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DESTEKLEME MEVZUATI 

 

Desteklemeler,  

Aşağıdaki Mevzuatlar Doğrultusunda Yapılmaktadır; 

 

•  BAKANLAR KURULU KARARI (KARARNAME)    

•  UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ    

•  OLASI GENEL MÜDÜRLÜK TALİMATLARI 

•  DESTEKLEMEYE ESAS SİSTEMLERİN VEYA KONULARIN 

KENDİ MEVZUATLARI (Türkvet, suni tohumlama, E-Islah vb.) 

 

 - Mevzuat yorumlamasında, tamamı üzerinde çalışma yapılmalı, 

 - Biri ve hatta bir madde üzerinden yorum yapılmamalıdır. 

  



    ANAÇ ve BM- ANAÇ SIĞIR  
DESTEKLEMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 

AS ve 

BM-AS 

İşletme Sayısı 111.783 191.224 259.460 336.832 353.968 351.652 402.988 

Desteklenen 

Anaç Sığır 

Sayısı 

484.685 962.300 1.385.832 1.978.785 2.161.918 2.186.869 2.194.370 

Toplam 

Destek Tutarı 

(TL) 

124.558.211 239.725.420 338.907.626 484.881.734 554.558.236 564.760.662 625.614.997 



 
 

BUZAĞI ve BM-BUZAĞI 
DESTEKLEMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011  2012  2013  
 

2014 

BUZAĞI 

ve BM-

BUZAĞI 

İşletme 

Sayısı 
221.446 279.529 335.618 350.677 344.902 352.242 

Desteklenen 

Buzağı 

Sayısı 

700.893 869.595 1.102.019 1.192.510 1.214.151 1.274.050 

Toplam 

Destek 

Tutarı (TL) 

42.053.580 52.175.700 82.667.250 91.378.125 95.342.855 108.742.450 



 
ISLAH AMAÇLI 

SÜT İÇERİĞİNİN TESPİTİ 
        DESTEKLEMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 

İşletme Sayısı 3.179 2.603 

Desteklenen İnek 

Sayısı 
15.752 55.046 

Toplam Destek 

Tutarı (TL) 
787.600 2.752.300 



ANAÇ ve BM-ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMELERİ 
  

DESTEKLEME ALACAK İŞLETMELER; 

- 31.12.2015 tarihinde Türkvet ve E-ıslahta kayıtlı, 

- AS de, DSYB ve TKEÜB üyelerinde en az 5 baş kültür ırkı ve melezi bulunan (diğer 

örgütler ile BM-AS de sayı sınırı bulunmamaktadır), 

- AS de, üst örgütüne üye bir hayvancılık örgütüne üye (DSYB, Süt Üreticileri Birliği, 

1163’deki Tarımsal Amaçlı Kooperatifler), 

- 2015 yılı Hastalıklardan Ari İşletme Desteklemesinden Yararlanmayan, 

    ( Soy Kütüğü İlave Desteği hariç) 

- 31.12.2015 günü itibariyle Tarım Cezalısı olmayan, 

- E-Islahta destekleme başvurusu olan 

İşletmeler desteklemeden faydalandırılır. 

 



ANAÇ ve BM-ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMELERİ 

 DESTEKLEME ALACAK SIĞIRLAR; 

- 01.01.2014 ve öncesi bir tarihte doğan, 

- 31.12.2015 tarihinde Türkvet ve E-Islahta aynı işletme numarasında kayıtlı ve yaşıyor 

olan, 

- Türkvet ve E-Islahta cinsiyeti dişi olan, 

- Türkvet ve/veya E-Islahta işletmeye geliş tarihi 01.10.2015 öncesi olan, 

- 01.11.2014 – 31.12.2015 tarihleri arasında ülkemizde yapılmış ve 15.02.2016 tarihine 

kadar  E-Islaha kaydedilmiş tohumlaması olan (2014 yılı tohumlamasından dolayı 2014 

desteklemesinden faydalanmış; ancak, bu tohumlamadan buzağısı olmayan ineklerin bu 

tohumlama kayıtları desteklemede dikkate alınmaz), 

-  AS de kültür ırkı veya melezi olan, 

- BM-AS de kombine veya etçi ırklar ile tohumlanmış olan, 

Anaç sığırlar desteklemeden faydalandırılır. 

