilen
hususlar dikkate alÕnarak imzalanÕr ve paraÀanÕr.
ùmzalanacak belge ve dokümanlar: Baúvuru Formu, Taahhütnameler (A1), Uygun/
uygun olmayan harcamalar detaylÕ tablolarÕ ve DanÕúman Firma ve Tedarikçi Bilgileri
Tablosu (A3.1, A3.2, A3.3, A3.4, A3.5 ve A3.6), Maliyetleri Gerekçelendirme tablosu
(A6), Mevcut VarlÕklar Listesi (A8), iú planÕ ve teknik Projenin ilgili yerleri baúvuru
sahibi tarafÕndan imzalanÕr.
ParaÁanacak belge ve dokümanlar: ømzalanacak belge veya dokümanlarÕn imza
atÕlmayan di÷er tüm sayfalarÕ baúvuru sahibi tarafÕndan paraÀanÕr.
Baúvuru Formu ekinde yer alan belge ve dokümanlardan; Taahhütnameler (A1),
Resmi belgeler (A2), Seçilen TekliÀer ve ekleri (A4), Seçilmeyen TekliÀer ve ekleri
(A5), Yasal Mali Tablolar (A7), Mimari, Statik, Elektrik tesisat ve Mekanik tesisat
projeleri, Metraj Cetveli (A9), Makine-Ekipman Yerleúim PlanÕ (A10), YapÕ RuhsatÕ
(A11) baúvuru sahibi tarafÕndan paraÀanmayacaktÕr.
• Baúvuru paketinde, baúvuru sahibi tarafÕndan hazÕrlanan belge ve
dokümanlarÕn ilgili yerlerine mutlaka tarih yazÕlmalÕdÕr.

AdÕm-11
Baúvuru paketinin tüm sayfalarÕ (seperatörler dahil) baúvuru formu bölüm 10’da
belirtilen sÕraya uygun olarak numaralandÕrÕlÕr. øú planÕ ve teknik proje, baúvuru formu
ve eklerinden farklÕ olarak 1’den baúlayarak ayrÕca numaralandÕrÕlmalÕdÕr. Mimari,
Statik, Elektrik Tesisat ve Mekanik Tesisat Projeleri, Metraj Cetveli (A9), MakineEkipman Yerleúim PlanÕ (A10) numaralandÕrÕlmayacaktÕr.
Baúvuru paketinin içeri÷ini gösteren ve baúvuru formu doldurma rehberlerinde
belirtilen formata uygun olarak bir “ùçerik Tablosu” oluúturulur. Baúvuru paketinin
içeri÷ini gösteren bu tabloda; baúvuru formu ekinde yer alan her bir belge ve
doküman ismi belirtilmeli ve bu belge ve dokümanlarÕn sayfa numarasÕ mutlaka
yazÕlmalÕdÕr. Bu içerik tablosu Baúvuru formu 10. bölümde belirtilen sÕraya uygun
olarak düzenlenmeli ve baúvuru sahibi tarafÕndan her bir sayfasÕ paraÀanmalÕ ve son
sayfasÕ imzalanmalÕdÕr. øçerik tablosu baúvuru paketinin ilk kÕsmÕna yerleútirilmelidir.
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• “øçerik Tablosu”nun formatÕ, hazÕrlama ve numaralandÕrma yöntemi, herbir alttedbir için hazÕrlanmÕú ve TKDK web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayÕnlanan
“Baúvuru Formu HazÕrlama Rehberlerinde” yer almaktadÕr. Baúvuru sahibi bu
rehberde belirtilen hususlara uygun olarak “øçerik tablosunu” hazÕrlamalÕ ve
numaralandÕrmalÕdÕr.
• Baúvurunun teslimi aúamasÕnda bu “øçerik Tablosu”nun olup olmadÕ÷Õ ve belgedoküman sayfa numaralarÕnÕn yazÕlÕp yazÕlmadÕ÷Õ kontrol edilecektir. Aksi
durumlarda baúvuru kabul edilmeyecektir.

AdÕm-12
Baúvuru paketinde yer alan; Baúvuru formu, baúvuru formu ekleri, çizimler, iú planÕ ve
teknik projenin 2 kopyasÕ oluúturulur. Baúvuru Paketi, biri orijinal di÷er ikisi orijinalden
alÕnan kopyalar olmak üzere, her birinin üzerinde “Orijinal” “1.Kopya” veya “2.Kopya”
ibareleri yer alacak úekilde toplam üç nüsha olarak hazÕrlanÕr.
AdÕm-13
Bir orijinal 2 kopya halinde hazÕrlanan baúvuru paketinin her biri ayrÕ bir klasör
içerisine yerleútirilir.
• Baúvurunun teslimi aúamasÕnda, baúvurunun klasör içerisinde sunulup
sunulmadÕ÷Õ kontrol edilecektir. Aksi durumlarda baúvuru kabul edilmeyecektir

Üç nüsha baúvuru paketi (1 orijinal, 2 kopya) tek bir paket (zarf, kutu, ambalaj vb)
içerisinde yer alacak ve bu paketin üzerine “IPARD ProgramÕ Baúvuru Paketi” ve
“Süt Üreten TarÕmsal øúletmeler Alt Tedbiri KapsamÕnda Proje Baúvurusu” yazÕlarak
teslime hazÕr hale getirilir.
Bir orijinal ve 2 kopya olarak hazÕrlanmÕú Baúvuru paketi yatÕrÕmÕn uygulanaca÷Õ
ildeki TKDK øl Koordinatörlü÷üne elden teslim edilir.

6.5 Bilgi Taleplerinin KarûÖlanmasÖ
Baúvuru öncesi ve sözleúme sonrasÕ dönemlerdeki bilgi talepleri, her øl Koordinatörlü÷ü
ve Kurum Merkezi bünyesinde kurulmuú bulunan YardÕm MasasÕna úahsen baúvuru
yolu ile veya resmi yazÕ, faks ve Kurum resmi web sayfasÕndaki “yardÕm masasÕ”
uygulamasÕ aracÕlÕ÷Õyla iletilebilir.
Bunun yanÕ sÕra, Türkiye’nin her yerinden ulaúÕlabilir olan 444 85 35 no’lu telefon
hattÕ, sorularÕnÕ telefon vasÕtasÕyla yöneltmek isteyen soru sahipleri için mesai saatleri
içinde faal durumdadÕr. 444 8535 no’lu telefon hattÕna yapÕlan baúvurular soru
sahibinin baúvuru yaptÕ÷Õ veya baúvuru yapmayÕ planladÕ÷Õ øl Koordinatörlüklerine
yönlendirilmekte ve yapÕlan tüm görüúmeler otomatik olarak kayÕt altÕna alÕnmaktadÕr.
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Soru sahipleri sorularÕnÕn cevaplarÕnÕ anÕnda alabilmektedirler. Ancak detaylÕ çalÕúma
gereken durumlarda cevap, 15 (on beú) iú günü içerisinde baúvuru sahibine talep
etmiú oldu÷u kanal üzerinden iletilmektedir. CevabÕn hazÕrlanma süresi 15 iú gününü
aúmasÕ durumunda soru sahipleri 30 günü aúmamak kaydÕyla en kÕsa zamanda
cevap alacaklarÕna dair bilgilendirilmektedirler.
Tüm Baúvuru Sahiplerini ilgilendirebilecek sorular, cevaplarÕyla birlikte TKDK resmi
web sayfasÕnda (www.tkdk.gov.tr) SÖkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde
yayÕnlanmaktadÕr. Söz konusu sorular düzenli olarak güncellenmektedir.
Bilgi talepleri; IPARD ProgramÖ, program dahilinde verilecek destekler ve
destek koûullarÖ, uygulanacak projeler, baúvuru paketi ve baúvuru ça÷rÕsÕ süreci
hakkÕnda olmalÕdÕr. (Hangi YatÕrÕm yapmanÕn daha iyi olaca÷Õ/ baúvuru paketinin/ iú
planÕnÕn/teknik projenin doldurulmasÕ gibi yardÕm talepleri cevaplandÕrÕlmayacaktÕr.)
TKDK personelinin baúvuru sahibine baúvuru formu ve eklerinin, iú planÕ veya
di÷er gerekli belge ve dokümanlarÕn, hazÕrlanmasÕna ve doldurulmasÕna iliúkin
yardÕmda bulunmalarÕ kesinlikle yasaktÕr. Bu tür destek ve/veya bilgilendirmeler
hiçbir TKDK personeli tarafÕndan yapÕlamaz.

ùl Koordinatörlükleri’nin iletiûim bilgileri bu rehberin son kÖsmÖnda yer almaktadÖr.
Tüm resmi açÕklamalar ve talep edilen bilgi TKDK tarafÕndan sa÷lanacaktÕr. SSS
bölümünde ve Rehberlerde yer almayan hiç bir bilgi Baúvuru Sahipleri ve TKDK
için ba÷layÕcÕ nitelik taúÕmamaktadÕr.
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7.1 Baûvurunun Teslimi ve ùl Koordinatörlüøünde YapÖlan Kontroller
AdÖm 1: Baûvuru Paketinin Teslimi
Baúvuru sahipleri, Baúvuru Paketini yatÕrÕmÕn uygulanaca÷Õ yerde bulunan TKDK øl
Koordinatörlüklerine teslim edeceklerdir.
• TKDK Merkezine yapÕlacak baúvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
• Posta, faks, elektronik posta yada di÷er yöntemlerle gönderilen ya da baúka
adreslere teslim edilen baúvurular kabul edilmeyecektir.

Baúvuru Paketi, gerçek kiúilerde baúvuru sahibinin kendisi veya noter onaylÕ vekalet
belgesine sahip vekili, tüzel kiúiliklerde ise tüzel kiúilik adÕna imzaya yetkili kiúi
tarafÕndan, yatÕrÕmÕn uygulanaca÷Õ ilde bulunan TKDK øl Koordinatörlü÷üne teslim
edilir. Teslim aúamasÕnda yapÕlan kontrollerde teslim edilme úartlarÕnÕ taúÕyan
baúvurular kabul edilir ve baúvuru sahibine teslim alÕndÕ belgesi verilir.
E÷er baúvuru paketi gerçek kiúilerde baúvuru sahibinin kendisi veya noter onaylÕ
vekalet belgesine sahip vekili, tüzel kiúiliklerde ise tüzel kiúilik adÕna imzaya yetkili
kiúi tarafÕndan teslim edilmez ise Kabul edilmeyecektir. Baúvuru sahibi baúvuru
paketini TKDK il Koordinatörlü÷üne sunma aúamasÕnda bu hususlara dikkat
etmelidir.
IPARD kapsamÕnda destek almak amacÕyla TKDK’ya sunulan baúvuru paketleri
baúvuru sahiplerine/faydalanÕcÕlara geri iade edilmeyecektir. Baúvuru sahiplerine,
bu hususu göz önünde bulundurmalarÕ ve baúvuru paketinin bir kopyasÕnÕ da
kendileri için hazÕrlamalarÕ önerilir.

