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Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/32)
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; ülkem�z hayvancılığının gel�şt�r�lmes� ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n sağlanması,

hayvancılık pol�t�kalarının yürütülmes�nde etk�nl�ğ�n artırılması, yerl� hayvan genet�k kaynaklarının yer�nde
korunması ve gel�şt�r�lmes�, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üret�m
�ç�n yet�şt�r�c�ler�n desteklenmes�d�r.

(2) Bu Tebl�ğ, 5/11/2020 tar�hl� ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan 2020 Yılında
Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İl�şk�n Kararda yer alan hayvancılık desteklemeler�ne �l�şk�n usul ve esasları
kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 18/4/2006 tar�hl� ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddes� �le 5/11/2020

tar�hl� ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere
İl�şk�n Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ�n uygulanmasında;
a) Alt proje: Hayvan genet�k kaynaklarını yer�nde koruma ve gel�şt�rme projes�ne bağlı olarak; �llerde,

Tarımsal Araştırmalar ve Pol�t�kalar Genel Müdürlüğü tarafından bel�rlenen formata uygun olarak �l düzey�nde
yürütülen koruma ve ıslah projeler�n�,

b) Anaç koyun ve keç�: 6/11/2020 tar�h� �t�barıyla TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan kayıtlarda 15 ay ve üzer�
yaşta olan d�ş� koyun ve keç�y�,

c) Arıcılık Kayıt S�stem� (AKS): Arıcılara a�t kovanlara da�r b�lg�ler�n kayıt altına alındığı, �zlend�ğ� ve
raporlandığı Bakanlık kayıt s�stem�n�,

ç) Arılı kovan: Üreme kab�l�yet� bulunan ana arılı ve en az dört arılı çerçeveye sah�p (esk� t�p kolon�lerde
çerçeve aranmaz) arı kolon�s�n�,

d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
e) Bakanlıktan �z�nl� tab�� tohumlama boğası: Bakanlıktan �z�n alınarak ıslah amaçlı tab�� tohumlamada

kullanılan sığır c�ns� boğaları (manda dah�l),
f) Banka: T.C. Z�raat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
g) Çoban (sürü yönet�c�s�): M�llî Eğ�t�m Bakanlığı veya Bakanlıkça düzenlenen en az 104 saatl�k sürü

yönet�m� elemanı eğ�t�m programını başarı �le tamamlayarak sert�f�ka veya kurs b�t�rme belges� almaya hak kazanmış
k�ş�y�,

ğ) Damızlık ana arı: Kontrollü �zole alanda veya sun� tohumlama �le üret�len, ırkının özell�kler�n� taşıyan,
üret�m yılı �ç�n bel�rlenen renk �le �şaretl�/numaralı ana arıyı,

h) Damızlık koç ve teke: Islah programına dah�l, SOYBİS’te kayıtlı ve ver�mler�ne göre değerlend�r�lerek
seç�len aday safkan koç ve tekeler�,

ı) Damızlık koyun ve keç�: Islah programına dah�l, SOYBİS’te kayıtlı ve doğum yapmış safkan koyun ve
keç�ler�,

�) D�ş� manda: 1/1/2020 tar�h�nden önce doğmuş d�ş� mandaları,
j) Düve: Tekn�k ve sağlık şartları Bakanlıkça bel�rlenen gebe veya gebe olmayan d�ş� sığırı (manda dah�l),
k) Düve Destekleme Kayıt S�stem�: Düve alım desteğ� �le �lg�l� b�lg�ler�n kayıtlarının tutulduğu, �zlend�ğ�,

raporlandığı ve duvedestek.tar�m.gov.tr adres�ndek� Bakanlık kayıt s�stem�n�,
l) E-ıslah: Islah amacıyla sığır c�ns� hayvanların soy kütüğü ve ver�mler�ne �l�şk�n kayıtların tutulduğu,

�zlend�ğ�, raporlandığı kayıt s�stem�n�,
m) El�t sürü: TAGEM tarafından yürütülen Halk El�nde Islah Programı kapsamında, kontrollü ç�ftleşt�rme

yapılan, ebeveyn ve ver�m kayıtları tutulan �şletme sürüler�n�,
n) Enst�tü: TAGEM’e bağlı araştırma enst�tüler�n�,
o) Halk El�nde Islah Programı: TAGEM tarafından koyun-keç� ve Anadolu Mandalarında yet�şt�r�c� şartlarında

ülkesel düzeyde uygulanan ıslah projeler�n�,
ö) Hastalıktan ar� �şletme: Koruyucu tedb�rler�n alınarak �şletmedek� hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır

Brusellozu hastalıkları yönünden ar� olduğunun onaylandığı �şletmey�,



p) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
r) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tar�hl� ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır C�ns� Hayvanların

Tanımlanması, Tesc�l� ve İzlenmes� Yönetmel�ğ� kapsamında Bakanlıkça bel�rlenen hayvana a�t b�lg�ler� �çeren, �l/�lçe
müdürlüğü veya yetk�lend�r�lm�ş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen �mzalı belgey�,

s) Islah programı: Ulusal ve/veya bölgesel olarak planlanan ıslah çalışmalarını düzenlemek/yönlend�rmek
amacıyla yapılan ve yayınlanan çalışma planını,

ş) İl/�lçe müdürlüğü: Bakanlık �l/�lçe müdürlüğünü,
t) İpekböcekç�l�ğ� Kayıt S�stem� (İKS): İpekböceğ� yet�şt�r�c�l�ğ�ne a�t b�lg�ler�n kayıt altına alındığı, �zlend�ğ�,

raporlandığı Bakanlık kayıt s�stem�n�,
u) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakım ve beslemes�n�n yapıldığı Bakanlık kayıt s�stem�ne

kayıtlı yerler�,
ü) İşletme tesc�l belges�: İşletmelere �l veya �lçe müdürlükler�nce ver�len onaylı belgey�,
v) İzole bölge: Bakanlık tarafından bazı hayvan türler�n�n g�r�ş�ne ve yet�şt�r�lmes�ne yasaklama veya kısıtlama

get�r�len yerler�,
y) Karar: 5/11/2020 tar�hl� ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak

Tarımsal Desteklemelere İl�şk�n Kararı,
z) Kes�mhane: 17/12/2011 tar�hl� ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmeler�n�n Kayıt ve

Onay İşlemler�ne Da�r Yönetmel�k �le 3/3/2018 tar�hl� ve 30349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük Kapas�tel�
Kes�mhaneler�n Genel ve Özel H�jyen Kurallarına Da�r Yönetmel�k kapsamında Bakanlıktan onay veya şartlı onay
almış �şletmeler�,

aa) Kırmızı Et Kayıt S�stem� (KES): Üret�c�ler�n, kes�mhanede kest�rd�ğ� hayvanlara ve karkaslarına �l�şk�n
kayıtların tutulduğu, �zlend�ğ�, raporlandığı Bakanlık kayıt s�stem�n�,

bb) K�ml�klend�r�c�: Hayvancılık konusunda eğ�t�m almış meslek mensupları �le hayvanı tanımlama
konusunda yapılacak b�lg�lend�rme sonunda uygun görülerek Bakanlık tarafından �z�n ver�len yer ve süre �ç�nde
hayvan tanımlama yetk�s� ver�len k�ş�y�,

cc) Koyun Keç� B�lg� S�stem� (KKBS): Damızlık koyun-keç� yet�şt�r�c�ler� b�rl�kler�ne üye yet�şt�r�c�ler�n
koyun ve keç� türü hayvanlarının TÜRKVET’ten aktarılarak kayded�ld�ğ� ve destekleme amaçlı b�lg�ler�n bulunduğu
ver� tabanını,

çç) Küpe: Sığır C�ns� Hayvanların Tanımlanması, Tesc�l� ve İzlenmes� Yönetmel�ğ� �le 2/12/2011 tar�hl� ve
28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keç� Türü Hayvanların Tanımlanması, Tesc�l� ve İzlenmes�
Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len şartlara ve TS 7808’e uygun olarak üret�len ve yazımı yapılan k�ml�klend�rme aracını,

dd) Manda Islah S�stem� (MIS): Islah amacıyla manda türü hayvanların soy kütüğü ve ver�mler�ne �l�şk�n
kayıtların tutulduğu, �zlend�ğ�, raporlandığı kayıt s�stem�n�,

ee) Onaylı süt ç�ftl�ğ�: Bakanlıkça bel�rlenen standartlarda süt ürett�ğ�ne da�r sert�f�kalandırılan �şletmey�,
ff) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genet�k kaynaklarını yer�nde koruma ve gel�şt�rme (Halk

El�nde Hayvan Islahı) ülkesel projeler�n�,
gg) Proje l�der�: TAGEM tarafından alt projeler�n yürütülmes� amacıyla görevlend�r�len k�ş�y�,
ğğ) Proje uygulama esasları tal�matı: Hayvan genet�k kaynaklarını gel�şt�rme projeler�n�n yürütülmes�ne �l�şk�n

usul ve esasların bel�rlend�ğ� halk el�nde hayvan ıslahı uygulama esasları tal�matını,
hh) Proje yürütme kurulu: Hayvan genet�k kaynaklarını gel�şt�rme (Halk El�nde Hayvan Islahı) projeler�nde

projen�n �şley�ş�, �dar� ve desteklemeye esas konuların görüşülüp karara bağlandığı ve proje uygulama esasları
tal�matında görev ve sorumlulukları bel�rt�len kurulu,

ıı) Resmî veter�ner hek�m: Bakanlıkça 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlend�r�len veter�ner hek�m�,

��) Satış belges�: Fatura/e-Fatura (düzenleyen�n onayladığı çıktısı ve xml formatında, s�l�nemez CD veya
DVD’ye kayıtlı) veya müstahs�l makbuzunu,

jj) Seç�m kom�syonu: Hayvan genet�k kaynaklarını yer�nde koruma projeler�nde; TAGEM, Enst�tü, �l/�lçe
müdürlüğü tems�lc�ler� ve proje l�der�nden oluşan kom�syonu,

kk) Serbest veter�ner hek�m: Mesleğ�n� 9/3/1954 tar�hl� ve 6343 sayılı Veter�ner Hek�ml�ğ� Mesleğ�n�n
İcrasına, Türk Veter�ner Hek�mler� B�rl�ğ� �le Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceğ� İşlere Da�r Kanuna göre
serbest olarak �cra eden veter�ner hek�mler�,

ll) Sığır c�ns� hayvan: Et üret�m�, süt üret�m�, damızlık veya d�ğer amaçlarla yet�şt�r�len B�son b�son ve
Bubalus bubalus türü hayvanlar dâh�l her yaştak� sığır ve mandaları,

mm) SOYBİS: Küçükbaş hayvanlarda soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu kayıt s�stem�n�,
nn) Soy kütüğü: Hayvan ırklarına göre yet�şt�rme ve ver�m kayıtlarının tutulduğu, �zlend�ğ�, raporlandığı ve

belgelend�r�ld�ğ� Bakanlık kayıt s�stem�n�,
oo) Sözleşme: Hayvan genet�k kaynakları yer�nde koruma ve gel�şt�rme (Halk El�nde Hayvan Islahı)

projeler�nde; yet�şt�r�c�/yet�şt�r�c� tems�lc�s� �le enst�tü ve/veya �l müdürlüğü arasında Proje uygulama esasları
tal�matına göre yapılan sözleşmeler�,



öö) Süt ver�m ölçüm metodu: İşletmede, b�r �neğ�n günlük süt ver�m�n�n b�lg�sayarlı sağım s�stem� veya sağım
s�stem�ne bağlanılan süt ölçüm c�hazı veya süt ölçüm kovası �le yapılan ölçümler�n�,

pp) Taban sürü: TAGEM tarafından yürütülen Halk El�nde Islah Programı kapsamında ana ve yavruya a�t
ver�m kayıtları tutulan sürüler�,

rr) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Pol�t�kalar Genel Müdürlüğünü,
ss) T�ft�k Kayıt S�stem� (TKS): T�ft�k üret�c�ler�n�n ve t�ft�k satışına �l�şk�n kayıtların tutulduğu, �zlend�ğ�,

raporlandığı Bakanlık kayıt s�stem�n�,
şş) TÜRKVET: Sığır C�ns� Hayvanların Tanımlanması, Tesc�l� ve İzlenmes� Yönetmel�ğ� �le Koyun ve Keç�

Türü Hayvanların Tanımlanması, Tesc�l� ve İzlenmes� Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre oluşturulan ve hayvancılık
�şletmeler�n�n, yet�şt�r�c�ler�n ve sığır c�ns� hayvanlar �le koyun ve keç� türü hayvanların k�ml�klend�r�lerek kayıt altına
alındığı ver� tabanını,

tt) Veter�ner B�lg� S�stem�: Hayvancılık B�lg� S�stem�nde (HBS) yer alan hayvan hastalıkları, aşı uygulamaları
ve hayvan sağlığı desteklemeler�ne a�t kayıtlar ve benzer� b�lg�ler�n tutulduğu s�stem�,

uu) Veter�ner sağlık raporu: Hayvan ve hayvansal ürünler�n 17/12/2011 tar�hl� ve 28145 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yurt İç�nde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler�n Nak�ller� Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne
uygun olarak bel�rlenen şartlara ve sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veya yetk�lend�r�lm�ş veter�ner
hek�m tarafından düzenlenen belgey�,

üü) Yer�nde koruma: A�t olduğu ırkın özell�kler�n� muhafaza etmek üzere, yerl� evc�l hayvanların doğal olarak
yet�şt�r�ld�kler� kırsal bölgede veya o bölgede kontrollü yet�şt�rme yapılan �şletmelerde korunmasını,

vv) Yet�şt�r�c� merkezler�: 27/6/2016 tar�hl� ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan
Damızlık Düve Yet�şt�r�c�l�ğ�n�n Desteklenmes�ne İl�şk�n Karar ve 3/10/2006 tar�hl� ve 29846 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Damızlık Düve Yet�şt�r�c�l�ğ�n�n Desteklenmes�ne İl�şk�n Uygulama Esasları Tebl�ğ� (Tebl�ğ No: 2016/39)
kapsamında kurulan düve yet�şt�r�c� merkezler� �le 9/1/2017 tar�hl� ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le
yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmes�ne İl�şk�n Karar ve 15/4/2017 tar�hl� ve 30039 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Manda Düves� Yet�şt�r�c�l�ğ�n�n Desteklenmes�ne İl�şk�n Uygulama Esasları
Tebl�ğ� (Tebl�ğ No: 2017/19) kapsamında kurulan manda yet�şt�r�c� merkezler�n�,

yy) Yet�şt�r�c� tems�lc�s�: Hayvan genet�k kaynaklarının yer�nde korunması ve gel�şt�r�lmes� (Halk El�nde
Hayvan Islahı) projeler�nde yer alacak ve yet�şt�r�c�ler�n yazılı muvafakatı/taahhütnames� �le onları tems�l eden tüzel
k�ş�l�ğ�,

zz) Yet�şt�r�c�/üret�c�: Hayvancılık faal�yet�yle �şt�gal eden gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
aaa) Yet�şt�r�c�/üret�c� örgütü: Merkez B�rl�ğ� düzey�nde örgütlenm�ş, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah

amaçlı b�rl�kler�, 29/6/2004 tar�hl� ve 5200 sayılı Tarımsal Üret�c� B�rl�kler� Kanununa göre kurulmuş üret�c�
b�rl�kler�n�, Bakanlıkça kuruluşuna �z�n ver�len ve 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler Kanununa göre
kurulmuş, hayvancılık faal�yet� yürüten tarımsal amaçlı kooperat�fler�n merkez b�rl�kler�ne ortak olan üst b�rl�k ortağı
kooperat�fler�,

bbb) Yetk�lend�r�lm�ş veter�ner hek�m: Bakanlıkta görevl� veter�ner hek�mler dışında, ver�lecek resm� görevler�
yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetk� ver�len veter�ner hek�m�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İl�şk�n Esaslar
Buzağı desteklemes�
MADDE 4 – (1) Buzağı desteklemes�, aşağıda bel�rt�len şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) Buzağılar 2020 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslaha kayıtlı olmalı ve buzağıların her �k� ver� tabanında

doğdukları �şletme numarası, c�ns�yet, ana kulak numarası ve doğum tar�hler� aynı olmalıdır.
b) Buzağı, TÜRKVET kayıtlarına göre doğduğu �şletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır.

Ancak, en az 50 baş d�ş� sığırı, soğutma tankı ve mak�nel� sab�t sağım s�stem� bulunan �şletmeler, 4 aydan önce
buzağılarını satab�l�r. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış �se desteklemeden faydalandırılır.
İşletmeler, �l/�lçe müdürlükler�ne müracaat ederler; şartları sağlayan �şletmeler�n l�stes�, askı ve/veya hak ed�ş
l�steler�n�n yayımlanmasından önce HAYGEM’e b�ld�r�l�r.

c) Buzağıların programlı aşıları (d�ş�lerde brusella ve şap, erkeklerde şap) yapılmış ve Veter�ner B�lg�
S�stem�ne kayded�lm�ş olmalıdır. Hastalıktan ar� �şletmelerde brusella aşı şartı aranmaz.

ç) Buzağıların analarında, 2020 yılında �lk doğumunu yapan düveler�n �lk�ne buzağılama yaşı en fazla 810
gün, �neklerde �se destekleme yılı �le b�r öncek� buzağılaması arasındak� süre en fazla 450 gün olmalıdır. Bu
parametreler e-ıslah kayıtlarından, e-ıslahta kayıtlı olmayan �nekler�n �se e-ıslahta kayıtlı buzağılarından hesaplanır.
İnekler�n, TÜRKVET kayıtlarında bulunan, ancak e-ıslaha kayıt ed�lemeyen buzağıları hesaplamalarda d�kkate
alınmaz. 20/11/2019 tar�hl� ve 30954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeler� Uygulama
Tebl�ğ� (Tebl�ğ No: 2019/54)’n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde bel�rt�len üreme kr�terler�,
1/9/2020 tar�h�nden önce doğan buzağılar �le embr�yo transfer� sonucu doğan buzağıları kapsamaz.



d) Her buzağı �ç�n b�r kez destekleme ödemes� yapılır. Çoklu doğumlarda her b�r buzağı desteklemeden
faydalandırılır.

e) Destekleme ödemes� yapılan buzağıya, �lave destekleme koşullarının sonradan oluşması durumunda sonrak�
dönemlerde �lave ödemeler yapılmaz.

f) Destekleme ödemes� buzağının doğduğu �şletme numarası üzer�nden, e-ıslah ver� tabanına başvurusu g�r�len
�şletme sah�b�ne yapılır.

g) Destekleme ödemeler�, �k� dönem hal�nde yapılır. Her �k� dönemde destekleme şartlarını sağlamadığı �ç�n
destekleme alamayan buzağılar, sonrak� süreçte şartları sağlasa da destekleme kapsamına alınmaz.