 



ANAÇ ve BM-ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMELERİ 

 DESTEKLEME BAŞVURUSU; 

- Yetiştiriciler, AS de örgütlerine, BM-AS de soy kütüğünde olanlar DSYB’ye, ön soy kütüğünde 

olanlar örgütlerine (zaman sınırlaması yok) veya il/ilçe müdürlüğüne (kasım-aralık 2015 arası) 

dilekçe ile başvuruda bulunur. AS başvurusu BM-AS içinde geçerli olup, ayrıca başvuruya gerek 

bulunmamaktadır. 

- Örgütler, kendilerine başvurusu olan üyeleri adına 2015 Aralık ayı içerisinde il/ilçe müdürlüklerine 

topluca başvuruda bulunur. Birden fazla ek başvuru yapılabilir.  

 31.12.2015 tarihi başvuru için son gün olup, uzatma hiçbir zaman söz konusu değildir. 

- Başvurular, 15 Ocak 2016 tarihine kadar il/ilçe müdürlükleri tarafından E-Islaha kaydedilir. Eksiklik 

ve hatalar var ise 15.02.2016 tarihine kadar giderilebilir. 

- E-Islaha örgüt ve üst örgütlerinin tanımlaması yapılır. Örgütün adı ve vergi numarası tam ve doğru 

olarak girilmelidir. AS ve BM-AS nin soy kütüğündeki işletmeleri için örgüt tanımlaması yapılmak 

zorunda olup, ödemeler vergi numarası üzerinden örgütlere yapılmaktadır. 

- BM-AS de ön soy kütüğünde olup örgütsüz başvurusu olan yetiştiricileri için E-Islahta ayrı bir 

başvuru bölümü açılmaktadır. 

- Hastalıklardan Ari İşletme desteklemesinden faydalanan işletmelerin başvurusu kabul edilmeyecek 

ve E-Islaha başvuru kaydı yapılmayacaktır. Merkezden sorgulaması yapılamamaktadır. 

- 2015 yılında Hastalıklardan Ari İşletmeler, Soy Kütüğü İlave Desteğini alacak olup, E-Islahta ayrı 

bir başvuru bölümü açılacaktır.  

- Tarım Cezalıların başvurusu kabul edilmeyecektir. Yanlışlıkla başvuru girilse bile askı ve hak ediş 

listelerinin hazırlanması aşamasında Merkezden ÇKS ile bağlantı yapılarak sorgulama yapılmaktadır. 



ANAÇ ve BM-ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMELERİ 

 İCMAL HAZIRLAMA ve ÖDEME; 

- İcmaller E-Islah üzerinden yayınlanır; 

- İcmal 1 askı listesi olup, 20 Ocak 2016 tarihine kadar yayınlanır, 

- İcmal 2 hak ediş listesi olup, Şubat ayının sonuna kadar yayınlanır, 

- Tebliğ gereği, denetlemeler (% 5 ; madde 26 (3)) askı listeleri ile birlikte başlatılmalıdır. 

- Hak ediş listeleri (İcmal 2) onaylanıp, HAYGEM’e gönderilir. 

- Hak ediş listelerinin gönderilmesi esnasında örgüt üzerinden değil, doğrudan üyesine destekleme 

ödemesi yapılacak örgütler üst yazıda belirtilir. 

