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1. BÖLÜM
AMAÇ , KAPSAM, YASAL DAYANAKLAR, TANIMLAR, DESTEK ÇERÇEVESİ
VE KURUMSAL ÇERÇEVE
Amaç
Bu rehberin amacı; damızlık koç-teke alımına ilişkin müracaat, dağıtım, ödemeler ile
diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
Bu rehber;
a) 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre kurulmuş veya yatırımı devam eden
işletmelerden koç-teke dağıtımı gerçekleşenler de dahil olmak üzere, her birinden hayvan
alımı kapsamında en fazla 1500 başa kadar damızlık koç-teke dağıtımını,
b) Hibe destekleri 2020-2022 yıllarını,
kapsar.
Yasal Dayanaklar
Bu rehber; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 21/10/2020 tarihli ve
2020/3099 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı
ile 20/3/2021 tarihli ve 31429 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Damızlık Küçükbaş Hayvan
Yatırımı ve Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’ne (Tebliğ No:
2021/4) dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Bu rehberde geçen;
a) Anaç hayvan: Yetiştiricinin koç-teke alımı için müracaat tarihinde sürüsünde bulunan
en az 15 aylık (450 gün) yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Birlik: Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri İl Birliklerini,
d) Damızlık koç-teke: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı 12-36 aylık (360-1080 gün)
yaş aralığındaki koç-tekeyi,
e) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü (HAYGEM),
f) Hak ediş icmali: İl hayvan alımı yürütme komisyonunca hazırlanarak il
müdürlüğünce onaylanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen koç-teke alımı ile ilgili bilgileri
içeren icmal cetvelini,
g) Hibe desteği: 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının
Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre kurulmuş veya yatırımı
devam eden işletmelerden koç-teke alımı için verilen mali katkıyı,
ğ) Hibe Tutarı: 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının
Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine kurulmuş veya yatırımı devam
eden işletmelerden damızlık koç-teke alımı için yapılacak desteklemenin %50 nakdi tutarını,
h) İl müdürlüğü: İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü,
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ı) İşletme: 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının
Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında kurulmuş olan koç ve tekelerin
damızlık niteliği kazanana kadar barındırıldığı yerleri,
i) Karar: 21/10/2020 tarihli ve 2020/3099 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının
Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararını,
j) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
k) Uygulama Rehberi: Koç- teke alımlarıyla ilgili olarak; başvuru detayları, icmaller,
formlar, idari ve teknik detaylar, izleme ve değerlendirme, konu ile ilgili uygulama
birimlerince yapılacak iş ve işlemler, birim fiyatları ve hibe tutarları ile ihtiyaç duyulacak
diğer konuların yer aldığı Genel Müdürlükçe yayımlanacak olan rehberi,
(l)Yetiştirici: Birlik üyesi olan /olmayan gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.
Destek Çerçevesi
Bakanlık tarafından sağlanacak desteklerin, kaynak dağılımının yeniden
düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir. İl müdürlükleri yetki ve sorumluluklarını Kararname,
Tebliğ ve uygulama rehberinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yerine getirirler.

