
DAP PROJESİ KAPSAMINDA % 50 HİBELİ AHIR İNŞAATI BAŞVURU YERİ, 

ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR  

Ahır İnşaatı Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek 

ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar : 

  a) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya 

Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve anaç varlığı en az 10 baş en fazla 49 baş anaç sığır veya 

en az 100 baş  en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesinin başvuru tarihinden 

en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş 

olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında veya üstünde anaç varlığı olan yetiştiricilerin 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Koç-teke başvurularında anaç koyun-keçi desteklemesinden yararlanmış olduğuna dair 

belge veya yaptırmış olduğu herhangi bir aşılama belgesi varsa istenecektir. 

b) Başvuru sahibi tüzel kişiliğin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi kayıt 

sistemine kaydı esastır. Bu nedenle, tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıtlı olmaları 

gerekmez. 

c) Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu 

İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar. 

            ç) Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurmamak kaydıyla kredi ve vergi 

teşviklerinden yararlanabilirler.  

d) Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer 

alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.  

e) Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; 

Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi 

konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.  

 

Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar :  

a) Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların 

içinde bulunduğu ortaklıkları,   

b) Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, (SGK 

prim borcu Damızlık alımlarında istenmeyecektir). Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca 

tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 

5.000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler 

yapılabilecektir.     

c) 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl 

Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)  

            ç) İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi 

verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili 

işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan 

konumda olanlar,  

d) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler, 

e) Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe 

konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar. 

a, ç, d, ve e maddeleri için yatırımcıdan taahhütname kapsamında beyanı alınır. 
 


