
1SUCHTRUPPE
   Der Orientierungslauf, 
geboren in der Weite Skandina-
viens, weckt auch hierzulande 
Begeisterung. Outdoor-Fans 
treten im feien Gelande mit 
Karte und Kompass ausgerüstet 
gegeneinander an und laufen 
in möglichst kurzer Zeit eine 
Reihe von Kontrollposten ab. 
Die Abfolge der Stationen ist 
vorgegeben, aber jeder Laufer 
entscheidet selbst, wie er zum 
nachsten Punkt gelangt. Ein 
spannender und abwechslungs-
reicher Wettkampf, bei dem es 
nicht allein auf Geischwindig-
keit ankommt.
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Kompass ausgerüstet.

2STEHPADDELN
Gegeneinander an und laufen 
in möglichst kurzer Zeit eine 
Reihe von Kontrollposten ab. 
Die Abfolge der Stationen ist 
vorgegeben, aber jeder Laufer 
entscheidet selbst, wie er zum 
nachsten Punkt gelangt. Ein 
spannender und abwechslungs-
reicher Wettkampf, bei dem es 
nicht allein auf Geischwindig-
keit ankommt.
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SEÇIMLERE çok az bir süre kalmışken 

yazılan her yazının arkasında doğal olarak siyasi 

bir gerekçe aranır. Biz dernek olarak hiçbir siyasi 

eğilim içerisinde olmadığımız gibi, kimsenin 

dalkavukluğunu da yapmıyoruz. 

2018 yılı belirsizlikler ile dolu bir yıl. Ne 

yazık ki tarım ve hayvancılık bu yıl yine sınıfta 

kaldı. Söylemlere bakılır ise ‘her şey çok güzel’ 

ancak; realite çok farklı. Üreticinin fiyatlarının 

düşmesi veya maliyetlere orantılı bir şekilde artış 

göstermemesi, raf fiyatlarına bugüne kadar hiç 

yansımadı ve yansımayacak. Buna rağmen halen 

üretici fiyatları bazında baskılar devam ediyor. 

Ulusal Süt Konseyi fiyat toplantısı sonuçları 

artık meclis tarım komisyonunun onayına tabi 

tutulacak. “Enflasyonu ne pahasına olursa olsun 

düşürmeliyiz” anlayışı çerçevesinde, kabak, biz 

süt üreticilerinin başına patlayacak gibi duruyor.  

Uzun bir süre fiyatlarda gerçekleşmesi gereken 

artışın sınırlı kalacağı endişesini taşıyorum. 

Bugüne kadar edindiğim tecrübe doğrultusunda 

kanaatim; biz ne anlatırsak anlatalım fiyatlar 

olması gereken seviyelere gelemeyecektir.

Soya küspesi gibi temel yem girdilerinin 

ticareti Amerikan Doları bazında yapılıyor. 

Doların gösterdiği artışa karşın mazot fiyatlarında 

yapılan peş peşe zamlar ortada. Ancak et ve 

süt üreticilerinin fiyat düzeltme taleplerinin 

“spekülasyon” bazlı olduğu savunuluyor. İlim 

ve bilimsellikten uzak, sadece kanaat ve eksik 

bilgilere dayandırılan bir mantık çerçevesinde 

hayvancılık politikalarının belirlenmeye çalışılması 

sonucunda çıkmaza girmemiz çok normal. 

Dürüstlüğün adeta bir üstün nitelik olarak 

algılanması ve oy potansiyeli gözetilerek tarım 

bakanı atamasının yapılması, ülkemiz çiftçisini 

ileride tamamen yok olma noktasına getirecektir. 

“Gariban et yesin” söylemi ilk duyduğunuzda 

kulağa hoş geliyor ama işin teknik kısmına 

bakınca yanlış hedef olduğu apaçık ortaya çıkıyor. 

İthalat, dar gelirli vatandaşlarımıza kısa vadede 

ucuza et temin eder ama orta vadede ülkeyi 

bağımlı kılacaktır.

Eğer dar gelirli bir aile normal koşullarda ayda 

örneğin 10 kg et tüketiyor ise fiyat ucuzlayınca 

12 kg tüketecektir. Bu durumda piyasada talep 

artmış olacaktır. Talebi artan ürünlerin fiyatı 

artar. Yani ülkenin normal koşullarda et açığı 

400 bin ton yerine talep artınca 480 bin tona 

yükselecektir. Bu durumda ithalat hızı, dünyada 

bulunan gemi ve hayvan taşıma vasıtaları ile 

sınırlı olduğuna göre yine içeride fiyatı tutmanız 

mümkün olmayacaktır. Bir de bu denklemin 

üzerine kur artışını ekleyip, dünya piyasalarında 

soya ve mısırın dolar bazında fiyat artışlarını 

koyduğunuz zaman problemin kaynağı 

kendiliğinden ortaya çıkıyor. 

Çözüm; içeride üretimin sağlıklı, verimli ve 

kârlı yapılmasını teminat altına almaktan geçer. 

Kısa vadeli ve popülist söylemler ile ülkemizin 

tarım ve hayvancılığı sadece geriye gider.

Güçlü Türkiye için güçlü tarım şarttır. Salt 

insan gücünün bir şey ifade etmediği günümüzde 

artık güçlü tarım, akılla yapılan tarımdır. 

Türkiye gıda konusunda kendine yeterli 

üretimi yapamıyor ve kendinden çok daha 

küçük ülkelerden hayvan ithal ediyor ise bu bizi 

batı ülkeleri karşısında güçsüz kılar. En ufak bir 

ambargo tehdidi karşısında Katar gibi sıkıntıya 

düşeriz.

Hayvancılıkla ilgili ithalat yapıldığında, 

ülkemizin ekonomik kaynakları yurtdışına 

giderken yerli üreticiler daha da azalıyor ve 

işlerini devam ettirmeye çalışan işletmeler güç 

kaybı yaşıyorlar.  

15 senedir iktidar olan bir hükümetin artık 

yandaşlık aramadan, liyakat esası çerçevesinde 

Türkiye tarım ve hayvancılığını kalkındırmak 

için, ülkemizin geleceğini güvence altına almak 

adına kollarını sıvayıp, çalışması gerekiyor.

Umuyorum ki seçim sonuçları ülkemize 

hayırlı olur. Umuyorum, seçimlerden sonra tarım 

ve hayvancılığın önemini, stratejik konumunu 

algılayacak bir kadro; sektörümüzü olması 

gerektiği konuma taşıyacak kapasiteye sahip olur. 

Umarım ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 

farkında olduğu gibi seçilen hükümet “Milli 

ekonominin temeli tarımdır” anlayışına geri 

döner. 
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TÜRKIYE, Avrupa’da süt üretici ülkeler 
arasında geçen yıl 20 milyon, 700 bin ton süt 
üretimi ile üçüncü oldu.

Avrupa’da yıllık kişi başı süt tüketimi 
ortalama 59.4 olarak kaydedildi.  Türkiye ise 
yılda sadece 34 kg süt tüketimi ile ortalama-
nın altında kalırken Ulusal Süt Konseyi, süt 
tüketimi için çağrı yaptı.

Türkiye, süt üretiminde dünyada seki-
zinci, Avrupa’da ise üçüncü sırada yer alıyor. 
Süt üretimi son on yılda yüzde 70 artarak 
20.7 milyon tona ulaştı. Her yıl 9,1 ton süt, 
süt ürünleri yapımı için sanayiye aktarılıyor. 
Türkiye’de sağlıklı süt tüketiminin yıllık kişi 
başı 34 kg. olduğuna dikkat çeken Ulusal Süt 
Konseyi, tüketimin azaldığına dikkat çekerek, 
sağlıklı bir gelecek için süt tüketilmesi çağrısı 
yaptı.

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Nevzat Artık, ülke olarak süt üreti-
minde dünyada sekizinci sırada yer almamıza 
rağmen tüketimde dünya sıralamasında geri-
lerde olduğumuzu belirtti. Özellikle büyüme 
çağındaki çocukların her gün kaynağı belli 
sağlıklı süt tüketmeleri gerektiğini kaydeden 
Prof. Dr. Artık, şunları söyledi;

“Türkiye’de süt tüketimi yaklaşık olarak 
kişi başı yıllık 34 kilogram. Avrupa’da ise bu 
ortalama kişi başı 60, Amerika kıtasında 58 
kilogram. Ulusal Süt Konseyi olarak bu ra-
kamların artırılmasını hedefliyoruz. Türkiye, 
süt üretiminde dünyada sekizinci, Avrupa’da 
ise üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’de sağ-
lıklı süt tüketim oranı daha da düşüyor.

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bitkisel üretimde Alan Bazlı Ta-
rımsal Destekler kapsamında çiftçiye yapılan mazot desteğinde artışa gitti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel 
Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Tebliğ, 30 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Tebliğ ile 17/9/2017 tarihli ve 30183 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’in 
EK-1’inde yer alan tablodaki bitkisel ürünler için yapılacak dekara 4 TL 
olarak belirlenen gübre desteği aynı kalırken, mazot desteği ürünlere 
göre farklı tutarlarda artırıldı.
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ÇİFTÇİYE MAZOT DESTEĞİNDE ARTIŞ SAĞLANDI

Ulusal Süt Konseyi’nden

» GÜNCEL

Buğday, Arpa, Çavdar, 
Yulaf, Tritikale

Çeltik, Pamuk

Nohut, Mercimek, 
Kuru Fasulye

Aspir

Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, 
Dane Mısır, Patates

Kanola (Kolza), Soğan, Yaş Çay, 
Fındık, Yem Bitkileri ve Diğer Ürünler

Nadas

Ürünler
Mazot Gübre

Toplam
Destek

(TL/da) (TL/da) (TL/da)

15,00 4,00 19,00

40,00 4,00 44,00

14,00 4,00 18,00

12,00 4,00 16,00

19,00 4,00 23,00

10,00 4,00 14,00

  6,00 - 6,00

Avrupa

İrlanda ........... 125

Finlandiya ...... 120

Estonya ......... 99.1

Danimarka .... 86.8

İsveç ............. 81.8

Avusturya ..... 74.8

Çekya ............ 60.1

Almanya ....... 53.7

Fransa........... 49.6

Amerika

Kanada ......... 71.6

ABD ............... 69.2

Arjantin ......... 40.3

Brezilya......... 48.2

TÜRKİYE .................................... 34

Asya

İsrail.............. 54.8

Güney Kore ... 32.9 

Japonya ........ 30.8

İran ............... 27.1

Çin................. 20.3

HANGİ ÜLKE NE KADAR SÜT İÇİYOR?
2017 Kişi Başı Ortalama İçme Sütü Tüketimi (Kg)

SÜT TÜKETİMİ İÇİN ÇAĞRI
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2018 BUZAĞI YILI Olsun
TÜRKIYE Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus 
Baydar, buzağı ölümlerinin azaltılmasıyla et 
ithalinin önüne geçileceğini belirterek, 2018’in 
kendileri için “buzağı yılı” olacağını söyledi.

İthal edilen hayvandan daha fazla buzağı 
ölümü yaşandığına dikkat çeken Baydar, 
şunları söyledi: “İthal et konusunda ülke 

olarak iyi bir noktaya geleceğimize inanıyoruz. 
Ülke olarak et ve canlı hayvan ithal eden ülke 
konumundan ihraç eden konuma geleceği-
mize inanıyoruz çünkü donanım, kabiliyet 
ve gerekli potansiyele sahip ülkeyiz ve buna 
mecburuz. Ülkemizin, Anadolu’nun her yeri 
ayrı bir değer.”

Baydar, Doğu Anadolu’nun kuzeyindeki 
Ardahan, Artvin, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır 
gibi illerin bile ülkenin önemli et ihtiyacını 
karşılayabilecek potansiyele sahip olduklarını 
belirterek, bunun ilerleyen zamanlarda gerçek-
leşeceğini ifade etti.

Baydar, buzağı ölümlerinin azaltılmasıyla 
ithal etin önüne geçileceğine işaret ederek, 
“Birlik olarak daha az buzağı kaybı için çeşitli 
çalışma ve bilgilendirme toplantıları yapıyo-
ruz. Ülkemizde ithal ettiğimiz hayvandan daha 
fazla buzağı ölüyor. Bunları engelleyip elde 
ettiğimiz et oranını da artırmayı planlıyoruz. 
İşte o zaman et ithalatını önleme konusunda-
ki amacımıza ulaşmış olacağız. Buna bütün 
kalbimizle inanıyoruz. 2018 yılının daha 
verimli ve üretici için daha mutlu yıl olacağına 
inanıyoruz.” dedi.

ÇİĞ SÜT 
SATIŞI
YASAL 
ZEMİNE 
OTURDU

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın-
dan aldığı bilgilere göre, “Çiğ Sütün Arzına 
Dair Tebliğ” 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya 
girdi. 

Tebliğ, çiğ sütün bakkal ve market gibi 
yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye 
sunulmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, çiğ süt satmak isteyen işlet-
meler Bakanlıktan izin almak zorunda. Çiğ 
sütü, son tüketiciye sadece “Hastalıktan Ari 
İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”na sahip, 
bruselloz ve sığır tüberkülozundan ari süt 
üreten hayvancılık işletmeleri satabilecek.

Süt üreten hayvancılık işletmesi merkez 

kabul edilerek 200 kilometrelik yarıçap içinde 
yer alan, sabit bir yerde konuşlandırılmış 
otomatik satış makineleri veya bakkal ve 
market gibi yerel perakendecilerde çiğ süt son 
tüketiciye sunulacak. Hayvancılık işletmesin-
de hazır ambalajlı hale getirilmiş çiğ süt ise 
500 kilometrelik yarıçap içinde son tüketiciye 
sunulabilecek.

Çiğ sütün son tüketiciye arzı, sağımdan 
itibaren 24 saat içinde gerçekleştirilecek. 
Sütün son tüketim tarihi ise ilk sağımdan 
itibaren 48 saati geçmeyecek.

Çiğ süt, son tüketiciye hazır ambalajlı, 
perakende işletme tarafından sağlanan tek 

kullanımlık malzeme veya tüketici tarafından 
sağlanan kaba konularak satılabilecek.

Ürünün sunulduğu hazır ambalaj veya tek 
kullanımlık malzeme, Gıda ile Temas Eden 
Madde ve Malzemeler Yönetmeliği hükümle-
rine uygun olacak.

Çiğ sütün son tüketiciye arzı sırasında, 
ürünün adı (çiğ inek sütü vb.), üreticinin 
adı soyadı veya ticari unvanı, adresi ve 
hayvancılık işletme numarası, sağım tarihi 
ve son tüketim tarihi ambalajda belirtilecek. 
Ayrıca “Kullanmadan önce kaynatın” ve “0-4 
derecede buzdolabında muhafaza ediniz” 
bilgilerine yer verilecek.

EKİM

KASIM

ARALIK

2016 2017

15,08

14,83

14,5

13,97

13,9

13,86

/Kg /Kg/Kg /Kg

4,177

4

3,76

3,55

3,27

3,13

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

2017 2018

15,19

15,43

15,84

16,43

14,25

14,39

14,58

15,04

/Kg /Kg/Kg /Kg

3,97

3,92

3,92

3,90

4,60

4,68

4,79

5,07

CANLI DANA FİYATLARI

2016

2017

DANA ETİ FİYATLARI

43,28

39,21

AĞUSTOS
43,22

39,21

EYLÜL
42,21

39,26

EKİM

2017

2018

39,6

40,01

OCAK

39,54

39,87

ŞUBAT

39,76

41,08

MART

41,13

39,22

KASIM





SÜT sektörünün tüm taraflarını çatısı 
altında toplayan Ulusal Süt Konseyi (USK) 
Yönetim Kurulu, 1 Şubat - 30 Haziran 2018 
tarihleri arasında çiğ süt için tavsiye niteliğin-
de referans alım fiyatını 0,9 kuruşu hizmet 
bedeli olmak üzere 1,53 TL’ye yükseltti. Süt 
fiyatında 13 kuruş artış yapıldı.

Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim 
Kurulu, 16 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da 
toplandı. Toplantıdan, daha önce 1 Ekim 
2017 ile 28 Şubat 2018 tarihleri arasında 
geçerli olmak üzere 1,40 TL olarak belirlenen 
çiğ sütte tavsiye niteliğinde referans alım 

fiyatında artış kararı çıktı.
USK Yönetim Kurulu, çiğ süt arzında mev-

simsel olarak yaşanan azalmayı göz önüne ala-
rak, 22 Eylül 2017 tarihinde yaptığı toplantıda, 
tavsiye niteliğinde çiğ süt referans alım fiyatını 
1 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere 28 Şubat 2018 tarihine kadar 1,40 TL/LT 
olarak belirlemişti. Alınan kararla süt fiyatında 
10 kuruş artış yapılmıştı.

Yüzde 3,6 yağ, yüzde 3,2 protein içerikli 
soğutulmuş süt için belirlenen tavsiye fiyat, 
1 Şubat 2018 ile 30 Haziran 2018 tarihleri 
arasında geçerli olacak.
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ÇİĞ SÜT FİYATI 2018’in
İlk Yarısında 1,53 TL 

ALINAN bütün tedbirlere rağmen et 
fiyatlarında dengenin sağlanamaması ve Et ve 
Süt Kurumunun iç talebe yetişememesi üze-
rine, özel işletmecilere yeniden canlı hayvan 
ve karkas et ithal etme izni veriliyor.

Hazırlana yeni planlara göre, fiyatların 
kalıcı olarak düşük seyretmesini sağlamak 
amacıyla  küçük işletmeciler de Avrupa’dan 
kendi hayvanını kendisi getirebilecek. Et 
ithalatı, 2017 öncesinde hem ESK hem de 
özel sektör eliyle yapılıyordu. 2017’den sonra 
kısıtlama getirilerek, ESK tek yetkili kurum 
olmuştu. ESK’nın bu süreçte planlanan süre-
de hayvanları işletmecilere ulaştıramaması, 
kesime girecek hayvanların az olması ve stok-
ların hızla azalması sebebiyle, et fiyatlarında 
son dönemde yeniden artış yaşandığı belirti-
liyor. Bu sebeple küçük işletmelerin yeniden 
devreye girmesi sağlanacak. Sürecin işleyişi 
hakkında edinilen bilgilere göre; planlanan 
sürede hayvanları eline ulaşmayan işletmeci-
ler, Avrupa’ya kendisi gidebilecek. Bu sayede 
ülkeye, ihtiyaç anında canlı hayvan ve karkas 
etin girmesi sağlanacak. Böylece arz eksikliği 
yaşanmayacak ve fiyatlar stabil seyredecek. Et 
ve Süt Kurumu, burada bir denge sağlanana 
kadar devreden çıkmış olacak. Daha büyük 
işletmeciler ise, eskiden olduğu gibi hay-
vanlarını Arjantin’den, Brezilya’dan, deniz 
yoluyla kendisi getirmeye devam edecek.