Kurumsal Çerçeve
1. Hayvancılık Genel Müdürlüğü
a)Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin idari, mali yönden
yürütüldüğünün kontrolünden, uygulama ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinden
sorumludur. Bakanlık il müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar.
b) Genel Müdürlükçe oluşturulan Merkez Değerlendirme Komisyonu, desteklemeye
esas damızlık koç-teke birim fiyatlarını belirler.
c) Merkez Değerlendirme Komisyonu, illerden gelen listeleri (Ek-2)
bütçe
imkânlarını ve küçükbaş ulusal ıslah programını dikkate alarak değerlendirir ve dağıtımı
yapılacak illerdeki yetiştirici ve koç-teke sayılarını illere bildirir.
2. İl Hayvan Alımı Yürütme Komisyonu (İHAYK)
a) Valilik Olur’u ile il müdürlüğü bünyesinde il müdür yardımcısı başkanlığında, il
müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi (zooteknist) ve veteriner hekimlerin katılımıyla en az
beş asıl, beş yedek üyeden oluşturulur. Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri
hallerde bunların yerine, Valilik Olur’unda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.
b) Hayvan alımı kapsamında yetiştiricileri bilgilendirir.
c) Hayvan alımı ile ilgili uygulama sürecini kontrol eder, izler ve değerlendirir.
ç) İllerde yetiştiricilerce yapılan müracaatları Ek-8’e göre değerlendirilerek
oluşturulan listeleri (Ek-2) il müdürünün onayına sunar.
d) Destekleme kapsamında koç-teke alımlarına ilişkin ödemeye uygun bulduğu hak
edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetvelini düzenleyerek il müdürünün
onayına sunar.
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3. Bakanlık İl Müdürlüğü
a) Desteklemenin idari, mali ve teknik yönden sağlıklı yürütülmesine yönelik tedbirleri
alır.
b) Karar, Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında
uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlar.
c) İHAYK’nca Ek-8’e göre değerlendirilerek oluşturulan listeleri (Ek-2) il müdürü
tarafından onaylandıktan sonra HAYGEM’e gönderir.
ç) Hak edişleri onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir.
d) Damızlık koç-teke alımının süresi içerisinde yapılması ve kontrol edilmesini sağlar.
e) Bakanlıkça ayrılan destekleme kaynağının, yerinde ve etkin kullanımını sağlamak,
yönetmek ve denetlemekle sorumludur.

2.BÖLÜM
HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER, DESTEKLEME KONULARI VE HİBE
ORANLARI, YATIRIMDA ALT VE ÜST SINIRLAR, YARARLANMA KOŞULLARI
Damızlık Koç-Teke Alımı Kapsamında Hibe Desteği Uygulanacak İller
1) Hibe desteğine Karar kapsamında Bingöl, Elazığ, Eskişehir, Konya, Manisa ve
Tokat illerinde kurulmuş işletmelerden damızlık koç-teke satın alacak yetiştiriciler
başvuru yapabileceklerdir. Bu illerde kurulu işletmelerden damızlık koç-teke
alacak yetiştiricilerin bulunduğu iller, kurulu işletmelerden dağıtılacak toplam koçteke sayıları ve ırkları Tablo 1’ de belirtilmiştir.
2) Damızlık olarak yetiştirilecek koç-tekeler; halk elinde hayvan ıslahı ülkesel projesi
kapsamında olan işletmelerden, Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına
yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu işletmelerden ve
TİGEM işletmelerinden temin edilir.
Tablo: 1

İŞLETMENİN
BULUNDUĞU İL

BİNGÖL

ELAZIĞ

HİBE KAPSAMINA
ALINAN İLLER
BİNGÖL
ERZURUM
VAN
ERZİNCAN
MUŞ
IĞDIR
ELAZIĞ
TUNCELİ
DİYARBAKIR
MALATYA
SİVAS
KAYSERİ
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TOPLAM
KOÇ-TEKE
SAYISI
(BAŞ)

IRK

1.000

AKKARAMAN,
MORKARAMAN,
KIL KEÇİSİ

1.000

AKKARAMAN,
MORKARAMAN

ESKİŞEHİR

KONYA

MANİSA

TOKAT

TOPLAM

ESKİŞEHİR
AFYONKARAHİSAR
DENİZLİ
ANTALYA
ISPARTA
ANKARA
KONYA
YOZGAT
KARAMAN
KIRŞEHİR
NİĞDE
AKSARAY
MANİSA
BİLECİK
BALIKESİR
İZMİR
ÇANAKKALE
BURSA

ANADOLU MERİNOSU,
RAMLIÇ,
PIRLAK

1.500

1.000

AKKARAMAN,
ANADOLU MERİNOSU

KIVIRCIK,
PIRLAK,
DAĞLIÇ,
KARACABEY MERİNOSU,
KIL KEÇİSİ

1.000

TOKAT
SAMSUN
AMASYA
SİNOP
ÇORUM
ORDU
36 İL

AKKARAMAN,
KARAYAKA,
KIL KEÇİSİ,
BAFRA

1.000

6.500

Destekleme Konuları ve Hibe Oranları
Yatırım Konuları

Uygulanacak Hibe Oranı(%)

