Yayın No.11

Yasal altyapı
1. 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi
2. 12/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (2014 Yılı Tarımsal
Desteklemeleri)
3. 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2014/16 No.lu “Yem
Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği”
4. 28 Mayıs 2014 tarih ve 29013 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2014/22 No.lu
“Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği”
5. 17 Haziran 2014 tarih ve 29033 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2014/22 No.lu
“Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2014 Yılı Ürünü Yağlı
Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararı Uygulama Tebliği”
Destekleme kararında Birliğimiz bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin faydalanabileceği
desteklemeler toplam 8 ana başlık altında, bu desteklemelerin üçüncüsü olan hayvancılık
desteklemeleri de toplam 9 başlık altında kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır.
1. Mazot, gübre ve toprak analizi desteği (2014/6091 Sayılı Karar: MADDE 2)
a.Toprak analizi desteği 2014 yılı için 2,5 TL/dekar olarak belirlenmiştir.
Bir tarım arazisine gübre destekleme ödemesi alabilmek için:
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak ve
Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırmak zorunludur. Yalnız 50
dekarın altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmaz.
Amasya İlinde, Amasya ve Merzifon Ziraat Odaları bünyesinde faaliyet gösteren “Toprak
ve Su Analiz Laboratuvarları” ile “Amasya İl Özel İdaresi Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarı”
yetkili laboratuvarlar olarak görev yapmaktadırlar1.
b. Mazot ve gübre destekleme ödemesi 2014 Yılı için ürün gruplarına göre aşağıda
belirtilmiştir. Bu desteklerden yararlanmanın koşulları ile fark ödemesi desteğinden
yararlanma koşulları aynıdır ve bu bölümün sonunda açıklanmıştır.
Ürün grupları
Peyzaj ve süs bitkileri , özel çayır, mera ve
orman emvali alanları
Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru
bitkiler, sebze ve meyve alanları
Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri
alanları

1

http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Lists/Duyuru/DispForm.aspx?ID=14

Destek miktarı
(TL/Dekar)
Mazot

Gübre

3,1

4,3

4,6

6

7,5

7,5

2. Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği
(2014/6091 Sayılı Karar: MADDE 3)
Amasya İli Yeşilırmak Tarım Havzasında yer almaktadır. Bu havzada, dolayısıyla da
ilimizde, 2014 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlerden fark ödemesi
kapsamında destekleme yapılacaklar ve bunlara verilecek destek miktarları aşağıdadır.
2014 yılında desteklenecek ürünler ve destek miktarları (Kuruş/Kg)
Desteğe konu ürünler

Destek miktarı
Destek miktarı
Desteğe konu ürünler
(Kuruş/Kg)
(Kuruş/Kg)

Arpa

5

Kanola

40

Aspir

45

Kuru fasulye

10

Ayçiçeği (yağlık)

30

Mercimek

10

Buğday

5

Nohut

10

Çavdar

5

Soya fasulyesi

50

Çeltik

10

Tritikale

5

Dane mısır

4

Yulaf

5

Ayrıca 2014 yılında sözleşmeli aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere
fark ödemesi desteğine ilave olarak 10 TL/dekar destekleme ödemesi yapılır.
Ayçiçeği (yağlık), soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, buğday, arpa, çavdar, yulaf,
tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde tarımsal veriler ve uydu
görüntüleri şartı aranarak destekleme ödemesi yapılır.
Desteklemelerden yararlanabilmek için:
 Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtları olmalı, kayıtlı olmayanlar
kayıtlarını yaptırmalıdır. Yeni tarla alanlar; 2014 yılına dair ÇKS kayıtlarını, desteğe tabi
ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmalıdır.
 Desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerince tespit edilmeli,
 Destekleme başvuruları yasal süre içerisinde yapılmalıdır.
Başvuru
başlangıç tarihi

Fatura
başlangıç tarihi

Son başvuru
tarihi

Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği,
soya fasulyesi, kanola ve aspir

01 Ekim 2014

-

01 Nisan 2015

Dane mısır, buğday, arpa,
çavdar, tritikale, yulaf, çeltik,
kuru fasulye, nohut ve mercimek

01 Ekim 2014

01 Mayıs 2014

30 Nisan 2015

Ürün

Başvurular, başvuru döneminde ÇKS kayıtlarının bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne gidilerek;
başvuru dilekçesi ekinde desteğe esas ürünün alım satım belgesi (müstahsil makbuzu
veya fatura) ve gerekiyorsa borsa tescil beyannamesi verilerek yapılır.
Destekleme ödemelerinden kimler yararlanabilir:
Destekleme ödemelerinden kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek ve tüzel kişi
üreticiler yararlanır.
Desteklemeler ilgili bazı ek kurallar:
 Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt
Sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamaz.
 Üreticiler, doğrudan Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen fark ödemesi
desteklemelerine ilişkin olarak Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları yer dışında
başvuru yapamazlar. Farklı il/ilçelerde gerçekleştirdiği üretim ve satışlar ile ilgili
başvuruları da, sadece ÇKS'ye başvurduğu il/ilçe müdürlüğüne yapabilirler.
3. Hayvancılık desteklemeleri (2014/6091 Sayılı Karar: MADDE 4)
a. Anaç sığır desteklemesi:
Anaç sığır desteklemesi alabilmek için;
(1) Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü veya Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-lslah) veri
tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş
anaç sığıra sahip olmak veya,
(2) Anaç sığır sayısı 5 baştan az da olsa 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler
Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler
(kooperatif) ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre
kurulmuş süt üretici birliklerine üye olmak.
Anaç sığır başına destekleme ödemesi miktarları aşağıda belirtilmiştir.
Destekleme ödemesine esas olan hayvan tanımı

Destek miktarı
(TL/Baş)

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225

Etçi ırklar anaç sığır

350

Anaç manda

400

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

70

Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen kooperatif ile birlikler
hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle
uygulanır. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran
yetiştiricilere de yukarıdaki kural uygulanır.

b. Buzağı desteklemesi
Buzağı desteklemesi alabilmek için buzağıların; E-ıslah veri tabanına kayıtlı anadan suni
tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile
tohumlama sonucu doğmuş olması gerekir.
Desteklemeden yararlanmak için dişi buzağılara Brucella S-19 aşısı yaptırmak şarttır.
Gentürk spermasıyla yapılan tohumlamadan doğanlar ile yerli ırk veya melezi ineklerin etçi
ırklara ait spermayla tohumlanmasından doğan buzağılara fark ödemesi yapılır.
Destekleme ödemesine esas olan buzağının tanımı

Destek Miktarı
(TL/Baş)