ğ) Destekleme sürec� �çer�s�nde ve �lg�l� mevzuat kapsamında, buzağıların küpelet�lmes�, TÜRKVET ve e-
ıslah kayıt s�stemler�ne kaydett�r�lmes�, programlı aşılarının yaptırılması ve �şletme b�lg�ler� �le desteklemeye esas
ver�ler�n kayıt s�stemler�nde güncellenmes�nden yet�şt�r�c�ler, belgeler�n düzenlenmes� ve ver� g�r�şler�n�n zamanında
yapılmasından �se görevl� k�ş�ler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) Kararda bel�rt�len �llerde doğan ve b�r�nc� fıkrada bel�rt�len şartları sağlayan buzağılara �lave destek ver�l�r.
(3) Etç� veya komb�ne ırk boğaların sperması �le sun� tohumlama sonucu doğan veya bu ırkların Bakanlıktan

�z�nl� tab�� tohumlama boğalarının tohumlamasından doğan buzağılara, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len şartları da taşımaları
durumunda destekleme ödemes� yapılır.

(4) Döl Kontrolü Protokolü kapsamındak� boğaların sperması �le sun� tohumlama sonucu doğan ve b�r�nc�
fıkrada bel�rt�len şartları sağlayan buzağılara �lave destek ver�l�r.

(5) Soy kütüğüne kayıtlı olan ve b�r�nc� fıkrada bel�rt�len şartları sağlayarak buzağı desteğ�n� hak eden ve
aşağıda bel�rt�len koşulları taşıyan buzağılara �lave destek ver�l�r:

a) Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan sun� tohumlama sonucu doğmuş ve anası kend� ırkı �le tohumlanmış
olmalıdır. Yerl� ırk analarda ırk uyumu şartı aranmaz. İşletmen�n soy kütüğüne g�r�ş tar�h�nden önce doğan buzağılar
�lave destekten faydalandırılmaz.

b) Buzağının doğduğu �şletme, soy kütüğüne 1/10/2020 tar�h�nden önce kayded�lm�ş ve 31/12/2020 tar�h�
�t�barıyla kayıtlı olmalıdır. Yet�şt�r�c�, destekleme müracaatını damızlık sığır yet�şt�r�c�ler� b�rl�ğ� aracılığıyla
yapmalıdır.

c) İşletmede, Bakanlık veya Türk�ye Damızlık Sığır Yet�şt�r�c�ler� Merkez B�rl�ğ�n�n tal�matlarına uygun
olarak, üçten az olmamak üzere destekleme yılı �t�barıyla soy kütüğünde bulunduğu süren�n (ay olarak) 2/3’ü oranında
aylık süt ölçümü yapılmış olmalıdır.

ç) Süt ölçüm tar�h�nde, �şletmen�n etç� ırk ve melezler� har�ç �nek sayısının en az % 60’ının süt ölçümü
yapılmış ve süt ölçüm tar�h�nden �t�baren 120 gün �çer�s�nde e-ıslaha kayded�lm�ş olmalıdır.

d) Süt ölçüm tar�h�nde, süt ölçümü yapılmış en az 10 �neğ�n en az yarısında aynı m�ktarda süt ver�m kaydı
olması durumunda, �şletmen�n bu tar�htek� süt ölçümü geçers�z sayılır.

e) Süt ver�m ölçümler�, standart süt ölçüm aletler� veya sağım s�stem� �le ölçülmel�, ölçümler süt kayıt
defter�ne kayded�lmel� veya sağım s�stem�nden tem�n ed�lm�ş olmalıdır. Askı veya hak ed�ş l�steler�n�n hazırlanması
aşamasında �şletmen�n süt ver�m ölçüm metodu e-ıslahta tanımlanmış olmalıdır.

f) Süt ver�m ölçümler�n�n, tal�matlara uygun olarak yapılmasından ve e-ıslaha kayded�lmes�nden yet�şt�r�c�ler,
yet�şt�r�c�ler�n b�lg�lend�r�lmes�nden, b�ld�r�len süt ver�m ölçümler�n�n zamanında e-ıslaha kayded�lmes�nden ve
denetlemeler�n yapılmasından Türk�ye Damızlık Sığır Yet�şt�r�c�ler� Merkez B�rl�ğ� ve �l b�rl�kler� sorumludur.

(6) Sun� tohumlama şartı aranan desteklerde, sun� tohumlamanın, buzağının doğum tar�h�nden 210-295 gün
önces�nde ülkem�zde yapılmış ve b�lg�s�n�n e-ıslah ver� tabanına kayded�lm�ş olması gerek�r.

(7) İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademel� olarak, buzağı başına oluşan
toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar % 75’�, 101-500 başa kadar % 50’s� öden�r.
Kademel� ödemede, �şletmen�n destekleme tutarı, en yüksek m�ktarda destekleme tutarına sah�p buzağılardan
başlayarak hesaplanır. İk�nc� dönemde, b�r�nc� dönemde destek alan buzağı sayısı da d�kkate alınarak ödeme yapılır.

(8) Gerçek veya tüzel k�ş�l�k adına b�rden fazla �şletme olması durumunda, kademel� ödeme her b�r �şletme
numarası �ç�n ayrı uygulanır.

(9) Başvuru yer�, şekl� ve zamanı:
a) Yet�şt�r�c�ler, desteklemey� hang� yet�şt�r�c�/üret�c� örgütü üzer�nden almak �st�yorlarsa, almak �sted�kler�

örgüt üzer�nden, kooperat�fler aracılığıyla almak �steyenler bölge veya �l üst b�rl�kler� üzer�nden, soy kütüğü �lave
destekleme alacaklar damızlık sığır yet�şt�r�c�ler� �l b�rl�kler� üzer�nden; herhang� b�r örgüte üye olmayanlar �se
doğrudan �l/�lçe müdürlükler�ne başvururlar.

b) Başvurular, b�r�nc� dönem �ç�n 31/12/2020 tar�h�ne kadar, �k�nc� dönem �ç�n �se 1/4/2021-15/6/2021 tar�hler�
arasında yapılır. B�r�nc� dönemde başvurusu olan yet�şt�r�c�ler, �k�nc� dönemde tekrar başvuru yapamaz. Süres�
geçt�kten sonra yapılan tüm başvurular geçers�zd�r. Başvurular destekleme yılı �ç�n geçerl�d�r.

c) Yet�şt�r�c�/üret�c� örgütler�, kend�ler�nde başvuru d�lekçes� bulunan üyeler�n�n başvurularından sorumludur.
B�r yet�şt�r�c�/üret�c� örgütüne üye olan yet�şt�r�c�ler, d�lekçe �le üyes� bulundukları yet�şt�r�c�/üret�c� örgütüne başvuru
yapmak zorundadır. Yet�şt�r�c�/üret�c� örgütler�, her ne sebeple olursa olsun üyes�n�n yazılı destekleme başvurusunu



ger� çev�remez. Üyes�n�n destekleme başvuru d�lekçes� bulunmayan yet�şt�r�c�/üret�c� örgütler�, bu üyeler� adına
başvuru yapamazlar.

(10) Başvuruların değerlend�r�lmes�, �t�razlar ve �cmaller�n hazırlanması:
a) Destekleme başvuruları, b�r�nc� dönem �ç�n 15/1/2021, �k�nc� dönem �ç�n �se 1/7/2021 tar�h�ne kadar, �l/�lçe

müdürlükler� tarafından e-ıslaha kayded�l�r. Yanlışlıkların veya süres� �çer�s�nde başvuru olduğu halde g�r�lmeyen
eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n 1 ay süreyle uzatılarak e-ıslah başvuru kayıtları açılır.

b) Başvuruların son kayıt tar�h�ndek� TÜRKVET ve e-ıslah ver� tabanlarının ver�ler�nden, b�r�nc� dönemde
destekleme yılının �lk sek�z ayında doğan buzağılar �ç�n, �k�nc� dönemde �se destekleme yılının tümünde doğan ancak
b�r�nc� dönemde destekleme almayan buzağılar �ç�n desteklemeye esas �cmal-1 (askı) l�stes� 10 �ş günü �çer�s�nde
HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İl/�lçe müdürlükler�, �cmal-1 l�steler�n� s�stemden alarak 10 �ş
günü süre �le askıya çıkarır. Askı başlangıç ve b�t�ş� �le askı b�lg�ler� tutanağa bağlanır.

c) Yapılan �t�razlar �l/�lçe müdürlükler�nce değerlend�r�l�r ve uygun bulunanlarla �lg�l� olarak b�r�nc� dönem
�ç�n 15/2/2021, �k�nc� dönem �ç�n 2/8/2021 tar�h�ne kadar �lg�l� s�stemlerde gerekl� �ş ve �şlemler yapılır. Askı
süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se �cmaller kes�nleşm�ş kabul ed�l�r. Bel�rt�len tar�hlerden sonra yapılan �t�razlar
değerlend�rmeye alınmaz.

ç) Askı sonrası �şlemler�n tamamlandığı tar�htek� TÜRKVET ve e-ıslah ver� tabanlarının ver�ler�nden, �lçe
bazlı �cmal-2 (hak ed�ş) l�steler� 10 �ş günü �çer�s�nde HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İlçe
müdürlükler�, yayımlanan l�steler� onaylayarak �l müdürlüğüne gönder�r.

d) İlçelerden gelen �cmal-2’lere �st�naden ödemeye esas olmak üzere e-ıslahtan yayımlanan �cmal-3 (�l özet
hak ed�ş) l�stes�, �l müdürlükler� tarafından alınır ve onaylanarak l�sten�n yayımlanma tar�h�nden �t�baren 1 ay
�çer�s�nde HAYGEM’e gönder�l�r.

(11) 2/8/2021 tar�h�nden sonra e-ıslaha kayded�len buzağılar destekleme kapsamına alınmaz.
Islah amaçlı süt �çer�k anal�z desteklemes�
MADDE 5 – (1) Islah amaçlı süt �çer�k anal�z� desteklemes� aşağıda bel�rt�len şartlara ve kurallara göre

yapılır:
a) İşletme, 1/10/2020 tar�h�nden önce soy kütüğüne kayded�lm�ş, �şletme süt ölçüm metodu tanımlanmış ve en

az geçerl� b�r süt anal�z� yapılmış, en az on baş sun� tohumlama sonucu doğmuş saf sütçü ve/veya komb�ne ırk �neğe
sah�p olmalıdır.

b) İneklerde, 1/2/2020-31/12/2020 tar�hler� arasında en az �k� olmak üzere yağ ve prote�n oranı �le somat�k
hücre sayısı yönünden geçerl� süt �çer�k anal�z� yaptırılmış olmalıdır.

c) Anal�zlerde, yağ ve prote�n oranı �ç�n %2,5-7 arasında olan değerler, somat�k hücre sayısında �se en fazla
1.500.000 somat�k hücre/ml değer�, geçerl� anal�z olarak destekleme kapsamına alınır.

ç) Geçerl� �k� anal�z arasındak� süre en az 20 gün olmalıdır.
d) B�r �şletmede, anal�z yapılan tar�htek� anal�z sonuçlarının (% yağ ve/veya prote�n) aynı olması veya büyük

oranda benzerl�k göstermes� durumunda bu anal�zler geçers�z sayılır. Süt anal�z sonuçlarında tereddüt olması hal�nde
Bakanlıkça yapılan değerlend�rme esastır.

e) Süt anal�zler�, Bakanlıktan �z�nl� veya ıslah amaçlı yet�şt�r�c� b�rl�kler�n�n bu amaçla kurdukları
laboratuvarlarda yapılır. Süt anal�z sonuçları, anal�z yapılan c�hazdan onl�ne olarak e-ıslah ver� tabanına aktarılır.

f) Destekleme yılında süt anal�z� yapılan her �nek �ç�n b�r kez destekleme yapılır. İneğ�n �şletme değ�şt�rmes�
hal�nde, desteklemeden son anal�z� yaptıran ve desteklemen�n tüm şartlarını sağlayan �şletme yararlandırılır.

g) Süt anal�z� yapılan �neğ�n son buzağılaması 1/12/2020 tar�h�nden önce ve anal�z tar�h� �le arasındak� süre en
fazla 610 gün olmalıdır.

ğ) İneğ�n anal�z önces� son buzağılamasından, e-ıslahta kayıtlı buzağısı olmalıdır. Yavru atmalar buzağılama
olarak kabul ed�lmez, varsa öncek� buzağılama d�kkate alınır.

h) Askı veya hak ed�ş l�steler�n�n hazırlanması aşamasında, �neğ�n son buzağılamasından sonra en az 3 olmak
üzere, günlük süt ver�m ölçümü yapılmış olmalıdır.

ı) Süt �çer�k anal�z� yapılan �nek, anal�z tar�h�nde TÜRKVET ver� tabanında aynı �şletmede, c�ns�yet� d�ş� ve
yaşıyor olmalıdır.

(2) Islah amaçlı süt �çer�k anal�z çalışmaları �le anal�z sonuçlarının e-ıslaha aktarımından, damızlık sığır
yet�şt�r�c� �l b�rl�kler� ve Merkez B�rl�ğ� sorumludur.

(3) 2020 yılı buzağı desteklemes� b�r�nc� dönem�nde buzağı desteklemes�ne damızlık sığır yet�şt�r�c�ler� �l
b�rl�kler� üzer�nden başvuruda bulunan �şletmeler, bu destekleme �ç�n de başvuru yapmış sayılır. Buzağı desteklemes�
başvurusu olmayan �şletmeler, 1/2/2021 tar�h�ne kadar üyes� bulundukları damızlık sığır yet�şt�r�c�ler� �l b�rl�kler�
aracılığıyla �l/�lçe müdürlükler�ne başvuru yapab�l�r, buzağı desteklemes� olmadığı �ç�n sonradan yapılan bu başvurular
�l müdürlükler�nce l�ste hal�nde askı veya hak ed�ş �şlemler� önces� HAYGEM’e b�ld�r�l�r.

(4) İcmaller�n düzenlenmes�ne �l�şk�n hususlar şunlardır:
a) HAYGEM tarafından 2021 yılı Şubat ayının �k�nc� yarısında e-ıslah s�stem� üzer�nden ıslah amaçlı süt �çer�k

anal�z�ne a�t �cmal-1 (askı) l�steler� hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. S�stemden alınan �cmal-1 l�stes�, �l/�lçe



müdürlükler� tarafından 10 �ş günü süre �le askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve b�t�ş� �le askı b�lg�ler�, yet�şt�r�c� b�rl�ğ�
tems�lc�ler�n�n de �şt�rak�yle tutanağa bağlanır.

b) İl/�lçe müdürlükler�ne yapılan �t�razlar değerlend�r�l�r ve uygun bulunanlarla �lg�l� olarak 15/3/2021 tar�h�ne
kadar �lg�l� s�stemlerde gerekl� �ş ve �şlemler yapılır. Askı süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se �cmaller kes�nleşm�ş
kabul ed�l�r. Bu tar�hten sonra yapılan �t�razlar değerlend�rmeye alınmaz

c) 2021 yılı Mart ayının �k�nc� yarısında �lçe bazlı �cmal-2 (hak ed�ş) l�steler� HAYGEM tarafından hazırlanır
ve e-ıslahtan yayımlanır. İlçe müdürlükler�, yayımlanan l�steler� onaylayarak �l müdürlüğüne gönder�r.

ç) İlçelerden gelen �cmal-2’lere �st�naden ödemeye esas olmak üzere e-ıslahtan yayımlanan �cmal-3 (�l özet
hak ed�ş) l�stes�, �l müdürlükler� tarafından alınır ve onaylanarak l�sten�n yayımlanma tar�h�nden �t�baren 1 ay
�çer�s�nde HAYGEM’e gönder�l�r.

Malak desteklemes�
MADDE 6 – (1) Malak desteklemes�, aşağıda bel�rt�len şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) Malaklar, 1/1/2020-31/12/2020 tar�hler� arasında doğmuş olmalıdır.
b) Malaklar küpelenerek, doğduğu �şletme üzer�nden TÜRKVET’e kayded�lm�ş ve bu �şletmede en az 4 ay

(120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır.
c) Hastalıktan ar� �şletmelerde brusella aşısı har�ç olmak üzere, malakların programlı aşıları (d�ş�ler �ç�n

brusella ve şap, erkekler �ç�n şap) yapılmış ve Veter�ner B�lg� S�stem�ne kayded�lm�ş olmalıdır.
(2) Soy kütüğüne kayıtlı malak �lave desteklemes�, aşağıda bel�rt�len şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) Malakların doğduğu �şletme, 31/12/2020 tar�h�ne kadar MIS’a kayded�lm�ş olmalıdır.
b) Malakların ana ve babası MIS’ta kayıtlı olmalıdır.
c) Yet�şt�r�c�n�n damızlık manda yet�şt�r�c�ler� b�rl�ğ� üyes� olması hal�nde b�rl�k, soy kütüğü yürütme yetk�s�

almış olmalıdır.
(3) Sun� tohumlamadan doğan malak �lave desteklemes�, aşağıda bel�rt�len şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) Malaklar, soy kütüğüne kayıtlı malak �lave desteklemes� almaya hak kazanmış olmalıdır.
b) MIS’ta sun� tohumlama kaydı bulunmalıdır.
(4) Başvuru yer�, şekl� ve zamanı:
a) Damızlık manda yet�şt�r�c�ler� b�rl�ğ�ne üye olan yet�şt�r�c�ler b�rl�kler aracılığıyla, üye olmayan yet�şt�r�c�ler

�se şahsen �l/�lçe müdürlüğüne başvurur.
b) B�r�nc� dönem başvurular 31/12/2020 tar�h�ne kadar, �k�nc� dönem başvurular 1/7/2021-1/8/2021 tar�hler�

arasında olmak üzere �k� dönem hal�nde yapılır. B�r�nc� dönemde başvuru yapamayanlar �k�nc� dönemde başvuru
yapab�l�r. B�r�nc� dönemde başvuruda bulunduğu halde, eks�kler� neden�yle desteklemeden yararlanamayanlar, �k�nc�
dönemde eks�kl�ğ�n g�der�lmes� hal�nde desteklemeden yararlandırılır.