Damızlık koç-teke alımı

50

Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar, Yararlanma Koşulları

a) Yatırımı tamamlanmamış veya yatırımı tamamlanarak kurulan işletmelerden damızlık
koç-teke almak isteyen yetiştiriciler, her 30 baş (Otuz dahil) anaç hayvana kadar 1 (bir) baş
koç-teke olmak üzere en fazla 5 (beş) baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez
yararlandırılır.
b) 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre kurulmuş işletmelerden, hayvan alımı
kapsamında (önceden dağıtımı yapılan koç-teke sayıları da dahil) en fazla 1.500 baş damızlık
koç-teke dağıtımı yapılır.
c) Koç-teke alımı desteklemesinden birlikler yararlanamaz.
ç) Hayvan alımı yapacak yetiştiricilerin birden fazla işletmesi olması halinde, sadece bir
işletmesi için koç-teke alımı yapabilir.
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3.BÖLÜM
BAŞVURUDA ARANACAK BELGELER, BAŞVURUNUN YERİ, ZAMANI,
İNCELENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, DAMIZLIK KOÇ-TEKE ALIMI İLE
İLGİLİ HAK EDİŞ DÜZENLENMESİ, DAMIZLIK HAYVAN BİRİM FİYATININ
BELİRLENMESİ, DEVAM EDEN YATIRIM KONULARI İLE DESTEKLEMEDEN
YARARLANAMAYACAK OLANLAR
Başvuruda Aranacak Belgeler
a) Başvuru dilekçesi(Ek-1)
b) T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) fotokopisi.
c) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilere ait Bakanlık Türkvet veri tabanına kayıtlı
anaç koyun-keçi varlığını belgeleyen onaylı belge.
ç) Hayvan alımına ait taahhütname (Ek-6).
d) Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı ile yetki
verilen kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri.
Başvurunun Yeri ve Zamanı, Başvuruların İncelenmesi, Değerlendirilmesi.
a) 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında kurulmuş işletmelerden damızlık koç-teke alımı
yapacak yetiştiriciler, bağlı bulundukları il müdürlüklerine dilekçe ile 28/05/2021 tarihine
kadar şahsen müracaat eder.
b) İl müdürlükleri, İHAYK tarafından Ek-8’e göre değerlendirilerek puan sıralamasına
göre oluşturulan listeleri (Ek-2) il müdürü tarafından onaylandıktan sonra 11/06/2021
tarihine kadar HAYGEM’e gönderir.
c) Merkez değerlendirme komisyonu tarafından kesinleştirilen listeler, işletmenin
bulunduğu il müdürlüklerine gönderilir. İl müdürlükleri, kesinleşmiş listeleri damızlık koçteke temini için 5 (beş) gün içinde il birliğine bildirir (Ek-9).
ç) Başvurular yapıldığı yıl için geçerlidir.
d) Yetiştiriciler, her 30 (otuz) baş anaç koyun/keçi için 1 (bir) baş koç/teke olmak
üzere en fazla 5 (beş) baş koç/tekeye başvurabilir.
e) Dilekçeye ait başvuru tarihi ve evrak numarası başvuru sahibine verilir.
f) Her bir yetiştirici belirtilen ırk ve türlerden sadece birine başvurabilir.
Damızlık Koç-Teke Alımı İle İlgili Hak Ediş Düzenlenmesi
1) Damızlık koç-tekelerin yetiştirildiği işletmelerinin bulunduğu ilde oluşturulan
İHAYK, dağıtımı yapılacak damızlık koç-tekelerin Sağlık ve Teknik Şartlarını taşıyıp
taşımadığının kontrolünü yapar. (Ek-4)
2) Damızlık koç-tekelerin yetiştirildiği işletmelerin bulunduğu il birlikleri, damızlık
olarak sattığı hayvan ve yetiştiricilere ait bilgileri (Fatura v.b.) teslimattan sonra
yetiştiricinin bulunduğu ildeki il müdürlüğüne bildirir.
3) Hayvan dağıtımı yapılan il müdürlükleri, hayvanların teslim alınmasına müteakip
ödemeye esas hak ediş bilgilerini en geç 10 (on) gün içerisinde HAYGEM’e bildirir (Ek-3).
Hak ediş icmalleri yıl içerisinde dağıtımların gerçekleşme durumlarına göre birden fazla hak
ediş şeklinde gönderilebilir.
4) Hak edişe ilişkin icmaller il müdürlüklerince en geç 29/11/2021 tarihine kadar
HAYGEM’e gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen icmallere ilişkin
ödemeler gerçekleştirilmeyecektir.