AdÖm 2: Baûvuru KayÖt NumarasÖ
AlÕnan tüm baúvurulara “Baúvuru KayÕt NumarasÕ” verilecektir. Baúvuru sahibi, TKDK
ile yapaca÷Õ yazÕúmalarda bu numarayÕ kullanacaktÕr.
AdÖm 3: ùdari Kontrol ùûlemleri
øl Koordinatörlükleri tarafÕndan baúvuru paketlerinin idari kontrol listesine göre
kontrolü yapÕlacaktÕr. Bu aúamadaki kontrol, gerekli tüm dokümanlarÕn eksiksiz olarak
sunuldu÷una yönelik bir kontroldür. YapÕlacak kontrole göre, eksik doküman tespit
edilmesi durumunda, eksikliklerin tamamlanmasÕ amacÕyla eksik doküman bildirim
yazÖsÖ gönderilir ve Baûvuru sahibine, eksikleri tamamlamasÖ için en fazla 10
iû günü süre tanÕnÕr. Eksik dokümanlarÖn zamanÖnda sunulmamasÖ durumunda
baûvuru reddedilir. Eksik tamamlamak için sunulan dokümanlarda 1 orijinal ve
2 kopya olarak teslim edilmelidir.
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Baúvuru paketini tam olarak süresi içerisinde teslim eden baúvuru sahiplerinin
“Baúvuru Paketi” de÷erlendirmeye tabi tutulur.

AdÖm 4: Uygunluk Kontrolü ùûlemleri
Baúvuru paketinde sunulan bilgilerin tam olup olmadÕ÷Õ, baúvuru sahibinin tarÕmsal
iúletmesinin ve beyan edilen bilgilerin ve belgelerin bu program kapsamÕndaki
uygunlu÷u ise “uygunluk kontrol listesi” çerçevesinde kontrol edildikten sonra
“Sözleûme Öncesi Yerinde Kontroller” gerçekleútirilir.
Sözleúme Öncesi Yerinde Kontrol
Sözleúme öncesi yerinde kontrolün amacÕ, yatÕrÕmÕn uygulanmasÕna yönelik
olarak baúvuru sahibinin, baúvuru sÕrasÕnda sundu÷u bilgi ve belgelerin (proje
bilgileri, kimlik bilgisi, adres,vb.) do÷rulanmasÕ ve projenin olasÕ baúlangÕcÕndan
önce mevcut durumun yerinde kontrol edilmesi amacÕyla gerçekleútirilir.Baúvuru
Paketi tam olan tüm uygun baúvurularÕn (%100) yerinde kontrolleri yapÕlÕr. Yerinde
kontrol iúlemleri yerinde kontrol uzmanlarÕ (YKU) tarafÕndan gerçekleútirilir. TKDK
yerinde kontroller yapÕlmadan önce baúvuru sahibine yerinde kontrol zamanÕna
iliúkin bildirim yapma ya da yapmama hakkÕna sahiptir.
AyrÕca örnekleme prosedürüne göre øl Koordinatörlükleri tarafÕndan TKDK
merkezine gönderilen baúvurularÕn yerinde kontrolleri, Proje øzleme ve Kontrol
Koordinatörlü÷ündeki yerinde kontrol uzmanlarÕ tarafÕndan tekrarlanÕr.
Yerinde kontroller sÕrasÕnda baúvuru sahibinin/vekilinin proje adresinde bizzat
bulunmasÕ zorunludur.

AdÖm 5: Baûvurunun Mali ve Ekonomik Deøerlendirmeye AlÖnmasÖ
Sözleúme öncesi yerinde kontrolü yapÕlan uygun ve tam baúvuru paketleri, TKDK
merkezine gönderilir.
TKDK Merkezde iú planÕ de÷erlendirmesi ve desteklenecek baúvurularÕn seçimi
yapÕlÕr.

7.2 ùû planÖ Deøerlendirmesi ve PuanlamasÖ
øú planÕ 3 ana baúlÕkta ve toplamda 100 puan üzerinden de÷erlendirilecektir. Bunlar
sÕrasÕyla;
1) Mali Deøerlendirme (65 Puan)
a) Baúvuru sahibinin mevcut mali durumunun de÷erlendirilmesi (40 Puan)
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MALù DE÷ERLENDùRME
Baûvuru Sahibinin Mevcut Mali Durumunun Deøerlendirilmesi
Faaliyetlerini Bilanço EsasÖna Göre
Muhasebeleûtiren
Baûvuru Sahipleri
için

Faaliyetlerini
ùûletme HesabÖ
EsasÖna Göre
Muhasebeleûtiren
Baûvuru Sahipleri
için

Faaliyetlerini
Basit Usule Göre
Muhasebeleûtiren
Baûvuru Sahipleri
için

Faaliyetlerini
Muhasebeleûtirmeyen
(Tevkifata esas
çalÖûan) Baûvuru
Sahipleri için

Özkaynak OranÕ

Faaliyet Sonucu (Kar
veya Zarar)

Faaliyet Sonucu
(Kar veya Zarar)

YÕllÕk SatÕú Hacmi
Verilen Teminatlar (úahsi
teminat, ipotek, taúÕt
rehni, teminat mektubu,
v.b.)

Dönen VarlÕklar/Toplam VarlÕklar OranÕ

Net Kar MarjÕ

Net Kar MarjÕ

Cari Oran

Verilen Teminatlar
(úahsi teminat,
ipotek, taúÕt rehni,
teminat mektubu,
v.b.)

Verilen Teminatlar
(úahsi teminat,
ipotek, taúÕt rehni,
teminat mektubu,
v.b.)

Asit-Test OranÕ
Faaliyet KarlÕlÕ÷Õ
Net Kar MarjÕ
Verilen Teminatlar
(úahsi teminat,
ipotek, taúÕt rehni,
teminat mektubu,
v.b.)

øú planÕnda projenin yürütülmesi için ¿nansman kayna÷Õ olarak kredi
kullanaca÷ÕnÕ belirten baúvuru sahiplerinin TKDK’ya sunmuú olduklarÕ banka
niyet mektuplarÕ, TKDK tarafÕndan mali de÷erlendirme aúamasÕnda tekrar
kontrol edilecektir. Bu aúamada TKDK, ilgili bankadan niyet mektubunun
geçerlili÷inin halen devam edip etmedi÷i konusunda gerekçeleri ile birlikte
teyit ister. Niyet mektubunun geçerlili÷i ortadan kalkan baúvuru sahiplerinin
projeleri, sürdürülebilirlik kriterini sa÷layamayaca÷Õndan dolayÕ reddedilir.
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b) Baúvuru Sahibinin Projesinin De÷erlendirilmesi (25 Puan)
Ɣ Projenin Mali Sürdürülebilirli÷inin De÷erlendirilmesi
Ɣ Proje KarlÕlÕ÷ÕnÕn De÷erlendirilmesi (Net Bugünkü De÷er)
Ɣ Projenin DuyarlÕlÕk Analizi (25 puan)

Projenin Mali Sürdürülebilirliøinin Deøerlendirilmesi
Mali sürdürülebilirlik de÷erlendirmesi yatÕrÕmÕn yatÕrÕm ve uygulama dönemlerinde
nakit darbo÷azÕna girme riski olup olmadÕ÷ÕnÕ belirlemek için yapÕlÕr.
YatÕrÕmlarÕn mali olarak sürdürülebilir olup olmadÕ÷Õ Tahmini Nakit AkÕú Tablosunda
kümülatif net nakit akÕúÕ kontrol edilerek yapÕlÕr. E÷er kümülatif net nakit akÕúÕ herhangi
bir yÕl negatif oluyorsa proje reddedilir.
øú planÕnda gelir gider nakit akÕúlarÕ ¿yat artÕúlarÕ uygulanmaksÕzÕn
hesaplanmalÕdÕr.

Proje KarlÖlÖøÖnÖn Deøerlendirilmesi (NBD)
Proje karlÕlÕ÷ÕnÕn de÷erlendirilmesi için Net Bugünkü De÷er hesaplanÕr.
Kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir proje aúa÷Õdaki kriterleri sa÷lamalÕdÕr;
Net Bugünkü De÷erinin (NBD)  0 (sÕfÕr)
Bu kriteri sa÷lamayan projeler reddedilir.

DuyarlÖlÖk Analizi:
Projeksiyon ve/veya hesaplamalarda kullanÕlan varsayÕmlarÕn de÷iútirilmesi
durumunda, projenin hala karlÕ ve sürdürülebilir olup olmadÕ÷ÕnÕ belirlemek için
duyarlÕlÕk analizi yapÕlÕr.
2) Baûvuru Sahibinin Yönetim ve Teknik Kapasitesinin Deøerlendirilmesi
(15 Puan)
Ɣ Baúvuru sahibinin yönetim ve organizasyon kapasitesi (7 Puan)
Ɣ øúletmenin teknik yapÕsÕ (8 Puan)
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3) Pazarlama Kapasitesinin Deøerlendirilmesi (20 Puan)
Ɣ Rekabet gücü (10 puan)
Ɣ Pazar payÕ (10 Puan)
Kurum tarafÕndan gerçekleútirilen harcama kalemlerinin uygunluk ve ¿yat
kontrolleri neticesinde, baúvuru sahibinin beyan etmiú oldu÷u toplam uygun
harcama tutarÕnÕn %50’den fazlasÕnÕn uygun olmayan harcama olarak
de÷erlendirilmesi durumunda øú PlanÕ analizine (-60) puan ile baúlanÕr.
Baúvuru sahibinin TKDK’nÕn KÕrmÕzÕ Listesinde olmasÕ durumunda øú PlanÕ
analizine (-60) puan ile baúlanÕr (KÕrmÕzÕ Liste hakkÕnda detaylÕ bilgi 11.Bölümde
yer almaktadÕr).
øú planÕ de÷erlendirme sonucunda alÕnan puan 40 veya üzerinde ise projenin
sürdürülebilir oldu÷una karar verilir. Toplam iú planÕ puanÕ 40 puan altÕnda olan
projeler sürdürülebilirlik kriterini sa÷lamadÕ÷Õ için ret edilir.

