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 Hibe Başvuru Formu,  

 Ön Proje Formu, 

 Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları, 

 Türkvet işletme tescil belgesi ile anaç hayvan varlığını 
gösterir belge, 

 Nüfus cüzdanı onaylı sureti (gerçek kişiler için) 

 Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli 
imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili 
kurullarından alınmış yetkilendirme kararı, 

 Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısın-
dan nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gaze-
tesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için), 

 Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldık-
ları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları 
yönetim kurulu kararı, 

Koç-Teke Alım Başvurusu İçin 
Gerekli Belgeler  

YENİ                
İNŞAAT             
VEYA               
TADİLATA 

Destekleme 2014 – 2018                 
yıllarını kapsamaktadır... 

 Damızlık koç/tekeler TİGEM ve veya Halk    
Elinde Islah Projesi kapsamında olan işletme-
lerden bağlı bulundukları Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği vasıtasıyla temin 
edilecektir. 

 Hibe kapsamında satın alınan damızlık erkek 
materyal 3 yıl süre ile satılamaz. Bu konuda 
yatırımcı noter tasdikli taahhütname vermek 
zorundadır. 

 Anne baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler 
arasında yapılacak alım ve satımlar                      
destekleme kapsamı dışındadır. 

 En az 1 yıllık TARSİM hayvan hayat sigortası 
yapılması zorunludur. 

 Damızlık Koç - Teke 
 Alımlarında...  

DAMIZLIK 
KOÇ-TEKE 
ALIMINA    
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HİBE DESTEĞİ 

( 
) 

Destekleme; 5 Temmuz 2014 tarih ve 29051 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan ‘’ Doğu Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası, Doğu Karade-
niz kapsamındaki İllerde Hayvancılık yatırımları-
nın desteklenmesine ilişkin Uygulama Esasları 
Tebliği ( No : 2014/28) gereğince yapılmaktadır. 

Destekleme; DAP, GAP, KOP ve 
DOKAP kapsamında yer alan                
35 ilimizde uygulanacaktır. 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ  
YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Tel :0 312 442 88 02   Fax :0 312 442 88 18 

www.turkiyekoyunkeci.org 

İnşaat Yapım ve Tadilat Başvurusu 
İçin Gerekli Belgeler  
Koç –Teke başvurusu için istenilen belgelere ek olarak; 

 Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu, 

 Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait aidiyet belgesi/
belgeleri, 

İnşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olacaktır. Kamu 
arazisi kiralayan (en az on yıllık kira sözleşmesi istenir) 
yatırımcılar için bu şart aranmaz. Üzerine  yeni  inşaat ve 
tadilat inşaatı yaptıracak işletmelerde  arsanın birden 
fazla kişiye ait olması durumunda, her bir hissedarın 
yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge ile 
sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları 
olduğunu gösterir noter tasdikli belge istenecektir.  

Tapunun eş ve 1. derece akrabalara ait olması duru-
munda muvafakat belgesi. 



 Projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre 
içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe 
desteğinden bir kez yararlandırılır. 

 Her proje sahibi proje konularından sadece bir 
defa hibe desteğinden yararlanabilir. 

 Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatı-
rımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırım-
dan bir daha yararlanamaz. 

 Sadece damızlık koç/teke alımı başvurusu ya-
pan yatırımcılara öncelik tanınır. 

 Desteklemeden Yararlanma  

Yeni inşaat veya tadilat inşaatı yapacak olan yatı-
rımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler 
ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu Bakanlık İl 
Müdürlüğüne, sadece damızlık koç/teke alımı hibe 
desteğinden yararlanacaklar ise Bakanlık İl/İlçe            
Müdürlüklerine başvururlar. 

Başvurular her ayın 1-15’i arasında yapılır. 

    Başvurunun Yeri ve Zamanı  

 Başvuru tarihinden en az 1 yıl önce Bakanlık 
Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt            
Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde en az 
100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli 
aktif işletmesi bulunan gerçek ve tüzel kişiler. 

 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818 sayılı 
Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, 
limitet şirket ve anonim şirket ve bunların arala-
rında oluşturdukları ortaklıklar. 

 İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe 
uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı koo-
peratifler, Birlikler ve bunların üst örgütleri. 

          Kimler Başvurabilir   

 Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişinin Bakanlık 
Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt             
Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde en az 
100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli 
aktif işletmesinin başvuru tarihinden en az 1 yıl 
önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutla-
ka başvuru ile birlikte sunmuş olması gerekir. 

 Koç/Teke başvurularında anaç koyun-keçi                
desteklemesinden yararlanmış olduğuna dair 
belge veya yaptırmış olduğu herhangi bir aşılama 
belgesi varsa istenecektir. 

 Gerçek ve tüzel kişinin kamudan bağımsız olması 
gerekir. 

 Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurmamak 
kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlana-
bilirler. 

           Aranacak Şartlar  

 Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, bir-
lik ve benzeri teşekkülleri ile bunların bağlı bu-
lunduğu ortaklıkları, 

 Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik 
Kurumuna prim borcu olanlar, 

 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23.maddesi hü-
kümleri uygulananlar, 

 İflas etmek ve tasfiye edilmek, ilişkileri mahke-
meler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle 
anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya 
almış olmak gibi konularla ilgili işlemlere tabi 
olmak, 

 Temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm             
giyenler, 

 Desteklemeye esas konularla ilgili olarak               
herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş kazası 
suiistimal suçlusu olanlar, 

 Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi 
yükümlülüklerini yerine getirememe  konusun-
da ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş 
durumda olanlar. 

Yararlanamayacak Olanlar  

Desteklemeye başvuracak gerçek ve tüzel kişiler,  ihtiyaç 
duydukları bilgileri herhangi bir bedel ödemeden Bakan-
lık İl Proje Yürütme Biriminden veya Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliğinden öğrenebilir, başvuru için 
gerekli formları temin edebilirler.  


