
 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE  

İŞ GELİŞTİRME (302) 
ÖZET BİLGİ FORMU 

 

 

 

T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

                                                                                                                                Son Güncelleme Tarihi: 7/02/2022  www.yatirimadestek.gov.tr 1/2 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Destekler Platformu | www.yatirimadestek.gov.tr 

 

 Kırsal alanda yaşayan gerçek kişiler 

 Kırsal alanda kurulmuş olan veya faaliyet gösteren mikro veya küçük ölçekli özel tüzel kişiler 

 5488 sayılı Tarım Kanunun 3.maddesinde tanımlandığı şekliyle çiftçiler veya çiftlik hanehalkı 

üyeleri 

 
 

Yatırımların yeri aşağıda belirtilen durumlar dışında kırsal alanda gerçekleştirilmelidir. Buna 

göre; 

a) Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi konusunda 

yatırım yapan veya arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda 

çalışan, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler veya su ürünleri yetiştiriciliği konularında faaliyet 

gösteren, tarımdan başka hiçbir ekonomik faaliyeti bulunmayan çiftçiler veya bunların 

hanehalkı üyeleri 

b) Su ürünleri yetiştiriciliği konusundaki kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak kırsal alan 

dışında restoran açmak isteyenler ile zanaatkarlık ve katma değerli ürünler konusunda 

kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak kırsal alan dışında satış noktaları kurmak isteyen kırsal 

alanlarda yaşayan gerçek kişiler istisnayı oluşturmaktadır. 

 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri 7 alt bileşenden 

oluşmaktadır. Bunlar 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve 

Paketlenmesi; 302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi; 302-3 

Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler; 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri; 302-5 Su 

Ürünleri Yetiştiriciliği; 302-6 Makine Parkları; 302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleridir.  

 Destek oranı TKDK desteğinin verildiği 42 il arasında yer alan Ağrı, Ardahan, Balıkesir, 

Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve 

Yozgat’ta %65, diğer illerde ise %55-65 arasında değişen oranlarda hibe şeklindedir. 

 302-1 tedbiri kapsamında başvuracak kişilerin tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği hariç 

açık arazi büyüklüğü en fazla 4, sera alanı ve mantar/misel üretimi içinse 2 hektar olmalı; 302-

2 tedbiri kapsamında yatırımla birlikte ulaşılabilecek en az kovan sayısı 30, en fazla 500 

olmalı; 302-3 tedbiri kapsamında zanaatkarlık listesinde yer alan faaliyetleri yürüten mikro 

işletmeler başvuru yapmalı, katma değerli ürünler olarak ise rehberde yer alan gıdaların 

üretimi ile gıda dışında yer alan sabun, gül suyu, pelet (biyo-yakıt) ve briket (biyo-yakıt) ile 

prina üretilmeli; 302-4 tedbiri kapsamında yatırım sonunda azami 25 odası bulunmalı; 302-5 

tedbiri kapsamında yatırım sonunda kapasitesi 10-200 ton/yıl aralığında olmalı ve tür olarak 

alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, 

mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı (karabalık), Amerikan yılan balığı yetiştiriciliği 

icra edilmeli; 302-6 tedbiri kapsamında sadece üretici örgütleri başvuru yapmalı ve 302-7 

tedbiri kapsamında ise hidroelektrik dışında kalan azami 5 MW’a (mikro kojenerasyon 

yatırımları için 100 kWe’ye) kadar yenilenebilir enerji üretimi için başvuru yapılmalıdır.        

 Yatırım, TKDK’nın desteklediği 42 ilden birisinde yapılmalıdır. 

 Programa başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını geçmemiş kişiler 

(tüzel kişi ise bu yaş aralığında temsil ve ilzama yetkili kişi) başvurabilmektedir. 

 Başvuru sahiplerinin vergi sistemine kayıtlı olması ve vergi ile SGK borçlarının bulunmaması 

gerekmektedir. Yatırım süreleri ise en fazla 12 ay olarak planlanmalıdır.  

 Yatırımın, yapılacağı yerde son ödeme tarihinden itibaren 5 yıl çalışır durumda olması 

gerekmektedir. Kiralık mülk kullanılacaksa bu durum dikkate alınmalıdır. 

 Destek tutarı işletme başına asgari 5000 Avro, azami 500.000 Avro’dur. 

 Destek oranı tüm IPARD illerinde başvuru sahibinin üretici örgütleri veya üretici örgütlerinin 

hakim ortak olduğu tüzel kişilikler olması durumunda % 65 oranında uygulanacaktır.  

 11. çağrı dönemi için hesaplamalarda 1 Avro 14,3166 TL olarak kullanılmaktadır. 

 Proje kapsamında yapım işleri, yazılım dahil yeni makine-ekipman alımları, yenilenebilir 

enerji yatırımları, atık işleme dahil çevre koruma amacı ile yapılacak yatırımlar ile proje 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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bütçesindeki yapım işi ve makine-ekipman uygun yatırım tutarı toplamının %12’sini 

geçmeyecek şekilde hizmet alımı faaliyetleri uygun harcamalardır.  

 Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, tüm vergiler, işletme 

giderleri, bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır. 

 11. Çağrı Döneminde işletmeler sadece 1 başvuru yapabilmektedir. 

 Yapım işi içeren başvurularda yapı ruhsatının proje son başvuru tarihinden önce ilgili 

idareden alınmış olması gerekmektedir.  

 
 

Yapım işi içermeyen başvurular için 19 Ocak 2022 tarihi saat 09.00’dan itibaren yatırımın 

uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. 

Çevrimiçi proje başvuru sistemi 16 Şubat 2022 tarihi saat 21.00’de kapanacaktır. Çevrimiçi 

yapılan müracaatın fizikî evrak olarak il koordinatörlüklerine son teslim tarihi ise 18 Şubat 2022 

saat 18.00’dir. 

Yapım işi içeren başvurular için 21 Şubat 2022 tarihi saat 09.00’dan itibaren yatırımın 

uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. 

Çevrimiçi proje başvuru sistemi 23 Mart 2022 tarihi saat 21.00’de kapanacaktır. Çevrimiçi 

yapılan müracaatın fizikî evrak olarak il koordinatörlüklerine son teslim tarihi ise 25 Mart 2022 

saat 18.00’dir. 

 
 

Başvurular TKDK İl Koordinatörlüklerine yapılmaktadır. (www.tkdk.gov.tr) 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

http://www.tkdk.gov.tr/

