
 

 
BUZAĞI DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANACAK OLANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

 

• Buzağılar 2020 yılında doğmuş olup buzağı bilgileri doğru ve eksiksiz olacak şekilde Türkvet ve E-Islaha kayıtlı 

olmalılar. 

• Buzağılar doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır. 

• Buzağıların analarında, 2020 yılında ilk doğumunu yapan düvelerin ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün, ineklerde 

ise destekleme yılı ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre en fazla 450 gün olmalıdır. Bu parametreler e-ıslah 

kayıtlarından hesaplanır. 

• Doğduğu işletmede 4 (dört) aydan önce ölen, kesilen veya başka bir işletmeye gidenler buzağı desteklemesinden 

faydalanamaz. 

• Buzağıların destekleme alabilmeleri için programlı aşılarının (dişilerde brusella ve şap, erkeklerde şap vb.) yapılmış 

olması gerekmektedir.  

• Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır. Çoklu doğumlarda her bir buzağı desteklemeden faydalandırılır 

• Destekleme ödemesi yapılan buzağıya, ilave destekleme koşullarının sonradan oluşması durumunda sonraki 

dönemlerde ilave ödemeler yapılmaz. 

• Destekleme ödemesi buzağının doğduğu işletme üzerinden yapılır. 

• Buzağı desteklerinden yararlanabilmek için işletmelerin güncel tutulmasından işletme sahipleri sorumludur. 

• Küpeleme esnasında buzağının anne küpe numarası muhakkak küpeyi takan personele bildirilmelidir. 

• Başvurular, birinci dönem için 31/12/2020 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 1/4/2021-15/6/2021 tarihleri arasında 

yapılır. Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönemde tekrar başvuru yapamaz.  

 

MALAK DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANACAK OLANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR  

• Malaklar 2020 yılında doğmuş olup Türkvet kayıtlı olmalılar. 

• Malak doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmaldır. 

• Doğduğu işletmede 4 (dört) aydan önce ölen, kesilen veya başka bir işletmeye gidenler malak desteklemesinden 

faydalanamaz. 

• Malakların destekleme alabilmeleri için programlı aşılarının (dişilerde brusella ve şap, erkeklerde şap vb.) yapılmış 

olması gerekmektedir.  

• Her malak için birkez destekleme ödemesi yapılır. 

• Destekleme ödemesi malağın doğduğu işletme üzerinden yapılır. 

• Malak desteklerinden yararlanabilmek için işletmelerin güncel tutulmasından işletme sahipleri sorumludur. 

• Küpeleme esnasında malağın anne küpe numarası muhakkak küpeyi takan personele bildirilmelidir. 

• Birinci dönem başvurular 31/12/2020 tarihine kadar, ikinci dönem başvurular 1/7/2021-1/8/2021 tarihleri arasında 

olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilir.  

 

DİŞİ MANDA DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANACAK OLANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

• Dişi mandanın doğum tarihi 1/1/2020 tarihinden önce olmalıdır. 

• İşletmeler ve dişi mandalar 31/12/2020 tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı olmalıdır. 

• TÜRKVET’te dişi mandaların işletmeye geliş tarihi, 1/10/2020 tarihinden önce olmalıdır. 

• Farklı illerde işletmesi bulunan yetiştiriciler, hayvanlarını 1/10/2020- 31/12/2020 tarihleri arasında diğer illerdeki 

işletmelerine veteriner sağlık raporu ile nakletmeleri halinde, desteklemeye ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla 

desteklemeden yararlanır. 

• Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler ise şahsen 

il/ilçe müdürlüğüne başvurur. 

• Başvurular 31/12/2020 tarihine kadar yapılır. 

 

ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANACAK OLANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

• Yetiştirici, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olmalıdır. 

• Anaç koyun ve keçiler, küpelenmiş ve yetiştirici adına TÜRKVET’te kayıtlı olmalıdır. 

• Desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keçilerin yaşları 6/11/2020 tarihi itibarıyla 15 ay ve üzeri olmalıdır. 

• Desteklemelerde, 6/11/2020 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtlar üzerinden il/ilçe 

müdürlüklerince işletmede, süresi içerisinde, yerinde yapılan tespitler esas alınır. 

• Göçer hayvancılık yapanlar hariç, farklı illerde birden fazla işletmesi olan yetiştiriciler, her bir işletmesinin bulunduğu 

ilde ayrı ayrı başvuruda bulunmalıdır. 

• Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine 

dilekçe ile 4/12/2020 tarihine kadar başvurur.  