- 2015 tebliğinde yapılan değişik doğrultusunda çalışılmalıdır. Madde 26 (5); “Mutat denetimler hariç olmak 

üzere, haklarında destekleme konusunda idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, işlem tamamlanıncaya 

kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu zararına meydan vermeyecek tedbirlerin alınması 

şartıyla, il müdürlüğünce hazırlanacak icmallere göre doğrudan yetiştirici/üreticilere ödeme yapılır. Ancak, il müdürlüğünün uygun 

görüşü doğrultusunda yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden de ödeme yapılabilir ve il müdürlüğü görüşünü icmalle birlikte 

gönderir.” 

- HAYGEM tarafından 2016 Nisan ayı içerisinde ödemeler yapılır. 

- Örgütler 5 iş günü içerisinde üyelerine ödeme yapmak zorundadır. (Eskiden 7 gündü) 



BUZAĞI ve BM-BUZAĞI DESTEKLEMELERİ 

  

DESTEKLEME ALACAK İŞLETMELER; 

- 31.12.2015 tarihinde Türkvet ve E-ıslahta kayıtlı, 

- 31.12.2015 günü itibariyle Tarım Cezalısı olmayan, 

- E-Islahta destekleme başvurusu olan 

İşletmeler desteklemeden faydalandırılır. 

    Buzağının Doğduğu İşletmeye Destekleme Ödemesi Yapılır.  

 



BUZAĞI ve BM-BUZAĞI DESTEKLEMELERİ 

 DESTEKLEME ALACAK BUZAĞILAR; 

- 2015 yılında doğan, 

- Askı ve icmal hazırlama tarihlerinde Türkvet ve E-Islahta kayıtlı olan 

    (son tarih 01.08.2016), 

- Türkvet ve E-Islahta cinsiyeti aynı olan, 

- İşletmenin E-Islaha kayıt tarihinden sonra doğan, 

- Tebliğde belirtilen anne ve baba ırk uyumu olan, 

- Buzağının oluşumunu sağlayan ve ülkemizde yapılmış tohumlama bilgisi (210-295 gün öncesi)       

E-Islahta kayıtlı olan, 

- Dişilerde Brusella aşısı yapılmış ve 01.08.2016 tarihine kadar Türkvet’e kaydedilmiş olan, 

- Doğduğu işletme numarası E-Islahta belirlenmiş olan, 

- Tek, ikiz veya üçüz doğan,  

 

Her buzağı desteklemeden faydalandırılır. 

 



BUZAĞI ve BM-BUZAĞI DESTEKLEMELERİ 

 DESTEKLEME BAŞVURUSU; 

- Yetiştiriciler, soy kütüğüne kayıtlı olanlar DSYB, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar örgütlerine (zaman 

sınırlaması yok) veya ön soy kütüğünde olanlar il/ilçe müdürlüğüne (Ekim-Aralık 2015 arası) dilekçe 

ile başvuruda bulunur. Buzağı başvurusu BM-Buzağı içinde geçerli olup, ayrıca başvuruya gerek 

bulunmamaktadır. 

- Örgütler, kendilerine başvurusu olan üyeleri adına 01 Ekim – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında il/ilçe 

müdürlüklerine topluca başvuruda bulunur. Birden fazla ek başvuru yapılabilir.  

 31.12.2015 tarihi başvuru için son gün olup, uzatma hiçbir zaman söz konusu değildir. 

- Başvurular, 15 Ocak 2016 tarihine kadar il/ilçe müdürlükleri tarafından E-Islaha kaydedilir. Eksiklik 

ve hatalar var ise 15.02.2016 tarihine kadar giderilebilir. 

- Tarım Cezalıların başvurusu kabul edilmeyecektir. Yanlışlıkla başvuru girilse bile askı ve hak ediş 

listelerinin hazırlanması aşamasında Merkezden ÇKS ile bağlantı yapılarak sorgulama yapılmaktadır. 