6

Birim Fiyat Belirlenmesi
a) Damızlık koç-tekelerin fiyatları Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonu
tarafından belirlenir. Komisyonca 2021 yılı için belirlenen damızlık koç fiyatı 3.000 TL/baş,
damızlık teke fiyatı 2.500 TL/baş’dır. Belirlenen birim fiyatın % 50’si üzerinden hibe ödenir.
Yatırımı devam eden konular
a) Başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılmamış makine alet-ekipman alımına ilişkin
ödemeler 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki mevzuat hükümlerine göre alınan kararlar
doğrultusunda yapılır.
Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar
a) Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile
bunların içinde bulunduğu ortaklıkları ve kamu görevlileri,
b) 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar
yararlanamaz.

4.BÖLÜM
DİĞER HUSUSLAR
1- Damızlık koç-tekeler Ek-4’de yer alan şartları taşımalıdır.
2- Birlikler tarafından üreticilere yapılacak damızlık koç-teke satışlarında ödemeye
esas olmak üzere fatura tanzimi zorunludur. Ödemeler, KDV ve her türlü vergi
hariç bedel üzerinden yapılacaktır.
3- İHAYK ödemeye esas icmalleri hazırlarken; fatura tutarı birim hayvan bedeli +
KDV olmalı, Bakanlıkça belirlenen birim hayvan üst limit miktarı dikkate
alınmalıdır.
Örnek (a): Hayvan bedeli 2.500 TL/baş + KDV ise ödenecek tutar 1.250 TL/baş,
Örnek (b): Hayvan bedeli 3.000 TL/baş + KDV ise ödenecek tutar 1.500 TL/baş
olarak icmal cetveli hazırlanır.
4- Hak edişe esas icmallerde İHAYK’ca fatura miktarı kontrol edilerek hibeye esas
bedeller icmallerde belirtilir.
5- Hibe kapsamında işletmenin kurulu bulunduğu ildeki birliklerce dağıtımı yapılacak
damızlık materyalin seçimi, işletmenin bulunduğu il müdürlüğünce görevlendirilen
bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince
Ek-4’de yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılarak listelenir ve imza
altına alınır (Ek-10).
6- Koç-tekeleri alan yetiştiriciler 2 (iki) yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır.
İzleme ve takibi il müdürlüğü tarafından yapılır.
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7- İl müdürlükleri, damızlık koç-teke alımı kapsamındaki tüm bilgi ve belgeleri 5
(beş) yıl süre ile saklar.
8- İşletmenin kurulu bulunduğu ildeki birlik, il müdürlüğünde oluşturulan İHAYK’na
görev ve sorumluklarına ilişkin taahhütname verir (Ek-7). Birliğin bulunduğu
ildeki il müdürlüğü dağıtımı yapılacak diğer illeri taahhütname konusunda resmi
yazı ile bilgilendirir.
9- Kurulu işletmenin bulunduğu il birliği, il müdürlüğünce gönderilen listeler
üzerinden damızlık koç-teke teminini gerçekleştirir.
10- Satın alınan koç-tekelerin illere nakilleri ve nakliye
bulunduğu il birliğince yaptırılır.

sigortaları işletmenin

11- Satın alınan damızlık koç-tekeler, illere nakillerine müteakip il müdürlüklerinin
koordinasyonunda yetiştiricilere teslim edilir.
12- Uygulamada oluşabilecek sorunların çözümüne yönelik HAYGEM tarafından
uygun görülmesi halinde uygulama rehberi revize edilebilir.

