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YEM KIRMA MAKİNESİ ALIMI HİBE PROGRAMI 

TEKNİK ŞARTNAME 

A. Genel Özellikler; 

 Bu şartname ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin hibeye 

konu yem kırma makinası ihtiyaçları desteklenecektir. Yatırımcı çiftçilerimiz 

Bakanlığımız tarafından onaylanan Stratejik Yatırım Planlarında belirtilen Adana ili 

Kozan, Feke, Saimbeyli-1, Saimbeyli-2, Tufanbeyli, Pozantı, Aladağ, Karaisalı Ekonomik 

Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde/mahallelerde ikamet etmektedirler. 

 Yükleniciler/firmalar yem kırma makinesi teminini gerçekleştirecektir. 

 Yatırımcı sadece 1 (bir) tane yem kırma makinesi satın alabilecektir. 

 Yem kırma makineleri çalışır halde anahtar teslimi olarak yatırımcıya verilecektir. 

 Bahsedilen tüm yem kırma makineleri, deney kurumlarınca yapılmış ve tarım tekniğine 

uygunluğunu gösteren Tarım Makineleri Deney Raporlarına sahip olmalıdır.  Teslim 

tesellüm sırasında  sunmalıdır.  

 Yem Kırma Makinesi kullanım teorik ve pratik eğitimi yüklenici firma tarafından 

yatırımcıya verilecektir. 

 Alınan makine ve ekipmanların tümünün gerekli standartlara ve teknik şartnameye uygun 

olması, montajlanması ve ayarlanması yüklenici firmanın sorumluluğu altındadır. 

 Her makine mutlaka, Türkçe olarak hazırlanmış kullanım, montaj, tamir-bakım kitapçığı 

ve kılavuzu ile teslim edilmelidir. 

 Yatırımcı, proje kapsamında temin edilen yem kırma makinelerini 5 (beş) yıl boyunca 

korur, bakım ve onarımını yapar. 

 Yatırımcı, yatırım tamamlandıktan 5 (beş) yıl sonrasına kadar, hibe sözleşmesi kapsamında 

sağlanan tesis, makine, araç-gereç, cihaz ve diğer malzemelerin niteliğini, amacını 

değiştiremez, satamaz ve kiralayamaz. 

Yem Kırma Makinesi Teknik Özellikleri 

 Kullanma şekli sabit veya taşınabilir tekerlekli olmalıdır. 

 Motor gücü en az 3 HP olmalıdır. 

 Motor tipi elektrikli olmalıdır. 

 Voltaj 220 V - 380 V olmalıdır. 

 Bir adet elek (6 mm) makine üzerinde takılı olmalıdır. Ayrıca 2 adet elek (2 mm, 4 

mm) daha makine ile birlikte yararlanıcıya teslim edilmelidir. 

 Bir adet yem kırma bıçağı makine üzerinde takılı olmalıdır. Ayrıca 1 adet bıçak daha 

makine ile birlikte yararlanıcıya teslim edilmelidir. 

 Makinenin TSE Belgesi olmalıdır. 

 Makine asgari 2 yıl garantili olmalıdır. 
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YEM KIRMA MAKİNESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 

1. Yem kırma makinesi hibe programı Kozan, Feke, Saimbeyli-1, Saimbeyli-2, 

Tufanbeyli, Pozantı, Aladağ, Karaisalı Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı 

köylerde/mahallelerde gerçekleştirilecektir. Hibeler, teknik şartnamede belirtilen 

özelliklere uygun olarak yapılacaktır. 

2. Makine ekipman temininde kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan 

gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir. 

3. Yatırımcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler 

tamamlanmalıdır; 

a. Yatırımcı, yatırımcı katkı payını ve KDV’yi (varsa ÖTV’yi) banka yoluyla yükleniciye 

öder, dekontunu alır. 

b. Yüklenici, makine ekipmanı Teslim Tesellüm Belgesi ile yatırımcıya teslim eder. 

Yükleniciler makine ekipman teminini eksiksiz olarak yaparlar. Makinenin dış 

gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım, sticker baskı yapılmış olarak teslim 

edilecektir. 

c. Yükleniciler faturayı ve diğer belgeleri yatırımcıya teslim eder. 

d. Yatırımcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki ÇDE’ye makine ekipman alımı işinin 

bittiğini haber verir. 

e. İlçedeki ÇDE personeli ve İPYB personeli makine ekipmanı yerinde görerek tüm 

belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise Girdi Alımları ve Tesis 

Tespit Tutanağı hazırlar. 

f. Yüklenici SGK ve vergi borcunun olmadığına, yatırımcı ise vergi borcunun olmadığına 

dair belgeleri temin eder. 

g. Yatırımcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine Teslim Tesellüm Belgesini, 

faturayı, dekontları, yükleniciyle yaptığı Uygulama Sözleşmesini ve SGK ile vergi 

borçlarının olmadığına dair belgeleri koyarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim 

eder. 

h. Ödemeler, İlçe Müdürlüklerinin tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, 

dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra MPYB’nin onayı ile UNDP 

tarafından yatırımcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır. 

 

 

       