(5) Başvuruların değerlend�r�lmes�, �t�razlar ve �cmaller�n düzenlenmes�:
a) Destekleme başvuruları; �l/�lçe müdürlükler� tarafından, malak desteğ� �ç�n TÜRKVET, soy kütüğüne kayıtlı

malak �lave desteklemes� �ç�n �se MIS’ta yayımlanan destek almayı hak eden malak l�stes� üzer�nden değerlend�r�l�r ve
buna göre �cmal-1 hazırlanır. Hazırlanan b�r�nc� dönem �cmal-1 l�stes� 25/1/2021 tar�h�nden �t�baren, �k�nc� dönem
�cmal-1 l�stes� 23/8/2021 tar�h�nden �t�baren 5 �ş günü süre �le �l/�lçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve
b�t�m� tutanağa bağlanır.

b) İt�razlar, �l/�lçe müdürlükler�ne yapılır; askı süres� b�t�m�nden �t�baren 5 �ş günü �çer�s�nde �l/�lçe
müdürlükler�nce değerlend�r�lerek karara bağlanır. Askı süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se �cmaller kes�nleşm�ş
kabul ed�l�r.

c) Desteklemeye esas �cmal-2 l�stes� oluşturularak onaylanır ve 5 �ş günü �çer�s�nde �l müdürlüğüne gönder�l�r.
ç) İl müdürlükler� tarafından �lçelerden gelen �cmal-2’ler kontrol ed�l�r. Ödemeye esas olmak üzere �cmal-3

l�stes� onaylanarak b�r�nc� dönem ödeme �cmal� 26/2/2021 tar�h�ne kadar, �k�nc� dönem ödeme �cmal� 17/9/2021
tar�h�ne kadar HAYGEM’e gönder�l�r.

d) Desteklemede kullanılacak başvuru d�lekçeler� ve �cmal örnekler� HAYGEM �nternet s�tes�nde yayımlanır.
(6) Malak desteklemeler�nde, soy kütüğü faal�yetler�n�n, soy kütüğüne kayıtlı malak �lave desteklemes�ne ve

sun� tohumlamadan doğan malak �lave desteklemes�ne esas kayıtların doğruluğundan Türk�ye Damızlık Manda
Yet�şt�r�c�ler� Merkez B�rl�ğ� ve �l b�rl�kler� sorumlu olup bu b�rl�kler haksız ödemeler� engellemek ve yet�şt�r�c�
mağdur�yetler�ne sebep olmamak �ç�n gerekl� tedb�rler� almakla yükümlüdür.

D�ş� manda desteklemes�
MADDE 7 – (1) D�ş� manda desteklemes� aşağıda bel�rt�len şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) D�ş� mandanın doğum tar�h� 1/1/2020 tar�h�nden önce olmalıdır.
b) İşletmeler ve d�ş� mandalar 31/12/2020 tar�h� �t�barıyla TÜRKVET’te kayıtlı olmalıdır.
c) TÜRKVET’te d�ş� mandaların �şletmeye gel�ş tar�h�, 1/10/2020 tar�h�nden önce olmalıdır.
ç) Farklı �llerde �şletmes� bulunan yet�şt�r�c�ler, hayvanlarını 1/10/2020- 31/12/2020 tar�hler� arasında d�ğer

�llerdek� �şletmeler�ne veter�ner sağlık raporu �le nakletmeler� hal�nde, desteklemeye �l�şk�n d�ğer şartların da
sağlanması koşuluyla desteklemeden yararlanır.

(2) Soy kütüğüne kayıtlı d�ş� manda �lave desteklemes� aşağıda bel�rt�len şartlara ve kurallara göre yapılır:



a) D�ş� mandalar 31/12/2020 tar�h� �t�barıyla MIS’ta kayıtlı olmalıdır.
b) İşletmede, 2020 yılında en az 5 ay süt ölçümü yapılmış olmalıdır.
c) Süt ölçümü yapılan ayda, sağılan mandaların en az yarısının süt ver�mler� ölçülmüş ve MIS’a kayded�lm�ş

olmalıdır.
ç) Süt ver�mler�; standart süt ölçüm aletler� veya sağım s�stem� �le ölçülmüş olmalı, ölçümler süt kayıt

defter�ne kayded�lmel� veya sağım s�stem�nden tem�n ed�leb�lmel�d�r.
d) Ön soy kütüğüne kayıtlı d�ş� mandalar bu desteklemeden yararlanamazlar.
e) Yet�şt�r�c�n�n damızlık manda yet�şt�r�c�ler� b�rl�ğ� üyes� olması hal�nde b�rl�k, soy kütüğü yürütme yetk�s�

almış olmalıdır.
(3) Başvuru yer�, şekl� ve zamanı:
a) Damızlık manda yet�şt�r�c�ler� b�rl�ğ�ne üye olan yet�şt�r�c�ler b�rl�kler aracılığıyla, üye olmayan yet�şt�r�c�ler

�se şahsen �l/�lçe müdürlüğüne başvurur.
b) Başvurular 31/12/2020 tar�h�ne kadar yapılır.
(4) Başvuruların değerlend�r�lmes�, �t�razlar ve �cmaller�n düzenlenmes�:
a) Destekleme başvuruları; �l/�lçe müdürlükler� tarafından, d�ş� manda desteğ� �ç�n TÜRKVET, soy kütüğüne

kayıtlı d�ş� manda �lave desteklemes� �ç�n �se MIS’ta yayımlanan destek almayı hak eden �şletmeler�n l�stes� üzer�nden
değerlend�r�l�r ve buna göre �cmal-1 hazırlanır. Hazırlanan �cmal-1 l�stes� 25/1/2021 tar�h�nden �t�baren 5 �ş günü süre
�le �l/�lçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve b�t�m� tutanağa bağlanır.

b) İt�razlar, �l/�lçe müdürlükler�ne yapılır, askı süres� b�t�m�nden �t�baren 5 �ş günü �çer�s�nde �l/�lçe
müdürlükler�nce değerlend�r�lerek karara bağlanır. Askı süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se �cmaller kes�nleşm�ş
kabul ed�l�r.

c) Desteklemeye esas �cmal-2 l�stes� oluşturularak onaylanır ve 5 �ş günü �çer�s�nde �l müdürlüğüne gönder�l�r.
ç) İl müdürlükler� tarafından �lçelerden gelen �cmal-2’ler kontrol ed�l�r. Ödemeye esas olmak üzere �cmal-3

l�stes� onaylanarak 26/2/2021 tar�h�ne kadar HAYGEM’e gönder�l�r.
d) Desteklemede kullanılacak başvuru d�lekçeler� ve �cmal örnekler� HAYGEM �nternet s�tes�nde yayımlanır.
(5) D�ş� manda desteklemeler�nde, soy kütüğü faal�yetler�n�n ve soy kütüğüne kayıtlı d�ş� manda �lave

desteklemes�ne esas kayıtların doğruluğundan Türk�ye Damızlık Manda Yet�şt�r�c�ler� Merkez B�rl�ğ� ve �l b�rl�kler�
sorumlu olup bu b�rl�kler haksız ödemeler� engellemek ve yet�şt�r�c� mağdur�yetler�ne sebep olmamak �ç�n gerekl�
tedb�rler� almakla yükümlüdür.

Anaç koyun ve keç� desteklemes�
MADDE 8 – (1) Anaç koyun ve keç� desteklemes�, aşağıda bel�rt�len şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) Desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keç�ler�n yaşları 6/11/2020 tar�h� �t�barıyla 15 ay ve üzer�

olmalıdır.
b) Yet�şt�r�c�, damızlık koyun keç� yet�şt�r�c�ler� b�rl�ğ�ne üye olmalıdır.
c) Anaç koyun ve keç�ler, küpelenm�ş ve yet�şt�r�c� adına TÜRKVET’te kayıtlı olmalıdır.
ç) Desteklemelerde, 6/11/2020 tar�h�nde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedektek� kayıtlar üzer�nden

�l/�lçe müdürlükler�nce �şletmede, süres� �çer�s�nde, yer�nde yapılan tesp�tler esas alınır.
d) Göçer hayvancılık yapanlar har�ç, farklı �llerde b�rden fazla �şletmes� olan yet�şt�r�c�ler, her b�r �şletmes�n�n

bulunduğu �lde ayrı ayrı başvuruda bulunmalıdır.
(2) KKBS’de kes�n �cmale aktarılan anaç küçükbaş hayvanlardan saf ırk T�ft�k (Ankara) keç�ler�ne Kararda

bel�rt�len tutarda �lave destek ver�l�r.
(3) Başvuru yer�, şekl� ve zamanı:
a) Yet�şt�r�c�ler (göçer hayvancılık yapan yet�şt�r�c�ler dah�l), üyes� oldukları damızlık koyun keç� yet�şt�r�c�ler�

b�rl�ğ�ne d�lekçe �le 4/12/2020 tar�h�ne kadar başvurur. B�rl�k, 6/11/2020 tar�h�nde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan
yedektek� kayıtları esas alır.

b) Damızlık koyun keç� yet�şt�r�c�ler� b�rl�kler�, başvurularını aldıkları yet�şt�r�c�ler�n k�ş�, �şletme ve hayvan
b�lg�ler�n�n doğruluğunun (akt�f/pas�f durumu, verg� numarası, T.C. k�ml�k numarası, sah�pl�k b�lg�s�, anaç hayvan
sayısı ve benzer�) kontrolünü TÜRKVET’ten yaparak hatalı veya eks�k kayıtların olması durumunda �l/�lçe
müdürlükler�ne b�ld�rerek TÜRKVET’te gerekl� düzeltmeler�n yapılmasını sağlar.

c) Damızlık koyun keç� yet�şt�r�c�ler� b�rl�kler� almış oldukları başvuruları 4/12/2020 tar�h�ne kadar KKBS’ye
kaydeder ve KKBS’den aldıkları üyeler�n�n �s�m ve �şletme b�lg�ler�n� �çeren l�steler� 11/12/2020 tar�h�ne kadar �l/�lçe
müdürlüğüne �let�r.

ç) Damızlık koyun keç� yet�şt�r�c�ler� b�rl�kler� başvuru l�steler�ndek� b�lg�ler�n doğruluğundan sorumludur.
Başvuru l�stes�nde olmayan yet�şt�r�c�ler desteklemeden faydalandırılmaz.

(4) Başvuruların değerlend�r�lmes�, tesp�tler, �t�raz ve �cmaller�n düzenlenmes�:
a) Destekleme başvurusu yapılan hayvanların, 6/11/2020 tar�h�nde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan

yedektek� kayıtlar esas alınarak �l/�lçe müdürlükler� tarafından �şletmede yer�nde tesp�tler� yapılır.
b) Göçer hayvancılık yapan yet�şt�r�c�ler, g�tt�kler� yer�n �l/�lçe müdürlüğüne tesp�t �ç�n, bel�rt�len süre

�çer�s�nde başvurur.



c) Başvuruda bulunan yet�şt�r�c�ler�n hayvanlarının 6/11/2020 tar�h� sonrasında �l/�lçe müdürlüğünün yapacağı
yer�nde kontrol tar�h�ne kadar geçen süre �çer�s�nde aynı �l sınırları �çer�s�ndek� �şletme/�şletmeler�nde olması
zorunludur.

ç) 6/11/2020 tar�h�nden sonra �l/�lçe müdürlükler�nce düzenlenm�ş olan veter�ner sağlık raporları yer�nde tesp�t
olarak kabul ed�l�r.

d) İl/�lçe müdürlükler� tarafından tesp�tler�n b�t�m�n� müteak�p �cmal-1 l�steler� KKBS’den alınarak 10 �ş günü
süre �le �l/�lçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve b�t�m� tutanağa bağlanır.

e) Askı süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se kamu aleyh�ne olan hâller har�ç, b�lg�ler doğru kabul ed�l�r.
Daha sonra yapılacak �t�razlar değerlend�rmeye alınmaz ve herhang� b�r hak doğurmaz.

f) İt�razlar, �l/�lçe müdürlükler�ne yapılır ve askı süres� b�t�m�nden �t�baren 10 �ş günü �çer�s�nde �l/�lçe
müdürlükler�nce değerlend�r�lerek karara bağlanır. Askı süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se �cmaller kes�nleşm�ş
kabul ed�l�r.

g) Desteklemeye esas KKBS’den alınan �cmal-2 l�stes� �lçe müdürlükler�nce onaylanır ve 3 �ş günü �çer�s�nde
�l müdürlüğüne gönder�l�r.

ğ) İl müdürlükler� tarafından �lçelerden gelen �cmal-2’ler kontrol ed�l�r. Ödemeye esas olmak üzere �cmal-3
l�stes� onaylanarak en geç 3 �ş günü �çer�s�nde HAYGEM’e gönder�l�r.

(5) Göçer yet�şt�r�c�ler�n anaç koyun ve keç�ler�ne Kararda bel�rt�len �lave destekleme �şlemler� aşağıda
bel�rt�len şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Anaç koyun ve keç� desteklemeler� kes�n �cmal �şlemler�n�n tamamlanmasını müteak�p, göçer yet�şt�r�c�ler�n
�l/�lçe müdürlükler�nce düzenlenm�ş veter�ner sağlık raporlarında yer alan desteklemes� uygun görülen anaç koyun ve
keç�ler�n�n KKBS’de açılacak olan �lg�l� modüle kaydı gerçekleşt�r�l�r.

b) Söz konusu veter�ner sağlık raporlarının b�r nüshası yer�nde tesp�t tutanağına eklen�r.
c) Ödemeye esas �cmal �şlemler� Bakanlıkça bel�rlen�r.
(6) Anaç koyun ve keç� desteklemes� �le �lg�l� d�ğer hususlar şunlardır:
a) Destekleme �cmaller�n�n hazırlanması, askıya çıkartılması, gönder�lmes� ve ödeme �le �lg�l� çalışma takv�m�

HAYGEM tarafından bel�rlen�r.
b) Desteklemede kullanılacak başvuru d�lekçeler�, b�rl�k başvuru l�steler� ve �cmal l�steler� KKBS üzer�nden

yayınlanır.
c) Çanakkale �l� Gökçeada �lçes�nde serbest küçükbaş hayvancılık yapılması neden�yle hayvan tesp�tler� �l

müdürlüğünce bel�rlenen süre �çer�s�nde yapılır.
Sürü büyütme ve yen�leme desteğ�
MADDE 9 – (1) Sürü büyütme ve yen�leme desteğ� aşağıda bel�rt�len şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) 2020 yılı anaç koyun ve keç� desteklemeler�ne başvuru yaparak KKBS’ye kayded�lm�ş yet�şt�r�c�ler

doğrudan bu desteğe de başvurmuş sayılırlar.
b) Desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keç�ler, 10/8/2018-15/8/2019 tar�hler� arasında doğmuş

olmalıdır. Bu yaş aralığı dışındak� d�ş� hayvanlar desteklemeden yararlandırılmaz.
c) KKBS ver� tabanında son �k� yılın anaç koyun ve keç� desteklemes�n� alan �şletmeler ve anaç koyun ve

keç�ler bel�rlenerek, �k�nc� yıl sürüye �lave olan 15 aylık ve üzer� anaç koyun ve keç�ler ((b) bend�nde bel�rt�len tar�h
aralığında doğanlar) �ç�n Bakanlıkça bel�rlenecek artış oranında �lave destek ver�l�r.

Küçükbaş soy kütüğü desteklemes�
MADDE 10 – (1) Küçükbaş soy kütüğü desteklemes� aşağıda bel�rt�len şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) Islah programı kapsamında soy kütüğüne kayıtlı damızlık koyun/keç� yet�şt�r�c�ler� �le bu �şletmelerde

yet�şt�r�len ve seç�len damızlık koç/tekeler� alan yet�şt�r�c�ler bu desteklemeden faydalanır.
b) Yet�şt�r�c�, �l damızlık koyun keç� yet�şt�r�c�ler� b�rl�ğ�ne üye olmalıdır.
c) Desteklemeden yararlanacak yet�şt�r�c�ler�n üyes� olduğu �l b�rl�ğ�, Bakanlıktan soy kütüğü yürütme yetk�s�

almış olmalıdır. Damızlık koç/teke alacak yet�şt�r�c�ler�n üyes� oldukları �l b�rl�kler�nde �se bu şart aranmaz.
ç) Damızlık koyun/keç�ler �le koç/tekeler, küpelenm�ş ve TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.
d) Desteklemeden yararlanacak damızlık koyun/keç�ler 15/5/2021 tar�h�ne kadar doğum yapmış olmalıdır.

15/10/2021 tar�h�ne kadar oluşan ve s�steme g�r�len kayıtlar üzer�nden destekleme ödemes� yapılır.
e) Desteklemeden yararlanacak damızlık koyun/keç�ler�n aşım, doğum ve yavrularının ver�m kayıtları

SOYBİS’te kayıtlı olmalıdır.
f) Damızlık koç/teke satın alan yet�şt�r�c�lere yapılacak olan desteklemelerde SOYBİS’te yayımlanan koç/teke

l�steler� esas alınır.
g) Soy Kütüğü kapsamına alınan tüm ırklarda doğan yavrular ana, baba ve doğum ağırlığı �le b�rl�kte;
1) İves�, Tah�rova ve Sakız koyun ırkları �le K�l�s ve Türk Saanen keç� ırklarında 1 (b�r) ay arayla en az 3 (üç)

süt ölçümü,
2) T�ft�k keç�s�nde SOYBİS’e kayıtlı hayvanlar �çer�s�nde �lk�ne doğum yapan en az b�r baş hayvanı bulunmak

şartıyla, �lk�ne doğum yapan hayvanın t�ft�k ver�m� ve doğan yavruların sek�z�nc� hafta canlı ağırlığı,
3) D�ğer koyun/keç� ırklarında, doğan yavruların sek�z�nc� ve y�rm�nc� hafta canlı ağırlığı,



SOYBİS’te kayıtlı olmalıdır.
ğ) Çoklu doğumlarda tüm yavruların ver�m kayıtları SOYBİS’te kayıtlı olmalıdır.
h) SOYBİS’e kayıtlı �şletmelerde doğan ve seç�len damızlık koç/teke adaylarından alan, ıslah programına

dah�l olmak �steyen ve en az 50 baş koyun/keç�s� bulunan yet�şt�r�c�lere, ıslah yapacağı ırktan olmak şartıyla, 50 baş
koyun/keç� �ç�n b�r baş koç/teke olmak üzere en fazla 5 baş �ç�n destekleme ödemes� yapılır. Yet�şt�r�c�ler�n satın aldığı
koç/tekeler�n katılacağı sürülerde saflık aranmaz.

ı) Damızlık koyun/keç�ler �ç�n küçükbaş soy kütüğü desteklemes�nden faydalanan yet�şt�r�c�ler, koç/teke
l�steler�nde olması şartıyla kend� �şletmes� dışından alacağı koç/tekeler �ç�n de damızlık koç/teke desteğ�nden
yararlanır.

