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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  elektrik iletim sisteminin güvenilir ve düşük

maliyetli olarak planlanması, işletilmesi ve sistem kararlılığının sağlanmasında uygulanacak
standartlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile tüketicilere kaliteli ve  yeterli elektrik
enerjisi arz edilebilmesi için uygulanacak arz güvenilirliği ve kalitesi koşullarının belirlenme-
sidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TEİAŞ, iletim sistemi kullanıcıları ve dağıtım siste-

mine bağlı olan ancak iletim sistemini etkileyen diğer kullanıcıların yükümlülüklerini, uymaları
gereken tesis tasarım ve işletme kurallarını ve iletim sisteminin planlanması ve sistem güven-
liğine ilişkin koşulların dikkate alınarak işletilmesi için uyulması gereken hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil durum: Bu Yönetmelik, TEİAŞ’ın lisansı ve ilgili mevzuatın diğer hükümleri

çerçevesinde, sistem kararlılığı ve emniyeti açısından tehlike arz eden durumları,
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b) Acil durum bildirimi: Acil durumlarda iletim sisteminin işletme güvenliğini korumak

için üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere ve/veya diğer kullanıcılara yükümlülükler getiren

ve telefon, faks, paks, PYS gibi iletişim araçları kullanılarak MYTM ve/veya BYTM tarafından

iletilen bildirimi,

c) Ada: İletim sisteminin geri kalan kısmı ile elektriksel bağlantısı olmayan, bağımsız

çalışan alt sistemlerini,

ç) Ana bara: Fiderlerin kendi kesicisi ve ayırıcıları ile bağlı olduğu barayı,

d) Ana enterkonnekte sistem: Kullanıcı devreleri hariç olmak üzere, iletim sisteminin

400 kV ve 154 kV elemanlarını,

e) Anlık talep kontrolü: Sistem frekansının TEİAŞ tarafından belirlenen frekans kade-

mesine düşmesi halinde anlık talep kontrol hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşması kapsamında

yer alan tüketim tesislerinin yüklerinin anlık talep kontrol röleleri ile otomatik olarak kesilme-

sini,

f) Anlık talep kontrol rölesi: Frekansın önceden belirlenen işletme değerlerinin altına

düşmesi durumunda anlık talep kontrol hizmeti sağlamak amacıyla  tüketim tesislerinin yük-

lerinin kesilmesi için kesicilere açma kumandası veren teçhizatı,

g) Arz kapasitesi kaybı: Elektrik üretim ve iletim sisteminde, ortaya çıkan arz kapasi-

tesindeki azalmayı,

ğ) Aşırı ikazlı çalışma: Sistem geriliminin belirlenen işletme değerlerinin altına düşmesi

durumunda senkron kompansatörlerin ve/veya jeneratörlerin ikaz akımlarının artırılmasını,

h) Ayırıcı: Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapamak için kullanılan teçhizatı,

ı) Azami primer rezerv kapasitesi: 200 mHz’lik basamak frekans değişimi durumunda

en geç 30 saniye içerisinde gerçekleştirilebilecek azami çıkış gücü değişimini,

i) Bağlantı anlaşması: Bir üretim şirketi, dağıtım şirketi ya da tüketicinin iletim siste-

mine ya da dağıtım sistemine bağlantı yapması için yapılan genel ve özel hükümleri içeren an-

laşmayı,

j) Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları uyarınca sisteme bağlandıkları

saha veya irtibat noktasını,

k) Bağlantı talebi: Kullanıcının, tesis ve/veya teçhizatının iletim sistemindeki belli bir

noktaya bağlanmasına ilişkin isteğini,

l) Bara: Aynı gerilimdeki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı düzeneği,

m) Bara kuplajı: Aynı gerilim seviyesindeki farklı iki baranın yalnızca ayırıcı ya da ke-

sicili tam bir fiderle ve gerektiğinde seri reaktör yardımı ile birbirine bağlanmasını,

n) Bekleme yedeği hizmeti: Devre harici olan ve üretim kapasitesini dengeleme güç

piyasası vasıtasıyla sunamayan ve TEİAŞ tarafından belirlenen devreye girme süresi içinde

devreye girmek üzere emre amade durumda bekleyen üretim tesislerinin sistem işletmecisi ta-

rafından devreye alınmasını,

o) Besleme noktası: İletim ve/veya dağıtım sistemi üzerinde müşterilere elektrik enerjisi

sağlanan noktayı,

ö) Blok: Kombine çevrim üretim tesisleri için, birlikte yük alabilen ve yük atabilen bir-

den çok gaz türbini ve jeneratörü ile bunların beslediği buhar türbin ve jeneratörünü,
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p) Bölgesel kapasite kiralama: Sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve
yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere,
yeni üretim tesislerinin kapasitelerinin ve/veya mevcut üretim tesislerine eklenen ünitelerin
kapasitelerinin TEİAŞ tarafından düzenlenen ihaleler vasıtasıyla kiralanmasını,

r) Bölgesel Yük Tevzi Merkezi (BYTM): TEİAŞ bünyesinde yer alan Türkiye elektrik
enterkonnekte sisteminin sınırları belirlenmiş bir bölgesinin üretim, iletim ve tüketim yönünden
güvenli, kaliteli ve ekonomik olarak işletmesini yapan, işletme manevralarının koordinasyo-
nunu MYTM ile koordineli olarak yapan/yaptıran kontrol merkezini,

s) Çaprazlama: İletim hattının faz empedanslarının dengelenebilmesi için iletkenlerin,
hattın uzunluğunun yaklaşık 1/3 ve 2/3 oranındaki noktalarında birbirleri ile yer değiştirmesini,

ş) Çok devreli hatlar:  Aynı gerilimli birden fazla hattın aynı direk üzerinde bulunduğu
hatları,

t) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,
u) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım lisansında tanımlanan bölgeyi,
ü) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde

işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,
v) Dağıtım sistem işletmecisi: Bağlı bulunduğu dağıtım bölgesi sınırları içerisinde da-

ğıtım sisteminin işletiminden sorumlu dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi,
y) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,
z) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve

tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden itibaren, alçak
gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç
arası hariç, elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz
edilen ya da devralınan sayaçları,

aa) Dalgalı yük: Farklı genliklerde kesintili akım çeken ve şebeke geriliminin dalga
şeklini bozan değişken empedanslı yükü,

bb) Dengeleme: Elektrik enerjisi arz ve talebini dengede tutmak amacıyla yürütülen
faaliyetleri,

cc) Dengeleme birimi: Dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuatta
tanımlanan, dengelemeye katılabilecek bir üretim veya tüketim tesisini ya da üretim veya tü-
ketim tesisinin bir bölümünü,

çç) Dengeleme güç piyasası: Arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi ama-
cına hizmet etmek üzere, 15 dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde
edilen yedek kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen
organize toptan elektrik piyasasını,

dd) Dengeleme mekanizması: İkili anlaşmaları tamamlayıcı nitelikte ve gün öncesi pi-
yasası, gün içi piyasası ile gerçek zamanlı dengelemeden oluşan faaliyetleri,

ee) Devre dışı olma: Tesis ve/veya teçhizatın bir parçasının bakım, onarım veya bir
arıza nedeniyle otomatik veya elle devre dışı olmasını,

ff) Düşük frekans rölesi: Frekansın önceden belirlenen işletme değerlerinin altına düş-
mesi durumunda  tüketim tesislerinin yüklerinin kesilmesi için kesicilere açma kumandası
veren teçhizatı,
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gg) Düşük ikazlı çalışma: Sistem geriliminin bu Yönetmelikte belirlenen işletme de-
ğerlerinin üstüne çıkması durumunda senkron kompansatörlerin ve/veya jeneratörlerin ikaz
akımlarının düşürülmesini,

ğğ) Ekip şefi veya sorumlusu: Teçhizat üzerinde yapılacak bir çalışmadan önce gerekli
güvenlik önlemlerini alan veya aldırtan, teçhizat üzerinde yapılacak çalışmaları yürüten, ça-
lışmaların bitiminde de bu önlemlerin kaldırılmasını sağlayan ve teçhizatın tekrar servise alı-
nabileceğini ilgili birimlere bildiren personeli,

hh) Elektrik kesme: Tesis ve/veya teçhizatın elektriğinin kesici ve ayırıcılar yardımı ile
her yönden kesilmesini,

ıı) Enerji depolama sistemleri:  Elektrik enerjisini; mekanik, hidrolik, elektrokimyasal,
kimyasal, elektriksel ve termal enerji depolama sistemleri yardımıyla farklı biçimlere dönüş-
türerek sınırlı kapasitede sürekli depolayabilen istenildiği zaman enerjisini sisteme verebilen
veya sistemden enerji çekebilen, enerjiyi sürekli sirküle edebilen, hızlı tepki verebilen sistem-
leri,

ii) Enerji iletim hattı (EİH): Yüksek Gerilim (YG) enerji iletiminde kullanılan havai
hatlar ve/veya güç kablolarından oluşan tesisi,

jj) Enterkonneksiyon: İletim ve dağıtım sistemlerinin toplamından oluşan ulusal elektrik
sisteminin  diğer bir ülkeye ait elektrik sistemine bağlanmasını,

kk) ENTSO-E :Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Birliğini,
ll) Faz dengesizliği: Elektrik sisteminde belli bir noktada faz gerilimleri arasındaki gen-

lik ve faz açılarının birbirlerinden farklı olmasını,
mm) Fider: Bir merkez barasından kullanıcıya enerji taşıyan hat veya kablo çıkışlarını,
nn) Fliker: Yükteki dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkan ve aydınlatma armatürlerinde

kırpışmaya yol açarak rahatsızlık hissi yaratan 50 Hz altındaki gerilim salınımlarını,
oo) Fliker şiddeti: Fliker gerilim salınımlarının uluslararası standartlara göre tanımlanan

ve bu standartlara göre ölçülen düzeyini,
öö) Frekans: Sistemdeki alternatif akımın Hertz olarak ifade edilen bir saniyedeki devir

sayısını,
pp) Gerçek zamanlı dengeleme: Aktif elektrik enerjisi arz ve talebini gerçek zamanlı

olarak dengede tutmak amacıyla, sistem işletmecisi tarafından yürütülen faaliyetleri,
rr) Gerilim ani değişimleri: Bir anahtarlama işleminin ardından, geçici rejim şartları

sönümlendikten sonra ve gerilim regülatörleri ve statik VAR kompansatörlerinin çalışmasını
takiben, kademe ayarları ve diğer anahtarlama işlemleri yapılmadan önce gerilimde ortaya çı-
kan değişimi,

ss) Gerilim dalga şekli bozulması: Gerilimin sinüsoidal şeklinde meydana gelen bozul-
mayı,

şş) Gerilim regülatörü: Jeneratörlerin çıkış gerilimini ayarlayan teçhizatı,
tt) Güç faktörü: Aktif gücün görünen güce olan oranını,
uu) Güç kalitesi ölçüm periyodu: IEC 61000-4-30’da tanımlanan bir haftalık kesintisiz

ölçüm zamanını,
üü) Güç sistemi dengeleyicileri: İkaz seviyesi, hız, frekans, güç veya bunların kombi-

nasyonunu girdi değişkenleri olarak kullanıp, gerilim regülatörü yoluyla güç salınımlarını azal-
tacak şekilde senkron jeneratörü ve türbini kontrol eden teçhizatı,
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vv) Gün öncesi piyasası: Bir gün sonrası teslim edilecek uzlaştırma dönemi bazında
elektrik enerjisi alış-satış işlemleri için kurulan ve piyasa işletmecisi tarafından işletilen orga-
nize toptan elektrik piyasasını,

yy) Güvenlik kuralları: İlgili tesis ve/veya teçhizat üzerinde çalışan kişilerin sistemin
bakım, onarım ve işletilmesi esnasında ortaya çıkabilecek tehlikelerden korunabilmeleri için
TEİAŞ veya kullanıcı tarafından düzenlenen kuralları,

zz) Harmonik: Doğrusal olmayan yükler veya gerilim dalga şekli ideal olmayan jene-
ratörlerden dolayı bozulmaya uğramış bir alternatif akım veya gerilimde ana bileşen frekansının
tam katları frekanslarda oluşan sinüsoidal bileşenlerin her birini,

aaa) Harmonik gerilim değeri: Bozulmaya uğramış gerilim dalga şeklindeki harmonik
bileşenlerin etkin değerini,

bbb) Harmonik içerik: Bozulmaya uğramış alternatif akım veya gerilim dalgasında har-
moniklerin toplam etkisini ifade eden ve dalga şeklinin etkin değeri ile ana bileşenin etkin de-
ğeri arasındaki farka neden olan bozulmayı,

ccc) Harmonik sınırları: İletim ve dağıtım sistemine bağlı üretim tesisi ve teçhizat üze-
rinde, uluslararası standartlarla belirlenmiş olan ve sistemdeki belirli noktalarda gerilim ve
akım için izin verilen harmonik sınırlarını,

ççç) Hat: Elektrik enerjisi taşıyan iletkenlerden oluşan tesisleri,
ddd) Hız eğimi (Speed droop): Sistem frekansındaki sapma oranına göre ünite çıkış gü-

cünün değişim oranını belirleyen, yüzde olarak ifade edilen hız regülatörü ayar değerini,
eee) Hız regülatörü: Türbin hızını ve/veya çıkış gücünü ayarlayan cihazı,
fff) Hız regülatörü blok şeması: Ünitenin hız regülatörünü oluşturan bileşenlerin ve

kontrol birimlerinin matematiksel transfer fonksiyonlarını ve birbirleri ile girdi çıktı ilişkilerini
gösteren şemayı,

ggg) Hız regülatörü kazanç değeri: Hız regülatörü çıkış sinyali değişiminin giriş hız
hata sinyaline oranını,

ğğğ) Hız regülatörü ölü bandı: Hız regülatörünün frekans değişimine müdahalede bu-
lunmadığı kararlı durum frekans aralığını,

hhh) Hız regülatörü zaman sabiti: Hız regülatörünün, girişteki ani bir değişime karşı
tepkisini gösteren sabitini,

ııı) IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu,
iii) IEC standardı: Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun yayınladığı teknik spesi-

fikasyon ve standartları,
jjj) İç ihtiyaç: Bir üretim tesisinin normal işletme koşullarında işletilebilmesi için gerekli

tesis, teçhizat ve diğer unsurlarının toplam elektrik enerjisi tüketimini,
kkk) İkili anlaşma: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak,

elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi ol-
mayan ticari anlaşmaları,

lll) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden nak-
lini,

mmm) İletim devresi: İletim sisteminin iki ya da daha fazla kesici arasında kalan bölü-
münü,
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nnn) İletim ekipmanı: İletim sistemine ait devre, bara ve şalt teçhizatını,

ooo) İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,

ööö) İletim tesisi: Üretim ve/veya tüketim tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden

bağlı olduğu üretim veya tüketim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direğinden itibaren, ile-

tim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı nok-

talarına kadar olan tesisleri,

ppp) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Ku-

rul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları,

rrr) Jeneratör: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren elektromekanik ekipmanı,

sss) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

şşş) Kararlı durum: Geçici rejim şartları sönümlendikten sonra işletme değerlerinin

sabit kabul edilebileceği sistem durumunu,

ttt) Kesici: Kısa devre dahil olmak üzere elektrik devrelerinde açma/kapama yapan teç-

hizatı,

uuu) Kesinleşmiş günlük üretim/tüketim programı (KGÜP): Bir uzlaştırmaya esas ve-

riş-çekiş biriminin bağlı olduğu dengeden sorumlu tarafın yükümlülüklerine ve gün öncesi pi-

yasası işlemlerine göre bir sonraki güne ilişkin gerçekleştirmeyi öngördüğü ve sistem işletme-

cisine dengeleme güç piyasasının başlangıcında bildirdiği ve gün içi piyasası işlemlerine göre

güncellediği üretim ya da tüketim değerlerini,

üüü) Kısa devre gücü: Kısa devre edilen bir baradan ortaya çıkan en yüksek görünür

gücü,

vvv) Kısa devre oranı: Bir ünitenin senkron reaktansının per unit değerini,

yyy) Kısa dönem elektrik enerjisi arz-talep projeksiyonu: Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan gelecek 1

yıllık üretim kapasitesi arz-talep projeksiyonunu,

zzz) Kısa dönem fliker şiddeti endeksi (Pst): 10 dakikalık periyotlarla ölçülen fliker