KIRMIZI ET 
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DÜNYA Süt İçme rekoru Kuvayi Milliye 
Meydanı’nda bir araya gelen 3 bin 410 öğ-
rencinin aynı anda süt içmesiyle  Balıkesir’de 
kırıldı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan 
Yardımcısı Mehmet Daniş, Balıkesir’in 
süt üretiminde Türkiye’de ilk üçte yer 
aldığını ancak tüketiminde ise aynı başa-
rıyı göstermediğini belirtti. Süt içmenin 
gelişme döneminde özelikle çocuklar için 
çok faydalı olduğunu vurgulayan Daniş, 
şunları kaydetti: “Balıkesir’de çok önemli 
bir etkinlikte bir aradayız. Balıkesir’de 
bu kadar çocuğumuzu bir arada görmek, 
hele hele böyle bir organizasyonda bir 
arada görmek gerçekten çok önemli. Süt 
üretiminde ülkemizde ilk sıralarda yer 
alan Balıkesir’de bu olayın yapılmasını çok 
anlamlı buluyorum.”

Dünya rekoruna ev sahipliği yapmanın 
gururunu yaşadıklarını dile getiren Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu 
da süt üretiminde lider Balıkesir’in bu etkinlik 
sayesinde adını dünyaya duyuracağını söyledi. 

Daha sonra rekoru kayıt altına alacak 
Dünya Çocuk Rekorları Tescil ve Hakem 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, 3 bin 

410 öğrenciye “İç” komutunu verdi. 3 bin 
410 öğrencinin aynı anda süt içmesiyle rekor 
kırılmış oldu.

Balıkesir’de 3 bin 410 Öğrenci Aynı Anda

SÜT İÇEREK REKOR KIRDI
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YONCA

KANOLA

SİLAJLIK MISIR

MISIR DANE

PAMUK (YEMLİK)

ŞEKER PANCARI POSASI (İTHAL)

SOYA KÜSPESİ

SOYA KÜSPESİ (İTHAL)

SAMAN

ARPA

YEMLİK BUĞDAY

KANOLA KÜSPESİ

BUĞDAY KEPEĞİ

BESİ YEMİ

SÜT YEMİ
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İthalat Bu Hızla Devam 
Ederse Üretim Sürdürülemez

Bu yılın ilk 3 aylık dış ticaret 
verileri açıklandı. Türkiye İsta-
tistik Kurumu verilerine göre, 
Türkiye 2017 yılında 1.2 milyar 
dolar karşılığında 896 bin baş 
sığır ithal edilirken bu yılın ilk 3 
aylık döneminde 329 bin baş sı-
ğır ithal edildi. İthal edilen sığır 
karşılığında dışarıya ödenen dö-
viz 395.4 milyon dolar. Geçen 
yılın aynı dönemine göre itha-
lattaki artış yüzde 142. Geçen 
yıl ilk 3 ayda 136 bin baş sığır 
ithalatı için 169.6 milyon dolar 
ödenmişti. Yapılan bu ithalatın 
çok büyük bölümünü kasaplık 
ve besilik sığırdan oluşuyor. 
İthalatla birlikte Türkiye’de 
üretim yapanların çiftliğindeki 
hayvanın değeri düşüyor.

İlk 3 aylık dönemde koyun 
ithalatı ise deyim yerindeyse 
patladı. 2018 yılı Ocak- Mart 
döneminde 125 bin baş koyun 
ithal edilerek 15.2 milyon dolar 
başka ülke çiftçilerine ödendi. 
Geçen yılın aynı dönemine göre 
tam 28 katlık artış var. Geçen yıl 
ilk 3 ayda 4 bin 466 baş koyun 
ithalatı için 565 bin dolar öden-
di. 2017 yılında toplamda 281 
bin baş koyun ithalatına 37.3 
milyon dolar ödendi.Yani geçen 
sene 12 ayda yapılan ithalatın 
yarısı ilk 3 ayda gerçekleştirildi.

Sadece canlı hayvan ithalatı 
yapılmıyor. Geçen yıl toplam-
da 18 bin 879 ton büyükbaş 
hayvan eti ithalatı yapan ve 85.3 
milyon dolar ödeyen Türkiye, 
2018’in ilk 3 aylık dönemin-
de 12 bin 714 ton büyük baş 
hayvan eti ithal ederek 63,3 
milyon dolar ödedi. Geçen yıl 
ilk üç ayda 1.640 ton büyük baş 
hayvan eti ithalatı için 6,5 mil-
yon dolar ödenmişti. Büyük baş 
hayvan eti ithalatı 2018 yılında 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 675 arttı.

Yem Fiyatları 
Kontrol Edilemiyor

 Hayvancılık yapanlar için 
en temel girdilerden birisi 

TÜRKİYE 24 Haziran’da 
çok önemli bir seçim yapacak.
Seçimden sonra kim kazanırsa 
kazansın atılacak ilk adımlardan 
birisi hayvancılık politikasının 
yeniden belirlenmesi olmalı.

Yıllardır uygulanan ve ülke 
hayvancılığına bir yararı olma-
yan, hayvancılığı geri dönülmez 
bir çöküşe sürükleyen ithalatçı 
politika yerine, yeni bir bakış açı-
sı ile sektörün tüm paydaşlarının 
görüşleri ve önerileri doğrultu-
sunda orta ve uzun vadeli strate-
jileri olan ulusal bir hayvancılık 
politikasına ihtiyaç var.

2010 yılından bu yana kesin-
tisiz devam eden ithalat politikası 
sadece küçük aile işletmelerini 
değil, büyük umutlarla sektöre 
giren, yatırımlar yapan orta 
ve büyük ölçekli işletmeleri de 
üretim yapamaz noktaya getirdi. 
Son yıllarda kurulan bir çok işlet-
me üretimden çekildi,Bazıları 
el değiştirdi. devam edenler ise 
yarından umutsuz bir biçimde 
faaliyetlerine devam etmeye 
çalışıyor.  herkes te bir umutsuz-
luk,karamsarlık var. Oysa Tür-
kiye’nin hayvancılık potansiyeli 
çok yüksek. Doğru politikalarla 
çok büyük hamleler yapılabilir.
Türkiye ithalat bir yana ihracat 
yapacak düzeye gelebilir.

hayvan materyali diğeri ise yem. 
Yem hammaddeleri bakımın-
dan yüzde 50’nin üzerinde 
dışa bağımlı olan Türkiye, yem 
fiyatlarını kontrol edemiyor. 
Dünyada hammadde fiyatları 
artarken bir yandan da döviz-
deki artış nedeniyle Türkiye’de 
yem fiyatları sürekli artıyor.

Türkiye Yem Sanayicileri 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Ülkü Karakuş’un verdiği bilgi-
lere göre, yılbaşından bu yana 
yem sektöründeki maliyet artışı 
yüzde 70’e ulaştı. Yılbaşında 
tonu  375 dolar olan soya Nisan 
sonu itibariyle  600 dolara 
ulaştı. Aynı dönemde ayçiçeği 
küspesi 210 dolardan 320 dola-
rın üzerine çıktı.

Et ve Süt Kurumu verilerine 
göre, Nisan 2017-Nisan 2018 
döneminde bir yılda samanın 
fiyatı yüzde 64.6 oranında arttı. 
Sadece bu yılın ilk üç aylık 
döneminde peş peşe gelen zam-
larla yem fiyatı ortalama yüzde 
20 ile yüzde 30 oranında artış 
kaydetti. Dövizdeki artışa bağlı 
olarak yemdeki fiyat artışının 
devam etmesi bekleniyor.

Yemdeki fiyat artışının 
başlıca nedenleri, dünya 
soya fiyatının artması, Çin’in 
Karadeniz Ülkeleri olarak 
adlandırılan Rusya, Ukrayna 
ve Kazakistan’dan doğrudan 
ayçiçeği küspesi alması nede-
niyle fiyatın artması, dövizdeki 
artış olarak gösteriliyor. Ayrıca 
yem amaçlı ithal edilen genetiği 
değiştirilmiş soya ve mısıra 
yönelik denetimler sonucunda 
izin verilmeyen genlerin tespiti 
sonrasında ürünlerin men-
şeine iadesi nedeniyle ülkeye 
hammadde girişinin azalması 
da fiyatları artırıyor.

Mısır Üretimine Destek
Azaldı, İthalat Arttı

Hayvancılığın gelişmesine 
paralel olarak Türkiye’de mısır 
üretimi de hızla arttı.Türkiye, 
bundan 10- 15 yıl önce yılda 
2 milyon ton mısır üretirken 
verilen destekler ve hayvancılık 

sektörünün talebi ile üretim 
6 milyon tonun üzerine çıktı. 
2015 yılında mısır üretimi 
6 milyon 400 bin ton oldu. 
Ancak, mısır üretimine verilen 
desteğin düşürülmesi ve su kı-
sıtı olan yerlerde mısır ekimine 
sınırlama getirilmesi üretimde 
düşüşe neden oldu. 2017’de mı-
sır üretimi 5.9 milyon tona ge-
riledi. Çiftçi mısır üretiminden 
pamuk ekimine yöneldi. Buna 
karşılık mısır ithalatında ciddi 
artış oldu. Türkiye, 2017 yılında 
2.1 milyon ton mısır ithalatına 
429 milyon dolar ödedi. Geçen 
sene ilk 3 ayda 103 bin ton 
mısır ithalatı gerçekleşirken 
bu sene aynı dönemde ithalat 
10 kattan daha fazla artarak 1 
milyon 41 bin tona ulaştı. 

Girdilerdeki Artış Ürüne 
Yansıtılamıyor

Üretici yem başta olmak 
üzere girdi fiyatlarındaki fiyat 
artışını aynı oranlarda ürüne 

HAYVANCILIKTA YENİ
POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR

14  TÜSEDAD DERGİSİ

» KONUK YAZAR

Ali Ekber YILDIRIM
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www.tarimdunyasi.net



yansıtamıyor. Hükümetin 
gıda enflasyonu ile mücadele 
çerçevesinde çiğ süt ve karkas 
et fiyatının artması istenmiyor. 
Et fiyatı artmasın diye 8 yıldan 
bu yana ithalat yapılıyor. Çiğ 
süt fiyatı ise Ulusal Süt Konseyi 
tarafından çoğunlukla 6 aylık 
dönemler itibariyle referans 
fiyat adı altında sabitleniyor. 
2014-2016 döneminde 36 ay çiğ 
süt referans fiyatı hep 1 lira 15 
kuruş olarak uygulandı. 2017 
yılı başından itibaren fiyat 10 
kuruşluk artışlarla  en son 1 
Şubat 2018- 30 Haziran 2018 
dönemi için 1 lira 53 kuruş 
olarak uygulanmasına karar 
verildi.  Et ve Süt Kurumu 
verilerine göre  çiğ süt ortalama 
1 lira 39 kuruştan alıcı buluyor. 
Yılın ilk 3 aylık döneminde sa-
dece yeme yüzde 20 zam geldi. 
Fakat üretici bunu süte yansıta-
mıyor. Girdide fiyatın artması 
serbest,üreticinin ürettiği çiğ 
süt ve karkas ette fiyat artışı 
adeta yasak. Böyle bir düzende 
sürdürülebilir üretimden söz 
edilebilinir mi?

Tüketici açısından bakıl-
dığında, üreticide artmayan 
fiyatlar tüketicide artıyor.Türki-
ye İstatistik Kurumu verilerine 
göre Mart ayı sonu itibariyle  on 
iki aylık ortalamaya göre  uzun 
ömürlü süt(UHT) yüzde 14. 
kaşar peyniri yüzde 11, yoğurt 

yüzde 15 tereyağı yüzde 29 artış 
gösterdi. 2018 yılı 3 aylık orta-
lamada ise   kaşar peynirindeki 
fiyat artışı yüzde 30, tereyağında 
yüzde  50’ye ulaştı.

Yemdeki fiyat artışını aynı 
oranda et ve süt fiyatlarına 
yansıtamayan üretici ciddi 
olarak zarar ediyor. Bu nedenle 
hayvancılıktan çekiliyor. Bu 
sürdürülebilir bir durum değil.

Yeni Politikalarda 
Neler Olmalı?

Başta da belirttiğimiz gibi, 
hayvancılıkta içine düşülen çık-
mazdan, ithalat politikasından 
kurtulmak için yeni bakış açısı 
ile yeni politikalara ihtiyaç var. 
Bu yeni politikada neler olmalı?

1-  Öncelikle hayvancılıkla 
ilgili verilerin tamamı elden 
geçirilmeli. Hayvan varlığı,çiftçi 
sayısı, yem ekim alanları,mera 
alanları gerçekçi bir şekilde be-
lirlenmeli. Doğru politika ancak 
doğru verilerle oluşturulabilir.

2- Daha önce defalarca 
yapılan ancak bakanlığın ve 
bürokrasinin yönlendirmeleri 
ile gerçeği yansıtmayan tespitler 
çöpe atılarak, sektörde eli taşın 
altında olan paydaşların görüş 
ve önerileri doğrultusunda 
yapılması gerekenler öncelik 
sırasına göre tespit edilerek 
uygulanacak politikanın ana 
unsuru olarak benimsenmeli.

3- Mera alanları, yem bitki-
leri ekim alanları belirlenerek 
bu alanlardan maksimum verim 
elde edilmesi için hemen çalış-
ma başlatılmalı. Böylece yemde 
dışa bağımlılık hızla azaltılmalı 
ve  belli bir program dahilinde 
tamamen sonlandırılmalı.

4- Hayvan sağlığı konu-
sunda somut adımlar atılarak 
hayvan hastalıklarıyla etkin 
mücadele edilmeli.

5- Islah çalışmaları üretici, 
üniversite,kamu ve özel sektör 
eliyle uzun vadeli bir poli-
tika olarak belirlenmeli. Bu 
konuda gerekli her türlü destek 
sağlanmalı.

6- Tarım Havzaları Modeli 
kapsamında belirlenen hayvan-
cılık yetiştiricilik bölgesi, hay-
van materyali sağlayan bir özel 
bölge statüsüne kavuşturulmalı. 
Bu bölgede entegre hayvancılık 
işletmeleri kurularak hayvan 
materyalinin yetiştirilmesinin 
yanı sıra et üretim merkezi ha-
line getirilmeli. Uruguay’dan,B-
rezilya’dan hayvan veya et ithal 
edileceğine bu bölgeden elde 
edilmeli. Örneğin Erzurum ve 
Kars bölgesinden tüketim böl-
gelerine besilik,kasaplık hayvan 
yerine et olarak tedarik edilecek 
yapının kurulması sağlanmalı. 
Avrupa’dan,Latin Amerika’dan 
et ithal etmek yerine bu bölge-
den et sağlanmalı.

7- Süt hayvancılığı üretimin 
odağındaki temel faaliyet alanı 
olarak benimsenmeli. Süt üre-
ticisi para kazanmadığı sürece 
hayvancılıkta sorunların çözüm 
bulunamayacağı ve gelişme 
kaydedilemeyeceği bilinerek 
süt hayvancılığına özel önem 
verilmeli.

8- Genç çiftçi, 300 koyun, 
250 bin damızlık gibi tama-
men ithalatla hayvan dağıtma 
projelerinden vazgeçilerek 
üretim yapacak ortamın 
sağlanması temel hedeflerden 
birisi olmalı.

9- İzmir Modeli’nde olduğu 
gibi yerel yönetimler,bele-
diyeler ile işbirliği yapılarak 
yerelde üretim-yerelde tüketim 
artıracak önlemler alınmalı. Bu 
amaçla kooperatifçilik faaliyet-
leri en üst düzeyde desteklen-
meli,teşvik edilmeli.

10- Piyasayı düzenleyici bir 
kurum mutlaka olmalı. Ancak 
Et ve Süt Kurumu’nun yaptığı 
gibi piyasayı ithalatla değil, 
üretimle, ülke kaynaklarının 
verimli kullanılması ile piyasaya 
işlerlik kazandırılmalı.

 Elbette daha sayılacak,yazı-
lacak bir çok öneri var. Yazının 
sınırları kapsamında ilk etapta  
akla gelecekleri sıraladık.

Özetle, hayvancılıkta zaman 
yitirilmeden yeni bakış açısı ile 
yeni politikalara ihtiyaç var.
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TÜRKIYE İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tarafından 
hazırlanan “2017 Canlı Hayvan 
ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve 
Üretim Değeri” raporuna göre 
bütün kalemlerde farklı değer-
lerde olmak üzere artış yaşandı. 

Kültür sığır fiyatı 2017 
yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 17,1 artarak 6 bin 046 TL 
ve yerli sığır fiyatı yüzde 20,4 
artarak 3 bin 762 TL olarak 
gerçekleşti. Koyun ve keçi fi-
yatlarına bakıldığında, merinos 
koyun fiyatında yüzde 15,7, yer-
li koyun fiyatında yüzde 21,2 ve 
tiftik keçisi fiyatında yüzde 20,5 
artış görüldü. Kümes hayvan-
larından et tavuğu fiyatı yüzde 
6,3 artarak 14,80 TL ve yumurta 
tavuğu fiyatı yüzde 13,1 artarak 
17,47 TL olarak gerçekleşti.

Rapora göre inek sütü fiyatı 
2017 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 7 artarak 1,24 TL, koyun 

sütü fiyatı ise yüzde 7,6 artarak 
2,41 TL oldu. 

Kırmızı et fiyatlarına bakıl-
dığında, sığır eti fiyatı yüzde 
9,6 artarak 27,44 TL, koyun eti 
fiyatı yüzde 14,8 artarak 27,82 
TL olarak gerçekleşti.

En Büyük Artış 
Canlı Hayvan Fiyatlarında

Canlı hayvan değeri 2017 
yılında 117,8 milyar TL oldu. 
Büyükbaş hayvanların değeri bir 
önceki yıla göre yüzde 34,5 ar-
tarak 84,3 milyar TL, küçükbaş 
hayvanların değeri yüzde 27,3 
artarak 28 milyar TL ve kümes 
hayvanlarının değeri yüzde 6,8 
artarak 5,3 milyar TL oldu.

