ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ İLE
İLGİLİ BİLGİLENDİRME
GENEL HUSUSLAR:
1. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinde, başvuru sahipleri gerçek kişi ve
tüzel kişilerdir. Bu tedbir altındaki yatırımlar kırsal alanda olmak zorundadır ancak bazı
sektörlerde çiftçilere ve gerçek kişilere, istenen koşulları sağlaması durumunda istisna
sağlanmaktadır. Tüzel kişilikler yatırımlarını hiçbir istisna olmadan kırsal alanda yapmalıdırlar.
Başvuru sahibi; ÇKS kaydı, AKS kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduğunu
kanıtlayacak, Tarım Bağkur’u ile tarımdan başka gelirinin olmadığını belgeleyecektir. İki koşulu
birlikte sağlayan başvuru sahipleri istisnadan yararlanabilir.
Aşağıdaki tabloda hangi sektörlerde kimlere hangi koşullar ile istisna sağlandığı belirtilmiştir.

ÇİFTÇİLER
1-Gerçek kişi olmak
2-Çiftçi olduğunu kanıtlamak
SAĞLANMASI GEREKEN 3-Tarım dışı geliri olmadığını
KOŞULLAR kanıtlamak (Tarım Bağ-Kur’u)
4-Kırsal alanda ikamet zorunluluğu
aranmaz

GERÇEK KİŞİLER

1-Kırsal alanda ikamet ediyor olmak

Yatırım kırsal
alanda

Yatırım kırsal alan
dışında

Yatırım kırsal
alanda

Bitkisel ürünlerin üretimi,
işlenmesi ve paketlenmesi

X

X (ÇKS)

X

Arıcılık ve arı ürünlerinin
işlenmesi ve paketlenmesi

X

X (AKS)

X

SEKTÖRLER

Zanaatkarlık ve katma değerli
ürünler

X

Kırsal turizm ve rekreasyonel
faaliyetler

X

X (ÇKS)

X

Yatırım kırsal alan
dışında

X
(promosyon standı
veya satış yeri)

X
X
(Su Ürünleri
Yetiştiriciliği
Belgesi)

Su ürünleri yetiştiriciliği

X

X

Makine parkları

X

X

Yenilenebilir enerji tesisleri

X

X

X
(restorant veya
satış yeri)

2. Aşağıda belirtilen sektörler için başvuracak olan limited, kollektif, komandit, anonim şirketler ve
gerçek kişiler KOSGEB’e üye olmalıdır ve son mali yıla ait KOBİ Bilgi Beyannamesini sunmalıdır.
a) Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler
b) Kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler
c) Makine parkları
d) Yenilenebilir enerji yatırımları
Yasal mevzuatları gereği üye olamayan tüzel kişilikler (kooperatif, üretici örgütü vb.) Sosyal
Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alınmış işletmenin son bir yıla ait (varsa) aylık prim ve
hizmet dökümü veya sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı getirmek zorundadır.
3. Kapasite/ön kapasite raporu sadece et ve süt ürünleri işleme yatırımları söz konusu olduğunda
istenen belgelerdir.
SEKTÖRLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
4. Açık alanda bitkisel üretim söz konusu olduğunda, açık alan büyüklüğü en fazla 2 hektar olmalıdır.
Kontroller tapu ve/veya kira sözleşmesi ile yapılacaktır.
5. Mevcut mantar üretim tesisleri başvuru aşamasında “ÇKS kaydı” ve “İş Yeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı” sunmalıdır.
6. Fide ve Fidan sektöründe son ürüne gidilmeden üretim yapılmalıdır. İş planındaki veriler
fide/fidan satışı ile ilgili olmalıdır.
7. 103-5 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması kapsamında desteklenen ürünler, katma
değerli ürünler kapsamında meyve ve sebzelerin kurutulması başlığı altında desteklenmeyecektir.
8. Katma değerli ürünler kapsamında kuruyemiş destek kapsamında değildir.
9. Katma değerli ürünler listesinde yer alan meyve ve sebze işleme başlığı altında yer alan ürünlere
meyve - sebze suları ve konserve ile ilgili yatırımlar da ilave edilmiştir.
10. Leblebi, katma değerli ürünler listesinde yer alan bakliyat işleme ve paketleme başlığı altında
nohudun işlem görmüş katma değerli ürünü olarak desteklenmektedir.
11. Katma değerli ürünler listesinde yer alan yerel yiyecekler kapsamında özellikle bölgeye ait yöresel
olarak bilinen veya coğrafi işaret sertifikasına sahip olan ürünler düşünülmelidir. Örneğin,
“Tarhana” yerel yiyecekler kapsamında, “Beypazarı Kurusu” ve “Erişte” unlu mamuller
kapsamında desteklenmektedir.
12. Makine parkları sektöründen destek alacak işletmeler, başlı başına gelir elde eden işletmeler
olarak düşünülmelidir. Bu sektörden faydalanılarak kurulacak makine parklarının tarımsal makine
kiralama ve/veya tamir hizmeti vereceği öngörülmeli, iş planında kiralama ve tamir hizmetine

