KASDP

(Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi)
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarına
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kaymakamlık tarafından verilmektedir.

·

Kooperatif ortaklarından yeşil kart alabilecek du-

rumda olan vatandaşlar bu projeden yararlanmaktadır.

·
·

teslim tarihinden itibaren, şirket tarafından ölüm, damızlıktan çıkış (zorunlu kesim) ve yavru atmaya karşı
1 (bir) yıl süre ile “ Hayvan Hayat Sigortası ” yaptırılmaktadır.

Yardım ayni, gebe düve olarak yapılmaktadır.
Süt sığırcılığı için en az 50 en fazla 120 kişiye

de verilmektedir.
Ayrıca 50 x 25 veya 50 x 50 olarak gebe koyun

verilmektedir.

İneğin gebe olmaması halinde şirket suni tohum-

dır.
Kooperatif ortaklarından (2004 yılı için) ahırları uygun olmayanlara

5 baş’lık 50 m2 yeni ahır

yapımı için 2.500.000.000 TL, ahırı uygun olup da

bakım, besleme

masrafı karşılığında %15 tazminat

rilmektedir
Gebe düvelerden başka bir ırk yavru doğması
halinde kişi 3 gün içinde Tarım İl veya İlçe Müdürlüğüne haber verecek ve Hükümet Veterineri getirerek tespit
yaptıracaktır. Bu durumda şirket düvenin ihale bedelinin %15 oranında buzağı tazminatı ödemektedir.
YATIRIM PROJESİ
Tarım ve Köy işleri Bakanlığının kooperatif ortaklarına damızlık sığır yetiştiriciliği için uyguladığı bir
proje olup

·

Kooperatif ortaklarından isteyen herkes yararlana-

bilmektedir.

tadilat yaptıracak olanlara 1.250.000.000 TL kredi

·

Yardım ayni, gebe düve olarak yapılmaktadır.

kullandırılmaktadır, ayrıca işletme binası ve alet ekip-

·

man alımı için kooperatif ortaklarının hepsi borçlan-

En fazla 50 kişiye verilmekte olup; (50 X 4 = 200

baş) veya (50 X 6 = 300 baş) olarak uygulanmaktadır.

dırılmaktadır.

Kredi süresi 7 yıl olup, Bakanlığın tespit ettiği faiz oranından hesap edilmektedir. 2004 yılı faiz oranı %9
dur. Ödemeleri İlk yıl ödemesiz, 2.yıl sadece ana paolarak (5 eşit taksit) yapılmaktadır.

lama yaptırıp gebeliğin belli olacağı 3 aylık süre için

Kredi süresi 5 yıllık olup faizsizdir. Ödemeler iki yıl
ödemesiz, üç yılda 3 eşit taksit şeklinde yapılmakta-

verilmektedir.

ra faizi ödemeli ve 5 yıl da ana para taksiti + faiz

ödemektedir. Gebe kalmayan hayvan yenisi ile değişti-

(50 X 2 = 100 baş) veya (120 X 2 = 240 baş) şeklin-

·

Damızlık gebe düveler, Kooperatif ortaklarına

·

Ayrıca 50 x 25 veya 50 x 50 olarak gebe koyun

Kooperatif ortaklarından (2004 yılı için) ahırları uygun olmayanlara 50 x 4 için 10 baş’lık 100 m2,
50 x 6 için 16 baş’lık 150 m2 yeni ahır yapımı için
6.000.000.000 TL, ahırı uygun olup da tadilat yaptıracak olanlara 1.250 000.000 TL kredi kullandırılmaktadır. Ayrıca işletme binası ve alet ekipman alımı
için kooperatif üyelerinin hepsi borçlandırılmaktadır.
Yukarıda belirtilen şirket sigortası kapsamı
burada dağıtılan hayvanlar için de geçerli olmaktadır.

Daha detaylı bilgi için Tarım İl, İlçe Müdürlüklerine ve Destekleme Şubesine müracaat edilmesi gerekmektedir.
SRAP
(Sosyal Riski Azaltma Projesi)
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tarafından verilmektedir. Muhtarların Tarım İl veya İlçe
Müdürlüklerinden alacakları matbuu dilekçe, projeden
yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından dolduru-

TARIMSAL PROJE KAYNAKLARI

lup tekrar muhtar aracılığıyla SYDV’na verilmektedir.

·

Yeşil kart alabilecek durumda olan vatandaşlara

verilmektedir.

·

Yardım ayni, gebe düve olarak verilmektedir. Ay-

rıca 10 x 9+1 veya 25 x 9+1 olarak gebe koyun +bir
koç verilmektedir

·

En az 10 en fazla 25 kişiye (10 X 1 = 10 baş)

veya (25 X 1 = 25 baş) şeklinde Damızlık Gebe Düve
olarak verilen destektir.

·

Dolar üzerinden borçlanma yapılmakta olup kişi

başına 3.000 Dolar, yaklaşık (3-3,5 milyar) borçlan-

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği
Şube Müdürlüğü

ma yapılmaktadır.
Kredi süresi 4 yıl olup faizsizdir. Ödemeler birinci yıl
ödemesiz üç yılda (anlaşmaya bağlı) ödemeli olarak
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yapılmaktadır. Destekten yararlanan vatandaşlar birbirlerine kefil olmaktadır.
Yukarıda belirtilen şirket sigortası kapsamı
burada dağıtılan hayvanlar için de geçerli olmaktadır.

Daha detaylı bilgi için Tarım İl, İlçe Müdürlüklerine ve Proje Şubesine müracaat edilmesi gerekmektedir.
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