7.3 IPARD ProgramÖ SÖralama Kriterlerine Göre Puanlama
øú planÕna göre puanlamasÕ yapÕlan tüm uygun yatÕrÕmlar, IPARD programÕnda
belirlenen “Proje Seçimine Esas SÕralama Kriterlerine” göre tekrar de÷erlendirilir ve
puanlanÕr. IPARD programÕnda belirlenmiú kriterler çerçevesinde, projelere aúa÷Õdaki
tabloda belirtilen puanlar verilir. Baúvuru sahibi bu puanlarÕ elde etmek için tabloda
yer alan kriterleri sa÷ladÕ÷ÕnÕ gösterir belgeleri Baúvuru Paketine eklemelidir.
IPARD programÖ sÖralama kriterlerine göre yapÖlan deøerlendirmeden elde
edilen puan projelerin nihai sÖralamasÖnÖ belirler ve projeler en yüksek puandan
baûlanarak sÖralanÖr.
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Süt Üreten TarÖmsal ùûletmeler için puan tablosu;
Kriter

Puan

TarÕmsal iúletmenin, üretilen sütünü, 103-1 Süt ve Süt ürünlerinin øúlenmesi
ve PazarlanmasÕ alt-tedbiri altÕnda “Pilot Entegre Süt Toplama ve øúleme
A÷Õ” kurmak üzere IPARD Program’Õndan faydalanan süt iúleyen iúletmeye
satmasÕ
TarÕmsal øúletmedeki süt ineklerinin en az %50’sinin saf ya da melez Õrk olmasÕ
Ürünlerin en az %60’nÕn tedarik sözleúmesi yoluyla iúleme iúletmelerine
pazarlanmasÕ
Baúvuru sahibinin kendi faaliyeti ile ilgili bir üretici grubuna üye olmasÕ
TarÕmsal iúletmenin organik tarÕmla iliúkili olmasÕ
Baúvuru sahibinin, (Gerçek kiúi olmasÕ halinde kendisi, tüzel kiúilerde ise
tüzel kiúili÷i temsil ve ilzama sahip kiúinin) baúvuru sunulma tarihinde 40 yaú
altÕnda olmasÕ
TOPLAM

30*
20
20
10
10
10
100

* IPARD ProgramÕ uygulanmaya baúladÕktan sonraki ikinci yÕldan itibaren geçerli olacaktÕr.

7.4 Nihai SÖralama ve Seçim
Projeler IPARD programÕnda belirlenen sÕralama kriterlerine göre sÕralanÕr. IPARD
ProgramÕnÕn “proje seçimine esas sÕralama kriterlerine” göre iki veya daha fazla
baúvurunun eúit puan aldÕ÷Õ durumlarda; iú planlarÕna verilen puanlar dikkate alÕnÕr.
ùayet iki veya daha fazla projenin her iki puan sonuçlarÕ (IPARD sÕralama kriterlerine
göre alÕnan puan ve iú planÕndan alÕnan puan) da eúitse, bu durumda baúvurunun
teslim tarihi ve saatine göre ilk sunulan proje bir üst sÕrada listelenir. (ùayet baúvuru
sahibinin TKDK’ ya sunmuú oldu÷u projede eksiklik çÕkarsa eksiklik tamamlama
tarihi ve saati baúvuru teslim tarihi olarak kabul edilir.)
Nihai sÕralamasÕ yapÕlan uygun yatÕrÕmlarÕn desteklenecek projeler listesine
alÕnmasÕ, en yüksek puanÕ alan projeden baúlanarak yapÕlÕr ve baúvuru ça÷rÕ
ilanÕnda belirtilen destek bütçesi bitene kadar devam eder. DolayÕsÕyla tüm úartlarÕ
sa÷layan bir proje uygun bulunup nihai sÕralamaya girse bile, destek bütçesinin
bitmesi halinde desteklenemeyecektir. Baúka bir deyiúle, bir projenin uygun
görülmesi mutlaka desteklenece÷i anlamÕna gelmemektedir.
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7.5 Baûvurunun Reddedilmesi
Baúvuru Sahiplerine, baúvurularÕ ile ilgili TKDK’ nÕn kararÕ yazÕlÕ olarak bildirilir. Baúvurunun
reddedilmesine iliúkin olasÕ nedenler tahdidi olmaksÕzÕn aúa÷Õda listelenmiútir.
Ź Baúvurunun eksik olmasÕ veya baúvuru ça÷rÕ rehberinde belirtilen koúullarÕ
karúÕlamamasÕ,
Ź Baúvuru sahibinin gerekli úartlarÕ taúÕmamasÕ,
Ź Projenin, IPARD programÕ hedeÀerini taúÕmamasÕ, ekonomik ve mali açÕdan
yetersiz olmasÕ ve sürdürülebilir olmamasÕ,
Ź Projenin, tedbir ve alt tedbir ile ilgili olmamasÕ,
Ź Baúvuru yapÕlan ilin, bu alt tedbir kapsamÕndaki uygun iller arasÕnda olmamasÕ,
Ź Baúvuru sahibinin mali düzeyi ve iúletme kapasitesinin yatÕrÕmÕ gerçekleútirmeye
yeterli olmamasÕ,
Ź YatÕrÕmÕn, teknik ve mali açÕdan seçilmiú olan di÷er projelere göre yetersiz
olmasÕ,
Ź Proje, olumlu görüú için gerekli kalite kriterlerini karúÕladÕ÷Õ halde, benzer bir
baúka projenin daha yüksek puan almÕú olmasÕ,
Ź Talep edilen destekleyici belgelerin bir ya da birkaçÕnÕn belirtilen son tarihe
kadar teslim edilmemiú olmasÕ,
Ź Baúvuru sahibinin sunmuú oldu÷u tapu kaydÕnda ipotek, haciz veya ihtiyati
tedbir olmasÕ durumunda
Ź YatÕrÕm kapsamÕndaki alÕmlarla ilgili olarak, TKDK web sitesinde (www.tkdk.gov.
tr) yayÕmlanan “ Teklif Alma KurallarÕ”na iliúkin rehberde belirtilen ve projenin ret
edilmesini gerektirecek durumlarÕn tespit edilmesi.
Ź Toplam uygun harcama tutarÕnÕn sözleúme tarihi itibari ile Avro cinsinden
de÷erinin, bu alt-tedbir için belirlenmiú minimum sÕnÕrÕn altÕnda olmasÕ
Ź Sözleúme aúamasÕnda, baúvuru sahibi tarafÕndan uygunluk kriterlerinin
karúÕlanmamasÕ
Ź YatÕrÕmÕ TKDK tarafÕndan desteklenmek üzere seçildi÷i halde, baúvuru
sahibinin Sözleúme imzalamaya davet mektubunu aldÕktan sonra 5 iú günü
içerisinde sözleúme imzalamamasÕ.
TKDK’nÖn her türlü ret ya da destek vermeme kararÖ, itirazlarÖn deøerlendirilmesi
sonrasÖnda, nihaidir.
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8.1 Sözleûme ùmzalanmasÖ
Destek almaya hak kazanan baúvuru sahiplerinin desteklerden yararlanabilmesi için
Sözleúme imzalamasÕ önkoúuldur.
Projeleri, TKDK tarafÕndan desteklenmek üzere kabul edilen baúvuru sahiplerine
bildirim yapÕlÕr ve kendileri için hazÕrlanmÕú taslak sözleúme gönderilir. Baúvuru
sahiplerinin taslak sözleúmeye 10 gün süreyle itirazda bulunma haklarÕ vardÕr.
YapÕlacak itirazlar 10 gün içinde TKDK tarafÕndan karara ba÷lanÕr. Daha sonra
baúvuru sahibi sözleúmeyi 5 (beú) iú günü içerisinde imzalamak üzere davet edilir.
Davet mektubunun kendisine tebli÷inden itibaren 5 iú günü içerisinde sözleúmesini
imzalamayan baúvuru sahibinin, projesi reddedilmiú sayÕlÕr.
Sözleúme imzalama aúamasÕnda, baúvuru sahibinin uygunluk úartlarÕ ve baúvuru
paketinde sunmuú oldu÷u belgelerin geçerlili÷i yeniden kontrol edilecektir. Gerekli
úartlarÕ sa÷lamayan baúvuru sahipleri ile sözleúme imzalanmayacaktÕr.

Baúvuru sahibi sözleúme imzaladÕktan sonra faydalanÕcÕ olarak adlandÕrÕlÕr. Sözleúme
imzalamÕú faydalanÕcÕlarÕn adlarÕ, desteklenecek proje adlarÕ, destek tutarlarÕ,
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Toplulu÷unun söz konusu destekler içindeki katkÕsÕ
TKDK’nÕn resmi web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayÕmlanÕr. Sözleúmenin taraÀarca
imzalanmasÕnÕ takiben, faydalanÕcÕ proje uygulamasÕna baúlar. YatÕrÕm baúvuru
sahibinin taahhüt etti÷i ve sözleúmede belirlenmiú süre içerisinde tamamlanmalÕdÕr.
TKDK ile sözleúme imzalamÕú olan faydalanÕcÕ daha sonra yapaca÷Õ sözleúme
de÷iúikli÷i talepleri hakkÕnda, TKDK’nÕn aldÕ÷Õ ve alaca÷Õ kararlarÕ peúinen kabul
etmiú sayÕlÕr.
Sözleúme hükümlerinde yer alan hususlar; TKDK’nÕn kontrollerinin yanÕ sÕra,
Avrupa Komisyonu, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (OLAF), Avrupa
SayÕútay’Õ, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Ulusal Fon, Denetim Otoritesi ve dÕú
denetçiler tarafÕndan, hem kayÕtlar üzerinden hem de yerinde incelemeler ile
kontrol edilecektir.
YatÕrÕmÕn uygulama süresi ve takip eden 5 yÕl süresince, desteklenen taúÕnÕr
ve taúÕnmazlar 3. úahÕslara devredilemez. Sözleúme süresince, Sözleúme
Ek-3’te Uygun ve Uygun Olmayan Harcama olarak listelenen tüm taúÕnÕr
ve taúÕnmazlar ve üzerinde YatÕrÕmÕn yer aldÕ÷Õ taúÕnmaz üçüncü úahÕslar
lehine teminat olarak gösterilemez.
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8.2 Nihai Destek TutarÖ
Baúvuru formunda talep edilen bütçeye dayanarak TKDK tarafÕndan yapÕlacak
de÷erlendirme sonucu uygun görülen destek tutarÕ sözleúmede belirtilir. Sözleúmede
yer alan destek tutarÕ tavan niteli÷inde olup; ¿ili gerçekleúmeler ve tahakkuklar
sonrasÕnda nihai destek tutarÕ ortaya çÕkacaktÕr.
Bu nedenle nihai ödeme miktarÕ, yatÕrÕmÕn tamamlanmasÕ sonrasÕnda, baúvuru
sahibi tarafÕndan sunulan gerekli dokümanlarÕn de÷erlendirilmesi ve TKDK’ya
sunulan ödeme talep paketinde yer alan harcamalarÕn yerinde kontrolleri neticesinde
belirlenecektir.
Nihai destek tutarÖ, sözleûmede belirtilen tutardan fazla olamaz.