 

KÜÇÜKBAŞ SOY KÜTÜĞÜ DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANACAK OLANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

• Islah programı kapsamında soy kütüğüne kayıtlı damızlık koyun/keçi yetiştiricileri ile bu işletmelerde yetiştirilen ve 

seçilen damızlık koç/tekeleri alan yetiştiriciler bu desteklemeden faydalanır. 



• Yetiştirici, il damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olmalıdır. 

• Desteklemeden yararlanacak yetiştiricilerin üyesi olduğu il birliği, Bakanlıktan soy kütüğü yürütme yetkisi almış 

olmalıdır. Damızlık koç/teke alacak yetiştiricilerin üyesi oldukları il birliklerinde ise bu şart aranmaz. 

• Damızlık koyun/keçiler ile koç/tekeler, küpelenmiş ve TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır. 

• Desteklemeden yararlanacak damızlık koyun/keçiler 15/5/2021 tarihine kadar doğum yapmış olmalıdır. 15/10/2021 

tarihine kadar oluşan ve sisteme girilen kayıtlar üzerinden destekleme ödemesi yapılır. 

• Desteklemeden yararlanacak damızlık koyun/keçilerin aşım, doğum ve yavrularının verim kayıtları SOYBİS’te kayıtlı 

olmalıdır. 

 

ARILI KOVAN DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANACAK OLANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

• Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan bulunan 

arıcılar desteklemeden faydalandırılır. 

• İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır. 

• En az otuz, en fazla bin adet arılı kovanı olan arıcılar desteklemeden yararlandırılır. 

• AKS’de kayıtlı arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde bulunulamaz. Arılı kovan sayısının AKS ile 

uyumlu olmasından arıcı sorumludur. 

• Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların tespitleri, AKS’deki kayıtları esas alınarak, 31/12/2020 tarihine kadar 

yapılır 

•  Gezginci arıcılık yapan arıcıların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Hazırlanan 

tespit tutanakları kayıtlı olunan il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre 

yapmamış olan gezginci arıcıların tespit ve destekleme işlemi yapılmaz. 

• Arıcılar, onaylı başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne 18/12/2020 tarihine kadar başvurur. 

 

DAMIZLIK ANA ARI DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANACAK OLANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

• Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye arıcılar damızlık ana arı desteklemesinden 

faydalandırılır. 

• İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır. 

• Damızlık ana arılar, Bakanlıktan üretim izni alan işletmelerden satın alınmış olmalıdır. 

• Damızlık ana arılar, 2020 yılı için belirlenmiş renk ile işaretli ve etiketle numaralandırılmış olmalı, nakliye kafeslerinde 

üreten işletmenin numarası bulunmalıdır., 

• Damızlık ana arılar, üreticileri tarafından satış belgesi ile belgelendirilmiş ve satış belge bilgileri AKS’ye girilmiş 

olmalıdır.  

• Damızlık ana arı desteklemesinden işletmedeki aktif kovan sayısının en fazla %5’i kadarı yararlandırılır. Bu sayı 

toplamda yirmi adedi geçemez. 

• Damızlık ana arı üreten işletmeler desteklemeden yararlandırılmaz. 

• Arıcılar, üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütünden aldıkları dilekçeye, satış belgesinin aslını da ekleyerek 18/12/2020 

tarihine kadar arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurur. 

 

SÜRÜ YÖNETİCİSİ (ÇOBAN) İSTİHDAMI DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANACAK OLANLAR İÇİN ARANAN 

ŞARTLAR 

• Desteklemeden yararlanacak işletme, TÜRKVET’e kayıtlı en az yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır. 

Hayvan sayısının tespitinde 6/11/2020 tarihinde TÜRKVET’ten alınan yedek liste verileri esas alınır. 

• Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılır. Bu çobanların otlattığı sürüler en az iki 

işletmeden oluşmalı ve her bir işletmede en fazla doksan dokuz baş olmak üzere; toplamda en az yüz baş ve üzeri anaç 

küçükbaş hayvan varlığı bulunmalıdır. 

• Her bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılır. Köy/mahalle sürülerinde en az iki işletme için bir 

çoban desteklemeden yararlandırılır. Başvuru şartlarını taşıyan birden fazla işletmesi bulunan yetiştiriciler, her bir işletmesi için 

ayrı ayrı başvuruda bulunabilir. 

• Çobanın, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az beş ay süreyle yatırılmış olmalıdır. 

