TAAHHÜTNAME
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından uygulanacak Küçükbaş
Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi” ve “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi
Kullandırılmasına İlişkin 8/1/2018 tarihli ve 2018/11188 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”
kapsamında alacağım küçükbaş hayvanlar ve buna ilişkin Ziraat Bankasından kullanacağım
krediye ilişkin olarak;
1-TİGEM tarafından hazırlanan ve ilan edilen Proje ve Uygulama Esasları ile Bakanlık,
Banka ve TİGEM arasında imzalanan Protokolün bu taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası ve
eki olduğunu, bu mevzuatın tamamını okuduğumu, konu ile ilgili yapılacak düzenlemelere
ilişkin değişiklikler doğrultusunda yapılacak işlemleri baştan kabul ettiğimi ve tüm hükümlerine
kayıtsız şartsız uyacağımı2- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık
(GTHB) İl/İlçe Müdürlüklerine vereceğim bilgi ve belgeler ile bunların eklerinde yazılı olan
bilgilerin doğru olduğunu, yanıltıcı bilgi vermediğimi, bilgilerde değişiklik olması halinde yeni
bilgileri değişikliği takibeden 15(onbeş) gün süre içinde vereceğimi, söz konusu bilgilerin
gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde, TİGEM tarafından hakkımda yapılacak yasal işlemleri
şimdiden kabul ettiğimi,
2-Başvuru esnasında sahibi olduğum ve/veya kiralayacağımı beyan ettiğim işletme ve
araziler ile ilgili evrakları sözleşme imzalamadan önce temin ederek teslim edeceğimi,
3-Projeye yapacağım başvuru ile TİGEM’in herhangi bir taahhüt altına girmediğini,
yapılacak değerlendirme sonucu hazırlanan listelere itiraz etmeyeceğimi, kredi almaya hak
kazanmış olsam dahi TİGEM’ e bir sorumluluk yüklemeyeceğimi,
4-Satın alacağım krediye konu küçükbaş hayvanların bedelinin TİGEM’e Banka
tarafından ödenmesine muvafakat ettiğimi,
5-Tarafıma hayvan verilmesini müteakip 5(beş) gün içinde Banka’ya talimat
vereceğimi,
6-Banka, GTHB İl/İlçe Müdürlükleri ve TİGEM tarafından yetkilendirilen kişi ve /veya
kurum/kuruluş tarafından yapılacak olan izleme/denetim sırasında yetkililerce talep edilen
proje konusu her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekli kolaylığı sağlayacağımı,
yetkililerce talep edilmesi halinde tüm kurum/kuruluşlardan projeye ait bilgi ve belgelerin
erişimine izin vereceğimi,
7- Kredi ile satın alacağım küçükbaş hayvanların, Bakanlıkça öngörülen teknik ve sağlık
kriterleri yönünden her türlü kontrollerinin yapılmasını sağlayacağımı, Bakanlığın 5996 Sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanun çerçevesinde çıkartılan
mer'i mevzuat hükümlerine uyacağımı, uymamam halinde her türlü hukuki ve cezai
sorumluluğu kabul edeceğimi,
8-Başvuru sırasında TİGEM’e bildirdiğim adresin kanuni tebligat adresi olduğunu, bu
adrese gönderilen bildirim ve tebligatların tarafıma yapılmış olduğunu, adres değişikliklerini
bildireceğimi, proje başvuru ve süreçlerini takip edeceğimi,

9-Proje kapsamında yem, ilaç vb. alacağım/aldığım kurum/kuruluş, firmalar veya
üçüncü şahıslarla aramda ortaya çıkacak her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda TİGEM’ in
ve İl/İlçe Müdürlüklerinin taraf olmadığını,
10-Proje konusu ile ilgili Bakanlık veri tabanına veya üretici, yetiştirici, ıslah birliğine
kaydımı yaptırdığımı/yaptıracağımı ve proje sonuna kadar devam ettireceğimi,
11-TİGEM ve/veya İl/İlçe Müdürlükleri tarafından verilecek eğitimlere iştirak
edeceğimi,
12-Proje içeriğinde olan küçükbaş hayvanları doğal risklere karşı proje uygulama ve
izleme süresince tarım sigortası yaptıracağımı ve poliçe örneğini Banka’ya teslim edeceğimi,
13-Proje kapsamında satın aldığım damızlık hayvan sayısı kadar damızlık hayvan
varlığımı proje süresince muhafaza edeceğimi, proje kapsamında konulacak ipotek dışında
herhangi bir sözleşme sebebiyle rehin göstermeyeceğimi, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri
haciz konulması halinde durumu 7 (yedi) gün içerisinde tüm belgeleri ile birlikte TİGEM’e ve
Banka’ya yazılı olarak bildireceğimi, aksi halde küçükbaş hayvanların satın alma bedelini yasal
faizi ile birlikte ödeyeceğimi,
14-TİGEM ile aramızda doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri
ve İcra İflas Müdürlüklerinin yetkili olacağını,
15-İlgi mevzuata ve iş bu taahhütnameye uymamam durumunda Bakanlık, Banka ve
TİGEM tarafından hakkımda yapılacak işlemleri kabul ettiğimi, uyuşmazlığın giderilememesi
halinde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın Bakanlık, Banka ve TİGEM tarafından talep
edilen meblağı, yasal faizi ile birlikte herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın geri
ödeyeceğimi ve hiçbir hak talep etmeyeceğimi,
Kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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