8.3 Sözleûmede YapÖlacak Deøiûiklikler
Sözleúmede belli úartlar altÕnda de÷iúikli÷e gidilebilir. Sözleúmede hangi de÷iúikli÷in
yapÕlabilece÷i ve de÷iúiklik yapÕlma yöntemi TKDK web sitesinde (www.tkdk.gov.tr)
yayÕmlanan “Sözleúmede De÷iúiklik YapÕlmasÕna Yönelik Prosedür”de detaylÕ olarak
açÕklanmaktadÕr.

8.4 Ödeme Talebi, Ödeme Öncesi Yerinde Kontrol ve Ödeme
8.4.1 Ödeme Talep Paketi
Ödemeler faydalanÕcÕ tarafÕndan hazÕrlanan Ödeme Talep Paketlerine göre
yapÕlacaktÕr.
Ödeme Talep Paketi (ÖTP): Tamamlanan aúamanÕn ödeme talebini yapmak üzere
faydalanÕcÕ tarafÕndan hazÕrlanan belgelerin tamamÕdÕr. Sözleúmenin ilgili hükmü
uyarÕnca, FaydalanÕcÕ her bir taksit için TKDK’ya, Ödeme Talep Paketi’ni uygun ve
tam bir úekilde sunmakla yükümlüdür.
ŹÖTP teslim tarihi sözleúmede belirtilir. FaydalanÕcÕ ilgili aúamaya ait Ödeme
Talep Paketi’ni Sözleúmede belirtilen tarihte sunmakla yükümlüdür. FaydalanÕcÕ
ÖTP’yi uygun ve tam olarak belirlenen tarihte sunmazsa, TKDK sözleúmede
belirtilen tarihten önce ya da sonra sunulan Ödeme Talep Paketi’ni reddetme
hakkÕna sahiptir. FaydalanÕcÕ tarafÕndan yazÕlÕ olarak belirtilen mücbir sebep
durumlarÕ ayrÕca de÷erlendirmeye tabidir.
ŹFaydalanÕcÕlar Ödeme Talep Paketini, yatÕrÕmÕn uygulanaca÷Õ yerde bulunan
TKDK øl Koordinatörlüklerine teslim edeceklerdir.
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• TKDK Merkezine yapÕlacak ödeme talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
• Posta, faks, elektronik posta ya da di÷er yöntemlerle gönderilen ya da baúka
adreslere teslim edilen ödeme talepleri kabul edilmeyecektir.

ŹÖTP’yi teslim etmeye yetkili kiúiler
Gerçek Kiúilerde; FaydalanÕcÕnÕn kendisi veya FaydalanÕcÕnÕn noter aracÕlÕ÷Õ
ile vekâlet verdi÷i temsilcisi.
Tüzel Kiúilerde; Tüzel Kiúili÷i yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kiúi veya
kendisinin yoklu÷unda tüzel kiúili÷i yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kiúinin
vekâlet verdi÷i temsilcisi.
Ödeme talep paketi; gerçek kiúilerde faydalanÕcÕnÕn kendisi veya noter onaylÕ
vekâlet belgesine sahip vekili, tüzel kiúiliklerde ise tüzel kiúili÷i yasal olarak temsil
ve ilzama yetkili kiúi veya kendisinin yoklu÷unda tüzel kiúili÷i yasal olarak temsil
ve ilzama yetkili kiúinin vekâlet verdi÷i temsilcisi tarafÕndan teslim edilmedi÷i
durumlarda kabul edilmeyecektir. Ödeme talep paketini teslim edecek kiúi ödeme
talep paketini TKDK il Koordinatörlü÷üne sunma aúamasÕnda bu hususlara dikkat
etmelidir.
• Noter onaylÕ vekâletnamelerde “TKDK ile bütün iúlemleri yürütmeye yetkilidir”
ifadesi yer almalÕdÕr.
• ÖTP’yi teslim eden kiúinin ÖTP’yi øl Koordinatörlü÷ü’ne teslim etmeye yetkili
kiúi olup olmadÕ÷ÕnÕn kontrolü kiúinin kimlik bilgileri kullanÕlarak yapÕlacaktÕr.
Bu nedenle, FaydalanÕcÕ veya temsilcisi ÖTP teslimi sÕrasÕnda, T.C. Kimlik
numarasÕ yazan nüfus cüzdanÕnÕ, sürücü belgesini ya da pasaportunu
göstermek zorundadÕr.

Ź FaydalanÕcÕ ÖTP’yi, dosya úeklinde ve her sayfasÕna numara verilmiú olarak,
1 asÕl ve 2 kopya olarak hazÕrlamalÕdÕr.
Orjinal Faturalar ve ödeme talebinin kaydedildi÷i CD, ÖTP teslim tarihinde
ÖTP’den ayrÕ olarak sunulmalÕdÕr. Fakat faturalarÕn noter onaylÕ kopyalarÕ asÕl ÖTP
içinde teslim edilmelidir.

Ź Aúa÷Õda belirtilen dokümanlar ÖTP’ye eklenmelidir.
Ɣ Ödeme talebini gösteren dokümanlar (E1 Teslim Tesellüm Tutana÷Õ,
E2 Ödeme Talebi, E3 Harcama BeyanÕ ve e÷er var ise E4 Döviz kuru
hesaplama tablosu)
Ɣ Serti¿kalar
Ɣ Resmi Belgeler (Vadesi geçmiú vergi borcu olmadÕ÷ÕnÕ gösterir belge, Adli
sicil sabÕka kaydÕ vb.)
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Ɣ Ödeme Belgeleri (Fatura, Banka Dekontu, Makbuz vb.)
Ɣ Ödemeyi Destekleyici Belgeler (Menúei Belgesi, Garanti Belgesi vb.)
Ź FaydalanÕcÕ, orijinal ÖTP içinde belgelerin asÕllarÕnÕ sunmalÕdÕr. E÷er faydalanÕcÕ
belgelerin asÕllarÕnÕ sunamayacaksa belgenin; ya noter tarafÕndan onaylanmÕú ya
da ilgili kuruluú tarafÕndan ‘’AslÕ Gibidir’’ kaúesi vurulmuú kopyalarÕnÕ sunmalÕdÕr.
Ź Genel harcamalar (hizmet alÕmÕ) ve görünürlük harcamalarÕ için ödeme talebi
son aúamaya ait ÖTP ile sunulmalÕdÕr.
FaydalanÕcÕ yatÕrÕmÕyla alakalÕ bütün belgelerini yatÕrÕm uygulama dönemi ve bunu
takip eden 5 yÕl boyunca saklamalÕdÕr.
Ödeme talep paketinin hazÕrlanmasÕ ve içeri÷i hakkÕndaki detaylÕ bilgi, TKDK
tarafÕndan (www.tkdk.gov.tr) web sitesinde yayÕnlanan “Ödeme Talep Paketi
HazÕrlama Rehberi”nde verilmiútir. FaydalanÕcÕ Ödeme talep paketi hazÕrlama
aúamasÕnda, bu rehberi dikkate alarak ödeme talep paketini hazÕrlamalÕdÕr.

