TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ UYGULAMA
ESASLARI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü
ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak “KÜÇÜKBAŞ
HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ” kapsamında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda Yatırım ve İşletme Kredisi kullandırılması
uygun bulunan Üreticilerin küçükbaş hayvan işletmesi kapasitelerinin 300 başa çıkarılmasına
ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki belirtilmiştir.
I-TANIMLAR
Bu uygulama esaslarında geçen;
Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
TARSİM:
Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu’nu,
İl/İlçe Müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe Müdürlüklerini,
Komisyon: İl/İlçe Müdürlükleri tarafından oluşturulan Komisyonunu,
Proje Yürütme Birimi: TİGEM tarafından oluşturulan birimi,
Üretici/Üreticiler: Proje kapsamına alınması uygun bulunan üreticileri,
Proje: TİGEM tarafından uygulanacak “Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi” ni,
Üretici Değerlendirme Tablosu: Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi" Üretici
Değerlendirme Tablosunu,
İşletme Tescil Belgesi: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği
herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere İl/İlçe
müdürlüklerince verilen belgeyi,
Kapasite Raporu: İl/İlçe Müdürlüğünce düzenlenmiş İşletme Kapasite Raporu,
Karantina Uygunluk Belgesi: İl/İlçe Müdürlüğünce düzenlenmiş İşletme Karantina Uygunluk
Belgesini,
Sözleşme: TİGEM ile Üretici/Üreticiler arasında imzalanan, Küçükbaş Hayvan Alımına İlişkin
Sözleşmeyi
Taahhütname: Projeden yararlanmak üzere başvuran Üretici/Üreticilerin TİGEM ve Bankaya
verdikleri idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren belgeyi,
Teknik Şartname: Üreticiler için proje kapsamında TİGEM tarafından satın alınacak
küçükbaş hayvanların teknik ve sağlık özelliklerini gösteren belgeyi,
Banka Kredi Sözleşmesi: Banka tarafından Proje kapsamında kredi kullandırılacak
Üretici/Üreticiler ile Banka arasında kanunların öngördüğü koşullar çerçevesinde imzalanan ve
kapsamı Banka tarafından belirlenen sözleşmeyi,
Yazılım Programı: TİGEM tarafından hazırlatılan, ön başvuruların alınmasını sağlayan ve
Uygulama rehberi kapsamında yürütülen iş işlemlerin yürütülmesine yardımcı olan, TİGEM ile
İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen personelin veri girişlerini yapabildiği internet
ortamında (300koyun.tigem.gov.tr) çalışan yazılım sistemini,
ifade eder.
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II-PROJENİN DUYURULMASI, BAŞVURU SÜRECİ, BAŞVURULARIN ALINMASI,
BAŞVURU SAHİBİNDE ARANAN ŞARTLAR, BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENİLEN
BELGELER,
A-Projenin Duyurulması
(1)Projenin başvuru şartları ve uygulamaya ilişkin rehber TİGEM’in web sayfasında
yayımlanır.
B-Başvuru Süreci, Başvuruların Alınması:
(1) Başvurular 20 Şubat 2018 tarihinde başlar, 02.03.2018 tarihi mesai saati bitiminde sona
erer.
(2) Başvurular TİGEM web tabanlı yazılım üzerinden (300koyun.tigem.gov.tr) yapılır.
C-Başvuru Sahibinde Aranılacak Şartlar:
(1) Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,
(2) Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor olması,
(3) Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve asgari 300 (üç yüz) baş damızlık küçükbaş
hayvan ve asgari 4(dört) ay süreyle yeni doğacak yavruları barındırma kapasiteli barınağa
sahip olması,
(4) Faaliyet gösterdiği bölgede küçükbaş hayvanlar için uygun ve yeterli mera/otlak alanı
bulunması,
(5) Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meradan/otlaktan başvuru tarihi itibariyle ve proje
süresince yaralanıyor/yararlanacak olması,
(6) Yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50’ sini yetiştirme imkanına sahip olması, buna
uygun tarlasının bulunması ve/veya kiralanması ve kira sözleşmesinin proje süresi ile
uyumlu olması,
D-Başvuru Sahibinden İstenen Belgeler:
(1) Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi Başvuru Dilekçesi (Ek: 1),
(300koyun.tigem.gov.tr internet adresinde bulunan başvuru sayfasındaki dokümanlar
içerisinden indirilecek)
(2) Nüfus cüzdanı örneği,
(3) Varsa Tarım ve hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim
kurumlarından mezun olduğuna dair anlar için diploma sureti,
(4) Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,
(5) Noter tasdikli TAAHHÜTNAME(Sözleşme imzalama aşamasında verilecektir)(Ek: 2)
(6) Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise onaylı belge,
(7) Belgelerin teslim alma tarihi itibariyle ile mülkiyeti başkasına ait veya
Üretici/Üreticilerin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlardan kredi vadesi sonuna
kadar Proje kapsamında kullanılacağına dair noter onaylı muvafakatnameyi,
(8) Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan barınak/mera/otlak/yem bitkisi
üretim alanları ile ilgili olarak yapılan en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi,
(9) Kiralık ve hisseli araziler/barınaklar ile ilgili tapu kayıtları
(10) Üretici/Üreticiler ait İşletme Tescil Belgesi,
(11) Üretici/Üreticiler ait İşletme Kapasite Raporu.
