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                         Buzağı desteklemesi 
 

Temel Şartlar  
 

Buzağılar  
✓ 2022 yılında doğmuş, küpelenmiş ve kayıt sistemlerine 

buzağılama ve ana kaydı ile kaydedilmiş olmalı, 
✓ Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,  
✓ Programlı aşıları yapılmış olmalı  

(dişilerde brusella ve şap, erkeklerde şap), 
✓ Analarında, düvelerde ilkine buzağılama yaşı 510-960 gün 

arasında veya ineklerde destekleme yılı ile bir önceki 
buzağılaması arasındaki süre 235-600 günler arasında 
olmalıdır. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

İNEKLERDE  

İKİ BUZAĞILAMA ARASI SÜRE 

 235 GÜNDEN AZ , 

600 GÜNDEN FAZLA OLMAMALI; 

DÜVELERDE 

 İLKİNE BUZAĞILAMA YAŞI  

EN ERKEN 510- 

EN FAZLA 960 GÜNLÜK YAŞTA İKEN OLMALI. 
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Destekleme ödemeleri, iki dönem halinde yapılır.  
 

 Başvurular 
 
▪ Üyeler birliğe yazılı dilekçe ile başvurur. 
▪ Başvuru Birinci dönem için 2/1/2023 tarihine kadar, Birinci 

dönem başvuru yapılmamış ise 3/4/2023-15/6/2023 
tarihleri arasında yapılır.  

▪ Birlik de süresi içinde toplu olarak tarım il/ilçe müdürlüğüne 
üyeleri adına başvuru yapar. 

 
Askı  
▪ Birinci dönem yılın ilk sekiz ayında doğan buzağıları kapsar; 

15/1/2023 tarihi esas alınarak 10 iş günü içinde askıya 
çıkılır. Listeler 7 iş günü askıda kalır.  
 

▪  İkinci dönem destekleme yılının tümünde doğan ancak 
birinci dönemde destekleme almayan buzağıları 
kapsar.3/7/2023 tarihi esas alınarak 10 iş günü içinde askıya 
çıkılır. Listeler 10 iş günü askıda kalır. 

 

Hak ediş 

• Birinci dönem için 15/2/2023,  

• İkinci dönem için 1/8/2023 tarihine kadar ilgili sistemlerde 

gerekli kayıt,iş ve işlemler yapıldıktan sonra  

• Hak ediş listeleri 10 iş günü içerisinde hazırlanır ve 

yayımlanır. 
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Temel şartları taşıyan buzağılara 
Ödenecek Destek Miktarı 

500 TL./Baş. 
 

Suni Tohumlama Sonucu Doğan ve Temel Şartları Sağlayan 

Buzağılara Ödenecek 
İlave Destek Miktarı 

200 TL./Baş 
 

Döl Kontrolü Protokolü Kapsamındaki 
Boğaların Sperması İle Suni Tohumlama Sonucu Doğan Ve 

Temel Şartları Sağlayan Buzağılara Ödenecek 
İlave Destek Miktarı 

100 TL./Baş 
 

Soy kütüğüne Kayıtlı Buzağılara Temel Şartları Sağlamak 

kaydıyla Ödenecek  
İlave Destek Miktarı 

Hastalıktan Ari Ve Soy Kütüğü Sınıfı A Veya B Olan 
Damızlıkçı İşletmelerde Doğan Buzağılara 

550 TL./Baş 
Hastalıktan Ari Olmayan Soy Kütüğü Sınıfı A Veya B Olan 

İşletmelerde Doğan Buzağılara 
  400 TL. /Baş, 

Soy Kütüğü Sınıfı C Olan İşletmelerde Doğan Buzağılara 
 300 TL./Baş, 

Soy Kütüğü Sınıfı D Olan İşletmelerde Doğan Buzağılara 
 175 TL./Baş 
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Soy kütüğüne Kayıtlı Buzağıların İlave Desteği Şartları 
 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi soy kütük işletmesinde doğan 
buzağı temel ve ilave şartları sağlamak kaydıyla işletme soy kütüğü 
sınıflandırmasına göre ilave soy kütük desteği alır. 
 

• Aynı ırk sperma ile tohumlanmış anadan suni tohumlama 
sonucu doğmuş olmalıdır, yani ana baba ve buzağı aynı ırk 
olmalıdır. 

▪ Yetiştirici, destekleme müracaatını damızlık sığır yetiştiricileri 
birliği aracılığıyla yapmalıdır. 