Teslim aúamasÕnda yapÕlan kontrollerde, teslim edilme úartlarÕnÕ taúÕyan ödeme talepleri
kabul edilir ve ödeme talep paketini teslim eden kiúiye teslim alÕndÕ belgesi verilir.
8.4.2 Ödeme Öncesi Yerinde Kontroller
Ödeme öncesi yerinde kontroller, faydalanÕcÕnÕn sözleúmesinde yer alan yükümlülüklerini ve Ödeme Talep Paketinde yer alan yatÕrÕmÕ ve harcamalarÕ gerçekleútirip
gerçekleútirmedi÷ini kontrol etmek için, øl Koordinatörlü÷ünde ve/veya Tahakkuk
Koordinatörlü÷ünde görevli yerinde kontrol uzmanlarÕ tarafÕndan yapÕlÕr.
TKDK, ödeme öncesi yerinde kontrolleri sözleúmenin imzalanma tarihinden
faydalanÕcÕya son ödemenin yapÕldÕ÷Õ tarihe kadar gerekli gördü÷ü her aúamada
bildirimli veya bildirimsiz olarak gerçekleútirebilir.
FaydalanÕcÕ gerçek kiúi ise kendisi veya vekili, faydalanÕcÕ tüzel kiúi ise tüzel kiúilik
yetkilisi, yerinde kontrol esnasÕnda yatÕrÕmÕn uygulama adresinde bulunmalÕdÕr.
Sözleúmeye göre faydalanÕcÕ harcama kalemlerine ait tutmak zorunda oldu÷u bilgi,
belge, muhasebe kayÕtlarÕ ve IPARD uygunluk kriterleri için destekleyici belgeleri yerinde kontrol sÕrasÕnda bulundurmak, istendi÷inde göstermek zorundadÕr.
FaydalanÕcÕ tarafÕndan yapÕlan yatÕrÕm ve harcamalar, sözleúme ve ekleri ile, ÖTP’
deki tüm belge, serti¿ka ve beyanlar ile uyumlu olmalÕdÕr. Örne÷in, faydalanÕcÕ
tarafÕndan satÕn alÕnan bir makinenin markasÕ, modeli, teknik özellikleri, menúe ülkesi
ve fabrika seri numarasÕ ÖTP’ deki bilgiler ile uyumlu olmalÕdÕr.
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FaydalanÕcÕ sözleúmenin sonuna kadar sözleúmesinde zeyilname yapmadan
yatÕrÕmÕnda tadilat yapamaz, yatÕrÕmÕnÕ sözleúmede belirtilen amacÕ dÕúÕnda kullanamaz.
YapÖm ùûlerinin Yerinde Kontrolü
FaydalanÕcÕ, yapÕm iúlerini sözleúmenin eki olan teknik projelerdeki ölçülere ve teknik
özelliklere uygun olarak gerçekleútirmek zorundadÕr. Yerinde kontrol uzmanlarÕ tüm
inúaat kalemlerinin ölçülerini, miktarlarÕnÕ, teknik özelliklerini sözleúme ve eklerine
ve faydalanÕcÕnÕn ÖTP’ de sunmuú oldu÷u bilgilere göre kontrol eder. YapÕm iúlerinin
ölçülerinde, miktarlarÕnda veya teknik özelliklerinde herhangi bir uyumsuzluk tespit
edilmesi durumu usulsüzlük olarak de÷erlendirilir.
FaydalanÕcÕ, inúaat iúleri ile ilgili müteahhit ¿rmanÕn úantiye defteri, ataúman defteri ve yeúil defteri BayÕndÕrlÕk øúleri Kontrol Yönetmeli÷ine uygun olarak tutmasÕnÕ
sa÷lamakla yükümlüdür. FaydalanÕcÕ, müteahhit ¿rmanÕn bu defterleri tutarken
Projesinde yer alan ve Sözleúme Ek-3’te belirtilecek olan uygun harcamalarÕn ve uygun olmayan harcamalarÕn kayÕtlarÕnÕ ayrÕ yerlerde göstermesini sa÷lamakla yükümlüdür. Ödeme talep paketi ile bu defterlerin aslÕ veya noter onaylÕ örne÷i istenecektir.
YatÕrÕm aúa÷Õda belirtilen inúaat aúamalarÕnÕ içeriyorsa, TKDK, ara dönem yerinde kontroller yapma hakkÕna sahiptir. FaydalanÕcÕ aúa÷Õdaki inúaat aúamalarÕnÕ,
gerçekleútirmeyi planladÕ÷Õ tarihten en az 3 gün önce øl Koordinatörlü÷üne bildirmekle
yükümlüdür:
a) KazÕ ve dolgu, blokaj ve düúük dozajlÕ beton iúleri,
b) Temel kalÕbÕ ve beton çeli÷i döúenmesi,
c) Temel betonu dökümü,
d) Subasman betonu kalÕbÕ ve beton çeli÷i döúenmesi,
e) Subasman betonu dökümü,
f) Kat kalÕbÕ ve beton çeli÷i döúenmesi,
g) Kat betonu dökümü,
h) Elektrik tesisatÕ döúenmesi,
i) SÕhhi tesisat döúenmesi,
j) Bina cephesi, duvar malzemesi ve cephe yalÕtÕm malzemesinin kaplanmasÕ,
g) ÇatÕ ve çatÕ yalÕtÕm malzemesinin kaplanmasÕ.
FaydalanÕcÕ, yapÕm iúlerinin kontrolü için øl Koordinatörlü÷ü tarafÕndan ara dönem
yerinde kontrol yapÕlmasÕ sÕrasÕnda müteahhit ¿rma adÕna yapÕm iúlerinden sorumlu
olan teknik mesulün kontrole eúlik etmesini sa÷layacaktÕr.
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Makine ve EkipmanlarÖn Yerinde Kontrolü
Sözleúme ve eklerinde alÕmÕ taahhüt edilen ve marka, model, teknik özellik, menúe
ülke ve fabrika seri numarasÕ vb. bilgileri ÖTP’ de sunulan makine ve ekipmanlar, makine yerleúim planÕna göre kurulmuú olmalÕ, çalÕúabilir durumda olmalÕ ve projesinde
belirtilen amaca uygun olarak kullanÕlmalÕdÕr. Yerinde kontrol uzmanlarÕ bu gereklilikleri kontrol eder, herhangi bir uyumsuzluk durumu usulsüzlük olarak de÷erlendirilir.
AlÕnan makine ve ekipmanlar kesinlikle ikinci el olmamalÕdÕr.
Makine üzerinde marka, model, teknik özellik, menúe ülke ve fabrika seri numarasÕ
bilgilerini içeren bir etiket kesinlikle bulunmalÕdÕr. Bu etiket, makinenin kurulumundan
sonra kolayca kontrol edilebilir olmalÕ ve sözleúmenin sonuna kadar makine üzerinde
bulunmalÕdÕr.
Görünürlük HarcamalarÖnÖn Yerinde Kontrolü
Görünürlük faaliyetleri, TKDK’nÕn www.tkdk.gov.tr web adresinde yayÕmlanan
“5-Görünürlük Rehberi”ne göre yürütülmelidir.
FaydalanÕcÕ yatÕrÕmÕnÕn toplam uygun harcama miktarÕna göre “Görünürlük
Rehberi”nde belirtilen úartlarÕ sa÷lamalÕdÕr.
Görünürlük için yapÕlacak tabela veya pano, yatÕrÕmÕn 1.ödeme talep paketi teslim
tarihinden önce yatÕrÕm alanÕnda rahatlÕkla görülebilecek bir yere yerleútirilmiú olmalÕ
ve yatÕrÕmÕn mali kapanÕúÕ gerçekleúene kadar yerinde kalmalÕdÕr.
Muhasebe KayÖtlarÖnÖn ve Diøer Belgelerin Yerinde Kontrolü
TKDK faydalanÕcÕnÕn resmi kayÕtlarÕnÕ (muhasebe kayÕtlarÕ, inúaat defterleri, belgeler, serti¿kalar vb.) denetleme hakkÕna sahiptir. Yerinde kontrol uzmanÕ Ödeme
öncesi yerinde kontrole gitti÷i zaman, vergi dairesine sunulmuú güncel bilanço
olmamasÕ halinde, faydalanÕcÕnÕn muhasebecisi tarafÕndan hazÕrlanmÕú, imzalanmÕú
ve mühürlenmiú Dönemlere göre bilanço, mizanÕn, dönemlere göre gelir tablosu,
iúletme hesap özeti, müstahsil makbuzlarÕ, gibi, muhasebe evraklarÕ yerinde kontrol süresince yerinde kontrol uzmanÕna sunulmalÕdÕr. TKDK faydalanÕcÕnÕn tabi
oldu÷u vergi sÕnÕfÕna göre resmi muhasebe kayÕtlarÕ üzerinden faydalanÕcÕnÕn mali
sürdürülebilirli÷inin analizini yapar. YapÕlan mali inceleme sonucu faydalanÕcÕnÕn mali
sürdürülebilirli÷ini koruyamadÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi durumunda, TKDK sözleúmeyi tek
taraÀÕ olarak feshetme, faydalanÕcÕya daha önce yapÕlmÕú bir ödeme var ise geri alma
hakkÕna sahiptir.
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8.4.3 Ödeme
Ź Ödeme talep paketinin eksiksiz olarak il koordinatörlü÷üne teslim
edilmesinden sonra, azami 3 ay içersinde ödemeler gerçekleútirilir.
Ź TKDK faydalanÕcÕnÕn tedarikçilerine hiç bir úekilde ödeme ya da para transferi
yapmayacaktÕr.
Ź Ödemeler sadece faydalanÕcÕnÕn banka hesabÕna yapÕlacaktÕr. Nakit veya
herhangi di÷er bir ödeme úekli mümkün de÷ildir.

8.5 Uygulama SonrasÖ Yerinde Kontrol
Ź Uygulama sonrasÕ yerinde kontrolün amacÕ; ¿ziki kapanÕúÕ yapÕlmÕú projelerin;
TKDK ve faydalanÕcÕ arasÕnda imzalanan Sözleúme ve eklerindeki úartlarÕn
devam edip etmedi÷ini kontrol etmektir.
Ź FaydalanÕcÕ, proje uygulamasÕna dair kayÕtlarla birlikte ilgili hesaplarÕ do÷ru
ve düzenli olarak tutmak ve bunlarÕ projesinin tamamlanmasÕndan itibaren
en az 5 (beú) yÕl süre ile saklamakla yükümlüdür. Uygulama sonrasÕ yerinde
kontrollerde, faydalanÕcÕnÕn muhasebecisi her türlü bilgi paylaúÕmÕna açÕk
olmalÕdÕr. AyrÕca basit usül ve tevkifata tabi faydalanÕcÕlar için bu dönemde
yatÕrÕmdaki uygun harcama kalemlerin tümünün hala üstüne kayÕtlÕ oldu÷unu
gösterir muhasebeci ve kendi onaylÕ bir duran varlÕk listesi istenmektedir.
Ź FaydalanÕcÕ, beú yÕllÕk süre içinde her yÕl, sigorta poliçesini øl Koordinatörlü÷ü’ne
sunacaktÕr. TKDK, 5 yÕllÕk süre içerisinde farklÕ zamanlarda desteklenen
projenin yerinde kontrollerini gerçekleútirebilir.
Ź FaydalanÕcÕ beú yÕllÕk süre içinde her yÕl AralÕk ayÕ içinde son iú gününe kadar,
5.yÕl ise mali kapanÕú tarihinden bir ay öncesi son iú gününe kadar projeye
iliúkin taúÕnmazlarÕnÕn üzerinde herhangi bir úerh ya da rehin olup olmadÕ÷Õna
dair takyidatlÕ tapu kaydÕnÕ, projesini sundu÷u il koordinatörlü÷ündeki yerinde
kontrol birimine üst yazÕyla gönderir.

8.6 Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi

FaydalanÕcÕnÕn yatÕrÕmÕ sözleúmede taahhüt etti÷i ve üzerinde mutabÕk kalÕndÕ÷Õ
úekilde uygulamamasÕ halinde, TKDK
Ź Ödemeleri durdurma ve/veya sözleúmeyi feshetme,
Ź Destek tutarÕnÕ azaltma
Ź Ödenen tutarlarÕn varsa gecikme zammÕ ile birlikte tamamen geri ödenmesi
için geri alÕm prosedürünü baúlatma hakkÕnÕ saklÕ tutar.
YukarÕda belirtilen durumlarda baúvuru sahibi hiçbir hak iddia etmeyece÷ini kabul
eder.
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SÜT ÜRETEN TARIMSAL øùLETMELERE YATIRIM

Baúvuru sahibi/faydalanÕcÕ, IPARD ProgramÕ çerçevesinde, yatÕrÕmÕn uygulama
öncesi ve uygulama sonrasÕ yerinde kontrolünün yapÕlmasÕna izin vermekle yükümlü
gerçek ya da tüzel kiúidir.