Suni tohumlamadan ve etçi ırkların izin verilmiş tabii tohumlama
boğasından elde edilen buzağı

75

Ek ödeme: Gentürk spermalarıyla yapılan tohumlamadan elde edilen
buzağı

35

Ek ödeme: Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla
tohumlamasından elde edilen buzağı

75

c. Çiğ süt desteği
Çiğ süt desteği birim fiyatları ve ödeme dönemleri bakanlıkça belirlenir.
Çiğ süt desteğinden yararlanabilmek için;
1. Üretilen çiğ süt, Bakanlıkça belirlenen alıcılara satılmalıdır.
2. Üretici; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş yetiştirici birliğine ve/veya 5200 sayılı
Kanuna göre kurulmuş üretici birliğine ve/veya 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş
hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatife üye olmalıdır.
2014 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait süt destekleme birim fiyatı Bakanlık tarafından,
litre başına, sıcak süt için 4 kuruş ve soğuk süt için 6 kuruş olarak belirlenmiştir.
d. Yem bitkileri desteği
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerinde aşağıdaki yem bitkilerini yetiştiren üreticilere,
tabloda yer alan miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Yem bitkisi

Destek miktarı
(TL/Dekar)

Destek Süresi (Yıl)

Yonca (sulu)

50

Aynı ekilişe toplam 4 yıl

Yonca (kuru)

30

Aynı ekilişe toplam 4 yıl

Korunga

40

Aynı ekilişe toplam 3 yıl

Tek yıllıklar

35

Sadece hasat yılı

Silajlık tek yıllıklar

50

Sadece hasat yılı

Silajlık mısır (sulu)

75

Sadece hasat yılı

Silajlık mısır (kuru)

35

Sadece hasat yılı

Yapay çayır-mera

100

Sadece tesis edildiği Yıl

Tek yıllıklar ve Silajlık Tek Yıllıklar: Fiğ, Macar Fiği, Burçak, Mürdümük, Sorgum, Sudan Otu,
Sorgum-Sudan Otu Melezi, Hayvan Pancarı, Yem Şalgamı, Yem Bezelyesi, İtalyan Çimi (Lolium
Multiflorum)

e. Hayvan hastalık tazminatları desteği
11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan
Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir.
f. Hastalıklardan ari işletme desteği
“Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına” sahip olan süt sığırı işletmelerinde
bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı aylık yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm
sığırlar için sığır başına 375 TL ödeme yapılır.
Ödeme miktarı 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50'sine karşılık gelen tutar
kadardır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelere ayrıca anaç sığır destek ödemesi
yapılmaz.
“Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına” sahip olanlardan ayrıca “Onaylı Süt
Çiftliği Sertifikası” alanlara işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, hayvan
başına 50 TL ek ödeme yapılır.
g. Aşı desteği
Aşağıdaki aşılar yaptırıldığında bu aşıları uygulayanlara, Brucella aşısı için 1.5
TL/Büyükbaş, Şap Aşısı için 0,75 TL/Büyükbaş ödeme yapılır.
h. Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla
Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için
büyükbaş hayvan başına 500 TL. ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan sığırlar
için anaç sığır destekleme ödemesi yapılmaz.

17 Temmuz 2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından yayımlanan "Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma Ve
Geliştirme Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/54)" ne
göre, halen Amasya bölgesinde bu kapsamda destek alan sığır ırkı bulunmamaktadır.
ı. Erkek sığır kesim desteği
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek
sığırlarını (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, 600
başa kadar tam, 601 baş ve üzeri için ise %50'si kadar her hayvan için ödeme yapılır.
Ödenecek miktar ise bakanlıkça belirlenecektir.
4. Yurt içi sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan
kullanımının ve yurt içi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesi (2014/6091
Sayılı Karar: MADDE 5)
a. Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan çiftçiler, bitkisel üretim faaliyetinde, yurt içinde üretilip
sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullandıklarında, 2014 yılı
ekim/dikimleri için;
b. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen Çiftçi Kayıt
Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ise 2014 yılında ürettikleri tohumlar için;
aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi alırlar.
Yurt içi sertifikalı tohum
kullanma desteği

Destek Miktarı
(TL/Dekar)

Yurt içi sertifikalı tohum
üretme desteği

Destek miktarı
(TL/Kg)

Buğday

7,5

Buğday

0,10

Arpa, Tritikale, Yulaf,
Çavdar

6,0

Arpa, Tritikale, Yulaf,
Çavdar, Patates

0,08

Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca

8,0

Çeltik

0,25

Nohut, Kuru Fasulye,
Mercimek

10,0

Nohut, Kuru Fasulye, Fiğ
Mercimek, Aspir, Korunga

0,50

Susam, Kanola, Aspir

4,0

Soya

0,35

Patates
Soya
Korunga, Fiğ

40,0
20,0
5,0

Kanola
Susam
Yonca
Yer fıstığı

1,20
0,60
1,50
0,80

5. Organik tarım ve iyi tarım desteği (2014/6091 Sayılı Karar: MADDE 7)
Bitkisel üretimde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve icmallerin alındığı tarih itibarıyla
Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım yapan çiftçilerin geçiş iki
süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır.
Büyükbaş yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda
organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

Organik Tarım Desteklemeleri Destek miktarı
Tarla Bitkileri

10 TL/Dekar

Anaç Sığır, Manda

150 TL/Baş

Buzağı

50 TL/Baş

6. Tarımsal yayın ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi (2014/6091 Sayılı
Karar: MADDE 8)
Tarımsal danışmanlık sistemine dâhil olup, tarımsal danışmanlık sisteminden
yararlanmanın kriterlerini taşıyan her tarımsal işletme için yıllık 600 TL destekleme
ödemesi yapılır.
7. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği (2014/6091 Sayılı Karar: MADDE 9)
Örtü altında ve açık alanda aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi
yapılır.
Mücadele Tanımı

Destek Miktarı (TL/Dekar)
Örtü Altında

Açık Alanda

Biyoteknik mücadele

110

35

Biyolojik mücadele

350

35

Toplam

460

70

Kesinti oranı (2014/6091 Sayılı Karar: MADDE 11)
Yetiştiricilere örgütleri üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, merkez birliğini
kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş yetiştirici birliği ve/veya 5200 sayılı
Kanuna göre kurulmuş üretici birliği ve/veya 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş hayvancılık
faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, aldıkları desteğin %0,1'i oranında
merkez birliklerine, %0,1'i oranında da ilgili birlik veya kooperatif üst/bölge birliğine irat
kaydedilmek üzere, "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında toplam %0,2 oranında
kesinti yapılır.

Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak için yapılacaklar
1. Anaç sığır nedir?
01 Ocak 2013 ve öncesinde doğmuş olan dişi sığırlardır.

Dişi hayvanlarınız 14 ayını doldurmadan
suni tohumlama yaptırmayınız.

2. Sığırların destekleme kapsamına girebilmesi için gerekli koşullar nelerdir?
1. Dişi olmaları
2. Anaç sığır vasfı kazanmış olmaları: 31 Aralık 2014 itibariyle en az iki (2) yaşını
doldurmuş olmalıdır.
3. Kültür ırkı veya melezi olmaları: Holstein, Simental, Montofon, Montbeliarde gibi
kültür ırkı ya da yerli ırklarla bunların melezi olmalıdır. Yerli ırklar (yerli kara gibi) bu
desteklemeden yararlanamazlar.
4. Suni tohumlama yapılmış olmalı: 01.11.2013 – 31.12.2014 tarihleri arasında anaç
sığıra suni tohumlama yapılmış olmalı ve yapılan tohumlamalar 15 Şubat 2015 tarihine
kadar E-ıslah sistemine kaydedilmiş olmalıdır.
Ancak, 01.11.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında yapılan suni tohumlama nedeniyle
2013 yılı anaç sığır desteğinden faydalanan sığırların, bu tohumlamadan buzağılarının
olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2014 yılı anaç sığır desteklemesi kapsamına
alınmaz. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar
desteklemeden faydalanamaz.
5. Aynı ırktan boğa sperması ile
İnek ve düvelerinizi kendi ırkından boğaların
tohumlanmaları: Suni tohumlama yapılan
spermaları ile tohumlattırınız. Suni tohumlama
düve ya da ineğin ırkı ile sperması kullanılan
belgelerini isteğiniz ve saklayınız.
boğanın ırkı aynı olmalıdır. Örneğin; suni
tohumlama yapılan inek Holstein ırkı ise,
kullanılan sperma da Holstein ırkından bir boğaya ait olmalıdır.
6. Yılın son 3 ayı içerisinde işletmede bulunmaları: Son kayıtlı olduğu işletmede en az
3 aydır bulunuyor olmalıdır. Ekim - Kasım - Aralık aylarının tamamını kayıtlı olduğu
işletmede geçirmelidir. 1 Ekim tarihinden sonra işletmeye alınan veya satılan anaç sığırlar
desteklemeden yararlanamaz.
7. Türkvet ve E-ıslah sisteminde kayıtlı olmaları: Türkvet (GTH İl/İlçe Müdürlükleri) ve
E-ıslah (Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği) kayıt sistemlerinin her ikisinde de yıl sonu
itibariyle anaç sığır aynı işletmede kayıtlı olmalıdır.
3. Başvuru için anaç sığır sayısı kaç olmalıdır?
Birlik üyeleri için en az 5 anaç sığırın
işletmede olma zorunluluğu vardır. 5 başın
altında
olan
işletmeler
desteklemeden
yararlanamazlar. Yetiştiricilerimiz bir kooperatif
ya da Süt Üreticileri Birliği üyesi iseler; kendi
durumlarını takip edip başvurularını ilgili kurum

Desteklemeler de en önemli unsur işletmedeki
hayvan kayıtlarıdır. Birlik kayıtlarında ve GTH
İl/İlçe kayıtlarındaki bilgiler aynı olmalıdır.
Kooperatif veya üyesi değilseniz, destekleme
alabilmek için her iki yerde de hayvan varlığınız
en az 5 sağmal inek olmalıdır.

aracılığı ile yaptıkları takdirde destekleme alabilirler. Aksi takdirde destekleme alamazlar.
4. Desteklemeden faydalanabilmek için bir yetiştirici ne yapmalıdır?
a. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği veya Kooperatif üyesi olmalıdır.
Birlik veya kooperatif üyesi olmayanlar desteklemeden yararlanamazlar.
b. Yetiştiriciler üye oldukları birlik veya kooperatife kendileri adına başvuru yapması için
muvafakatname (dilekçe) vermelidir. Anaç sığır desteklemesi için şahsen başvuru
yapılamaz.
5. Destekleme başvurusu ne zaman yapılır?
Destekleme başvurusu, Birlik veya kooperatifler tarafından üyeleri adına 1 Aralık-31 Aralık
2014 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine
yapılmaktadır.
Soykütüğü farkı: Soykütüğü farkından faydalanacak yetiştirici, E-ıslah’ın soykütüğü bölümüne
01.10.2014 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı
ile yapmalı, 2014 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt
ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları
sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soykütüğüne 01.10.2014 tarihinden sonra üye
olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez.

6. Birlik üyesi olan yetiştiricilerimiz desteklemeden yararlanabilmek için ne
yapmalıdır?
Yetiştiricilerimiz 3 önemli işlemi yapmak zorundadır:
1. İşletmesindeki hayvanların bilgilerini güncelletmek
Yetiştiricilerimiz, Türkvet’te kayıtlı olan hayvanlarının listesini Ekim ayından itibaren Aralık
ayına kadar GTH İI/İlçe Müdürlüklerinden alarak Birliğe gelmeli ve E-ıslah sisteminde
gerekli güncellemeleri yaptırmalıdır.
2. Başvuru
Yetiştiricilerimiz, destekleme başvurusu için Birliğe dilekçe vermeli ve başvurunun yapılıp
yapılmadığını kontrol etmelidir.
31 Aralık 2014’ten önce başvuru yapılmamış ise; destekleme alabilmek artık mümkün
değildir.
3. Başvuru kontrolü
Yetiştiricilerimiz, 20 Ocak 2015 tarihinden
itibaren GTH İI/İlçe Müdürlüklerinde 10 gün
boyunca yayınlanacak olan listeyi kontrol etmeli
ve varsa gerekli itirazları yapmalıdır. Bu listede
yetiştiricilerimizin destek alacak hayvanları ile
destek alamayan hayvanlarının alamama
nedenleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

İşletmenizdeki kayıtlarda hayvanların doğum
tarihi, ırkı, kulak numaraları, cinsiyeti gibi
bilgilerde veya işletmede olan ve olmayanlar
bilgilerinde hatalar varsa, lütfen Birliğe
başvurunuz.