�) Desteklemeden yararlanacak hayvan sayısı, ıslah programında her �l �ç�n bel�rt�len toplam sayıyı geçemez.
j) Damızlık koç/teke alım-satımı �l b�rl�kler� tarafından yapılır ve satış �ç�n gerekl� belgeler b�rl�kler tarafından

düzenlen�r.
k) Desteklemeden yararlanacak hayvanlar, yıl �çer�s�nde yapılan desteklemeden b�r kez yararlanır.
(2) Başvuru yer�, şekl� ve zamanı:
a) Islah programı kapsamında SOYBİS’e kayıtlı yet�şt�r�c�ler, damızlık koyun/keç�ler� �ç�n üyes� oldukları

damızlık koyun keç� yet�şt�r�c�ler� �l b�rl�ğ�ne d�lekçe �le 1/12/2020-29/1/2021 tar�hler� arasında başvurur.
b) Soy kütüğü �şletmeler�nden koç/teke alacak yet�şt�r�c�ler, SOYBİS’te koç/teke l�steler�n�n yayımlanmasını

müteak�p 1 ay �çer�s�nde �şletmes�n�n bulunduğu �ldek� üyes� olduğu �l damızlık koyun keç� yet�şt�r�c�ler� b�rl�ğ�ne
taahhütname ve d�lekçe �le başvurur. Yapılan başvurular, �l b�rl�kler� tarafından Türk�ye Damızlık Koyun Keç�
Yet�şt�r�c�ler� Merkez B�rl�ğ�ne gönder�l�r. Merkez B�rl�ğ� tarafından her �l �ç�n ulusal ıslah programı ve soy kütüğü
tal�matında bel�rt�len hususlara göre, soy kütüğü kaydı olan ve soy kütüğü tutma yetk�s� bulunan �llere öncel�k
ver�lerek düzenlenen koç/teke dağıtım l�stes� HAYGEM’�n onayına sunulur. Onaylanan l�steler Merkez B�rl�ğ�
tarafından �l b�rl�kler�ne gönder�l�r. Koç/teke alım ve dağıtım �şlemler� �l b�rl�kler�n�n koord�nasyonunda
gerçekleşt�r�l�r. İl b�rl�kler� yet�şt�r�c� tarafından satın alınan koç/teke destekleme başvuru b�lg�ler�n� SOYBİS ver�
tabanına g�rer.

c) İl b�rl�kler�, damızlık koyun/keç�ler �ç�n almış oldukları destekleme başvurularını son başvuru tar�h�nden
sonrak� 5 �ş günü �ç�nde s�steme kaydeder. S�stemden aldıkları üyeler�n�n �s�m ve �şletme b�lg�ler�n� �çeren l�steler� 5 �ş
günü �ç�nde �l müdürlüğüne �let�r.

ç) Destekleme �le �lg�l� başvuru d�lekçes�, taahhütname, çalışma takv�m� ve �cmal örnekler� HAYGEM
tarafından tal�matla bel�rlen�r.

(3) İcmaller�n düzenlenmes� ve �t�raz:
a) İl müdürlükler�ne ver�len başvuru l�steler�ndek� b�lg�ler�n doğruluğundan �l b�rl�kler� sorumludur. Başvuru

l�stes�nde olmayan yet�şt�r�c�ler desteklemeden faydalanamaz.
b) İl müdürlükler� tarafından �cmal-1 l�steler� s�stemden alınarak �l/�lçe müdürlükler�ne gönder�lerek 5 �ş günü

süre �le askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve b�t�m� tutanağa bağlanır.
c) İt�razlar, �l/�lçe müdürlükler�ne yapılır, askı süres� b�t�m�nden �t�baren 10 �ş günü �çer�s�nde �l ıslah kurulu

tarafından değerlend�r�lerek karara bağlanır, �t�razın kabulü hal�nde gerekl� düzeltmeler �l müdürlüğü tarafından �lg�l�
s�stem üzer�nden yapılır. Askı süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se �cmaller kes�nleşm�ş kabul ed�l�r.

ç) İt�raz süres� b�t�m�nde �l müdürlükler� tarafından alınan ödemeye esas �cmal-2 l�steler� onaylanarak 5 �ş
günü �çer�s�nde HAYGEM’e gönder�l�r. 

d) Destekleme ödemeler�, damızlık koyun/keç�ler ve koç/tekeler �ç�n b�r dönemde yapılır.
Arılı kovan desteklemes�
MADDE 11 – (1) Arılı kovan desteklemes� aşağıda bel�rt�len şartlara göre yapılır:
a) Arıcılık Kayıt S�stem�ne (AKS) kayıtlı, yet�şt�r�c�/üret�c� örgütüne üye ve �şletmes�nde en az otuz arılı

kovan bulunan arıcılar desteklemeden faydalandırılır.
b) İşletmedek� arılı kovan b�lg� ve sayılarında AKS ver�ler� esas alınır.
c) En az otuz, en fazla b�n adet arılı kovanı olan arıcılar desteklemeden yararlandırılır.
(2) Başvuru yer�, şekl� ve zamanı:
a) Arıcılar, üyes� oldukları yet�şt�r�c�/üret�c� örgütüne başvurarak AKS’den alınan destekleme başvuru

d�lekçes�nde yer alan b�lg�ler�n doğruluğunu beyan ederek onaylatır.
b) AKS’de kayıtlı arılı kovan sayısından fazlası �ç�n destekleme taleb�nde bulunulamaz. Arılı kovan sayısının

AKS �le uyumlu olmasından arıcı sorumludur.
c) Arıcılar, onaylı başvuru d�lekçes� �le arılarının bulunduğu �l/�lçe müdürlüğüne 18/12/2020 tar�h�ne kadar

başvurur.
ç) Başvuru yapılması �le arılı kovan tesp�t �şlemler� başlatılır.
(3) Başvuruların değerlend�r�lmes�, tesp�tler, �t�raz ve �cmaller�n düzenlenmes�:
a) Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların tesp�tler�, AKS’dek� kayıtları esas alınarak, 31/12/2020

tar�h�ne kadar, en az 2  �l/�lçe müdürlüğü personel� tarafından arılıkta yapılır. Tesp�t sonucunda arılıkta tesp�t ed�len



arılı kovan sayısı, AKS’dek� sayıdan fazla olması veya kovanların plakalarının farklı olması durumunda AKS ver�ler�
esas alınır. Tesp�t ed�len arılı kovan sayısının AKS’dek� sayıdan eks�k olması durumunda tesp�t sayısı esas alınır.

b) Gezg�nc� arıcılık yapan arıcıların tesp�tler�, gezg�nc� olarak g�tt�kler� �l/�lçe müdürlükler� tarafından yapılır.
Hazırlanan tesp�t tutanakları kayıtlı olunan �l/�lçe müdürlüğüne gönder�l�r. Arı nak�l ve konaklama �şlemler�n� �lg�l�
mevzuat hükümler�ne göre yapmamış olan gezg�nc� arıcıların tesp�t ve destekleme �şlem� yapılmaz.

c) İl/�lçe müdürlükler� tarafından hazırlanan �cmal-1 l�stes� 11/1/2021 tar�h�nden �t�baren 10 �ş günü süre �le
�l/�lçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve b�t�m� tutanağa bağlanır.

ç) Askıya çıkarılan l�stelere �t�razlar, �l/�lçe müdürlükler�ne yapılır. İt�razlar, askı süres� b�t�m�nden �t�baren 5 �ş
günü �çer�s�nde �l/�lçe müdürlükler�nce değerlend�r�lerek karara bağlanır. Askı süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se
�cmaller kes�nleşm�ş kabul ed�l�r.

d) Desteklemeye esas �cmal-2 l�stes� oluşturularak onaylanır ve 5 �ş günü �çer�s�nde �l müdürlüğüne gönder�l�r.
e) İl müdürlükler� tarafından �lçelerden gelen �cmal-2’ler kontrol ed�l�r. Ödemeye esas olmak üzere �cmal-3

l�stes� onaylanarak 10 �ş günü �çer�s�nde HAYGEM’e gönder�l�r.
(4) Arılı kovan desteklemes� �le �lg�l� çeş�tl� hükümler:
a) AKS’ye ver� g�r�ş yetk�s� ver�len b�rl�k sorumluları ve ver� g�r�ş�/kontrol yapacak �l s�stem sorumlularının

ş�fre tahs�sler� HAYGEM tarafından, �lçe sorumlularının ş�fre tahs�sler� �se �l müdürlükler� tarafından yapılır.
b) Yet�şt�r�c�/üret�c� b�rl�kler�n�n, destekleme dönem�nde, b�rl�ğ�n tüm üyeler�n�n ürett�ğ� toplam bal m�ktarının

en az %20’s�n� pazarlaması veya pazarlamasına aracılık etmes� veya söz konusu üret�m �ç�n gerekl� g�rd�ler�n tem�n�ne
�l�şk�n h�zmet vermes� gerekmekted�r. Aks� durumda ver� g�r�ş yetk�s� Bakanlıkça �ptal ed�leb�l�r. Ver� g�r�ş yetk�s� �ptal
ed�len üret�c�/yet�şt�r�c� örgütler�n�n yer�ne üret�c�ler�n ver� g�r�şler� �l/�lçe müdürlükler�nce yapılır. G�rd� ve
pazarlamaya �l�şk�n gerekl� belgeler AKS’ye kayıt ed�l�r.

Damızlık ana arı desteklemes�
MADDE 12 – (1) Damızlık ana arı desteklemes� aşağıda bel�rt�len şartlara göre yapılır:
a) Arıcılık Kayıt S�stem�ne (AKS) kayıtlı, yet�şt�r�c�/üret�c� örgütüne üye arıcılar damızlık ana arı

desteklemes�nden faydalandırılır.
b) İşletmedek� arılı kovan b�lg� ve sayılarında AKS ver�ler� esas alınır.
c) Damızlık ana arılar, Bakanlıktan üret�m �zn� alan �şletmelerden satın alınmış olmalıdır.
ç) Damızlık ana arılar, 2020 yılı �ç�n bel�rlenm�ş renk �le �şaretl� ve et�ketle numaralandırılmış olmalı, nakl�ye

kafesler�nde üreten �şletmen�n numarası bulunmalıdır.
d) Damızlık ana arılar, üret�c�ler� tarafından satış belges� �le belgelend�r�lm�ş ve satış belge b�lg�ler� AKS’ye

g�r�lm�ş olmalıdır. (Bay� tarafından kes�len faturalar kabul ed�lmez.) Satış belges�nde; damızlık ana arı üret�m �z�n
�şletme numarası, alıcının adı soyadı/unvanı, adres�, TCKN/VKN, damızlık ana arı sayısı, f�yatı, tar�h� bel�rlen�r.

e) Damızlık ana arı desteklemes�nden �şletmedek� akt�f kovan sayısının en fazla %5’� kadarı yararlandırılır. Bu
sayı toplamda y�rm� aded� geçemez.

f) Damızlık ana arı üreten �şletmeler desteklemeden yararlandırılmaz.
(2) Başvuru yer�, şekl� ve zamanı:
a) Arıcılar, üyes� olduğu yet�şt�r�c�/üret�c� örgütünden aldıkları d�lekçeye, satış belges�n�n aslını da ekleyerek

18/12/2020 tar�h�ne kadar arılığının bulunduğu �l/�lçe müdürlüğüne başvurur.
b) Başvuru yapılması �le ana arı tesp�t �şlemler� başlatılır.
(3) Başvuruların değerlend�r�lmes�, tesp�tler, �t�raz ve �cmaller�n düzenlenmes�:
a) Destekleme başvurusu yapılan damızlık ana arıların tesp�tler�; AKS’dek� kayıtları esas alınarak 31/12/2020

tar�h�ne kadar, en az 2 �l/�lçe müdürlüğü personel� tarafından arılıkta yapılır. Tesp�tlerde damızlık ana arılar renk �şaret�
ve numarası yönünden kontrol ed�l�r.

b) Gezg�nc� arıcılık yapan arıcıların tesp�tler�, gezg�nc� olarak g�tt�kler� �l/�lçe müdürlükler� tarafından yapılır.
Hazırlanan tesp�t tutanakları kayıtlı olduğu �l/�lçe müdürlüğüne gönder�l�r. Arı nak�l ve konaklama �şlemler�n� �lg�l�
mevzuat hükümler�ne göre yapmamış olan gezg�nc� arıcıların tesp�t �şlem� yapılmaz.

c) İl/�lçe müdürlükler� tarafından tesp�tler�n b�t�m�n� müteak�p AKS’ye ver� g�r�ş� yapılarak İcmal-1 hazırlanır.
Hazırlanan İcmal-1 l�stes� 11/1/2021 tar�h�nden �t�baren 10 gün süre �le �l/�lçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı
başlangıç ve b�t�m� tutanağa bağlanır.

ç) İt�razlar, �l/�lçe müdürlükler�ne yapılır, askı süres� b�t�m�nden �t�baren 5 �ş günü �çer�s�nde �l/�lçe
müdürlükler�nce değerlend�r�lerek karara bağlanır. Askı süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se �cmaller kes�nleşm�ş
kabul ed�l�r.

d) Desteklemeye esas İcmal-2 l�stes� oluşturularak onaylanır, 5 �ş günü �çer�s�nde �l müdürlüğüne gönder�l�r.
e) İl müdürlükler� tarafından �lçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol ed�l�r. Ödemeye esas olmak üzere İcmal-3

l�stes� onaylanarak 10 gün �çer�s�nde HAYGEM’e gönder�l�r.
İpekböceğ� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n desteklenmes�
MADDE 13 – (1) İpekböceğ� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n desteklenmes� aşağıda bel�rt�len şartlara ve kurallara göre

yapılır:



a) İpekböceğ� tohumu üret�m ve dağıtımı Kozab�rl�k tarafından yapılır. İpekböceğ� tohum desteğ�nden Koza
Tarım Satış Kooperat�fler� B�rl�ğ� (Kozab�rl�k) yararlanır. İl/�lçe müdürlükler� veya kooperat�fler tarafından
Kozab�rl�k’e �let�len talep sayısına göre, 2020 yılı bahar dönem�nde ücrets�z dağıtımı gerçekleşt�r�len kutu sayısı kadar
destekleme yapılır. Desteklemeye esas kutu sayısı ve dağıtımına �l�şk�n b�lg�ler İKS’ye Kozab�rl�k/kooperat�fler
tarafından g�r�l�r.

b) İpekböceğ� yaş koza desteğ�nden İKS’ye kayıtlı üret�c�ler yararlandırılır. Üret�c�, ürett�ğ� yaş kozayı
Kozab�rl�k/kooperat�fler veya faal�yet alanı kozadan flatürle �pek çek�m� olan �şletmelere satmış ve bu satışlar,
müstahs�l makbuzu �le belgelend�r�lm�ş olmalıdır. Satılan yaş koza m�ktarı �le dağıtılan tohum kutu aded� tekn�k ve
b�l�msel yönden uyumlu olmalıdır.

(2) Başvuru yer�, şekl� ve zamanı:
a) İpekböceğ� tohumu desteğ� başvurusu Kozab�rl�k tarafından �l müdürlüğüne yapılır. Kozab�rl�k dağıttığı

kutu sayıları ve üret�c�lere �l�şk�n ver�ler� İKS’den alarak �cmale esas l�stey� �l müdürlüğüne �let�r. Ver� g�r�ş� ve
b�lg�ler�n doğruluğundan Kozab�rl�k/kooperat�fler sorumludur.

b) İpekböceğ� yaş koza desteğ� başvuruları, üret�c�ler tarafından d�lekçe �le yaş koza satışının yapıldığı
kooperat�f/�şletmeye yapılır. Kooperat�f/�şletme satın aldığı yaş koza m�ktarı ve üret�c�lere �l�şk�n ver�ler� İKS’ye
g�rerek desteklemeye esas l�stey� oluşturur. İKS’den alınan “Desteklemeye Esas Yaş Koza Ürün Alım Bordrosu”
kooperat�f/�şletme tarafından “Yaş Koza Desteklemes� Hak Ed�ş Belges�” düzenlenmek üzere kooperat�f/�şletmen�n
bulunduğu �l/�lçe müdürlüğüne gönder�l�r. Ver� g�r�ş� ve b�lg�ler�n doğruluğundan kooperat�f/�şletme sorumludur.

(3) Başvuruların değerlend�r�lmes� ve �cmaller�n düzenlenmes�:
a) Kozab�rl�k tarafından hazırlanan �pekböceğ� tohumu desteğ�ne �l�şk�n �cmale esas l�ste �l müdürlüğü

tarafından kontrol ed�l�r, desteklemeye esas “İpekböceğ� Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ed�ş Belges�” düzenlenerek
onaylanır ve HAYGEM’e gönder�l�r.

b) Kooperat�f/�şletme tarafından �pekböceğ� yaş koza desteğ� başvurularına a�t l�steler, �l/�lçe müdürlüğü
tarafından kontrol ed�lerek desteklemeye esas “Yaş Koza Desteklemes� Hak Ed�ş Belges�” düzenlen�r. Bu l�steler� �lçe
müdürlükler� �l müdürlüğüne, �l müdürlükler� de onaylayarak HAYGEM’e gönder�r.

Sürü yönet�c�s� (çoban) �st�hdamı desteğ�
MADDE 14 – (1) Çoban �st�hdam desteğ� aşağıda bel�rt�len şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) Desteklemeden yararlanacak �şletme, TÜRKVET’e kayıtlı en az yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına sah�p

olmalıdır. Hayvan sayısının tesp�t�nde 6/11/2020 tar�h�nde TÜRKVET’ten alınan yedek l�ste ver�ler� esas alınır.
b) Köy-mahalle sürüler�n� ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılır. Bu çobanların otlattığı

sürüler en az �k� �şletmeden oluşmalı ve her b�r �şletmede en fazla doksan dokuz baş olmak üzere; toplamda en az yüz
baş ve üzer� anaç küçükbaş hayvan varlığı bulunmalıdır.

c) Her b�r �şletme sadece b�r çoban �ç�n desteklemeden yararlandırılır. Köy/mahalle sürüler�nde en az �k�
�şletme �ç�n b�r çoban desteklemeden yararlandırılır. Başvuru şartlarını taşıyan b�rden fazla �şletmes� bulunan
yet�şt�r�c�ler, her b�r �şletmes� �ç�n ayrı ayrı başvuruda bulunab�l�r.

ç) Çobanın, Sosyal Güvenl�k Kurumu pr�mler� en az beş ay süreyle yatırılmış olmalıdır.
d) Destekleme başvurusunda bulunanlar, 2020 yılı Sosyal Güvenl�k Kurumu pr�mler�n� 31/5/2006 tar�hl� ve

5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun;
1) İst�hdam ed�len çoban �ç�n, çalıştığı �şletme üzer�nden anılan Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının

(a) bend�, 
2) İşletme sah�b� çoban �ç�n �şletmes� üzer�nden aynı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b)

bend�n�n (4)  numaralı alt bend�,
3) İşletme sah�b�n�n b�r�nc� dereceden yakını olan çoban �ç�n �şletmes� üzer�nden aynı Kanunun 4 üncü

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� veya (b) bend�n�n (4)  numaralı  alt bend�,
4) Köy-mahalle sürüsü çobanları �se �lg�l� Kanun kapsamında �steğe bağlı Ek-5 Tarım S�gortalı ya da 4 üncü

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının  (b) bend� kapsamında �steğe bağlı veya 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b)
bend�n�n (4)  numaralı alt bend�,

kapsamında yatırır.
e) Sosyal Güvenl�k Kurumu s�gorta pr�mler�n� 5510 sayılı Kanun kapsamında yatıranlardan 30 gün üzer�nden

tam zamanlı olarak yatırmayanlar, hayvancılık �şletmes� bulunmayan veya f��len çobanlık yapmayanlar, �şletmede
�st�hdam ed�ld�ğ� halde f��len çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, devlet memurları, emekl�ler ve on sek�z yaşından
küçükler, destekleme kapsamında çoban olarak değerlend�r�lmez.