9.1 Kontrol Edilen Kiûinin Hak ve Yükümlülükleri
Kontrol Edilen Kiûinin HaklarÖ
a) Yerinde kontrol uzmanlarÕndan (YKU) “Yerinde Kontrol Görevlendirme ve Yetki
Belgeleri”ni sunmalarÕnÕ istemek.
b) YKU’lardan gerçekleútirilen kontrole iliúkin “Yerinde Kontroller øçin Kontrol
Listesi”nin ilgili kÕsmÕnÕ istemek.
c) Kontrol edilen kiúiler ve çalÕúanlarÕ, sadece yapacaklarÕ iúbirli÷i güvenliklerini
tehlikeye soktu÷unda veya kendilerini herhangi bir yönetmeli÷i, kanunu ihlal
etme riskini ortaya çÕkardÕ÷Õnda ya da kanunda belirtilen gizlilik taahhüdünü ihlal
etmelerine yol açabilecek durumlarda, etkili iúbirli÷i sa÷lamaktan muaf tutulurlar.
d) Yerinde kontroller ile ilgili varsa úikayetlerini bildirmek
e) Kendisinin katÕlamadÕ÷Õ durumda, yerine yerinde kontroller sÕrasÕnda hazÕr
bulunmak üzere vekil tayin etmek.
f) Yerinde kontrol bulgularÕ ile ilgili varsa, itirazda bulunmak
Kontrol Edilen Kiûinin Yükümlülükleri
a) Kontrolün gerçekleútirilebilmesi için gerekli koúullarÕ sa÷lamak (güvenlik
tedbirlerini almak vb.), kontrol sÕrasÕnda bulunmak ya da vekilini bulundurmak,
kontrolün iúleyiúini tehlikeye atabilecek her türlü davranÕútan kaçÕnmak.
b) YKU’lara kontrol edilen yer ve ekipman ile ilgili güvenlik düzenlemeleri hakkÕnda
bilgi vermek.
c) østendi÷i takdirde, proje kapsamÕnda yapÕlan kontrollerle ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi YKU’lara sunmak.
d) Yerinde kontrol ekibinin; araziye, ilgili her türlü uygulama binasÕna ve bölümlerine,
yer ve araçlar ile hesap dokümanlarÕna, kayÕtlara, bilgilere ve iletiúim araçlarÕna
ya da di÷er aletlere eriúimine izin vermek. Bu yükümlülük, kontrol edilen kiúi
tarafÕndan her türlü iú etkinli÷i için kullanÕlan, ilgili yerlerdeki belgeler için de
geçerlidir.
FaydalanÕcÕ, proje uygulama süresi artÕ 5 (beú) yÕl süre içerisinde sözleúme
kapsamÕnda sa÷lanmÕú taúÕnÕr taúÕnmazlarÕn mülkiyetini ve kullanÕm amacÕnÕ
de÷iútirmeyecektir. Söz konusu taúÕnÕr taúÕnmazlar yukarÕda belirtilen süre
içerisinde proje uygulama adresinde kalacaktÕr.
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9.2 TKDK’ nÖn Hak ve Yükümlülükleri
YKU’ larÕ yerinde kontrolleri gerçekleútiren TKDK’ nÕn çalÕúanlarÕdÕr.
TKDK Yerinde Kontrol UzmanlarÖnÖn HaklarÖ
a) Proje ile ilgili; araziye, her türlü uygulama binasÕna ve bölümlerine, yer ve
araçlara baúvuru sahibi/faydalanÕcÕ ile birlikte girmek.
b) Araziye, ilgili her türlü uygulama binasÕna ve bölümlerine, yer ve araçlar ile
hesap dokümanlarÕna, kayÕtlara, bilgilere ve iletiúim araçlarÕna ya da di÷er
aletlere eriúmek. Bu hak kontrol edilen kiúi tarafÕndan her türlü iú etkinli÷i için
kullanÕlan, ilgili yerlerdeki belgeler için de geçerlidir.
c) Baúvuru sahibinden/faydalanÕcÕdan kontrol için gerekli dokümanlarÕ, örnekleri,
materyalleri, teknolojileri ve alet ekipmanlarÕ istemek.
d) Tespit edilen eksikliklerin nedenleri de dâhil olmak üzere her türlü açÕklama ve
bilginin sunulmasÕnÕ istemek.
e) Kontroller sÕrasÕnda elde etti÷i bulgularÕ ve deneyimleri desteklemek/
do÷rulamak/kanÕtlamak için her türlü araçtan yararlanmak.
f) Baúvuru sahibi/faydalanÕcÕ ve çalÕúanlarÕndan kontrolü tehlikeye atabilecek her
türlü davranÕútan kaçÕnmalarÕnÕ istemek.
g) Engelleyici durumlar söz konusu oldu÷unda yerinde kontrol yapmamak: ÇÕkar
çatÕúmasÕ, yakÕnlÕk/akrabalÕk, husumet, hava ve yol koúullarÕ, güvenlik (terör,
vb.), baúvuru sahibinin/faydalanÕcÕnÕn yatÕrÕm adresinde bulunmamasÕ.
TKDK Yerinde Kontrol UzmanlarÖnÖn Yükümlülükleri
a) Yerinde kontrol aktiviteleri ile ilgili Ulusal ve AB mevzuatlarÕnÕ uygulamak.
b) Kontrol edilen kiúilerin yasalarla korunan haklarÕna ve haklÕ menfaatlerine saygÕ
göstermek.
c) Her kontrolden önce øl Koordinatörlükleri ya da TKDK Merkezi tarafÕndan
verilmiú olan “Yerinde Kontrol Görevlendirme ve Yetki Belgesi”ni baúvuru
sahibine/faydalanÕcÕya sunmak.
d) Kontrol edilen kiúinin mülkündeki güvenlik düzenlemelerine uygun hareket
etmek. Kontrolün yapÕlamayaca÷Õ bir durum ortaya çÕktÕ÷Õnda kontrolü
gerçekleútirmemek.
e) Projenin baúlamasÕna iliúkin bazÕ bilgileri gizli tutmak; bununla birlikte, bu hüküm
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f)
g)
h)

i)
j)

bazÕ bilgileri özel düzenlemelere göre rapor etme yükümlülü÷ünü etkilemez.
Kontrol edilen yer ile ilgili elde edilen bulgu ve deneyimleri desteklemek/
do÷rulamak/kanÕtlamak için her türlü araçtan yararlanmak.
DokümanlarÕ hÕrsÕzlÕ÷a, nitelik bozulmasÕna ya da de÷iútirilmeye karúÕ güvence
altÕna almak.
Kontrol edece÷i kiúiler ile akrabalÕk durumunun olmasÕ, anlaúmazlÕk yaúadÕ÷Õ
vb. durumlarda yerlerine baúka bir uzmanÕn görevlendirilmesini ve yerinde
kontrol planÕn da buna göre yeniden düzenlenmesini sa÷lamak üzere konuyu øl
Koordinatörlü÷ünde YKBA’ya, Merkezde KYKU’ya bildirmek.
Yerinde kontrole bildirim yapÕlarak gidilecekse baúvuru sahibini/faydalanÕcÕyÕ
yerinde kontrolün tarih ve saati hakkÕnda bilgilendirmek
Yerinde Kontrol Özet sayfasÕnÕn bir nüshasÕnÕ yerinde kontrolün sonunda
baúvuru sahibi/faydalanÕcÕya vermek.
Yerinde kontrol özeti kÕsmÕnda yer alan yerinde kontrol bulgularÕ yerinde kontrol
sonucunun pozitif veya negatif olmasÕ ile ilgili de÷ildir, sadece bulgularÕ baúvuru
sahibi/faydalanÕcÕ ile paylaúmayÕ amaçlar. Son rapor o¿ste de÷erlendirmenin
tamamlanmasÕ sonucunda oluúturulacaktÕr.
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IPARD programÕ kapsamÕnda destek almak amacÕyla yapÕlacak yatÕrÕmlara iliúkin
hazÕrlanacak projelerde; “Saølam Mali Yönetim Prensiplerine” uyulmasÕ, AB ve
ulusal kaynaklarÕn uygun ve etkin kullanÕlmasÕ, yatÕm kapsamÕnda planlanan tüm
satÕn alÕmlarÕn ve yatÕrÕmÕn bütçelendirilmesi aúamasÕnda gerçekleútirilecek tüm
faaliyetlerin bu çerçevede gerçekçi, hesap verilebilir gerekçelere dayandÕrÕlmasÕ
esastÕr. AyrÕca özellikle bütçelendirme aúamasÕnda Sa÷lam Mali Yönetim
Prensiplerine uyumun yanÕnda, adil rekabet, fÕrsat eúitli÷i ve úeffaÀÕk gibi hususlar
da göz önüne alÕnmalÕ ve satÕn alÕmlar ile ilgili faaliyetler piyasa koúullarÕna uygun
olmalÕdÕr.
YapÕlacak yatÕrÕmlar ile ilgili hazÕrlanacak projeler ve iú planlarÕ, IPARD programÕnÕn
genel amaçlarÕ, yatÕrÕm yapÕlacak tedbirin özel amaçlarÕ ve yatÕrÕm yapÕlacak sektörün
gereklilikleri do÷rultusunda özgün olmalÕ, benzer ve kopya projelerden kaçÕnÕlmalÕdÕr.
YatÕrÕm bütçelendirilmesi aúamasÕnda; AB ve Ulusal kaynaklarÕn uygun ve
etkin kullanÕmÕnÕ olumsuz etkileyecek, IPARD programÕ ve yatÕrÕmÕn amaçlarÕnÕ
zedeleyecek manipülasyonlarÕn veya bu yönde yapÕlan giriúimlerin bir parçasÕ
olunmamalÕdÕr. Bu çerçevede yatÕrÕmÕn bütçelendirilmesi aúamasÕnda, teklif daveti
gönderilecek ve seçilecek tedarikçilerin/yüklenicilerin belirlenmesinde bu giriúimlere
karúÕ dikkatli olunmalÕdÕr.
Baúvuru sahipleri, IPARD ProgramÕ kapsamÕnda yapacaklarÕ yatÕrÕmlarda, gerek
projelerin hazÕrlÕ÷Õ ve bütçelendirilmesinde, gerekse yatÕrÕmÕn uygulama dönemi
ve sonrasÕnda yapacaklarÕ faaliyetlerde; yukarÕda belirtilen hususlara uymalÕ, bu
hususlarÕ zedeleyecek kasÕtlÕ giriúimler ve manipülasyonlardan kaçÕnmalÕdÕrlar.
TKDK tarafÕndan yapÕlacak de÷erlendirmelerde, yatÕrÕmlarÕn, IPARD programÕnda
belirtilen amaç ve uygunluk kriterlerini karúÕlamasÕnÕn yanÕnda, sa÷lam mali yönetim
prensiplerine uygunlu÷u ve özgünlü÷ü kontrol edilecektir. TKDK bu hususlarÕ
zedeleyecek, AB ve ulusal kaynaklarÕn etkinli÷ini olumsuz etkileyecek yönlendirmeler
veya bu yönde yapÕlacak giriúimlerin önlenmesine yönelik tedbirler alacaktÕr. Bu
kapsamda özellikle; hazÕrlanan projelerin özgünlü÷ü, destek kapsamÕnda satÕn
alÕnmasÕ planlanan harcama kalemlerinin gerekçeleri, nasÕl ve nereden temin
edilecekleri ile ilgili konular detaylÕ olarak incelenecektir.
YapÕlacak kontrol ve incelemeler sonucunda, yukarÕda bahsedilen hususlarÕ
zedeleyecek kasÕtlÕ giriúim ve faaliyetler tespit edildi÷i takdirde, TKDK bu baúvurularÕ
ret etme, baúvuru sahipleri hakkÕnda yasal iúlem baúlatma hakkÕna sahiptir.
Baúvuru sahipleri; gerek projelerini hazÕrlama, yatÕrÕmlarÕnÕ bütçelendirme, hizmet
alaca÷Õ danÕúman ¿rmalarÕ ve tedarikçileri/yüklenicileri belirleme, tekliÀerini alma
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aúamasÕnda, gerekse TKDK ile sözleúme imzalama sonrasÕ yatÕrÕmÕn uygulama
ve faaliyet döneminde yapacaklarÕ faaliyetlerinde bu hususlara dikkat etmelidir.
Özellikle teklif alma aúamasÕnda, farklÕ harcama alanlarÕnda olsa dahi tedarikçiler/
yükleniciler arasÕnda olabilecek çÕkar iliúkilerine dikkat edilmeli ve bu tip iliúkileri olan
tedarikçilerden/yüklenicilerden teklif alÕnmamalÕdÕr.
Baúvuru Sahipleri, projenin hazÕrlanma ve uygulanmasÕndan do÷rudan sorumlu olup,
TKDK’nÕn tek muhatabÕdÕrlar. TKDK proje hazÕrlÕ÷Õ ve yatÕrÕmÕn bütçelendirilmesi
ile ilgili konularda hiçbir danÕúman kiúi veya kuruluú ile iúbirli÷i içerisinde de÷ildir
ve hiç bir kiúi veya kuruluúa yönlendirme yapmamaktadÕr. Baúvuru sahiplerince
proje hazÕrlama sürecinde ihtiyaç duyulan veya duyulacak tüm bilgi, belge veya
dokümanlarÕn TKDK tarafÕndan karúÕlanaca÷Õ unutulmamalÕdÕr. Baúvuru koúullarÕ
ve úekli, baúvurusu yapÕlmÕú projelerin TKDK tarafÕndan de÷erlendirme süreci,
Baúvuru Ça÷rÕ Rehberlerinde açÕklanmaktadÕr. Baúvuru Ça÷rÕsÕ boyunca tüm resmi
açÕklamalar ve talep edilen bilgiler TKDK tarafÕndan sa÷lanacaktÕr. Bu kapsamda,
TKDK internet adresinde (www.tkdk.gov.tr) yayÕnlanmayan veya TKDK tarafÕndan
hazÕrlanan rehberlerde yer almayan hiç bir bilgi baúvuru sahipleri ve TKDK için
ba÷layÕcÕ nitelik taúÕmamaktadÕr.
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Baúvuru sahipleri yapacaklarÕ yatÕrÕmlarda, bu rehberde yer alan koúul ve kurallara
uymalÕ, projenin hazÕrlÕ÷Õ ve bütçelendirilmesinde; usulsüzlük ve dolandÕrÕcÕlÕk
kapsamÕna giren faaliyetlerden kaçÕnmalÕdÕrlar. Bu rehberde belirtilen hususlar, IPARD
programÕ kapsamÕnda destek amacÕyla sunulacak baúvurular ve baúvuru sahipleri
için ba÷layÕcÕ nitelik taúÕmakta olup, bu rehberde belirtilen hususlara uyulmamasÕ
durumunda, TKDK bu giriúimleri usulsüzlük veya dolandÕrÕcÕlÕk kapsamÕnda
de÷erlendirebilecektir. De÷erlendirme sonucuna göre TKDK bu baúvurularÕ ret etme
ve/veya baúvuru sahipleri hakkÕnda yasal iúlem baúlatma hakkÕna sahiptir.
IPA Çerçeve AnlaúmasÕnÕn 28. Maddesine göre; aúa÷Õdaki tanÕmlar geçerlidir:
Usulsüzlük, iktisadi iúletmecinin, AB genel bütçesine hesabÕ verilemeyen bir harcama
unsuru yüklemek suretiyle AB genel bütçesine halel getirme etkisini do÷uran veya
do÷uracak úekilde, geçerli kurallarÕn ve sözleúmelerin bir hükmünün ihlaline neden
olan ¿il veya ihmali anlamÕna gelecektir.
DolandÖrÖcÖlÖk, aúa÷Õdakilere iliúkin herhangi bir kasti ¿il veya ihmal anlamÕna
gelmektedir: Avrupa TopluluklarÕ genel bütçesi içindeki veya Avrupa TopluluklarÕ
tarafÕndan veya Topluluklar adÕna yönetilen bütçelerdeki fonlarÕn yanlÕú tahsis
edilmesi veya haksÕz yere alÕkonulmasÕ sonucunu do÷uran sahte, gerçek dÕúÕ veya
eksik ifadelerin veya belgelerin kullanÕlmasÕ ya da sunulmasÕ; aynÕ etkiyi do÷uracak
belirli bir yükümlülü÷ün ihlal edilmesi suretiyle bilginin gizlenmesi; bu tür fonlarÕn hibe
ediliú maksatlarÕ dÕúÕnda baúka amaçlara yönelik olarak kötü kullanÕlmasÕ.
Aktif yolsuzluk, bir kamu görevlisinin Avrupa Toplulu÷u’nun mali çÕkarlarÕna zarar
veren veya zarar verme potansiyeli taúÕyan görevini kötüye kullanma veya görevin
gereklerini yerine getirmekten kaçÕnma úeklinde davranÕúlara girmesi için, herhangi
bir kimsenin do÷rudan ya da bir aracÕ vasÕtasÕyla bu görevliye veya bu görevli namÕna
üçüncü bir kiúiye menfaat sa÷lamaya veya menfaat sa÷lama vaadine yönelik kasti
hareketi ifade eder.
Pasif yolsuzluk, bir kamu görevlisinin, Avrupa Toplulu÷u’nun mali çÕkarlarÕna zarar
veren veya zarar verme potansiyeli taúÕyan görevini kötüye kullanma veya görevin
gereklerini yerine getirmekten kaçÕnma úeklinde davranÕúlara girmesi için, do÷rudan
veya bir aracÕ vasÕtasÕyla kendisi veya bir üçüncü kiúi için kasti olarak menfaat temin
veya talep etmesi ya da menfaat sa÷lama vaadini kabul etmesidir.
Bu maddedeki tanÕmlar Türk Ceza Kanunu’na yeni suç türleri eklenmesi veya
kanundaki suç türlerinin de÷iútirilmesi úeklinde yorumlanmamalÕdÕr.
Usulsüzlük Yönetimi ulusal bütçe açÕsÕndan da uygulanÕr.
Bütün usulsüzlükler dolandÕrÕcÕlÕk de÷ildir; ancak bütün dolandÕrÕcÕlÕklar usulsüzlüktür.
81
T A R I M