7. İşletmedeki hayvan sayısının destekleme açısından önemi?
Birlik üyelerinin anaç sığır sayısı Birlik kayıtlarında veya GTH İl/İlçe Müdürlüğü kayıtlarında
5 (beş) başın altına düşerse, Birlik tarafından başvuru yapılmış olsa bile desteklemeden
faydalanamazlar.
8. Askı listesi ne zaman düzenlenir?
Askı listeleri 20 Ocak 2015 tarihine kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca
yayınlanır.
9. Askı listesini nasıl takip edebiliriz?
Listeler GTH Müdürlükleri ve Yetiştirici örgütlerinden takip edilir.
10. İtirazIar hangi durumlar için yapılır?
Destekleme almaya hak kazanmayan anaç sığırların destekleme alamama sebeplerine
itiraz edilir. Örneğin suni tohumlama kayıtlarının görünmemesi gibi. Listelere itiraz edilmez
veya zamanında itiraz edilmez ise listeler kesinleşir.
11. Bir yetiştirici Birlik üyesi değilse, bu işlemleri yapmak zorunda mıdır?
Evet zorundadır. Bir birliğe üye olsun ya da olmasın, tüm yetiştiriciler E-ıslak ve Türkvet
sistemlerinin her ikisinde de hayvanlarının kayıtlı ve bilgilerinin güncel olduğunu takip
etmekten ve askı listelerini kontrol etmekten sorumludur.
12. Düveler destekleme kapsamına girer mi?
Eğer düve 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 2 yaşını doldurmuş ve gerekli koşulları
karşılayacak şekilde suni tohumlaması yapılmış ise; desteklemeden yararlanır. Ancak,
düvelere yaşı 14 ayını doldurmadan suni tohumlama yapılmışsa; sistem bu kaydın girişini
kabul etmeyeceğinden destekleme alınamaz.
13. Destekleme bedelleri ne zaman ödenir?
Destekleme bedelleri hak edilen yılı izleyen yıl içinde ödenir.
14. Destekleme ödemesi nasıl yapılır?
Ödemeler yetiştiricilerin T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılarak yapılır. Kesinlikle
elden ödeme yapılmaz.
15. Desteklemeden hangi kesintiler yapılır?
a. Üst örgütler için (binde bir)
b. Örgütler için (binde bir)
c. Gelir vergisi (yüzde iki)
d. Yetiştiricilerin örgütlerine olan borçları
e. GTH İI/İlçe Müdürlüğüne destekleme başvuru dosya ücreti

16. Anaç sığır başına destekleme tutarı 2014 yılında ne kadardır?

Destekleme ödemesine
esas olan tanım

Destekleme Miktarı (TL/ hayvan)
DSYB üyesi
yetiştiriciler

DSYB üyesi olmayan
yetiştiriciler

Anaç sığır (baş)

225

225

Soy kütük farkı

70

-

TOPLAM

295

225

Buzağı desteklemesi
1. Buzağı desteklemesi nedir?
Anası E-ıslah sistemine kayıtlı olan ve
desteklemenin verileceği yıl içinde suni
tohumlama sonucu doğmuş, küpelenmiş ve
sisteme kaydı girilmiş dişi ve erkek buzağılar
için verilen desteklemedir.

Doğan buzağılarınızın pasaportlarını takip
ediniz. Baba kaydı olmayanların destekleme
alamayacağını unutmayınız.

2. Destekleme alabilmek için başvuru gerekli midir?
Evet. Birlik üyesi olsun ya da olmasın, tüm yetiştiriciler GTH İI/İlçe Müdürlüklerine
destekleme başvurusu yapmak zorundadır.
3. Başvuruyu kim yapar?
a. Birlik veya kooperatif üyeleri için: Başvuru yetiştirici adına üyesi olduğu Birlik veya
kooperatif tarafından yapılır.
b. Birlik veya kooperatif üyesi olmayanlar için: Yetiştiriciler GTH İI/İlçe Müdürlüklerine
Aralık ayı sonuna kadar şahsen dilekçe ile başvuru yapabilirler. Buzağı desteklemesinden
yararlanabilmek için örgüt üyesi olma zorunluluğu yoktur.
4. Destekleme başvurusu ne zaman yapılır?
Destekleme başvurusu yetiştiricinin üye olduğu Birlik veya kooperatif tarafından yetiştirici
adına, tebliğde belirtilen tarihler arasında (1 Ekim-31 Aralık 2014), GTH İI/İlçe
Müdürlüklerine yapılmaktadır. Örgüt üyesi olmayanlar ise; 31 Aralık 2014 tarihine kadar
şahsen dilekçe ile GTH İI/İlçe Müdürlüklerine başvuru yapabilirler.
5. Satılan buzağının başvurusu yapılır mı?
Buzağı satılsa bile, destekleme şartlarına
uygun olduğu takdirde destekleme alabilir.
Buzağı hangi işletmede doğdu ise buzağı
desteğini o işletme sahibi alır. Bu yüzden,
başvuruyu buzağının doğduğu işletme
yapmalıdır.

Birlik görevlilerinden Döl Verim Raporu’nu
alarak işletmenizdeki Suni Tohumlama
Kayıtları’nı kontrol ediniz.

6. Buzağıların destekleme kapsamına girebilmesi için gerekli koşullar nelerdir?
1. Suni tohumlama sonucu doğmuş olmaları
2. Buzağının anne ırkı ile sperması kullanılan boğanın ırkının aynı olması: Anne
Holstein ırkından ise, sperması kullanılan boğa da Holstein ırkından olmalıdır.
3. 2014 yılı içinde doğmaları
4. Uygun zaman aralığında doğmuş olmaları: İnek ya da düve tohumlandıktan sonra
210 - 295 gün arasında doğum yapmış olmalıdır.
5. Küpelenmiş olmaları: Buzağı doğduktan sonra, 7 gün içinde başvuru yapılmalı ve 20
gün içinde küpeletilmelidir.
6. E-Islah ve Türkvet sistemine kayıtlı olmaları: Buzağının her iki sistemde de kayıtlı
olması gerekmektedir ve tüm bilgileri özellikle de ırk bilgileri aynı olmalıdır.
7. Buzağı dişi ise Brucella aşısı yapılmış olmalıdır. Aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş
olmalıdır.
7. Yetiştiricilerimiz desteklemeden yararlanabilmek için ne yapmalıdır?
1. Buzağılarını zamanında küpelettirmelidir.
2. Doğum tarihlerini doğru yazdırmalıdır.
3. Irkını ve cinsiyetini kontrol etmelidir.
4. Buzağı dişi ise Brucella aşısını yaptırmış olmalıdır.
5. Başvuru yapmalıdır.
6. Askı listesini kontrol etmelidir.
8. Askı listesi ne zaman düzenlenir?