(2) Başvuru şekl�, yer� ve zamanı:
a) Başvurular, �şletme sah�b� veya köy/mahalle sürüsünü otlatan çoban tarafından d�lekçe �le �şletmen�n kayıtlı

olduğu �l/�lçe müdürlükler�ne yapılır. Başvuru sırasında aşağıdak� belgeler �sten�r:
1) Çobanın ve �şletme sah�b�n�n nüfus cüzdanı fotokop�s�.
2) Sürü yönet�c�s� sert�f�kası.
3) Desteklemeden yararlanacak çobanın durumuna göre; �şletmede çoban �st�hdam ed�l�yor �se �ş

sözleşmes�n�n örneğ�, köy/mahalle sürüsü otlatan çoban �se hayvanlarını otlattığı �şletme sah�pler�nden en az �k�s�nden



alınan muhtar onaylı muvafakatname, çoban �şletme sah�b�/�şletme sah�b�n�n b�r�nc� dereceden yakını �se �şletme
sah�b�n�n taahhütnames�.

4) Çobana a�t s�gorta pr�mler�n�n yatırıldığına da�r Sosyal Güvenl�k Kurumu �l/�lçe müdürlükler� tarafından
onaylanmış veya e-Devletten alınan kare (QR) kodlu s�gortalılık h�zmet döküm belges�.

b) Sürü yönet�c�s� sert�f�kası ve SGK h�zmet döküm belges�n�n eks�k olması hal�nde de başvurular kabul ed�l�r,
bu belgeler�n tamamlanması �ç�n başvuru yapanlara 15/1/2021 tar�h�ne kadar süre tanınır.

c) S�gorta pr�mler� 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� üzer�nden yatırılanların
s�gortalılık h�zmet döküm belges�nde 6121.12 Çoban/Sürü Yönet�m Elemanı (Küçükbaş Hayvan) kodunu ha�z
olmaları şartı aranır, Ek-5 Tarım S�gortasında bu kod aranmaz.

ç) İl/�lçe müdürlüğünce desteklemeye esas olarak düzenlenecek ekler https://cobandesteg�.tar�m.gov.tr
adres�nde yer alan sürü yönet�c�s� (çoban) �st�hdamı desteğ� s�stem�nde yayımlanır.

d) Başvuru zamanında desteklemeye esas �stenen belgeler�n tem�n�nden ve b�lg�ler�n doğruluğundan �şletme
sah�b�/çoban sorumludur.

e) Başvurular, bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren başlar; 31/12/2020 tar�h�nde son bulur.
(3) Başvuruların değerlend�r�lmes�, �t�raz ve �cmaller�n düzenlenmes�:
a) Desteklemeden yararlanacak �şletmede, çobanın f��len sürünün başında olup olmadığının ve sürüyü

oluşturan hayvanların en az �k� personel tarafından yer�nde tesp�t�, 31/12/2020 tar�h�ne kadar yapılır.
b) Göçer hayvancılık yapan yet�şt�r�c�ler�n tesp�tler�, göçer olarak g�tt�kler� �l/�lçe müdürlükler� tarafından

yapılır. Göçer hayvancılık yapan yet�şt�r�c�ler, g�tt�kler� yer�n �l/�lçe müdürlüğüne tesp�t �ç�n başvurur, düzenlenen
tesp�t tutanakları göçer yet�şt�r�c�n�n destek başvurusunu yaptığı �l müdürlüğüne gönder�l�r. Hayvan nak�l �şlemler�n�
�lg�l� mevzuat hükümler�ne göre yapmamış olan göçer yet�şt�r�c�ler�n tesp�t �şlem� yapılmaz.

c) İl/�lçe müdürlükler� yet�şt�r�c�ler�n başvurularını tesp�tler�n�n tamamlanmasını müteak�ben
https://cobandesteg�.tar�m.gov.tr adres�ne ver� g�r�şler�n� yaparak belgeler� tam olanların ver�ler�n� onaylar.

ç) İl/�lçe müdürlükler�, eks�k evrak olduğu halde başvuru yapan yet�şt�r�c�ler�n başvurusunu kabul eder,
tesp�tler�n� gerçekleşt�r�r, sürü yönet�c�s� (çoban) �st�hdamı desteğ� s�stem�ne ver� g�r�şler�n� yapar.

d) Onaylanan �şletmelere �l�şk�n �cmal-1 hazırlanır. Hazırlanan �cmal-1 l�stes� 18/1/2021 tar�h�nden �t�baren 7
�ş günü süre �le �l/�lçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve b�t�m� tutanağa bağlanır.

e) İt�razlar, �l/�lçe müdürlükler�ne askı süres� b�t�m�nden �t�baren 5 �ş günü �çer�s�nde yapılır. Eks�k evraklarını
15/1/2021 tar�h�ne kadar �braz eden yet�şt�r�c�ler�n sürü yönet�c�s� (çoban) �st�hdamı desteğ� s�stem�nde onaylarının
ver�lmes� �ç�n askı �t�raz dönem�nde sürü yönet�c�s� (çoban) �st�hdamı desteğ� s�stem� yen�den açılır. İt�razlar, �l/�lçe
müdürlükler�nce değerlend�r�lerek karara bağlanır.

f) Desteklemeye esas �cmal-2 l�stes� oluşturularak onaylanır, 5 �ş günü �çer�s�nde �l müdürlüğüne gönder�l�r.
g) İl müdürlükler� tarafından �lçelerden gelen �cmal-2’ler kontrol ed�l�r. Ödemeye esas olmak üzere �cmal-3

l�stes� oluşturularak 7 �ş günü �çer�s�nde HAYGEM’e gönder�l�r.
ğ) Desteklemeye süres� �ç�nde başvuru yapan yet�şt�r�c�lerden sürü yönet�c�s� (çoban) �st�hdamı desteğ�

s�stem�ne kayıtları sehven yapılamayanların kayded�lmes� �ç�n sürü yönet�c�s� (çoban) �st�hdamı desteğ� s�stem�n� açıp
kapatmaya HAYGEM yetk�l�d�r.

Düve alım desteğ�
MADDE 15 – (1) Düve alım desteğ� aşağıda bel�rt�len şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) Yet�şt�r�c�n�n �şletmes�n�n, Kararın yayımı tar�h� �t�barıyla TÜRKVET’e kayıt ed�lm�ş olması ve �şletme

kapas�tes�n�n destek talep ed�len hayvan sayısı �le uyumlu olması gerekmekted�r.
b) B�r �şletme; kapas�tes�n� en fazla 20 başa tamamlayacak şek�lde desteklemeden yararlandırılır.
c) Düvelere/mandalara �l�şk�n tekn�k ve sağlık kr�terler� �le desteklemeye esas düve/manda alım bedel�

Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
ç) Destek m�ktarı, düve/manda alım bedel�n�n % 40’ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas

Bakanlıkça bel�rlenen f�yatın % 40’ından fazla olamaz.
d) Düveler/mandalar; düve/manda düves� yet�şt�r�c� merkezler�nden, hastalıktan ar� �şletmelerden, Tarım

İşletmeler� Genel Müdürlüğünden, Tarım Kred� Kooperat�fler� ve �şt�rakler� �le yet�şt�r�c�/üret�c� örgütler�nden tem�n
ed�l�r. Hayvanlar, Kararın yayımı tar�h� �t�barıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt �ç�nden tem�n ed�lm�ş olmalıdır.

e) Destekleme kapsamında alınan düveler/mandalar, mücb�r sebepler har�c�nde 2 yıl süre �le satılamaz. Ölüm
ve mecbur� kes�m sebepler�yle �şletmeden ayrılan hayvanların yer�ne en geç 90 gün �çer�s�nde, Tekn�k ve Sağlık
Şartnames�ndek� şartları sağlayan aynı sayıdak� hayvanlar konulur. Düveler�n/mandaların �k� yıl süreyle satılmama
şartı, HAYGEM’den �z�n alınması koşuluyla �şletmen�n devr� hal�nde de geçerl�d�r. İl/�lçe müdürlükler� tarafından
yılda en az b�r kere olmak üzere düveler�n/mandaların �şletmede bulunduğuna �l�şk�n yer�nde kontrol yapılır ve
tutanağa bağlanır.

f) Gerek görülmes� hal�nde düve/manda tem�n� ve �lg�l� düzenlemeler HAYGEM’ce yapılır.
(2) Başvuru şekl�, yer� ve zamanı:
a) Başvurular, �şletme sah�b� tarafından �şletmen�n kayıtlı olduğu �l/�lçe müdürlükler�ne yapılır. Düve alım

desteğ�ne gerçek/tüzel k�ş�ler sadece b�r �şletmes� �ç�n başvurab�l�r. Başvuru sırasında aşağıdak� belgeler �sten�r:



1) Başvuru d�lekçes�.
2) Başvuru formu.
3) Varsa, gaz� veya b�r�nc� derece şeh�t yakını olduğuna da�r belge.
4) Varsa, �şletmen�n ar�/organ�k n�tel�ğ�ne da�r belge.
b) Başvuru tar�h� ve süres� Bakanlık tarafından yayımlanacak tal�matla bel�rlen�r.
c) Başvuru süres�n� uzatmaya veya yıl �ç�nde yen�den başvuru almaya HAYGEM yetk�l�d�r.
ç) Başvuru sırasında eks�k/hatalı bulunan b�lg� ve belgeler başvuru süres� �çer�s�nde tamamlanır. Zamanında

eks�k/hatalı b�lg� ve belgeler�n� �braz etmeyen başvuru sah�b�n�n başvurusu geçerl� olmaz.
d) Başvurular tamamlanıp s�steme yüklend�kten sonra başvuru sah�b�ne s�stemden alınan “düve alım desteğ�

başvuru formu” tesl�m ed�l�r.
(3) Başvuruların değerlend�r�lmes�, �t�raz ve �cmaller�n düzenlenmes�:
a) Başvuru süres� �le b�rl�kte �l/�lçe müdürlükler� tarafından başvurularla �lg�l� �stenen b�lg�ler Düve

Destekleme Kayıt S�stem�ne yüklen�r. Yüklenen b�lg�lere göre oluşan puanlama ve sıralamaya uygun �cmal-1
s�stemden alınır.

b) S�stemden alınan �cmal-1, 5 �ş günü süres�nce �l/�lçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve b�t�m�
tutanağa bağlanır.

c) İt�razlar, �l/�lçe müdürlükler�ne yapılır, askı süres� b�t�m�nden �t�baren 5 �ş günü �çer�s�nde �l/�lçe
müdürlükler�nce değerlend�r�lerek karara bağlanır. Askı süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se �cmaller kes�nleşm�ş
kabul ed�l�r.

ç) Askı süres� b�t�m�nden sonra, puanlama ve sıralamaya esas �cmal-2 l�stes� onaylanarak en geç 5 �ş günü
�çer�s�nde �l müdürlüğüne gönder�l�r.

d) İl müdürlükler�, �cmal-2’ler� değerlend�r�r; �l�ne a�t puanlama ve sıralamaya esas �cmal-3’ü s�stemden alır,
onaylar ve 5 �ş günü �ç�nde HAYGEM’e gönder�r.

e) İllerden gelen başvurular, HAYGEM tarafından bütçe �mkânları çerçeves�nde değerlend�r�lerek uygun
bulunanlarla �lg�l� �cmal-4 oluşturularak �l müdürlüğüne gönder�l�r.

f) İl/�lçe müdürlüğü, başvurusu uygun bulunanlara yazılı olarak b�ld�r�mde bulunur. Başvurusu onaylanan ve
hayvan almak �steyen yet�şt�r�c�lere Tekn�k ve Sağlık Şartnames� ver�l�r, beyan ve yükümlülükler�n� �çeren
taahhütname alınır.

g) Gaz� veya b�r�nc� derece şeh�t yakını olan başvuru sah�pler� puanlama har�c� olup doğrudan destekleme
kapsamına alınır.

(4) Düve desteğ� hak ed�ş düzenlenmes� ve ödemeler:
a) Yet�şt�r�c� satın aldığı düvelere a�t satış belges�, pasaportları ve tal�matlarla bel�rlenen d�ğer belgeler �le

b�rl�kte d�lekçeyle �l/�lçe müdürlüğüne başvurur. Hak ed�ş düzenleneb�lmes� �ç�n satın alınan düveler f��l� olarak
�şletmeye get�r�lm�ş ve �şletme adına TÜRKVET’e kayıt ed�lm�ş olmalıdır. Hayvan hastalıkları veya karant�na
neden�yle düveler�n� �şletmes�ne zamanında sevk edemeyen yet�şt�r�c�ye, HAYGEM tarafından, düveler�n� başka b�r
�şletmeye sevk etme �zn� ver�leb�l�r.

b) Düvelere �l�şk�n �l/�lçe müdürlüğü tarafından yer�nde tesp�t yapılır ve tutanağa bağlanır.
c) Her b�r yet�şt�r�c� �ç�n tek hak ed�ş düzenlen�r.
ç) Desteklemeye esas haked�ş l�stes� �lçe müdürlüğü tarafından her ayın 20’s�ne kadar �l müdürlüğüne

gönder�l�r.
d) Desteklemeye esas �l haked�ş l�stes�, �l müdürlüğü tarafından onaylanarak her ayın 25’�ne kadar

HAYGEM’e gönder�l�r.
Bes�l�k erkek sığır/manda desteklemes�
MADDE 16 – (1) Bes�l�k erkek sığır desteklemes� aşağıdak� şartlar ve kurallara göre yapılır:
a) Bes�l�k erkek sığırlar yurt �ç�nde doğmuş, küpelenm�ş, TÜRKVET’e �şletme ve hayvanların kaydı yapılmış,

1/1/2020 – 31/12/2020 tar�hler� arasında mevzuata uygun kes�mhanede kes�lm�ş olmalıdır.
b) Bes�l�k erkek sığırlar, 12 aylık yaştan büyük ve ırklarına göre en az karkas ağırlıkları aşağıdak� tablodak�

ağırlıklarda olmalıdır. Sığır/manda ırklarının ver�m özell�kler�ne göre KES’e tanımlaması HAYGEM tarafından
yapılır.

c) Kırmızı et üret�c� b�rl�kler�n�n bulunduğu yerlerde b�r yıl �çer�s�nde kest�rd�ğ� desteklemeye esas hayvan
sayısı en az 6 baş olan üret�c�ler bu b�rl�ğe üye olmalıdır.



ç) Kes�m� yapılan sığırlar, kes�m tar�h� �t�barıyla ger�ye dönük 90 günlük bes� süres�n� TÜRKVET kayıtlarına
göre müracaatçının �şletmes�nde tamamlamış olmalıdır. Bu süre;

1) TÜRKVET’e �lk tanımlandığı �şletmeden kes�me sevk ed�len sığırlarda, kes�m �le TÜRKVET’e kayıt tar�h�
arasıdır.

2) 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddes� hükümler�ne göre �dar� para cezası sonucunda �şletmeye kayded�len ve
bu �şletmeden kes�me gönder�len sığırlarda, kes�m �le TÜRKVET’e kayıt tar�h� arasıdır.

3) Satış yoluyla 2 nc�, 3 üncü �şletmelere nakled�ld�kten sonra kes�me sevk ed�len sığırlarda, kes�m �le
TÜRKVET’tek� �şletmeye gel�ş tar�h� arasıdır.

4) Destekleme şartlarını taşıyan kurbanlık hayvanların, geç�c� kurban satış yer�nde geçen süreler� de bes�
süres�ne dah�l ed�l�r. Kurbanlık hayvanların destekten yararlanması �ç�n mevzuata uygun kes�mhanede kes�lm�ş olması
gerekmekted�r.

5) Başvuru sah�b�n�n farklı �şletmeler�nde geçen sürelerde bes� süres�ne dah�l ed�l�r.
d) B�r yet�şt�r�c� en fazla 200 baş (200 dâh�l) sığırı �ç�n destekten yararlandırılır.
e) Kes�m b�lg�ler�, KES ver� tabanına kayded�lm�ş olmalıdır.
f) Bakanlıkça mecbur� kes�me tab� tutulan erkek sığırlar �le kes�m sonrası muayenede karkasın �mhasına karar

ver�len erkek sığırlar �ç�n destekleme ödemes� yapılmaz.
(2) Başvuru yer�, şekl� ve zamanı:
a) Üret�c�ler, kırmızı et üret�c� b�rl�ğ�n�n olduğu yerlerde b�rl�ğe, olmadığı yerlerde �se �l/�lçe müdürlükler�ne

başvurur.
b) Üret�c�ler; bes�n�n başlangıcında, KES’ten alınan �şletmede bulunan erkek hayvanlara a�t kulak küpe

numaralarının bel�rt�ld�ğ� bes� b�ld�r�m formunu; bes�ye alınan hayvanlara a�t kulak küpe numaraları, bes�ye alınma ve
tahm�n� kes�m tar�h� �le d�ğer b�lg�ler yönünden güncelleyerek KES’e kaydett�r�r. İşletmeye nak�l yoluyla gelen
hayvanların bes� b�ld�r�mler�, �şletmeye kayıt ed�ld�kler� tar�hten �t�baren en geç 15 �ş günü �çer�s�nde yapılmalıdır.
İşletmede doğan ve bes�ye alınan hayvanlar �se bes�ye alındıkları tar�hten �t�baren b�ld�r�lmel�d�r.  Kararın
yayımlanmasından sonra bes�ye alınan hayvanlarda bes� b�ld�r�m şartı aranır. B�ld�r�mde bel�rt�len tahm�n� kes�m
tar�h�n�n değ�şmes� durumunda üret�c� bu değ�ş�kl�ğ� kes�m tar�h�nden 15 �ş günü önce güncellet�r.

c) Hayvanların kes�m� yapıldıktan sonra üret�c�den aşağıdak� belgeler �sten�r:
1) TCKN/VKN, TÜRKVET’te kayıtlı �şletme numarası ve adresler�n�n bulunduğu d�lekçe.
2) Kes�m ücret� faturası/alındı makbuzu/kes�lecek hayvan veya karkasının alım satımına �l�şk�n satış belges�.
3) TÜRKVET’ten alınmış �l/�lçe müdürlüğü onaylı kes�m raporu.
ç) Başvurularda fatura/alındı makbuzu/satış belgeler�n�n aslı veya aslı/d�p koçanı �l/�lçe müdürlüğü tarafından

görülerek onaylanan suretler� kabul ed�l�r.
d) İl/�lçe müdürlükler� ve kırmızı et üret�c� b�rl�kler�, yapılan destekleme başvurularını zamanında KES ver�

tabanına kaydetmekle sorumludur.
(3) Başvuruların değerlend�r�lmes�, �t�raz ve �cmaller�n düzenlenmes�:
a) Kırmızı et üret�c� b�rl�kler� tarafından s�stemden alınan �cmale esas tablo ve ek�nde üret�c�lere a�t başvuru

belgeler� HAYGEM tarafından bel�rlenen �cmal takv�m�ne göre �lg�l� �l/�lçe müdürlüğüne tesl�m ed�l�r. L�stelerdek�
b�lg�ler�n doğruluğundan b�rl�kler sorumludur.

b) İl/�lçe müdürlükler� KES ver�ler� ve belgeler üzer�nden gerekl� kontroller� yaparak desteklemeye esas �cmal-
1 l�steler�n� düzenler.

c) İcmal-1 l�steler�, �l/�lçe müdürlükler�nde üret�c�lere ve b�rl�kler�ne duyurulmak üzere HAYGEM tarafından
bel�rlenen çalışma takv�m� süres�nce tutanakla askıya çıkarılır.