•  Başvurular, işletme sahibi veya köy/mahalle sürüsünü otlatan çoban tarafından dilekçe ile 31/12/2020 tarihine kadar 

işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. 

 

DÜVE ALIM DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANACAK OLANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

• Yetiştiricinin işletmesinin, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’e kayıt edilmiş olmalıdır. 

• işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir. 

• Bir işletme; kapasitesini en fazla 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. 

• Düvelere/mandalara ilişkin teknik ve sağlık kriterleri ile desteklemeye esas düve/manda alım bedeli Bakanlık 

tarafından belirlenir. 

• Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40’ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça 

belirlenen fiyatın % 40’ından fazla olamaz. 

• Düveler/mandalar; düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar,  Kararın 

yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır. 



• Destekleme kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve 

mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki 

şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar konulur.  

• İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin 

yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır. 

• Başvurular, işletme sahibi tarafından 31.12.2020 tarihine kadar işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. 

 

BESİLİ ERKEK SIĞIR / MANDA DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANACAK OLANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

• Besilik erkek sığırlar yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e işletme ve hayvanların kaydı yapılmış, 1/1/2020 – 

31/12/2020 tarihleri arasında mevzuata uygun kesimhanede kesilmiş olmalıdır. 

• Besilik erkek sığırlar, 12 aylık yaştan büyük ve ırklarına göre en az karkas ağırlıkları aşağıdaki tablodaki ağırlıklarda 

olmalıdır.  

IRKI KARKAS AĞIRLIĞI (KG/Baş) 

Etçi ırk ve melezi 320 

Kombine ırk ve melezi 300 

Sütçü ırk ve melezi 280 

Yerli ırk  220 

Manda 200 

 

•  Kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bir yıl içerisinde kestirdiği desteklemeye esas hayvan sayısı en az 6 

baş olan üreticiler bu birliğe üye olmalıdır. 

• Kesimi yapılan sığırlar, kesim tarihi itibarıyla geriye dönük 90 günlük besi süresini TÜRKVET kayıtlarına göre 

müracaatçının işletmesinde tamamlamış olmalıdır.  

• Destekleme şartlarını taşıyan kurbanlık hayvanların, geçici kurban satış yerinde geçen süreleri de besi süresine dahil 

edilir. Kurbanlık hayvanların destekten yararlanması için mevzuata uygun kesimhanede kesilmiş olması gerekmektedir. 

• Başvuru sahibinin farklı işletmelerinde geçen sürelerde besi süresine dahil edilir. 

• Bir yetiştirici en fazla 200 baş (200 dâhil) sığırı için destekten yararlandırılır. 

• Kesim bilgileri, KES veri tabanına kaydedilmiş olmalıdır. 

• Bakanlıkça mecburi kesime tabi tutulan erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenede karkasın imhasına karar verilen 

erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmaz. 

• Üreticiler, kırmızı et üretici birliğinin olduğu yerlerde birliğe, olmadığı yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine başvurur. 

• Üreticiler; besinin başlangıcında, besi bildirim formunu güncelleyerek KES’e kaydettirir. İşletmeye nakil yoluyla gelen 

hayvanların besi bildirimleri, işletmeye kayıt edildikleri tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde yapılmalıdır. İşletmede 

doğan ve besiye alınan hayvanlar ise besiye alındıkları tarihten itibaren bildirilmelidir.  Kararın yayımlanmasından sonra besiye 

alınan hayvanlarda besi bildirim şartı aranır. Bildirimde belirtilen tahmini kesim tarihinin değişmesi durumunda üretici bu 

değişikliği kesim tarihinden 15 iş günü önce güncelletir.  

 

ATIK DESTEĞİNDEN YARARLANACAK OLANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

• Bakanlıkça belirlenen ve resmî veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki 

verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği 

ödemesi yapılır. 

• Atık yapan hayvanların tanımlanarak kayıt altına alınması ve aşı uygulanan işletmede kayıtlı olması, 

• Aşılamanın üzerinden yetmiş iki saat geçmemesi,  

• Aşının Veteriner Bilgi Sistemine kayıt edilmiş olması, 

• Atığın resmî veteriner hekim tarafından görülmesi gerekir. 

 

DİJİTAL TARIM PAZARI PLATFORMU (DİTAP) YARARLANACAK OLANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

• Bakanlıkça belirlenen ürünlerde ürettiği ürünleri DİTAP üzerinden sözleşmeli usulde pazarlayan üreticilerin 

desteklemeye esas başvuru yeri, şekli ve zamanı, ödemeye esas icmallerin tanzimi, kontrolü ve onaylanmasına ilişkin hususlar 

Bakanlıkça yayımlanacak talimat ile belirlenir. 