şiddeti endeksini,

aaaa) Koruma ayarları: Koruma rölelerinin ayarlarını,

bbbb) Kullanıcı: Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, dağıtım şirketleri, tedarik şir-

ketleri ve iletim sistemine doğrudan bağlı serbest tüketicileri,

cccc) Kuplaj fideri: Aynı gerilimdeki iki ana barayı birbirine bağlayan teçhizatı,

çççç) Kuplaj kesicisi: İki ana baralı sistemlerde, baraları birbirine bağlayan/ayıran ke-

siciyi,

dddd) Kuranportör: Enerji iletim hatları üzerinden ses, koruma sinyalizasyonu ve bilgi

iletişimi sağlayan radyo frekanslı alıcı-verici cihazı,

eeee) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

ffff) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

gggg) Kutup kayması: Ünitede faz açı dengesinin bozulmasını,

ğğğğ) Küçük santral: Toplam kurulu gücü 10 MW ve altında olan üretim tesisini,

hhhh) Manevra: Sistemin çeşitli kısımlarını devreye almak veya çıkarmak için kesiciler

ve ayırıcılar ile yapılan işlemleri,
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ıııı) Manevra formu: BYTM’lerin yaptıracakları manevralarda, transformatör merkezi

işletme teknisyenlerinin takip edecekleri manevra sırasını belirtmek amacıyla manevraya baş-

lamadan önce BYTM tarafından doldurulan ve ilgili merkezlere iletilen formu,

iiii) Manevra şeması: Şalt sahasındaki devrelerin bağlantılarını, numaralandırma ve

isimlendirme ile şematik olarak gösteren diyagramları,

jjjj) Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM): TEİAŞ bünyesinde yer alan ve Türkiye elektrik

enterkonnekte sisteminin üretim, iletim ve tüketim yönünden güvenli, kaliteli ve ekonomik

olarak işletmesini yapan, elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı dengelenmesini sağ-

layan, Dengeleme Güç Piyasasını işleten, uluslararası enterkonneksiyon hatlarının işletilmesi

ve bu  hatlar üzerinden yapılan enerji alışverişlerinin koordinasyonundan sorumlu olan ve

BYTM arasındaki koordinasyonu sağlayan kontrol merkezini,

kkkk) (N-1) kısıtlılık: İletim sisteminin herhangi bir ekipmanının veya birbirlerine ba-

ğımlı ekipman grubunun arıza nedeniyle devre dışı olması halini,

llll) (N-2) kısıtlılık: İletim sisteminin birbirinden bağımsız iki ekipmanının arızalar ne-

deniyle aynı anda devre dışı olması halini,

mmmm) Negatif bileşen: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazların-

daki dengesizliği ifade etmek için kullanılan pozitif, negatif ve sıfır bileşenlerden negatif faz

sırasına sahip olanının birinci fazına ait vektörü,

nnnn) Negatif faz sırası: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki

dengesizliği ifade etmek için kullanılan genlikleri eşit, aralarında yüzyirmi derece faz farkı

olan ve ters yönde sıralanan üç bileşenli dengeli vektör grubunu,

oooo) Nominal aktif güç: Sistemdeki bir elemanın nominal görünür gücünün nominal

güç faktörü ile çarpılmasıyla elde edilen değeri (Watt),

öööö) Nominal görünür güç: Sistemdeki bir elemanın nominal gerilimde, sürekli olarak

sağlayabileceği ve/veya dayanabileceği azami akım değeri ile nominal gerilimin çarpılmasıyla

elde edilen değeri (Volt Amper),

pppp) Normal işletme koşulu: Gerilim, frekans ve hat akışlarının belirlenen sınırlar

içinde olduğu, yük taleplerinin karşılandığı, yan hizmetlerin sağlandığı ve sistemin kararlı bir

şekilde çalıştığı işletme koşulunu,

rrrr) Orta gerilim (OG) fideri: Bir merkez barasından müşteri veya müşteriler grubuna

enerji taşıyan hat veya kablo çıkışlarını,

ssss) Ortak bağlantı noktası: Birden fazla kullanıcının elektriksel olarak iletim sistemine

bağlı olduğu veya bağlı olması muhtemel ortak noktayı,

şşşş) Otomatik üretim kontrolü: Üretim veya talepteki bir değişime karşı sekonder fre-

kans kontrolü sağlamak için üretim tesislerinin hız regülatörlerine gerekli sinyalleri gönderen

ve jeneratörlerin aktif güç çıkışlarını ayarlayan MYTM’deki kontrol sistemi donanım ve yazı-

lımı,

tttt) Otomatik üretim kontrol (AGC) programı: MYTM’de bulunan ve kontrolü altındaki

üretim tesislerinin sekonder frekans kontrolüne katılmasının sağlanması amacıyla otomatik

olarak hesap ettiği aktif güç hedef üretim değerlerini (set-point) SCADA sistemi üzerinden

ilgili üretim tesislerine gönderen programı,
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uuuu) Otomatik üretim kontrol (AGC) sistemi/arabirimi: Sekonder frekans kontrolüne

katılacak üretim tesislerinde bulunan ve MYTM’de bulunan otomatik üretim kontrol programı

tarafından gönderilen sinyaller vasıtasıyla  ilgili üretim tesisinin sekonder frekans kontrolüne

katılmasını sağlayan sistemi/arabirimi,

üüüü) Oturan sistemin toparlanması: İletim sisteminin kısmen veya tamamen oturması

durumunda harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan devreye alınabilen üretim tesisleri

vasıtasıyla iletim sisteminin enerjilendirilmesi, müşterilere elektrik enerjisi verilmesi ve diğer

üretim tesislerinin yeniden devreye alınması,

vvvv) Performans testleri: Üretim ve tüketim tesislerinin yan hizmet sağlama kapasi-

telerinin tespiti amacıyla uygulanan testleri,

yyyy) Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat

ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piya-

sasını,

zzzz) Piyasa katılımcısı: Dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mev-

zuatta  tanımlanan lisans sahibi tüzel kişileri,

aaaaa) Piyasa Yönetim Sistemi (PYS): Dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin

işlemlerin yürütülmesi amacıyla, piyasa işletmecisi, sistem işletmecisi, piyasa katılımcıları ve

sayaçların okunmasından sorumlu iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin kullanımına

sunulan ve küçük istemci yapısında çalışan uygulamaları,

bbbbb) Pozitif bileşen: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki

dengesizliği ifade etmek için kullanılan pozitif, negatif ve sıfır bileşenlerden pozitif faz sırasına

sahip olanının birinci fazına ait vektörü,

ccccc) Pozitif faz sırası: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki

dengesizliği ifade etmek için kullanılan genlikleri eşit, aralarında yüzyirmi derece faz farkı

olan ve doğru yönde sıralanan üç bileşenli dengeli vektör grubunu,

ççççç) Primer frekans kontrolü: Sistem frekansının düşmesine veya yükselmesine tepki

olarak ünite aktif güç çıkışının hız regülatörü ile otomatik artırılması veya düşürülmesi yoluyla

sistem frekansının yeni bir denge noktasına getirilmesini,

ddddd) Primer frekans kontrol rezerv kapasitesi: Primer frekans kontrol performans

testleri neticesinde belirlenen ve primer frekans kontrol hizmet anlaşmalarında yer alan, ilgili

üretim tesisi tarafından etkinleştirilmesi gereken rezerv miktarının tamamını,

eeeee) Primer frekans kontrol rezerv miktarı: Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ta-

rafından bildirilen ve üretim tesislerinin sistem frekansında meydana gelen sapmalar doğrul-

tusunda, primer frekans kontrol tepkisi olarak sağlayacakları rezerv miktarını,

fffff) Primer frekans kontrol tepkisi: Sistem frekansının yükselmesi veya düşmesi du-

rumunda primer frekans kontrol hizmeti kapsamında ünite aktif güç çıkışının hız regülatörü

ile otomatik olarak artırılması veya azaltılmasını,

ggggg) Reaktif güç kontrolü: Ünitelerin jeneratör veya senkron kompansatör olarak ça-

lışması sırasında sisteme reaktif güç vermesi veya sistemden reaktif güç çekmesini,

ğğğğğ) Reaktör: Bağlı bulunduğu hat, transformatör veya baradan reaktif güç çeken ve

gerilim düşürmek için kullanılan sargıyı,
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hhhhh) Sekonder frekans kontrolü: Bu kontrole katılan üretim tesislerinin aktif güç çı-
kışının, MYTM’den otomatik olarak gönderilen sinyaller ile artırılarak veya düşürülerek sistem
frekansının nominal değerine ve komşu elektrik şebekeleriyle olan toplam elektrik enerjisi alış
verişinin programlanan değerine getirilmesini,

ııııı) Sekonder frekans kontrol rezerv miktarı: Bir üretim tesisinin primer frekans kontrol
rezerv miktarı olarak ayırdığı kapasite hariç olmak üzere KGÜP’ü ile emreamade kapasitesi
arasında kalan kapasite vasıtasıyla ve/veya sistem işletmecisi tarafından dengeleme güç piyasası
kapsamında verilen yük alma, yük atma talimatları ile oluşturulan ve sistem işletmecisi tara-
fından belirlenerek sekonder frekans kontrol hizmeti sağlayan üretim lisansı sahibi tüzel kişilere
bildirilen, üretim tesislerinin sekonder frekans kontrol tepkisi olarak sağlayacakları rezerv mik-
tarını,

iiiii) Senkron kompanzasyon: Sistemdeki güç faktörünü istenilen seviyede tutmak için
çalışır durumda olan senkron makinaların ikaz akımlarını ayarlayarak reaktif güç üretilmesi
veya tüketilmesini,

jjjjj) Senkronize olma: Gerekli şartlar sağlanarak, bir ünitenin iletim sistemine bağlan-
ması veya iletim sistemindeki iki ayrı sistemin birbirine bağlanmasını,

kkkkk) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha
fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi
bölgesi tüzel kişiliğine haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel
kişiyi,

lllll) Seri kapasitör: Seri bağlı bulunduğu hatta, empedansı düşürerek sistem stabilitesini
artırmak için kullanılan kapasitör grubunu,

mmmmm) Seri reaktör: Bağlı bulunduğu fiderde, akımı sınırlandırmak için kullanılan
sargıyı,

nnnnn) Sıfır bileşen: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki
dengesizliği ifade etmek için kullanılan pozitif, negatif ve sıfır bileşenlerden sıfır faz sırasına
sahip olan ve birbirine eşit üç vektörden her birini,

ooooo) Sıfır bileşen reaktansı: Faz-toprak ve faz-faz-toprak arıza akımlarının bulunması
için hesaplanan ve sıfır faz sıra akımları için geçerli olan empedans değerlerini,

ööööö) Sıfır faz sırası: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki
dengesizliği ifade etmek için kullanılan birbirlerine eşit üç vektörü,

ppppp) Simüle frekans: Frekans kontrol performans testlerinin gerçekleştirilmesi ama-
cıyla, ölçülen hız veya frekans bilgisine benzetimi yapılarak, hız regülatörüne uygulanan hız
ya da frekans sinyalini,

rrrrr) Sistem: Elektrik iletim sistemi ve dağıtım sistemi dahil olmak üzere tüm kullanıcı
sistemlerini,

sssss) Sistem işletmecisi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
şşşşş) Sistem kullanım anlaşması: Bir üretim şirketi, tedarik lisansı sahibi şirket veya

tüketicinin iletim sistemini ya da dağıtım sistemini kullanımına ilişkin genel hükümleri ve ilgili
kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri içeren anlaşmayı,

ttttt) Sistemin oturması: Elektrik sisteminin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz
kalmasını,

uuuuu) Sub-senkron rezonans: Sistem ile türbin-jeneratör grubunun mekanik şaftı ara-
sında meydana gelen, sistemin tabii frekansları ile nominal sistem frekansının altındaki salı-
nımları,
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üüüüü) Sub-senkron rezonans koruması: Jeneratörlerin sub-senkron rezonansa karşı
korumasını sağlayan sistemi,

vvvvv) Şalt sahası: Elektrik bağlantı elemanlarının ve ekipmanlarının bulunduğu sa-
hayı,

yyyyy) Şönt kapasitör: Reaktif güç üreten, sisteme paralel bağlı kondansatör grubunu,
zzzzz) Şönt reaktör: Bağlı bulunduğu hat, transformatör veya baradan reaktif güç çeken

ve gerilim düşürmek için kullanılan sargıyı,
aaaaaa) Talep: Tüketilecek aktif ve reaktif güç miktarını,
bbbbbb) Talep profili: Belirli bir zaman aralığında, sistemin toplam talebindeki veya

belirli bir noktasındaki talep değişimini gösteren eğriyi,
cccccc) Talep tahmini: Sistem işletmecisi tarafından günlük olarak yayımlanan, saatlik

tüketim öngörülerini,
çççççç) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile

bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,
dddddd) Tasarlanmış asgari çıkış seviyesi: Sistem frekansının 50.2 Hz üzerinde olması

ve ünite veya bloğun, frekans kontrolü kapasitesinin kalmaması durumunda aktif çıkış gücünü,
eeeeee) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile te-

darik lisansına sahip şirketleri,
ffffff) Tedarik şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin toptan ve/veya pera-

kende satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,
gggggg) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
ğğğğğğ) Tek hat şeması: Şebekenin belli bir kısmındaki bara, iletken, güç transforma-

törü ve kompanzasyon teçhizatı gibi elemanların bağlantısını gösteren tek faz diyagramını,
hhhhhh) Termik kapasite: Belirli koşullar altında bir devre üzerinden akmasına izin ve-

rilen güç miktarını,
ıııııı) Tersiyer frekans kontrolü: Dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili

mevzuatı hükümleri uyarınca dengeleme güç piyasası kapsamında, dengeleme birimlerinin 15
dakika içerisinde gerçekleştirebilecekleri çıkış gücü değişimini belirten yük alma, yük atma
talimatları ile işletme güvenliği ve sistem bütünlüğü sağlanacak şekilde arz ve talebin gerçek
zamanlı olarak dengelenmesi kapsamında dengeleme birimlerinin aktif güç çıkışlarını artırma-
ları ya da azaltmalarını,

iiiiii) Tersiyer kontrol rezerv miktarı: Dengeleme birimlerinin 15 dakika içerisinde ger-
çekleştirebilecekleri çıkış gücü değişimi ile sağlayacakları rezerv miktarını,

jjjjjj) Tersiyer frekans kontrolü rezerv yedeği: İşletme yedeklerinin ihtiyaç duyuldu-
ğunda dengeleme güç piyasası vasıtasıyla manuel olarak servise alınan  ve sekonder frekans
kontrol yedeğinin serbest hale getirilmesini sağlamaya yeterli olacak şekilde seçilen kısmını,

kkkkkk) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, tüketimi, iletimi veya dağıtımı işlevlerini yerine
getirmek üzere kurulan tesis ve/veya teçhizatı,

llllll) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,
mmmmmm) Toparlanma yeteneği: Sistem oturması durumunda bir üretim tesisinin

TEİAŞ’ın talimatı doğrultusunda, harici besleme olmaksızın kendi imkanları ile devreye girmesini
ve sistemin bir bölümünü enerjilendirebilmesini,
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nnnnnn) Toplam Harmonik Bozulma (THBv): Gerilim harmonik bileşenlerinin etkin
değerlerinin kareleri toplamının karekökünün, ana bileşenin etkin değerine oranı olan ve dalga
şeklindeki bozulmayı yüzde olarak ifade eden değeri,

oooooo) Toplam Talep Bozulumu (TTB): Akım harmonik bileşenlerinin etkin değerle-
rinin kareleri toplamının karekökünün, maksimum yük akımına (IL) oranı olan ve dalga şek-
lindeki bozulmayı yüzde olarak ifade eden değeri,