Hayvansal üretim değeri 2017 
yılında 69,9 milyar TL Oldu

Hayvansal ürün üretim 
değeri 2017 yılında yüzde 12,5 
artarak 69,9 milyar TL oldu. 

Canlı hayvan ve hayvansal 
ürünlerde üretim ve fiyatlar 
artmaya devam ederken en 
büyük artış yüzde 31,1 ile 
canlı hayvanda gerçekleşti.

Canlı Hayvan ve 
Hayvansal Ürünlerde 
FİYAT ARTIŞI 
DEVAM EDİYOR
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inek sütü miktarı Ocak ayında 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 13,4 arttı, Şubat 
ayında ise yüzde 15,2 oranın-
da arttı. 

Ocak ayında ticari süt 
işletmeleri tarafından içme sütü 
üretimi 178 bin 400 ton olarak 
gerçekleşti ve bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 22,1 artış 
gösterdi. Şubat ayında da içme 

sütü üretimi 154 bin 770 ton 
olarak gerçekleşti ve bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 
artış gösterdi.

İnek peyniri üretimi 60 bin 
ton ile bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 12 arttı. Koyun, 
keçi, manda ve karışık sütlerden 
elde edilen peynir çeşitleri ise 
616 ton ile bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 90,9 arttı.

Yoğurt üretimi 93 bin 535 
ton ile bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 5 arttı. Ayran 
üretimi ise 52 bin 965 ton ile 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 12,1 artış gösterdi.

Ocak ayında ticari süt işlet-
meleri tarafından toplanan inek 
sütü yağ oranı ortalama yüzde 
3,4, protein oranı ise ortalama 
yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Süt üretim değeri 28,8 milyar 
TL, bal üretim değeri 3,3 milyar 
TL, yumurta üretim değeri 6,5 
milyar TL ve kırmızı et üretim 
değeri 30,9 milyar TL oldu.

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 
2018’e Artışla Başladı

Ticari süt işletmelerince 
Ocak ayında 845 bin 191 ton 
inek sütü toplandı. Toplanan 
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GIDA, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı’nca, hayvan 
hastalıkları ile mücadelede 
kullanılan ilaçların izlenebilir-
liğini sağlamak, ilaç tüketimini 
kontrol altına almak ve hayvan-
sal gıdalardaki kalıntı proble-
mini önleyerek gıda güvenliğini 
temin etmek amacıyla veteriner 
hekimlerin reçetelerini elekt-
ronik ortamda düzenleyebile-
ceği Elektronik Reçete Sistemi 
(E-Reçete) oluşturuldu.

Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın açıklamasına göre 
süreç şöyle gelişti: E-Reçete Sis-
temiyle ilgili yazılım çalışmaları 
2017 yılı başı itibarıyla tamam-

landı ve sonrasında Sistemin 
tanıtılması amacıyla öncelikle 
Veteriner Hekim Oda Başkanla-
rı, Bakanlık ilgili birimleri ve İl 
Müdürlüklerinde görevli sistem 
sorumluları ile toplantılar dü-
zenleyerek uygulama hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Devam eden süreçte E-Reçe-
te Sistemine kullanıcı kayıtla-
rına başlanarak ve 15.07.2017 
tarihi itibarıyla ülke genelinde 
veteriner hekimler için test 
uygulamasına açılmış ve test 
süreci 2017 yılı sonuna kadar 
devam etti.

Sistemin test süresinde 
bulunduğu zaman dilimi 

içerisinde, Bakanlık uzmanları 
tarafından 32 İlde düzenlenen 
toplantılarda 5 binden fazla 
meslek mensubuna bilgilendir-
mede bulundu, ayrıca veteriner 
ilaç sektörü, üniversiteler ve 
hayvancılık sektörü temsilcileri 
ile yapılan toplantılarda 2 bine 
yakın kişiyle görüş alış verişinde 
bulunuldu.

Bütün bu çalışmalar sonun-
da Sistem üzerinde gerekli iyi-
leştirmeler yapılarak 01.01.2018 
tarihi itibarıyla tüm Ülkede 
veteriner hekimlik alanında 
Elektronik Reçete    (E-Reçete) 
uygulamasına geçildi.

Diğer taraftan Bakanlık ül-

kemizde hayvan sağlığı alanında 
kullanılan veteriner ilaçlarının 
üretimi veya ithalatından son 
kullanımına kadar izlenmesi ve 
kayıt altına alınması amacıyla 
ayrıca İlaç Takip Sistemi (İTS) 
kurulmasına karar vererek  
2017 yılı içerisinde İlaç Takip 
Sistemi yazılım çalışmaları da 
başlattı. 

Gelinen noktada İlaç Takip 
Sistemi( İTS) yazılım çalışmala-
rı da tamamlanmış ve 2018 yılı 
Şubat ayı itibarıyla İlaç Takip 
Sisteminin (İTS) de uygula-
maya konulması ve E-Reçete 
Sistemi ile entegre edilmesi 
sağlanacağı ifade edildi. 

Hayvan Hastalıklarında 
E-REÇETE DÖNEMİ
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HAYVANCILIK Destekleme-
leri Uygulama Tebliği’ne göre 
buzağı desteklemelerinden ya-
rarlanılabilmesi için buzağıların 
1 Ocak-31 Aralık 2018’de doğ-
muş olması gerekecek. Buzağı 
desteklemesine başvurular 2 
Temmuz - 31 Ağustos 2018 ve 2 
Mayıs 2019 -1 Temmuz 2019’da 
olmak üzere iki dönem halinde 
yapılabilecek. Birinci dönem 
başvuru yapamayanlar ikinci 
dönemde başvuru yapabilecek.

Malak desteklemesi de iki 
dönem halinde yapılacak. Yetiş-
tiricilerin birinci dönem için 1 
Kasım-31 Aralık, ikinci dönem 
içinde 1 Haziran-1 Temmuz 
2019 tarihlerinde il ya da ilçe 
müdürlüklerine müracaatta 
bulunması gerekecek.

Anaç manda destekleme-
sinden yararlanmak isteyen 
yetiştiriciler, Damızlık Manda 
Yetiştiricileri Birliğine üye 
ise birlikler aracılığıyla, üye 
olmayan yetiştiriciler il veya 
ilçe müdürlüklerine 1 Kasım 

ile 31 Aralık 2018 tarihlerinde 
başvuruda bulunacak.

Koyun ve Keçide Küpe Şartı
Koyun ve keçi yetiştirici-

liği yapan, damızlık koyun ve 
keçi yetiştiricileri birliklerine 
üye, hayvanları küpelenmiş ve 
TÜRKVET’e kayıtlı yetiştirici-
ler, anaç hayvan desteklemele-
rinden yararlanabilecek.

Desteklemeden yararlanmak 
isteyen yetiştiriciler, (göçer 
hayvancılık yapan yetiştiriciler 
dahil), üyesi olduğu damızlık 
koyun ve keçi yetiştiricileri 
birliğine 1 Eylül - 2 Kasım 2018 
tarihlerinde başvuru yapacak.

Ürettiği tiftiği, Tiftik ve 
Yapağı Tarım Satış Kooperatif-
leri Birliği (Tiftikbirlik) ve bağlı 
kooperatiflere veya damızlık 
koyun ve keçi yetiştiricileri 
birliklerine satan üreticilere, 
kilogram başına destekleme 
ödemesi yapılacak.

Çoban istihdam desteği 
200 anaç küçükbaş (koyun-ke-

çi) hayvan varlığına sahip 
işletmelere ödenecek. Köy-ma-
halle sürülerini ortak otlatan 
çobanlar da desteklemeden 
yararlandırılacak. Başvurular 
işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe 
müdürlüklerine, 1 Haziran - 31 
Aralık tarihlerinde yapılacak.

Çiğ Süt Desteklemelerinde 
Evraklara Dikkat!

Çiğ süt desteklemesi, 
Bakanlığın belirleyeceği birim 
fiyatlar üzerinden dönemler 
halinde yapılacak. Döneminde 
başvurusunu ve evraklarını ta-
mamlamayanlar desteklemeden 
yararlanamayacak.

Arıcılık Kayıt Sistemine 
(AKS) kayıtlı, en az 30, en 
fazla bin adet arılı kovana sahip 
yetiştirici/üretici örgütü üyesi 
arıcılara destekleme ödemesi 
yapılacak. Arıcılar, desteğini 
almak istediği ve üyesi olduğu 
yetiştirici/üretici örgütüne 20 
Temmuz 2018’e kadar dilekçe 
ile başvuracak.

Düve Alımında En Az 
20 Hayvan Şartı 

Düve alım desteğinden 
yararlanmak isteyen yetiştirici 
işletmesi en az 20 baş düve satın 
almış olacak. Bir işletmenin 
düve desteklemesinden yararla-
nabilmesi için hayvan sayısının, 
20-100 baş olması gerekecek.

Besilik erkek sığır destek-
lemesi almak isteyen yetiştiri-
cilerin, sığırları erkek, 12 aylık 
yaştan büyük ve karkas ağırlığı 
en az 200 kilogram olması 
gerekecek. Yetiştirici en fazla 
200 baş sığırı için destekten 
yararlanabilecek.
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Desteklemeleri Uygulama Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.



TÜRKIYE Kırmızı Et Üreticileri Merkez 
Birliğinin Antalya’da düzenlenen istişare 
toplantısına katılan Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı 
konuşmada tarım ve hayvancılıkla ilgili 
önemli değerlendirmelerde bulundu.

Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak 
tüketicinin erişebileceği fiyatlarda yeterli 
arzı oluşturabilmek için 

ihtiyacç olan 1 
Milyon Düve he-
define ulaşmak 
gerektiğini kay-
deden Fakıbabı 
şunları söyledi:  
“Bu nedenle 
hayvan varlığı-
mızı artırma-

lıyız. 

Ayrıca hayvan hastalıklarıyla da mücadele 
etmemiz gerekmektedir. Hayvancılığın 
devam edebilmesi için buzağı varlığı büyük 
önem taşımaktadır. Bundan dolayı 2018 
yılını “Buzağı Kayıplarını Önleme Yılı” 
ilan ettik. Ülkemizde buzağı ölüm oranı 
yüzde 15 civarında. Biz bu oranı yüzde 5’e 
düşürmeliyiz. Bu kapsamda tüm aşıları da 
ücretsiz yapıyoruz. Kayıtlı, programlı aşıları 
yapılmış, 4 ay ve üzeri yaştaki buzağılar için 
750 liraya kadar destek veriyoruz.

Ayrıca 2018 yılında hayvan sayımızın 
arttırılmasına yönelik iki yeni proje başlat-
tık. Bunlardan ilki 250 Bin Düve Projesi, 
Proje kapsamında 3 yılda toplam 250 bin 
baş düve verilecek Proje ile 7 yılda yaklaşık 
1,5 milyon damızlık hayvan sayısına ulaşı-
lacaktır.”

Yem fiyatlarına değinen bakan Fakı-
baba “Besicilikte yem giderlerinin toplam 

girdilerin yüzde 25 ile 40 oluşturmaktadır. 
Dövize bağlı yem, hammadde fiyatlarında-
ki yükselme ve döviz kurundaki dalgalan-

mada maliyetlerde artış olmasına neden 
olmaktadır” dedi.

Bu durumda hayvancılıkta, yem 
maliyeti açısından meraların ne kadar 

önemli olduğu bir kez daha anla-
şılmaktadır. Yemden alınan % 8 
oranındaki KDV’yi kaldırdık. Son 

15 yılda 5 milyar lira yem bitkilerine destek 
ödedik. Yem bitkisi tohumu üretim ve 
kullanım desteğini yüzde 100, Yem bitkisi 
üretim desteğini ise yüzde 30-50 oranında 
artırdık. Ayrıca mera hayvancılığı yetiştirici 
bölgelerinde yem bitkisi ekenlere ilave yüzde 
25 destek vereceğiz.

“Ot olmadan et olmaz” dediklerini ve 
mera ıslah çalışmalarına hız verdiklerini de 
hatırlatan Fakıbaba, şöyle devam etti: “Bunun 
için kaba yem deposu olan meralara önem 
veriyoruz. Biliyoruz ki meralar sürdürülebilir 
hayvancılığın sigortasıdır. 6 milyon 400 bin 
dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamam-
ladık. Bu yıl da 2,7 milyon dekar alanda 
çalışma başlattık. Bunlara ek olarak 2018 
yılında mazot maliyetinin yarısını karşılama-
ya başladık.”

Karkas verime de değinene Bakan Fakı-
baba girdi maliyetlerindeki artıştan kaynaklı 
erken kesimler gerçekleştiğine işaret ederek 
“Buda kırmızı et miktarında verim kaybına 
neden olmaktadır. Örneğin karkası 1 
kg artırdığımızda; 16 milyon büyükbaş 
hayvanımızda 16 bin ton karkas yapar. 
Buda 500 kg canlı ağırlık hesabına göre 
32 bin büyükbaş hayvan karşılığıdır. Tüm 
büyükbaşta karkası 1 kg artırdığımızda 32 
bin baş hayvanı ithal etmeyeceğiz anlamına 
gelmektedir” dedi. 

Fakıbaba “Besicilikte yem giderlerinin toplam girdilerin 
yüzde 25 ile 40 oluşturmaktadır. Dövize bağlı yem, hammadde 
fiyatlarındaki yükselme ve döviz kurundaki dalgalanmada 
maliyetlerde artış olmasına neden olmaktadır” dedi.

BAKAN FAKIBABA Hayvancılıkla 
İlgili Gündemi Değerlendirdi
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TÜRKIYE Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve 
Üreticileri Birliği Derneği (SETBIR) Başkanı 
Tarık Tezel, yaptığı açıklamada 24 Haziran 
seçimleri öncesi adaylara, süt ve kırmızı 
ette yapılması gerekenlere ilişkin 10 öneride 
bulundu. 

Yazılı bir açıklama açıklamasında, Tezel, 
24 Haziran’dan sonra Türkiye’nin yeni 
dönemin kapısını aralayacağını belirtti. Yeni 
dönemde yönetimi üstlenecek olanların 
önündeki görevlerden birinin de halkın 
kaliteli ve hesaplı süt ve kırmızı et ürünlerini 
tüketerek, dengeli beslenmesini sağlamak 
olduğuna işaret eden Tezel, sektörün tüm 
girdi kaynaklarında uluslararası standartlarda 
üretim modellerinin geliştirilmesine ihtiyaç 
bulunduğunu savundu. KDV’nin sıfırlanma-
sının SETBIR olarak mevcut durumu daha da 
iyileştirebileceklerine inandıklarını vurgu-
layan Tezel, seçim sonrası ülke yönetimini 

üstlenecek kadrolara 10 maddelik öneride 
bulundu. Tezel, bu maddeleri şöyle sıraladı: 
“Hayvansal protein ürünlerinde KDV’yi 
sıfırlamak, tüm tarımsal ürünlerde fiyatlan-
dırmayı kalite odaklı bir sisteme kavuştur-
mak, halk sağlığını tehdit eden uygulamalar 
ve ambalajsız ürün satışını engelleyerek 
kayıt dışını ortadan kaldırmak, regülasyonu, 
hayvancılıktaki dönemsel arz-talep dengesini 
gözeterek fiyat istikrarını sağlayacak şekilde 
yeniden yapılandırmak, süt ve kırmızı et 
ürünlerinin niteliğine ve üretimine ilişkin bil-
gi kirliliğini önlemek, taklit ve tağşişin önüne 
geçmek, meraları, ıslah amaçlı hayvancılık 
işletmelerine kiralamak, yem bitkisi üreti-
minde hayvancılığa dayalı bir ürün deseni 
yaratmak, etçi, sütçü ve kombine damızlık-
ların yetiştirilmesine yönelik hayvan ıslah 
projelerini yaygınlaştırmak, buzağı ölümlerini 
azaltmak.” 

TÜRKIYE’DE hayvan nüfusunu artırmak 
ve yetiştiriciyi desteklemek amacıyla başla-
tılan 500 Bin Anaç Koyun ve 250 Bin Düve 
Projesi için edinilecek hayvanlara TARSİM 
güvence verecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca başlatılan “500 Bin Anaç Koyun 
ve 250 Bin Düve Projeleri” kapsamında, 
yetiştiricilere edindirilecek olan küçükbaş ve 
büyükbaş hayvanlar TARSİM’in güven-
cesinde olacak. 250 Bin Düve Projesi için 
“Dar Kapsamlı Tarife”, 500 bin Anaç Koyun 
Projesi için ise hırsızlık teminatının da dahil 
olduğu “Geniş Kapsamlı Tarife” üzerinden 
işlemler gerçekleştirilecek. Hayvan popülas-

yonunun artırılması, et ithalatının önlenmesi 
ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ama-
cıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından başlatılan Projeler, TİGEM, T.C. 
Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 
yürütülüyor. Primler Devletten Üreticilerin 
edinecekleri hayvanlar için ihtiyaç duyulacak 
“Hayvan Hayat Sigortası” primlerinin yüzde 

50’si Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
bütçesinden, geriye kalan yüzde 50’lik tutar 
ise üreticiden tahsil edilmeyerek TARSİM 
tarafından karşılanacak. Üreticilerin hayvan-
larında teminat kapsamında yer alan riskin 
gerçekleşmesi halinde, en geç 24 saat içinde 
TARSİM Çağrı Merkezi’ne (0850 250 82 77) 
hasar ihbarında bulunması gerekiyor.
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250 BİN DÜVE 
KAMPANYASINDA 
GÜVENCE TARSİM’DEN

Seçim Sürecinde Kırmızı Et ve Süt İçin 10 ÖNERİ
BU 10 İŞİ
YAPALIM

1- Hayvansal protein ürünlerinde 
KDV’yi sıfırlamak.
2- Tüm tarımsal ürünlerde fiyat-
landırmayı kalite odaklı bir sisteme 

kavuşturmak.
3- Halk sağlığını tehdit eden uygu-
lamalar ve ambalajsız ürün satışını 
engelleyerek kayıt

dışını ortadan kaldırmak.
4- Regülasyonu, hayvancılıktaki dö-
nemsel arz-talep dengesini gözeterek, 

fiyat istikrarını
sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmak.
5- Süt ve kırmızı et ürünlerinin niteliğine 
ve üretimine ilişkin bilgi kirliliğini 
önlemek.
6- Taklit ve tağşişin önüne geçmek.
7- Meraları, ıslah amaçlı olarak hay-
vancılık işletmelerine kiralamak.
8- Yem bitkisi üretiminde hayvancı-
lığa dayalı bir ürün deseni yaratmak.
9- Etçi, sütçü ve kombine damız-
lıkların yetiştirilmesine yönelik 
hayvan ıslah projelerini
yaygınlaştırmak.
10- Buzağı ölümlerini azaltmak.