ç) Askı süres�nde �cmal-1 l�steler�ne yapılan �t�razlar, �l/�lçe müdürlükler�nce değerlend�r�lerek sonuçlandırılır.
Askı süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se l�stelerdek� b�lg�ler doğru kabul ed�l�r. Daha sonra yapılacak �t�razlar
değerlend�rmeye alınmaz ve herhang� b�r hak doğurmaz.

d) İt�raz süres� b�t�m�nde �lçe müdürlükler� tarafından düzenlenen �cmal-2 l�steler� onaylanarak �l müdürlüğüne
gönder�l�r.

e) İlçelerden gelen �cmal-2’ler, �l müdürlükler� tarafından kontrol ed�lerek ödemeye esas olmak üzere �cmal-3
l�stes� onaylanır ve e-belgenet üzer�nden HAYGEM’e gönder�l�r.

(4) Bes�l�k erkek sığır desteklemes� �le �lg�l� çeş�tl� hükümler:
a) KES’e ver� g�r�ş�/kontrol yapacak �l sorumlularının ş�fre tahs�sler� HAYGEM, �lçe sorumlularının �l

müdürlüğü, ver� g�r�ş yetk�s� ver�len b�rl�k sorumlularının ş�fre tahs�sler� �se Türk�ye Kırmızı Et Üret�c�ler� Merkez
B�rl�ğ� tarafından yapılır. Merkez B�rl�ğ�, HAYGEM’den uygun görüş almak koşulu �le üye b�rl�kler�ne KES’e ver�
g�r�ş yetk�s� vereb�l�r. HAYGEM gerek gördüğünde b�rl�kler�n ver� g�r�ş yetk�s�n� �ptal edeb�l�r.

b) Üret�c� b�rl�kler�, destekleme dönem�nde, b�rl�ğ�n destek alan tüm üyeler�n�n ürett�ğ� karkas et m�ktarının en
az %20’s�n�n pazarlanmasına aracılık etmes� veya söz konusu üret�m �ç�n gerekl� g�rd�ler�n tem�n�ne �l�şk�n h�zmet
vermes� gerekmekted�r. Aks� durumda ver� g�r�ş yetk�s� Bakanlıkça �ptal ed�leb�l�r. Ver� g�r�ş yetk�s� �ptal ed�len üret�c�
örgütler�n�n yer�ne üret�c�ler�n ver� g�r�şler� �l/�lçe müdürlükler�nce yapılır. G�rd� ve pazarlamaya �l�şk�n gerekl�
belgeler KES’e kayıt ed�l�r.



c) Elektron�k ortamda alınmış olan satış belgeler�n�n doğrulanması, http://www. efatura.gov.tr �nternet
adres�nden sorgulanır; mal� mühür bulunup bulunmadığı, e-fatura çıktısı �le uyumlu olup olmadığı kontrol ed�l�r. E-
fatura çıktısı, kontrolü yapan �l/�lçe müdürlüğü KES sorumlu personel� tarafından �mzalanır.

ç) Destekleme başvurularına �l�şk�n evraklar, �ncelenmes�n� müteak�p �l/�lçe müdürlükler�nce muhafaza
ed�lmek üzere �lg�l� yet�şt�r�c�/üret�c� örgütüne �ade ed�l�r.

T�ft�k keç�s� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n ve t�ft�k üret�m�n�n desteklenmes�
MADDE 17 – (1) T�ft�k keç�s� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n ve t�ft�k üret�m�n�n desteklenmes� aşağıda bel�rt�len şartlara ve

kurallara göre yapılır:
a) Desteklemeden yararlanacakların �şletmes� ve t�ft�ğ�n elde ed�ld�ğ� hayvanlar TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.
b) T�ft�k, T�ft�k ve Yapağı Tarım Satış Kooperat�fler� B�rl�ğ� (T�ft�kb�rl�k) veya damızlık koyun keç�

b�rl�kler�ne ve 24/12/2011 tar�hl� ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüket�m� Amacıyla
Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmel�ğ� kapsamında onay almış, Bakanlığa kayıtlı yün �şleme tes�sler�ne
satılmış olmalıdır.

c) T�ft�k desteklemes� k�logram üzer�nden yapılır.
ç) T�ft�k desteklemes�ne esas m�ktar satış belges� �le belgelenmel�d�r. Müstahs�l makbuzu/fatura üret�c�n�n adı

soyadı/unvanı, adres�, TCKN/VKN, t�ft�k m�ktarı, c�ns� (oğlak, anamal, tal�) f�yatı ve satış tar�h� bel�rt�lm�ş olmalıdır.
d) Sözleşmel� üret�m kapsamında  Kararda yer alan �lave destek ödemes�n�n yapılması �ç�n, üret�c�ler alım

satıma �l�şk�n sözleşmey� �şletmen�n TÜRKVET’e kayıtlı olduğu �l/�lçede T�ft�k Kayıt S�stem�ne (TKS) kaydett�r�r.
Sözleşmede yer alması gereken zorunlu alanlar HAYGEM �nternet s�tes�nde yayımlanır. Alım satıma �l�şk�n sözleşme
satış belges�ndek� tar�hten önce TKS’ye kayded�lmel�d�r.

(2) Başvuru yer�, şekl� ve zamanı:
a) Üret�c� başvurusunu, t�ft�ğ�n� Bakanlığa kayıtlı yün �şleme tes�s�ne satmış �se �şletmes�n�n kayıtlı olduğu

�l/�lçe müdürlüğüne ve/veya t�ft�k satışını yaptığı T�ft�kb�rl�k, bağlı kooperat�fler veya damızlık koyun keç�
yet�şt�r�c�ler� b�rl�kler�ne, �şletme tesc�l belges� ve d�lekçe �le b�rl�kte yapar.

b) T�ft�k alımı yapan T�ft�kb�rl�k, bağlı kooperat�fler veya damızlık koyun keç� yet�şt�r�c�ler� b�rl�kler�,
başvuruda bulunan ve t�ft�ğ�n� satın aldığı üret�c�lere �l�şk�n �lçe bazlı �cmale esas tabloyu düzenler, başvuru evrakları
ve satış belgeler� �le b�rl�kte düzenled�kler� tabloyu bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren Genel Müdürlükçe
bel�rlenen süre �çer�s�nde �lg�l� �l/�lçe müdürlükler�ne �let�r.

(3) Başvuruların değerlend�r�lmes�, �t�raz ve �cmaller�n düzenlenmes�:
a) T�ft�kb�rl�k, bağlı kooperat�fler veya damızlık koyun keç� yet�şt�r�c�ler� b�rl�kler�nden gelen desteklemeye

esas başvurular �le t�ft�ğ�n� Bakanlığa kayıtlı yün �şleme tes�s�ne satan ve �l/�lçe müdürlüğüne başvuran üret�c�ler�n
başvuruları, �l/�lçe müdürlükler� tarafından satış yapılan t�ft�k m�ktarı �le �şletmede bulunan hayvan sayıları yönünden
kontrol ed�l�r. Uygun bulunanların b�lg�ler� Genel Müdürlükçe bel�rlenen süre �çer�s�nde TKS’ye kayded�lerek �cmal-1
düzenlen�r.

b) TKS ver� tabanından alınan �cmal-1 l�steler�, �l/�lçe müdürlükler�nde çalışma takv�m�nde bel�rlenen süreyle
askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tar�h� ve saat� �le askıdan �nd�rme tar�h� ve saat� �l/�lçe müdürlüğü tarafından tutanağa
bağlanır.

c) Askı süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se l�stelerdek� b�lg�ler doğru kabul ed�l�r. Daha sonra yapılacak
�t�razlar değerlend�rmeye alınmaz ve herhang� b�r hak doğurmaz.

ç) Askı süres�nde �cmal-1 l�steler�ne yapılan �t�razlar, �l/�lçe müdürlükler�nce değerlend�r�l�r.
d) İt�razların değerlend�r�lmes�nden sonra kes�nleşm�ş �cmal-1 l�steler� �lçe müdürlükler�nce onaylanarak �l

müdürlüğüne gönder�l�r.
e) İl müdürlükler�, TKS ver� tabanından ödemeye esas olan �cmal-2 l�stes�n� alır, kontrol ederek uygun

bulunması hal�nde onaylayarak HAYGEM’e gönder�r.
Atık desteğ�
MADDE 18 – (1) Bakanlıkça bel�rlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar �ç�n hayvan sah�pler�ne

atık desteğ� aşağıdak� esaslara göre yapılır:
a) Bakanlıkça bel�rlenen ve resmî veter�ner hek�m veya sorumluluğundak� yardımcı sağlık personel� �le

Bakanlıkça yetk� ver�len veter�ner hek�m tarafından yapılan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar �ç�n hayvan
sah�pler�ne atık desteğ� ödemes� yapılır.

b) Atık desteğ� ödeneb�lmes� �ç�n atık yapan hayvanların tanımlanarak kayıt altına alınması, aşı uygulanan
�şletmede kayıtlı olması ve aşılamanın üzer�nden yetm�ş �k� saat geçmemes�, aşının Veter�ner B�lg� S�stem�ne kayıt
ed�lm�ş olması �le atığın resmî veter�ner hek�m tarafından görülmes� gerek�r.

c) Bakanlıkça bel�rlenen aşı uygulamaları sonrasında atık oluştuğunda resmî veter�ner hek�m tarafından atık
görülür ve sadece atık oluştuğuna da�r tesp�t tutanağı tanz�m ed�l�r. Tesp�t tutanağına, hayvan sah�b�n�n �şletme
numarası, hayvanın küpe numarası, gebel�ğ�n kaçıncı ayında atığın şek�llend�ğ�, aşı �le �lg�l� b�lg�ler, aşılama tar�h� ve
aşılamadan ne kadar zaman sonra atık olayının şek�llend�ğ� b�lg�ler� yazılmalıdır.

ç) Bakanlıkça bel�rlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklardan numune alınır. Alınan numune, bölge
Veter�ner Kontrol Enst�tü Müdürlüğüne sığır ve koyun-keç� brusellozu yönünden �nceleme �ç�n gönder�l�r.



Bakter�yoloj�k olarak bruselloz tesp�t ed�ld�ğ�nde atık yapan hayvan �ç�n hayvan hastalığı tazm�natı �le �lg�l� �şlemler
uygulanır. Bruselloz tesp�t ed�lmez �se atık hayvan �ç�n destekleme ödemes� yapılır.

(2) Destekleme ödemes�n�n yapılab�lmes� �ç�n Veter�ner B�lg� S�stem�nden alınan �l ve �lçe �cmaller� tanz�m
ed�l�r. İcmaller�n hazırlanmasında �l/�lçe müdürlükler�nce yapılacak �şlemler şunlardır:

a) İlçe müdürlüğünde görevl� resmî veter�ner hek�mler tarafından Veter�ner B�lg� S�stem�ne ver� g�r�ş� yapılır
ve her ayın �k�nc� haftasının son �ş gününe kadar kayıt s�stem�nde onaylama �şlem� tamamlanır.

b) Veter�ner B�lg� S�stem�nden onaylanan ver�ler kapsamında her ayın üçüncü haftasının �lk �ş günü ve ayda
b�r kez olmak üzere �lçe müdürlüğü tarafından �lçe �cmaller� tanz�m ed�l�r. Tanz�m ed�len �lçe �cmaller� e-belgenet
üzer�nden elektron�k ortamda �l müdürlüğüne gönder�l�r.

c) İl müdürlüğünce �lçelerden gelen �cmaller kontrol ed�ld�kten sonra her ayın üçüncü haftasının son �ş günü
ve ayda b�r kez olmak üzere Veter�ner B�lg� S�stem�nden �l �cmaller� tanz�m ed�l�r. Tanz�m ed�len �l �cmaller� e-
belgenet üzer�nden elektron�k ortamda HAYGEM’e gönder�l�r.

Hastalıktan ar� �şletme desteklemeler�
MADDE 19 – (1) Hastalıktan ar� �şletme desteğ� alacak �şletmeler;
a) Hastalıktan ar� �şletmeler �ç�n sağlık sert�f�kasına sah�p olan sığırcılık �şletmeler�nde (Yet�şt�r�c� merkezler�

har�ç) bulunan, damızlık boğalar dışındak�, altı ay yaşın üzer�ndek� erkek hayvanlar har�ç, tüm sığırlar �ç�n hayvan
başına doğrudan destekleme ödemes� yapılır.

b) Hastalıktan ar� �şletme sert�f�kasına sah�p gerçek ve tüzel k�ş�lere a�t damızlık düve �şletmeler�nde bulunan
yurt �ç�nde doğmuş tüm düveler �ç�n hayvan başına doğrudan destekleme ödemes� yapılır.

c) Ar� sığır başına ödeme b�r�m m�ktarları 500 (beş yüz) başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzer� �ç�n �se %
50’s�ne karşılık gelen tutarın ödenmes� suret�yle uygulanır. Desteklemeden yararlanmak üzere başvuran �şletmeler �ç�n
�l/�lçe müdürlüğünce 5/3/2018 tar�hl� ve 2018/01 sayılı Hastalıktan Ar� İşletmeler Genelges� kapsamında Tesp�t ve
İnceleme Tutanağı düzenlen�r. Tüm �ş ve �şlemler �lg�l� Genelge hükümler�ne göre yürütülür ve şartları sağlayan
�şletmeler �ç�n Hastalıktan Ar� İşletmeler İç�n Sağlık Sert�f�kası tanz�m ed�l�r.

(2) Destekleme ödemes�n�n yapılab�lmes� �ç�n Veter�ner B�lg� S�stem�nden alınan �l ve �lçe �cmaller� tanz�m
ed�l�r. İcmaller�n hazırlanmasında �l/�lçe müdürlükler�nce yapılacak �şlemler şunlardır:

a) İlçe müdürlüğünde görevl� resmî veter�ner hek�mler tarafından Veter�ner B�lg� S�stem�ne ver� g�r�ş� yapılır
ve her ayın �k�nc� haftasının son �ş gününe kadar kayıt s�stem�nde onaylama �şlem� tamamlanır.

b) Veter�ner B�lg� S�stem�nden onaylanan ver�ler kapsamında her ayın üçüncü haftasının �lk �ş günü ve ayda
b�r kez olmak üzere �lçe müdürlüğü tarafından �lçe �cmaller� tanz�m ed�l�r. Tanz�m ed�len �lçe �cmaller� e-belgenet
üzer�nden elektron�k ortamda �l müdürlüğüne gönder�l�r.

c) İl müdürlüğünce �lçelerden gelen �cmaller kontrol ed�ld�kten sonra her ayın üçüncü haftasının son �ş günü
ve ayda b�r kez olmak üzere Veter�ner B�lg� S�stem�nden �l �cmaller� tanz�m ed�l�r. Tanz�m ed�len �l �cmaller� e-
belgenet üzer�nden elektron�k ortamda HAYGEM’e gönder�l�r.

ç) Sert�f�ka tanz�m�nden sonra 31/12/2020 tar�h�ne kadar �şletmeye doğum yoluyla katılan hayvanların,
1/1/2021 tar�h� �t�barıyla Veter�ner B�lg� S�stem�ne ver� g�r�ş� yapılır, (a), (b) ve (c) bentler�nde bel�rt�ld�ğ� üzere aylık
olarak hazırlanan �cmallere dâh�l ed�l�r. İşletmede bulunan toplam ar� hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı
bu fıkrada yer alan sayısal değerler d�kkate alınarak bel�rlen�r. Doğum yoluyla katılan erkek hayvanlardan bu tar�hte
altı aylık yaşın üzer�nde olanlar destekleme kapsamı dışındadır.

d) Sert�f�ka tanz�m�nden sonra 31/12/2020 tar�h�ne kadar �şletmeye dâh�l ed�lmek üzere karant�na ve gözet�m
altında tutulup Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu testler� yapılarak, ar� olduğu tesp�t ed�ld�kten sonra katılan
hayvanların, (�şletmeye sonradan dâh�l olan hayvanlar �ç�n öncek� �şletmeler�nde destekleme ödemes� almamışsa)
1/1/2021 tar�h� �t�bar�yle Veter�ner B�lg� S�stem�ne ver� g�r�ş� yapılır, (a), (b) ve (c) bentler�nde bel�rt�ld�ğ� üzere aylık
olarak hazırlanan �cmallere dâh�l ed�l�r. İşletmede bulunan toplam ar� hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı
b�r�nc� fıkrada yer alan sayısal değerler d�kkate alınarak bel�rlen�r.

e) Bakanlıkça bel�rlenen kr�terlere sah�p �şletmelerde bulunan her ar� hayvana yılda b�r kez olmak üzere
destekleme ödemes� yapılır. Yıl �çer�s�nde b�r �şletmede destekleme ödemes� yapılan hayvan başka b�r �şletmeye nak�l
olduğunda o yıl �ç�n �k�nc� b�r destekleme ödemes� yapılmaz.

(3) Onaylı süt ç�ftl�ğ� sert�f�kasına sah�p olan �şletmelerdek� ar� �şletme desteğ� alan tüm sığırlar �ç�n, �lave
olarak hayvan başına aşağıdak� esaslara göre destekleme ödemes� yapılır:

a) Onaylı Süt Ç�ftl�ğ� Sert�f�kasına sah�p �şletme sah�pler� �l/�lçe müdürlüğüne başvuru yapar.
b) Destekleme ödemes�n�n yapılab�lmes� �ç�n Veter�ner B�lg� S�stem�nden alınan �l ve �lçe �cmaller� tanz�m

ed�l�r.
c) İlçe müdürlüğünde görevl� resmî veter�ner hek�mler tarafından Veter�ner B�lg� S�stem�ne ver� g�r�ş� yapılır

ve her ayın �k�nc� haftasının son �ş gününe kadar kayıt s�stem�nde onaylama �şlem� tamamlanır.
ç) Veter�ner B�lg� S�stem�nden onaylanan ver�ler kapsamında her ayın üçüncü haftasının �lk �ş günü ve ayda b�r

kez olmak üzere �lçe müdürlüğü tarafından �lçe �cmaller� tanz�m ed�l�r. Tanz�m ed�len �lçe �cmaller� e-belgenet
üzer�nden elektron�k ortamda �l müdürlüğüne gönder�l�r.



d) İl müdürlüğünce �lçelerden gelen �cmaller kontrol ed�ld�kten sonra her ayın üçüncü haftasının son �ş günü
ve ayda b�r kez olmak üzere Veter�ner B�lg� S�stem�nden �l �cmaller� tanz�m ed�l�r. Tanz�m ed�len �l �cmaller� e-
belgenet üzer�nden elektron�k ortamda HAYGEM’e gönder�l�r.