öööööö) Topraklama: Gerilimsiz hale getirilmiş teçhizatın, toprak ayırıcısını kapatarak
veya topraklama donanımı kullanılarak toprakla irtibatlandırılmasını,

pppppp) Toprak arıza faktörü: Bir faz veya iki faz toprak arızalarında sağlam fazın arıza
sonrası ve öncesi gerilimlerinin birbirlerine oranını,

rrrrrr) Toptan satış: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin tekrar satış için satışını,
ssssss) Transfer bara: Teçhizatın transfer kesicisi ve/veya ayırıcısı ile bağlı olduğu ba-

rayı,
şşşşşş) Transfer fideri : Bir fiderin yerine geçebilen teçhizatı,
tttttt) Transfer kesicisi: Bir fiderin kendi kesicisi yerine geçebilen ve ana barayı transfer

baraya bağlayan kesiciyi,
uuuuuu) Transfer-kuplaj fideri: Transfer ya da kuplaj olarak kullanılabilen teçhizatı,
üüüüüü) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,
vvvvvv) Türkiye elektrik enerjisi talep projeksiyonu: İki yıllık periyotlarda, Kalkınma

Bakanlığı ve Kurum görüşleri de alınmak suretiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı tara-
fından hazırlanan ve yayımlanan yirmi yıllık talep tahmini raporunu,

yyyyyy) Uluslararası enterkonneksiyon: Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkelere ait
elektrik sistemi ile senkron paralel, asenkron paralel, ünite yönlendirmesi veya izole bölge yön-
temlerinden birinin kullanılmasıyla işletilmesini esas alan enterkonneksiyonu,

zzzzzz) Uluslararası standartlar: Elektrik sistemi tesis ve/veya teçhizatı için geliştirilen,
onaylanan ve kullanılan uluslararası tasarım, tesis, imalat ve performans standartlarını,

aaaaaaa) Uzun dönem elektrik enerjisi üretim gelişim planı: Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu çalışmasını ve
kaynak potansiyelini esas alarak TEİAŞ tarafından hazırlanan 20 yıllık üretim gelişim planını,

bbbbbbb) Uzun dönem fliker şiddeti endeksi (Plt): İki saatlik zaman aralığı boyunca
ölçülen (12 ardışık ölçüm) Pst değerleri kullanılarak hesaplanan fliker şiddeti endeksini,

ccccccc) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu,
kombine çevrim santralları için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne
bağlı çalışacak buhar türbin ve jeneratörünün payını,

ççççççç) Ünite yük kontrolörü: Ünite yüklenmesini kontrol eden, hız regülatörü içindeki
kontrol devresini,

ddddddd) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine
dönüştürülmesini,

eeeeeee) Üretim kapasite projeksiyonu: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanıp Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından sonuçlandırılan ve Kurulca onaylanan talep  tahmin-
lerinin esas alınarak TEİAŞ tarafından, gelecek 5 yıl içinde işletmeye girmesi beklenen yıllık
kapasite artışına göre hazırlanan üretim-tüketim denge analizi raporunu,

fffffff) Üretim şirketi: Sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya
işletme hakkını devraldığı üretim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ve ürettiği
elektriğin satışı ile iştigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiyi,
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ggggggg) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,

ğğğğğğğ) Yan hizmetler: 27/12/2008 tarihli ve 27093 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği uyarınca iletim sistemine veya dağıtım sis-

temine bağlı ilgili tüzel kişilerce sağlanan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir şekilde iş-

letimini ve elektriğin gerekli kalite koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere ilgili yö-

netmelikte ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri,

hhhhhhh) Yan hizmet anlaşmaları: İletim ve/veya dağıtım sistemine bağlı olan üretim

şirketleri, dağıtım şirketleri veya tüketiciler tarafından bu Yönetmelik uyarınca TEİAŞ’a; da-

ğıtım sistemine bağlı olan üretim şirketleri veya tüketiciler tarafından 2/1/2014 tarihli ve 28870

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği uyarınca ilgili da-

ğıtım lisansı sahibine sağlanacak ve yan hizmet bedellerini, koşullarını ve hükümlerini belir-

leyen anlaşmaları,

ııııııı) Yan hizmet sertifikaları: Yetkilendirilmiş bağımsız firmalar tarafından verilen ve

yan hizmet sağlayan tesislerin Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği ve bu Yönetmelik

hükümlerine uygun olarak hizmet verebileceklerini belgeleyen dokümanları,

iiiiiii) Yıllık yük faktörü: Bir üretim ünitesinin veya üretim tesisinin yıllık fiili enerji

üretiminin, bu üretim ünitesinin veya üretim tesisinin üretebileceği yıllık azami enerji üretimine

yüzde olarak ifade edilen oranını,

jjjjjjj) Yük alma: Bir dengeleme biriminin sistem işletmecisi tarafından verilen talimat-

lar doğrultusunda, üretimini artırarak ya da tüketimini azaltarak sisteme enerji satması duru-

munu,

kkkkkkk) Yük alma talimatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının

yük almaları için ilgili piyasa katılımcılarına sistem işletmecisi tarafından yapılan bildirimleri,

lllllll) Yük alma teklifi: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük

almak amacıyla teklif ettikleri, fiyat, miktar ve geçerli olduğu zaman gibi bilgileri içeren tek-

lifleri,

mmmmmmm) Yük atma: Bir dengeleme biriminin sistem işletmecisi tarafından verilen

talimatlar doğrultusunda, üretimini azaltarak ya da tüketimini artırarak sistemden enerji alması

durumunu,

nnnnnnn) Yük atma talimatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının

yük atmaları için ilgili piyasa katılımcılarına sistem işletmecisi tarafından yapılan bildirimleri,

ooooooo) Yük atma teklifi: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının

yük atmak amacıyla teklif ettikleri, fiyat, miktar ve geçerli olduğu zaman gibi bilgileri içeren

teklifleri,

ööööööö) Yüklenme eğrisi: Bir ünitenin aktif ve reaktif olarak yüklenebilme kapasite-

sini gösteren grafiği,

ppppppp) Yüklenme hızı: Üretim tesisinin birim zamanda gerçekleştirebileceği çıkış

gücü değişimini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar, ilgili mevzuattaki anlama ve kap-

sama sahiptir.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/22)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması

ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve
geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin art-
tırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararında yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Alt proje: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projesine

bağlı olarak illerde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü mastır planı tarımsal
araştırma yönetimi uygulamasıyla ilgili kılavuzdaki proje formatında ırk bazında hazırlanan
projeleri,

b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2013 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,
c) Anaç manda: 1/1/2013 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi mandayı,
ç) Anaç sığır: 1/1/2013 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,
d) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin

merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
e) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arılı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere

nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı
ailesini,

f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
g) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ğ) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,
h) Damızlık koyun-keçi ıslah bilgi sistemi (DAKBİS): Halk elinde küçükbaş hayvan

ıslahı ülkesel projesi kapsamında yer alan kayıtlı yetiştiricilerin projeye kayıtlı koyun ve keçi
türü hayvanlarının sahada tutulan verim kayıtlarının kaydedildiği veri tabanını,

ı) Doğu Anadolu Projesi (DAP) illeri: Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini,

i) Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) illeri: Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Or-
du, Rize, Samsun, Trabzon illerini,

j) E-ıslah: Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak
tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,

k) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtları tutulan pedigrili
yetiştiricilik yapılan işletme sürüleri,

l) Enstitü/İstasyon: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araş-
tırma enstitü ve istasyonlarını,

m) Etçi ırk: Et üretim amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını, (Charolais, Brangus, Belçika
Mavisi (Belgian Blue), Chianina, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Aberdeen
Angus ve Red Angus)
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n) GKGM: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
o) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) illeri: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep,

Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini,
ö) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların sı-

ğır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletmeyi,
p) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
r) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakan-
lıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya
kuruluş tarafından düzenlenen, veri tabanından alınan imzalı ve onaylı belgeyi,

s) Irk: Destek ödemesine konu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas
Arı ırkını,

ş) İl müdürlüğü: Bakanlık İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
t) İlçe müdürlüğü: Bakanlık İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
u) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi

bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,
ü) İşletme tescil belgesi: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi

Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği
herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe
müdürlüklerince verilen belgeyi,

v) Karar: 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

y) Kasaplık güç: Sürü içerisinde, kesime gönderilecek hayvan sayısının, sürüdeki top-
lam hayvan sayısına oranıdır. Bu oran küçükbaş hayvancılıkta, sürüdeki hayvan sayısının %40
ını geçemez,

z) Kesimhane: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı
onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan işletmeleri,

aa) Kırmızı et kayıt sistemi (KES): Üreticilerin kestirdiği hayvan, sattığı kırmızı et ve
kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme öde-
melerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Mer-
kez Birliği tarafından ortak tutulan kayıt sistemini,

bb) Kombine ırk: Hem süt ve hem de et üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan sığır
ırklarını, (Brown Swiss, Montbeliarde, Simental)

cc) Konya Ovası Projesi (KOP) illeri: Aksaray, Karaman, Konya, Niğde illerini,
çç) Koyun-keçi bilgi sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine

üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının Koyun-keçi kayıt sisteminden aktarılarak
kaydedildiği destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını,

dd) Koyun-keçi kayıt sistemi (KKKS): 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yö-
netmeliği hükümlerine göre hayvanların kayıt altına alındığı veri tabanını,

ee) Küçükbaş hayvan: Et, süt, kıl-yapağı-tiftik üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla
yetiştirilen her yaştaki koyun ve keçileri,

ff) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,
gg) Mastır plan: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün beşer yıllık

dönemler halinde araştırma önceliklerini belirlediği planı,
ğğ) MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,
hh) Nakil belgesi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun

ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde örneği verilen
imzalı ve onaylı belgeyi,
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ıı) Onaylı Süt Çiftliği: Avrupa Birliği (AB) standartlarında süt ürettiğine dair sertifika-
landırılan işletmeyi,

ii) Örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde örtüaltı
üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bilgilerin kayıt edildiği
veri tabanını,

jj) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynakları yerinde koruma
ve geliştirme ülkesel projelerini,

kk) Proje lideri: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından alt
projelerde görevlendirilen personeli,

ll) Proje uygulama esasları: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinin yürütül-
mesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği müsteşarlık makam onaylı halk elinde hayvan ıslahı
uygulama esasları talimatını,

mm) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinde projenin
işleyişi ve idari konularının görüşüldüğü ve proje uygulama esasları talimatında görev ve so-
rumlulukları belirtilen kurulu,

nn) Resmi veteriner hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hiz-
metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner he-
kimi,

oo) Seçim komisyonu: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, enstitü/istasyon,
il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje liderinden oluşan komisyonu,

öö) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner He-
kimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına
ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

pp) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
rr) Soğutulmuş çiğ süt: Sabit veya sabitlenmiş süt soğutma tankları üzerinden pazarla-

nan çiğ sütü,
ss) Soy kütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın

özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,
şş) Soykütüğü-önsoykütüğü sistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri

Merkez Birliği ortaklığında e-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemini,
tt) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici/ye-

tiştiriciler adına birlik ile enstitü/istasyonlar arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat
vermiş yetiştiriciler adına birlik ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,

uu) Sürü Yöneticisi: MEB ve Bakanlığımız birimlerinin düzenlemiş olduğu 120 saatlik
sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya kurs bitirme
belgesi almaya hak kazanmış işletme sahibi, işletme sahibinin eşi veya birinci dereceden ak-
rabası ya da işletmede istihdam edilen kişiyi,

üü) Sütçü ırk: Süt üretimi amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını, (Avrupa Kırmızısı ırkları,
Jersey, Kırmızı Alaca-Holstein, Siyah Alaca-Holstein)

vv) Süt kayıt sistemi (SKS): Üreticilerin sattığı süt ve kendileri ile ilgili bilgilerin Ban-
kanın teknik donanım (kart, okutucu cihaz, vb.) desteği ile merkezi bir veri tabanında anlık,
alt yapısı kurulmamış yerlerde aylık olarak kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin
uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince or-
tak tutulan kayıt sistemini,

yy) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

zz) Taban sürü: Ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,
aaa) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,
bbb) TRGM: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
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ccc) Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bil-
gilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,

ççç) Veteriner hekimler odası: 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk
Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunda
belirtilen mesleki kuruluşu,

ddd) Veteriner sağlık raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve
28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin
Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen ve sağlık şartlarına uygun
olduğunu gösteren, resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

eee) Yerinde geliştirme: Saf yetiştirme ve seleksiyon uygulanarak yerli hayvan genetik
kaynaklarının verim seviyelerinin ve ırk özelliklerinin geliştirilmesini,

fff) Yerinde koruma: Evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri bölgede, rastgele
çiftleştirme yöntemi uygulanarak, sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren saf hayvanlardan
oluşan yeterli büyüklükte bir sürü veya sürüler halinde korunmasını,

ggg) Yetiştirici birlikteliği: Proje lideri önderliğinde ıslah amaçlı bir araya gelen yetiş-
tiricileri,

ğğğ) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri,
hhh) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli

ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah
amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre
kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı koope-
ratiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifini,

ııı) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, ve-
rilecek resmi görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklen-

mesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını mü-
teakip Banka aracılığı ile ödenir.

Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteklemeleri
MADDE 5 – (1) Anaç sığır yetiştiriciliği yapan, 31/12/2014 tarihi itibariyle en az beş

baş anaç sığıra sahip, yetiştirici/üretici örgüt üyesi yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hay-
van başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri bir-
likleri, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel
kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir ve 500 baştan fazla hayvan bu-
lunduran yetiştiriciler hariç, tam ödeme yapılır. Anaç manda yetiştiriciliği yapan, Damızlık
Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birlikler, bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlüğü
aracılığıyla başvurusu olan ve hayvanları Türkvet’e kayıtlı yetiştiriciler yılda bir kez olmak
üzere hayvan başına anaç manda desteklemesinden yararlandırılır. Anaç manda desteğinden
yararlanacak olan yetiştiricilerde sayı şartı aranmaz.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu ye-

tiştirici/üretici örgütüne dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/üretici örgütleri, kooperatifler bölge
veya il üst birlikleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2014 ile 31/12/2014 tarihleri
arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

Sayfa : 216                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2014 ile
31/12/2014 tarihleri arasında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birlik ara-
cılığıyla, bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder. Birlik
olan illerde, üye olmayanların müracaat işlemleri de birlikçe yürütülür. Birlikler bu işlem kar-
şılığı bir ücret alamaz, kesinti yapamaz.

c) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içe-
risinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(3) İstenecek belgeler;
a) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez

birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi,
b) Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi

istenir. Birlik aracılığı ile başvurular için, birliğe başvurusu bulunan yetiştiricilerin listesi ve
merkez birliğine üyelik belgesi.

(4) Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;
a) Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve

sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına 31/12/2014
tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç
sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.

c) Anaç sığırlar, 1/11/2013 ile 31/12/2014 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama
veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış
ve 15/2/2015 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Ancak, 1/11/2013 ile 31/12/2013
tarihleri arasında yapılan suni tohumlama nedeniyle 2013 yılı anaç sığır desteğinden faydalanan
sığırların, bu tohumlamadan buzağılarının olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2014 yılı
anaç sığır desteklemesi kapsamına alınmaz. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce to-
humlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

ç) Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2014 tarihi itibariyle aynı
işletmede kayıtlı ve yaşıyor olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemle-
rinde, anaç mandaların ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletmeye
geliş tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmalıdır.

d) Anaç manda desteklemesinde, farklı illerde aynı yetiştiriciye ait işletmeleri bulunan-
lar için işletmelerin bulunduğu illerde yetiştiricinin müracaatı ile hayvanların Veteriner Sağlık
Raporu ile sevki bulunması şartıyla, Türkvet kayıtlarına göre işletmeye geliş tarihi; nakli ya-
pılan hayvanların bulunduğu işletmedeki tarih ile gittiği işletmedeki süre birleştirilerek belir-
lenir. Mevcut durum, işletme sahibinin dilekçesi dikkate alınarak il müdürlükleri arası yapılacak
yazışmalar doğrultusunda karara bağlanır.

e) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç mandalar ile ilgili desteklemeye esas kayıtlarının
31/12/2014 tarihine kadar Türkvet veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

f) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama
bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

g) Soykütüğü farkından faydalanacak yetiştirici, e-ıslah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2014
tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile
yapmalı, 2014 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt
ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu
şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soykütüğüne 1/10/2014 tarihinden
sonra üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve destek-
lemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri
sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Saf etçi ırk anaç sığırlara soykütüğü farkı
ödenmez.
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ğ) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının
31/12/2014 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
a) Anaç sığır desteklemesinde gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve

baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.
b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar.

Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde ya-
pılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

c) Anaç sığır desteklemesinde, e-ıslah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve
yetiştirici/üretici örgütünün 15/1/2015 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar. Başvuruların
e-ıslaha tanımlanması işlemi, gerektiğinde Bakanlıkça 15/2/2015 tarihine kadar uzatılabilir.

(6) Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Türkvet veri tabanının 31/12/2014 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2014 ve

15/1/2015 tarihli verilerinden yararlanılarak, Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM
tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2015 tarihine kadar
yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya
çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici
örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul
edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin
15/2/2015 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edil-
mez.

c) İcmal-2’ler, e-ıslah veri tabanlarının 31/12/2014 ve 15/2/2015 tarihli verileri esas
alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İc-
mal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri
tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2015 Mart ayı sonuna kadar
HAYGEM’e gönderilir. Yetiştirici/üretici örgütü bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildi-
rilmek üzere yetiştirici/üretici örgütüne de gönderilir.

(7) Anaç manda destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer

alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2015
tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı
bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine
olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değer-
lendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince de-
ğerlendirilerek 1/2/2015 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin
giderilmesi sağlanır.

c) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2
hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il mü-
dürlüklerince yapılır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri
tarafından kontrol edilir, tek icmal (icmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere
27/2/2015 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Anaç manda desteklemesinde birlikler aracılığıyla yapılacak ödemelerde birlikler,
üyelerine ait hak edişe esas bilgilerini içeren listeleri (icmal-2) il/ilçe müdürlüklerinden alarak,
bu Tebliğde belirtilen sürede Banka üzerinden üyelerine öder.
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(8) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri
e-ıslah üzerinden yayınlanır.

(9) Hastalıklardan arî işletme desteği alan işletmeler ve halk elinde manda ıslahı des-
teklemesi alan mandalar bu desteklemeden yararlandırılmaz. GAP, DAP, DOKAP ve KOP il-
lerinde Besilik Materyal Üretim Desteği alan anaç sığırlar soykütüğü ilavesi hariç, bu destek-
lemeden yararlandırılmaz.

Buzağı desteklemesi
MADDE 6 – (1) Buzağı desteklemesinden yararlanacak olanlar;
a) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi

sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş olmalıdır.
b) E-ıslah’a kayıtlı, yerli ırk ve melezi sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buza-

ğılarda aynı ırktan olma şartı aranmaz.
c) E-ıslah’a kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan

izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır.
ç) Tüm buzağılar 2014 yılı doğumlu ve Türkvet’te kayıtlı olmalıdır.
d) Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olma-

lıdır.
e) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlan-

dırılmaz.
f) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.
g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.
ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğ-

duğu işletme sahibine ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen
buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Suni veya tabii tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde
ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kaydedilmesi zorunludur.

ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı için destekleme
ödemesi yapılmaz.

i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğan
ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra
ölen, kesilen veya satılan buzağılar için destekleme ödemesi yapılır.

j) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydet-
tirilmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından
ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ara-
cılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri
aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2014 - 31/12/2014 tarihleri arasında dilekçe ile müra-
caatta bulunurlar.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlükleri, tohumlama, buzağı ve des-
teklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik
numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerde ise vergi numarasının e-ıslah veri ta-
banına zamanında kaydının yapılmasını sağlar. Desteklemeye müracaat eden yetiştiricinin
15/1/2015 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar, gerektiğinde Bakanlıkça
15/2/2015 tarihine kadar uzatılabilir.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2015 tarihli verilerinden, 25/1/2015 tarihine

kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için destekle-
meye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on
gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa
bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki
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bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değer-
lendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, ek-
siklikler giderilir.

b) 15/2/2015 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe mü-
dürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü
tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye
esas olmak üzere 2015 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM
tarafından gerçekleştirilir.

c) 1/7/2015 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2015 Temmuz ayının ilk haftası teb-
liğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2’deki buzağılar
hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah veri
tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler, on
gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa
bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3’deki
bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi
bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, ek-
siklikler giderilir.

ç) 1/8/2015 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe mü-
dürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü
tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye
esas olmak üzere 2015 Ağustos ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda
hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme
ile alınır.

e) 1/8/2015 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi ya-
pılmaz.

(5) Destekleme başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri e-ıslah veri
tabanından yayınlanır.

(6) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde Besilik Materyal Üretim Desteği alan buza-
ğılar, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Besilik materyal üretim (anaç sığır) desteklemesi
MADDE 7 – (1) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde anaç sığır yetiştiriciliği yapan,

yetiştirici/üretici örgütü üyesi yetiştiriciler üyesi olduğu örgütü aracılığıyla, üye olmayan ye-
tiştiriciler ise önsoykütüğü üzerinden il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler. Yetiştiriciler, bu
desteklemeden hayvan başına yılda bir kez yararlandırılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Bu Tebliğin 5 inci maddesindeki anaç sığır desteklemesine başvurusu bulunan ye-

tiştiriciler, bu desteklemeye de başvurmuş kabul edilir. Önsoykütüğüne kayıtlı yetiştirici/üretici
örgütü üyesi olmayan yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüklerine bu destekleme için 1/11/2014-
31/12/2014 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.

(3) Desteklenecek anaç sığırlarda aranacak şartlar;
a) Bu desteklemeden faydalanacak yetiştiricilerin işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah

veri tabanına 31/12/2014 tarihinde kayıtlı olmalıdır.
b) Anaç sığırlar, 1/11/2013 ile 31/12/2014 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama

veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 15/2/2015 ta-
rihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Ancak, 1/11/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasında
yapılan suni tohumlama nedeniyle 2013 yılı anaç sığır desteğinden faydalanan sığırların, bu
tohumlamadan buzağılarının olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2014 yılı Besilik Materyal
Üretim Desteklemesi kapsamına alınmaz. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohum-
lanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz. Kombine ve etçi ırklar ile melezleri kendi ırkı
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ile, sütçü ırkların melezleri ile doğum tarihi 1/1/2009 ve öncesi olan saf sütçü ırklar ve yerli
ırklar da kombine veya etçi ırklar ile tohumlama yapılmış olmalıdır. Bakanlıktan izinli tabii
tohumlama boğası bulunan işletmelerdeki tabii tohumlama kayıtları, diğer şartları da sağlaması
ve e-ıslaha kaydedilmiş olması şartıyla bu desteklemede kullanılır.

c) Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2014 tarihi itibariyle aynı
işletmede kayıtlı ve yaşıyor olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemle-
rinde, desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmalıdır.

ç) İşletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah,
diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

d) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının
31/12/2014 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

(4) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
a) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişilerin

ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.
b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar.

Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde ya-
pılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(5) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Türkvet veri tabanının 31/12/2014 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2014 ve

15/1/2015 tarihli verilerinden yararlanılarak, bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM
tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2015 tarihine kadar
yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya
çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici
örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul
edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin
15/2/2015 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edil-
mez.

c) İcmal-2’ler, e-ıslah veri tabanının 31/12/2014 ve 15/2/2015 tarihli verileri esas alınarak
HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler
ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri
tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2015 Mart ayı sonuna kadar
HAYGEM’e gönderilir. Yetiştirici/üretici örgütü bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildi-
rilmek üzere yetiştirici/üretici örgütüne de gönderilir.

(6) Hastalıklardan arî işletme desteği alan işletmeler ve büyükbaş koruma desteği alan
anaç sığırlar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

(7) Tabii tohumlama boğası kullanma izni verilen işletmelerde, bu boğalar dışında hiçbir
zaman bir yaşından büyük erkek hayvan bulundurulmaz. İzinli boğa dışında erkek hayvan bu-
lunduran işletmelere Besilik Materyal Üretim (anaç sığır) Destekleme ödemesi yapılmaz.

Besilik materyal üretim (buzağı) desteklemesi
MADDE 8 – (1) Bu desteklemeden yararlanacak olanlar;
a) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı kombine, etçi ırk ve bunların

melezi sığırların, aynı ırk boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu veya Bakanlıktan izin
almış kombine veya etçi ırk tabii tohumlama boğasının tohumlamasından doğmuş olmalıdır.

b) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı yerli ırk ve melezi sığırların,
kombine veya etçi ırk bir boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu veya Bakanlıktan izin
almış kombine veya etçi ırk tabii tohumlama boğasının tohumlamasından doğmuş olmalıdır.
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c) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı sütçü ırkların melezleri ile
doğum tarihi 1/1/2009 ve öncesi olan saf sütçü ırk sığırların kombine veya etçi ırk boğanın
spermasıyla suni tohumlama sonucu doğmuş olmalıdır.

ç) Tüm buzağılar 2014 yılı doğumlu ve Türkvet’te kayıtlı olmalıdır.
d) Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olma-

lıdır.
e) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlan-

dırılmaz.
f) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.
g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.
ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme, buzağının doğ-

duğu işletme sahibine ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen
buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Suni veya tabii tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde
ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kaydedilmiş olmalıdır.

ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı için destekleme
ödemesi yapılmaz.

i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğan
ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra
ölen, kesilen veya satılan buzağılar için destekleme ödemesi yapılır.

j) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydet-
tirilmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından
ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) Bu Tebliğin 6 ncı maddesindeki buzağı desteklemesine başvurusu bulunan yetişti-
riciler, bu desteklemeye de başvurmuş kabul edilir.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlükleri, tohumlama, buzağı ve des-
teklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik
numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerde ise vergi numarasının e-ıslah veri ta-
banına zamanında kaydının yapılmasını sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zama-
nında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar so-
rumludur.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2015 tarihli verilerinden, 25/1/2015 tarihine

kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için destekle-
meye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on
gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa
bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki
bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında de-
ğerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır,
eksiklikler giderilir.

b) 15/2/2015 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe mü-
dürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü
tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye
esas olmak üzere 2015 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

c) 1/7/2015 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2015 Temmuz ayının ilk haftası
Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2’deki buza-
ğılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah
veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslah’tan alınan lis-
teler, on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tu-
tanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç

Sayfa : 222                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



icmal-3’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz
ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler
yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) 1/8/2015 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe mü-
dürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü
tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye
esas olmak üzere 2015 Ağustos ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda
hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme
ile alınır.

e) 1/8/2015 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi ya-
pılmaz.

(5) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde büyükbaş koruma desteği alan buzağılar bu
desteklemeden yararlandırılmaz.

(6) Tabii tohumlama boğası kullanma izni verilen işletmelerde, bu boğalar dışında hiçbir
zaman bir yaşından büyük erkek hayvan bulundurulmaz. İzinli boğa dışında erkek hayvan bu-
lunduran işletmelere besilik materyal üretim (buzağı) destekleme ödemesi yapılmaz.

Anaç koyun ve keçi desteklemeleri
MADDE 9 – (1) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri

birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine
(KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden ya-
rarlandırılırlar.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de işletme ve hayvan bil-

gilerini güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının kulak numaraları listesi bu-
lunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 1/9/2014 – 28/11/2014 tarihleri ara-
sında üyesi olduğu birliğe verir.

b) Birlikler, üyelerinin dilekçeleri ekindeki hayvan listesi ve işletme bilgilerinin kont-
rolünü 28/11/2014 tarihine kadar KKBS’de yapar, hatalı veya eksik kayıtların olması duru-
munda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek, KKKS’de gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar
ve üyeleri adına destekleme başvurusunda bulunur.

c) Gerektiğinde başvurular Bakanlıkça 15/12/2014 tarihine kadar uzatılabilir. Bu sürede
birlikler, 28/11/2014 tarihli KKKS’deki işletme ve hayvan bilgileri değişmemek şartıyla sadece
üyelerine ait eksik evrakı tamamlar.

ç) İl/ilçe müdürlükleri yetiştiricilerin güncelleme için başvurmaları durumunda işlet-
melere ait hayvan listelerini vermeden önce KKKS’de işletme ve hayvan bilgilerinin (kişi ve
işletmenin aktif/pasif durumu, vergi no, T.C. No vb.) doğruluğunu kontrol eder ve yanlışlık
varsa düzeltir.

d) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 1/9/2014-28/11/2014 tarihleri ara-
sında yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin müracaatıyla uyumlu olup olmadığını
KKBS’den kontrol ederek KKKS’den KKBS’ye kişi bilgilerini aktarır, üyelerinin başvurusun-
da belirttiği hayvan sayısını KKBS’ye kaydeder.

e) Birlikler, KKKS’den KKBS’ye aktarılmış olan 28/11/2014 tarihli verilere göre;
16/1/2015 tarihine kadar yetiştiricilerinin işletmesinde görülen hayvanları başvuru listesine ak-
tarır, KKBS’den üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarını içeren listeyi alarak di-
lekçe ekinde,  CD/DVD ortamında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

f) Farklı illerde işletmeleri ve hayvanları olan yetiştiriciler, (göçer hayvancılık yapanlar
hariç) işletmelerinin bulunduğu il birliği aracılığıyla her işletme için ayrı ayrı müracaat eder.

(3) Müracaatta il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;
a) Yetiştirici birlikleri üyeleri adına hazırladıkları ve ekinde KKBS’deki bilgilerin (isim,

hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi) kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe.
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b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.
(4) Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;
a) Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz.
b) Anaç koyun-keçiler 1/9/2013 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır.
(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
a) İşletme ve hayvanlara ait bilgilerin kayıt sistemlerinden kontrollerini ve işletmeler-

deki hayvan tespitlerini yapar.
b) Destekleme ödemesi anaç koyun-keçinin 28/11/2014 tarihinde KKKS ve KKBS’de

aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla işletme sahibine yapılır. Hayvanların 28/11/2014 tarihi
sonrasında il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde
aynı işletmede olması zorunludur.

c)16/1/2015 tarihinden sonra yapılan il içi nakillerde, destekleme müracaatı yapılan
il/ilçeden çıkış esnasındaki nakil belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanması halinde nakil
belgesi, il dışı nakillerde ise il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen veteriner sağlık raporu yerinde
tespit olarak kabul edilir.

ç) İşletme tespitleri tamamlandıktan sonra, KKBS’de yetiştirici adına kayıtlı işletmede
görülen hayvanları icmal listelerine aktarır, listeler yayınlanmadan önce gerekli kontrolleri ya-
par.

d) Birlikler tarafından il/ilçe müdürlüklerine teslim edilmiş olan müracaat listesinde
bulunmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

(6) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Bu Tebliğ’de yer alan şartlar doğrultusunda hazırlanan İcmal-1 (Askı listesi), il/ilçe

müdürlükleri tarafından kontrol edilerek on gün süreyle askıya çıkarılır, itirazlar değerlendirilir.
b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya

çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile birlik temsilcilerince
tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

(7) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;
a) Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazları, sürenin bitiminden itibaren en geç on

gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri değerlendirir. Bu süre içerisinde KKBS’ye aktarılmış ancak
İcmal-1(Askı İcmali)’e aktarılmamış hayvanların destekleme ve tebliğ şartlarını taşıması ha-
linde değerlendirme yapılır.

b) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç bilgiler
doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak
doğurmaz.

c) Desteklemeler; desteklenecek hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş
olduğu sayıdan fazla olmamak şartıyla il/ilçe müdürlüklerince yapılan tespitteki hayvan sayısı
esas alınarak yapılır.