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
(1) Başvurularla ilgili olarak, Üretici/Üreticiler tarafından beyan edilen barınak kapasitesi,
koyun ve arazi varlığı dikkate alınarak ön değerlendirme (yapılır.
(2)Ön değerlendirme sonucu oluşan liste kredibilite açısından değerlendirilmek üzere
Banka’ya gönderilir.
(3)Banka tarafından kredi alması uygun bulunanların listesi TİGEM’e bildirilir.
(4)TİGEM, kredi alması uygun bulunan Üretici/Üreticilerin listesini İl/İlçe Müdürlüklerine
gönderir ve Üretici/Üreticileri ayrıca e-mail ve SMS yoluyla bilgilendirilir.
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(5)Banka’dan kredi alması uygun bulunan Üreticiler,
(6)II-D maddedeki yer alan ve ilgili mercilere onaylatılmış belgeleri TİGEM tarafından
belirlenecek tarihte İl/İlçe Müdürlüklerine teslim eder. Teslim tarihi, TİGEM web sitesi ve
program üzerinden duyurulur. (e-mail ve SMS)
(7)İl/İlçe Müdürlüklerinden kendisine şifre verilen personeller, belgeleri var-yok ve uygunuygun değil şeklinde kontrol ederek teslim alır ve programa işler.
(8)Komisyon tarafından, yukarıda II-C maddesinde belirtilen başvuru koşullarının sağlanıp
sağlanmadığı, kapasitesinin uygun olup olmadığı belirlenir, İl/İlçe Müdürlükleri tarafından esas
alınarak her başvuru sahibi için puanlama yapılır. Kesinleşen asil listeler TİGEM tarafından
TİGEM’in internet sitesinden yayımlanır.
(9)Komisyon tarafından değerlendirme sonuçları uygun bulunan Üretici/Üreticilere ilişkin
bilgiler, TİGEM tarafından Banka’ya ve İl/İlçe Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir.
(10) Kesinleşen listede yer alan Üretici/Üreticilerin kredi ile ilgili tüm işlemleri ve kredi
kullandırılması Bankanın kendi esas ve usullerine göre yapılır.
(11) Banka tarafından kendisine kredi limiti tahsis edilen ve işlemleri tamamlanan
Üretici/Üreticilerin isimleri liste halinde TİGEM’e yazılı olarak bildirilir.
(12) Projeden yaralanacak Üretici/Üreticilere ilişkin bilgiler TİGEM’in internet sitesinden
duyurulur.
(13) Banka tarafından kendisine kredi limiti tahsis edilen ve işlemleri tamamlanarak
isimleri TİGEM’e bildirilen Üretici/Üreticiler, belirlenen süre içerisinde bağlı bulunduğu İl/İlçe
Müdürlüklerine giderek Sözleşmeyi imzalar.
(14) TİGEM küçükbaş hayvanların teslimi ile ilgili termin planını hazırlayarak
Üretici/Üreticilere bildirir.
IV-TARAFLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Bakanlık, Banka ve TİGEM’ in görev ve yükümlülükleri taraflar arasında imzalanacak Protokol
ile Üretici/Üreticilerin görev ve yükümlülükleri de imzalanacak sözleşmeler ile belirlenir.
