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EK-2 

DÜVE ALIM DESTEĞİ 

(Başvuru Dilekçesi) 

……../……….İL/İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE 

Düve alım desteği kapsamında, TR…………………... nolu işletmemde yetiştirmek üzere satın 
alacağım……….baş 8-15 aylık boş dişi sığır veya…………baş damızlık gebe düve için düve alım 
desteğinden yararlanmak istiyorum. Aşağıda belirtmiş olduğum 

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6698 sayılı Kişisel verilerin 
Korunması Kanunu çerçevesinde tarafıma yapılan bilgilendirme çerçevesinde, verdiğim tüm kişisel 
bilgileri kendi rızamla verdiğimi beyan eder, vermiş olduğum kişisel verilerin Tarım Ve Orman 
Bakanlığı tarafından 5488 sayılı Tarım Kanunu ve  Tarımsal desteklemelere ilişkin 10/11/2021 tarihli 
ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal 
Desteklemelere İlişkin Karar’a dayanılarak hazırlanan “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği 
(17) inci maddesi olan Düve Alım Desteği (Tebliğ No:2021/43)  kapsamında, belirtilen amaçlarla 
kullanılmasına, kaydedilmesine ve bu amaçlarla yurt içinde diğer aktarılmasına; kişisel iletişim 
bilgilerimin bu rıza beyanı şartları dâhilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile 
paylaşılmasına açık muvafakatim olduğunu, kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına ilişkin 
olarak bilgi talep etme hakkım dahil olmak üzere tüm haklarımı öğrendiğimi ve veri sorumlusuna 
başvurarak haklarımı 6698 sayılı Kanuna uygun biçimde her zaman kullanabileceğim noktasında 
bilgilendirildiğimi, dilekçemde talep etmiş olduğum damızlık hayvan sayısı, ırkı ve boş veya gebelik 
durumunda daha sonraki süreçte herhangi değişikliğe gitmeyeceğimi kabul ve beyan eder, 
desteklemeye esas başvuru formu ve eklerinin değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim. 

 
 
Adı Soyadı         Tarih  
Adres  
TC No: ………………….       İmza 

Damızlık Gebe Düve 
Angus……. baş,        Hereford ………..baş,     Limuzin…….baş,         Belçika Mavisi ………baş, 
Şarole……..baş,      Simental  ……….baş,      Brown Swiss…….baş,    Montbeliard ………baş, 
Jersey……..baş,           Holstein  ………..baş,      Manda ……..baş. 

8-15 Aylık Damızlık Boş Dişi Sığır 
Angus……. baş,        Hereford ………..baş,     Limuzin…….baş,         Belçika Mavisi ………baş, 
Şarole……..baş,      Simental  ……….baş,      Brown Swiss…….baş,    Montbeliard ………baş, 
Jersey……..baş,           Holstein  ………..baş,      Manda ……..baş. 

Satın Alınacak damızlık hayvanlar yukarıda belirtilen aynı ırktan sadece boş dişi veya gebe 
olmalıdır.  

Ekler: 
1) Başvuru formu 
2) Hayvancılık/Ziraat alanında eğitim aldığına dair diploma/sertifika/fotokopisi(var ise) 
3) Gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge(var ise) 
4) İşletmenin iyi tarım/ari/organik niteliğine dair belge(var ise) 