14-15 Ekim 2017 tarihleri 
arasında Bursa - Mudanya 
ilçesinde Montania Otel’de 
ikincisi gerçekleştirilen İkinci 
TÜSEDAD Arma Konferan-
sında konuşan TÜSEDAD 
yönetim Kurulu Başkanı Sen-
cer Solakoğlu, çözüm odaklı 
bu organizasyonların sektörün 
gelişimine önemli katkıda 
bulunabileceğini söyledi. 

Üye sayısı olarak büyük 
bir dernek olmasa da TÜ-
SEDAD’ın üretim miktarı 
ve üyelerinin süt kalitesiyle 
Türkiye için çok önemli bir 
konumda olduğunu ifade 
eden Solakoğlu, “Süt fiyatları 
veya alınan kararlarla ilgili 
bugün olumsuz görünen bazı 
koşulların verimliliği arttıracak 
neticeleri olabilir” dedi. 

TÜSEDAD’ın daha güçlü 
bir şekilde temsil edilmesini 
hedeflediklerini söyleyen 
Solakoğlu, “Doğru tarım ve 
hayvancılık politikalarının 
uygulanması ve sürdürülebilir 
verimlilik temeli üzerine otur-

muş anlayışla üretim yapmak 
sadece ülke ekonomisi için 
değil toplum sağlığı için de çok 
önemli bir konudur” dedi. 

Daha sonra gün boyu 
süren çalıştaylar için gruplara 
ayrılan TÜSEDAD üyeleri ve 
akademisyenlerden ve farklı 
kurum ve kuruluşlardan gelen 
davetliler konferansta oyla-
mayla seçilen konular ürerinde 
fikir alışverişinde bulunarak bu 
alanlardaki fırsat ve tehditleri 
masaya yatırdılar. 

“Kooperatif/Şirketleşme, 
Nitelikli İşgücü Temini, Ve-
rimli Üretim-  Atık Yönetimi, 
Satın Alma-Genel Giderler, 
Süt, Et Pazarlama ve Destekler, 
TÜSEDAD Gelecek Yol Harita-
sı konuları üzerinde yapılan 
uzun görüşmelerin ardından 
sektöre yol haritası olacak 
sonuç raporu hazırlandı. 

Hayvansal Üretimde
En Önemli Faktör Süt

Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre ülkemizde 2017 

yılında 66,9 milyar TL’lik bir 
hayvansal üretim değeri ger-
çekleşti. Toplam üretim değeri 
içerisinde; ilk sırayı 30,9 milyar 
TL ile kırmızı et alırken 28,8 
milyar TL ile süt aldı. Yumurta 
üretim değeri 6,5 milyar TL, 
bal üretim değeri 3,3 milyar TL  
oldu. Görüldüğü üzere toplam 
hayvansal üretim değerinin 
yüzde 41’den daha fazlasını süt 
üretimi oluşturuyor. 

Bugün Türkiye’de 1 milyon 
250 bin adetten fazla süt üreten 
işletme bulunmakta olup, 
bunun yüzde 1,6’sı yani 20 bin 
adetten fazlası 50 baş ve üzeri 
hayvana sahip.  

Yine TÜİK verilerine 
göre 2014 yılında 16 milyon 
867 bin 419 ton süt üretimi 
gerçekleşti. Bu sütün sadece 
yüzde 51’i yani 8 milyon 625 
bin 745 tonu sanayiye aktarıl-
dı. TÜSEDAD üyeleri sanayiye 
aktarılan ve ticarete söz konu-
su olan sütün yüzde 12’sine  
yakınını üretmekle kalmıyor 
ülkenin en kaliteli sütünü de 

üretiyor.  TÜSEDAD üyelerini 
süt ineği sayıları mininum 
100 baş ile 5000 baş arasında 
değişiyor. 

TÜSEDAD üyeleri yaptık-
ları açıklamada şu ifadeler yer 
verdiler: “Sonuç raporunda 
da görüleceği üzere bizler; ül-
kesine gönül vermiş, 5 milyon 
TL’den başlayarak 50 milyon 
TL’ye kadar paramızı bu alana 
yatırmış, dünya standartların-
da üretim yapan, istihdama 
katkı sağlayan, Türkiye’de el 
değmeden en gelişmiş teknolo-
jilerle üretim yapan bir fabrika 
konumundayız. Kimsenin 
cesaret edemediği, çok ciddi 
riskleri bünyesinde barındı-
ran bir alana yatırım yaptık 
ve burada para kazanmaya, 
üretimimizi devam ettirme-
ye çalışıyoruz. Dolayısıyla 
yaşadığımız sorunlar karşısında 
her gelişmiş ülkede olduğu 
üzere korunmak, gelişmek 
için desteklenmek istiyor, bu 
konuda devletimizden pozitif 
ayrımcılık bekliyoruz.”
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TÜSEDAD ARAMA
KONFERANSINDA 
ÖNEMLİ KARARLAR



Türkiye’de tarım ve hayvancılığın en önemli sivil toplum 
kuruluşlarından TÜSEDAD, 2017’nin son aylarında sektörün 
sorunlarının ele alındığı aynı zamanda daha verimli işletmeciliğin 
masaya yatırıldığı ikinci arama konferansı düzenledi. 
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 Üyelerinin ürettiği çiğ 
sütü değer fiyata satabilmesi 
için, ileriye dönük TÜSEDAD 
öncülüğünde bir süt tozu 
fabrikası kurulmalı. 
Bunun için fizibi-
lite çalışmalarına 
acilen başlanmalı 
ayrıca süt tozu 
ihracat pazar 
imkânları araştı-
rılmalı. Bu amaçla 
bir çalışma kurulu 
oluşturulmalı.

 Çiğ sütün pazarlanma-
sında üyeler ortak hareket 
etmeli. Bu amaçla TÜSEDAD, 
tüm üyelerin kullanacağı or-

tak bir “Süt Satış Sözleşmesi” 
hazırlamalı.

 Çiftliklerden çiğ sütün, 
soğuk zincir şartı bozul-

madan kanuni olarak 
direkt tüketiciye 

satış ve market-
lerde satışının 
serbest bırakıl-
ması hususunda 
lobi faaliyetleri 

başlatılmalı.
 TÜSEDAD 

üyelerinin kaba yem 
ihtiyacını karşılamaya yöne-
lik, Ziraat Odaları ile işbirliği 
yapılmalı, iki örgütün belir-
leyeceği çiftçilerle sözleşmeli 

üretim hayata geçirilmeli, bu 
sistem için devletten farklı 
bir destek talep edilmeli, bu 
sistemin yaygınlaştırılmasına 
çalışılmalı.

 TMO’nun TÜSEDAD 
üyelerine fonsuz mısır satması 
için girişimde bulunulmalı. 
Bu konuda Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği’nin desteği 
talep edilmeli.

 Yoğun gübrenin değer-
lendirilmesine yönelik biogaz 
tesislerinin fizibilitesi araştı-
rılmalı, bilgiler üyelerle pay-
laşılmalı. Bu konuda yatırım 
yapacak üyelerimiz için devlet 
desteği yapılması konusunda 

girişimde bulunulmalı.
 TÜSEDAD üyeleri için 

ortak bir veri tabanı oluştu-
rulmalı. Tecrübeler paylaşıl-
malı.

 Sütün stratejik ürün 
olduğunun kabulünden ha-
reketle süt fiyatının belirlen-
mesinde yem - süt paritesine 
göre süt fiyatı belirlenmesi 
konusunda devletin hakem 
rolü oynamasına, hatta üretici 
lehine pozitif ayrımcılık ya-
pılmasına, yönelik Bakanlığa 
baskı uygulanmalı.

 TÜSEDAD üyeleri için 
onaylı yem tedarikçileri belir-
lenmeli. Hammadde alımla-
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TÜSEDAD Arama Kon  feransı Sonuç Raporu
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rında ortak hareket edilmeli.
 TÜSEDAD’ın cazibesini 

ve üye sayısını artıracak ted-
birler alınmalı. Tedarikçiler-
den de üye kabulü yapılmalı.

 Yem Üreticileri Birliği, 
Süt Kooperatifleri vs. gibi 
sektör paydaşları ile ortak ha-
reket zeminleri araştırılmalı.

 Ulusal Süt Konseyi Top-
lantısına başkan ve yönetim 
kurulu mutlaka katılmalı 
ve sorunlar ile talepler dile 
getirilmeli.

 Çiftliklerde ucuz sanayi 
elektriği kullanan işletme-
ler bulunmaktadır. Bunun 
yaygınlaştırılması için bilgi 

paylaşımı yapılmalı.
 Et ve Sütün stratejik 

ürünler olduğu, kamuoyuna 
anlatılmalı bunun için görsel 
basından faydalanılmalı.

 TÜSEDAD üyeleri için 
ortak danışmanlık sistemi 
kurulmalı. Bu amaçla üniver-
sitelerden bir danışman ekibi 
oluşturulmalı bu ekip tüm 
üyelere hizmet vermeli.

 Hayvan hastalıkları için 
hayvan hareketleri ve sınırlar 
kontrol altına alınması ko-
nusunda Bakanlık ile işbirliği 
yapılmalı.

 Sektörle ilgili aylık 
“TÜSEDAD Durum ve Tespit 

Raporu” hazırlanıp, Kamu 
Kurumlarına (Bakanlık, Ens-
titüler vb.), siyasi partilere, 
sivil toplum örgütlerine, 
meslek örgütlerine, 
üretici örgütlerine, 
medya kuruluşla-
rına gönderilmeli.

 TÜSEDAD 
olarak hayvancı-
lıkta kısa-orta ve 
uzun vadeli poli-
tikalar belirlenerek 
Bakanlığa sunulmalı, 
belirlenen bu politikaların 
lansmanı yapılmalı, bu politi-
kaların hayata geçirilmesi için 
takipçisi olunmalı.

 Doğru, uygulanabilir, 
iç dinamikleri dikkate alan, 
sürdürülebilir bir ithalat 

politikası belirlenmeli, bu 
konuda beklentileri ve 

görüşleri dile geti-
ren rapor hazırla-
narak, Bakanlığa 
iletilmeli.

 100 baş ve 
altı damızlık hay-

van ithalatın yasak 
olması desteklenmeli. 

 Sektöre ara eleman 
yetiştirmek konusunda Milli 
Eğitim Bakanlığı Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı ile 
ortak çalışmalar yürütülmeli.

TÜSEDAD Arama Kon  feransı Sonuç Raporu
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Gerçek Üreticinin Dertleri Artarken; 

BİR ÜLKE TRAVMASI 
OLARAK ÇİFTLİKLİ 
BANKALAR VE
RİSK ANALİZİ
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HAYVANCILIKTA en gözde 
para kazanma yolu ithalat olmak-
tan çıkmadıkça, milli değer olan süt 
hayvanları kesime gönderilmesinin 
önüne geçilmedikçe Türkiye’de 
Çiftlik Bank vb vakaları tükenmez. 

Boğaz Köprüsü satışından yerli 
otomobil üretimine, 7 yıldızlı ko-
nuttan, Maldivler’den ada satışına 
kadar dolandırıcılığın neredeyse her 
türlüsünü yaşayan Türkiye ‘deki 
son vurgun hayvancılık üzerinden 
yapıldı. 

Aslında sayıları çok fazla olmak-
la birlikte örneklerinin en büyüğü 

olan Çiftlik Bank ismiyle özdeşleşen 
bu yapıların ülkemizde nasıl bu 
kadar kolay yer bulduğu belge-
sellere, filmlere ve tezlere konu 
olacak cinsten dolandırıcıların en 
son gözdesi ise bilgisayar oyunları 
üzerinde kurulan sistemlerle çalış-
madan yüksek kar payı vaat edilen 
yöntemler. 

Bilişimden doğal ürünlere sanal 
para birimlerinden solucan çift-
liklerine kadar geniş bir yelpazede 
kanunlardaki boşluklardan fayda-
lanan Türkiye’nin dolandırıcıları 
ile kolay para kazanma tutkunlarını 
piramit olarak bir araya getiren bu 
yapılardan en gözdesi ise 2 ay ön-
cesine (Dolandırdığı insan sayısı ve 
para miktarı ile) kadar Çiftlik Bank 
ismiyle bilinen şebeke oldu. 

Piramit Sistemi Nedir?
Piramit sistem olarak tabir 

edilen ve üyelere gerçek bir yatırım 
söz konusu olmadığı halde katılım 
ücreti karşılığında yüksek kazanç 
vaat edilerek başlanıyor. Katılan ilk 

oyuncular verdikleri parayla bir-
likte yüksek karları da alırken daha 
sonrasında Çiftlikbank örneğinde 
olduğu gibi gerçekleştirilen bazı 
yatırımların gösterişle açılması ve 
yüksek kar sağladığı algısının top-
lumda güçlenmesiyle esas vurgun 
başlamış oldu. Sisteme erken üye 
olanların gelirleri zincire kattıkları 
her yeni üye ile katlanarak artarken 

piramidin tabanı genişledi, en tepe-
deki kişinin zenginliği hesap edile-
meyecek kadar arttı. Ancak ortada 
binlerce lira verip mavi yumurta 
ve kırmızı sütten para kazanmayı 
bekleyen on binlerce üye vardı. Ve 
elbette üreten gerçek bir yatırımın 
olmadığı sistemin çatırdamasıyla 
yıkılması bir oldu.  

İlk Örneği 1919 Yılından
Dünyada ilk kez 1919 yılında 

Amerika Birleşik Devletlerine göç-
men olarak giden İtalyan Charles 
Ponzi’nin icat ettiği sistemde ya-
tırımcılar, posta pulları üzerinden 
kâr elde ettiklerini sanarken gerçek 
Charles Ponzi’nin ortadan kaybol-
ması ile ortaya çıkmıştı. 99 yıllık bir 
hikaye Türkiye’de yeniden ve daha 
güçlü bir şekilde yazılırken mağdur 
yatırımcıların et ve süt paraları 
Latin Amerika ülkelerinde birilerini 
mutlu etmeye devam ediyor. 

77 Bin 843 Kişiden 511,7 Milyon TL
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

(SPK) raporuna göre Çiftlik 
Bank’ın 2016-2017 arasında 77 
bin 843 kişiden 511,7 milyon TL 
topladığı aktarıldı. Rapora göre 
62 bin 877 kişiye 398,3 milyon 
TL ödeme yapılırken kalan 113,4 
milyon TL’nin Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulan 
Fame Game şirketine oradan da 
Çiftlik Bank’ın CEO’su ve kurucusu 
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Şirket isimlerini çiftlik ve çiftlik hayvanlarının sonuna  
bank/banka ekleri koyarak büyük bir yaratıcılıkla(!)  
oluşturan dolandırıcılar, yaklaşık 40 yıl sonra
Türkiye’de ikinci banker vakasına imzalarını attılar. 



Mehmet Aydın’ın ve karısının şahsi hesap-
larına paranın gönderildiği aktarıldığı ifade 
edildi. 

Üyelerin ödemelerinin aksaması sonra 
yapılan suç duyurularının sonrasında ise 
her şey ortaya döküldü; içi boş çiftlikler, 
ödenmemiş satın almalar, fason ürünlerin 
satıldığı Çiftlik Bank mağazaları ve kaybo-
lan yöneticilerle birlikte milyonlarca lira 
kayıp para. 

Benzer Oluşumlara Dikkat!
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-

fenkci yaptığı açıklamada Türkiye’de Çiftlik 
Bank gibi 11 tane daha ‘saadet zincirinin 
varlığına işaret ederken şunları söyledi: “Bu 
anlamda sadece Çiftlik Bank değil, 11 tane 
daha birbirine benzer, adeta bir saadet zinciri 
kuran ve temel mantığı da bir müşterinin bir 
başka müşteriyi getirerek birbirini finanse 
ettiği bir sistem oluşturuyorlar. Bu sistemin 
yanlışlarını, tüketiciyi ve vatandaşı mağdur 
eden yönünü ve cezai yönünü de düzenlemek 
lazım.”

Daha sonra yalpan açıklamalarla 65 
benzer yapının olduğu ve bunların incele-
meye alındığını söyledi Bakan Tüfenkçi. Bu 

şirketlerin arasında bol miktarda et ve süt 
ürünleri bankalarına rastlanırken, teknoloji 
şirketleri ve hatta solucan çiftliklerinin de 
olduğu görülüyor. 

Bu örmeklerden bir diğeri olan Anadolu 
Farm oluşumunun ise 44 bin üyeden sadece 1 
yıl içinde bir rivayete göre 90 bir rivayete göre 
ise 200 milyon TL toplamış olduğu iddiası 
durumun ciddiyetini gösteriyor. 

Bu Kadar Kişi Bu Yalana 
Nasıl İnandı?

Birçok kişinin parasını kaptırdığı inter-
net sitesinde Çiftlik Bank şöyle tanıtılıyor-
du: “Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun 
olarak tanımlasa da aslında büyük karlar 
elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. 
Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli 
hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik 
Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaret-
ler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik 
Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek 
anlamda hayvan ve arazi satın alımları 
ile değerlendiriyor. Sistemde hayvanların 
ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen 
keçisi bu konuda istisnadır ve ömrü 700 
gündür. Yatırdığınız tutarı 4-6 ay arasında 

geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki 
aylar kazandığınız her kuruş sizin kar 
hanenize yazılıyor. Hayvanın sanal ömrü 
sona erdiğinde o hayvandan daha fazla 
gelir elde edemiyorsunuz ve yeni yatırımlar 
yapmanız gerekiyor. Düzenli ve mantıklı bir 
şekilde Çiftlik Bank’ta vakit geçirdiğinizde 
yaptığınız 1000 TL’lik bir yatırım 1 sene 
sonra size en az 2 bin 200 TL olarak geri dö-
nüyor. Maksimum seviyede faydalanmanız 
durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL’ye 
kadar kazanabilirsiniz.”

