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MÜRACAAT: 

- Anaç manda desteklemesinden yararlanmak 
isteyen yetiştiriciler, 1/11/2015 ile 31/12/2015 
tarihleri arasında Damızlık Manda Yetiştiricileri 
Birliği bulunan illerde üye olanlar birlik aracılığıy-
la il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder. 

- Üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulun-
mayan illerdeki yetiştiriciler il/ilçe müdürlüklerine 
yazılı olarak müracaat eder. 

- Anaç manda desteklemesinden faydalanacak 
yetiştiricilerin; işletmeleri ve anaç mandaları 
Türkvet veri tabanına 31/12/2015 tarihinde ka-
yıtlı olmalıdır. 

-  Dişi Mandalar 1/1/2014 tarihi ve öncesinde 
doğmuş olmalıdır. 

- Anaç mandaların Türkvet kayıt sisteminde des-
teklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 
1/10/2015 tarihinden önce olmalıdır. 

- Anaç manda desteğinden yararlanacak olan 
yetiştiricilerde  sayı şartı aranmaz.  

- Halk elinde manda ıslahı desteklemesi alan 
mandalar bu desteklemeden yararlanamaz. 

- Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç mandalar ile 
ilgili desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2015 
tarihine kadar Türkvet’te güncellenmesinden ve 
belirtilen zaman aralıklarında başvuru yapmaktan 
sorumludur. 



ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ 

DESTEKLEMEDEN YARARLANACAK İŞLETME-
LER: 

- 01/01/2014 tarihi ve öncesinde doğmuş 
31/12/2015 tarihi itibariyle en az 5 baş anaç 
sığıra sahip örgütlü yetiştiriciler desteklemeden 
yararlanabilir. 

- Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri 
birlikleri, yetiştirici/üretici örgütlerinden birine 
tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme 
olarak kabul edilir.  

 

DESTEKLEMEDEN YARARLANACAK HAYVAN-
LAR: 

- Anaç sığır desteklemesinden faydalanacak ye-
tiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-
ıslah veri tabanına 31/12/2015 tarihinde ka-
yıtlı olmalıdır.31/12/2015 tarihinden önce 
Türkvet ve/veya E-Islah’ta işletmeye gelmiş ol-
malı, 

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

- Anaç sığırlar, 1/11/2014 ile 31/12/2015 
tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama 
veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii 
tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 
15/2/2016 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş 
olmalıdır. 

- 1/11/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında 
yapılan suni tohumlama nedeniyle 2014 yılı anaç 
sığır desteğinden faydalanan sığırların, bu tohum-
lamadan buzağılarının olmaması durumunda, bu 
tohumlamalar 2015 yılı anaç sığır desteklemesi 
kapsamına alınmaz. 

- Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce 
tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalana-
maz. 

- Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerin-
de 31/12/2015 tarihi itibariyle aynı işletmede 
kayıtlı ve canlı olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet 
ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde desteklemeye 
müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2015 
tarihinden önce olmalıdır. 

- Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile des-
teklemeye esas kayıtlarının 31/12/2015 tarihine 
kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellen-
mesinden sorumludur. Bu tarihe kadar her iki veri 
tabanında sürü mevcudunu güncelletmeyen ve/
veya anaç sığırını kaydettirmeyen yetiştiricilerin, 
sürü mevcudu itiraz hakkı bulunmamaktadır. 

 

Soykütüğü farkından faydalanacak üretici,  

- E-ıslah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2015 tari-
hinden önce kayıt edilmeli,  

- Müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
aracılığı ile yapmalı  

- 2015 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik sü-
resinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yap-

malı.  

- Saf Etçi Irk anaç sığırlara soykütüğü farkı     
ödenmez. 

MÜRACAAT YERİ VE ZAMANI: 

- Yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile 
başvurmalıdır (zorunlu).  

- Yetiştirici / Üretici örgütleri, kooperatifler bölge 
veya  il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere 
üyeleri adına 1/12/2015 ile 31/12/2015  ta-
rihleri arasında, üyelerinin listesi ve merkez bir-
liklerinden alınan üyelik belgesi ile  il/ilçe mü-
dürlüklerine müracaat eder. 

 

 İSTENECEK BELGELER: 

- Başvuru dilekçesi, 

- Üye listesi, 

- Merkez birliklerinden alınan icmal hazırlama 
yetki belgesi  
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- Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan 
illerde birliğe üye olma şartıyla birlikler, üye ol-
ma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan 
illerde ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvuru-
su olan ve hayvanları Türkvet’e kayıtlı yetiştirici-
ler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına 
anaç manda desteklemesinden yararlandırılır. 

 


