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Yem bitkileri desteği: Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaba yem üretmek ama-
cıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydı ile 
dekar başına aşağıda belirtilen miktarlarda  2020 yılı bütçesinden ödeme yapılacaktır.

Kuru şartlarda ekilişi yapılan yem bitkileri desteği: Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su 
kısıtlı olduğunun  bakanlıkça tespit edildiği  havzalarda 2019 yılında ekilen Yerli fiğ,Macar fiği,-
Burçak ve Mürdüm için yem bitkisine ilave %50 destek ödemesi yapılacaktır.

S.No. Yem Bitkileri Üretim Desteklemesi TL/da-yıl
1 Çok yıllık yem bitkileri 90 TL/da/yıl
2 Tek yıllık yem bitkileri 60 TL/da
3 Yapay Çayır Mera Bitkileri 150 TL/da
4 Silajlık Mısır 100 TL/da/yıl
4 Kuru Şartlarda Ekilişi Yapılan Çok Yılık ve Tek Yıllık Yem Bitkileri 40 TL/da/yıl

Büyükbaş Hayvancılık desteklemeleri:

1-Buzağı Desteği: Proğramlı aşıları tamamlanmış,4 ay ve üzeri yaşta,destekleme yılında ilk do-
ğumunu yapan ve ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki 
buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına destekleme ödemesi 
yapılır.Üreme kriterleri bu kararın yayımlandığı tarihten sonra tohumlanan sığırlardan doğan 
buzağılar için ödenir.

Yukarıdaki şartları taşıyan;

a) Saf sütçü sığır ırklarının 5 yaş üzeri olanları ile diğer sığır ırklarının etçi veya kombine ırk;Ba-
kanlıkça izinli tabii tohumlama boğaları veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılarına  600 
TL/baş ödenir.

b) 20 baş ve üzeri doğuran inek varlığına sahip işletmelerde,doğuran saf sütçü ırk inek varlı-
ğının en fazla %60 ‘ının (5 yaş  ve üzeri olanlar dahil),etçi ırk boğalardan Bakanlıkça izne tabii 
tohumlama boğaları veya suni tohumlama  sonucu doğan buzağılarına 600 TL/baş ödenir.

c) Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüş-
hane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan 
buzağılara ilave 100 TL/baş ödenir.

d) Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye olan işletmelere ve Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara 
ilave 175 TL/baş ödenir.

e) Bakanlıkça izin verilen sperma üretim merkezlerinde Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki 
boğalardan ,suni tohumlama sonucu doğan  buzağılara ilave 50 TL/baş ödenir.
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2-Düve alımı desteği: En az 1 baş,en fazla 10 baş düve alımına,Bakanlıkça belirlenecek düve 
bedelinin %40’ı kadar destek ödemesi yapılır.

3-Islah amaçlı süt içerik analizi desteği: Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça 
belirlenen süt kalite kritirlerini sağlayan her bir inek için 150 TL/baş ‘a kadar Bakanlık belirlenen 
miktarda destek ödenir.

4)Hastalıktan ari işletme desteği: Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan 
işletmelerde bulunan ,damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar ha-
riç,tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 TL/baş ödeme yapılır.Ari sığır başına ödeme birim 
miktarı 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi sure-
tiyle uygulanır.Ayrıca onaylı Süt çiftliği sertifikasına  sahip olan işletmelerdeki ari işletme deste-
ği alan tüm sığırlar için ,ilave olarak  hayvan başına 100 TL ödeme yapılır.

5) Besi süresini tamamlayan erkek sığır desteği: Bakanlık kayıt sitemine kayıtlı,yurt içinde 
doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlara(manda dahil), mevzuatına uygun kesim-
hanelerde kestiren yetiştiricilere 1-200 baş için (200 baş dahil),hayvan başı 250 TL/baş destek-
leme ödenir.

S.No. Buzağı ve Süt desteği desteklemesi TL/Baş

1 4 ay ve üzeri buzağı desteği 350 TL/baş

2 Soykütüğüne kayıtlı buzağı desteği 525 TL/baş

3 Etçi veya kombine ırklardan doğan buzağı desteği 600 TL/baş

4 Döl kontrolü yavrusu buzağı desteği İlave 50TL/baş

5 Besi süresini tamamlayan erkek sığır desteği 250 TL/baş

NOT: www.amasyadsyb.org adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
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