Sanal oyunla ilgili kendilerinin bu oyuna 
geldiğini soran muhabire yanıt veren teyzenin 
açıklaması ise bu dolandırıcılığın nasıl bu 
kadar büyük çaplı olduğunun en net cevabı 
oldu: “Üye sayısına baktık. Üye sayısı tatmin 
edici miktardaydı. Bu kadar insan aptal ola-
maz diye düşündük ve ondan sonra katılmaya 
karar verdik. 4 aydır da üyeyiz ve şimdilik bir 
sıkıntı yok.”

Dünyanın en emek yoğun işlerinden 
olan tarım ve hayvancılığın alet edildiği 
dolandırıcılık olaylarında bankadan kredi 
kullanandan, arabasını satandan çocuğunun 
sünnet pazarına kadar yatırana kadar on 
binlerce kişi mağdur oldu. Hayvancılığın 
sanal oyunlarla iç içe geçerek bu kadar geniş 
bir tabanda yer bulmasını araştırmak ve 
neticelerini açıklamak elbette sosyolog ve 
psikologların görevi ancak Çiftlik bu yapılara 
karşı önceden önlem alan ve insanları uyaran 
kişi ve kuruluşların da bu süreçte hakkını 
vermek lazım. 

Cesur Kaymakamın Gördüğü:
Herkesin Görmesi Gereken

Bu konudaki en net ve cesur örnek Taraklı 
Kaymakamı Cihat Koç. Çiftlik Bank kurucu 
ve CEO’su Mehmet Aydın dünyanın en 
büyük mavi yumurta üretim tesisi olacağı-
nı iddia ettiği Taraklı’daki tesisin 4 Kasım 
2017’deki açılışına, Taraklı Kaymakamı Cihat 
Koç’u davet etti. 

Kaymakam Koç açılışta çok az sayıdaki 
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tavuktan şüphelenerek açılışın ardından çift-
liği gözetim altına aldırdı. 24 Kasım 2017’de 
savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kayma-
kam Koç şikâyet dilekçesinde, şunları belirtti; 
“Saadet zinciri olduğundan şüphelenilen 
şirket hakkında, vatandaşlarımızın mağduri-
yetini önlemek için soruşturma yapılmasını 
rica ederim.”

Taraklı Kaymakamı Cihat Koç’un, 
Sakarya Geyve Cumhuriyet Savcısı Tacet-
tin Aykol’a verdiği dilekçede çiftliğin vaat 
edilen kapasitede olmadığı, üretimi yapacak 
hayvanların bulunmadığı, yeni satın aldıkları 
arazide tadilat yapmadıklarının belirlendiği 
ifade edildi. 

İnternet ortamında yaptıkları kısa bir 
araştırmadan sonra işin sıradan bir üretim 
ve yatırım işi olmadığının net olduğunun 
belirtildiği dilekçedeki “Vatandaşın para 
kazanma güdüsünün istismar edildiği açıktır” 
ifadesi, dolandırıcılığın ortaya çıkarılması için 
ilk işaret oldu. 

Çiftlik Bankla ilgili ilk şikâyet dilekçesini 
vererek tarihe geçen ve şebekenin yıkılmasına 
giden ilk adımı atan Kaymakam Koç’un tavrı 
umut verici olarak özel bir yere sahip. Bu 
yapıya para vererek üye olanların yapması 
gereken bütün analizi bu dilekçede net olarak 
ortaya konulmuş. 

Çiftliklerde Çalışacak Eleman Yok
Ancak çiftliklerde çalışacak elemanın 

bulunmadığı, hayvanlarını gütmek için çoban 
arayan hayvan sahipleri haberlerinin nere-
deyse her gün gazetelerde yer aldığı günümüz 
Türkiye’sinde bütün toplumun şapkasını 
önüne koyarak düşünmesi gerekiyor. Her ne 
kadar bu sanal çiftlikler hayvancılığın yoğun 
olduğu bölgelerimizde yoğunlaşmış olsa da 
hesabını bilen gerçek bir çiftçinin bu yapılara 
parasını kaptırmadığı da çeşitli haberlerde 
ifade ediliyor

 Türkiye’de hükümetlerin en büyük 
hedeflerinden biri her alanda olduğu gibi 
hayvancılıkta da dışarıya bağımlılığı azaltmak 

olmalı. Eğer bu yapılamazsa ve üreticiler 
günün neredeyse 24 saatini geçirdikleri 
yaptıkları işten verim alamazlarsa o zaman 
üretim dara girer ve çiftlik dolandırıcılıkları 
ülkenin en hafif gündemi olur. 

Gerçek Çiftlikleri Koruyalım 
Sahip olduğu iklim,  topraklar ve insan 

gücüyle dünya hayvancılığına yön verebilecek 
olan Türkiye’de geçmişten beri gelen yanlış 
hayvancılık politikalarının büyük şehirlere 
göç dalgasıyla birleşmesi, tarım ve hayvan-
cılığın önündeki en büyük sıkıntı olarak 
büyümeye devam ediyor. Sanal çiftliklerde 
vaat edilen yüzde 60-70 karlar yerine süt 
fiyatlarındaki kuruşları takip ederek işlerini 
idare etmeye çalışan gerçek çiftçiler bir taraf-
tan verimliliklerini korumaya çalışırken diğer 
taraftan ekonomik sıkıntılara karşı mücadele 
ediyorlar. 

Gerçek Çiftçilerin İthalatla İmtihanı
Et fiyatlarının yükselmesine karşı yıllardır 

açılan canlı hayvan ithalatı sektörün ve 
Türkiye’nin önünde kara delik gibi durma-
sına rağmen bu kısır döngüden kurtulmak 
şu anki uygulamayla mümkün görünmüyor. 

Çiftliklerde hayvan bakıcısı ve hayvanla-
rı güdecek çoban bulunmayan bir ülkeye 
dönüştüğümüzü görerek en azından bundan 
sonrası için gerekli adımları atmaya bir an 
önce başlamamız lazım.  

Türkiye’ye sadece geçen yıl 1.2 milyar do-
lar karşılığında 896 bin baş sığır ithal edildi. 
Bu rakamın Türk Lirası ile karşılığı yaklaşık 
4,8 milyar TL. 2018 yılında ise ilk 3 aylık 
dönemde 329 bin baş sığır karşılığında 395.4 
milyon dolar gibi meblağ ülkemiz sınırların-
dan dışarı aktı ve aynı hızda gidildiği takdirde 
yıl sonunda ulaşılacak rakam 1,6 milyar 
dolara ulaşabilir. Diğer tarım ürünlerini de 
içine aldığı zaman ulaşabileceği hacmin ülke 
ekonomisindeki yerini görmenin ne kadar 
önemli olduğunu anlamadan bu yanlıştan 
dönmek zor. 

Sadece bu miktarın stratejik bir alan ola-
rak görülüp hayvancılığa yatırılması halinde 
ve süt fiyatlarının et fiyatlarıyla dengelemesiy-
le bile Türkiye’de çok şey değişebilir. 

Hayvancılık işletmelerin kapanmasının 
önüne geçilmesinde işletmecilerin çiftliklerini 
iyi idare etmek  sorumluluğu kadar devletin 
de bu işe stratejik bir önemle hareket etmesi 
sorumluluğu da var. 
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GÜVENLİ ÜRETİM İÇİN 
BİYOGÜVENLİK
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“Tedbir Tedaviden 
Daha İyidir”

Hayvancılık yapan büyük 
bir işletme sahibi ya da; birkaç 
inekle üretim yapan  satan bir 
kimse olabilirsiniz. Her iki 
durumda da, Türkiye tarım 
endüstrisinin bir parçasısınız 
demektir.  

Gelişen teknolojik ve eko-
nomik koşulların bir sonucu 
olarak istihdamın arttırılma-
sının yanında halkın güvenli 
ve yeterli beslenmesine katkı 
sağlamaktasınız.

Ülkemizde halen hayvan-
cılık alanında  modernizasyon 
sürecinin tamamlanmadığını 
görmekteyiz. Bununla birlikte 
ülkemiz süt sektörü her yıl bir 
önceki yıla göre gelişmektedir. 
Üretim modellerindeki değişim 
ile istihdam sayısı ve kapasite-
sindeki artış, bu alanda tehlike 
ve risklerin ele alınmasını zo-
runlu kılmaktadır. 

Hayvansal üretimin teme-
lini, sağlıklı hayvan, kârlı bir 
hayvansal üretim oluşturmakta-
dır. Hayvancılık işletmelerinde 
kârlı bir üretim ancak sağlıklı 
sürülerle yapılır. Öncelikli 
hedef sürü sağlığını korumak-
tır. Sürünün sağlıklı olması ve 
sürü sağlığının sürekli olarak 
korunması üretimde başarının 
en önemli kuralıdır. Bu yüzden 
hastalıkların çıkışını engellemek 
ve yayılışını en aza indirmek 
için bir takım önlemlerin 
alınması zorunludur. Alınan 
biyogüvenlik tedbirlerinin 
yetersiz ya da hiç uygulanma-
ması durumunda hastalıkların 
görülme sıklığı artmakta ve 
önemli ekonomik kayıplar 
oluşmaktadır.

Hastalık yapan bakteri, 
virüs, mantar, küf, parazit ve 
benzeri organizmaların hayvan-
lara bulaşmaması, işletmeler 

arasında ve içinde yayılmaması 
için geliştirilmiş düzenlemelere 
BİOGÜVENLİK kuralları denir.

Biyogüvenlik hastalık 
etkenlerini işletmelerden uzak 
tutabilmek için yapılan işlerin 
tümünü kapsar. “Biyo” hayat 
anlamındadır, “güvenlik” 
korumayı tanımlar. Bu nedenle 
Biyogüvenlik yaşamın güvence 
altına alınmasını ifade eder ve 
sürüyü  sağlıklı tutmanın anah-
tarıdır. Biyogüvenlik  tedbir-
leri  hayvan ve  insan sağlığını 
zararlı  ve hastalıklardan korur. 

Biyogüvenlik, işletmenin veya 
sürünün büyüklüğü ne olursa 
olsun dikkate alınması gereken 
bir uygulamadır. Dikkate 
alınmadığında salgın hastalık 
ya da zararlı, işletmeler için 
ekonomik kayıplar oluşturmak-
ta bununla birlikte karantina ve 
ortadan kaldırma gibi uzun bir 
zamanı kapsayan uygulamalar 
zorunlu hale gelmektedir. Oysa 
alınacak basit biyogüvenlik 
önlemleri ile sadece işletmede 
salgın hastalıkların önlenmesi 
değil, aynı zamanda hayvanlara 

Tüketicilerin üretici ve 
satıcılardan istediği 

güvenceler; 
“Bu benim hayvanım 

ve ben onunla ne 
istersem yapabilirim”

yerine
“O senin hayvanın 
değil, benim gıdam 

ve  ben gıdamın hiç bir 
sağlık riski taşımasını 

istemiyorum”.
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yeni hastalıkların bulaşmasının 
da önüne geçilebilmekte-
dir.  Kontrol edilemeyen bazı 
hastalık ve zararlıların rüzgar ya 
da su ile yayılmalarına rağmen 
biyogüvenlik önlemleri ile 
kontrol edilebilen alanlarda bu 
tip etkenlerin yayılmasını en aza 
indirmek olasıdır.

Bu kapsamda yapılması ge-
reken, bir işletmeye enfeksiyöz 
bir hastalık etkeninin, insan 
ve hayvanlar aracılığıyla ya da 
ekipmanlar,  taşıtlar vasıtasıyla 
taşınma riskini azaltmak için 
gerekli tedbirleri almaktır. 
Biyogüvenlik tedbirlerini uygu-
layarak, hastalıkların işletmelere 
girişi engellenir ve böylece hem 
hayvan sağlığı korunur hem de 
işletmelerden alınan verim ve 
kazanç artar.

Ülkemizdeki hayvancılık 
işletmelerinde bugün biyogü-
venlik kurallarına geçmişe 
bakarak daha çok uyulduğu 
söylenebilir. Ancak, üretim 
verileri, bu alanda henüz 
eksikler olduğunu göstermek-
tedir.  Enfeksiyöz hastalıklar; 
verim kaybı, ölüm, tedavi ve 
kontrol giderlerinden ötürü, 

yetiştiriciler açısından,  önemli 
bir yer tutar. Son yıllarda, özel-
likle, ülke ekonomileri, sağlık 
standardındaki artışlar, dünya 
ticaretindeki sınır mevzuatları 
gibi gelişmeler bakımından, 
enfeksiyöz hastalıklardan müca-
dele ve biyogüvenlik  daha da 
önem kazanmaktadır. 

Sağlıklı Hayvan Nasıl Hasta Olur?
Hastalık etkenleri direk veya 

indirek  olarak bulaşır.  Direkt 
bulaşma; salya, burun ve göz 
akıntısı, genital akıntı, fötal 
sıvılar, dışkı, idrar, süt veya kan 
yoluyla gerçekleşirken, indirekt  
yolla bulaşma ise, çevrede en-
feksiyonla teması olan herhangi 
bir cisim veya canlı vektörler ile 
hayvanların temas etmesi sonu-
cu olmaktadır. Çiftlikteki hasta 
hayvanlardan ortama yayılan 
patojenler sağlıklı hayvanlara 
bulaşabildiği gibi hastalıklara 
duyarlı hayvanların bulaşık 
toprak, gıda, su veya kirli 
nesneleri yalaması, çiğnemesi ya 
da tüketmesi ile de ağız yoluyla 
girebilmektedir.  Enfekte hay-
vanların sütleri ile hastalıklar 
yavrulara da bulaşabilmektedir 

İşletmeler arasındaki 
bulaşıcı hastalıklar; işletmeye 
hastalıklı hayvanın getirilmesi, 
sağlıklı görünen ama hastalığın 
taşıyıcısı olan bir hayvanın alın-
ması, işletmeye gelen araçlar, 
ekipmanlar, bakıcıların kıyafet-
leri, dışkı ile kirlenmiş yemler, 
temiz olmayan sular, gübre ve 
tozlar, köpekler, kediler, kemir-
genler, göçmen kuşlar, böcekler 
ya da kene, sinek, sivrisinek 
ve pire gibi eklembacaklılar ve 
yabani hayvanlar yoluyla yayıla-
bilmektedir .  İşte bu bulaşma-
ları önlemek için Biyogüvenlik 
kuralları oluşturulmuştur. 

İyi bir biyogüvenlik progra-
mı için öncelikle olası hastalık 
etkenleri ve taşıyıcılarının kay-
nakları tespit edilerek bunların 
işletmelere girişi engellenme-
lidir. 

Aile işletmeciliğinden, çok 
sayıda hayvanın  yer aldığı 
ticari işletmelere geçişle birlikte 
hastalıkların da görülme sıklığı 
ve yayılışı artmıştır. Birçok  
hastalık sürülerde ciddi sağlık 
sorunlarına yol açarlar. Bir 
işletme içinde,  personel, araç 
ve ekipmanların kontrolsüz 

hareketleri, komşu işletmeler 
ile temas, hasta ya da sağlık du-
rumu bilinmeyen hayvanların 
çiftliklere getirilmesi, hastalık 
etkeni ile bulaşık yem ve suların 
kullanılması ya da ahırlarda 
kullanılan araç, gereç, alet ve 
ekipmanların yetersiz dezen-
feksiyonu gibi birçok neden-
lerle hastalık etkenleri kolayca 
işletmeye  bulaşabilir. 

Ruminantlarda sorun olan 
bakteriyel hastalık antibiyo-
tiklerle tedavi edilebilmelerine 
rağmen, bazı durumlarda 
hastalık etkenini tamamen 
yok etmek mümkün olama-
maktadır. Bazı durumlarda ise 
antibiyotiklerle tedavi sağlansa 
bile temizlik ve dezenfeksiyon 
uygulanıp enfeksiyon kaynağı 
ortadan kaldırılmadığı takdir-
de, hastalık, tedaviden sonra 
tekrar ortaya çıkabilmekte-
dir. Ayrıca hastalığı geçiren 
hayvanlarda gelişme geriliği 
ve verim düşüklüğü gibi 
problemlerin ortaya çıkması-
nın yanı sıra hastalık etkeninin 
ahırlarda kalıcı bir hal alması 
da işletmedeki verimliliği ve 
kazancı olumsuz yönde etkile-
yebilmektedir. Bu nedenlerle 
yetiştiricilikte ahırları bulaşıcı 
hastalıklardan korumak ve 
verimliliği sağlamak için 
biyogüvenlik programlarının 
uygulanması ve alınan koru-
yucu tedbirlerin süreklilik arz 
etmesi büyük önem taşır. Bi-
yogüvenlik uygulamaları, aynı 
zamanda işletme çevresindeki 
diğer işletmeler için de önemli-
dir. Çünkü sıkı biyogüvenlik 
tedbirlerinin uygulandığı 
işletmelerde, ahırlar  arasında 
hastalıkların taşınma ve yayıl-
ma riski en az seviyeye iner. 

Prof. Dr. Mustafa TAYAR
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
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Biyogüvenlik
Uygulamalarının
İşletmeye Faydaları:

• Sürü sağlığını korur ve 
hastalığa sebep olan etkenlerin 
çiftliklere girişi ve yayılışını 
engeller.

• Hastalıkların çıkış ve 
yayılışını en aza indirir. 

• Normalde görülmeyen ya 
da çok nadiren görülebilecek 
hastalıkların işletmelere girme-
sini önemli ölçüde engeller. 

• Hastalıkların tedavi 
masraflarından kaynaklanabi-
lecek giderleri azaltır ve işletme 
maliyetlerini düşürür.

Biyogüvenlik; hastalıkların 
etkisini en aza indirerek hayvan 
sağlığını korumayı, tedavi 
maliyetlerini azaltmayı ve 
verimliliği en yüksek düzeye 
çıkararak işletme karlılığını 
artırmayı sağlar. Bu uygu-
lamalar doğrudan veya dolaylı 
yollarla hayvanlarda hastalığa 
neden olabilecek etkenlere karşı 
bir koruma sağlar. 

İşletmede uygulanacak 
sağlık önlemleri; üretim, 
performans artışların yanında, 
hastalıklar nedeniyle oluşan 
ekonomik kayıpların azaltılması 
açısından  önemlidir.