BUZAĞI ve BM-BUZAĞI DESTEKLEMELERİ 

 İCMAL HAZIRLAMA ve ÖDEME; 

-  İki dönem halinde çalışma ve ödeme yapılır 

- İcmaller E-Islah üzerinden yayınlanır; 

-  İcmal 1 askı listesi olup, 20 Ocak 2016 tarihine kadar yayınlanır, 

- İcmal 2 hak ediş listesi olup, Şubat ayının sonuna kadar yayınlanır, 

-  İcmal 3 askı listesi olup, 2016 Temmuz ayının ilk haftası yayınlanır, 

- İcmal 4 hak ediş listesi olup, 2016 Ağustos ayında yayınlanır, 

- Hak ediş listeleri (İcmal 2 ve 4) onaylanıp, HAYGEM’e gönderilir. 

- Hak ediş listelerinin gönderilmesi esnasında DSYB’lerde örgüt üzerinden değil, doğrudan üyesine 

destekleme ödemesi yapılacak örgütler üst yazıda belirtilir. 

- 2015 tebliğinde yapılan değişik doğrultusunda çalışılmalıdır. Madde 26 (5); “Mutat denetimler hariç olmak 

üzere, haklarında destekleme konusunda idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, işlem tamamlanıncaya 

kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu zararına meydan vermeyecek tedbirlerin alınması 

şartıyla, il müdürlüğünce hazırlanacak icmallere göre doğrudan yetiştirici/üreticilere ödeme yapılır. Ancak, il müdürlüğünün uygun 

görüşü doğrultusunda yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden de ödeme yapılabilir ve il müdürlüğü görüşünü icmalle birlikte 

gönderir.” 

- HAYGEM tarafından 2016 Mayıs ve Ekim ayı içerisinde ödemeler yapılır. 

- DSYB’ler 5 iş günü içerisinde üyelerine ödeme yapmak zorundadır. (Eskiden 7 gündü) 



ISLAH AMAÇLI SÜT İÇERİĞİNİN TESPİTİ DESTEKLEMESİ 

  

DESTEKLEME ALACAK İŞLETMELER; 

- 31.12.2015 tarihinde Türkvet ve E-ıslahta kayıtlı, 

- 31.12.2015 günü itibariyle Tarım Cezalısı olmayan, 

- E-Islahta destekleme başvurusu olan (AS başvurusu olan bu desteklemeye de başvurmuş 

sayılır; ayrıca başvuru gerekmez), 

- Ankara, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Tekirdağ illerinde, 

- Soy kütüğüne 01.10.2015 tarihinden önce kaydolmuş, 

- Soy kütüğü sistemine 31/12/2015 tarihinde kayıtlı ve etçi ırklar hariç en az on baş saf ırk 

ineğe sahip (Türkvet ve E-Islah) veya bu destekleme kapsamında analiz şartlarını yerine 

getiren en az on baş saf ırk inek kaydı bulunan,  

İşletmeler desteklemeden faydalandırılır. 



ISLAH AMAÇLI SÜT İÇERİĞİNİN TESPİTİ DESTEKLEMESİ 

 DESTEKLEME ALACAK İNEKLER; 

- İşletmesi destekleme alacak durumda olan, 

- 31.12.2015 günü Türkvet ve E-Islahta kayıtlı olan, 

- Sütçü veya Kombine saf ırk inek olan, 

- E-Islahta buzağılama kaydı olup, 2015 yılı içerisinde laktasyonda olan, 

-  Türkvet ve E-Islahta cinsiyeti dişi olan, 

- Mevzuatta belirtilen süt analizi yapılan, 

İnekler desteklemeden faydalandırılır. 



ISLAH AMAÇLI SÜT İÇERİĞİNİN TESPİTİ DESTEKLEMESİ 

 DESTEKLEME BAŞVURUSU; 

- Anaç sığır desteklemesine yapılan başvuru, bu destekleme için de geçerli olduğundan 

ayrıca bir başvuru yapılmasına ve E-Islaha kaydına gerek bulunmamaktadır. 