A- TİGEM
(1)Projenin başvuru şartlarını belirleyerek web sayfasında yayımlar,
(2)Projenin tanıtımını ve Üretici/Üreticilerin bilgilendirilmesini sağlar,
(3) Bakanlık ile birlikte İl/İlçe bazında uygulanacak proje sayısını belirler,
(4) TİGEM web sayfasından (300koyun.tigem.gov.tr) Üretici/Üreticilerin ön başvurularını
alır,
(5)Ön değerlendirme sonucu oluşan listeleri kredibilite açısından değerlendirilmek üzere
Banka’ya gönderir,
(6) Kredi alması uygun bulunan Üretici/Üreticilerin listesini İl/İlçe Müdürlüklerine
gönderir. Üreticileri ayrıca e-mail ve SMS yoluyla bilgilendirir.
(7)Üretici/Üreticilerle Sözleşme imzalar,
(8)Küçükbaş hayvanların teslimi ile ilgili termin planını hazırlayarak Üretici/Üreticilere
bildirir,
(9)Projeden faydalanan Üretici/Üreticilere eğitim verir,
(10) Proje kapsamında Üretici/Üreticilere dağıtılacak küçükbaş hayvanları tedarik eder,
(11) Küçükbaş hayvanların termin planına göre Üretici/Üreticilere teslimini yapar,
(12) Üretici/Üreticilerin proje kapsamında edindirilen küçükbaş hayvanlardan üreteceği
kuzuların alımı için gerekli usul, esas, fiyat vb. hususları belirler,
(13) Üretici/Üreticilerin herhangi bir sebeple Proje kapsamındaki faaliyetlerini devam
ettirememesi durumunda Proje konusu Sözleşme kapsamındaki tüm hayvanları satın
alır.
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B-İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ
(1)Komisyon tarafından esas alınarak her başvuru sahibi için değerlendirme yapar ve bu
değerlendirmeler Üretici Değerlendirme Tablosu’na otomatik olarak kayıt olur,
(2)Kendisine şifre verilen personeller vasıtasıyla yazılım programı üzerinden, belgeleri
var-yok ve uygun-uygun değil şeklinde kontrol ederek teslim alır ve programa işler,
(3)Üretici/Üreticiler tarafından teslim edilen belgeleri muhafaza eder,
(4)Banka tarafından kendisine kredi limiti tahsis edilen Üretici/Üreticilere, programda
kayıtlı Sözleşmenin çıktısını alarak imzalatır ve imzalanan Sözleşmeleri TİGEM’ e
gönderir.
(5)Üretici/Üreticilerin Proje kapsamında edindikleri hayvanları her türlü veterinerlik, aşı
ve küpeleme işlemlerini ücretsiz yapar.
(6)Projeden yararlandırılan Üretici/Üreticilere ait işletmeleri üçer aylık periyotlarla kontrol
eder ve kontrol sonucuna ilişkin bilgi ve belgeleri liste halinde Bankaya ve TİGEM’ e
yazılı olarak bildirir.
C-BANKA
(1) TİGEM tarafından gönderilen Üretici/Üreticiler listesini, kendi esas ve usullerine göre
değerlendirerek kredi kullandırılması uygun bulunan Üretici/Üreticileri belirler,
(2) Kendisine kredi limiti tahsis edilen ve işlemleri tamamlanan Üretici/Üreticilerin
isimlerini liste halinde TİGEM’e bildirir.
(3) Kredi kullandırılması uygun bulunan ve TİGEM’ den Proje kapsamında küçükbaş hayvan
almaya hak kazanan Üretici/Üreticilere kredi kullandırır.
(4)Üretici/Üreticilere kredi karşılığı teslim edilen küçükbaş hayvanların bedelini TİGEM’ e
öder,
D-Üreticiler:
(1)Yukarıda II-D maddesinde istenilen belgeleri İl/İlçe müdürlüklerine, belirlenen süre
içerisinde teslim eder,
(2)Banka ile Kredi Sözleşmesini, TİGEM ile Sözleşmeyi imzalar,
(3) Proje süresince, Banka ve TİGEM ile imzalamış olduğu sözleşmelerde yer alan
yükümlülükleri yerine getirir,
V-DİĞER HUSUSLAR
(1)Projenin başvuru kabul dönemi 02.04.2018-30.06.2019 tarihlerini de içeren periyottur.
(2) İlk etapta Projeye konu edilebilecek hayvan sayısı 500.000 (beşyüzbin) baş ile sınırlıdır.
VI- YÜRÜTME
Bu uygulama esaslarını Bakanlık, Banka, TARSİM ve TİGEM birlikte yürütür.
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