Doğan buzağılarınızı 7 gün içinde ilgili
makamlara bildiriniz. 20 gün içinde de
küpelettirip sisteme kaydını yaptırınız.

Askı listeleri 20 Ocak 2015 tarihine kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca
yayınlanır.
9. Askı listesini nasıl takip edebiliriz?
Listeler GTH Müdürlüklerinden ve yetiştirici örgütlerinden takip edilir.
10. İtirazIar hangi durumlar için yapılır?
Destekleme almaya hak kazanmayan buzağıların destekleme alamama sebeplerine itiraz
edilir. Listelere itiraz edilmez veya zamanında itiraz edilmez ise listeler kesinleşir.
11. Brucella aşısı hangi hayvanlara, ne zaman yapılır?
Brucella aşısı dişi buzağılara 3 ayını doldurduktan sonra yapılır.
12. Satılan buzağı için destek alınabilir mi?
Buzağı desteklemesini, buzağının doğduğu ve küpelendiği işletme alır. Yetiştirici buzağıyı
satsa bile desteklemeden faydalanır.

13. İkiz veya üçüz doğan buzağılardan için destek alınabilir mi?
Bu durumda, her bir buzağı ayrı ayrı olmak üzere destekleme kapsamına girer.
14. Normal gününden önce doğan buzağılar için destek alınabilir mi?
210-295 gün arasında doğan buzağılar destekleme kapsamına girer.
15. Buzağı öldüyse destek alınabilir mi?
Buzağı ölümlerinde, buzağının küpelenmiş olması, dişiler için ayrıca Brucella aşısı
yapılmış olması desteklemeden faydalanması için yeterlidir.
16. 2 nci dönem buzağı desteklemesi ne demektir?
Bu kavram dişi buzağılarla ilgilidir. Yıl sonunda doğan ve desteklemelerin ödendiği yılın 15
Şubat 2015 tarihine kadar Brucella aşısı yapılmayan dişi buzağıların aşıları 1 Ağustos
2015 tarihine kadar yapılır ve kayda geçerse, bu buzağılar da desteklemelere karşılık
gelen yılın 2 nci dönem buzağı desteklemesi kapsamına girer.
17. Destekleme bedelleri ne zaman ödenir?
Destekleme bedelleri hak edilen yıldan sonraki yıl içinde ödenir.
18. Destekleme ödemesi nasıl yapılır?
Ödemeler yetiştiricilerin T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılarak yapılır. Kesinlikle
elden ödeme yapılmaz. Yılda iki defa ödenir. 1 nci buzağı desteklemesi destekleme
kapsamına giren yılın 01 Ocak ve 31 Aralık 2014 tarihleri arasında doğmuş olan
buzağıları, 2 nci buzağı desteklemesi ise yılın sonunda doğduğu için 1 nci buzağı
desteklemesinden yararlanmamış ve Brucella aşısı 15.02.2015 tarihinden sonra yapılmış
dişi buzağıları kapsar.
19. Desteklemeden hangi kesintiler yapılır?
Anaç sığır desteğinden yapılan kesintiler buzağı desteğinden de yapılır.
20. Destekleme tutarı ne kadardır?
Destekleme ödemesine esas olan buzağının tanımı

Destek Miktarı
(TL/Baş)

Suni tohumlamadan ve etçi ırkların izin verilmiş tabii tohumlama
boğasından elde edilen buzağı

75

Ek ödeme: Gentürk spermalarıyla yapılan tohumlamadan elde edilen
buzağı

35

Ek ödeme: Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla
tohumlamasından elde edilen buzağı

75

Süt desteklemesi
1. Süt desteklemesi kime verilir?
İşletmesi Türkvet’te kayıtlı olan süt üreticisi yetiştiricilere verilir.
2. Sütün nereye satıldığının bir önemi var mıdır?
Evet, vardır. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığından izinli ve onay belgesi olan süt
işleme tesislerine satılan sütlere destekleme
verilir.

Ayda bir kere, sağım ineklerinizin sabah akşam
sütünü sağarak Süt Ölçüm Defteri’ne yazınız.

3. Beyan edilen süt Türkvet kayıtlarındaki sağmal inek sayısına göre fazla ise,
destekleme konusunda hangi sorunlar yaşanır?
GTH İl/İlçe Müdürlüğü böyle bir durumu tespit ettiğinde; sütün tamamını veya sağılan inek
sayısı ile yapılan karşılaştırma sonrasında fazla gelen süt miktarını destekleme
kapsamından çıkarır.
4. Süt satan yetiştiricinin herhangi bir örgüte üye olması gerekir mi?
Evet, gerekir. Yetiştirici ulusal üst örgütlenmesini tamamlamış olan ve tebliğde geçen
tarımsal örgütlere üye olmak zorundadır (DSYB, Köy Koop, Süt Üretici Birliğinden
herhangi biri).
Üretici örgütü, Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı
yetiştirici birliklerini, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa
göre kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal
amaçlı kooperatifleri ifade eder.
5. Birden çok örgüte üye olan yetiştiriciler hangi örgüt aracılığı ile desteklemeden
faydalanır?
Hangi örgüte muvafakatname ve yetki verdiyse, fatura veya müstahsil makbuzunu da o
örgüte verir ve desteklemesini de oradan alır.
6. Yetiştirici süt desteklemesi alabilmek için herhangi bir evrak hazırlar mı?
Herhangi bir süre var mı?
Fatura veya müstahsil makbuzunu örgütüne
teslim eder. Fatura veya müstahsil makbuzları
(yetiştirici veya yetiştirici adına kooperatifler)
aylık olarak bir sonraki ayın sonuna kadar ilgili
örgüte ulaştırılır. Başvuruları yapmış olmasına
rağmen, icmallere girmemiş sütler için ertesi
yıl ek icmal verme imkanı tanınmaktadır.
Zamanında
başvuru
yapılmamış
ise
destekleme alınamaz.

İşletmenizdeki Süt Bildirim Formları’nı her
ay Birlik merkez veya şubelerine ulaştırarak
kayda girmesini sağlayınız. Aksi takdirde
soykütük kaydı için verilen desteklemeden
yararlanamazsınız.