5. BÖLÜM
EKLER
Ek-1 Hayvan Alımı Yapmak İsteyen Yetiştirici Dilekçe Formu
Ek-2 Yetiştiricilere Ait Bilgileri İçeren Liste
Ek-3 Ödeme İcmal Cetveli ( Hayvan Alımı )
Ek-4 Damızlık Koç-Teke Sağlık ve Teknik Şartları
Ek-5 Damızlık Koç-Teke Teslim-Tesellüm Belgesi
Ek-6 Taahhütname ( Yetiştirici Tarafından Koç-Teke Alımları İçin )
Ek-7 Taahhütname (İşletmenin Kurulu Bulunduğu İl Birliği Tarafından Koç-Teke Alımları
İçin)
Ek-8 Değerlendirme Puan Kriterleri ( Hayvan Alımına Müracaat Edecek Gerçek/Tüzel
Kişilere Ait Sıralamayı Belirlemek İçin )
Ek-9 Kesinleşmiş Koç-Teke Yetiştirici Listesi
Ek-10 Hayvan Seçim Listesi
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Ek-1
………………………… İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE
……….. İli, .……….İlçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaktayım. 21/10/2020
tarihli ve 2020/3099 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin
Cumhurbaşkanı Kararı ve 20/3/2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama
Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2021/4) ile Uygulama Rehberindeki şartlar doğrultusunda
……….. İli Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince yetiştirilen
……………Irkı…..baş koç/teke hibe desteğinden yararlanmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. …../…../…..

Başvuru Yapan Yetiştirici
Adı ve Soyadı
İmza/Kaşe
Adres:

Eki:
Taahütname
Türkvet’ten alınan hayvan listesi (… Sayfa)
Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) Fotokopisi
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Ek-2
YETİŞTİRİCİLERE AİT BİLGİLERİ İÇEREN LİSTE
Sıra
No

Adı
Soyadı

İşletme
No

Adresi

TC.
Kimlik
No/Vergi
No

Doğum
Tarihi

Baba
Adı

Telefon

Başvuru Sayısı
Koç
BAŞ

Başvuru Sayısı
Teke
BAŞ

IRK

IRK

1
2
“

*:Puanlamalar, büyükten küçüğe göre doğru sıralanacaktır.

İL HAYVAN ALIM YÜRÜTME KOMİSYONU

İl Müdür Yard.
(Başkan)

Üye

Üye

Üye

Üye

Onaylayan (İl Müdürü)
Tarih

:

NOT: T.C. Kimlik No / Vergi No bölümüne şahıslarda T.C.Kimlik No, tüzel kişiliklerde sadece vergi
numarası yazılacak olup; Adı ve Soyadı bölümüne tüzel kişiliğin vergi dairesinde kayıtlı tam adı
yazılacaktır.
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Aldığı
Puan *

Ek-3

……………….İLİ ÖDEME İCMAL CETVELİ (HAYVAN ALIMI )

Hayvan Alımı

Sıra No

İlçe
Kodu

İlçesi

İli

T.C.
No/Vergi
No

Başvuru Sahibi Gerçek
/ Tüzel kişiler
KOÇ
Adı

Soyadı

Baba Adı

Doğum
Tarihi

Telefon

Hayvan
Irkı/
ırkları

Hayvan Toplam Ödenecek
Sayısı
Tutarı Hibe Tutarı
(Baş)
(TL)
(TL)

TEKE
Hayvan
Irkı /
ırkları

Hayvan
Sayısı
(Baş)

Toplam
Tutarı
(TL)

Ödenecek
Hibe Tutarı
(TL)

1
2
3
4
5
.
.
TOPLAM
*: Koç ve Teke Hibe Toplamı Yazılacaktır.