V E

K I R S A L

K A L K I N M A Y I

D E S T E K L E M E

K U R U M U

SÜT ÜRETEN TARIMSAL øùLETMELERE YATIRIM

Usulsüzlük ya da dolandÕrÕcÕlÕk úüphesi olan durumlarda TKDK vakayÕ de÷erlendirir
ve ödeme iúlemlerini durdurabilir.
Baúka bir deyiúle, usulsüzlük,; ilgili baúvuru ça÷rÕ rehberinin, baúvuru ça÷rÕ ilanÕnÕn, ödeme talep
paketini hazÕrlanma rehberinin ve sözleúmenin herhangi bir úekilde ihlal edilmesi demektir. Bu
çerçevede, usulsüzlük kasti eylem unsurunu içermemektedir ve usulsüzlü÷ün sonuçlarÕ ve
yaptÕrÕmlarÕ úüpheli dolandÕrÕcÕlÕktan farklÕdÕr. Usulsüzlü÷ün kapsamÕna göre, usulsüzlü÷ün türü ve
projeye etkisi, sonuçlarÕ ve yaptÕrÕmlarÕ de÷iúmektedir.
KÖrmÖzÖ Liste, haklarÕnda TKDK tarafÕndan “úüpheli dolandÕrÕcÕlÕk” kararÕ verilen faydalanÕcÕ
ve baúvuru sahiplerine iliúkin bilgilerin yer aldÕ÷Õ listedir.
Aúa÷Õda belirtilen ilgili kiúiler kÕrmÕzÕ listeye alÕnÕr.
Gerçek kiúiler için: Baúvuru sahibi/ faydalanÕcÕ
Tüzel kiúiler için :
- ùirketi temsil ve ilzama yetkili kiúi(ler)
- ùahÕs úirketi ise tüm hissedarlar
- Sermaye úirketi ise ço÷unluk hisseye sahip olan hissedarlar
Bu kiúiler hakkÕnda Cumhuriyet SavcÕlÕ÷Õna suç duyurusunda bulunulur. AynÕ zamanda bu kiúi
baúvuru sahibi ise baúvurusu reddedilir; faydalanÕcÕ ise sözleúmesi askÕya alÕnÕr ve kendisine
ödeme yapÕlmaz. SavcÕ, kiúi hakkÕnda dava açarsa, faydalanÕcÕnÕn sözleúmesi feshedilir;
dava açmazsa sözleúme ve ödemeye devam edilir.
HakkÕnda dava açÕlan ve dava aleyhine sonuçlanÕp, suçlu oldu÷u mahkeme kararÕ ile
kesinleúen baúvuru sahibi/faydalanÕcÕ kara listeye alÕnÕr. SavcÕnÕn hakkÕnda takipsizlik kararÕ
verip dava açmadÕ÷Õ yahut hakkÕnda dava açÕlÕp da mahkeme kararÕ lehine kesinleúen
baúvuru sahibi/faydalanÕcÕ kÕrmÕzÕ listeden çÕkarÕlÕr.