7. Fatura ve müstahsil makbuzlarının geçerli olabilmesi için nelere dikkat
edilmelidir?
Asılları veya 2. nüshaları olmalıdır. Fotokopi veya onaylı suretleri kabul edilmemektedir.
Silinti kazıntı olmamalıdır. Süt işleme tesisinin adı, adresi, süt teşvik izin kodu yazmalı,
tesis yetkilisinin kaşe ve imzası da bulunmalıdır. Yetiştiricinin (sütü satan) adı soyadı,
TC.kimlik numarası, adresi ile üretilen sütün türü (inek), litresi ve tutarı yazmalıdır. Fatura
ve/veya müstahsil makbuzu düzenleyenin kaşesi ve imzası olmalıdır.
8. Süt desteklemesi için başvuru ve kayıt işlemi nasıl yapılmaktadır? Herhangi bir
ücret ödenir mi?
İlgili örgütler üyesi adına başvuruları yapar. Bu başvuruların kayıtları ise sütün üretildiği
işletmenin kayıtlı bulunduğu ilçeden yapılır. İşletme A ilçesinde destekleme başvurusu B
ilçesinden olamaz. Örgütler üyeleri adına yılda bir kez GTH İl Müdürlüğüne destekleme
başvuru dosya ücretini öderler. Daha sonra yetiştiriciden tahsil ederler.
9. İşletme adresi süt satan yetiştirici için sütünü pazarladığı adresle ilişkili olmalı
mı?
Evet, olmalı. Üretici, işletmesinin bulunduğu köy/mahallesindeki sabit veya sabitlenmiş süt
toplama merkezlerine sütünü satmalıdır. Kayıtlı olduğu yerleşim yerindeki kooperatif
dışında başka bir yerleşim yerinin kooperatifi aracılığı ile pazarlanan sütler destekleme
alamazlar.
10. Soğutulmuş süt primi nedir?
Normal şartlarda süt desteklemesi almaya hak kazanmış yetiştiriciler, eğer ürettikleri sütü
aynı zamanda Bakanlıktan izinli güncel mevzuatlara uygun soğutmalı süt işleme tesisi
veya süt soğutma tankı aracılığı ile satıyorsa, ek olarak süt soğutma primi de alır.
11. Soğutulmuş süt primi almak için nelere dikkat etmeniz gerekir?
Satılan süt Bakanlıktan izinli süt tesisi veya süt tankında soğutulmuş olmalıdır. Süt
tanklarının izin numarası olmalıdır. Tankın kapasitesiyle soğutulan süt miktarı uyumlu
olmalıdır. Kapasite üstü süt soğutulmuş olamaz. Fatura veya müstahsil makbuzunun ön
sayfasında; soğutulmuş çiğ süt ibaresi, sütü satın alan süt firmasının kaşe ve yetkili
imzası, süt tesisinin işletme onay belge numarası, arka sayfasında tank sahibi veya
sorumlusunun kaşesi imzası ve tank numarası yazılı olmalıdır.
12. Sıcak veya soğuk süt priminde dikkat edilecek konular nelerdir?
Destekleme başvuru zamanını kaçırmamak gerekir. Destekleme için başvurulan süt
miktarı ile işletmede, kayıtlı sağmal inek sayıları (Türkvet) uyumlu olmalıdır.
Ölen, kesilen, satın alınan hayvanlar 7 gün içerisinde Türkvet’e kayıt ettirilmelidir. İşletme
devri yapanlar devir yaptıktan sonraki tarihler için süt destekleme başvurusu yapamazIar.
Süt satan işletmenin mutlaka Türkvet’te kaydı olmalıdır. Bazı hastalıklardan karantina
altına alınmış işletmedeki sütlerin satışı yasak olduğu için destekleme primi de alamazlar.
Soykütük işletmelerinin süt desteklemeleri süt bildirimleriyle uyumlu olmalıdır.

13. Süt desteklemesine başvuruda yapılabilecek yanlışlar nasıl ve ne zaman
düzeltilebilir?
Destekleme askı listeleri yayınlamadan veya yayınlandıktan sonra yetiştirici tarafından
dilekçe ile İl/İlçe Müdürlüklerine bildirimle düzeltme yapılır. Ödemeden önce veya sonra
yetiştirici tarafından yetiştirici lehine oluşmuş hatalar fark edilirse GTH İI/İlçe
Müdürlüklerine bildirim yapılır. Yetiştirici aleyhine oluşmuş hatalar da ise askı süreci
dışındaki bildirimler dikkate alınmaz.
14. Destekleme askı listelerinden yetiştiricilerin nasıl haberi olur ve askı listeleri
nerede bulunur?
Destekleme askı listelerini yetiştiriciler kendileri takip ederler. Birliğimiz üyelerine, cep
telefonu mesajları ile uyarı mesajı göndermektedir (yetiştiricilerimiz cep telefonu
değişikliklerini Birliğe bildirmelidir). GTH İl/ilçe Müdürlüklerinde ve yetiştirici örgütlerinde
askıya çıkar.
15. Süt destekleme primi ne kadardır?
Bakanlıkça yıl içinde belirlenmektedir. Soğuk ve sıcak süt için farklıdır. Dönemler olarak da
farklı belirlenebilmektedir (2013 yılında sıcak süt desteklemesi için 4 kuruş, soğuk süt
desteklemesi için Ocak ayından başlamak üzere, üçer aylık dönemler halinde sırasıyla 9,
6, 8 ve 7 kuruş ödendi).
16. Süt destekleme primi ne zaman ödenir?
Genelde ilk 6 aylık sütlerin desteklemeleri Temmuz'da, Temmuz-Ağustos-Eylül sütleri
Kasım'da, Ekim-Kasım-Aralık sütleri ertesi yıl Mart ayında ödenmektedir.
18. Süt destekleme ödemesi nasıl yapılır?
Ödemeler yetiştiricilerin T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılarak yapılır. Kesinlikle
elden ödeme yapılmaz.
19. Kimlere süt desteklemesi ödenmez?
Mevzuattaki kuralları yerine getirmeyenlere, sahte, yanlış belge düzenleyenlere ödeme
yapılmaz. Bildirim yapılmamış haksız ödemeler faiziyle ilgili mevzuatlara göre geri tahsil
edilir. Yetiştirici, 5 yıl süreyle tarımsal desteklemelerden men edilir.