Programlı aşı ve küpe uygulamaları
MADDE 20 – (1) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcıların desteklenmes� aşağıdak�

esaslara göre yapılır:
a) Bakanlıkça programlanan aşılamalar öncel�kle resmî veter�ner hek�m ve veter�ner sağlık

tekn�ker�/tekn�syenler� tarafından gerçekleşt�r�l�r. İl/�lçe müdürlüğünün personel ve �ş durumu programlı aşılamaların
gerçekleşt�r�lmes� �ç�n yeters�z �se �l müdürlüğü �le veter�ner hek�m odası arasında yapılacak protokol çerçeves�nde
programlı aşılamalar yaptırılab�l�r.

b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemes�nden, aşıyı tatb�k eden ve mesleğ�n� 6343 sayılı
Kanuna göre serbest olarak �cra eden serbest veter�ner hek�mler yararlanır.

c) Desteklemelerden; kamuda görevl� veter�ner hek�mler, veter�ner sağlık tekn�ker� �le tekn�syenler� ve
hayvancılık �şletmeler�nde sözleşmel� olarak görev yapan veter�ner hek�mler yararlanamaz.

ç) 19/2/2020 tar�hl� ve 2020/1 sayılı Hayvan Hastalıkları �le Mücadele ve Hayvan Hareketler� Kontrolü
Genelges� kapsamında Bakanlıkça programlanan �llerde Şap, Brusella ve Sığırların Nodüler Ekzantem� hastalıklarına
karşı koruyucu amaçla kullanılan aşılar destekleme kapsamındadır.

d) Uygulayıcıların desteklenmes� kapsamında, aşılama programı onaylanan veter�ner hek�m odaları,
Bakanlıkça bel�rlenen kampanya dönemler�nde aşılama çalışmalarını tamamlar. Desteklemeler kampanya
dönemler�nde uygulanan aşılar �ç�n ver�l�r.

e) Bakanlığın programlı aşılamaları �ç�n veter�ner hek�m odaları �le yapılan protokol çerçeves�nde serbest
veter�ner hek�mler tarafından yapılacak aşı uygulama ücret�; aşı, araç, benz�n, sarf malzemes� ve benzer� tüm g�derler
d�kkate alınarak �l müdürlüğünce bel�rlen�r. İl müdürlüğü tarafından bel�rlenen uygulama ücret� dışında yet�şt�r�c�den
herhang� b�r ek ücret talep ed�lemez.

f) Büyükbaş Şap/Brusella/Sığırların Nodüler Ekzantem� ve küçükbaş Şap/Brusella aşılama programı
onaylanan veter�ner hek�m odaları program dâh�l�ndek� yerleş�m b�r�mler�nde bulunan küpel� ve küpes�z tüm
büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılar. Hayvanlardan küpes�z olanlar �ç�n destekleme pr�m� ödenmez, yalnızca �l
müdürlüğünce bel�rlenen aşılama ücret� alınır. Destekleme küpel� ve TÜRKVET’te kayıtlı hayvanlar �ç�n öden�r.

g) Uygulayıcılar, aşılanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla �lg�l� b�reysel aşı kayıtlarını uygulamadan
sonrak� 10 gün �çer�s�nde kayıt s�stem�ne �şler. İl/�lçe müdürlükler�, Veter�ner B�lg� S�stem�nden alınan �cmaller�n
tanz�m� sırasında aşılanan hayvanların Veter�ner B�lg� S�stem�ne aşı kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

ğ) S�steme er�ş�m �ç�n ş�fres� bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest veter�ner hek�mler ş�fre
tahs�s� �ç�n �l/�lçe müdürlükler�ne başvurur.

h) Destekleme ödemes�nden yararlanılab�lmes� �ç�n, veter�ner hek�m odası, Ek-1’de yer alan Programlı
Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu �le �l müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat formu ek�nde,
her b�r serbest veter�ner hek�m �ç�n hazırlanan, Ek-2’de yer alan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ed�ş
Belges� ve Ek-3’te yer alan Veter�ner Hek�m Odasının Düzenled�ğ� İcmal Formu bulunur. Müracaat formu, protokol ve
�cmal formu �l müdürlüğünde muhafaza ed�l�r.

ı) İl müdürlüğünce yapılan kontrol sonucunda hak ed�len aşı uygulama desteğ� ödemes� �ç�n Veter�ner B�lg�
S�stem�ne ver� g�r�ş� ve onaylama �şlem� yapılır.

�) İl müdürlüğünce her ayın üçüncü haftasının son �ş günü ve ayda b�r kez olmak üzere Veter�ner B�lg�
S�stem�nden �l �cmaller� tanz�m ed�l�r. Tanz�m ed�len �l �cmaller� e-belgenet üzer�nden elektron�k ortamda HAYGEM’e
gönder�l�r. Serbest veter�ner hek�mlere destekleme ödemes� yapılmadan önce, gerekl� verg� kes�nt�ler� yapılmış olur.
Destekleme ödemes� KDV dâh�l tutar üzer�nden yapıldığından serbest veter�ner hek�mlere destekleme ödemes�
yapılmadan önce veter�ner hek�m odalarınca Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının �lg�l� saymanlığına gerekl� verg�
kes�nt�ler� aktarılır.

j) Gerekt�ğ�nde aşının etk�nl�ğ�n� kontrol etmek amacıyla test ve anal�z �ç�n aşılanan hayvanlardan kan alınıp
�lg�l� enst�tü müdürlüğüne (Şap Enst�tüsü Müdürlüğü, Pend�k Veter�ner Kontrol Enst�tüsü Müdürlüğü) bağışıklık
kontrolü yaptırılır.

(2) Küpe uygulama desteklemes� aşağıdak� esaslara göre yapılır:
a) Küpey� uygulayarak s�steme kaydeden ve mesleğ�n� 6343 sayılı Kanuna göre serbest olarak �cra eden

serbest veter�ner hek�mler �le hayvancılıkla �şt�gal eden yet�şt�r�c�/üret�c� örgütler� yararlanır.
b) Desteklemelerden, kamuda görevl� veter�ner hek�mler, veter�ner sağlık tekn�kerler� �le tekn�syenler� ve

hayvancılık �şletmeler�nde sözleşmel� olarak görev yapan veter�ner hek�mler yararlanamaz.
c) Sığır C�ns� Hayvanların Tanımlanması, Tesc�l� ve İzlenmes� Yönetmel�ğ� �le Koyun ve Keç� Türü

Hayvanların Tanımlanması, Tesc�l� ve İzlenmes� Yönetmel�ğ� hükümler�ne uygun olarak küpelenen ve TÜRKVET’te
kayıt altına alınan sığır ve mandalar �le koyun ve keç�ler küpe uygulama desteklemes� kapsamındadır.

ç) İl müdürlükler� tarafından, k�ml�klend�r�c�lere hayvan kayıt s�stem�nde kullanıcı adı ve ş�fres� tahs�s ed�l�r.
Her k�ml�klend�r�c� uyguladığı küpey� s�steme kend�s� kayıt eder.



d) Küpe uygulama desteğ�, küpelenen ve TÜRKVET’e kayded�len sığır c�ns� hayvanlar �le koyun ve keç� türü
hayvanlar �ç�n öden�r.

e) İl/�lçe müdürlükler� �cmaller�n tanz�m� sırasında küpelenen hayvanların TÜRKVET’e kaydının yapılıp
yapılmadığını kontrol eder.

f) Destekleme ödemes�nden yararlanılab�lmes� �ç�n küpeleme yetk� devr� yapılan veter�ner hek�m odası �le
küpeleme yetk� devr� yapılan yet�şt�r�c�/üret�c� örgütler� Ek-4’te yer alan Küpe Uygulama Desteklemes� Müracaat
Formu �le �l müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat formu ek�nde, Ek-5’te yer alan Veter�ner Hek�m Odası/…
B�rl�ğ�n�n Düzenled�ğ� Küpe Uygulama İcmal Formu bulunur. Müracaat formu, protokol ve �cmal formu �l
müdürlüğünde muhafaza ed�l�r.

g) İl müdürlüğünce yapılan kontrol sonucunda hak ed�len küpe uygulama desteğ� ödemes� �ç�n Veter�ner B�lg�
S�stem�ne ver� g�r�ş� ve onaylama �şlem� yapılır.

ğ) İl müdürlüğünce her ayın üçüncü haftasının son �ş günü ve ayda b�r kez olmak üzere Veter�ner B�lg�
S�stem�nden �l �cmaller� tanz�m ed�l�r. Tanz�m ed�len �l �cmaller� e-belgenet üzer�nden elektron�k ortamda HAYGEM’e
gönder�l�r.

h) Destekleme ödemeler� gerçek ya da tüzel k�ş�lere yapılab�l�r. Destekleme ödemes�nden doğan tüm verg�ler�n
ödenmes� destekleme ödemes�n� alan gerçek ya da tüzel k�ş�ler�n sorumluluğundadır.

ı) Veter�ner hek�m odaları ve hayvancılıkla �şt�gal eden yet�şt�r�c�/üret�c� örgütler� tarafından tem�n ed�len
küpeler kal�te ve mevzuata uygunluk yönünden �l müdürlükler� tarafından kontrol ed�l�r.

D�j�tal Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) desteğ�
MADDE 21 – (1) D�j�tal Tarım Pazarı (DİTAP) desteğ� aşağıdak� esaslara göre uygulanır:
a) Bakanlıkça bel�rlenen ürünlerde ürett�ğ� ürünler� DİTAP üzer�nden sözleşmel� usulde pazarlayan üret�c�ler�n

desteklemeye esas başvuru yer�, şekl� ve zamanı, ödemeye esas �cmaller�n tanz�m�, kontrolü ve onaylanmasına �l�şk�n
hususlar Bakanlıkça yayımlanacak tal�mat �le bel�rlen�r.

b) Üret�c�ler, DİTAP üzer�nden tem�n ett�kler� bes�l�k erkek sığırlara �l�şk�n DİTAP üzer�nden düzenlenen satış
sözleşmes�n� KES’e kaydett�r�r. Üret�c�ler�n desteklemeye esas başvuru yer�, şekl� ve zamanı, ödemeye esas
�cmaller�n�n tanz�m�, kontrolü ve onaylanmasına �l�şk�n hususlar Bakanlıkça yayımlanacak tal�mat �le bel�rlen�r.

Hayvan genet�k kaynaklarının yer�nde korunması ve gel�şt�r�lmes� desteğ�
MADDE 22 – (1) Hayvan genet�k kaynaklarının yer�nde korunmasına �l�şk�n desteklemeler aşağıdak� esaslara

göre yapılır:
a) Hayvansal üret�mle �şt�gal eden, �şletmes� ve hayvanları Bakanlık kayıt s�stem�ne kayıtlı yet�şt�r�c�lere

sözleşmede taahhüt ett�kler� destekleme şartlarını yer�ne get�rmeler� hal�nde ödeme yapılır. Yer�nde koruma
desteklemes�nden yararlanacak yet�şt�r�c�, koruma yer�nde �kamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını b�r arada
yet�şt�remez. Hayvancılıkla uğraşan yet�şt�r�c�ler arasından, çocuklarından en az b�r�s� yanında olan, yet�şt�r�c�l�k
dışında b�r �şle uğraşmayan, tarımsal eğ�t�m görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yet�şt�r�c�l�ğ�n� b�r arada
yapmayanlar terc�h ed�l�r.

b) Koruma desteklemes�nden yararlanma başvurusu; �lk defa yararlanmak �ç�n Ek-6’da yer alan Hayvan
Genet�k Kaynakları Koruma Desteğ� Başvuru D�lekçes� ve �kamet belges� �le başvuran yet�şt�r�c�lere �l�şk�n talepler
ırklara ve türlere göre b�rleşt�r�lerek �l müdürlüğü tarafından TAGEM’e gönder�l�r. TAGEM tarafından koruma
kapsamına alınacak ırk ve hayvan sayısı �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r. Destekleme kapsamına alınacak yet�şt�r�c�ler�n
seç�m�n� seç�m kom�syonu yapar. Projeye seç�len yet�şt�r�c�ler proje gerekl�l�kler�n� yer�ne get�receğ�ne da�r �çer�ğ� ve
süres� TAGEM’ce bel�rlenen sözleşmey� �mzalar.

c) Koruma kapsamında aşağıdak� tabloda bel�rt�len �llerde, karşılarında göster�len ırk ve sayıda hayvan �ç�n
destekleme ödemes� yapılır.



ç) Yer�nde koruma esasları şunlardır:
1) Doğal yet�şt�rme ortamında koruma; (c) bend�nde bel�rlenen �llerde seç�m kom�syonunca uygun görülen ve

son b�r yılda �hbarı mecbur� hayvan hastalıkları çıkmamış �şletmeler terc�h ed�l�r. Ana yollardan ve yerleş�m
yerler�nden (�l/�lçe merkezler�nden) uzak olan, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezler� bulunmayan
�şletmeler�n aynı yerleş�m yer�nde olması terc�h sebeb�d�r.

2) Ped�gr�l� koruma desteğ�; Yerl� Kara ve Boz Irk sığırlar, ırk özell�kler�n�n bozulmaması ve sözleşme
şartlarının sağlanması hal�nde, entans�f �şletmelerde, aşım/tohumlama kaydı, yıl �ç�nde doğum olması hal�nde
yavrunun ana-baba b�lg�ler�, doğum ağırlığı ve sütten kes�m ağırlıkları kayıt altına alınması hal�nde Yerl� Kara ve Boz
Irk anaç sığırlar �ç�n öden�r. Bu �şletmelerde korumaya alınan hayvan sayısı toplam kapas�ten�n %20’s�n� geçemez ve
b�r �şletmede korumadak� hayvan sayısı 10 başın altında olamaz.

3) Koruma desteklemes�nden yararlanan yet�şt�r�c�, proje l�der� �le �şb�rl�ğ� hal�nde Bakanlık tarafından �stenen
kayıtları tutar, ölüm ve zorunlu kes�me a�t belgeler� muhafaza eder. Doğan yavrulardan proje l�der�n�n onayladığı ırk
özell�kler�ne sah�p ve sağlıklı olanlar sürü yen�lemes�nde kullanılır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak



asgar� erkek/d�ş� hayvan sayısı sözleşmede bel�rt�l�r. Bu sürü b�rden fazla yet�şt�r�c�n�n �şt�rak� �le de oluşturulab�l�r. En
az yet�şt�r�c� �le bu hayvan sayısının tem�n ed�leb�leceğ� �şletmelere öncel�k ver�l�r. Kafkas arı ırkı �ç�n sadece önceden
bel�rlenm�ş �zole bölgelerde yet�şt�r�c�l�k yapanlardan en az 20 ve üzer� kolon�ye sah�p yet�şt�r�c�ler projeye müracaat
edeb�l�r.

4) Koruma sürüsünde, proje l�der�n�n öner�s� doğrultusunda akrabalı yet�şt�rmeye yol açmayacak yet�şt�rme
model� uygulanır ve her hayvan/kovan numaralandırılarak kayıt altına alınır.

5) Yet�şt�r�c�, d�ş� ve erkek hayvan �le kovan sayısını sözleşmede bel�rt�len�n altına düşüremez, sözleşmede
bel�rt�len mücb�r sebeplerden dolayı eks�len m�ktar proje l�der�n�n öner�s� doğrultusunda tamamlanır. Koruma altına
alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık g�derler� yet�şt�r�c�ye a�tt�r. İl/�lçe müdürlükler�nce proje kapsamındak�
hayvanlara k�ml�klend�rme ve koruyucu sağlık h�zmetler�nde öncel�k ver�l�r.

d) Sözleşme, hak ed�ş ve ödemelere �l�şk�n hususlar şunlardır:
1) Enst�tü müdürlüğü �le yet�şt�r�c� arasında TAGEM tarafından hazırlanan sözleşme �mzalanır. İpekböceğ�

koruma projes� uygulanan �llerde �se yet�şt�r�c� sözleşmes� yet�şt�r�c�n�n �kamet ett�ğ� �l müdürlüğü �le yet�şt�r�c�
arasında �mzalanır.

2) Sözleşme şartlarını yer�ne get�rmeyen yet�şt�r�c�ye ödeme yapılmaz.
3) Desteklenecek hayvan/arılı kovan m�ktarı yet�şt�r�c� �le yapılan sözleşmede bel�rt�len hayvan sayısını

geçemez.
4) Sözleşme süres� sona ermeden; sözleşmede bel�rt�len mücb�r sebepler har�ç, her ne sebeple olursa olsun

projeden ayrılan yet�şt�r�c�den, sözleşme süres�nce ödenen destek, yasal fa�z� �le ger� alınır.
5) Mücb�r sebepten dolayı azalma durumunda ceza uygulanmaz, bu durumda mevcut hayvan/arılı kovan sayısı

kadar �cmal hazırlanır. Tak�p eden dönemlerde sözleşmede bel�rt�len sayıya tamamlanır.
6) Proje l�der�, Ek-7’de yer alan desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek enst�tü müdürlüğü

aracılığıyla �l müdürlüğüne gönder�r. İl müdürlüğü tarafından �şletmeler ve hayvanlara a�t b�lg�ler yer�nde ve Bakanlık
kayıt s�stem�nde ulusal küpe/kovan numarası bazında kontrol ed�lerek hazırlanan Ek-8’de yer alan �l �cmal�, yazılı
olarak ve elektron�k ortamda TAGEM’e gönder�l�r.

e) İpekböceğ� koruma desteğ�, Bakanlık kayıt s�stemler�ne kayıtlı üret�m yapan ve müracaatları kabul ed�len,
TAGEM tarafından hazırlanan sözleşme şartlarını yer�ne get�ren yet�şt�r�c�lere yaş koza k�logram başına ödeme olarak
yapılır.  İpekböceğ�nden yaş koza elde ed�ld�ğ� aylarda, proje l�der� ve projen�n yürütüldüğü �l müdürlüğünce
görevlend�r�len b�r tems�lc� �le proje kapsamındak� yet�şt�r�c�ler�n elde ett�kler� yaş kozalar tartılarak tutanak altına
alınır ve bu Tebl�ğ�n yayımlanmasını tak�ben proje l�der�nce, Ek-7’de yer alan desteklemeye esas müracaat formuna
�şlenerek �lg�l� �l müdürlüğüne gönder�l�r. İl müdürlüğü tarafından Bakanlık kayıt s�stem� ve tutanak bazında kontrol
ed�lerek hazırlanan Ek-8’de yer alan �l �cmal�, yazılı olarak ve elektron�k ortamda TAGEM’e gönder�l�r.

(2) Hayvan genet�k kaynaklarının yer�nde gel�şt�r�lmes�ne (Halk El�nde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı
Projes�) �l�şk�n desteklemeler aşağıdak� esaslara göre yapılır:

a) Yen� başlatılacak alt projeler �le öncek� yıllarda başlatılan ve devam edecek alt projeler aşağıdak� tabloda
bel�rt�lm�şt�r.



b) Yen� başlatılacak alt projeler �ç�n, başvuru yer�, şekl�, zamanı, değerlend�r�lmes� ve sözleşmeye �l�şk�n
hususlar:

1) Projeye g�rmek �steyen yet�şt�r�c�ler, �l/�lçe müdürlükler�ne başvurur. İl/�lçe müdürlükler�, müracaat edenler
arasından proje l�der� tarafından seç�len hayvanların ırk, c�ns�yet, tür, �şletme ve sah�pl�k b�lg�s� açısından Bakanlık
kayıtları �le uyumluluğunu kontrol eder. Gerek�yorsa b�lg�ler� günceller. Bu hayvanlara a�t seç�m tutanağı, proje l�der�
ve �l müdürlüğünce �mzalanarak onaylanmak üzere TAGEM’e gönder�l�r. Tutanağın TAGEM tarafından
onaylanmasından sonra proje uygulama esasları tal�matı ek�nde yer alan sözleşme �mzalanır.

