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1 DEVLET TEŞVİKLERİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA)
Kapalı alanı 500m2’nin altında olan soğuk hava depoları için herhangi teşvik uygulanmamaktadır.

1.1 GENEL TEŞVİKLER
1)Kapalı alanı 500-1000m2 arasında olan ve asgari 1 Milyon TL tutarındaki soğuk hava deposu
yatırımları için verilen devlet teşvikleri
Bu tür soğuk hava depo yatırımları, genel teşvikler kapsamında olup uygulanan teşvikler şunlardır:
1.1.1 KDV İstisnası
Güney Ege Bölgesinde gerçekleştirilecek yatırımlarda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi gereken KDV
alınmayacaktır.
1.1.2 Gümrük Vergisi Muafiyeti
Güney Ege Bölgesinde yatırım yapılması halinde, teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı
ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmeyecektir.
Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı

1.2 BÖLGESEL TEŞVİKLER
Kapalı alanı en az 1000m2 olan ve asgari 1 Milyon TL tutarındaki soğuk hava deposu yatırımları için
verilen devlet teşvikleri
Bu tür soğuk hava depo yatırımları bölgesel teşvikler kapsamında olup uygulanan teşvikler şunlardır:
1.2.1 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında Güney Ege Bölgesinde desteklenecek yatırımla sağlanacak
istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı
Ekonomi Bakanlığı’nca karşılanır. Destek süresi ve tavanı ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
31.12.2013’e kadar yapılacak 01.01.2014’den itibaren yapılacak Destek Tavanının
yatırımlarda
yatırımlarda
Yatırıma Oranı
Aydın ve Denizli için 3 YIL

Sabit

Aydın ve Denizli için % 15
-

Muğla için 2 YIL

Muğla için %10

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ(OSB YATIRIMLARINDA)
31.12.2013’e kadar yapılacak 01.01.2014’den itibaren yapılacak Destek Tavanının
yatırımlarda
yatırımlarda
Yatırıma Oranı
Aydın ve Denizli için 5 YIL

Aydın ve Denizli için 3 YIL

Sabit

Aydın ve Denizli için % 20
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Muğla için 3 YIL

Muğla için %15

Denizli veya Aydın illerinde bir müteşebbisin, 31.12.2013 tarihine kadar yatırım yapması halinde, bu
müteşebbis, sözgelimi 5.000.000 TL tutarındaki sabit yatırımın %15’ine tekabül eden 750.000 TL’ye
kadar 3 yıl boyunca “Sigorta Primi İşveren Hissesi” desteğinden yararlanır. Şayet söz konusu yatırım,
bu illerin OSB(organize sanayi bölgesi)’lerinden birinde yapılırsa, “Sigorta Primi İşveren Hissesi”
destek oranı %20’ye çıkar. Böylece Denizli veya Aydın OSB’lerinden herhangi birine yatırım yapan
müteşebbis, örneğin 5.000.000 TL tutarındaki sabit yatırım için 1.000.000 TL’ye kadar 5 yıl boyunca
“Sigorta Primi İşveren Hissesi” desteğinden yararlanabilme olanağına sahiptir.
1.2.2 Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi
Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında Güney Ege Bölgesinde gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520
sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı
tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanır. İndirim oranı ve yatırıma katkı oranı ile ilgili
bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
VERGİ İNDİRİMİ
Yatırıma Katkı Oranı

Vergi İndirim Oranı

01.01.2014’den
01.01.2014’den
31.12.2013’e
kadar
31.12.2013’e
kadar
itibaren
yapılacak
itibaren
yapılacak
yapılacak yatırımlarda
yapılacak yatırımlarda
yatırımlarda
yatırımlarda
Aydın ve Denizli için Aydın ve Denizli için Aydın ve Denizli için Aydın ve Denizli için
%20
%15
% 55
%40
Muğla için %15