(8) İcmallerin gönderilmesi;
a) KKBS’den alınan listeler İcmal-2 şeklinde düzenlenip iki iş gününde ilçe müdürlük-

lerince onaylanır ve en geç iki iş günü içinde de il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez
ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından beş iş günü içinde
KKBS’den kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde de
ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’e gönderilir.

(9) Göçer yetiştiricilerle ilgili destekleme işlemleri;
a) Göçer yetiştiriciler; il içi nakillerinde nakil belgesi ile, il dışı nakillerinde ise veteriner

sağlık raporu ile hayvanların bulunduğu yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek hayvan
tespitlerini yaptırtırlar.

b) Tespiti yapan il/ilçe müdürlüğü, hazırlanan tespit tutanaklarını işletmenin kayıtlı ol-
duğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.
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c) İşletmelerin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ise kendilerine gönderilen tespit tu-
tanaklarını dikkate alarak desteklemeyle ilgili işlemleri yapar.

ç) İl dışı nakillerde veteriner sağlık raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tes-
pitleri yapılmaz.

d) Göçer yetiştiriciler, işletmenin kayıtlı olduğu ildeki il birliği dışındaki birliklere mü-
racaat edemezler. Bu yetiştiricilerin destekleme müracaatları kayıtlı oldukları birlik vasıtasıyla
yapılır.

e) Göçer yetiştiricilerin, 28/11/2014 tarihi ve öncesinde meralara yapılan sevk işlemle-
rinde KKKS’de hayvan sahibinin değişmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz.

(10) Diğer hususlar;
a) Desteklemeye esas bilgilerde KKKS kayıtları esas olup, bu sistemde hayvan ve iş-

letme bilgilerinin güncellenmesinden (ölüm, kesim, satış vs.) ve kayıtlarının doğruluğunun ta-
kibinden yetiştirici sorumludur. 28/11/2014 tarihinden sonra KKKS’ye kaydedilen veya gün-
cellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz.

b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru olarak KKBS’ye aktarılmasından
birlikler sorumludur.

c) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vak-
tinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme
ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir.

d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, birlik başvuru listeleri ve icmal lis-
teleri KKBS üzerinden yayınlanır.

e) Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde serbest küçükbaş hayvancılık yapılması nedeniyle
hayvan tespitleri ve icmal çalışmaları ile ilgili takvim HAYGEM’ce ayrıca belirlenir.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi
MADDE 10 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin ar-

tırılması için üretmiş oldukları tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif
ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Bir-
liği (Tiftik Birlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere, ürettiği tiftiğin kilogramı başına
destekleme primi ödenir.

(2) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin tiftik alımındaki görevleri ve
yapacakları işlemler;

a) Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve
merkezleri açar.

b) Tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere du-
yuracak tedbirleri alır.

c) İl ve/veya ilçe müdürlüklerince bildirilen üreticilerin ürününü satın alır.
ç) Yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, birliğin ürün

alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.
d) Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için, üreticinin açık kimliğini belirten

müstahsil makbuzu düzenlenir ve bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; tiftik keçisi sayısı,
ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, TC kimlik
numarası/vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile destek ödemesi tutarları gösterilir.
Müstahsil makbuzu nüshasının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

e) Müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak alım bordrolarına (Ek-1) geçirilir.
(3) Müracaat yeri ve şekli;
a) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler, kooperatifler ve/veya

birliğe dilekçe (Ek-2) ile müracaat ederler.
b) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde üreticiler, il veya ilçe mü-

dürlüklerine dilekçe (Ek-3) ile müracaat ederler. İl veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en
yakın kooperatife veya birliğe bildirir.
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(4) Ödeme icmallerinin hazırlanması;
a) Kooperatifler ve/veya birlik aracılığı ile ödenecek desteklemeye esas olan icmaller

ile üreticinin hesabına ödenecek alım bordrosu icmalleri ayrı ayrı Tiftik ve Yapağı Tarım Satış
Kooperatifleri Birliği tarafından hazırlanır.

b) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Tiftik Desteklemeleri Hak Ediş
Belgesini (Ek-4) düzenler. Hayvan sahibi, hayvan sayısı ve tiftik üretim miktarı ile ilgili bilgileri
içeren alım bordrosu ile birlikte hakediş belgesini 2014 Temmuz ayı sonuna kadar il müdürlü-
ğüne gönderir. İl müdürlüğünce desteklemeye esas tiftik miktarı ile tiftik keçisi sayısı yönünden
kontrolleri yapılan listeler, onaylanarak 2014 Ağustos ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

c) Bakanlık, icmallerde bildirilen destekleme tutarını, üreticiye ödenmek üzere tiftik
alımını gerçekleştiren kooperatif ve/veya birliğin Bankadaki hesabına gönderir.

ç) Kooperatifler ve/veya birlikler, destekleme ödemelerini hak sahiplerine yedi gün içe-
risinde müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden yapar.

Çiğ süt üretiminin desteklenmesi
MADDE 11 – (1) Çiğ süt primi; üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve

Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/e-
fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların
%50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan, SKS veri tabanına altyapısı
kurulan yerlerde anlık olarak, alt yapısı kurulmamış yerlerde aylık olarak kaydettiren, bu Teb-
liğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiş-
tirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda,
koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için des-
tekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici ör-

gütü aracılığı ile SKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerinin olduğu yerlerde
bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

b) Satılan çiğ süte ait fatura/e-fatura, veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en
geç son iş gününe kadar üyelerinin icmal-1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya
üyelerinin icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici bir-
liklerine teslim edilir.

c) Kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri,
icmal-1’e esas tabloları ve eklerini, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar SKS’ye veri
girişi yetkisi bulunan süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliklere diğer yerlerde
ise il/ilçe müdürlüklerine tutanak ile teslim ederler.

ç) 1/1/2014 tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar satılan çiğ sütlere ait fa-
tura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren beş gün içe-
risinde yetiştirici/üretici örgütlerine teslim edilir.

(3) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince yetiştirici/üretici
örgütlerinden istenilecek belgeler;

a) Yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenmiş destekleme için başvuruda bulunan üyelerin
listesi,

b) SKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenen
çiğ süt destekleme icmaline esas tablo,

c) Faturalar elektronik ortamda düzenlenmiş ise xml formatında, silinemez CD veya
DVD’ye kayıtlı e-faturalar,

ç) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura ve/veya müstahsil makbuzları.
(4) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;
a) Yürürlükteki mevzuata uygun, aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya

faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bun-
ların fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya
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faturalarda/e-faturalarda,  süt teşvik kod numarası veya işletme onay belge numarası, süt işleme
tesisinin adı, adresi, üreticinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı,
litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi,
süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisinin adı soyadı, imzası ve süt soğutma tankı
kod numarası, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.

b) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt
işleme tesisleri ile ilgili bilgilerin SKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay iş-
lemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.

c) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, HAYGEM’in uygun gördüğü birliklere
SKS’ye veri giriş yetkisi verir. HAYGEM, veri giriş yetkisi verilmesini uygun gördüğü bu bir-
likleri SKS üzerinden yayınlar.

(5) Destekleme icmallerinin hazırlanması;
a) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticilerin ic-

mal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye giril-
mesi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye
girişleri bu birliklerce yapılır.

b) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin ic-
mal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye giril-
mesi için il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye veri girişleri il/ilçe
müdürlüklerince yapılır.

c) SKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.
ç) İl merkezinde kurulan süt üreticileri birlikleri, yetkilendirilmediği ilçelerde sadece

üyelerinin veri girişini yapar.
(6) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;
a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura/e-fatura ve/veya müstahsil

makbuzlarının uygunluğu, bunların SKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı
ile satılan süt miktarının uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde
kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı
ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan
sütler icmal listesinden çıkartılır.

b) Elektronik ortamda alınan e-faturalar www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan
e-fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan e-fatura çıktısı
ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde uygun bulunmayanlar icmal liste-
sinden çıkartılır. e-fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü SKS sorumlu personeli ta-
rafından imzalanır.

c) İnceleme sonrasında fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları, yazı ile icmal-1’i
veya icmale esas tabloyu hazırlayan yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

(7) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;
a) Aylar bazında SKS veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bit-

tikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere SKS veri tabanından icmal-2 lis-
teleri şeklinde alınır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine ve üreticilere
duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü
ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağ-
lanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir.
Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendi-
rilir.
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(8) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;
a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlük-

lerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.
b) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listelerinin en az % 20’sini hay-

van sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Kontrol
edilen icmal-2 listeleri tutanak altına alınır, uyumsuzluğu tespit edilen varsa, icmal-2 listeleri
yeniden düzenlenir. Kontrolleri tamamlanan icmal-2 listeleri SKS veri tabanında ödemeye esas
olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri il müdürleri tarafından
onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile SKS’den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu ol-
masını kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2
listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında SKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili ye-
tiştirici/üretici örgütlerine gönderilir.

(9) Diğer hususlar;
a) Süt soğutma tanklarının ve süt toplama merkezlerinin yürürlükteki mevzuata uygun-

luğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak SKS veri tabanına girişi sağlanır.
b) Süt işleme tesislerindeki soğutma tankları SKS veri tabanına girilmez. Süt işletme

tesislerindeki soğutma tanklarından, SKS’de daha önceden kayıtlı olanlar sistemde pasif du-
ruma getirilir.

c) İl/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek usulüne uygun çalıştırılmadığı tespit edilen
süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmez.

ç) Çiğ sütün; yetiştirici/üretici örgütleri veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip ol-
dukları Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları üzerinden pazarlanması durumunda, üretici
adına düzenlenmiş müstahsil makbuzları ile süt işleme tesisleri adına düzenlenmiş faturaların
uyumlu olması zorunludur.

d) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme
ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

e) Bu Tebliğde belirtilen icmallerin ve diğer eklerin örnekleri SKS üzerinden yayınlanır.
f) İl/ilçe müdürlükleri ve süt üretici birlikleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle ya-

pılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur. Süt üretici birlikleri başvuruları za-
manında sisteme girmedikleri takdirde veri giriş yetkileri iptal edilir.

g) SKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça,
birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin
eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği
tarafından alınır.

ğ) Birden çok yetiştirici/üretici örgütüne üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, fa-
tura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği yetiştirici/üretici örgütü üzerinden ya-
pılır.

h) Çiğ süt desteklemesi ve SKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları
HAYGEM tarafından belirlenir.

ı) Anlık SKS ile ilgili çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından talimatla be-
lirlenir.

i) Çiğ süt destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan
ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen ve beş yıl süreyle hiçbir destekleme prog-
ramından yararlandırılmayacak gerçek veya tüzel kişilerin ceza süreleri bitene kadar SKS’de
yasaklılar listesine alınmasından il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

j) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiş-
tirici/üretici örgütleri, haklarındaki inceleme tamamlanıncaya kadar, il sistem sorumlularınca
SKS’de ödeme engelli yetiştirici/üretici örgütü olarak işaretlenir.
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k) İdari hata sonucu veya haksız ödendiği tespit edilerek geri tahsil edilen çiğ süt des-
teklemelerine ait bilgiler SKS’ye il/ilçe müdürlükleri tarafından girilir. Geri ödeme belgeleri
il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilir.

Islah amaçlı süt içeriğinin tespiti, desteklemesi
MADDE 12 – (1) Islah amaçlı süt kalitesinin belirlenmesi desteği; soy kütüğü sistemine

31/12/2014 tarihinde kayıtlı ve etçi ırklar hariç en az on baş saf ırk ineğe sahip veya bu des-
tekleme kapsamında analiz şartlarını yerine getiren en az on baş saf ırk inek kaydı bulunan,
soy kütüğüne üyelik tarihi 1/10/2014 öncesi olan Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ
illerindeki işletmelere uygulanır.

(2) Anaç sığır desteklemesine Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri aracılığıyla başvurusu
olan yetiştirici, ıslah amaçlı süt içeriğinin tespiti desteklemesine de müracaat etmiş kabul edilir.
Anaç sığır desteklemesi başvurusu bulunmayan işletmeler, 1/12/2014 ile 31/12/2014 tarihleri
arasında Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

(3) Destekleme kapsamındaki sığır, saf ırk ve 31/12/2014 tarihinde Türkvet ve e-ıslahta
kayıtlı olmalıdır.

(4) Desteklenecek işletmedeki sığırların, son buzağılaması 1/6/2014 tarihi ve öncesinde
olanlarda en az üç, sonra olanlarda en az 2 olmak üzere süt içerik analizinin (yağ, protein, so-
matik hücre) yaptırılmış ve 15/2/2015 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olması gerekir. Ana-
lizlerde; yağ ve protein için % 2,5-5,5 arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en
fazla 400.000 somatik hücre/ml değeri destekleme kapsamına alınır.

(5) İki analiz arasındaki süre 30 (otuz) günden az olamaz. Süreye uymayan analizler
destekleme kapsamında kullanılmaz.

(6) Destekleme amaçlı süt analizleri, Bakanlık il kontrol laboratuarlarında, ıslah amaçlı
süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında kurulan cihazlarda yapılmalıdır.

(7) Süt analizi sonuçları, analiz yapılan cihazdan müdahale olmadan, on-line olarak e-ıslah
veri tabanına aktarılmış olmalıdır.

(8) Bir işletmedeki sığırların analiz yapılan tarihteki sonuçlarının (% yağ ve/veya %
protein) aynı olması veya büyük oranda benzerlik göstermesi durumunda bu analizler geçersiz
sayılacaktır.

(9) 2014 yılı içerisinde ölen veya kesilen sığırlar, analiz şartını yerine getirmesi halinde
desteklemeden yararlandırılır.

(10) Destekleme, her sığır için yılda bir kez yapılır ve son analizinin yapıldığı işletmeye
ödenir.

(11) Islah amaçlı süt analizi çalışmaları ile analiz sonuçlarının e-ıslaha kaydından, Islah
Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ile merkez birliği sorumludur.

(12) Askı listeleri, e-ıslah üzerinden 15/1/2015 tarihli e-ıslah verilerine dayalı olarak
2015 yılı Ocak ayının ikinci yarısında yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde
on gün süreyle askıya çıkarılır.

(13) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. As-
kıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağ-
lanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki
bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi
bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar değerlendirilerek e-ıslahta eksik olan bilgilerin 15/2/2015
tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır.

(14) E-ıslah veri tabanının 15/2/2015 tarihli verileri esas alınarak icmal-2’ler HAYGEM
tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından yayınlanır. İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince
onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

(15) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlük-
leri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2015 Mart ayı sonuna
kadar HAYGEM’e gönderilir.
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Arılı kovan desteklemesi
MADDE 13 – (1) Arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet

arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde
arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için, arı-
lığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 9/6/2014-25/7/2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen
belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunur;

a) Dilekçe (Ek-5)
b) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa arı konaklama belgesi ve vete-

riner sağlık raporu.
(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin Türkvet’e kayıtlı olduğu ilde

kurulmuş yetiştirici/üretici örgütü üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş
herhangi bir yetiştirici/üretici örgütü olmaması durumunda komşu ildeki yetiştirici/üretici ör-
gütüne kayıt olması gerekmektedir.

(4) Arıcı, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak
zorundadır.

(5) Desteklenecek arılı kovanlar plakalı ve AKS’ye kayıtlı olmalıdır.
(6) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini

9/6/2014-17/10/2014 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tuta-
nağını (Ek-6) düzenler. Dilekçede (Ek-5) beyan edilen arılı kovan sayısını geçmemek üzere,
arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden değerlendirme yapılır. Tespit sırasında 30’dan
az arılı kovana sahip olan arıcılar desteklemeden yararlanamaz. Bağlı bulunduğu ili dışında
başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 12/9/2014’tür. İl/ilçe müdürlükleri,
gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (Dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit
Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Ra-
poru) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne
26/9/2014 tarihine kadar gönderir.

(7) İl sistem sorumlusu tarafından AKS’den ilçeler bazında alınacak Arılı Kovan Hak
Ediş İcmali (Ek-7) kontrol amacı ve askı için ilgili ilçe müdürlüklerine en geç 31/10/2014 ta-
rihine kadar gönderilir.