Hazırlayan

Kontrol
Eden

11

Onaylayan
İl Müdürü

TOPLAM
HİBE TUTARI
(TL)*

Ek-4
DAMIZLIK KOÇ-TEKELERİN
SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARI

1) Damızlık koç ve tekelerin dış görünüş itibari ile ırkın genel özelliklerini taşımalıdır.
2) Damızlık olarak seçilecek koç ve tekeler seçim tarihinde en az 12-36 aylık yaşta
olmalıdır.
3) Ağız-burun akıntısı olmamalı, gözler canlı olmalıdır.
4) Testisler scratum kesesine inmiş olmalıdır.
5) Testisler birbirine simetrik olmalıdır.
6) Bir çift kalıcı dişleri çıkmış olmalıdır.
7) Koyun ve keçi brusellozu hastalık testleri sonuçları negatif olmalıdır.
8) Bakanlıkça belirlenen programlı aşıları yapılmış olmalıdır.
9) Deride papillom ve lezyon bulunmamalıdır.
10) Bacaklar ve tırnaklar sağlam olmalıdır.
11) Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar Tablo 1’de belirtilen ırklardan olmalıdır.
12) Halk elinde hayvan ıslahı ülkesel projeleri kapsamında alınacak koç/tekeler, proje
lideri tarafından seçilip damızlık adayı olarak ayrılan koç/tekelerden olması zorunludur.
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Ek-5

DAMIZLIK KOÇ-TEKE
TESLİM-TESELLÜM BELGESİ

21/10/2020 tarihli ve 2020/3099 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine
İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında kurulan işletmede bulunan ve seçim heyetince bu
işletmeye; halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden/Bakanlık küçükbaş
hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu
işletmelerden/TİGEM işletmelerinden
aşağıda kulak küpe numaraları yazılı olan ….. baş
damızlık koç-tekeyi teknik şartnamede belirtildiği gibi sağlam, sağlıklı, gerekli test ve aşıları
yapılmış olarak teslim aldım. …./…./….

TESLİM ALINAN DAMIZLIK KOÇ/TEKE
SIRA

KULAK NO

IRK

1
2
3
4
5

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN*

Adı, soyadı, unvanı, telefon
telefon

Adı,

(İmza )

soyadı,

unvanı,

(İmza)

*:Hayvanlar, gerçek kişilerin kendisi veya noter tasdikli vekalet verilen kişilerce, tüzel kişiliklerde ise
belgelerini ibraz etmek şartıyla yönetim kurulunca yetki verilen kişiler tarafından teslim alınabilir.
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Ek-6
TAAHHÜTNAME
( Yetiştirici Tarafından Koç-Teke Alımları İçin)
21/10/2020 tarihli ve 2020/3099 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin
Cumhurbaşkanı Kararında yer alan hibe destekleme konularından koç veya teke alımı için
…………………. İli Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaatım sonucu Karar, Tebliğ (2021/4) ve
uygulama rehberinde belirlenen kurallar kapsamında damızlık koç-teke alımı hibe destekleme
başvurum kabul edilmiştir.
Bu kapsamda,
1-Satın alınan damızlık koç-tekeleri mücbir sebepler dışında teslim aldığım tarihden itibaren 2
(iki) yıl süre ile kullanacağımı ve satmayacağımı,
2-Hibe kapsamında satın alınacak damızlık koç-teke seçiminde, tercih ettiğim ırklardan il
müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan
seçim heyetince yapılan seçim sonucunu kabul ettiğimi,
3-Saklanması gereken belgeleri 5 (beş) yıl süre ile saklayacağımı, istenilen bilgi ve belgeleri
vaktinde ibraz edeceğimi,
4-Hibeye esas hak kazanmış olduğum damızlık koç-tekelerin teslimi aşamasında hayvanları
temin ettiğim il birliğine satın alacağım hayvanların bedellerini ödediğime dair belge ibraz edeceğimi,
5-5488 sayılı Tarım Kanununda yer alan;
“MADDE 23- Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953
tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır.
Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek kişi ve
tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
Bu kanunla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle
yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir
destekleme programından yararlandırılmazlar” hükümlerini bildiğimi ve devlet memuru, kamu işçisi
ve devlet üniversitelerinde öğretim üyesi olmadığımı beyan, kabul ve taahhüt ederim. ..... / ..... / …..