ilişkin gelir elde edildiği gösterilmelidir. Kontroller sonucunda kullanım amacı dışındaki
yatırımların tespit edilmesi durumunda gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.
SIRALAMA KRİTERLERİ
Kriter

Puan

Kontrol

10

Gerçek kişi ise kendisi/ tüzel kişilik
ise temsil ve ilzama yetkili kişi
üzerinden kontrol edilecektir.

Genel Sıralama Kriteri

1

Başvuru sahibi başvurunun sunulduğu
tarihte 40 yaşının altındaysa

Sadece
gerçek
uygulanacaktır.

2

Başvuru sahibi, dağ veya orman köylerinde
faaliyette bulunan bir çiftçiyse

3

Yatırım bir kadın girişimci tarafından
gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir
kadınsa

10

kişiler

için

Çiftçi olma kriteri, Çiftçi Kayıt
Sistemi Veri Tabanı, Arıcılık Kayıt
Sistemi Veri Tabanı ve Su Ürünleri
Yetiştirici Belgesi ile kontrol
edilecektir. Yatırım alanının dağ
veya orman köylerinde olup
olmadığı TKDK Veri Tabanı Dağlık
Alanlar Listesi/ Orman Köyleri
Listesinden kontrol edilecektir.

10

Gerçek kişi ise kendisi/ tüzel kişilik
ise temsil ve ilzama yetkili kişi
üzerinden kontrol edilecektir.

10

Başvuru paketinde sunulan Milli
eğitim
bakanlığı
tarafından
onaylanan mesleki sertifikalar,
diploma veya 3 yıl deneyim
belgelerinin başvurulan sektör ile
ilgili olup olmadığı kontrol
edilecektir.

4

Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet
alanında bir mesleki sertifikası, diploması
veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa

5

Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma
Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine
inşa edilmişse

20

Şu an yerel kalkınma stratejisi
uygulanmadığından bu kriter için
bu çağrı döneminde puanlama
yapılmayacaktır.

6

Başvuru sahibi bir üretici örgütü, birliği
veya kooperatifiyse

10

Güncel tüzük/ana sözleşme ile
kontrol edilecektir.

7

Proje, bitki yetiştiriciliği, arıcılık/bal üretimi,
mikro ve küçük ölçekli işletmeler, kırsal

10

Söz konusu yatırımlar için kendi
enerji talebini karşılamak amacıyla

turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su
ürünleri yetiştiriciliği ve makine parkları
alanlarında enerji talebini karşılamak
amacıyla yenilenebilir enerji tesisi
kurulumu içeriyorsa

yenilenebilir enerji tesisi kurulumu
içermesi uygun ve uygun olmayan
harcamalar
kapsamında
değerlendirilecektir.
Teknik
değerlendirme sonucunda uygun
olmayan harcama başlığı altında
yer alan kalemler için başvuru
sahibinden taahhüt alınacaktır.
Önemli Not: Bu kriterden 302-7
yenilenebilir enerji tesisleri
sektörü puan alamayacaktır.