- E-Islahta açılacak Hastalıklardan Ari İşletmeler Başvurusu da bu destekleme için 

geçerlidir. 

- Tarım Cezalıların başvurusu kabul edilmeyecektir. Yanlışlıkla başvuru girilse bile askı ve 

hak ediş listelerinin hazırlanması aşamasında Merkezden ÇKS ile bağlantı yapılarak 

sorgulama yapılmaktadır. 



ISLAH AMAÇLI SÜT İÇERİĞİNİN TESPİTİ DESTEKLEMESİ 

 İCMAL HAZIRLAMA ve ÖDEME; 

- İcmaller E-Islah üzerinden yayınlanır; 

- İcmal 1 askı listesi olup, 2016 Ocak ayının sonuna kadar yayınlanır, 

- İcmal 2 hak ediş listesi olup, Şubat ayının sonuna kadar yayınlanır, 

- Hak ediş listeleri (İcmal 2) onaylanıp, 2016 Mart ayı içerisinde HAYGEM’e gönderilir. 

- Hak ediş listelerinin gönderilmesi esnasında örgüt üzerinden değil, doğrudan üyesine destekleme 

ödemesi yapılacak örgütler üst yazıda belirtilir. 

- 2015 tebliğinde yapılan değişik doğrultusunda çalışılmalıdır. Madde 26 (5); “Mutat denetimler hariç olmak 

üzere, haklarında destekleme konusunda idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, işlem tamamlanıncaya 

kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu zararına meydan vermeyecek tedbirlerin alınması 

şartıyla, il müdürlüğünce hazırlanacak icmallere göre doğrudan yetiştirici/üreticilere ödeme yapılır. Ancak, il müdürlüğünün uygun 

görüşü doğrultusunda yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden de ödeme yapılabilir ve il müdürlüğü görüşünü icmalle birlikte 

gönderir.” 

- HAYGEM tarafından 2016 Nisan ayı içerisinde ödemeler yapılır. 

- Örgütler 5 iş günü içerisinde üyelerine ödeme yapmak zorundadır. (Eskiden 7 gündü) 



DESTEKLEMELERDE  TEMEL HUSUSLAR 

 Yetiştiriciler ve özellikle hayvancılık örgütleri yoğun ve yaygın bir şekilde 

bilgilendirilmeli ve çalışmalarla ilgili gerekli tedbirler önceden alınmalıdır. Örgütlerin de 

üyelerini bilgilendirmeleri gerektiği sürekli hatırlatılmalıdır. 

 

 Desteklemeler kayıt sistemlerine (E-Islah ve Türkvet) ve belirli tarihlere dayandırıldığı 

için, kayıtlardan sorumlu kişilerin zamanında ve belgeye dayalı olarak çalışmaları, tekrar 

tekrar ve yazılı olarak da hatırlatılmalıdır. 

 

 Askı ve hak ediş öncesi yayınlanan listeler, titiz bir şekilde kontrol edilmeli. Özellikle, 

başvuru var-yok ve başvuru örgütü. 

 

 Öncelikle il/ilçe müdürlüğü personeli olmak üzere, tüm ilgililerle bilgilendirme ve eğitim 

toplantıları yapılmalıdır. 

 

 Yetiştiricinin sorumluluğuna girmeyen konularda, yetiştiricinin mağduriyeti durumunda, 

ilgili tüm kişi ve kuruluşların sorumlu olacağı, ilgililere duyurulmalıdır. 

 

 

 



DESTEKLEMELERDE  TEMEL HUSUSLAR 

 

 E-Islahtan yayınlanacak olan yönlendirici ve kayıt sistemlerindeki durumu belirten 

raporlar ve duyurular kullanılarak çalışılmalıdır. 

 

 Yaşanan başvuru sorunları; 

- Yetiştiricilerin örgütlerine başvuru yapması gerektiğinin bilinmemesi, 

- Örgütlerin il/ilçe müdürlüklerine yaptıkları eksik başvuru ve 31 Aralıktan sonra 

yapılan başvuruların Bakanlığa yönlendirilmesi, 

 ÇOK AÇIK olan bu konuda HAYGEM’e yazı yazılmamalı!!! 

