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EK-4 

DÜVE ALIM DESTEĞİ TAAHHÜTNAMESİ 
Düve alım desteği için ……………………… İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne 

müracaatım sonucu başvurum kabul edilmiştir. 
2019/54 sayılı Tebliğde ve ilgili talimatlarda düve alım desteği kapsamında 

sorumluluk alanına giren tüm maddelere uyacağımı ve itiraz etmeyeceğimi, 
  Taahhütnameyi imzaladığım tarihinden itibaren talimatta belirtilen süreler 
içerisinde düve alımını yapacağımı, bu süreye kadar alım gerçekleştirilmezse müracaatımın 
iptal olacağını ve hiçbir hususta itiraz etmeyeceğimi, 

Düve alım desteği uygulaması sırasında maruz kalabileceğimiz her türlü 
mağduriyetten dolayı Tarım ve Orman Bakanlığını sorumlu tutmayacağımı ve herhangi bir 
hak talebinde bulunmayacağımı, dolayısıyla her hangi bir tazminat veya ödeme artışı talep 
etmeyeceğimi, 

Destekleme kapsamındaki hayvanları mücbir sebepler dışında satmayacağıma, 
başvuru şartlarındaki minimum işletme varlığı ile 2(iki) yıl süre ile devam ettireceğimi, Bu 
amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere yerinde kontrol ettireceğime, 
satış yaptığım takdirde hayvan sayısına tekabül eden destek miktarı kadar 21/7/1953 tarihli 
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde 
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte 
anılan Kanun hükümlerine göre geri vereceğime, 

Zorunlu nedenlerle işletmeden ayrılan (ölüm, mecburi kesim) hayvanların yerine en 
geç 90 gün içerisinde, “Teknik ve Sağlık Şartnamesi”ndeki şartları sağlayan aynı sayıdaki 
hayvanı işletmeye koyacağıma, sorumluluğum süresi içinde yerine getirmediğim takdirde 
yerine koymadığım hayvan sayısına tekabül eden destek miktarı kadar 21/7/1953 tarihli ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde 
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte 
anılan Kanun hükümlerine göre geri vereceğime, 

 
İl/İlçe Müdürlüğünün düvelerin işletmeye girdikten sonrası değerlendirme ve 

yerinde kontrol yapacağı durumlarda, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve/veya 
Bakanlığın bu konuda görevlendirebileceği kişilere, değerlendirmeye yardımcı olacak her 
türlü doküman ve bilgiyi sağlayacağımı taahhüt ederim. 

Bu taahhütname Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Yasal bir anlaşmazlık 
durumunda  …………………….. (Taahhütnamenin imzalandığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı İl Müdürlüğünün bulunduğu İldeki Mahkemeler) ve İcra Daireleri yetkilidir.
  

Tarih 
Temsil ve ilzama yetkili 
Kişilerin isimleri, imzaları ve kaşe 

 
 
 
Not: Taahhütname, il/ilçe müdürlüğü personeli nezaretinde şahsen imzalattırılacaktır. 

 