2) Projeye �lk kez dâh�l olacak her b�r yet�şt�r�c�n�n sürüsünde en az bulunması gereken b�r yaş ve üzer� anaç
koyun ve keç� sayısı; Maltız, Türk Saanen� keç�ler� ve Sakız koyunu �ç�n 40 baş, d�ğer ırklar �ç�n �se 100 baştır.

3) Halk El�nde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projes�nde her alt proje, 6000 baş anaç, 300 baş erkek
hayvandan oluşur ve kontrollü ç�ftleşt�r�len yeterl� m�ktarda el�t anaç koyun ve keç� bulundurulur. Yen� başlayacak ve
proje �ç�n yeterl� hayvan materyal� tem�n�n�n güç olduğu ırklara a�t alt projelerde 5000 baş anaç, 250 baş erkek hayvan



materyal�n� tamamlamak koşuluyla proje başlatılab�l�r ve proje sürec�nde hayvan sayısı 6000 baş anaç, 300 baş erkek
hayvana tamamlanır. Projedek� hayvan sayısının mümkün olduğunca az sayıda �şletmeden tamamlanması ve seç�len
�şletmelerde uygun olan hayvanların tamamının projeye dâh�l ed�lmes� esastır.

4) Anadolu mandasında her alt proje, manda boğası dâh�l en az 800 baş anaç hayvandan oluşur. Devam eden
projelerde bu sayı aranmaz. Ancak projedek� eks�len hayvanlar, proje kapsamında doğan yavrular �le tamamlanır.

5) İl/�lçe müdürlükler�nce proje kapsamındak� hayvanlara koruyucu sağlık h�zmetler� ve ulusal küpeleme
�şlemler�nde öncel�k ver�l�r.

c) Destekleme ödemeler�ne �l�şk�n hususlar:
1) Halk El�nde Hayvan Islahı Ülkesel Projes�ne dâh�l olan ve proje yükümlülükler�n� yer�ne get�ren

yet�şt�r�c�ler�n hayvanları �ç�n destekleme ödemes� yapılır. Bu hayvanlardan proje gereğ� alınan ver�ler�n, TAGEM
tarafından tal�mat �le bel�rlenen süre ve formata uygun olarak gönder�lmes� zorunludur.

2) Proje Yürütme Kurulunda değerlend�r�len projelere �l�şk�n destek müracaatları �ç�n kurulca bel�rlenen tar�he
kadar proje l�der�, desteklemeye esas Ek-9, Ek-11 ve Ek-13’te yer alan müracaat formunu düzenleyerek �l
müdürlüğüne tesl�m eder.

3) İl müdürlükler�, proje l�der�n�n müracaatı tar�h�nden �t�baren en geç 60 gün  �çer�s�nde �şletmeler ve
hayvanlara a�t b�lg�ler� yer�nde ve Bakanlık kayıt s�stem�nde ulusal küpe bazında kontrol eder. Proje l�der�nce
damızlıklar seç�ld�kten sonra �l �ç� ve �l dışı hayvan hareketler�ne uygun, belgel� olarak �şletmeden çıkan hayvanlar
�ç�n bu belgeler�n �brazı yer�nde kontrol sayılır ve bu hayvanlar da desteklemeye dâh�l ed�l�r. Hazırlanan Ek-10, Ek-12
ve Ek-14’te yer alan proje destekleme �l �cmal�, elektron�k ortamda ve yazılı olarak TAGEM’e gönder�l�r.

ç) Islah programındak�; koyun/keç�ler ve yavrularına halk el�nde ıslah desteğ�:
1) Yavrularda; 2020 yılı �çer�s�nde doğan, doğum ağırlığı dışında en az b�r tartım ver�s� alınan kuzu/oğlak

başına yılı �ç�nde öden�r. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tar�h�, c�ns�yet�, ana-
yavru kulak numaraları), el�t sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tar�h�, c�ns�yet�, ana-baba-yavru
kulak numaraları) şekl�nde olacaktır.

2)  Irklara ve bölgelere göre 2020 yılında doğan ve proje gereğ� alınması gereken ver�ler ve mevzuattan
kaynaklanan sebeplerle ödemeler� 2021 yılına sarkan hayvanlar �ç�n desteklemeye esas müracaat formunun, 3/5/2021
tar�h� mesa� b�t�m�ne kadar �l müdürlüğüne tesl�m ed�lmes� hal�nde 2020 yılı bütçes�nden ödeme yapılır. İl
müdürlükler� bu müracaatları da değerlend�rerek en geç 60 gün �çer�s�nde �l �cmal�n� TAGEM’e gönder�r.

3) Koyun/keç�lere; devam eden projelerde, 2020 yılı �çer�s�nde doğum kaydı olan anaç koyun ve keç�ler, 2020
yılında yen� başlayacak projelerde �se proje materyal� olarak seç�len anaç koyun ve keç�ler �ç�n ödeme yapılır.

d) Damızlık erkek materyal (koç/teke) desteğ�: Proje l�der� koç/teke katımından önce damızlıkta kullanılacak
tüm koç/teke l�stes�n� �şletme esaslı olarak �l/�lçe müdürlüğüne b�ld�r�r. Proje kapsamındak� �şletmelerde, projede olsun
veya olmasın tüm anaç materyal �ç�n projeden elde ed�len koç/tekeler dışında erkek materyal
bulundurulamaz/kullanılamaz. Bel�rlenen erkek materyal dışında koç/teke kullanılması durumunda o yıl �ç�n proje
kapsamındak� h�çb�r destek ödenmez.

1) Her y�rm� anaç materyale b�r damızlık erkek materyal oranından fazla olmamak üzere halen kullanılan
koç/tekelere öden�r.

2) İşletmede projeye kayıtlı olmayan d�ş� materyal �ç�n projeden seç�len ve y�rm� anaç materyale b�r damızlık
erkek materyal oranını geçmemek üzere kullanılan damızlık koç/tekelere öden�r.

3) Proje l�der� tarafından b�r sonrak� dönemde kullanılmak üzere seç�len damızlık adayı erkek materyale,
�şletmede kullanılan koç/tekeler�n %50’s�n� geçmemek üzere öden�r.

4) Damızlık erkek materyal (koç/teke) desteğ�, koyun/keç� ve yavru �l �cmal� �le b�rl�kte hazırlanır.
5) El�t ve/veya beş yıllık dönem�n� tamamlayan taban sürülerden �şletme �ht�yacı ayrıldıktan sonra kalan

hayvanların her �şletme �ç�n %10 oranını geçmemek üzere damızlık adayı olarak seç�len erkek materyalden, aynı ırka
a�t alt projeler�n yürütüldüğü �şletmelere ve Bakanlık �zn� �le kurulan koç/teke �stasyon/merkezler�ne, �l �ç� ve/veya �l
dışı satışı yapılan hayvanlar �ç�n, satışı yapan yet�şt�r�c�ye öden�r. Satışın belgelend�r�lmes�ne �l�şk�n hükümler
TAGEM tarafından tal�matla bel�rlen�r. Bu kapsamda �l müdürlükler�ne müracaatı yapılan hayvanlar �ç�n ödeme
yapılır.

6) Hayvan sayısı oranlarındak� küsuratlar en yakın rakama tamamlanır.
e) Manda desteğ�: Proje gerekl�l�kler�n� yer�ne get�rmek koşuluyla anaç manda (damızlık d�ş�/erkek) �le 2020

yılı �çer�s�nde b�r yaşını dolduran (en az doğum, altı ay ve b�r yaş ver�ler� alınarak, damızlık seç�m� �ç�n ayrılmış)
manda düves�/tosunu �ç�n öden�r. Gerçek ve tüzel k�ş�l�ğe a�t �şletmelerde en fazla 500 baş mandaya kadar destekleme
ödemes� yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödemeye İl�şk�n Esaslar

Üye yet�şt�r�c�lerden kes�nt�
MADDE 23 – (1) Yet�şt�r�c�/üret�c� örgütler�ne üyel�k şartı aranan destekleme ödemeler�nde, merkez b�rl�ğ�n�

kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yet�şt�r�c� b�rl�kler� ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre
kurulmuş üret�c� b�rl�kler� ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna �z�n ver�len 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarımsal



amaçlı kooperat�f üyeler�n�n, hak ett�kler� desteklerden h�zmet bedel� olarak aşağıdak� tabloda bel�rt�len oranlarda
“Ç�ftç� Örgütler�n� Güçlend�rme” adı altında s�stem üzer�nden kes�nt� yapılır. Kalan m�ktar yet�şt�r�c�/üret�c�ler�n
hesabına öden�r.

 (2) Tabloda bel�rt�lmeyen uygulamalar �ç�n oran, Bakanlıkça bel�rlen�r. B�rden fazla merkez b�rl�ğ�ne üyel�ğ�
bulunan kooperat�f üst/bölge b�rl�kler� destekleme yılı �ç�n Ç�ftç� Örgütler�n� Güçlend�rme bedel�n�n ödeneceğ� merkez
b�rl�ğ�ne taahhütname ver�r. Bu taahhütnameler, merkez b�rl�kler�nce destekleme yılı başında Bakanlığa gönder�l�r.
Ç�ftç� Örgütler�n� Güçlend�rme bedel� merkez b�rl�kler�nden gelen l�ste ve taahhütnamelere göre öden�r.

(3) Bakanlıkça uygulanan Halk El�nde Hayvan Islahı Projeler�nde ver�ler�n toplanmasına �l�şk�n g�derler
projeye katılan yet�şt�r�c�ler tarafından, her proje �ç�n ayrı açılan proje hesabına yatıracakları ödemelerle karşılanır. Bu
ödemeler projedek� yet�şt�r�c�n�n aldığı toplam desteğ�n, manda ıslah projeler�nde % 15’�n�, koyun/keç� ıslah
projeler�nde % 20’s�n� geçemez. Bu hesaba �l�şk�n tüm harcamalar, Bakanlık tal�matıyla bel�rlen�r ve �lg�l�
b�rl�k/yet�şt�r�c� tems�lc�s� tüzel k�ş�l�k tarafından gerçekleşt�r�l�r. Proje kapsamındak� destek ödemeler�,
b�rl�k/yet�şt�r�c� tems�lc�s� üzer�nden yet�şt�r�c�lere 7 �ş günü �çer�s�nde öden�r ve ödemeye �l�şk�n belgeler �l
müdürlüğüne gönder�l�r. Bu projelerden ayrıca, bu madden�n b�r�nc� fıkrasındak� h�zmet bedel� kes�lmez.

Ödemeler�n aktarılması
MADDE 24 – (1) Desteklemeler �ç�n gerekl� kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmes� �ç�n ayrılan

ödenekten karşılanır. Bütçe �mkanları çerçeves�nde, Bakanlık tarafından Banka aracılığı �le öden�r.
(2) Bu Tebl�ğ kapsamında yapılan destekleme ödemeler�, kamu kaynağı n�tel�ğ�nde olduğundan hak ed�ş

sah�b�n�n hesabına aktarılmadan önce hac�z, �cra ve teml�k �şlemler�ne konu ed�lemez.
(3) Bu Tebl�ğ kapsamında yapılan desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.
(4) Buzağı ve ıslah amaçlı süt �çer�k anal�z desteklemes�nde 31/12/2020 tar�h�  �t�barıyla, 5488 sayılı Tarım

Kanunu kapsamında destekleme programından yasaklı olan �şletmeler, bu desteklemelerden yararlandırılmaz.
Yetk� ve denet�m
MADDE 25 – (1) Bu Tebl�ğ�n uygulamasında öngörülemeyen durumlar ve oluşab�lecek sorunların

çözümünde, �lg�l� Genel Müdürlükler genelge ve tal�mat çıkarmaya yetk�l�d�r.
(2) HAYGEM, bu Tebl�ğ kapsamında yapılan desteklemelerle �lg�l� duyuru yapab�l�r, başvuru formları veya

uygulama evraklarına �l�şk�n örnekler oluşturab�l�r, bu duyuru ve örnekler, �lg�l� s�stemler üzer�nden veya HAYGEM
�nternet s�tes�nde yayımlanır. Desteklemeye �l�şk�n �ş ve �şlemler�n yürütülmes�nde yayımlanan bu formların
kullanılması esastır.

(3) Bu Tebl�ğ kapsamındak� destekleme uygulamalarında �llerde oluşacak problemler�n çözümünde �l
müdürlükler� yetk�l�d�r. Bu amaçla, gerekt�ğ�nde d�ğer kamu kurum ve kuruluşları, yet�şt�r�c�/üret�c� örgütler�, �lg�l�
oda ve b�rl�kler �le �şb�rl�ğ� yapab�l�r.

(4) İl müdürlükler�, desteklemeler�n mevzuat hükümler�ne uygun ve hak sah�pler�ne ödenmes� �ç�n gerekl�
�lave tedb�rler� almaya yetk�l�d�r.

(5) İl müdürlükler�, yılı �çer�s�nde her destekleme kalem� �ç�n destekten yararlanacak yet�şt�r�c�/üret�c�n�n
rastgele örnekleme yöntem�yle en az %5 (yüzde beş)’� oranındak� �şletmede, desteklemeler�n mevzuat hükümler�ne
uygun ve doğru olarak yapılmasına �l�şk�n denet�m yapar.

(6) Hayvancılık desteklemeler�nde, ortaya çıkab�lecek sorunlara �l�şk�n konularda 27/5/2014 tar�hl� ve 29012
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ç�ftç� Kayıt S�stem� Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre kurulan �l/�lçe tahk�m
kom�syonları yetk�l�d�r. Hayvan genet�k kaynaklarının yer�nde gel�şt�r�lmes� (ıslah) konusunda ortaya çıkab�lecek
sorunların çözümünde Proje Yürütme Kurulu yetk�l�d�r.

(7) İl/�lçe müdürlükler�, desteklemeler �le �lg�l� başvuru zamanı ve şartlarını, yerel �mkânları da kullanarak
duyurmaya yetk�l�d�r.

(8) İl/�lçe müdürlüğü veya yet�şt�r�c�/üret�c� örgütü, destekleme başvurusu yapan gerçek k�ş�ler�n Merkez�
Nüfus İdares� S�stem� (MERNİS) sorgulamalarını, desteklemeler�n yürütüldüğü Bakanlık ver� tabanları üzer�nden
başvuru tar�h� �t�barıyla yapar.

(9) Hayvancılık desteklemeler�nde, yet�şt�r�c�/üret�c� örgütler�ne ver�len yetk�, görev ve sorumlulukları
zamanında yer�ne get�rmeyerek yet�şt�r�c�n�n mağdur�yet�ne sebep olan yet�şt�r�c�/üret�c� örgütler� mağdur�yet�n



g�der�lmes�nden sorumludur.
Haksız ödemeler�n ger� alınması ve hak mahrum�yet�
MADDE 26 – (1) Bu Tebl�ğde bel�rt�len yetk�l� merc�ler, bu Tebl�ğ gereğ� kend�ler�ne �braz ed�len belgeler�n

yetk�ler� kapsamındak� kontroller�nden ve kend� hazırladıkları belgelerden sorumludur. Desteklemeden yararlanmak
üzere �braz ed�len belgeler�n sorumluluğu �lg�l�s�ne a�tt�r. Bu yükümlülüğü yer�ne get�rmeyerek haksız yere ödemeye
neden olanlar �le haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya �çer�ğ� �t�barıyla gerçek dışı belge düzenleyen
ve kullanan �lg�l�ler hakkında gerekl� �dar� �şlemler yapılarak hukuk� ve ceza� süreç başlatılır. Hayvan genet�k
kaynaklarının yer�nde gel�şt�r�lmes� (ıslahı) amaçlı desteklemelerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddes�ne göre
yapılacak �ş ve �şlemler Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlend�r�l�p karara bağlanır, gereğ� �l müdürlükler�nce
yer�ne get�r�l�r.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeler�, ödeme tar�h�nden �t�baren 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len gec�kme zammı oranları d�kkate
alınarak hesaplanan kanunî fa�z� �le b�rl�kte anılan Kanun hükümler�ne göre ger� alınır. Haksız ödemen�n yapılmasına
sebep olan belge veya belgeler� düzenleyen gerçek ve tüzel k�ş�ler, ger� alınacak tutarların tahs�l�nde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebl�ğ �le bel�rlenen destekleme ödemeler�nden, �darî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan
ödemeler har�ç, haksız yere yararlandığı tesp�t ed�len üret�c�ler, beş yıl süreyle h�çb�r destekleme programından
yararlandırılmazlar. Bunun tak�b�nden �l/�lçe müdürlükler� sorumludur.

(4) Destekleme ödemeler�nde, �dar� hata sonucu yapılan fazla ödemelerde, tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren üç
ay �ç�nde üret�c�, kend� rızası �le �ade ederse gec�kme fa�z� alınmaz. Söz konusu ödeme tebl�ğ ed�len süre �çer�s�nde
yapılmaz �se tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında
Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len gec�kme zammı oranları d�kkate alınarak hesaplanan kanunî fa�z� �le b�rl�kte
anılan Kanun hükümler�ne göre ger� alınır.

Sorumluluk ve arş�vleme
MADDE 27 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebl�ğ gereğ� �braz ed�len b�lg� ve belgeler�n

doğruluğundan öncel�kle belgey� �braz eden ve yetk�ler� kapsamında onaylayan ve ver�ler� g�ren k�ş� ve kurumlar
sorumludur. Destekleme ödemes� yapılan belgeler �sten�ld�ğ�nde �braz ed�lmek üzere, yet�şt�r�c�/üret�c� örgütler�
ve/veya �lg�l� b�r�mler tarafından beş yıl süre �le saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yaptırımlar
MADDE 28 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında, �stenen b�lg� ve belgeler� zamanında �braz etmeyenler ve Bakanlıkça

yer�ne get�r�lmes� �stenen �ş ve �şlemler� yer�ne get�rmeyenler desteklemeden yararlandırılmaz.
Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 29 – (1) 20/11/2019 tar�hl� ve 30954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık

Desteklemeler� Uygulama Tebl�ğ� (Tebl�ğ No: 2019/54) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tamamlanamayan �şlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/11/2019 tar�hl� ve 30954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık

Desteklemeler� Uygulama Tebl�ğ� (Tebl�ğ No: 2019/54) hükümler�ne göre başvuruları yapılmış ve
sonuçlandırılamamış �şlemler anılan Tebl�ğ hükümler�ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2020 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201204-15-1.pdf

