2021 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ
*Programlı Aşıları Tamamlanmış;
*4 Ay ve Üzeri Yaşta
*İlkine Buzağılama Yaşı En Fazla 810 Gün Olan Düveler ve Son İki Buzağılama Arası En
Fazla 450 Gün Olan İneklerin Doğan Buzağılarına 370 TL/BAŞ destekleme ödemesi

yapılır.
*Etçi veya Kombine Irk Boğaların Sperması İle Suni Tohumlamadan Doğan Buzağılara 600

TL/BAŞ destekleme ödemesi yapılır.
2021 YILI SOY KÜTÜĞÜ DESTEĞİ 4 alt başlık altında sınıflandırılarak gerçekleştirilecektir.
1-)Hastalıktan Ari ve Soy kütüğü Sınıfı A veya B Olan İşletmelerde Doğan Buzağılara 400

TL/BAŞ
2-)Soy kütüğü Sınıfı A veya B (Hastalıktan Ari Olmayan) Olan İşletmelerde Doğan
Buzağılara 300 TL/BAŞ
3-)Soy Kütüğü Sınıfı C Olan İşletmelerde Doğan Buzağılara 225 TL/BAŞ
4-)Soy Kütüğü Sınıfı D Olan İşletmelerde Doğan Buzağılara 175 TL/BAŞ Olarak
Belirlenmiştir.

İŞLETMELERİN SOY KÜTÜĞÜ SINIFLANDIRILMASI KRİTERLERİ
(Aşağıda bulunan açıklamalara göre düzenlenecektir.)
A SINIFI SOY KÜTÜĞÜ İŞLETMESİ
50 Baş Ve Üzeri A,B,C Damızlık Kütüğü Sınıfında İneği Olan
İşletme Süt Ölçüm Metodu BİLGİSAYARLI (Sunuculu veya Sunucusuz ) Olan
Soy Kütüğü Sınıfı Belirleme Tarihinde Bir Yıldır Soy Kütüğü Sisteminde Olan
İşletmede İki Soy Kütüğü Sınıfı Belirleme Çalışması Arasındaki Sürede Tip Sınıflandırması Yapılabilecek İneklerin
En Az ¼ Ünde ‘’Tip Sınıflandırılması’’ Yapılmış Olan
B SINIFI SOY KÜTÜĞÜ İŞLETMESİ
10 Baş Ve Üzeri A,B,C Damızlık Kütüğü Sınıfında İneği Olan
İşletme Süt Ölçüm Metodu BİLGİSAYARLI (Sunuculu veya Sunucusuz) veya SÜT ÖLÇÜM CİHAZI (milk-mater)
Olan
Soy Kütüğü Sınıfı Belirleme Tarihinde Bir Yıldır Soy Kütüğü Sisteminde Olan
İşletmede İki Soy Kütüğü Sınıfı Belirleme Çalışması Arasındaki Sürede Tip Sınıflandırması Yapılabilecek İneklerin
En Az ¼ Ünde ‘’Tip Sınıflandırılması’’ Yapılmış Olan
C SINIFI SOY KÜTÜĞÜ İŞLETMESİ
5 Baş Ve Üzeri A,B,C Damızlık Kütüğü Sınıfında İneği Olan
İşletme Süt Ölçüm Metodu BİLGİSAYARLI (Sunuculu veya Sunucusuz), SÜT ÖLÇÜM CİHAZI (milk-mater) veya
SÜT ÖLÇÜM KOVASI Olan
Soy Kütüğü Sınıfı Belirleme Tarihinde Bir Yıldır Soy Kütüğü Sisteminde Olan
D SINIFI SOY KÜTÜĞÜ İŞLETMESİ
A,B,C Sınıfına girmeyen Soy Kütüğüne Kayıtlı Tüm İşletmeler