Yem bitkileri desteklemesi
1. Yem bitkileri desteklemesinden kimler yararlanır?
Yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden çiftçilerden ÇKS'ye kayıtlı olanlar yararlanır.
2. Hangi yem bitkilerine destekleme verilir ve destekleme miktarı ne kadardır?
Yem bitkisi

Destek miktarı
(TL/Dekar)

Destek Süresi (Yıl)

Yonca (sulu)

50

Aynı ekilişe toplam 4 yıl

Yonca (kuru)

30

Aynı ekilişe toplam 4 yıl

Korunga

40

Aynı ekilişe toplam 3 yıl

Tek yıllıklar

35

Sadece hasat yılı

Silajlık tek yıllıklar

50

Sadece hasat yılı

Silajlık mısır (sulu)

75

Sadece hasat yılı

Silajlık mısır (kuru)

35

Sadece hasat yılı

Yapay çayır-mera

100

Sadece tesis edildiği Yıl

Tek yıllıklar ve Silajlık Tek Yıllıklar: Fiğ, Macar Fiği, Burçak, Mürdümük, Sorgum, Sudan Otu,
Sorgum-Sudan Otu Melezi, Hayvan Pancarı, Yem Şalgamı, Yem Bezelyesi, İtalyan Çimi (Lolium
Multiflorum)

3. Kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi verilir mi?
Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru
şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına, valiliklerce
bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü
alınarak karar verilir.
Amasya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğünden (Samsun) aldığı görüş doğrultusunda, üreticinin beyanına göre işlem
yapmaktadır. Daha sonra üreticinin verdiği beyana göre yem bitkileri ekili olan tarlaların
kontrolleri yapılmaktadır.
4. Yapay çayır mera tesisleri için destekleme ödemesi verilir mi?
Amasya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğünden (Samsun) alınan görüşe göre hareket etmektedir. Buna göre; üretici özel
danışmanlık bürolarında veya alışveriş yaptığı zirai tohum ilaç ve gübre bayilerinde (bayilik
belgesi olan) çalışan bir ziraat mühendisine bu projeyi hazırlatıp onaylatabilmektedir.
5. Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar ne zaman başlar ve son bulur?
Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1 Ocak 2014 tarihinde başlar ve 15 Kasım 2014
tarihinde son bulur.

Amasya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2014 yılında yayınlanan uygulama
tebliğindeki belirtilen tarihlerde herhangi bir değişiklik yapmamıştır.
6. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler nasıl müracaat eder?
Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce
EK-1 de yer alan form dilekçe ve ÇKS Belgesi ile ÇKS kayıtlarının bulunduğu İl/İlçe
müdürlüklerine müracaat eder.
7. Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak yem bitkisi ekilişlerinin başvuruları ne zaman
kabul edilir?
Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak yem bitkisi ekilişlerinin başvuruları, ürünün ilk hasadının
yapılacağı yılı takip eden yılda, yani ürünün ilk hasat edileceği yılda, kabul edilir.
8. Destekleme ödemesi alabilmek için hasat zamanı ne olmalıdır?
Yapay çayır mera ve tek yıllık İtalyan çimi (lolium multiflorum) ekilişlerinde vejetatif gelişme
tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğu
seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında,
Tek yıllık yem bitkileri %50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde;
Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı döneme
kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.
Daha önce ve daha sonra hasat edilen tek yıllık yem bitkileri için destekleme ödemesi
yapılmaz.
Hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak
kazanılır.
9. Ödemeye esas kontrol tutanağı ne zaman ve kim tarafından düzenlenir?
Ödemeler, yem bitkileri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında il/ilçe müdürlüklerince
kontrol edilerek düzenlenen belge (EK-2) esas alınarak yapılır.
10. Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan çiftçi nereye müracaat eder?
Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan çiftçi, ÇKS kaydının yapıldığı il/ilçe
müdürlüğüne müracaat eder.
Başka il/ilçe sınırları içerisinde adına kayıtlı parselde ekim yapan çiftçi, ÇKS kaydının
olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder.
Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı
kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

11. Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin ekiliş takibi nasıl yapılır?
Çiftçilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl
ekimin bozulmayacağına dair taahhütname (EK-3) alınır. Taahhüdünü ihlâl edenler varsa
kontrol icmali düzenlenir ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemler yapılır.
12. Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az ne kadar olmalıdır?
Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekardır. Bu miktar tek veya farklı
parsellerde bulunabilir. Bunun kontrolü de İl/İlçe Müdürlüğünce yapılmaktadır.
Desteklemelerde, ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü
sonucunda desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında
olmamak koşulu ile değerlendirmeye alınır.
13. Bir üretim yılında aynı parsele tek yıllık yem bitkisi arka arkaya 2 defa
ekildiğinde, desteklemelerden faydalanılabilir mi?
Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece
birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ama aynı parsele münavebe uygulanarak bir
üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, örneğin
arpa fiğ hasılından sonra silajlık mısır yetiştirmek gibi, her iki ekiliş ayrı ayrı
desteklemelerden faydalandırılır.
14. Aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisi arka arkaya ekildiğinde, desteklemelerden
faydalanılabilir mi?
Kaliteli kaba yem üretiminin sağlanabilmesi için münavebe uygulanması ve aynı parsele
aynı çok yıllık yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekmektedir. Ancak aynı parsele
münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda,
desteklemelerden faydalandırılır.
15. Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok
yıllık yem bitkisi ekildiğinde, desteklemelerden faydalanılabilir mi?
Evet, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.
16. Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından
yapılan ekilişlerde, karışım oranları nasıl belirlenir?

Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından yapılan
ekilişlerde, ilin ekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölge üniversite ya da
araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim komisyonu kararı ile belirlenir.
Bu durumda destekleme ödemesi baklagil yem bitkilerine verildiğinden dolayı karışım
oranlarının belirlenirken, hiç bir zaman buğdaygil yem bitkilerinin karışımdaki oranları
baklagilden fazla olmamalıdır. Normalde bu oran 3/1 yani 3 birim baklagil 1 birim
buğdaygil olmalıdır. Fakat, bazı
çeşitlerde üründeki yatma oranının az olması
istendiğinden, karışıma buğdaygil biraz daha fazla katılabilmektedir. Ancak, her durumda
bu oranın %50’yi aşmaması gerekmektedir. Aksi tespit edildiğinde, destekleme ödemesi
yapılmayabilmektedir. Gerek duyulduğunda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğünden (Samsun) görüş alınabilmektedir.
17. Müracaat eden çiftçilerin hasat kontrolleri ve veri girişleri ne zaman yapılır?
1 Ocak-15 Kasım 2014 tarihleri arasında müracaat eden çiftçilerin hasat kontrolleri ve veri
girişleri 30 Kasım 2014 günü mesai bitimine kadar tamamlanır.
18. Hazırlanan icmaller ne zaman ve nerede askıya çıkarılır?
30 Kasım 2014 tarihinden itibaren, İlçe müdürlüğünce hazırlanan İcmaller (İcmal-A ve
İcmal-1) ilçe merkezinde, köy/mahalle muhtarlığının icmalleri (İcmal-A ve İcmal-1) kendi
köy/mahalle muhtarlığında beş iş günü süreyle tutanaklı olarak askıya çıkarılır. Tutanak
muhtar ve/veya azalar tarafından güncel tarihle imzalanır.
19. Askıya çıkan icmallere itiraz ne zaman yapılır?
Askı süresince itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar beş iş günü içerisinde değerlendirilerek
sonuçlandırılır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
20. Desteklemelerden kimler yararlanamaz?
Yukarıdaki maddelerde belirtilen hükümlere uymayanlar,
ÇKS'de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat edenler,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,
Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlarda ara tarım olarak yem
bitkisi yetiştirenler,
Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar,
25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekiliş
yapanlar,
Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında doğal vasfı çayır, mera ve
otlakiye olan parseller üzerinde ekiliş yapanlar,
İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri
yapmayanlar,