Muğla için %10

Muğla için %50

Muğla için %30

VERGİ İNDİRİMİ(OSB YATIRIMLARINDA)
Yatırıma Katkı Oranı

Vergi İndirim Oranı

01.01.2014’den
01.01.2014’den
31.12.2013’e
kadar
31.12.2013’e
kadar
itibaren
yapılacak
itibaren
yapılacak
yapılacak yatırımlarda
yapılacak yatırımlarda
yatırımlarda
yatırımlarda
Aydın ve Denizli için Aydın ve Denizli için Aydın ve Denizli için Aydın ve Denizli için
%25
%20
%60
%50
Muğla için %20

Muğla için %15

Muğla için %55

Muğla için%40

Muğla ilinde 31.12.2013’e kadar yapılacak 5.000.000 TL tutarındaki bir yatırımda, %15’lik yatırıma
katkı oranına tekabül eden 750.000 TL tutarına ulaşılıncaya kadar kurumlar/gelir vergisine %50
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oranında indirim uygulanır. Eğer bu yatırım OSB(organize sanayi bölgesi)’lerden birinde yapılırsa,
yatırıma katkı oranı %20’ye tekabül eden 1.000.000 TL tutarına ulaşılıncaya kadar kurumlar/gelir
vergisine %55 oranında indirim uygulanır.
Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamaları içeren yatırımlar,
vergi indirimi desteğinden yararlanamaz.
1.2.3 KDV İstisnası
Güney Ege Bölgesinde gerçekleştirilecek yatırımlarda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi gereken KDV
alınmayacaktır.
1.2.4 Gümrük Vergisi Muafiyeti
Güney Ege Bölgesinde yatırım yapılması halinde, teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı
ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmeyecektir.
1.2.5 Yatırım Yeri Tahsisi
Güney Ege Bölgesinde yatırım yapacak olan müteşebbislere, Maliye Bakanlığı tarafından yatırım yeri
tahsis edilebilmektedir. Yatırımcılara, mülkiyeti; Hazineye, Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine,
Belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerinde tahsisi yapılabilir.
Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı

2 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
DESTEKLERİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA)
2.1.1 Programın Amacı
Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,
tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli
işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin
güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal
kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin
oluşturulması
2.1.2 Yatırım Konuları
Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin
yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya
olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların
tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,
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d)İlgili tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak
tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar
enerjisi üretim tesisleri,
e) Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
İlgili tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.
Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul
ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında
değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.
Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk
konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda
sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.
Yatırımcılar ilgili tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet
proje başvurusunda bulunabilir.
Daha önce bu program ile ilgili olarak 30/10/2009 tarihli ve 27391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların
Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2009/47) ve 11/3/2011 tarihli ve 27871 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/9) kapsamında hibe desteğinden
yararlanmış olan tesisler için ilgili tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunulamaz.
İlgili tebliğde belirtilen kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği
kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla
aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir.
Yeni ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru
sahibi adına olması ya da Milli Emlak Müdürlüğü, belediye, il özel idaresi, organize sanayi bölgesi,
tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına
tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Milli Emlak Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresinden kiralanmış
olması gerekmektedir. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda
belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilir.
Uygulama İlleri: AYDIN – DENİZLİ-MUĞLA
2.1.3 Kimler Başvurabilir
Yukarıda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve
tüzel kişiler tarafından yapılır.
Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya
Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması
gerekir.
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Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali
açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.
Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;
a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların
aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri,
ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
Yukarıda belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile
ilgili yatırım konularına başvurabilir.
Yukarıda belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların
gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve
bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.
2.1.4 Başvuruda Bulunamayacaklar
Yukarıda açıklanan gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler başvuramaz.
2.1.5 Destek Oranları
Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında
150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez.
Hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı
başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.
Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları
için ise 600.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı
olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe
başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi
amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak
gerçekleşmesi sağlanmalıdır.
2.1.6 Proje Giderleri
Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları:
İlgili tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;
Yatırımcı ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,
Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje
giderleri kapsamında yer alması,
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Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje giderleri limitinin,
gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirası; tüzel kişilik başvurularında ise 600.000 Türk Lirası
içerisinde kalması,
Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi, hibe
desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen
kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması gerekir.
2.1.7 Gider Kalemleri
İlgili tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve
projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen
istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Yatırım uygulamalarına ait;
İnşaat işleri alım giderlerine,
Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,
hibe desteği verilir.
Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine,
ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler
kapsamında sağlanır.
Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış
kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.
Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve
piyasa etütlerine dayandırılmalı ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak
sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen
kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir.

Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale edebileceği gibi
bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.
2.1.7.1 İnşaat işleri alım giderleri
Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için
kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.
Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak
depolama, soğuk hava tesisleri ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece
inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.
İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili
malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü
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birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama
aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.
İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisata ait uygulama projelerinin ve bunların metraj
ile keşif özetlerinin hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde
sunulmuş olması gerekir.
İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %20’sini aşamaz.
İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe
duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari alan olarak
değerlendirilir ve bu maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür.
Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve
uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.
2.1.7.2 Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri
Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir
proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.
Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden
ibaret olamaz. Tamamlama proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarında inşaat gideri şartı aranmaz.
Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım tekliflerinde ise makine ve ekipman alım
giderleri ile varsa hibeye esas proje tutarının %10’unu aşmayan inşaat giderleri hibe desteği
kapsamında değerlendirilir. Ancak mevcut bir tesisin unsuru olarak yapılacak depolama ya da soğuk
hava deposu yatırım tekliflerinde inşaat giderleri ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya gidilmez.
Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir
alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması
durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.
Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede
kullanım amacı belirtilir.
Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi
giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme
giderlerine hibe desteği verilmez.
Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği
kapsamında değildir.
Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
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2.1.8

Proje Kaynaklarından Karşılanamayacak Giderler

İlgili tebliğde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan
giderler şunlardır:

a) Her türlü borçlanma giderleri,
b) Faizler,
c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,
ç) Kira giderleri,
d) Kur farkı giderleri,
e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,
f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri,
g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri,
ğ) Bankacılık giderleri,
h) Denetim giderleri,
ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,
i) İkinci el mal alım giderleri,
j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.
Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama
karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.
Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak
gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma giderleri, hibeye esas
gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.
Başvuru Süresi: İlgili tebliğ her yıl yenilenir ve başvuru süresi tebliğ ile birlikte ilan edilir.
Başvuru Mercii: Aydın-Denizli-Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri
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3 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleri (AYDIN - DENİZLİ)

Destekleme

Kurumu

(TKDK)

3.1 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Alt Tedbiri
Bu tedbirin Aydın ve Denizli illerimizde 2013 yılı için uygulanması planlanmaktadır.
3.1.1 Amaç
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlamasına Yatırım Alt Tedbirinin amaçları:
• Ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli
işletmelerin Topluluk standartlarına ulaştırılmasına yardımcı olunması ve yeni teknolojilerin
uygulanması ile genel performansın ve rekabet gücünün geliştirilmesi,
• Depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması ile, hasat zamanında ürünlerin
turfanda kullanımının kolaylaştırılması piyasaların düzenlenmesi, aynı zamanda kayıpların azaltılması
ve ürün kalitesinin yükseltilmesidir.
Bu program yalnızca yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir.
işletme bir ya da birden fazla tesisten oluşabilir.
• Destekten faydalanabilmek için, yatırımların, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Meyve ve
Sebzelerin işlenmesi ve Pazarlanması” alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması
şarttır.
• Başvuru şartı olarak, mevcut işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
Yatırım sonunda ilgili AB standartları karşılanmalıdır.

Perakende seviyesindeki yatırımlar destek kapsamı dışındadır.
3.1.2 Başvuru Şartları
Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.
(Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir)
Destek için başvuran işletme;
Küçük ve Orta Ölçekli İşletme tanımı içinde yer almalı; yıllık çalışan sayısı 250 kişiyi aşmamalı ve yıllık
ciro ve/veya yıllık bilanço miktarı 40 milyon TL’yi aşmamalı.
İşletmeler aşağıdaki kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır.