DAMIZLIK KÜTÜĞÜ SINIFLANDIRMASI KRİTERLERİ
A SINIFI DAMIZLIK
Kendisi suni tohumlamadan doğmuş,
Annesi suni tohumlamadan doğmuş,
Anne hattında en az 2 ceddi bilinen (anne ve annenin annesi),
Irk saflığı % 100 olan (Tespit edilebilen),
Sütçü ve Kombine ırklarda kendisi veya annesinin en az bir 305 günlük laktasyon süt verimi bilinen,
Sütçü ve Kombine ırklarda, kendisi veya annesinin en az bir süt içerik analizi yapılmış olan (yağ ve protein
oranı % 2 – 7 arasında kayıtlara giren),
Sütçü ve Kombine ırklarda, kendisi veya annesinin Süte Göre Damızlık Değeri (Türkiye’de yapılmış) bilinen,
Sütçü ve Kombine ırklarda, kendisi veya annesinin Türkiye’de Dış Görünüş Değerlendirmesi (Tip Sınıflandırması)
yapılmış,
Damızlık Kütüğü belirleme çalışmasının yapıldığı tarihte, bulunduğu işletmesi bir yıldır soy kütüğü sisteminde
olan,
İthal Sığırlarda; üyelik süresine bakılmaksızın, soy kütüğü sistemindeki işletmelerde bulunan, anne ve baba
numarası kayıtlı olan.
B SINIFI DAMIZLIK
Kendisi suni tohumlamadan doğmuş,
Annesi suni tohumlamadan doğmuş,
Anne hattında en az 2 ceddi bilinen (anne ve annenin annesi),
Irk saflığı % 87 ve üzeri olan (Tespit edilebilen),
Sütçü ve Kombine ırklarda kendisi veya annesinin en az bir 305 günlük laktasyon süt verimi bilinen,
Sütçü ve Kombine ırklarda, kendisi veya annesinin Süte Göre Damızlık Değeri (Türkiye’de yapılmış) bilinen,
Damızlık Kütüğü belirleme çalışmasının yapıldığı tarihte, bulunduğu işletmesi bir yıldır soy kütüğü sisteminde
olan,
C SINIFI DAMIZLIK
Kendisi suni tohumlamadan doğmuş,
Anne ve babası bilinen,
Irk saflığı % 87 ve üzeri olan (Tespit edilebilen),
Damızlık Kütüğü belirleme çalışmasının yapıldığı tarihte, bulunduğu işletmesi bir yıldır soy kütüğü sisteminde
olan,
D SINIFI DAMIZLIK
Soy kütüğünde kayıtlı A, B ve C sınıfına girmeyen tüm dişi sığırlar

Kaynak:
Hayvancılık Genel Müdürlüğü 05.06.2020 tarih ve E.1515131 sayılı genelgesi
11 Kasım 2021 Tarih Ve 31656 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 4760 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
07 Aralık 2021 Tarih Ve 31682 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği
(Tebliğ No: 2021/43)