- Yetiştiricinin örgüte başvurusu olduğu halde, örgütün başvuruda bulunmamasından 

oluşan mağduriyetten örgüt sorumludur. 

- Başvuru örgütünün doğruluğu askı listelerinden kontrol edilmiyor, ödeme aşamasında 

bildirimde bulunuluyor. Bu da hak edişlerin gecikmesine sebep oluyor. İşini 

zamanında yapanlara da engel olunuyor…  

 

 

 

 



DESTEKLEMELERDE  TEMEL HUSUSLAR 

 31 Aralık tarihi TAM OLARAK Dikkate alınmıyor!!! 

 Yaşanan sorunların, yazışmaların, telefonların ve yetiştiriciye verilecek  

cevapların temel anahtarı 31 ARALIK… 

- İl/İlçe Müdürlüklerine başvurunun son günü, uzatılması hiçbir zaman söz konusu değil… 

- İşletme ve işletme hayvan mevcudunun tespitinin yapıldığı son gün ( Türkvet ve e-ıslah); bu 

tarihten sonra kaydedilen işletmeler ve sığırlar destekleme kapsamına girmez. 

- Desteklemede SÜRÜ MEVCUDUNUN tespitinde, 31 Aralık tarihli TÜRKVET ve E-Islah 

verileri kullanılmakta olup, yeni bir veri alınmamaktadır. 31 Aralık tarihinden sonra veri 

tabanlarında yapılan değişiklikler destekleme icmallerinin hazırlanmasında bilinemediğinden 

destekleme kapsamında işlem yapılmamaktadır. 

- Yetiştiriciler, işletme hayvan mevcudunu her iki sistemde de 31 Aralık tarihine kadar 

güncellemekle yükümlüdür. Yükümlüğünü yerine getirmeyenler için çaba sarf edilmemelidir. 

Aksi halde güncelleme sorunu hiçbir zaman azalmayacaktır… 

- Ancak, yetiştiriciden kaynaklamayan sürü güncellemesi ile ilgili olarak bu yıl yeni bir kural  

getirilmiştir. Madde 5 (6) (b) “Ancak, yetiştiricilerin bilgisi dışında; Türkvet ve/veya e-ıslah kullanıcı 

personelleri tarafından veri tabanlarında anaç sığırların sehven hayvan hareketi veya sürü dışı yapılması nedeniyle 
destekleme kapsamı dışında kalan anaç sığırların listesi ve doğru bilgileri hak edişlerin (icmal-2) yayınlamasına kadar 
HAYGEM’e gönderilir. 

- 31 Aralık günü başvuru yapıp, destekleme bekleyen yetiştirici ve örgütler uyarılmalı. Başvuruyu 

zamanında yapmak destekleme almak değildir!!! İşletme ve anaç sığır varlıklarının zamanında 

yaptırmayanlar, zamanında başvurusu olsa da destekleme kapsamına giremez…   

 

 



DESTEKLEMELERDE  TEMEL HUSUSLAR 
 

 Türkvet’te Brusella aşısı kaydı bulunmayan dişi buzağılar, desteklemeden faydalandırılmamaktadır. 
2015 desteklemesi için son olarak  01.08.2016 tarihli Türkvet kayıtları kullanılacaktır.  

 Cinsiyetle ilgili olarak suiistimal yapılmaması için E-Islahta, İcmal 2 ve 4’e giren erkek buzağıların 
cinsiyet değişimine engel konulmaktadır.  

 Sehven Erkek kaydedilen dişi sığırların Cinsiyet Değişikliği talebinde ; bu buzağıların zamanında 

yapılmış ve Türkvete kaydedilmiş aşı kaydı var ise iadeye gerek kalmadan, aşı kaydı yok ise  

destekleme iadesi yaptırılıp belgeleriyle birlikte HAYGEM’e yazılacaktır. 