KÕrmÕzÕ listede yer alan faydalanÕcÕ/baúvuru sahibi TKDK’ya baúka bir proje
sunarsa, yeni sundu÷u yatÕrÕma iliúkin yapÕlan iú planÕ analizinin baúÕnda
(-60) puan alÕr.
Kara Liste, hakkÕnda dava açÕlan ve dava aleyhine sonuçlanÕp, suçlu oldu÷u mahkeme kararÕ
ile kesinleúen baúvuru sahibi/faydalanÕcÕ kara listeye alÕnÕr.
Aúa÷Õda belirtilen ilgili kiúiler kara listeye alÕnÕr.
Gerçek kiúiler için: Baúvuru sahibi/ faydalanÕcÕ
Tüzel kiúiler için :
- ùirketi temsil ve ilzama yetkili kiúi(ler)
- ùahÕs úirketi ise tüm hissedarlar
- Sermaye úirketi ise ço÷unluk hisseye sahip olan hissedarlar
Kara listede yer alan kiúiler IPARD fonlarÕndan men edilir ve tekrar baúvuru yapmak
istediklerinde baúvurularÕ kabul edilmez.
FaydalanÕcÕnÕn yada baúvuru sahibinin tüzel kiúi olmasÕ halinde, tüzel kiúili÷in tüm veya
ço÷unluk hisseye sahip hissedarlarÕ, temsil ve ilzam yetkili kiúileri için geçerli olan KÕrmÕzÕ
liste ve kara liste ile ilgili süreç ve sonuçlar (cezai iúlemler hariç) aynÕ zamanda faydalanÕcÕ
yada baúvuru sahibi olan ilgili tüzel kiúilik için de geçerli olacaktÕr.
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12.1. úikayetler
IPARD ProgramÕ süresince, baúvuru sahipleri / faydalanÕcÕlar TKDK’nÕn uygulamalarÕ ve
personelin davranÕúlarÕyla ilgili her türlü sorun ve úikâyetlerini dile getirme hakkÕna sahiptirler.
ùikâyetler, TKDK øl Koordinatörlüklerine ve Merkezine; kiúisel baúvuru, telefonla bildirim,
yazÕlÕ bildirim (dilekçe, faks, e-posta), Kurum resmi web sitesindeki “úikâyet” uygulamasÕ ve/
veya úikâyet kutusu aracÕlÕ÷Õ ile yapabilir.
ùikâyet KutularÕ Merkez ve øl Koordinatörlüklerinin Hizmet BinalarÕnda, bina giriúlerinde
bulunur. ùikâyet sahipleri úikâyetlerini úikâyet kutularÕnÕn yanÕnda mevcut olan formlarÕ
doldurarak iletebilir.
Bunun yanÕ sÕra, Türkiye’nin her yerinden ulaúÕlabilir olan 444 85 35 no’lu telefon hattÕ,
úikâyetlerini telefon vasÕtasÕyla yöneltmek isteyen úikâyet sahipleri için mesai saatleri içinde
faal durumdadÕr. 444 8535 no’lu hatta yapÕlan baúvurular úikâyet sahibinin baúvuru yaptÕ÷Õ
veya baúvuru yapmayÕ planladÕ÷Õ øl Koordinatörlüklerine yönlendirilmekte ve yapÕlan tüm
görüúmeler otomatik olarak kayÕt altÕna alÕnmaktadÕr. Kurum, telefon ile bildirimlerde úikâyet
sahibinden úikâyetini yazÕlÕ olarak sunmasÕnÕ isteyebilir.
Tüm úikâyetlerde, úikâyet sahibinin kimlik ve iletiúim bilgilerinin yer almasÕ zorunludur. TKDK,
kimlik ve iletiúim bilgilerinin olmadÕ÷Õ durumlarda úikâyetler hakkÕnda de÷erlendirme/inceleme
yapmama hakkÕna sahiptir. ùikâyet sahibinin kimli÷i, úikâyet sahibi ile úikâyeti alan Uzman
arasÕnda gizli tutulur. Gizlilik, ancak úikâyet ile ilgili yasal bir süreç baúlarsa bozulur.
TKDK, en geç 30 gün içerisinde úikâyeti de÷erlendirerek talep edilmiú ise sonucu úikâyet
sahibine iletir.
Bununla birlikte, 444 85 35 nolu telefon hattÕ, IPARD ProgramÕ süresince, faydalanÕcÕlar
ve uygulamakta olduklarÕ proje hakkÕnda usulsüzlük úüphesi ihbarlarÕnÕn bildirilmesi için de
kullanÕma açÕktÕr. øhbarlar için 444 85 35 nolu telefon hattÕ hafta sonu da dahil olmak üzere 24
saat süreyle faaldir. Usulsüzlük úüphesi ihbarÕna iliúkin yapÕlan görüúmeler otomatik olarak
kayÕt altÕna alÕnmaktadÕr. øhbarlarda, ihbar sahibinin kimlik ve iletiúim bilgilerinin yer almasÕ
zorunlu de÷ildir. Kimlik bilgileri verilmesi halinde ise bu bilgiler (yasal süreç hariç) Kurum
tarafÕndan hiçbir úekilde ifúa edilmeyecektir.

12.2 ùtirazlar
Baúvuru sahibi/faydalanÕcÕlar TKDK’nÕn projeleri üzerinde yapmÕú oldu÷u iú ve iúlemlere itiraz
edebilir. øtiraz, projelerin de÷erlendirilmesi ve seçimi, sözleúme iúlemleri, ödemeler ve yerinde
kontrol bulgularÕ ve sonuçlarÕ gibi iúlemlere karúÕ yapÕlabilir.
Baúvuru sahibi/faydalanÕcÕ itiraza konu olacak doküman eline ulaútÕktan sonra 10 gün içinde
itiraz edebilir. øtirazlar, iadeli taahhütlü posta veya APS ile TKDK Merkezine gönderilmeli ve
10. günün sonuna kadar postaya verilmiú olmalÕdÕr. TKDK, de÷erlendirmesini yaparak sonucu
baúvuru sahibi/faydalanÕcÕya yazÕlÕ olarak bildirir.
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13. Görünürlük
Görünürlük faaliyetleri, bu rehberin ekinde yer alan ve TKDK’nÕn www.tkdk.gov.tr web
adresinde yayÕmlanan “5-Görünürlük Rehberi”ne göre yürütülmelidir.
Baúvuru sahibi yatÕrÕmÕnÕn toplam uygun harcama miktarÕna göre “Görünürlük
Rehberi”nde belirtilen úartlarÕ sa÷lamalÕ ve görünürlük için mutlaka bütçe ayÕrmalÕdÕr.
Görünürlük için bütçe tahsis etmeyen yatÕrÕmlar uygun de÷ildir.
Bu tedbirde Görünürlük kapsamÕnda sadece bir (1) tabela veya bir(1) pano alÕmÕ
desteklenecektir
Görünürlük için yapÕlacak tabela veya pano, yatÕrÕmÕn 1.ödeme talep paketi teslim
tarihinden önce yatÕrÕm alanÕnÕn rahatlÕkla görünebilecek bir yerine yerleútirilmiú
olmalÕ ve yatÕrÕmÕn mali kapanÕúÕ süresince yerinde kalmalÕdÕr.

14. Ekler Listesi
Aúa÷Õda sÕralanan tüm ekler TKDK’nÕn www.tkdk.gov.tr web adresinden temin
edilebilir.
1. Baûvuru Paketi
A) Baúvuru Formu ve Ekleri
B) øú PlanÕ
C) Teknik Proje
2. Bilgilendirme DokümanlarÖ
1: Baúvuru Ça÷rÕ Rehberleri
2: øl Koordinatörlükleri Adres Listesi
3: øl BazlÕ Tedbir ve Alt Tedbirler Listesi
4: Teklif Alma KurallarÕ
5: Görünürlük Rehberi
6: Uygun Harcamalar Listesi
7: Da÷lÕk Alanlar Listesi
8: KÕrsal Alanlar Listesi
10: HayvancÕlÕk øúletmeleri øçin AB StandartlarÕ Kriterleri
13:Çevre Koruma ve øú Güvenli÷i için AB StandartlarÕ
14:YatÕrÕm KapsamÕnda UyulmasÕ Gereken Minimum Koúullar
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TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
ùL KOORDùNATÖRLÜKLERù ADRES VE TELEFON NUMARALARI
Karaman Mah. Karaman øú Merkezi, A Blok No:9 (Valilik
AFYONKARAHùSAR ArkasÕ)
Tel: 0272 214 10 88 Faks: 0272 214 15 37
HacÕ ølyas Mh. Yeniyol Cad. Sa÷Õro÷lu øú Merkezi No:128,
AMASYA
Kat:5 Tel: 0358 212 59 44 Faks: 0358 212 08 32
PaúaalanÕ Mah. A. Gaffar Okkan Cad. No: 53
BALIKESùR
Tel: 0266 245 58 61 Faks: 0266 245 39 72
Bahçelievler Mah.Bahçelievler 3. Sok. No:6
ÇORUM
Tel: 0364 223 00 27 Faks: 0364 223 00 28
ùanlÕurfa Yolu 1.Km.Gündo÷an Plaza Kat:2 No: 7,
KayapÕnar
DùYARBAKIR
Tel: 0412 252 12 89 Faks: 0412 252 12 90
Vani Efendi Mah.HaúÕl Efendi Cad. Elit øú Merkezi No:10,
ERZURUM
Kat: 2-3-4 Yakutiye
Tel: 0442 235 15 83-84 Faks: 0442 235 15 85
HaraparasÕ Mah. HacÕlar Cad. BayÕr øúhanÕ A Blok,
HATAY
No:43/A, Antakya
Tel: 0326 225 12 23 Faks: 0326 225 12 32
E÷irdir yolu üzeri øl Özel ødaresi Yerleúkesi
ISPARTA
Tel: 0246 224 38 00 Faks: 0246 224 38 01
Egemenlik Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi BulvarÕ No:4
KAHRAMANMARAú
Tel: 0344 235 12 60-235 14 66 Faks: 0344 235 12 70
OrtakapÕ Mah.Faikbey Cad. No:14 Merkez
KARS
Tel: 0474 212 40 51 Tel: 0474 212 21 97
Feritpaúa Mah. Kule Cad. Kule Plaza øú Merkezi Kat:16
KONYA
No:23-24, Selçuklu
Tel: 0332 233 92 93 Faks: 0332 233 93 94
Cevherizade Mah. Milli Egemenlik Cad.No:57
MALATYA
Tel: 0422 323 38 01-02 Fak: 0422 323 38 18
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ORDU
SAMSUN
SùVAS
úANLIURFA
TOKAT
TRABZON
VAN
YOZGAT

AkyazÕ Mah. 793 Sokak. No:18 Merkez
Tel: 0452 212 13 48 Faks: 0452 212 38 63
GüzelyalÕ Mah.3004 Sok.No:7 Atakum
Tel: 0362 439 30 76-77 Faks:0362 439 30 81
Mevlana Mah. Yahya Yerlikaya Sok. No: 21
Tel: 0346 222 04 27 Faks: 0346 222 04 51
Esentepe Mah. Necmettin Cevheri Cad. No:9
Tel: 0414 314 15 39 Faks: 0 414 314 15 38
Yeúilirmak Mah., Çeçenistan Cad. No:7 Cangözler øú
Merkezi
Tel: 0356 213 06 32 Faks: 0 356 213 06 31
Fatih Mah. HacÕ Ziya Habibo÷lu Cad. No:29
Tel: 0462 225 03 85 Faks: 0462 230 09 96
BahçÕvan Mah.KazÕm Karabekir Cad. Turúak Apt. No:66/A
Tel: 0432 210 23 33 Faks: 0432 214 17 77
Aúa÷Õ Nohutlu Mah.Mevlana Cad.No.3
Tel. 0354 217 28 35 Faks: 0354 212 39 16

ÖNEMLĬ UYARI
Bir BaŖvuru ÇaěrÖ döneminde Kurumun internet adresinde ilan edilen ve
daěÖtÖmÖ yapÖlan BaŖvuru ÇaěrÖ Rehberlerine ek olarak o çaěrÖ döneminde yayÖmlanan Resmi BaŖvuru ÇaěrÖ ĬlanÖndaki hususlar da dikkate
alÖnmalÖdÖr. Ĭlan ve Rehber arasÖnda farklÖlÖk olmasÖ durumunda Resmi
ÇaěrÖ ilanÖnda belirtilen hususlar ve bilgilendirici dokümanlarÖn / rehberlerin www.tkdk.gov.tr adresindeki güncel dijital versiyonlarÖ esastÖr.
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Turan Güneù BulvarÔ No: 68 Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 409 14 00 • Fax: 0 312 442 51 46

Tüm Haklarý TKDK’ya aittir. üzinsiz çoúaltýlamaz. PARAYLA SATILAMAZ.

