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2020 Yılı Buzağı Desteklemesi Asgari Şartları Nelerdir?
Birlik üyelerinin soy kütük ilave buzağı desteği alması için gerekli şartlar.

Döl kontrolü ilave desteği almak için gerekli şartlar.
2020 buzağı desteklemesi birim �yatları.
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Tebliğe Göre, 2020 Yılı Buzağı Desteklemesi Asgari Şartları Nelerdir?
1. Türkvet ve E-Islahta kayıtlı

2. Her iki veri tabanında Doğdukları işletme numarası, Cinsiyet, Ana kulak 

numarası, Doğum tarihleri aynı olan 

3. E-Islah'ta anne numarası hanesi dolu olan,

4. E-Islah'ta doğduğu İşletme numarası hanesi dolu olan, 

Önemli Not :  Bu durumu sağlamayan buzağılar askıda bile yer almazlar.

5. Türkvet ve E-Islahta Doğduğu işletmesinde 4 ay (120 gün) yaşayan

6. Programlı aşıları yapılmış (Erkekte Şap, Dişide Şap ve Brusella)  

Önemli Not : Programlı aşılar, doğduğu işletmede değil, başka bir işletmede 

yapılsa da desteklemede geçerlidir.

7. Üreme kriterleri : Buzağı analarında inekte iki buzağılama arası süre en fazla 

450 gün, düvede ilkine buzağılama yaşı 810 gün olan (Bu şartlar 1 Eylül 2020 

tarihinden sonra doğan buzağılar için geçerli olmaya başlayacak.)

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. 

Suni tohumlama şartı aranan desteklerde e-ıslahta hayvan bilgisinde buzağı-

nın ana numarasına ek olarak baba numarası hanesi de dolu olmalıdır. 

Birlik üyelerinin soy kütük ilave buzağı desteği (+ 175 TL.) alması için;

1. Buzağı suni tohumlamadan doğmalı,

2 .Ana ve babası aynı ırk olmalı, 

3. İşletme süt ölçüm bildirimi yapmalıdır, 
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Birlik üyelerinin soy kütük ilave buzağı desteği (+ 175 TL.) alması için;
4. İşletme 01.10.2020 tarihi öncesi üye olmuş olmalıdır.

5. İşletmenin soy kütüğüne giriş tarihinden önce doğan buzağılar ilave 

destekten faydalandırılmaz.

6. İşletmenin süt verim ölçüm metodu e-ıslahta tanımlanmış olmalıdır.

Döl kontrolü ilave desteği (+50 TL.) almak için
Bakanlığı onayladığı test edilmiş boğa sperması ile yapılmış suni tohumlama-

dan doğmuş olan buzağılar DÖL KONROLÜ İLAVE DESTEĞİ alır.

Etçi veya kombine ırk desteği (+230 TL.) almak için
Kombine IRK (Simental,Montafon) inek ya da düvenin yine aynı ırk ile tohum-

lanmasından doğan buzağılar kombine ırk desteği alır.

Birlik üyesi soy kütük işletmesinde yazılı şartları taşıyan bir buzağı;

İşlemler iki dönem halinde yapılacaktır.

Birinci Dönem: Yılın ilk 8 ayında doğmuş buzağıları kapsıyor. Son işlem, 15 

Şubat 2021

İkinci Dönem: Destekleme yılının tümünde doğan, ancak birinci dönemde 

destekleme almayan buzağıları kapsıyor. Son işlem, 2 Ağustos 2021

Ödeme Birim Miktarı: Destek kapsamına giren buzağılardan 

20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar % 75’i, 101-500 başa kadar % 50’si 

ödenir.

Ana :Siyah Alaca holstein, Baba: Siyah Alaca holstein                                                       
Soykütük farkı alır.(370+175 TL.) 
Ana : Siyah Alaca holstein melezi, Baba: Siyah Alaca holstein                                      
Soykütük farkı alır.(370+175 TL.) 
Ana : Siyah Alaca holstein, Baba: Simental                                                                  
Soykütük farkı alamaz, kombine desteği alır.(370+230 TL.) 
Ana :Simental ya da simental melezi; Baba: Simental                                                     
Soykütük farkı alır.Aynı zamanda kombine desteği de alır.(370+175+230 TL.) 
Ana : Siyah Alaca holstein ya da Simental,ya da Montafon, Baba: KAYIT YOK                   
Normal-Temel destek alır.(370 TL.) 
Ana : KAYIT YOK, Destek alamaz. (0 TL.) 