Bunun dışında biyo-
güvenlik uygulamalarının 
işletmedeki faydaları arasında; 

verimde ve karlılıkta artış, 
hayvan refahında gelişme, 
kaynakların daha etkili 
kullanımı, ilaçlarla, aşılarla 
veya diğer yönetim tedbirleri 
ile kontrol edilemeyen bazı 
hastalıklardan kaynaklanan 
ekonomik kayıplarda azalma 
ve sürü bazında karlılığın artışı 
ile sağlıklı ürün arzı gibi avan-
tajlar yer almaktadır. Etkin 
bir şekilde yapılan biyogüven-
lik uygulamalarının pazar 
açısından da yararları say-
makla bitmez. Hayvan sağlığı 
ile birlikte asıl halk sağlığını 
ön planda tutan biyogüvenlik 
uygulamaları sayesinde daha 
güvenli bir ülkeler arası alış 
veriş söz konusu olmaktadır. 
Böylece sağlık standardı düşük 
ülkelerden hayvansal ürünlerin 
ithali engellenir, global ticaret 
kural ve gereklilikleri daha 
kolay sağlanır ve yabancı hast-
alıkların ülkeye girişi önlenir. 

Hayvancılık faaliyetlerinin 
gerek sürdürülebilir biçimde 
yapılması, gerekse hayvan 
başına yüksek verim sağlanması 
için bireysel hayvan tedavil-
erinin ötesinde sürü odaklı 
biçimde hareket edilmesi, çiftlik 
uygulamaları ve yönetiminin 
gözden geçirilerek bulaşıcı 
hastalıklardan uzak bir işletme 
yapısı oluşturulması önem taşır. 

Böylece:
• Üretimde, verimlilikte ve 

karda artış
• Hayvan refahında artış / 

gelişme
• Kaynakların daha etkili 

kullanımı
• Tedavi girdilerinde azalma
• Sürü seviyesinde karlılığın 

artışı ve (katkısız-kalıntısız) 
sağlıklı, Güvenli  ürün arzı
sağlanmış olur.

Biyogüvenlik Uygulanmasa  
Ne Olur?

• Çiftliklerden diğer çift-
liklere satış veya diğer sebeplerle 
sebebi bilinmeyen enfeksiyon-
ların yayılması artar.

• Et ve sütte ilaç kalıntıları 
(antibiyotiklere dirençli bakteri 
populasyonu artışı dolaylı olar-
ak insan sağlığını da olumsuz 
etkiler)

• Hastalıkların neden  old-
uğu teşhis ve tedavi giderleri 
artar

• Hayvanlarda sürü sevi-
yesinde verimlilik azalışı ve 
üreticilerin karlılığında azalış

• Hayvansal gıdalar  güvenli 
olmayacağından halk sağlığı 
etkilenir. Tüketim azalır.

• Önceden hastalıklardan ari 
olan sürülere enfeksiyonların 
bulaşma ve yayılma riski

• Salgın hastalıklar art-

tığından hastalıklarla mücadele 
çok masraflı olduğu için sürü 
sağlığı yönetimi güçleşir.

Biyogüvenlik Programının 
Planlanması 

Biyogüvenlik planları önce-
likli olarak genel güvenlik ted-
birlerini içermelidir. İşletmenin 
güvenlik hedefi; bilinçli veya 
bilinçsiz uygulamalardan dolayı 
çiftlikteki hayvanlara hastalık 
etkenlerinin bulaşmasını ön-
lemek olmalıdır. Biyogüvenlik 
programında öncelikli olarak 
hangi tehlikelere  karşı tedbirler 
alınacağı ve bunların yayılma 
riskinin hangi yollarla izleneceği 
belirlenmelidir. Bundan sonraki 
aşamada tüm risk faktörleri 
incelenmeli ve maliyetler 
dikkate alınarak  biyogüvenlik 
önlemleri geliştirilmelidir. 

Ele alınan hastalıklar ve risk 
faktörleri farklı olacağından 
biyogüvenlik önlemlerinin 
kapsamı da birbirinden farklı 
olacaktır.

Sürüdeki hayvan sayısı 
arttıkça güvenlik amaçlı kontrol 
mekanizmalarını oluşturmak 
ve bunların düzenli işleyişini 
sağlamak gerekir. İşletme-
de potansiyel risklerin iyi 
analiz edilmesi, risk düzeyinin 
değerlendirilmesi yoluyla zayıf 
noktaların belirlenmesi ve 
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bunların düzeltilmesine yönelik 
bir programın hazırlanması 
sağlıklı bir yetiştiriciliğin ve 
biyogüvenlik planının temelini 
oluşturmaktadır. 

Biyogüvenlik planı, mevcut 
risklerin detaylı analizlerinden 
sonra hazırlanmalıdır. Bir bi-
yogüvenlik planı, aynı zamanda 
hayvan refahı ve gıda güven-
liği konularında hayvancılık 
işletmelerindeki tehditleri de 
dikkate almalıdır. 

Biyogüvenlik planının 
başarıya ulaşabilmesi için temel 
faktörlerden birisi de eğitim-
dir. İşletme yöneticisinin ve  
personelin biyogüvenlik ile ilgili 
eğitim programlarına katılımı 
çok önemlidir. 

Bir işletmede sürü sağlık 
programının bir parçası olarak 
yetiştirici, kendi yeteneklerini 
ve bütçesini dikkate alarak çift-
liğin  gereksinimini  karşılay-
acak bir biyogüvenlik planı 
oluşturmalı ve uygulamaya 
geçirmelidir. Planın uygulan-
ması konusunda tüm personel 
bilgilendirilmeli ve bu plan 
yıllık olarak gözden geçirilip 
yenilenmelidir . 

Biyogüvenlik programı 
planlanırken ; 

-İşletme işleyişi, tesis ve 
yönetim uygulamalarının risk 
değerlendirmesi yazılı olarak 
sunulmalıdır. 

-Çiftlikte bulunan herhangi 
bir bulaşıcı hastalığın çiftlikteki 
mevcut düzeyi belirlenmelidir. 

-Biyogüvenlik programı 
aracılığıyla kontrol altına 
alınması hedeflenen hastalıklar 
yazılı olarak tanımlanmalıdır. 

-Çiftlikte bulunmayan hast-

alıklar belirlenmeli ve bunların 
girişinin engellenmesine öncelik 
verilmelidir. 

-Biyogüvenlik hedefleri 
öncelikli olarak bir liste halinde 
yazılmalı ve hastalık bulaşma 
risk düzeyini belirlemek için 
tesisler gözden geçirilmelidir. 

Biyogüvenlik Kuralları 
İşletmenin kurulacağı arazi 

isabetli seçilmelidir.
İşletmenin  kurulması için 

çevrede hayvancılık işletme-
lerinin bulunmadığı ve sağlıklı 
yetiştiricilik yapılmasına uygun 
araziler seçilmelidir. Ahırlar   
hayvanların her türlü ihtiyacını 
karşılayacak ve biyogüvenlik 
için gerekli uygulamaların 
yapılmasına imkan verecek 
tarzda inşa edilmelidir. 

İşletmenin  yerleşim yeri, 
diğer çiftliklerle olan ilişkisi, 
yol, su, elektrik, nakliye  gibi 
konuları önceden düşünülür. 
Burada yapılan yanlışları son-
radan düzeltmek zor olabilir.   
Binalarının kullanımı,  model, 
plan ve yapı malzemeleri seçil-
irken önceden düşünülmelidir.  
Malzemeler temizlenebilir 
olmalıdır. Bina çevresindeki 
yollar, yüzeyler, binanın tavan, 
taban ve duvarları temizlenip 
arınabilir özellikte olmalıdır.  
İşletme  giriş ve çıkışları kontrol 
edilebilir olmalıdır.

İşletmeye girişler sınır-
landırılmalıdır.

Ziyaretçiler hastalık 
salgınları için ana tehlike 
kaynaklarındandır. Entegre 
bir işletmede,  insan trafiği 
çok fazladır. Hastalığı işletme 
dışında tutmak için öncelikle 
işletmenin giriş kapısında bir 
biyogüvenlik tabelası bulunmalı 
ve gelen ziyaretçilerde bu kon-
uda bir farkındalık uyandırıl-
malıdır. Kapıdaki görevli, 
sorumlu kişiye haber vermeden 
ziyaretçi kabul etmemelidir. 
Veteriner hekimler, ahırların 
bakımında görevli kişiler, nakil 
araçlarının sürücüleri ve benze-
ri ziyaretçiler çiftliklerin insan 
trafiğini oluşturmaktadır. Bu 
tür ziyaretçi ziyaretlerinin kon-
trolü biyogüvenlik açısından 
önemlidir.

Bu nedenle;
• Son 24 saat içerisinde 

başka işletmelerde bulunmuş 
olan ziyaretçiler işletmeye kabul 
edilmemelidir

• Üretim alanlarına ziyaretçi 
girişi sınırlandırılmalıdır.

• Ziyaretçi kayıtları tutul-

malı; isim, tarih ve ziyaret 
süresi kaydedilmelidir

• Ziyaretçilerin işletmede 
temiz kıyafet ve çizme giymeleri 
sağlanmalıdır. 

• Üretim alanına girme 
zorunluluğu olan ziyaretçil-
erin ahırlara giriş /çıkışlarda 
mutlaka dezenfektanlı ayak 
banyolarını kullanmaları sağl-
anmalıdır.

• Tüm işletme çalışanları-
na ziyaretçi kabul prosedürü 
konusunda eğitim verilmelidir. 

 Araç trafiği kontrol altında 
tutulmalıdır. 

Mikroplar araçların tekerle-
kleri  ve ekipmanlar ile kolayca 
taşınabilirler. Bunları ahır-
lardan uzak tutmak için;

• İşletmeye gelen nakil 
araçları için etkili biyogüvenlik 
kontrolü yapılmalıdır.

• Araçların işletmeye girişleri 
kısıtlanmalıdır.

• İşletme girişine “Girilmez” 
yazılı uyarıcı levhalar konul-
malıdır.

• İşletmenin araç giriş/çıkış 
noktalarında kullanılmak üzere 
dezenfektan püskürtme ista-
syonları kurulmalı ve araçların 
giriş/çıkışlarda bu sistemden 
geçerek yıkanmaları sağlanma-
lıdır.

Hastalıklar İşletmelere
Taşınmamalıdır 

•Satın  alınacak hayvanlar 
mutlaka güvenli  işletmelerden 
seçilmelidir. Yeni satın alınan 
bir hayvanın sürüye katılması, 
diğer hayvanlara hastalık bu-
laşması bakımından her zaman 
potansiyel risk taşımaktadır

• İşletme çalışanları diğer  
ahırların ve yem depolarının 
bulunduğu alanlara gittiğinde 
işlerine geri dönmeden önce 
üzerlerindeki kıyafetleri mutla-
ka değiştirmelidir.

İşletme çalışanlarının diğer 
işletmelere veya ilgili yerlere 
ziyaretleri sınırlandırılmalıdır

Eller, saçlar ve kıyafetler 
hastalık etkenlerini taşıyabilen 
tozlarla kirlenebilir ve hast-
alıklar bu şekilde bir ahırdan 
diğerine taşınabilir. İşletme-
de çalışan tüm personelin 
aşağıdaki uygulamalara dikkat 
ettiğinden emin olunmalıdır.

• Diğer tür ruminantlar 
ile çalışan insanlardan uzak 
durulmalıdır.

• Her işletme ziyaretinde o 
işletmeye ait temiz kıyafet ve 
ayakkabı giyilmeli ve her sefer-
inde bunlar değiştirilmelidir. 

Komşulardan Hastalık 
Ödünç Alınmamalıdır 

Sürü sağlığı çok önemlidir. 
Bu nedenle, bilerek ya da 
bilmeden ruminant  yetiş-
tiriciliği yapan komşulara 
ait eşyalar kesinlikle pay-
laşılmamalıdır. Paylaşmanın 
kaçınılmaz olduğu durumlarda 
bu tür malzemeler işletmeye 
geri alınmadan önce mutlaka 
temizlenip iyice dezenfekte 
edilmelidir.

Hasta Hayvanlar 
Bildirilmelidir

Sürü sağlığını korumak için 
erken bildirim çok önemlidir. 
Ahırlarda  anormal belirtiler ya 
da beklenmeyen ölümler old-
uğunda durum mutlaka sorum-
lu veteriner hekime bildirilerek 
yardım istenilmelidir. 

Sonuç
Hastalıkları tedavi etmenin 

maliyeti 90 birim ise koruma 
maliyetinin 10 birim olduğu 
hiçbir zaman unutulmamalıdır.
lerde sıkı biyogüvenlik ted-
birlerinin alınması, işletmeler  
hastalık riskinden korumak ve 
sürü  sağlığını korumak adına 
büyük önem taşır.

Modern hayvansal üretimde 
hastalıklara yer yoktur. Hastalık 
çıktıktan sonra ilaç vermek ve 
tedavi uygulamak çok masraflı 
ve günümüzde gıda güven-
liği açısından da sakıncalı bir 
yoldur. Hayvansal üretiminde 
biyogüvenlik kurallarına uyul-
malıdır. “BİR KORUNMA BİN 
TEDAVİDEN DAHA İYİDİR” 

1. Koruma: sürünün 
enfeksiyon veya 

hastalıklardan uzak tu-
tulmasıdır. Karantina ve 
aşılama ile sağlanabilir.

2. Kontrol: sürüde 
bulunan hastalıkların 
sıklığının azaltılması, 

biyolojik ve ekonomik 
olarak kabul edilebilir 

oranlara düşürülmesidir.
3. Kovma: hastalık 

etkenleri ve hastalıkların 
sürüden ve bölgeden 

uzak tutulmasıdır. 

Biyogüvenlik 
”3k Prensibi” 
İle Sağlanır



DERGIMIZIN bu sayısında 
2010 yılında temelleri atılan 
Gaia Tarım tesislerini ziyaret 
ettik ve firma ortağı ve Genel 
Müdürü Gürhan Söney’le 
görüştük. Daha önce lojis-
tik sektöründe profesyonel 
olarak çalışırken ilk olarak 
2008 yılında aile yakınlarının 
teşvikiyle Bozcaada’da koyun 
yetiştiriciliğiyle hayvancılığa 
başladığını söyleyen kısa süren 
koyun yetiştiriciliğin ardından 
değişiklik yaparak inek çiftliği 
yatırımı yapmaya karar vermiş 
ortağıyla. 

 Yaşadığı şehirle birlikte 
yaşam tarzını da değiştir-
diğini söyleyen Söney, bu 
süreci şu sözlerle özetledi: 
“İlk başta İstanbul üzerinden 
yürütmeye başladığımız bu 
işte para kazanınca bu işi daha 
profesyonel nasıl yaparım 
diye düşündüm. O dönem 
İstanbul’da yaşadığımız için 
önce Trakya’da yer baktık ama 
uygun bir yer bulamadık. Daha 
sonra Ege Bölgesi’ne geldik. 
Farklı lokasyonları değerlendir-
dikten sonra yatırımımızı İzmir 
Menemen’de kurmaya karar 

verdik. 1,5 yıl süren hazırlık ve 
araştırma sürecinde Amerika 
ve Avrupa ülkelerinde pek çok 
çiftliği gezdim. 2010 yılında ilk 
kazmayı vurarak çiftliğimizin 
üç etap olarak planladığımız 
tesisimizin birinci etabını 
kurduk. 3 bin metrekarelik 
bir alanı kapatarak 200 sağmal 
hayvanla faaliyete başladık. 
Sonra 3 bin metrekarelik 
ikinci bir alanı daha kapattık 
ve 100 hayvan aldık. 2019-2020 
yıllarında ise üçüncü etapı 
tamamlayarak gebe düve satışı 
ve çiğ süt satışına başlamayı 
planlıyoruz. Bu hedefimize 
ulaştıktan sonra sanayiciye süt 
satışımızla birlikte üç faaliyetle 
yolumuza devam edeceğiz. 
Çiğ süt satışına Türkiye’nin en 
önemli zincir marketlerinden 
biriyle başlamayı planlıyoruz. 
2018 yılında başlamayı planlı-
yorduk ancak kotalar dolduğu 
için biraz erteledik.”

Gündemde olan çiğ süt 
satışının sağlıklı ve verimli bir 
şekilde gerçekleşmesi gerektiği-
nin altını çizen  Söney, çiğ süt 
tüketiminin şu anda çok dar bir 
alanda gerçekleştiğini kaydetti.  
Söney konuyla ilgili şunları 
söyledi:  “Çiğ süt satış organi-
zasyonunu verimli ve sağlıklı 
bir şekilde gerçekleştirmek 
ciddi bir organizasyon. Çünkü 
çiğ süt 48 saat sonra bozulma-
ya başlar. Küçük marketlerde 

satılan çiğ sütle ilgili tahsilat, 
hijyenle ilgili uygun koşulların 
oluşturulması, kalan sütlerin 
geri alınması gibi sorunlar var 
şu anda. Ancak büyük ölçekli 
ve sistemli yapıldığı zaman 
karlı bir işe dönüşebilir. Çiğ süt 
ülkemizde genelde evde yoğurt 
yapımında kullanılıyor ama 
yoğurt yapılan ev sayısı çok az. 
1-2 litre olarak satılan çiğ süt 
alındığı günde de tüketilemi-
yor. Çiğ sütün tüketiciye daha 
cazip hale getirilerek sunulması 
gerekiyor. Sonuçta bu işi sağlık-
lı bir şekilde yapabilmeniz için 
çok kısa bir zamanınız var. “

Gaia Tarım çiftliğinde 500’e 
yakın hayvan bulunduğunu ve 
bunların 190 tanesinin sağılır 
durumda olduğunu belirten 
Gürhan Söney, yaklaşık 80 
erkek hayvan dışında kalanların 
hepsinin dişi olduğunu söyledi. 

Kendi damızlıklarını yetiş-
tirerek düve satışı yapmanın 
kendileri için olduğu kadar 
ülke içinde çok önemli bir 
konu olduğunu sözlerine ekle-
yen Söney, “Türkiye’nin gelece-
ği ithalat yerine bu işte. Burası 
bir işletme ve para kazanmak 
için yapıyoruz bu işi ama yaptı-
ğımız işin ülke ekonomisine ve 
sağlığına katkısı bizim için çok 
önemli” dedi.

Hem çiftlik ekipmanları 
hem de işletme anlayışı olarak 
çiftlikte hijyen ve hayvanların 

İzmir’in Menemen ilçesinde faaliyet gösteren TÜSEDAD üyesi 
Gaia Tarım, henüz genç bir işletme olmasına rağmen bölgenin 
en önemli çiftliklerinden biri haline gelmiş. 