 
▪ İşletmede aylık düzenli olarak süt ölçümü ve bildirimi yapılmış 

olmalıdır. 
▪ Süt verim ölçümleri, standart süt ölçüm aletleri veya sağım 

sistemi ile ölçülmeli, ölçümler süt kayıt defterine kaydedilmeli 
veya sağım sisteminden temin edilmiş olmalıdır. 

▪ 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. 
 

▪ Soy kütüğü işletmeleri hayvan ıslahının yürütüldüğü ve 
kayıtlarının takip edildiği işletmeler olduğundan bu işletmeler 
  -Aynı ırk sperma ile suni tohumlama yaptırmaya 

          -Kayıt tutmaya, 
          -Analiz yaptırmaya, 
          -Bir buzağılı ineklerine tip sınıflandırması yaptırmaya  
           Özen göstermelidir. 
 
▪ İşletmelerin soy kütüğü sınıfı, e-ıslah kayıtlarından 2023 yılı 

Ocak ayında birinci dönem askı listesi yayınlanmadan önce 
belirlenir, birinci ve ikinci dönem hak edişlerinde geçerli olur. 
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         İŞLETMELERİN SOY KÜTÜĞÜ SINIFLANDIRMASI KRİTERLERİ 
 

        A SINIFI DAMIZLIK İŞLETMESİ OLMA ŞARTLARI 
 
✓ En az 50 baş ve üzeri A, B veya C Damızlık kütüğü sınıfında ineği olan 
✓ Sütçü veya kombine ırk yetiştiricilik yapılan işletmelerde süt verim 

ölçümleri; sunuculu ya da sunucusuz bilgisayarlı sağım sistemi ile 
yapılan 

✓ En az 1 yıldır Soy Kütüğü üyesi olan 
✓ İki dönem arasında (Ocak-Temmuz/Temmuz-Ocak) tip sınıflandırılması 

yapılabilecek sütçü veya kombine ırk ineklerin en az ¼’ünün tip 
sınıflandırmasının yapılmış olması 

✓ İşletmesinde bulunan Sütçü veya kombine ırk ineklerin en az  % 50’inde 
geçerli süt içerik analizi yapılmış olan (Bu madde 2023 Yılından İtibaren 
uygulanmaya başlanacaktır.) 

 
         B SINIFI DAMIZLIK İŞLETMESİ OLMA ŞARTLARI 
✓ En az 10 baş A, B veya C damızlık kütüğü sınıfında ineği olan  
✓ Sütçü veya kombine ırk yetiştiricilik yapılan işletmelerde süt verim 

ölçümleri; sunuculu ya da sunucusuz bilgisayarlı sağım sistemi ya da Milk 
Meter (süt ölçüm cihazı) ile yapılan  

✓  En az 1 yıldır Soy Kütüğü üyesi olan 
✓ İki dönem arasında (Ocak-Temmuz/Temmuz-Ocak) tip sınıflandırılması 

yapılabilecek sütçü veya kombine ırk ineklerin en az ¼’ünün tip 
sınıflandırmasının yapılmış olması  

✓ İşletmesinde bulunan Sütçü veya kombine ırk ineklerin en az  % 50’inde 
geçerli süt içerik analizi yapılmış olan (Bu madde 2023 Yılından İtibaren 
uygulanmaya başlanacaktır.) 
 

       C SINIFI DAMIZLIK İŞLETMESİ OLMA ŞARTLARI 
✓ En az 5 baş A, B veya C damızlık kütüğü sınıfında ineği olan 
✓ En az 1 yıldır Soy Kütüğü üyesi olan 
✓ Sütçü veya kombine ırk yetiştiricilik yapılan işletmelerde süt verim 

ölçümleri; TDSYMB onaylı süt ölçüm kovaları ile yapılan 
D SINIFI DAMIZLIK İŞLETMESİ  
A, B ve C sınıfı işletme kriterlerini sağlamayan Soy Kütüğü üyesi tüm 
işletmeler  
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Önemli Notlar 
 
▪ Suni tohumlama şartı aranan desteklerde, buzağılamanın 

tohumlamadan itibaren 210-295 gün içinde olması 
gerekir. 
 

▪ Destekleme ödemesi, buzağının doğduğu işletme 
numarası üzerinden başvurusu girilen işletme sahibine 
yapılır. 
 

▪ Buzağıların küpeletilmesi, 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. 
 

▪ 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. 
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2022 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELERİNE AİT  

KARAR VE TEBLİĞİN  
RESMİ GAZETE SAYILARI 

 

KARAR 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221020-8.pdf 
 

TEBLİĞ 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221112-6.htm 