(8) AKS’de birliklere göre düzenlenen arılı kovan hak ediş icmalleri 3/11/2014-
14/11/2014 tarihleri arasında on iş günü süre ile arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ve
bilgi amaçlı olarak birliklerde, tutanaklı olarak askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlükle-
rince alınır. Askı süresi bitiminde  17/11/2014-21/11/2014 tarihleri arasında 5 iş gününde iti-
razlar değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, Ek-7’deki
bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz
ve herhangi bir hak doğurmaz.

(9) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası onaylanan arılı kovan hak ediş icmalleri
28/11/2014 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(10) İl müdürlüğünce AKS’den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmali (Ek-8)’nin onaylı
bir sureti 5/12/2014 tarihine kadar HAYGEM’e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr
adresine gönderilir.

Bombus arısı kullanımı desteklemesi
MADDE 14 – (1) Seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere aşa-

ğıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır.
a) Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsa-

mında Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni
verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca po-
linasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destek-
leme ödemesi yapılır.
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b) 2014 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 31/12/2014 tarihine kadar
il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-9) ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan
sera üreticileri desteklemeden faydalandırılır.

c) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fa-
tura bilgileri kaydedilir.

ç) Desteklemeye esas Bombus arısı koloni veri girişleri, ÖKS il/ilçe veri giriş elemanları
tarafından sisteme 30/1/2015 tarihine kadar kaydedilir.

d) ÖKS’den alınan İcmal-1 listeleri 2/2/2015-13/2/2015 tarihleri arasında on iş günü
süre ile tutanaklı olarak askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınıp değerlendiri-
lerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, İcmal-1’deki bilgiler doğru
kabul edilir. Askı süresinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi
bir hak doğurmaz.

e) İlçe müdürlükleri ÖKS’den aldıkları Bombus Arısı Desteklemesi (İcmal-1) (Ek-10)’u
onaylayarak 20/2/2015 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir.

f) İcmal-1 listeleri il müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra ÖKS’den alınacak
Bombus Arısı Desteklemesi (İcmal-2) (Ek-11) listeleri onaylanarak 27/2/2015 tarihine kadar
HAYGEM’e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

g) Yılı içerisinde bir dekar sera alanı için iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz.
ğ) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bombus

arı kolonisi üreticisinin üretim izni iptal edilir. Üretici ve/veya bayi için bu Tebliğin 24 üncü
maddesinde yer alan cezai hükümler uygulanır.

h) Aynı kişi ve/veya kuruluşa ait işletmeler arasında yapılacak alım ve satım işlemleri
için destekleme ödemesi yapılmaz.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi
MADDE 15 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması

için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan
Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)'ne tohum bedeli için kutu başına,
ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle
ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere ise ki-
logram başına ödeme yapılır.

(2) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği
kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme
ödemeleri ve tohum dağıtım esasları:

a) İpekböceği tohumunun temini ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır.
b) Üreticiler ipekböceği tohumu talebini, il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bil-

dirir.
c) İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler hazırladıkları talep listelerini Kozabirliğe gön-

derir.
ç) Kozabirlik; alınan talepleri önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak

kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, tohum dağıtım listelerini
(Ek-12) düzenler ve dağıtımı gerçekleştirir.

d) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılı içinde, kutu başına destekleme birim
fiyatı üzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği, İpek-
böceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini (Ek-13) düzenler ve yazı ekinde il mü-
dürlüğüne gönderir.

e) İl müdürlüğü İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini onaylar ve
HAYGEM’e gönderir.

f) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştiren,
Kozabirliğe ödenmek üzere Bankaya gönderilir.
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(3) Ürünlerini Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi
ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yaş koza üreticilerine yapılacak
destekleme ödemeleri uygulama usul ve esasları:

a) Ürününü Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi
ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan üreticiler desteklemeden fayda-
landırılır.

b) Yaş koza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler  ilgili kooperatif
veya işletmelere yazılı olarak başvurur.

c) Kooperatif veya işletmeler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile üre-
tim miktarı uyumunu kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde destekleme birim
fiyatı üzerinden, müstahsil makbuzu düzenler, bir nüshasını üreticiye verir.

ç) Kooperatif veya işletmeler, alınan ürün için Ürün Alım Bordrosu (Ek-14) düzenler
ve onaylı bir nüshasını, hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatif veya işletmelerin bulunduğu
il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

d) İl/ilçe müdürlüğü Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi (Ek-15) icmallerini dü-
zenler ve HAYGEM’e gönderir.

e) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, yaş koza alımını gerçekleştiren kooperatif
ve/veya işletmelere ödenmek üzere, Bankaya gönderilir.

f) Kooperatif veya işletmeler destekleme ödemesini hak sahiplerine herhangi bir ad al-
tında kesinti yapmadan yedi gün içerisinde yapar.

(4) Kozabirlik/kooperatifleri ve/veya tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmeler yaş ipek-
böceği kozası yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler veya işletmeler vasıtasıyla, içinde
bulunulan yılın ürünü ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla ürün alım talimatı ile eks-
pertiz usul ve esaslarına göre satın almakla ve destekleme ödemelerine esas olacak tüm belge-
lerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, düzenlenmesinden, teyidinden sorumludur ve beş
yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.

Besilik erkek sığır desteklemesi
MADDE 16 – (1) Kesim tarihi itibariyle, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının

veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı,
en az 12 aylık yaşı tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve
Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı onay/onay belgesi almış veya
geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanına
kaydettiren üreticilere, belirlenen dönemlerde hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı;
a) Yıllık altı baş ve üzeri sayıda, destekleme şartlarını taşıyan erkek sığır kesimi yaptı-

ranların, kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliğe üye olmaları zorunludur.
Yıl içinde daha az sayıda kesim yaptıran üreticiler ise birliğe üye olmasa da desteklemeden
yararlandırılır.

b) Kesimi yapılan besilik erkek sığırlar 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine
göre Türkvet’e kayıtlı olmalıdır.

c) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında
Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre mecburi kesime sevk edilmiş erkek sığırlar ile kesim
sonrası muayenesinde karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi
yapılmaz.

ç) Üreticiler, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olduğu yerlerde birliğe, Kırmızı Et Üretici
Birliğinin olmadığı yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.

d) Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31/1/2015’tir.
(3) Üreticiden istenecek belgeler;
a) Dilekçe,
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b) Aşağıdaki belgelerden herhangi biri;
1) Kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzunun aslı,
2) Kesilecek hayvanın veya karkasının alım satımına ilişkin fatura/müstahsil makbu-

zunun aslı veya il/ilçe müdürlüğü onaylı dip koçanı fotokopisi.
c) İşletme Tescil Belgesi,
ç) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Vete-

riner Sağlık Raporu,
d) Kesimi yapılan hayvanların Türkvet veri tabanından düşümünü gösteren belge,
e) Kesimhane resmi veteriner hekimince veya yetkilendirilmiş veteriner hekimce onay-

lanmış kesim cetveli.
(4) İcmal döneminde kırmızı et üreticileri birliği bulunan yerlerde il/ilçe müdürlükle-

rince birliklerden istenecek belgeler;
a) Ekinde, adına destekleme müracaatı yapılan yetiştirici ve birlik üye listesi bulunan

dilekçe,
b) KES veri tabanından alınan İcmal-1,
c) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine üye olduğuna dair belge,
ç) Bu maddenin 3 üncü fıkrasında istenilen belgeler.
(5) Başvuruların KES veri tabanına kaydında uyulacak esaslar;
a) Destekleme için yapılan aylık müracaatlar 15 iş gününde il/ilçe müdürlüğü/kırmızı

et üretici birliklerince sisteme girilir.
b) Destekleme için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun şekilde

düzenlenmiş fatura ve/veya müstahsil makbuzu veya kesimhane kesim ücreti faturası veya
alındı makbuzunun aslı esas alınır. Fatura ve/veya müstahsil makbuzu veya kesimhane kesim
ücreti faturası, alındı makbuzu ekinde, kesimhane tarafından düzenlenen kesim cetveli bulunur.
Kesim cetvelinde tesisin adı, adresi, kesimhane yetkilisinin ve resmi veteriner hekim veya yet-
kilendirilmiş veteriner hekimin imzası ve kaşesi, hayvan kulak numarası, kg olarak karkas ağır-
lığı, üreticinin adı ve soyadı, telefon numarası, adresi ve kesilen hayvan sayısı bulunmalıdır.
Kesim cetvelleri ile fatura/müstahsil makbuzu, kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu
uyumlu olmalıdır.

c) Kesimhanelerle ilgili bilgilerinin KES veri tabanına girilmesi ve güncellenmesinden
il müdürlükleri sorumludur.

ç) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlıktan uygun görüş almak koşulu
ile üye birliklerine KES veri tabanına veri girişi için yetki verir. Veri girişi yetkisi alan birlikler,
KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.

(6) Destekleme icmallerinin hazırlanması;
a) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme

ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.
b) İcmal-1’e esas tablolar, veri giriş yetkisi almış kırmızı et üretici birliklerinin bulun-

duğu yerlerde bu birliklerce, bulunmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerince hazırlanır.
c) KES veri tabanına veri girişleri, işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçeden yapılır.
ç) Kuruluşu il genelini kapsayan kırmızı et üretici birlikleri, merkez birliğince yetki-

lendirildikleri ilçelerde veri girişini yapabilir. Yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin
icmale esas olan tablolarını hazırlayarak veri girişi için il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

(7) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince kontrolü;
a) Hayvan kesimi ile canlı hayvan/karkas alım satımına ilişkin belgeler ve hayvan pa-

saportu aynı isme düzenlenmiş olmalıdır.
b) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu usulüne göre düzenlenmeli ve KES veri tabanına

kaydedilmelidir.
c) Karkas ağırlığı en az 200 kg/baş olmalıdır.
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ç) Kesimi yapılan sığırlar, kesim tarihi itibariyle geriye dönük 90 günlük besi süresini
Türkvet kayıtlarına göre müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış olmalıdır. Bu
süre;

1) Türkvet’e ilk tanımlandığı işletmeden kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile Türk-
vet’e kayıt tarihi arasıdır.

2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı mad-
desi hükümlerine göre idari para cezası sonucunda işletmeye kayıt edilen ve bu işletmeden ke-
sime gönderilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’e kayıt tarihi arasıdır.

3) Satış yoluyla 2 nci, 3 üncü işletmelere nakil edildikten sonra kesime sevk edilen sı-
ğırlarda, kesim ile Türkvet’teki işletmeye geliş tarihi arasıdır.

4) Destekleme şartlarını taşıyan kurbanlık hayvanlarda, geçici kurban satış yerinde ge-
çen sürede 90 günlük besi süresine dahil edilir.

5) 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvan-
ların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin değişik geçici birinci maddesi gereği
küpelenen ve kayıt edilen hayvanlarda kesim tarihi ile Türkvet’e kayıt tarihi arasıdır.

d) Eksik ve hatalı belgeler ile yapılan girişler ve hayvan sayısı ile karkas miktarında
uyumsuzluk olan müracaatlar icmal listesinden çıkartılır.

e) İnceleme sonrasında müracaat dosyaları tutanak ile ilgili birliğe iade edilir.
(8) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;
a) KES veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe

müdürlüğünce veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.
b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, üreticilere ve yetiştirici/üretici birliklerine

duyurulmak üzere HAYGEM tarafından belirlenen icmal takvimi süresince tutanaklı olarak
askıya çıkarılır.

c) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir.
Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

ç) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlen-
dirilerek sonuçlandırılır.

(9) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;
a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlük-

lerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler, merkez ilçelerde il müdürlüklerince
yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir
ve KES veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir, onaylanarak
HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile KES’ten alınan icmal-3 listelerini kontrol eder.
ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça Bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2

listeleri, il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili kırmızı et üretici birliğine gönderilir.
(10) Diğer hususlar;
a) Besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili icmaller ve desteklemeye ilişkin duyurular

KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.
b) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularını

zamanında KES veri tabanına kaydetmekle sorumludur.
c) KES veri tabanıyla ilgili çalışma usul ve esasları HAYGEM’ce belirlenir ve görev

yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre
tahsisi ise Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile ko-
nuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından
alınır.
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Sürü yöneticisi istihdam desteği
MADDE 17 – (1) Sürü yöneticisi istihdamı desteği, 500 ve üzeri küçükbaş hayvan var-

lığına sahip işletmelere ödenir.
(2) Müracaat şartları;
a) İşletmede, sürü yöneticisi çalışmalıdır.
b) Desteklemeden faydalanmak isteyen işletme en az 500 küçükbaş hayvandan oluşan

sürü ya da kasaplık güç oranı düşüldükten sonra kalan anaç koyun-keçi varlığına sahip olma-
lıdır.

c) Sürü yöneticisine ait SGK primlerinin yıl içerisinde kesintisiz olarak en az 5 ay ya-
tırılmış olması gereklidir.

(3) Müracaat zamanı ve il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;
a) Müracaatlar işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, bu Tebliğin yayım tarihi

itibari ile başlar ve 31/12/2014 tarihinde sona erer.
b) İşletme sahibinin dilekçesi (Ek-16),
c) İşletme Sahibinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
ç) En az 500 küçükbaş hayvandan oluşan sürü ya da sürüde kasaplık güç oranı düşül-

dükten sonra kalan anaç koyun-keçi varlığını gösteren KKKS’den alınmış güncel kulak numarası
listesi,

d) Sürü yöneticisi aynı zamanda işletme sahibi, işletme sahibinin birinci dereceden ak-
rabası veya eşi ise, sertifika/kurs katılım belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış foto-
kopisi, taahhütname (Ek-17) ve sürü yöneticisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

e) İşletmede sürü yöneticisi istihdam ediliyor ise, istihdam edilen kişiye ait sürü yöne-
ticisi sertifika/kurs katılım belgesinin ve iş sözleşmesinin (Ek-18) il/ilçe müdürlüklerinden
onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

f) Sürü yöneticisine ait SGK primlerinin yıl içerisinde kesintisiz olarak en az 5 ay ya-
tırıldığına dair SGK il/ilçe müdürlüklerinden alınan, onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Bel-
gesi.

g) Başvuru sırasında sürü yöneticisi sertifikası/katılım belgesi ve/veya SGK primlerinin
yatırıldığına dair belgenin eksik olması halinde de müracaat kabul edilir. Eksik olan belgeler
31/12/2014 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

ğ) Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştirici, her bir
işletmesi için müracaat şartlarını taşımalıdır.

h) 18 yaşından küçük olanlar ve emekliler sürü yöneticisi olarak değerlendirilmez.
ı) Sürüdeki küçükbaş hayvan sayısında meydana gelecek eksilmeler kasaplık güç ora-

nını geçemez. Kasaplık güç oranı düşüldükten sonra sürüde kalacak anaç koyun-keçiler başka
bir işletmeye devredilerek aynı konuda desteklemeden faydalanamaz.

(4)  İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
a) İşletmenin KKKS’ne göre beyan etmiş olduğu en az 500 küçükbaş hayvan varlığı

ya da sürüde kasaplık güç oranı düşüldükten sonra kalan anaç koyun-keçi varlığı yerinde tespit
edilerek tutanağa (Ek-19) bağlanır. Tespit işlemi müracaatı izleyen 15 iş günü içerisinde yapılır.

b) Göçer hayvancılık yapan işletme sahiplerine ait sürü tespit işlemleri, sürünün bu-
lunduğu il/ilçe müdürlüklerince yapılır ve tespit tutanağı (Ek-19) işletmenin kayıtlı bulunduğu
İl/İlçe Müdürlüklerine tespitin yapılmasını takip eden ilk iş gününde gönderilir.

c) Hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine gönderilen tespit tuta-
naklarını KKKS üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.

ç) Veteriner Sağlık Raporu ve Nakil Belgesi ile nakledilmeyen yetiştiricilere ait hay-
vanların tespitleri yapılmaz.
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d) Desteklemeye esas bilgilerde, KKKS kayıtları geçerli olup, bu sistemde hayvan ve
işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici so-
rumludur.