(*) Ayrıntılı Açıklama Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43) Göre Aşağıda
Özetlenmiştir.
(1) Buzağı desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) Buzağılar 2021 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslaha kayıtlı olmalı ve buzağıların her iki veri tabanında
doğdukları işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ve doğum tarihleri aynı olmalıdır.
b) Buzağı, TÜRKVET kayıtlarına göre doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır. Ancak,
en az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce
buzağılarını satabilir. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalandırılır.
İşletmeler, il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler; şartları sağlayan işletmelerin listesi, askı ve/veya hak ediş
listelerinin yayımlanmasından önce HAYGEM’e bildirilir.
c) Buzağıların programlı aşıları (dişilerde brusella ve şap, erkeklerde şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine
kaydedilmiş olmalıdır. Hastalıktan ari işletmelerde brusella aşı şartı aranmaz.
ç) Buzağıların analarında, ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki
buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235-450 gün olmalıdır. Bu parametreler e-ıslah
kayıtlarından, e-ıslahta kayıtlı olmayan ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı buzağılarından hesaplanır. E-ıslahta kayıtlı
ölü doğum ve yavru atma hadiseleri buzağılama olarak kabul edilir. İneklerin, TÜRKVET kayıtlarında bulunan,
ancak e-ıslaha kayıt edilemeyen buzağıları hesaplamalarda dikkate alınmaz. Embriyo transferi sonucu doğan
buzağıları kapsamaz.
d) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır. Çoklu doğumlarda her bir buzağı desteklemeden
faydalandırılır.
e) Destekleme ödemesi yapılan buzağıya, ilave destekleme koşullarının sonradan oluşması durumunda sonraki
dönemlerde ilave ödemeler yapılmaz.
f) Destekleme ödemesi buzağının doğduğu işletme numarası üzerinden, e-ıslah veri tabanına başvurusu girilen
işletme sahibine yapılır.
g) Destekleme ödemeleri, iki dönem halinde yapılır. Her iki dönemde destekleme şartlarını sağlamadığı için
destekleme alamayan buzağılar, sonraki süreçte şartları sağlasa da destekleme kapsamına alınmaz.
ğ) Destekleme süreci içerisinde ve ilgili mevzuat kapsamında, buzağıların küpeletilmesi, TÜRKVET ve e-ıslah
kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılması ve işletme bilgileri ile desteklemeye esas
verilerin kayıt sistemlerinde güncellenmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin
zamanında yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
(2) Kararda belirtilen illerde doğan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan buzağılara ilave destek
verilir.
(3) Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlama sonucu doğan veya bu ırkların
Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğalarının tohumlamasından doğan buzağılara, birinci fıkrada
belirtilen şartları da taşımaları durumunda destekleme ödemesi yapılır.
(4) Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğaların sperması ile suni tohumlama sonucu doğan ve birinci
fıkrada belirtilen şartları sağlayan buzağılara ilave destek verilir.
(5) Soy kütüğüne kayıtlı olan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayarak buzağı desteğini hak eden ve
aşağıda belirtilen koşulları taşıyan buzağılara ilave destek verilir:
a) Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğmuş ve anası kendi ırkı ile tohumlanmış
olmalıdır. Yerli ırk analarda ırk uyumu şartı aranmaz. İşletmenin soy kütüğüne giriş tarihinden önce doğan
buzağılar, ilave destekten faydalandırılmaz.
b) Buzağının doğduğu işletme, soy kütüğüne 1/10/2021 tarihinden önce kaydedilmiş ve 31/12/2021 tarihi itibarıyla
kayıtlı olmalıdır. Yetiştirici, destekleme müracaatını damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla yapmalıdır.
c) İşletmede, Bakanlık veya Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin talimatlarına uygun olarak, üçten
az olmamak üzere destekleme yılı itibarıyla soy kütüğünde bulunduğu sürenin (ay olarak) 2/3’ü oranında aylık süt
ölçümü yapılmış olmalıdır.
ç) Süt ölçüm tarihinde, işletmenin etçi ırk ve melezleri hariç inek sayısının en az % 60’ının süt ölçümü yapılmış ve
süt ölçüm tarihinden itibaren 120 gün içerisinde e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır.
d) Süt ölçüm tarihinde, süt ölçümü yapılmış en az 10 ineğin en az yarısında aynı miktarda süt verim kaydı olması
durumunda, işletmenin bu tarihteki süt ölçümü geçersiz sayılır.
e) Süt verim ölçümleri, standart süt ölçüm aletleri veya sağım sistemi ile ölçülmeli, ölçümler süt kayıt defterine
kaydedilmeli veya sağım sisteminden temin edilmiş olmalıdır. Askı veya hak ediş listelerinin hazırlanması
aşamasında işletmenin süt verim ölçüm metodu e-ıslahta tanımlanmış olmalıdır.
f) Süt verim ölçümlerinin, talimatlara uygun olarak yapılmasından ve e-ıslaha kaydedilmesinden yetiştiriciler,
yetiştiricilerin bilgilendirilmesinden, bildirilen süt verim ölçümlerinin zamanında e-ıslaha kaydedilmesinden ve
denetlemelerin yapılmasından Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumludur.
g) Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave olarak; e-ıslah kayıtlarına göre belirlenen soy kütüğü sınıflandırmasına
esas olmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda destek ödenir.
ğ) İşletmelerin soy kütüğü sınıfı, e-ıslah kayıtlarından 2022 yılı Ocak ayında birinci dönem askı listesi
yayınlanmadan önce belirlenir, birinci ve ikinci dönem hak edişlerde geçerli olur. İşletmelerin soy kütüğü sınıfının
belirlenmesi, itirazlar doğrultusunda veya ihtiyaç halinde birinci dönem hak ediş icmallerinin yayınlanması öncesi
yenilenebilir.

(6) Suni tohumlama şartı aranan desteklerde, suni tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295
gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve bilgisinin e-ıslah veri tabanına kaydedilmiş olması gerekir.
(7) İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan
toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar % 75’i, 101-500 başa kadar %
50’si ödenir. Kademeli ödemede, işletmenin destekleme tutarı, en yüksek miktarda destekleme tutarına
sahip buzağılardan başlayarak hesaplanır. İkinci dönemde, birinci dönemde destek alan buzağı sayısı da
dikkate alınarak ödeme yapılır.
(8) Gerçek veya tüzel kişilik adına birden fazla işletme olması durumunda, kademeli ödeme her bir işletme
numarası için ayrı uygulanır.
(9) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Yetiştiriciler, desteklemeyi hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorlarsa, almak istedikleri örgüt
üzerinden, kooperatifler aracılığıyla almak isteyenler bölge veya il üst birlikleri üzerinden, soy kütüğü ilave
desteklemesi alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden; herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise
doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.
b) Başvurular, birinci dönem için 31/12/2021 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 1/4/2022-15/6/2022 tarihleri
arasında yapılır. Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönemde tekrar başvuru yapamaz. Süresi
geçtikten sonra yapılan tüm başvurular geçersizdir. Başvurular destekleme yılı için geçerlidir.
c) Yetiştirici/üretici örgütleri, kendilerinde başvuru dilekçesi bulunan üyelerinin başvurularından sorumludur. Bir
yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiriciler, dilekçe ile üyesi bulundukları yetiştirici/üretici örgütüne başvuru
yapmak zorundadır. Yetiştirici/üretici örgütleri, her ne sebeple olursa olsun üyesinin yazılı destekleme
başvurusunu geri çeviremez. Üyesinin destekleme başvuru dilekçesi bulunmayan yetiştirici/üretici örgütleri, bu
üyeleri adına başvuru yapamazlar.