YETİŞTİRİCİ
Adı-Soyadı :
T.C. No
:
Adres
:
İmza
:
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Ek-7
TAAHHÜTNAME
(İşletmenin Kurulu Bulunduğu İl Birliği Tarafından Koç-Teke Alımları İçin)

21/10/2020 tarihli ve 2020/3099 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine
İlişkin Cumhurbaşkanı Kararında yer alan damızlık koç-teke alımı için 9/1/2017 tarihli ve
2017/9760 sayılı Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
hükümlerine göre kurulmuş olan işletmeye birliğimizce Karar, Tebliğ (2021/4) ve Uygulama
Rehberinde belirlenen kurallar kapsamında koç-teke alımı yapılarak bu işletmelerden koçteke alımı yapacak Tablo 1’de belirtilen illerdeki yetiştiricilere damızlık koç-teke satmayı
birlik adına kabul ediyorum.
Bu kapsamda,
1- Damızlık koç/teke tercihlerinde tablo 1’de belirtilen ırklardan işletmeye alımını
yapmayı ve hayvan refahı kapsamında yetiştirmeyi,
2-Damızlık koç-teke alımı yapmaya hak kazanan yetiştiricilere nakliyesi ve
sigortasını yaptırarak teslim etmeyi,

yol

3-Hibe kapsamında işletmeye satın alınacak erkek materyalin seçiminde tercih edilen
ırklardan il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner
hekimden oluşan seçim heyetince yapılan seçim sonucunu kabul ettiğimi,
4-Saklanması gereken belgeleri 5 (beş) yıl süre ile saklayacağımı, istenilen bilgi ve
belgeleri vaktinde ibraz edeceğimi,
beyan, kabul ve taahhüt ederim. ..... / ..... / …..

BİRLİK ADINA YETKİLİ KİŞİ

Adı-Soyadı / İmza

15

Ek-8

DEĞERLENDİRME PUAN KRİTERLERİ
( Hayvan Alımına Müracaat Edecek Gerçek/Tüzel Kişilere Ait Sıralamayı Belirlemek İçin )
KRİTERLER

1-Başvuru sahibinin niteliği
Genç çiftçi (18-40 yaş), kadın çiftçi, engelli çiftçi
Yukarıdaki kriterlerin haricindeki bireysel başvurular
Başvuru sahibinin Tüzel kişiliğe sahip olması
2-Yatırım yerinin karakteristiği
Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan nüfusu 20.000'den fazla olan ilçe belediye sınırları
içinde olması
Büyükşehir belediye dışındaki illerde merkez ilçe belediye sınırları içinde olması
Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan nüfusu 20.000'den az olan ilçeler ve diğer illerin merkez
ilçeleri hariç, ilçe/ belde belediye sınırları içinde olması
Büyükşehir belediye sınırları, içinde nüfusu 5.000 altındaki mahalle veya diğer illerdeki Köy sınırları
içinde olması
3-Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine (TÜRKVET) kayıtlılık durumu
Başvuru sahibinin damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlik üyesi olması ve 1 yıldan daha az Bakanlık
kayıt sistemine kayıtlı olması
Başvuru sahibinin damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlik üyesi olması ve 1-2 yıl arasında Bakanlık
kayıt sistemine kayıtlı olması
Başvuru sahibinin damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlik üyesi olması ve 2-3 yıl arasında Bakanlık
kayıt sistemine kayıtlı olması
Başvuru sahibinin damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlik üyesi olması ve 3-4 yıl arasında Bakanlık
kayıt sistemine kayıtlı olması
Başvuru sahibinin damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlik üyesi olması ve 4 yıldan fazla sürede
Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması
4-Başvuru sahibinin hayvancılık konusunda eğitimi
Hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair herhangi bir belgesi yoksa
Başvuru sahibi Bakanlık veya hayvancılık konusunda herhangi bir eğitime katıldığına dair kurs
bitirme belgesi veya başarı belgesinin olması
Başvuru sahibinin Bakanlığın düzenlediği (MEB, İŞKUR, KOSGEB ve GTHB organizasyonlarında)
hayvancılık konusunda eğitime katıldığına sertifikasının olması
Başvuru sahibi Tarım veya Veterinerlik alanında ön lisans diploması olması
Başvuru sahibi Tarım veya Veterinerlik alanında lisans diploması olması
5-Başvuru sahibinin hayvan varlığı ( küçükbaş)
50-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
450 ve üzeri
6-Başvuru sahibinin hayvanlarının sigortalı olması
7-İl Müdürlüğü Değerlendirme Puanı
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Puan