• Üreticiler, DİTAP üzerinden temin ettikleri besilik erkek sığırlara ilişkin DİTAP üzerinden düzenlenen satış 

sözleşmesini KES’e kaydettirir. Üreticilerin desteklemeye esas başvuru yeri, şekli ve zamanı, ödemeye esas icmallerinin 

tanzimi, kontrolü ve onaylanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanacak talimat ile belirlenir. 

 
 

2020 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ TAKVİMİ 



DESTEKLEME 

TÜRÜ 

BAŞVURU 

TARİHİ 
BAŞVURU ŞEKLİ DESTEKLEME TUTARI 

BUZAĞI 

DESTEKLEMESİ  

1. DÖNEM 

31.12.2020 tarihine 

kadar 
Soykütüğü-DSYB 

Önsoykütüğü şahsen veya 

Örgütleri aracılığı ile 

Normal Buzağı desteği 370+100 TL/Baş 

Suni tohumlama Buzağı desteği 

600+100/Baş 

Soykütüğü farkı 175TL/Baş 

Döl kontrolü farkı 50 TL/Baş 

BUZAĞI 

DESTEKLEMESİ  

2. DÖNEM 

1/4/2021-15/6/2021 

tarihleri arası 

MALAK 

DESTEKLEMESİ 

1. DÖNEM 

31.12.2020  tarihine 

kadar Birlik üyesi şartı 

taşıyanlar birlik, 

taşımayanlar şahsen 

Normal Malak desteği 250 TL/Baş 

Suni tohumlama Malak desteği 

250+250/Baş 

Soykütüğü farkı 200 TL/Baş 
MALAK 

DESTEKLEMESİ 

2. DÖNEM 

1/7/2021-1/8/2021 

tarihleri arası 

ANAÇ MANDA 
31.12.2020 tarihine 

kadar 

DMYB üyeleri birlikler 

aracılığıyla, üye olmayan 

yetiştiriciler Şahsen 

250TL/Baş 

Soykütüğü farkı 200 TL/Baş 

ANAÇ KOYUN 

KEÇİ 

DESTEKMESİ 

4/12/2020 tarihine 

kadar  

Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği aracılığı ile 

(11/12/2020 tarihine 

kadar il/ilçe müdürlüğüne 

iletir. ) 

Anaç Koyun için 30 TL/Baş 

Anaç Keçi için 35 TL/Baş 

SÜRÜ BÜYÜTME 

VE YENİLEME 

DESTEĞİ 

----- 
Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği aracılığı ile 
100TL/Baş 

KÜÇÜKBAŞ SOY 

KÜTÜĞÜ DESTEĞİ 

1/12/2020-

29/1/2021 tarihleri 

arası 

Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği aracılığı ile 

Soykütüğü ve Ön soykütüğü kayıtlı 

koyun-keçilere 100TL/Baş 

Soykütüğü kayıtlı koç- tekelere 

500TL/Baş 

ARICILIK 

DESTEKLEMESİ 

18.12.2020 tarihine 

kadar 

Arıcılar üyesi oldukları 

yetiştirici/üretici örgütüne  

onaylattıkları başvuru 

dilekçesi ile arılarının 

bulunduğu il/ilçe  

başvurur. 

15 TL 

DAMIZLIK ANA 

ARI 

DESTEKLEMESİ 

18.12.2020 tarihine 

kadar 
Şahsen 80TL 

DÜVE ALIM 

DESTEĞİ 

31.12.2020 tarihine 

kadar 
Şahsen 

Bakanlıkça belirlenen düve bedelinin 

%40 



 

BESİLİK ERKEK 

SIĞIR (MANDA 

DÂHİL) 

DESTEKLEMESİ 

----- 
Şahsen veya örgütü 

aracılığı 
250 TL/baş 

ÇOBAN İSTİHDAM 

DESTEĞİ 

31.12.2020 tarihine 

kadar 
Şahsen 5000 TL/işletme 

ATIK DESTEĞI Yıl içerisinde Şahsen 

Büyükbaş 1000 TL/baş 

Küçükbaş 150 TL/baş 

HAYVAN 

HASTALIĞI  

TAZMİNATI 

DESTEKLEMELERİ 

Yıl içerisinde Şahsen Komisyonca belirlenir  