 Irk değişikliği yapılmasında da çeşitli engellemeler bulunmaktadır. Desteklemeyi etkileyen bir 

değişiklik ise tüm desteklerinin iadesi yaptırılarak, belgeleriyle birlikte HAYGEM’e yazılacaktır.   

     Bankaya para yatırmada ; “1572 Şube Operasyonları Bölüm Başkanlığının hesabına Şubeler Arası 

Havale Yoluyla Buzağı Desteklemesi İadesi “ ( Kulak No) “ . ifadesi kullanılacaktır. 

 Şahıslara yapılan ödemelerde ; kişiler önce kendi hesabını kontrol etmeli, destekleme hesabına 

yatmamış ise Bankanın “GEÇİCİ HESABINDAN” TC. Kimlik veya Vergi Numarası ile araştırma 

istemelidir. 

 

 

 

 



DESTEKLEMELERDE  TEMEL HUSUSLAR 
 

 Askı işlemlerinin mevzuat doğrultusunda yapılması mutlaka sağlanmalıdır. Özellikle ilçelerde… 

– Genel Müdürlüğümüze gelen bazı yazı ve telefonlarda askı önemli hale geliyor… 

– Destekleme dışında kalan yetiştirici, yetiştirici örgütü “haberimiz yoktu” ifadesi 
kullandığında; askıyı göstermemiz gerekiyor. 

– Olası eksiklik veya yanlışlıkların tespiti ancak askı ile yapılabilmektedir.  

– Aynı zamanda, özellikle başvuruların olup olmadığını kontrol etmek bakımından önemli… 

 Askı ve hak ediş dönemlerinde HAYGEM’le yazışmalar zamanında yapılmalı ve mutlaka faks 
çekilmelidir.  

 Destekleme iptali istenen sığırların listesi e-posta ile de bildirilmelidir. 

 Örgütler veya İl Müdürlükleri, ödeme sonrası HAYGEM’e yazı yazmamalı. Ödeme bilgisi 
yazışması, Örgütler tarafından  İl Müdürlüklerine yapılmalıdır.  

 

 

 

 



DESTEKLEMELERDE  TEMEL HUSUSLAR 
 

• Destekleme mevzuatında belirtilen DENETLEME… (Sürü Mevcudu) 

 - Denetleme; askı listeleri (İCMAL- )üzerinden yapılmaya başlanmalıdır. Askı Listeleri üzerinden 
destekleme iptali yapılacak sığırlar (31 Aralık itibariyle işletmede olmadığı tespit edilen) 
HAYGEM’e bildirilir. 

 - Hak ediş ( İCMAL-2) Listeleri üzerinden de denetleme yapılıp, destekleme iptali yapılacak 
sığırlar en kısa sürede HAYGEM’e bildirilir. Bildirim sonrası, hak ediş yeniden yayınlanır. 

 - İptal listelerinin bildirimi, e-posta ile de ve zamanında yapılmalıdır. 

• Desteklemelerde tebliğ gereği; Madde 29 (2) “Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerinin işletme ve 
hayvan varlıkları ile ilgili güncellenen bilgilerinin takibi ve kontrolünden sorumludur.” Tüm 
örgütler gibi DSYB’lerde üyelerinin hayvan mevcutlarının güncellenmesinden sorumludur. 

• Denetleme döneminde sorunların asgari olması için  

 SÜRÜ GÜNCELLEMESİNE önem verilmeli ve imkanlar ölçüsünde önceden yapılmaya 
çalışılmalıdır. 

 

 

 

 



 

Tüm Emekleriniz 

Ve 

Çalışmalarınız için 

 

Teşekkür ederiz… 

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Islah ve geliştirme Daire Başkanlığı 

Kemalettin ÖZCAN 
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