Referans
Puanı

10

10
5
2
4
6

10

8
10

5
10
25

15
20
25
3
5

20

10
15
20

10

5
20

10
8
7
6
5
4
3
2
1
5
1- 20

Aldığı
Puan

Ek-9
KESİNLEŞMİŞ KOÇ/TEKE YETİŞTİRİCİ LİSTESİ

KOÇ

Hibeye Hak Kazanan Gerçek/Tüzel Kişiler
Sıra No

İli

İlçesi

T.C.
No/Vergi
No
Adı

Soyadı

Baba Adı

Doğum
Tarihi

Telefon

Hayvan
Irkı/ ırkları

1
2
3
4
5
.
.
TOPLAM
Onaylayan

Hazırlayan

Kontrol
Eden

İl Müdürü
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TEKE

Talep Edilen
Talep Edilen
Hayvan
Hayvan
Hayvan
Irkı/ ırkları
Sayısı (Baş)
Sayısı (Baş)

Ek-10
HAYVAN SEÇİM LİSTESİ
Sıra No

Hayvanların Seçildiği
İşletme Numarası

Hayvanların Satıldığı
İşletme Numarası

Kulak Küpe No

Irkı

(Koç/Teke)

1
2
3
4
5
“

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında seçim heyetimizce yukarıda belirtilen …… (……) baş damızlık
küçükbaş hayvanların teknik ve sağlık şartları uygun bulunmuştur. İş bu liste ……. (…….) nüsha olarak hazırlanmış ve tarafımızca imza altına
alınmıştır. …../…../…..
SEÇİM HEYETİ

…….… ………….

…………. ……………

Veteriner Hekim

Ziraat Mühendisi (Zooteknist)
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DAMIZLIK KOÇ-TEKE HAYVAN ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI

1- İL MÜDÜRLÜĞÜNE YETİŞTİRİCİ
MÜRACAATI İÇİN
SON TARİH

28.05.2021

2- İL MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ
KOMİSYONLARIN
MÜRACAATLARI
DEĞERLENDİRMESİ.
(İHAYK)

3- PUAN SIRALAMASINA GÖRE
OLUŞTURULAN LİSTELERİN (Ek-2) İL
MÜDÜRLÜKLERİNCE HAYGEM’E
GÖNDERİLMESİ İÇİN
SON TARİH

11.06.2021

11- HAKEDİŞLERİN BAKANLIĞA
(HAYGEM)
GÖNDERİLMESİ.

4- HAYGEM’CE KESİNLEŞTİRİLEN
LİSTELERİN İŞLETMELERİN
BULUNDUĞU
İL MÜDÜRLÜKLERİNE
GÖNDERİLMESİ
(Tablo 1)
BİNGÖL, ELAZIĞ, ESKİŞEHİR,
KONYA, MANİSA, TOKAT

5- HAYGEM TARAFINDAN
GÖNDERİLEN KESİNLEŞMİŞ
LİSTELERİNİN, İL MÜDÜRLÜKLERİ
TARAFINDAN
İL BİRLİKLERİNE GÖNDERİLMESİ

29/11/2021 TARİHİNDEN SONRA
GÖNDERİLEN HAK EDİŞLER DİKKATE
ALINMAYACAK VE ÖDEME
YAPILMAYACAKTIR.

6- İŞLETMENİN HAYVAN TEMİNİ
10- İL MÜDÜRLÜĞÜNCE
HAKEDİŞLERİN DÜZENLENMESİ

9- İL MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN
YETİŞTİRİCİLERE HAYVAN
DAĞITIMI

8- KESİNLEŞMİŞ LİSTELERE GÖRE İL
MÜDÜRLÜKLERİNE HAYVAN
NAKİLLLERİ
(NAKLİYE VE YOL SİGORTASI
BİRLİKÇE KARŞILANIR)
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7- EK-4’E GÖRE HAYVAN
KONTROLÜ
(İL MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLİ
VETERİNER/ZOOTEKNİST)