5488 sayılı Tarım Kanunu ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata
sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit
edilenler,
Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyenler,
Yem bitkisi ekilişlerini sigorta yaptırarak herhangi bir nedenden dolayı zarar gören
ürünleri için sigorta ödemesi alanlar, ödeme aldıkları alan oranında.

Yetiştiricilerin işletme güncelleme ile ilgili sorumlulukları
1. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliği’nin 8 nci
maddesine göre:
Hayvan sahibi,

En az 3 ayda bir GTH Müdürlüklerinden ve
Birlikten İşletme Hayvan Varlığı Raporu
isteyerek işletmedeki hayvanlar ve işletme
ile ilgili bilgileri karşılaştırarak kontrol ettiriniz.



İşletme veya işletmelerini tescil ettirmek,



İşletme plakasını takmak ve tescil edilen
işletme veya işletmelerindeki hayvanların
tanımlanmalarını sağlamak,



Doğum, ölüm, kesim, zorunlu kesimleri ile
işletmelerine ve işletmelerinden olacak
tüm hayvan hareketleri ile ilgili kayıtları
tutmak ve bunları ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne
bildirmek,



Düşen kulak küpelerini İl/İlçe Müdürlüğüne bildirmek,



Bu yönetmeliğin hayvan sahipleriyle ilgili diğer hükümlerinin yerine getirilmesini
sağlamak ile sorumlu ve yükümlüdür.”

Düşen küpe için en kısa zamanda yetkili
makamlara Birlik yoluyla veya doğrudan
müracaat ediniz.

2. Sorumluluklarını yerine getirmeyen hayvan sahibi yetiştiricilere ise; Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliği’nin 70 nci maddenin
(2) nci fıkrasına göre, 5996 No.lu “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem
Kanunu” nun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan 639 TL. idari para
cezası uygulanmaktadır.
3. Yetiştiricilerimiz herhangi bir mağduriyet
yaşamamak için hayvanlarının küpeleme,
kayıt altına alma ve diğer hayvan hareketleri
ile ilgili işlemlerini zamanında ve eksiksiz
olarak yapmalı ve aşağıdaki işlemleri yerine
getirmelidir:

İşletmenizdeki kayıtlarda hayvanların doğum
tarihi, ırkı, kulak numarası ve cinsiyeti gibi
bilgilerde veya işletmede olan olmayanlar
bilgisinde yanlışlıklar varsa lütfen Birliğe
başvurunuz.

a. İşletmelerine katılan ve ayrılan hayvanlar ile yeni doğan buzağılarınızın bilgilerini 7
(yedi) gün içerisinde Hayvan Bildirim Formu (EK-40 )’na doldurarak Birliğimizin aşağıda
gösterilen birim ve personeline teslim ettikleri takdirde, evrakları ilgili makamlara
ulaştırılacaktır:
Hayvanlarınız eksik küpeli ise mezbahalarda
kesimi yapılamaz, nakillerine izin verilemez,
sigorta işlemleri, suni tohumlama aşılama
kayıtları gibi resmi işlemleri yapılamaz.






Birlik merkez ve büroları,
Birlik Süt Toplama Merkezleri,
Birlik süt toplama ve tüm hizmet araçları,
Köyünüze / İşletmenize gelen Birlik personeli

b. İl dışından satın alacağı hayvanlar için
“Veteriner Sağlık Raporu” almalıdır. Aksi
halde hayvanların kaydı yapılmayacak ve
tespiti halinde mevzuat gereği hayvan başına
383, hayvan sahibine 1.279, araç sahiplerine
1.279 TL. idari para cezası verilecektir.

Hayvan alım satımlarında işlemlerinizi 7 gün
içersinde GTH İl/İlçe Müdürlüğü’ne ve
Birliğimize kayıt ettiriniz.

c. Yeni doğan buzağılarının küpelemesi yapılırken, anasının kulak küpe numarasını, ırkını,
cinsiyetini ve doğum tarihini mutlaka kontrol etmelidir.
4. Yetiştiricilerimiz zamanında müracaat etmediği takdirde, suni tohumlama sonucu doğan
buzağıları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen olumsuz sonuçlar ortaya çıkacaktır:
a. Buzağılar, suni tohumlama dışı doğan buzağı olarak kaydedilecektir.
b. 639 TL. idari para cezası ödenecektir.
c. Suni
tohumlama
sonucu
yararlanılamayacaktır.

doğan

buzağılara

ödenen

desteklemeden

d. Buzağılar için damızlık sertifikası veya saf ırk belgesi alınamayacaktır.
İşletmenizdeki kayıtlarda hayvanların doğum tarihi, ırkı, kulak numarası ve cinsiyeti gibi bilgilerde veya
işletmede olan olmayanlar bilgisinde yanlışlıklar varsa lütfen Birliğe başvurunuz.

Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Amasya Merkez

55 Evler Mah.Mehmet Varilli Cad.Kazancıoğlu Apt.No.115/b AMASYA
Tel. : 0 358 212 42 21

Merzifon Şube

Buğdaylı Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:1 MERZİFON
Tel. : 0 358 513 42 82 - 0 358 514 09 49 Faks : 0 358 513 20 02

Suluova Şube

Hacıbayram Mah.Şehit Üsteğmen Serhat Yurtbaşı Cad. No.114 SULUOVA
Tel. : 0 358 417 23 03

Gümüşhacıköy Şube

Artıkabat Mah.Ülkü Cad.No:64 GÜMÜŞHACIKÖY
Tel. : 0 358 717 18 11

Taşova Şube

Yeşilırmak Mah. Hasan Aykan Cad. No:9/A TAŞOVA
Tel. : 0 358 312 42 21

Göynücek Şube

Merkez Mah. Pancar Kantarı Yanı No: 45 GÖYNÜCEK
Tel. : 0 358 666 00 45

Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
www.amasyadsyb.org

www.amesia.com.tr

