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EK-5 
TAAHHÜTNAME 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA 
(İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) 

27/6/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin 
Desteklenmesine İlişkin Kararda yer alan hibe destekleme konuları için …………………….…. İli Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaatım sonucu Karar, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde 
belirlenen kurallar kapsamında başvurum kabul edilmiştir. 

1. Yatırım projesini kendi sorumluluğum altında gerçekleştirmeyi,  
2. Tarafıma tebliğ tarihinden itibaren yatırım termin planına uygun süresi içinde tamamlamayı, 
3. Yatırımların bitirilmesi sonrasında hak edişe müracaat etmeyi, 
4. Destekleme dışındaki yatırım kaynağını karşılamayı, 
5. Yatırım projesindeki standartlara uygun, gerekli özen, verimlilik, şeffaflık ilkelerine uymayı, 
6. Projede yer alan ve destekleme dışında tutulan iş ve işlemleri ayni katkı olarak karşılamayı, 
7. Yatırımdan vazgeçtiğim veya mücbir sebep dışında tamamlayamadığım hallerde desteklemeden 

yararlanmayacağımı, 
8. Saklanması gereken belge ve bilgileri 5(beş) yıl süreyle muhafaza edeceğimi, 
9. Projede yapacağım her türlü revize işlemini zamanında İl Müdürlüğüne bildireceğimi, 
10. Yatırım esnasında meydana gelebilecek iş kazalarından sorumlu olacağımı, 
11.  Bakanlık ve diğer kamu görevlilerin yapacağı denetimlerde her türlü kolaylığı sağlayacağımı, 
12. Hibe kapsamında satın alınacak damızlıkların seçiminde kendim de katılmadığımda, tercih 

ettiğim ırklardan İl Müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir 
veteriner hekimden oluşan seçim heyetince yapılan seçimi sonucunu kabul ettiğimi, 

13. TARSİM hayvan hayat sigortasını yaptıracağıma, yaptırmadığım takdirde damızlık materyalin, 
tarafıma teslim edilmiş olsa bile; hibe ödemesinin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın 
geri alınmasını, 

14. Desteklemeden yaralandığım buzağıları en az 3 aylık gebe düve olarak ve en az 10 baş’lık gruplar 
halinde satacağıma,  

15. Hibeden yararlandığım konular çerçevesinde işletme faaliyetlerimi tam kapasite ile 5(beş) yıl süre 
ile devam ettireceğimi, 

16. İstenen bilgi ve belgeleri vaktinde ibraz edeceğimi, 
17. Yatırım için gerekli yasal izinleri almayı, 
18. Tarafıma sağlanan desteği hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devretmeyeceğimi, 
19. Yatırım yerinin davalık olmadığını, olması durumunda desteklemeden yararlanmamayı, 
20. Gerçek dışı veya sahte belge tanzim edilmesi hallerinin tespitinde destekleme dışında 

tutulacağımı ve sorumlu olduğumu, 
21. Tarafımın/şirketimizin, ortaklarının dolandırıcılık veya yolsuzluk yapması, suç örgütüne dâhil 

olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyetinin tespiti halinde 
destekleme dışında tutulacağımı veya ödenen desteklemeyi iade edeceğimi, 

22. Uygulama rehberinin “3.4 Desteklemeden Yararlanamayacaklar Olanlar” bölümünün (f) 
maddesine uygun hareket edeceğime, etmediğim takdirde ödenen desteklemeyi iade edeceğimi 

23. Taahhütlerimi yerine getiremediğim durumlarda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde aldığım destekleme miktarını ödeyeceğimi  

24. Aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi 
veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış isem Karar kapsamındaki hibe 
desteğinin iptal edileceğini, 

25. Başvuru ve yatırım bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibarıyla 
doğruluğunu, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde Bakanlıkça verilen 
desteklemenin ve yatırım programının iptal edilebileceği gibi, kısmi müeyyide de 
uygulanabileceğini, devlet memuru, kamu işçisi ve devlet üniversitelerinde öğretim üyesi 
olmadığımı beyan, kabul ve taahhüt ederim/ederiz. 

 Tarih 
Temsil ve ilzama yetkili 
Kişilerin isimleri, imzaları ve Kaşe 

 