(5) İcmallerin hazırlanması aşamasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
a) 31/12/2014 tarihine kadar eksik belgelerin tamamlanmaması halinde belgelerin ta-

mamlanması için 15/1/2015 tarihine kadar ek süre verilir. 15/1/2015 tarihine kadar belgelerini
tamamlamayan yetiştiricilere destekleme müracaatlarının kabul edilmediği gerekçeli olarak
bildirilir.

b) İşletmenin sahip olduğu küçükbaş hayvan varlığı KKKS üzerinden kontrol edilerek,
kasaplık güç oranı düşüldükten sonra sürüde kalan küçükbaş hayvanların işletmede bulunduğu
teyit edilir.

c) Desteklemeye hak kazananlar ile ilgili hazırlanan icmaller (Ek-20) 26/1/2015-
13/2/2015 tarihleri arasında askıya çıkarılır. 16/2/2015 – 23/2/2015 tarihleri arasında il/ilçe
müdürlükleri tarafından itirazlar değerlendirilir.

ç) Kesinleşen ilçe icmalleri (Ek-20) 27/2/2015 tarihine kadar il müdürlüklerine gönde-
rilir.

d)  İl müdürlükleri,  İl Sürü Yöneticisi Destekleme İcmalini (Ek-22)  hazırlar. Hazırlanan
bu icmal (Ek-22), İl Sürü Yöneticisi Desteği Hakediş İcmali (Ek-21) ve excel formatında kay-
dedilmiş CD ile en geç 13/3/2015 tarihine kadar  HAYGEM’e gönderir.

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri
MADDE 18 – (1) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

gereği yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı
hastalıkların tespit edilmesi sonucu, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner he-
kim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezbahalarda
tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri, hayvan sahiplerine
hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Sığır tüberkülozu hastalığında; hastalık tespit edilen hayvanın ait olduğu işletmede
bulunan sığırlara tüberkülin uygulaması yapılır. Tüberkülin Teamül Cetveli 2 nüsha halinde
tanzim edilir ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünce imzalanıp onay-
lanır. Tüberkülin testi uygulanması sonunda sığır tüberkülozu hastalığına yakalandıkları tespit
edilen sığırlar ile test sonucu şüpheli ya da menfi çıkan ve karantina sürecinde ölen ya da ölüm
öncesi kesime tabi tutulan ve sığır tüberkülozu tespit edilen sığırların  kıymet takdirleri Ba-
kanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir.
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hay-
van İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Mezbahada ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonu tara-
fından kurbanlık hayvanlar için belirlenen kesim yerlerinde, kesim sonrası sığır tüberkülozu
tespit edildiğinde, kesimin yapıldığı mahalde bulunan İl/İlçe Müdürlüğünde görevli resmi ve-
teriner hekim hastalık raporu düzenler. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğine göre
karkas bedeli üzerinden kıymet takdirleri yapılır. Kesimin yapıldığı mahalde bulunan İl/İlçe
Müdürlüğü tarafından Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği
esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

c) Sığır brusellozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi maddede
Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce bakteriyolojik olarak sığır brusellozu hastalığı tespit edildi-
ğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi
kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belir-
lediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.
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ç) Ruam hastalığında; Resmi veteriner hekim tarafından uygulanan Mallein testi sonu-
cunda veya Bakanlık enstitü müdürlüğünce yapılan bakteriyolojik ve serolojik muayenede Ruam
hastalığı tespit edildiğinde, hasta hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar
dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Mallein uygulamasına yönelik olarak Bakanlığın belirlediği
esaslar çerçevesinde 2 nüsha Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiri-
ciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünce imzalanıp mühürlenerek tasdiklenir. Hayvan Hastalık-
larında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Taz-
minat Mazbatası tanzim edilir.

d) Koyun keçi brusellozu hastalığında; işletmede bulunan küçükbaş hayvanlardan alı-
nan marazi maddede Bakanlık enstitü müdürlüğünce bakteriyolojik olarak koyun keçi brusel-
lozu hastalığı tespit edildiğinde, kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde ya-
pılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yö-
netmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tan-
zim edilir.

e) Afrika at vebası ve sığır vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan
marazi maddede Bakanlık enstitü müdürlüğünce Afrika at vebası veya sığır vebası hastalığı
tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde kıy-
met takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Hayvan Hastalık-
larında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Taz-
minat Mazbatası tanzim edilir.

f) Kuş gribi hastalığında; hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle veya laboratuvarda has-
talığın varlığı tespit edildiğinde öldürülen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği
esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belir-
lediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

g) Kuduz hastalığında, Bakanlık enstitü müdürlüğünce kuduz hastalığı tespit edilen sı-
ğır, koyun ve keçiler ile kuduz olduğu tespit edilen hayvan tarafından ısırıldığı için öldürülen
sığır, koyun ve keçilerin kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hay-
van Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan
İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ğ) Sığırların nodüler ekzantemi hastalığında, laboratuvar muayenesi ile sığırların no-
düler ekzantemi hastalığına yakalandığı tespit edilen sığırlar ile hastalık tespit edildikten sonra
oluşturulan koruma ve gözetim bölgelerinde hastalığın açık belirtisini gösteren sığırların kıymet
takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri ger-
çekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar
dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

h) Şap hastalığında, Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde, has-
talığın açık belirtisini göstermesi veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten
sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların kıymet takdiri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhi-
linde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar
dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

(2) Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile bunların imha, nakliye
ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen
miktarlar üzerinden, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki
esaslara göre yapılır.

a) Ruam, sığır vebası, Afrika at vebası, kuş gribi hastalıkları nedeniyle imha edilen hay-
vansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon
masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakan-
lığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.
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b) Şap, sığır tüberkülozu, sığırların nodüler ekzantemi, sığır brusellozu, koyun ve keçi
brusellozu hastalıklarında süt hariç, imha edilen diğer hayvansal ürünlerin yem, madde ve mal-
zemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır.
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde taz-
minat mazbatası tanzim edilir.

c) Kuduz hastalığında, imha edilen yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha,
nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat
Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.

ç) Kuduz hastalığında, hayvanların sahipleri öldürülmelerine rıza göstermez ise karan-
tina süresi içerisinde elde edilecek hayvansal ürünler imha edilir ve tazminat ödenmez.

d) Tazminatlı hayvan hastalıklarından dolayı mahallinde itlaf ve imhasına karar verilen
hayvanların, imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Has-
talıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat maz-
batası tanzim edilir.

(3) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla yapılan aşı ve serum
uygulaması nedeniyle hayvanlarda oluşan kayıplar için hayvan sahiplerine aşağıdaki esaslara
göre hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır.

a) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmî veteriner hekim
veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından
yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü veya ölüm öncesi kesime tabi tutulduğu
resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belir-
lediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın
belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Konjuktival brusella aşısı uygulanan gebe küçükbaş hayvanlarda oluşan atıkların,
aşı etkisi ile oluştuğu Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü tarafından tespit edildiğinde,
bu atıkların tespit edildiği epidemiyolojik ünitede bulunan ve aşı uygulanan tüm küçükbaş hay-
vanlarda görülen atıklar için hayvan sahiplerine atık yapan hayvan başına 100 Türk Lirası hay-
van hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır. Ödeme yapılacak hayvanların ve yapılan aşı-
lamaların veri tabanına kayıtlarının yapılmış olması şarttır. Ödemeler için Tazminat Mazbatası
ve Hak Ediş Belgesi düzenlenir.

(4) Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde düzenlenen Tazminat Mazbatası çerçeve-
sinde, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-23) iki nüsha olarak tanzim
edilir. Hak Ediş Belgesinin bir nüshası ve Tazminat Mazbatası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası
da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(5) Hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakan-
lıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan yapılır.

(6) Resmi kuruluşlara ve belediyelere ait hayvanlar için, sahipleri tarafından hasta ol-
dukları Bakanlıkça belirlenen usullere göre bildirilmeyen veya hastalıklı oldukları bilinerek
satın alınmış olanlar ile Bakanlıkça belirlenen belgeler bulunmaksızın sevk olunan veya resmi
veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için, ihbarı zorunlu hastalıklara karşı
yapılan aşı, serum, ilaç uygulamaları nedeniyle oluşan verim kayıpları için ve ihbarı zorunlu
hastalık çıkışının Bakanlık tarafından açıklanması ve aşılama, ilaçlama veya test uygulanmasına
karar verildiği halde, hayvanlarına bu uygulamaları yaptırmayan hayvan sahiplerine tazminat
ödenmez.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri
MADDE 19 – (1) Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt

sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hay-
vanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına doğrudan destekleme
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ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve
üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce
İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-24)

b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise,
Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edil-
miş olmalıdır.

c) Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşıları yaptırılmış olmalıdır.
ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir

ünite bulunmalıdır.
d) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda

kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş ol-
ması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlük-
lerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.

e) İşletmede bulunan sığırlar, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele
Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe mü-
dürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdür-
lüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir.

f) İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların ilgili
yönetmeliklerde belirtilen zamana göre teste tabi tutulması gereklidir.

g) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdür-
lüklerince tespiti ve kontrolü yapılır. Hastalıktan ari işletmelerden gelen hayvanlar için ilgili
yönetmeliklerde belirtilen süreye dikkat edilerek testler yapılır ve ari işletmeye katılımı sağlanır.

ğ) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu
beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme destekleme-
den yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilir. Teb-
liğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine
intikal ettirilir ve ari işletme sertifikası geri alınır.

h) Destekleme ödemesine esas Hak Ediş Belgesi iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüs-
hası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte GKGM’ne, bir nüshası da il/ilçe müdürlü-
ğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuvar raporları ile birlikte muhafaza edilir.

ı) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2014 tarihine kadar işletmeye karantina ve gözetim
altında tutulup, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu testleri yapılarak, ari olduğu tespit edil-
dikten sonra katılan hayvanlar için 31/12/2014 tarihi itibarıyla iki nüsha ek hak ediş belgesi
tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir.
İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada
yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek hak ediş belgesi işletmeye ari olarak
katılan, 31/12/2014 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir.

i) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir
kez olmak üzere destekleme ödemesi Hastalıklardan Ari İşletmeler için Sağlık Sertifikasına
Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesi (Ek-25) ne göre yapılır. Hastalıktan ari işletme desteği
ödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince,
hayvan sahibine doğrudan yapılır.

(2) Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan
işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıdaki
esaslara göre destekleme ödemesi yapılır.

a) Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletme sahipleri, Onaylı Süt Çiftliği Destek-
leme Müracaat Formu (Ek-26) ile il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapar.
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b) Destekleme ödemesine esas Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak
Ediş Belgesi (Ek-27) iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası onaylı süt çiftliği sertifikası ile
birlikte GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

Programlı aşı uygulamaları
MADDE 20 – (1)  Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcıların des-

teklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Bakanlıkça programlanan aşılamalar öncelikle resmi veteriner hekim, veteriner sağlık

teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/ilçe müdürlüğünün personel ve iş durumu
programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise il müdürlüğü ile veteriner hekimleri
odası arasında yapılacak protokol çerçevesinde programlı aşılamalar yaptırılabilir.

b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden, aşıyı tatbik eden ve mes-
leğini 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile
Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden ve-
teriner hekimler yararlanır.

c) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile
teknisyenleri, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan veteriner hekimler ve
hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler yararlanamaz.

ç) Bakanlıkça programlanan illerde uygulanan iki ay ve üzeri yaştaki sığır, manda, ko-
yun ve keçilere şap aşısı, üç aydan yukarı yaştaki ergin ya da genç tüm dişi sığır, manda, koyun
ve keçiler ile damızlık olarak ayrılacak erkek koyun ve keçilere uygulanan brusella konjuktival
aşıları destekleme kapsamındadır.

d) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan veteriner
hekimleri odaları, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını ta-
mamlar. Destekler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.

e) Bakanlığın programlı aşılamaları için veteriner hekimleri odaları ile yapılan protokol
çerçevesinde serbest veteriner hekimler tarafından yapılacak aşı uygulama ücreti, araç, benzin,
sarf malzemesi vb. tüm giderler dikkate alınarak il müdürlüğünce belirlenecektir. İl müdürlüğü
tarafından belirlenen uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edile-
mez.

f) Büyükbaş/küçükbaş, şap/brusella aşılama programı onaylanan Veteriner Hekimleri
Odaları program dahilindeki yerleşim birimlerinde bulunan küpeli ve küpesiz tüm
büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılayacaktır. Hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme
primi ödenmeyecek, yalnızca il müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti alınacaktır. Destekler
küpeli ve veri tabanında kayıtlı hayvanlar için ödenecektir.

g) Aşılanan hayvanların küpe numaraları Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Bi-
yolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzuna yazılacak, uygulayıcılar aşılanan büyükbaş hay-
vanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını TÜRKVET kayıt sistemine, küçükbaş hayvanlarla ilgili
bireysel aşı kayıtlarını KKKS kayıt sistemine uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde işleye-
ceklerdir. İl/ilçe müdürlükleri hak ediş belgesi tanzimi sırasında aşılanan hayvanların veri ta-
banına aşı kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol edeceklerdir.

ğ) Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest ve-
teriner hekimler, şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

h) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, veteriner hekimleri odaları Prog-
ramlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu (Ek-28) ile il müdürlüğüne
başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, serbest veteriner hekimlere ait Hayvanların Tanımlan-
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ması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslı, her bir serbest veteriner
hekim için hazırlanan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-29) ve
veteriner hekimleri odasının Düzenlediği İcmal Formu (Ek-30) bulunmalıdır.

