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SORULAR

S.1

S.2

S.3

S.4

S.5

S.6

Köyümüze henüz kadastro yapılmamıştır.
Şu anda ekip biçtiğim araziler babamdan
bana kalmıştır. Zilyet ile tasarrufunda
bulunduğum arazilerin tapusu kadastro
işlemleri tamamlanmadığı için henüz yok.
Ancak zilyetimde olan ait arazim yaklaşık
200 dönümdür. Bu araziler ile ilgili olarak
Tarım Bakanlığı’nca sağlanan desteklerden
yararlanmaktayım ve bu bilgilerin
doğruluğunu gösteren ÇKS kaydımda da
mevcuttur. Projeden yararlanabilmem için
Tarım Bakanlığı ÇKS kaydı yeterli mi?
Kendi adıma hayvancılık projesine
müracaata bulunmak istiyorum, ancak
bütün tapular müteveffa babamın adına. Bu
arsalara ait tapuyu henüz alamadık, tapu
devri işlemleri ise proje başvuru son tarihine
kadar yetişmeyecektir. Proje başvurusunda
bulunurken babama ait tapu kaydı ve
veraset ilamını başvuru evrakına eklemek
yeterli midir?
Türkvet’e kayıtlı toplam 49 büyük baş
hayvan mevcut, ancak bunlardan 5 adedi
süt sığırı niteliğindedir. Başvuru yapılabilir
mi?
Bir aile şirketimiz var (2 ortaklı). Şirket
adına tapu kaydı ve ÇKS kaydı
bulunmamaktadır. Tapu ve ÇKS kaydı
şirket ortağı kişinin adına alınmıştır. Ancak,
aynı kişinin TÜRKVET’ kayıtlı hayvanı
bulunmamaktadır. Başvuru yapılabilir mi?
DAKA 2010 KOBİ Mali Destek Programı
kapsamında sondaj projeleri uygun projeler
mi?
Parke ve parke taşı üretimi desteklenecek
proje konuları içerisinde yer almakta mıdır?

CEVAPLAR

Her halükarda, işletmenin kurulacağı
arazinin tapu sicil kaydı başvuru sahibi
adına olmak zorundadır. Ancak,
işletmenin ihtiyacı olan kaba yem
temini için gerekli olan arazinin
başvuru sahibi adına olan ÇKS kaydı
yeterlidir.

Başvuru
esnasında
sunulması
gereken destekleyici belgelerden olan
işletmenin kurulacağı alanın tapu
kaydı başvurucu adına kayıtlı olması
zorunludur.

Evet, başvuru yapabilir.

Şirket tüzel kişiliği adına tapu ve ÇKS
kaydı olması koşulu ile başvuru
yapabilirsiniz.

Hayır, uygun değildir.
Parke ve parke taşı üretimi 2010 KOBİ
Mali
Destek
Program
Başvuru
Rehberinde yer alan Öncelik 3
kapsamında uygun başvuru olarak
değerlendirilmektedir.
Asfalt
malzemesi,
yol
dolgu
malzemeleri (kireçtaşı, bazalt gibi
agregalar)
sınıfında
değerlendirildiğinden bu konuyla ilgili
başvurunuz uygun olmayacaktır.

S.7

Asfalt malzemesi üretimi amacıyla asfalt
palenti alımı desteklenecek midir?

S.8

Maden ve taş ocağı sahibiyim. Taş ocakları
ve maden ocakları başvuruda bulunabilir
mi?

Madenlerin sadece ham olarak
çıkarılmasına yönelik projeler uygun
proje konusu değildir.

S.9

Hayvan sigortası uygun maliyet mi?

Tarım Köyişleri Bakanlığı 2010 yılı
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S.10 Ahır için ruhsat gerekiyor mu?

S.11

Bir veteriner hekim ya da zooteknist en
fazla kaç projede çalışabilir.

tarımsal destekleri içinde süt sığırı
sigorta desteği vermekte olduğu için
damızlık gebe düvelerin sigorta
bedelleri DAKA mali destek programı
kapsamında uygun maliyet kabul
edilmemektedir.
Söz konusu ruhsat başvuru sırasında
istenmemektedir; ancak, projenizin
başarılı olması durumunda projenizin
uygulanabilmesi için gerekli olan ve
mevzuatta öngörülen tüm izin ve
ruhsatları sunmanız talep edilecektir.
Günde en az %25 zamanlı (2 saat)
olması durumunda ve aynı il sınırları
içinde çalışıyor olması kaydıyla en
fazla 4 projede çalışabilir.