GAİA TARIM
İzmir’de Büyümeye
Devam Ediyor
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huzuruna büyük önem verdik-
lerini ifade eden Söney, çiftlikle 
ilgili şu detayları verdi:  “2x10 
balık kılçığı sistemiyle 3 sağım 
yapıyoruz. Altı ve iki tonluk 
tanklarımız var. Yıllardır 
Türkiye’nin önemli süt sanayi-
cileriyle çalışıyoruz ve bakteri 
oranlarımız çok iyi seviyelerde. 
Sağım alanımızı huzurlu hale 
getirmek için çok uğraştık ve 

bunu başardık. Hayvanlarımız 
sağıma huzurlu bir şekilde 
geliyorlar. Çiftliğimizde yem 
karma makinesinden jeneratöre 
kadar bütün gerekli ekipman-
lar bulunuyor. Ancak işgücü 
bulmak konusunda büyük 
zorluk yaşadık. İnsanlar bu işte 
çalışmak istemiyorlar. O yüz-
den çalışanlarımızın çoğu başka 
şehirlerden geliyor ve çiftliği-

mizde bulunan evlerde bütün 
ihtiyaçları tarafımızdan gideri-
lerek kalıyorlar. Çiftliğimizde 
ikisi veteriner olmak üzere 12 
çalışanımız bulunuyor.”

Hayvanların beslenmesinde 
ilk olarak fabrika yemiyle baş-
ladıklarını ancak yaşadıkları bir 
asidoz olayından sonra inekle-
rinin rahatsızlandığını söyleyen 
Söney, ineklerin yemden 

çevresindeki insanlara kadar 
meydana gelen değişikliklere 
karşı strese girdiğini söyleyerek, 
“Hayvanlar strese girince  verim 
düşüyor. Kendi yemimizi yap-
tıktan sonra hayvanlarımızın 
sağlıkları da değişti ve iyileşti. 
Hayvanlarda gördüğümüz de-
ğişikliklere göre rasyoncumuzla 
birlikte yemlerimizi uygun hale 
getirebiliyoruz.”
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BUZAĞILAR, kedi-köpek-insan gibi asidik/enzimatik sindirim ile 
besin maddelerini elde ederken, erişkinler işkembede fermentasyonla 
besin maddelerini elde eder. Buzağılar pseudoruminant (gerçek gevi-
şen değil) iken erişkinler ruminanttır. Yani, beslenme programlarında 
kaba yem varlığı yokluğu farkı vardır. Erişkinler, kaba yemi fermente 
ederken çok belirgin “fermentasyon ısısı” açığa çıkarır ve vücut ısısının 
devamlılığında katkısı olur. İşte bu nedenle, sıcak dönemde erişkin-
lerin rasyonunda kaba yemi azaltmak bir stratejidir. Buzağılarda ise 
ana doyurucu ve ısıtıcı etken süt yağıdır. Üşümenin en önemli belirtisi 
“hipoglisemi”dir. Tıpkı bebekler gibi. Soğuktan ölen hayvanın ölüm 
nedeni hipoglisemi (kan şeker düzeyinin düşmesi) ve koma halidir. 
Kan şekeri soğuk şartlarda vücut sıcaklığını artırmak için kullanılır. 
Diğer husus ise, buzağılarda “vücut yağ rezervinin” olmayışıdır. Bu 
nedenle “soğuk/sıcak” dengesinde çevre sıcaklığına karşı ısı kaybı/
kazanımı belirgin olur.

Ana tema:
1. Genel hijyen kuralları (Kalın altlık, hava akımı, ortam nemi, hava 
kalitesi)
2. İmmünolojik besleme (Rutin aşılamanın yanı sıra, kolostrumun 
alınması)
3. Çevre sıcaklığının kontrolü (rüzgar, nem, radyan-battaniye)
4. Sıcaklık şartlarına göre besin madde alım düzeyinin (sıvı/katı yemle-
me miktarı) artırılmasıdır.

Misyon
Pasif bağışıklık sonrası en kısa sürede katı yemlemeye geçerek 

işkembe papillalarının gelişimini teşvik etmektir. 4-6 haftalarda süt 
miktarı azaltılırken, kesif yem (buzağı başlangıç) artırılması hem 
hayvanın doygunluğunun sağlanması hem de enerji ile diğer besin 
madde ihtiyaçlarının karşılanması bakımından avantaj sağlayacaktır. 
Bu yöntem ekonomiktir de.

Doğumdan sonraki ilk ay ortalama günlük canlı ağırlık artışı 400-
600 gram iken kuru madde tüketimi 600-750 gr olup bunun yaklaşık 
500 gramı süt ile sağlanmaktadır.

Enterik hastalıklar sıvı yemlemenin baskın olduğu evrede daha 
yüksek prevalansa sahiptir. Nitekim ölümler en çok doğumdan sonraki 
ilk ay içerisinde meydana gelmektedir. 

Süt, özellikle atık süt (mastitik/antibotyik kalıntılı) pastörize edil-
melidir. Anneye ait olası enfeksiyöz hastalıkların varlığı durumunda 
(lökozis, tüberkülozis, Johne hast) yavruyu korumada da pastörizasyo-
nun faydası olacaktır.

Ekonomik şartlara bağlı olarak, besin maddelerince zenginleşti-
rilmiş süt ikame tozlar, özellikle kış şartlarında kullanılabilir. Çünkü 
toz+su ile nihai kuru madde oranı ayarlanabilmektedir (125 gram tozu 
1 vs. 145 gr tozu 1 litreye tamamlamak).

Süt ikame tozları (mama) %20-25 protein içermektedir (18-30%). 
Süt proteinlerinin yanı sıra plazma ve bitkisel proteinler içerir, bitkisel 
protein oranı arttıkça mama kalitesi düşer. Yağ oranı %15-20’dir 
(%10-30). Buzağıların yegane enerji kaynağı süt/mama yağıdır.

KIŞ DÖNEMİNDE BUZAĞI 
BESLEME VE İDARESİ 
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Katı yemler rumen gelişimini sağlar. İnanılanın aksine aşırı süt 
rumen gelişimi yavaşlatır. Sütten kesim sonrası problemlerin ortaya 
çıkmasına neden olur. Peki, kaba yem mi, kesif yem mi? Rumeni geliş-
tiren uçucu yağ asidi butirik asittir. Bu nedenle, iri daneli, gerekirse kı-
rılmamış daneye sahip kesif yemler butirik asit oluşumunu destekleyen 
yemleme modelidir. (%12-15 NDF ve %18-24 protein). Dikkat ediniz, 
kaba yemlerin NDF’si olması gerekenden çok yüksektir.

Sıcaklık Konforu
İlk ay 10-25ºC (ortalama 20), bu yaştan sonra 0-25ºC’dir (ortalama 

10). Ortam sıcaklığı bu düzeylerin altına düştükçe yaşama ve büyüme 
için gerekli besin madde gereksinimi artar. Bu konfor düzeyinin her 
1ºC düşmesi durumunda mama miktarı 10 gr. artırılmalıdır. Yani, 
enerji miktarının her 1ºC soğuma nedeniyle %1 artırılması gerekir. 
Örneğin 20ºC’de 450 gr/gün mama alan buzağıya 0 ºC’de 650, -25 
ºC’de 900 gr mama yedirilmelidir. Elbette konsantre olacağından yem-
leme 3 öğüne çıkarılmalıdır. Soğuk şartlara mama yağ düzeyi >%20 
olanlar tercih edilmelidir. Ilık su temin edilmelidir. Süt verilecekse 
sütün kuru maddesi %11-13 olduğundan, hayvanın daha fazla solid 
olabilmesi için süt miktarı normalin %110-125’i kadar verilmelidir. 
Yani 5 litre, 5 x 1.15 kadar olmalıdır. 

Üşüme Belirtileri
- Titreme
- Hızlı nefes alıp/verme
- Burun ve ayak uçlarında renk değişimi
- Normal vücut sıcaklığının 39°C’den <38°C olması..

Özetle:
1. Yemleme sayısı artırılmalı veya 2 yemleme sayısında sunulan yem 
miktarı artırılmalı (besin madde, kuru madde)
2. Mama yağ oranı yüksek, bitkisel protein kaynağı az olan tercih 
edilmeli.
3. NDF düzeyi %12-15 ve protein düzeyi >%20 başlangış yemi iri 
daneli/kırık (toz değil) sunulmalı
3. Taze ılık su ve gerektiğinde dehidrasyona karşı elektrolit mineraller 
içeren su sunulmalı.
4. Kalın altlık (gerekirse radyan ısıtıcı-battaniye).
5. Düşük nem sağlanmalı, ıslaklıktan kaçınılmalı, rüzgar önlenmeli, 
6. Havalandırma ve hava kalitesine özen gösterilmeli.

Farklı çevre sıcaklığı ve canlı ağırlığa sahip buzağıların 
gereksinimlerini karşılamak üzere %20 protein ve%20 yağ 

içeren buzağı mamasından günlük tüketilmesi gereken miktar.

Canlı
Ağırlık
(Kg)

Çevre Sıcaklığı °C

Erişkin geviş getiren hayvanlar soğuk iklim şartlarını sıcak 
koşullara yeğlese de buzağılar ılıman ve sıcak şartları tercih eder. 
Bunun yegane nedeni, beslenme ve ısı üretim mekanizmalarının 
buzağı ve erişkin hayvanlarda farklı olmasından kaynaklanır.
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1 yaşına gelmeden kaybedilen 480 bin 
buzağı nedeniyle, ekonomi 3,9 milyar 
liralık kaynaktan yoksun kaldığını aktaran 
Tarımsan KimyaYönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Kaya ile son yıllarda tarım ve hay-
vancılık pazarına set vuran buzağı ölümleri 
üzerine konuştuk. 

Sadece 2016 yılında 381 bine yakın 
besilik dana ve 58 bini aşkın damızlık düve 
ithalatına toplamda 515 milyon dolar döviz 
ödendiğini söyleyen Kaya, “Buzağılar kesim 
çağına geldiğinde ortalama 270 kilogram 

Buzağı ölümü öncesinde ilk belirtiler 
nelerdir ve acil önlem konusunda neler 
önerirsiniz?

Buzağının ishal olması daha önce 
saydığım olumsuz özellikler neticesinde 
buzağıda görülebilecek hastalık alarmıdır. 
İlk yapılması gereken acil müdahale sin-
dirim sistemini düzenlemektir. Öncelikle 
diğer buzağılardan ayırıp temiz altlıklı 
ve ısı derecesi yüksek olan bir bölüme 
alınması ve gereken tıbbi müdahalenin 
vakit kaybetmeden yapılması gerekir. 
Özellikle buzağı kayıplarının en büyük 
sebebi sıvı kaybıdır. Bundan ötürü ishal 
olan buzağılara vakit geçirmeden serum 
takviyesi yapılmalıdır. Bulunduğu orta-
mın ısı derecesinin ortalama değerlere 
ulaştırılması ve altlığının temiz tutulması 
buzağının hastalığı acil atlatmasında ilk 
yardım evresidir.

Peki hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilere 
yeni doğan buzağılar için neler önerirsiniz?

Doğru bakım çok önemli. Uygun buzağı 
bakımı, buzağı doğmadan önce başlar. İnek 
doğum yapmadan önce yapılacak aşı buza-
ğının hayata daha dirençli tutunmasını sağ-
lar. Bunun yanı sıra kuru dönemdeki sütçü 
ineklerde; buzağı ve inekteki yetmezliklerle 
bağlantılı sorunları önlemek için mineral ve 
vitamin kombinasyonları uygulanır.

Yeni doğan buzağının, içinde bulun-
duğu çevrenin hijyeni, ısısı, nemi, ayrı bir 
yerde tutulması ve özellikle altıklarının 
temiz ve bakımlı olması, yeterli ve kaliteli 

et verdiğinden kaybedilen erkek buzağılar 
kesime kadar yaşatılsalar yaklaşık olarak 
65 bin ton kırmızı et sağlar. Dişi buzağılar 
yaşatılsaydı damızlık olarak yurt dışından 
damızlıklarımızı yetiştirmiş olacaktık hem 
de ülke olarak yurt dışına belki de damızlık 
düve satabilecektik” dedi. 

Buzağı ölümlerini nedenlerinin ilk önde 
gelenlerini sıralayabilir misiniz?

Buzağı ölümleri, genelde yetersiz bakım, 
ihmal, bilgisizlik ve olumsuz koşullar neti-
cesinde gerçekleşmektedir. Bu konuda eği-
tim ve tecrübe ciddi bir rol oynar. Buzağılar 
savunmasız olarak dünyaya geliyor. Ahır 
şartları her türlü enfeksiyona açık. Buzağı-
nın kendi bağışıklık sistemini oluşturması 
yaklaşık 20 günden sonra başlıyor.

Buzağının savunmasız olduğu bu 
dönemde özellikle probiyotik verilmeli. 
(Sindirim sistemindeki yararlı mikroorga-
nizmalar). Probiyotikler özelikle buzağılar-
da ishal yapıcı zararlı mikropların vücuda 
yerleşmesini engeller.

Buzağı ölümlerinin en büyük sebebi olan 
ishalin önlenmesini sağlar. Buzağı doğdu-
ğunda ağız sütü bağışıklığın oluşmasında 
çok büyük önem arz eder. Ayrıca Buzağı ağız 
sütünü ilk 8 saat içerisinde tüketmesi lazım. 
Ağız sütü, bağışıklık proteini açısından zen-
gin yapıdadır ve bu zengin içerik doğumdan 
sonra ilk 3-4 günün ardından bitiyor. İlk gün 
hatta ilk 8 saat gelen bu süt çok kıymetlidir. 
Buna istinaden bu sürede sıklıkla buzağı 
anne sütünden faydalandırılmalıdır. 
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Yeni doğan 
buzağının, içinde 
bulunduğu 
çevrenin hijyeni, 
ısısı, nemi, ayrı bir 
yerde tutulması ve 
özellikle altıklarının 
temiz ve bakımlı 
olması, yeterli ve 
kaliteli ağız sütüyle 
beslenmesi, 
hayvanın bağışıklık 
sistemi için 
hastalıklara karşı 
korunması en etkili 
faktörler.

aynı zamanda hayvanlarda sıklıkla görülen 
gazlı şişkinliklerin önlenmesini sağlar. 
Fitinlere bağlı olduğu için çözünmeyen 
bitkisel kaynaklı fosforun, probiyotiklerin 
sentezlediği, fitaz enzimi sayesinde serbest 
kalması ile raşitizm ve diğer mineral yet-
mezliklerin riski azaltır. Maya ve bakterile-
rin sentezlediği enzimlerle güçlendirilmiş 
multienzimler sinerjik etki göstererek 
yemin sindirilebilir protein ve enerji değe-
rini arttırır, böylece kuzu ve buzağılarda 
daha fazla canlı ağırlık artışı ve daha sağlık 
olmasını sağlar.

ağız sütüyle beslenmesi, hayvanın bağışıklık 
sistemi için hastalıklara karşı korunması en 
etkili faktörlerdir. Ayrıca ineğin doğumdan 
önceki 3 aylık dönemde yeterli enerji ve 
protein alarak beslenmesi, ketozisin kontrol 
edilmesi aşılarının yapılması da buzağı 
ölümlerini ciddi oranda azaltır.

Probiyotikler yeni doğan canlıların sin-
dirim sistemindeki mikroorganizmaların 
çoğalmasını ve gelişmesini sağlar. Böylece 
kuzu ve buzağılar kısa sürede ruminant 
olma özelliği kazanır. Kuru yeme çok kısa 
sürede geçiş sağlanır. Probiyotiklerin etkisi 

• Doğum gerçekleşir gerçekleşmez yavrunun 
nefes alıp almadığı kontrol edilmelidir.
• Ağız ve burnundaki müköz (sümüksü) 
kalıntı temizlenmelidir. Hayvan solunumunda 
problem varsa köpek oturuşu pozisyonuna 
getirilmelidir.
• Göbek kordonu dipten kopmamış ise 
karnına en yakın kısımdan başlayarak kordon 
aşağıya doğru sıvazlanmalı ve içindeki sıvı bo-
şaltılmalıdır. Daha sonra göbek kordonunun 
içi ve dışı uygun bir antiseptikle dezenfekte 
edilmelidir.
• Doğumdan sonra inek yavrusunu yalayarak 
hem yavrunun kurumasına hem de dolaşımın 

uyarılmasına yardımcı olur. Eğer inek herhangi 
bir nedenle buzağıyı yalamıyorsa buzağının 
üzerine tuz, kepek gibi v.s. serpilerek yalama 
için inek teşvik edilmelidir. Buna rağmen inek 
buzağıyı yalamıyorsa buzağı temiz bir havluyla 
veya saç kurutma makinesi ile mutlaka kuru-
tulmalıdır.
• Eğer buzağının doğduğu ortam soğuk ise 
mutlaka sıcak bir yere alınmalıdır.
• Normal bir buzağı doğumundan yarım saat 
sonra ayağa kalkar ve annesini emmeye çalışır. 
Buzağı emmeden önce, annesinin meme başları 
ve çevresi ılık sabunlu suyla yıkanıp, bir bezle 
kurulanmalıdır.

• Buzağı annesini emmiyorsa doğum sonrası 2 
saat içerisinde ağız sütü sağılarak, vücut ısısında 
(38 ºC) soğutmadan verilmesi sağlanmalıdır.
• Kolostrum (ağız sütü), normal süte göre 2 katı 
kuru madde, 3 katı mineral ve 5 katı protein 
içermektedir. Ama asıl önemlisi yeni doğan 
buzağının ihtiyacı olan bağışıklık maddelerini 
(ıgG) bağışıklık maddelerini mutlaka alması 
gerekir. Ağız sütündeki bağışıklık
maddeleri buzağının için altın değerindedir.
• Oral veya ağız sütüyle verilecek probiyotik
hayvanın bağışıklık sistemini güçlendirecektir. 
Bu probiyotikler ishale neden olan (E. coli, sal-
monella v.s.) enfeksiyonlarını engelleyecektir. 



Başarılı Bir
Geçiş Dönemi İçin
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KURU süt ineğinin beslenmesi ve yönetimi son 25 yıldır kapsamlı 
bir araştırma alanı olarak dikkat çekiyor. Bu aşamadaki besinsel 
gereksinimler oldukça basit olmakla birlikte, emziren olmayandan lak-
tasyona ve bununla ilişkili fizyolojik ve metabolik süreçlere ani geçiş, 
geçiş dönemini süt ineğinin üretim döngüsünün büyüleyici ve önemli 
bir aşamasını oluşturuyor . Gerçekten de, geçiş periyodu (buzağılama-
dan 3 hafta önce ve buzağılamadan 3 hafta sonra), bazı araştırmacılar 
tarafından laktasyon döngüsünün en kritik ve stresli fazı olarak kabul 
edilmiştir.

