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Amag ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararm amacu Dogu Anadolu Projesi (DAP) kapsamtndaki Agn,
Ardahan, Bingol, Bitlis, Erzincan, EIaz;rP, Erzurum, Hakkari, I[drr, Kars, Malatya, Mu$,
Tunceli ve Van illeri, Grineydo$u Anadolu Projesi (GAP) kapsamrndaki Adtyaman, Batman,
Diyarbakrr, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, $anhurfa ve $rrnak illeri, Konya Ovasr Projesi
(KOP) kapsamrndaki Konya, Karaman, Ni[de ve Aksaray illeri ile Do$u Karadeniz Projesi
(DOKAP) kapsamrndaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve
Giimtiqhane illerinde bolgesel geliqmiqlik farklanmn azaltrlmasrna yonelik olarak, biiyiikbag
ve kiigiikbaq hayvancrhk igletmelerinin altyaprlanrun geligtirilmesi, hayvansal iiretimde
verimlilik ile kalitenin artrnlmasl ve modern hayvancrhk igletmelerinin kurulmasr iqin
yaprlacak yatnmlann desteklenmesine iligkin usul ve esaslann belirlenmesidir.

(2) Bu Karar kapsammda, Tiirkvet sisternine g<ire igletmesi aktif olan yetiqtiricilere;
briytikbag igin en az 10 baq anag, en qok 49 baq anag kapasiteli, kiigilkbaq igin erL az 100 bag
ffiag, en gok 200 baq anag kapasiteli yeni alur ve afrl yaprmr, tadilatr ve kapasitelere uygun
damrzhk erkek materyal (bo[a, kog, teke) ahmma hibe deste$i uygulann.
(3) Hibe deste$i programr 2014-2018 yrllan arasrnda uygulanrr.

Yatrnm konulan ve hibe oranlarr
MADDE 2- (l) Bu Karar kapsamrnda, kurulu veya kurulacak iqletmelere

agafirda

belirtilen oranlarda hibe destefii odemesi uyguiamr.
Yatmm

Konularr

Uvgulanacak Hibe Oranr (%)

Ngenr

Yeni inqaat veya tadilat

50

HAWAN ALIMI
Dan:uzhk bo[a, kog ve teke ahmr

80

(2) Bu Karar kapsamrnda, gergek veya tfrzel kiqilerce kurulacak

igletmeler
uygulanacak hibe deste$inden bir kez yararlandrnlr ve yafinm tutanrun desteklemeye esas
tist strun uygulama esaslan tebli[inde belirlenir. Yatrrrm tutanrun tist smtnnt agan ktsmr ise
ayni katkr olarak yatrnmcr tarafindan karqrlamr. Her bir proje sahibi sadece bir projesi igin
hibe deste [inden yararlanabilir.

(3) Bu Karar kapsammda uygulanacak hibe destefinden, projesi onaylanan ve
proiesinde belirtilen srire iginde yatnmr tamamlanan iqletmeler yararlanrr. Yattrtmtn

il

tamamlanamamasr halinde, ek stire verilmesinde
Proje Defierlendirme Komisyonunun
uygun goriiqti dofirultusunda Grda, Tarrm ve Hayvancrhk Bakanh[r yetkilidir.

Finansman ve iidemeler
MADDE 3- (1) Bu Karar uyannca yaprlacak ddemeler GAP, DAP, KOP ve DOKAP
eyiem planlan kapsamrnda Grda, Tanm ve Hayvancrhk Bakanhfimrn ilgili yrl btitgesine
tahsis edilen ve Hayvancrhk Yatrrrmlanmn Desteklenmesi Programr kapsammda Gtda,
Tanm ve Hayvancrltk Bakanhfir biitgesinde yer alan sennaye transferleri ddeneklerinden
karqrlamr.

(2) Odemeler T.C. Ziraat Bankasr A.$. aracrhfiryla yaprlrr. Bu Karann uygulanmau ile
ilgili olarak T.C. Zirdat Bankasr A.$.'ye destekleme tutanrun o/o 0,2'si orarunda hizmet
komisyonu 6denir.
Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 4- (1) Bu Karar kapsammdaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve
kuruluqian ile ortakhklan yararlanamaz.

(2) Bu Karar kapsamrndaki destek unsurlarmdan yararlanan yatmmcilar, difer kamu
kurum ve kuruluglannrn desteklerinden yararlanamazlu. Di$er kamu kurum ve
kuruluglannm bu Karar kapsamrndaki aynr destek konulanndan yararlanan veya yararlanacak
yatrnmctlar bu kapsamda Gtda, Tanm ve Hayvancrhk Bakanh[rna mtiracaat edemez. Bu
fikra hriktirnlerine uyulmamasr halinde, bu Karar kapsamrnda yararlanrlan destekler ilgili
mevzuat gergevesinde geri ahnrr.
Denetim ve cezai hiikiimler
MADDE 5- (1) Hibe destekleme odemeleri ile
tedbirleri Grda, Tanm ve Hayvancrhk Bakanhfr alr.

ilgili

hususlarda denetimi saglayacak

(2) Haksrz tidendifii tespit edilen destekleme ddemeleriyle ilgili alacaklar, ddemenin
yaprldrfir tarih itibanyla, 6183 sayrh Amme Alacak-lanmn Tahsil Usuhi Hakkrnda Kanun
htikiimlerine gdre ilgililerden tahsil edilmek tizere ilgili vergi dairelerine intikal etririlir.

(3) idari hata sonucu diizenlenen belgelerle yaprlan odemeler harig olmak 'lizere
desteklemelerden haksrz yere yararlandrfr tespit edilen yetigtiricilere, 1 51412006 tarihli ve
5488 sayrh Tanm Kanununun 23 tincti maddesi htiktimleri uygulanrr.

Uygulamaya iligkin usul ve esaslar
MADDE 6- (l) Bu Kararrn uygulanmaslna iliqkin usul ve esaslar Grda, Tarrm ve
Hayvancrhk Bakanhfimca grkarrlacak teblifi ile belirlenir.

Yiiriirliik
MADDE 7- (l) Bu Karar yayrmr tarihinde y.tirtirltifie girer.

Yiiriitme
MADDE 8- (1) Bu Karar htikiimlerini Grda, Tarrm ve Hayvancrlrk Bakanr yiinitiir.

