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EK-17 
PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TABLOSU 

KRİTERLER Puan 
Referans 

Puanı 

1-Başvuru sahibinin niteliği 

Gerçek kişi / tüzel kişi 

10 

3 

Genç çiftçi (18-35 yaş), kadın çiftçi,  bireysel başvuru ve/veya ortaklıkları 5 

Birlik ve/veya ortaklıkları 10 

2-Yatırım yerinin karakteristiği 

Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan nüfusu 20.000'den fazla olan ilçe belediye 
sınırları içinde olması 

10 

4 

Büyükşehir belediye dışındaki illerde merkez ilçe belediye sınırları içinde olması 6 
Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan nüfusu 20.000'den az olan ilçeler ve diğer 
illerin merkez ilçeleri hariç, ilçe/ belde belediye sınırları içinde olması 

8 

Büyükşehir belediye sınırları, içinde nüfusu 5000 altındaki mahalle veya diğer illerdeki 
Köy sınırları içinde olması 

10 

3-Başvuru sahibinin bakanlık kayıt sistemine kayıtlılık durumu 

Başvuru sahibinin en az 3 yıl süre ile kayıt sistemine kayıtlı olması 
5 

1 

Başvuru sahibinin 4 yıl ve daha fazla sürede kayıt sistemine kayıtlı olması 5 

4-Başvuru sahibinin ve/veya ortaklarının hayvancılık konusunda eğitimi 

Hayvancılık konusunda herhangi bir eğitime katıldığına dair bir belge yoksa 

10 

1 

Başvuru sahibinin Bakanlığın düzenlediği (MEB, İŞKUR, KOSGEB ve GTHB 
organizasyonlarında) hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair belge veya 
sertifikasının olması 

5 

Başvuru sahibi gerçek kişinin tarım veya veterinerlik alanlarında ortaöğretim, ön lisans, 
lisans diploması, vb. olması, birlik veya tüzel kişiliklerin bünyelerinde söz konusu meslek 
grupları istihdam etmeleri 

10 

5-Yatırımın karakteristiği 

Kapasite artırımı / rehabilitasyon ve hayvan alımı 

10 

3 

Yeni yatırım (inşaat yapımı, hayvan ve makine-ekipman alımı) 5 

Hayvan alımı 10 

6-Başvuru sahibi gerçek/ tüzel kişi ve birliklerin arazi varlığı 

10 dekar 

10 

1 

11-30 dekar 2 

31-50 dekar 4 

51-70 dekar 6 

71-90 dekar 8 

91 dekar ve üzeri 10 

7-Yem tedarik sekli  

Sözleşmeli 

10 

1 

Kısmen Sözleşmeli 2 

Kiralık 3 

Kısmen Kiralık 4 

Kendi Arazisinden 10 

8-Yatırım yapılacak olan arazinin mülkiyeti 

Yatırım yerinin kamu arazisi olması ve en az 10 yıllık kiralaması varsa 

7 

2 

Yatırım yerinin hisseli, anne,  baba, kardeş veya birinci derecede akrabalara ait olması 4 

Yatırım yerinin başvuru sahibi adına tam hisseli olması 7 

9- Finansman Dağılımı (Belgelendirme veya taahhüt alınacak) 

İnşaat ve hayvanlar için kredi kullanılacak 

8 

2 

Sadece hayvanlar için kredi kullanılacak 4 

Tüm İşletme kendi sermayesi ile karşılanacak  (Kredi Kullanılmayacak) 8 

10-Bakanlık değerlendirme puanı 20 20 

 