ı) Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmak üzere Veteriner Hekimleri
Odası adına tek bir Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-31) il mü-
dürlüğü tarafından tanzim edilir, protokol ve Programlı Aşılamalarda Uygulayıcılar İçin Dü-
zenlenen İcmal Formu (Ek-32) ile birlikte GKGM’ne gönderilir. Serbest veteriner hekimlere
destekleme ödemesi yapılmadan önce,  gerekli vergi kesintileri yapılmış olmalıdır. Programlı
aşı uygulamaları desteği ödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte
ilgili banka şubesince doğrudan yapılır.

i) Gerektiğinde aşının etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analiz için aşılanan
hayvanlardan kan alınıp ilgili enstitü müdürlüğüne (Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Pendik
V.K.E.M.) bağışıklık kontrolü yaptırılacaktır.

j) Onaylanan protokolün gerekçesiz bir şekilde uygulanmaması durumunda uygulayı-
cılar hali hazırdaki ve gelecekteki desteklemelerden yararlandırılmaz.

k) Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbu-
zunun aslına kırmızı renkli olarak "Destekleme Ödemesinden Yararlanmıştır" kaşesi basılarak
imza altına alınır.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi
MADDE 21 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin destek-

lemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Desteklemeden yararlanacaklar: Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan

ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden yetiştiriciler/yetiştirici birlikleri
bu desteklemeden yararlanabilir. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, ko-
ruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hay-
vancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik
dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiri-
ciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.

b) Müracaat yeri, şekli, zamanı ve değerlendirilmesi: Hayvan ırklarının yerinde korun-
ması amacıyla daha önceki yıllarda başvuran ve projeye alınan yetiştiricilerden herhangi bir
sebeple çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar ile yeni başvurular için; başvuru dilekçesi
ve diğer istenilen belgelerle il/ilçe müdürlüklerine müracaatlar 2014 Haziran ayı sonuna kadar
yapılır. Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar.

c) Desteklenen ırklar ve sayıları: Yerli koyun ırklarımızdan;  Kıvırcık, Sakız, Gökçeada,
Karagül, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları, keçi ırklarımızdan;
Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler dahil), Kilis, Honamlı, Abaza, Osmanlı (Gürcü), Kaçkar,
İspir ve Hatay (Halep) keçileri, sığır ırklarımızdan; Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmı-
zısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı ve Zavot sığırları; manda ırklarımız-
dan Anadolu Mandası ve arı ırklarımızdan Kafkas arısıdır. Yetiştiricilere; koyun, keçi, sığır ve
manda için hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı için koloni başına, destekleme öde-
mesi yapılır. Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda; her ırk için
1.000 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 19.000 başı; yerli sığır ırkları için 1.500
başı, Anadolu Mandası için 500 başı ve bütün sığır ve manda ırklardaki toplam hayvan sayısı
9.500 başı; Kafkas Arı Irkı için de 10.000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas Arı Irkında en az 20
ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler desteklenir.
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ç) Yerinde koruma esasları; destekleme, (c) bendinde geçen illerin Seçim Komisyonun-
ca uygun görülen köylerinde uygulanacaktır. Bu illerde hayvan ve uygun koruma alanı bulun-
madığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre illerde destekleme uygulanır. Ana
yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 10 km uzak, son beş yılda ih-
barı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri
bulunmayan köyler ve korunacak sayıda hayvanı olan yetiştiricilerin aynı köyde ikamet etmesi
tercih sebebidir. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş tam izole bölgelerde yetiştiri-
cilik yapanlar desteklenir. Koruma sürüsünde rastgele çiftleştirme esasına dayalı kontrollü ye-
tiştirme yapılır, seleksiyon yapılmaz ve her hayvan numaralandırılarak kayıt altına alınır. Des-
tekleme alacak yetiştiricinin sahip olduğu hayvanın türü, ırkı ve sürü büyüklüğüne göre da-
mızlıkta kullanılacak dişi ve erkek oranı sözleşmede belirlenen sayıda olacaktır. Korumaya alı-
nan sürüde damızlıkta kullanılacak erkek hayvan sayısı 16 baştan, dişi sayısı ise 56 baştan az
olmayacaktır. Belirtilen sayıda ve erkek dişi oranlarında hayvan bir yetiştiricinin elinde bulun-
muyorsa, en az yetiştirici sayısı ile koruma yapılabilecek köyler tercih edilir, ırka ait hayvanlar
köy sürüsü olarak kabul edilebilir. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici,
enstitü/istasyon ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. Yetiştirici, ölüm
ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan ırk özelliklerine sahip ve
sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme
ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. Destekleme kapsamına alınan sürülerde ihbarı mecburi
hayvan hastalıklarından şüphe edilmesi veya hastalığın görülmesi durumunda, derhal il/ilçe
tarım müdürlüklerine haber verilerek resmî veteriner hekimin müdahalesi sağlanır. Bakanlık
gerekli görülmesi durumunda, işletmelerdeki hayvanların klinik muayenelerinin yapılmasına,
kan, süt, sperma, yapağı, vajinal sıvap ve benzeri örneklerin alınarak laboratuvar tetkiklerinin
yapılmasına karar verebilir.
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d) Sözleşme, hakediş ve ödemeler;
1) Enstitü/istasyon müdürlüğü ile yetiştirici/yetiştirici birliği arasında iki yıl süreli söz-

leşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye/yetiştirici birliğine ödeme
yapılmaz. Yetiştirici her ne amaçla olursa olsun, kültür ırkı ve melezleri ile ırk özelliklerini
göstermeyen hayvanları yetiştirmeyeceğini taahhüt eder. Sözleşme süresi sona ermeden mücbir
sebepler dışında (doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü, tedavisi mümkün olmayan
hastalık, tutukluluk) her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştirici, aldığı desteği yasal
faizi ile geri öder. Sözleşme süresi sona erdiğinde sözleşme yenilenmediği/yenilenemediği tak-
dirde mevcut sürü, Seçim Komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü rayiç
bedeli mukabilinde sözleşme yapılarak başka bir yetiştiriciye veya enstitü/istasyona devredi-
lebilir.

2) Seçim Komisyonunca belirlenen ve destekleme kapsamına alınan yetiştiricilerin sü-
rülerinde proje liderinin hakedişe esas olacak şekilde düzenlediği yetiştirici listesi il/ilçe mü-
dürlüğü tarafından kontrol edilerek hazırlanan Hakediş Formu, elektronik ortamda ve yazı ile
İl Müdürlüğü tarafından TAGEM’e gönderilir. İncelenen hakediş belgesi TRGM’ye gönderilir.

e) İstenen belgeler:
1) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Başvuru Dilekçesi (Ek-33),
2) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Destekleme Hakediş Formu (Ek-34),
3) Koruma Amaçlı Desteklenen Irklar için İkamet İlmühaberi.
(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağı-

daki esaslara göre yapılır.
a) Desteklemeden yararlanacaklar; Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı olan,

kimliklendirilmiş ve verim kayıtları DAKBİS’de bulunan hayvanları yetiştirmek suretiyle ıslah
amaçlı hayvansal üretimle iştigal eden yetiştiriciler, desteklemeden yararlanır. Yetiştiricilerin
birliğe üye olması tercih sebebidir.

b) Müracaat yeri, şekli, zamanı ve değerlendirilmesi;
1) Daha önceki yıllarda projeye alınan yetiştiricilerden herhangi bir sebeple çıkan ya

da çıkarılanların yerine alınacaklar için başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle il/ilçe
müdürlüklerine müracaatlar yıl boyu yapılır ve proje yürütme kurulunda uygun görülen yetiş-
tiriciler projeye dahil edilir.

2) Yeni programa alınacak alt projelerin uygulanacağı illerde, yetiştirici birlikleri/bir-
likteliklerinin uygulama esasları doğrultusunda istenilen belgelerle yapılan yazılı başvurusu il
müdürlüklerince TAGEM’e iletilir. Yapılacak teknik ve mali değerlendirmeler sonucu uygun
görülen projelerin sözleşmesi Ocak 2015 tarihinde imzalanarak aynı yıl destekleme kapsamına
alınır.

c) Desteklenen  iller, ırklar ve sayıları;
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ç) Geliştirme esasları;
1) Verim ve doğum kaydı alınan sürülerde; doğan yavru, ana, baba (kullanılan koç/teke)

başına ayrı ayrı ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum
tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun
doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde olacaktır.

2) Yetiştirici ve Yetiştirici Birlikleri/Birliktelikleri TAGEM ile işbirliği halinde uygu-
lanan projelerde proje uygulama esasları çerçevesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.
Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Yetiştirici
ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında
bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmaz.
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3) Seçilecek yetiştiricilerin sürülerinde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme,
seleksiyon ve döl kontrolü esasına dayalı geliştirme projesi çerçevesinde yetiştirme yapılır.
Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan ırklarında, her alt proje en fazla 6.300 baş
hayvan materyali desteklemeden yararlanır. Her alt proje, kontrollü çiftleştirilen en az 1.000
baş elit anaç koyun/keçi ile en fazla 5.000 baş anaç koyun/keçi ve 300 baş koç/tekeden oluşur.

4) Projede damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1 (bir) ve üzeri
yaşta olmak üzere, her bir yetiştirici sürüsünde koç/teke altı koyun/keçi sayısı, Sakız ırkı ko-
yunlar, Kilis ve Türk Saaneni ırkı keçiler için en az 40 baş, diğer ırklar için ise en az 80 baş ve
üzeri olacaktır. Proje sürülerinde suni tohumlama vb. uygulamaları yapmak üzere gerekli or-
ganizasyon alt yapısını kuran, brusella ve tüberkülozdan ari koç/teke kullanan ve TAGEM ta-
rafından uygun görülen işletmelerde bu sayı sınırı aranmaz.

5) Geliştirme amaçlı desteklenecek Anadolu mandası ırkında, her ilde uygulamaya ko-
nulacak proje, en az 900 baş hayvan içeren alt projelerden oluşur. Devam eden projelerde bu
sayı aranmaz. Alt projelerde toplam hayvan sayısı 25.000 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kul-
lanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 2 (iki) yaş ve üzeri olacaktır. Manda türü için yapı-
lacak desteklemelerde, destekleme anaç manda, damızlıkta kullanılan manda boğası ve
15/8/2014 tarihi itibariyle (15/8/2014 dahil) bir yaşını dolduran ve damızlık seçimi yapmak
üzere ayrılan manda yavrularına yapılır. Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yetiştirici/üretici
örgütlerine tüzel kişilik olarak üye olunması halinde, ortak sayısına bakılmaksızın  tek işletme
olarak kabul edilir. Yetiştirici/üretici örgütlerinden birine üye olan gerçek ve tüzel kişiliğe ait
işletmelerde en fazla 500 baş mandaya kadar destekleme ödemesi yapılır.

d) Sözleşme, hakediş ve ödemeler;
1) Destekleme kapsamına alınan yetiştiriciler adına Yetiştirici Birlikleri/Birliktelikleri

ile il/ilçe müdürlüğü arasında Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları
ekinde yer alan sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmediği tutanakla tespit edi-
len yetiştiricilere destekleme ödemesi yapılmaz. Yetiştirici Birlikleri/Birliktelikleri sözleşme
ile ilgili konularda Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları çerçevesinde
belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.

2) Seçim Komisyonunca belirlenen ve destekleme kapsamına alınan yetiştiricilerin sü-
rülerinde, proje liderinin hakedişe esas olacak şekilde düzenlediği yetiştirici listesi il/ilçe mü-
dürlüğü tarafından kontrol edilerek hazırlanan Hakediş Formu, elektronik ortamda ve yazı ile
İl Müdürlüğü tarafından TAGEM’e gönderilir. İncelenen hakediş belgesi TRGM’ye gönderilir.

e) İstenecek belgeler;
1) Hayvan Genetik Kaynakları Geliştirme Başvuru Dilekçesi (Ek-35),
2) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Elit Sürü Yetiştiricileri Destekleme Ha-

kediş Formu (Ek-36),
3) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban Sürü Yetiştiricileri Destekleme Ha-

kediş Formu (Ek-37),
4) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Kapsamında Anadolu Mandası Yetiştiri-

cileri Destekleme Hakediş Formu (Ek-38).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödemeye İlişkin Esaslar ve Son Hükümler

Üye yetiştiricilerden kesinti
MADDE 22 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200
sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça
kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı
kooperatifleri, üyelerine ödenen desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında
da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı al-
tında toplam %0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.
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Ödemelerin aktarılması
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak yetiştirici/üretici

örgütüne üye üreticilere yapılacak ödemeler, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez
birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla
yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Ban-
kadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç 7 gün içerisinde sadece banka hesapları üze-
rinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listeleri 15 gün içinde il
müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kap-
samında arşivlenmesinden yetiştirici/üretici örgütü yönetim kurulu sorumludur.

(3) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde
nakit olarak çekemez ve üçüncü şahıs hesaplarına aktaramaz.

(4) Yetiştirici/üretici örgütleri, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararı ve üye-
lerinin yılı için yazılı muvafakatları olmadan kesinti yapamaz.

(5) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranmayan destekleme ödemeleri doğrudan
yetiştiriciye yapılır.

(6) Bu Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğundan hak ediş sa-
hibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra ve temlik işlemleri yapılmaz.

Yetki ve denetim
MADDE 24 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şart-

larını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.
(2) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının

uygulanmasında ve oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir.
(3) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il

müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Ödemeye esas icmaller HAYGEM’e gönderilmeden önce ör-
nekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 5 e tekabül eden oranda denetim
yapar; kamu zararına dair bir karine olması durumunda, söz konusu destek kaleminin tamamı
incelendikten sonra icmal gönderilir.

(4) Haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, ince-
leme tamamlanıncaya kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine
ve bir kamu zararına meydan vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla, il müdürlüğünce hazır-
lanacak icmallere dayalı olarak, ödeme yapılır.

(5) Hayvancılık desteklemelerinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda Çiftçi
Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonları, hayvan ge-
netik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi konusunda ise, Proje Yürütme Kurulu yetkilidir. İl/İl-
çe Tahkim Komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular Bakanlığa bildirilir.

(6) Hayvancılık desteklemelerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine verilen yetki görev ve
sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin desteklemeden yararlanamamasına
sebep olan örgütler, yetiştiricinin hakediş ödemesinden doğrudan sorumludurlar.

Desteklemeden yararlanma
MADDE 25 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.
(2) Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler

Kanununa göre kurulmuş, kendi kuruluş Kanununa göre dikey örgütlenmesini tamamlayama-
mış hayvancılık konusunda faaliyet yürüten kooperatiflerin ortakları, ortağı olduğu kooperati-
fin, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 4 ay içerisinde aynı Kanun kapsamında kurulmuş mer-
kez birliğine üye olan kooperatif birliğine ortak olması durumunda; çiğ süt desteğinden yarar-
landırılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 26 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.
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(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine
doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları
belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye
neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek
dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdür-
lüklerince yapılır. Ancak hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi amaçlı destekleme-
lerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme
Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme
zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine
göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzen-
leyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-
reyle hiçbir destekleme programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre ku-
rulan İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararıyla yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe mü-
dürlükleri sorumludur.

(5) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine teb-
liğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödeme-
lerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme faizi alınmaz.
Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren
gecikme faizi uygulanır ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmelik esaslarına göre işlem yapılır.

(6) Desteklemeden men cezası il/ilçe müdürlüğü teklifi ile mülki idare onayıyla uygu-
lanır.

(7) Üyelerinin destekleme ödemelerini, banka hesapları üzerinden 7 iş günü içinde öde-
mediği veya üyelerine yaptığı ödemeye ilişkin belgeyi 15 iş günü içinde il müdürlüğüne bil-
dirmediği tespit edilen yetiştirici/üretici örgütleri hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler il
müdürlüğünce başlatılır. Destekleme ödemelerini süresi içerisinde üyelerine ödemeyen yetiş-
tirici/üretici örgütleri yazılı olarak uyarıldıktan sonra ihmalin devamı durumunda; yönetim ku-
rulu hakkında il müdürlüklerince adli işlem başlatılır.

Sorumluluk ve arşivleme
MADDE 27 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile

onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler is-
tendiğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimlerin arşivlerinde
en az 5 yıl süre ile saklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 28 – (1) 25/5/2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hay-

vancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/29) yürürlükten
kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25/5/2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/29)
hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler ilgili tebliğ hükümle-
rine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 349



Sayfa : 350                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 351



Sayfa : 352                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 353



Sayfa : 354                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 355



Sayfa : 356                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 357



Sayfa : 358                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 359



Sayfa : 360                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 361



Sayfa : 362                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 363



Sayfa : 364                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 365



Sayfa : 366                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 367



Sayfa : 368                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 369



Sayfa : 370                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 371



Sayfa : 372                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 373



Sayfa : 374                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 375



Sayfa : 376                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 377



Sayfa : 378                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 379



Sayfa : 380                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 381



Sayfa : 382                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 383



Sayfa : 384                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 385



Sayfa : 386                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 387



Sayfa : 388                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 389



Sayfa : 390                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 391



Sayfa : 392                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 393



Sayfa : 394                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 395



Sayfa : 396                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 397



Sayfa : 398                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 399



Sayfa : 400                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 401



Sayfa : 402                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 403



Sayfa : 404                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 405



Sayfa : 406                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 407



Sayfa : 408                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 409



Sayfa : 410                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 411



Sayfa : 412                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 413



Sayfa : 414                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 415



Sayfa : 416                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 417



Sayfa : 418                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 419



Sayfa : 420                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 421



Sayfa : 422                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 423



Sayfa : 424                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 425



Sayfa : 426                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 427



Sayfa : 428                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 429



Sayfa : 430                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 431



Sayfa : 432                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 433



Sayfa : 434                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 435



Sayfa : 436                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 437



Sayfa : 438                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 439



Sayfa : 440                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 441



Sayfa : 442                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 443



Sayfa : 444                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 445



Sayfa : 446                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 447



Sayfa : 448                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 449



Sayfa : 450                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 451



Sayfa : 452                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 453



Sayfa : 454                             RESMÎ GAZETE           28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)



28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 455



Sayfa : 456 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2014 – Sayı : 29013 (Mükerrer)

Sayfa

1
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1.50 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

— Elektrik Şebeke Yönetmeliği

TEBLİĞ

— Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/22)

KARAR

— 2014-2015 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