5179 Sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu.
5393 Sayılı Belediye Kanunu

Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.
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Başvuru sahibi;
Üretici örgütü ise, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan bir üretici örgütü
olmalıdır.
5957 Sayılı “ Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi” hakkında Kanunun ve sonraki değişikliklerinin öngördüğü koşulları karşılamalıdır.
Mevcut işletmeler için başvuru aşamasında ve yatırımın sonunda, yeni işletmeler için ise yatırımın
sonunda soğuk hava depo kapasitesinin 10.000 metreküpü aşmaması gerekmektedir.
Başvuru sahibinin gerçek kişi veya tüzel kişi (Üretici Örgütü dışında) olması durumunda, başvuru
sahibi Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı meyve ve/veya sebze üreticisi olmalıdır.
Özel şartlar
• Seçilen illerde yer almalı (AYDIN - DENİZLİ)
• 10.000 metreküpten az soğuk hava tesisi işletmeli,
• Proje sonunda ilgili Topluluk standartlarını sağlamalıdır.
Destek tutarı ve Oranı Minimum 50.000 Euro, Maksimum 1.250.000 Euro’luk yatırım harcamasının
(%50) sine hibe desteği verilir.
3.1.3 Uygun Yatırımlar
 Temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme tesisleri,
 Markalama ve izlenebilirlik sistemleri,
 Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatları,
 Soğutma ve ön soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya modernizasyonu,
 Hammadde ve paketleme için depolar,
 Topluluk standartlarını sağlamak için HACCP analizinin uygulanmasına yönelik yatırımlar,
 Ürün taşıma ekipmanları, forkliftler (sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak)
 En fazla 25 metreküp kapasiteye sahip soğutmalı taşıma aracı,
 Yazılımı da kapsayan bilişim teknolojileri sistemleri,
3.1.4 Uygun Harcama Kalemleri
Makine–ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları
destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır. Bu tedbir kapsamında
desteklenecek uygun harcamalar bu rehberin ekinde yer alan ve www.tkdk.gov.tr web adresinde
yayınlanan “Uygun Harcamalar Listesi’nde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Uygun harcamalar
listesinde yer alamayan harcama kalemleri desteklenmeyecektir.
3.1.4.1 Makine-Ekipman Alımı
Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan satın alımı yapılacak malzeme, makine, ekipman gibi
alımlar ile uygun harcamalar listesinde belirtilen yazılımlarda bilişim teknolojileri ve özel teknolojik
gibi alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır.
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3.1.4.2 Yapım İşleri
Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan taşınmazların inşası genişletilmesi/modernizasyonu bu
alt tedbir için uygun harcamalardır.
3.1.4.3 Hizmet Alımı(Genel Harcamalar)
Yatırım bütçesi içerisinde yer alan makine ve ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamaları
toplamının en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri,
lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik tutara
dahil olmak üzere makine ve ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla
%4’üne tekabül eden ve 6.000 Avroyu almayan iş planı hazırlığı (teknik proje ve fizibilite hazırlığı
dahil) ile ilgili alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalarıdır.
3.1.4.4 Görünürlük Harcamaları
Görünürlük harcamaları, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti e finansmanının rolünü vurgulamak
amacıyla makine ve ekipman, yapım işleri ve hizmet alımları uygun harcamaları toplamının en fazla
%1’ine tekabül eden, makine ve ekipman, yapım işleri ve hizmet alımları uygun harcamalar
toplamının 500.000 Avro’ya kadar olduğu durumlarda tabela alımları ve 500.000 Avro ve üzerinde ise
pano alımlarını ifade eder. Görünürlük giderleri ilgili yatırım bütçesi içerisinde yer almalıdır.
Başvuru Mercii: Aydın-Denizli TKDK İl Koordinatörlükleri
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