GENEL TOPLAM

80

Her bir sektör için özel seçim kriterleri

8

9

Başvuru
sahibi,
mevcut bir tarımsal
işletme/firma ise ve
Organik Tarım/İyi
Tarım Uygulamaları
sertifikasına
sahipse

“Bitkisel
üretimin
çeşitlendirilmesi,
bitkisel
ürünlerin
işlenmesi
ve
pazarlanması”
ve
“Arıcılık
ve
arı
ürünlerinin
Proje,
üretim,
üretilmesi, işlenmesi
işleme
ve
ve pazarlanması”
pazarlama
bileşenlerinin
tümünü içeriyorsa
Yatırım,
Türk
Patent
Enstitüsü
tarafından
yayınlanan
bir
Zanaatkârlık
ve Coğrafi
İşarete
Katma Değerli Yöresel sahip sertifikalı bir
Ürünler
yerel tarım veya
gıda
ürünü/veya
geleneksel
el
sanatları üretimini
hedefliyorsa

10

Başvuru sahibinin organik tarım
sertifikasına sahip olması Organik
Tarım
Kayıt
Sistemi
Veri
Tabanından kontrol edilecektir.
İyi Tarım Uygulamaları sertifikası
var ise başvuru paketi ile
sunulmalıdır.

10

Entegre bir tesisi olup olmadığı, iş
planı ve teknik projeden kontrol
edilecektir.

20

Türk Patent Enstitüsü veri
tabanından kontrol edilecektir.

Başvuru
sahibi,
mevcut
bir
ve konaklama tesisi /
işletmesi
(yeme
içme
tesisi
/
rekreasyon tesisi)
ise

10

Kırsal Turizm
Rekreasyonel
Faaliyetler

11

Alabalık,
sazan,
Su
Ürünleri çipura ve levrek
Yetiştiriciliği
dışındaki
türler
yetiştiriliyorsa

12

Başvuru
sahibi,
tarımsal makine ve
ekipmanlar
için
bakım ve tamir
hizmetleri sağlayan
veya
bu
tür
ekipmanlar
için
kiralama hizmetleri
sunan mevcut bir
işletme,
örgüt,
birlik
veya
kooperatifse

13

Makine Parkları

Yenilenebilir
Tesisleri

TOPLAM

Başvuru
sahibi
Enerji yatırımın yapıldığı
bölgede yaşayan
bir gerçek kişi ise

20

Başvuru paketinde sunulan “İş
Yeri
Açma
Ve
Çalışma
Ruhsatı”ndan kontrol edilecektir.
Yatırıma konu olan ve başvuru
formunda
mevcut
olarak
işaretlenmiş işletme mevcut
olarak düşünülmelidir.

20

“Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi”
ile ya da iş planı/teknik proje ile
kontrol edilecektir.

20

Yönetim kurulu kararının veya
genel kurul kararının bakım ve
tamir hizmeti veya kira hizmeti
verilebileceğine dair noter onaylı
kararın ilgili kısmı, veya fatura,
Perakende satış belgeleri, Sevk
irsaliyesi-Taşıma irsaliyesi, Gider
pusulası, envanter, bilanço,
mizan gibi kanıtlayıcı muhasebe
dokümanlarından
kontrol
edilecektir.
Sadece gerçek
uygulanacaktır.

20

100

kişiler

için

Başvuru sahibinin (gerçek kişi)
yatırımın yapıldığı ilçede başvuru
tarihi itibari ile son bir yıldır
ikamet ettiği kontrol edilecektir.