Geçiş döneminin başlangıcında, inekler, kuru madde alımında 
(KMA) depresyon yaşamaya başlayabilirler; bu da, bakım için artan 
enerji gereklilikleri, büyüyen fetus ve gebeliğin son ayında meme 
bezinin ortaya çıkmasına neden olarak negatif enerji dengesine (NED) 
yol açabilir.

Sonuç olarak, doğum öncesinde vücut yağ rezervleri, glikozdaki 
açığı dengelemek için harekete geçirilmeye başlar. 

Daha önceki laktasyondaki DMI laktasyon için artan gereksinim-
lere ayak uydurmadığından, enerji dengesi açığı ve yağ mobilizasyonu 
doğumdan sonra da devam etmektedir. Bu nedenle, geçiş periyodu; 
azalmış DMI, daha yüksek dolaşımda esterize olmamış yağ asitleri 
(NEFA) ile sonuçlanan vücut yağ mobilizasyonu, keton cisimciklerinin 
(çoğunlukla beta-hidroksibutirat; BHB) üretimi ve hepatik lipid biriki-
mi ile karakterize edilir ve optimal olmayan geçişlere yol açar.

Başarısız geçiş dönemleri erken laktasyon sırasında ineğin süt 
verimini, üremesini ve sağlığını tehlikeye sokan azaltan beslenme ve 
yönetim stratejileri geçiş döneminde arzu edilir. Metabolik prob-
lemlerle bağlantılı olan bu durum süt çiftliğinin kârlılığını azaltır ve 
ineklerin itlaf edilme riskini artırır. Bu nedenle, geçiş döneminde daha 
fazla DMI’yi teşvik eden ve yağ mobilizasyonunu azaltan beslenme ve 
yönetim stratejileri desteklenir. 

İnek konforu, yönetim stratejisinde önemli bir bölümü oluştu-
ruyor. Örneğin, Wisconsin Üniversitesi’nden araştırmacılar, geçiş 
döneminde ahır ineklerinin eve dönmesinde “Özel İhtiyaçlar Ahırı” 
olarak adlandırılmasını önermişlerdir. NFL’deki topları toplayan 
özel takımlara gönderme yapılarak bu amaca dikkat çekmek ve geçiş 
dönemi boyunca DMI’yı en üst düzeye çıkarırken, daha fazla rahatlık 
sağlayan özel serbest durak ve özel kafa kilidi tasarımları kullanılabilir. 

Örneğin, özel ihtiyaç ahırına veya belirli bir diyete sahip olmak 
geçiş dönemi programının başarılı olacağını garanti etmez. Geçiş 
döneminin ilgili yönlerini yansıtan şeylere odaklanmalıyız.

Bu makaledeki amacımız, mandıra çiftçilerinin ve danışmanların 
geçiş ineği programını takip etmelerine yardımcı olabilecek ölçülecek 
pratik sonuçların vurgulanmasıdır. Bunu yapmak için, süt çiftlikleri-
nin nerede durması gerektiği konusunda önerilerimizle 10 gösterge 
seçtik (Tablo 1). İşte ilk 5:

Kuru Madde Alımı (DMI-KMA)
Süt veriminin kendi başına daha fazla hastalık oluşumuna kat-

kıda bulunduğuna dair çok az kanıt vardır. Grubumuz ve diğerleri, 
NEB’nin öncelikle DMI’nin bir işlevi olduğunu ve süt üretiminin 
erken postpartum olduğunu belirlemiştir. Bu araştırmada, günde 50 
lbs süt üreten buzağılamadan sonraki 3 haftadaki inekler, günde 90 lbs 
süt üreten ineklerle aynı enerji dengesinde. Bununla birlikte, daha fazla 
DMI olan ineklerde enerji dengesi iyileşmiştir (daha az NEB). İnekler, 
her ne pahasına süt üretecekleri konusunda genetik bir güce sahipler. 
Bu nedenle, NEB ve bunun sonucu olarak metabolik bozukluklar ve 
üreme yetmezliğini önlemek için geçiş döneminde ineklerin DMI’sini 
ölçmek çok önemlidir. İneklerin ulaşması gereken DMI’yı tahmin 
etmek için kullanılabilecek denklemler vardır. Şekil 1’de, 1.500 lbs 
(680 kg) vücut ağırlığı olan bir inek için örnek vermekte ve yüzde 3,5 
oranında süt yağı ile günde 85 lbs (39) süt üretmektedir.

Vücut Durum Puanı (BCS-VDP)
Aşırı vücut lipid rezervlerine sahip inekler (yüksek VDP), buzağı-

lama sırasında bu lipitleri daha fazla harekete geçirir, buzağılamadan 
önce ve sonra iştahsızlık ve DMI yaşar, bağışıklık fonksiyonunu bozuk-
luğu yaşar, oksidatif stresten kaynaklanabilecek kanda iltihaplanma 
göstergeleri daha fazla olabilir. 

DMI	=	(0.018xBW)	 +	 (0.3	x	Ib	4%	FCM)

	 =	 27	 +	 (0.3	x	78.55)	 	=	50.5Ibs

Ib	4%	FCM	=	(0.4xIb	Süt)	 +	(Ib	fat	x	15)

	 =	 34	 +	(2.97x15)	 =	78.55	Ibs

Ib	of	fat	=	Ib	süt	x	%	süt	yağı	=	(85	x	3.5%)	=	2.97	lbs

Kuru Madde Alımı Hesaplaması
Vücut Ağırlığı: 1500 lbs
Süt: 85 lbs
Süt Yağı: 3.5%

1

2
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İneklerin biyolojik hedefine göre “yüksek” VDP oluşturan şey hala 
tartışmalıdır.

Buzağılamada optimal VDP için öneriler son yirmi yılda aşağı doğ-
ru eğimlidir ve bizim görüşümüze göre yaklaşık 3.0 (1-5 ölçeğinde) bir 
skor, şu anda iyi bir hedefi temsil etmektedir. Ortalama BCS’nin ayar-
lanması uzun süren bir proje olmalı ve kuru dönemde yapılmamalıdır. 
Wisconsin Üniversitesi’nden araştırmacılar, buzağılamadan sonra 
21 güne kadar buzağılamadan BCS kazanmış ya da koruyan inekler, 
40 gün boyunca, İYG’yi kaybeden ineklerden (% 25.1) daha yüksek 
(sırasıyla % 38.2 ve % 83.5) hamilelik yaşadığını göstermiştir. Diğer 
araştırmacılar, > 1 BCS birimi (1-5 ölçeği) kaybeden ineklerin daha 
yüksek insidans, plasenta ve metabolik bozukluklar (yer değiştirmiş 
abomasum, süt nezlesi, ketozis) ve ineklere göre ilk üreme için daha 
uzun bir aralığa sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Bu nedenle, BCS 
değişikliğinin minimumda tutulmasını öneriyoruz.

Beta-hidroksibutirat (BHB)
Beta-hidroksibutirat, ketozun keton gövde göstergesidir. İneklerde 

idrar, kan veya sütte ölçülebilir. Klinik ketoz, kanda BHB konsant-
rasyonu ≥ 3.0 mmol / L (veya 3000 μmol / L veya 31 mg / dL) ile 
karakterizedir; subklinik ketoz ise 1.2 mmol / L’den (veya 1200 μmol 
/ L veya 12.4 mg / dL) daha yüksek olan kan BHB konsantrasyonları 
ile karakterizedir. Subklinik ketozisin erken ortaya çıkmasının süt 
verimini düşürmesi ve doğurganlığı tehlikeye sokması daha olasıdır. 
Wisconsin Üniversitesi ve Cornell Üniversitesi’nden araştırmacılar, 
buzağılamadan 3-7 gün sonra tespit edilen subklinik ketozisli ineklerin 
ilk hizmete gelme olasılığı 0,7 kat, ilk 30 gün içinde sürüden çıkarılma 
ihtimalinin 8 gün veya daha sonra ketoz geliştiren ineklerle karşılaştı-
rıldığında 4,5 kat daha fazla olduğunu buldular. 

Araştırmacılar bir “sürü alarmı” oluşturdular ve buzağılamadan 
sonraki ilk haftada % 15’in altına düştükten sürünün oranını kan 
BHB’sini  ≥ 1.2 mmol / L olarak tutmak için adımlar atmayı önerdiler.

İdrar pH’ı
Süt humması (hipokalsemi) laktasyondaki süt ineklerini, özellikle 

ikinci veya daha fazla laktasyona başlayanları etkileyen önemli bir 
sorundur. Klinik belirtilerin yanı sıra buzağılama zamanında serum 
total kalsiyum (Ca) <5.5 mg / dL (veya <1.4 mM) ile karakterizedir. 
Daha az bilinen bir problem, klinik belirtileri olmayan ve tipik olarak 
serum toplam Ca <8.5 mg / dL (veya <2.1 mM) ile karakterize edilen 

subklinik hipokalsemi prevalansıdır. Wisconsin ve Florida Üniversite-
leri’nden araştırmacılar, subklinik hipokalsemi olan ineklerin, yüksek 
metrit riski, yüksek doğum sonrası ateş, yüksek taze BHB (1.0 vs 0.7 
mmol / L), daha uzun ortanca gün açıklığı (124’e karşı 109 gün) ve 
bağışıklık baskılanması olduğunu göstermişlerdir. En etkili önleme 
hala diyet yoluyla gerçekleşmektedir. Buzağılamadan 21 gün önce 
negatif bir DCAD (diyet katyon-anyon farkı) diyetiyle beslenme klinik 
(beş kat azalma) ve subklinik hipokalsemiyi önlediği gösterilmiştir. 
İneklerin asit-baz statüsü, kanda bulunan yüksek miktarda kalsiyum 
ile sonuçlanacak şekilde değiştirildi. İdrar asitliği, ineğin asit bazındaki 
durumundaki bu değişikliklerden, diyete başladıktan 2 gün kadar hızlı 
bir zamanda etkilenir. Gruptaki ineklerin idrar pH’ının kontrol edil-
mesi, anyonik rasyonun etkinliğini izlemenize yardımcı olabilir.

Sütün 60 gün öncesi itlaf edilen inek sayısı
Geçiş problemleri, bir ineğin itlaf edilme riskini önemli ölçüde 

artırır, bu yüzden sürünün bulunduğu yerdeki izleri takip edin. Hedef, 
süt sağım sürüsünün % 5’inden daha azının sütten 60 gün önce ve % 
3’ünden azının sütten 60 gün önce ölmesi (toplamın% 8’i) olmalıdır. 

<	10	(22)

<	8	(17.6)

<	13	(28.6)

<	11	(24)

>	1

>	30

>	8

>	15	

10	to	13	

(22	to	28.5)

8	to	11	

(17.6	to	24.2)

13	to	17	

(28.6	to	37.5)

11	to	15	

(24	to	33)

0.75	to	1

15	to	30

6.5	to	8

8	to	15

>	13	(28.5)

>	11	(24.2)

>	17	(37.5)

>	15	(33)

<	0.75

15	

5.5	to	6.5

<	8

Olgun	inekler	için	

buzağılamadan	3	hafta	önce	

K	ortalaması,	kg	(lbs)

Düveler		için	buzağılamadan	

3	hafta	önce	DMI	ortalaması,	

kg	(lbs)

Olgun	inekler	için	

buzağılamadan	3	hafta	sonra	

DMI	ortalaması,	kg	(lbs)

İlk	sütünü	veren	inekler	için	

buzağılamadan	3	hafta	sonra	

DMI	ortalaması,	kg	(lbs)

Kurumadan	doğuma	VDP	

değişimi	(Buzağılamadan	60	

gün	sonra)	birim	puanı	(1-5)

Buzağılamadan	sonra	

ilk	haftada	BHP≥	1.2	mmol/L	

ineklerin	oranı

Buzağılamadan	önce	idrar	pH’ı

Buzağılamadan	60	gün	önce	

itlaf	edilen	ineklerin	oranı

Adım\Gösterge 

İyi İş! 

Devam Et

Dikkat! 
Ayarlamaya 
İhtiyaç Var

Dur! 
Geliştirmek 
Gerekiyor

Başarılı bir geçiş dönemi programı için 
süt sürülerinde ilgili önlemler-adımlar ve 

yeterlilik seviyesi 

3

4

5
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ŞEMSI Bayraktar, 2007 yılından bu yana, Ramazan öncesi fırsatçılı-
ğa izin verilmemesi konusunda çalışmalar yapan Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği’nin, bu Ramazan boyunca da üretici ve market fiyatlarını takip 
edeceğini, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Bayraktar, basın toplantısında ayrıca, hükümetin açıkladığı eko-
nomik paketle ilgili görüşlerini belirtti ve çiftçilerin taleplerini dile 
getirdi. 

Tarım ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde 
bulunan Bayraktar, et fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde 
bulundu. Bayraktar şunları söyledi:  “Bu yıl ve geçen yılki Ramazan ayı 
öncesi fiyatlarını karşılaştırdığımızda, üreticide kuzu eti fiyatı yüzde 
24 artarken, dana etindeki fiyat artışı yüzde 4,5’te, tüketicide ise kuzu 
eti fiyatı yüzde 25 artarken, dana etindeki fiyat artışı yüzde 2,7’de kal-
mıştır. 11 günlük sürede, tüketicide dana ve kuzu eti fiyatı yüzde 1,5, 
üreticide kuzu eti fiyatı yüzde 1 artarken, dana eti fiyatı hemen hemen 
aynı kalmış, sadece 1 kuruş azalmıştır. Bu yıl ve geçen yılki Ramazan 
ayı önceleri arasında dana eti fiyatlarındaki artış, enflasyonun çok 
altında kalmıştır. Nisan ayı itibarıyla yıllık tüketici fiyat artışı yüzde 
10,85 iken, dana etindeki üretici fiyat artışı, enflasyonun yüzde 58,6, 
tüketicide yüzde 75 altında oluşmuştur. Kuzu etindeki fiyat artışı ise 
enflasyonun üzerinde gerçekleşmiştir.”

Besilik canlı hayvan ve yem fiyatlarındaki artışın ette üreticiyi 
olumsuz etkilediğini vurgulayan Bayraktar, bu fiyatları da tetikleyen 
unsurun döviz kurundaki yükseliş olduğuna dikkat çekerek “Çünkü 
gerek yem hammaddeleri gerekse besilik hayvan ithalatı döviz üzerin-
den yapılmaktadır. 8 Mayıs itibarıyla son bir yıllık dönemde Merkez 
Bankası dolar satış kuru, yüzde 20,7 artarak 3,554 liradan 4,2894 liraya 
yükselmiştir” dedi. 

Yem Fiyatlarında Artışa Dikkat!
Bayraktar, konuşmasında Nisan ayı itibarıyla son bir yılda yemler-

den; buğday kepeğinde yüzde 28,9, ayçiçeği tohumu küspesinde (ATK 
28) yüzde 33,9, melasda yüzde 17,0, etanol üretimi sırasında arta kalan 
mısır başta olmak üzere buğday ve arpa posasından elde edilen yem 
olan DDGS’de yüzde 78,7, besi yeminde yüzde 24,4, buğday samanın-
da ise yüzde 49,1 oranında artış olduğunu kaydetti. 

Bayraktar: “Et ithalatı söylemleriyle üreticilerimiz tedirgin 
edilmezse kırmızı ette bir sorunumuz olmaz”

Et ve Süt Kurumu verilerine göre besilik canlı dana fiyatlarında yüzde 
30,9 artış yaşanarak canlı kilogram fiyatın ortalama 19 lira 94 kuruşa 
çıktığını söyleyen Bayraktar konuşmasına şöyle devam etti: “Her zaman 
dile getiriyoruz, besilik dana ve özellikle yem maliyetlerinde düşüş sağlan-
madan et fiyatlarını indirmek mümkün değildir. Maliyetler düşürülmeden 

daha ucuza et talep etmek, üretimin sürdürülememesine, ahırların bo-
şalmasına, zararına besicilik yapılamayacağına göre üreticinin üretimden 
çekilmesine neden olur. Bu durum da ilerde eti çok daha pahalı tüketme-
memize yol açar. Üretim desteklenirse, et ve süt piyasasında istikrar sağla-
nırsa, et ithalatı söylemleriyle üreticilerimiz tedirgin edilmezse kırmızı ette 
bir sorunumuz olmayacağı açıktır. Üretimimiz artmaya devam eder.

Bunu gerçekleştiremezsek, geçmişte olduğu gibi çiftçimizin cebinde 
kalacak milyarlarca doları yabancı ülkelerin çiftçilerine aktarmış 
oluruz. Hem çiftçimiz hem ülkemiz kaybeder. Bu yüzden kırmızı et 
üretimimizi 1,5 milyon tonun üzerine çıkarmalıyız. Bunun için de 
hem üretim hem de üretici desteklenmeye devam edilmelidir. Ağırlıklı 
olarak fabrika yemi kullanan besicilerimize yem desteği verilmelidir.

Üreticiden tüketiciye varıncaya kadar bu hususta gereken hassasi-
yeti göstermeyenler öncelikle karşılarında bizi bulacaklardır. Bundan 
kimsenin kuşkusu olmasın. Ramazan ayı boyunca yapacağımız ve 
piyasaların nabzını tutacağımız çalışmaları da sizlerle paylaşıp, üretici 
ve tüketici fiyatlarını kamuoyunun dikkatine sunacağız.”

30 Nisan 2018’de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında 
Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve TBMM’de görüşme-
leri devam eden paketle ilgili de bir değerlendirme yapan Bayraktar, 
şunları söyledi: “Pakete, çiftçimiz açısından baktığımızda, vergi ve Sos-
yal Güvenlik prim borçlarının yapılandırılmasını olumlu buluyoruz.

Son 3 yıldan beri ecrimisil ödeyerek Hazine arazisini kullanan 
çiftçilerimizin, bu arazileri kullanmaya devam etmesi, 10 yıl sonra 
isterlerse yarı bedeline satın alabilmesi veya kullanma anlaşmasını 10 
yıl daha yenilemeleri kararları da binlerce çiftçimizin mağduriyetini 
giderecek kararlardır.

Yine de ecrimisil kararı eksik kalmıştır. Sayın Başbakan da açıklama 
yaparken, “bunlar desteklerden yararlanamıyorlar” demiştir. Nitekim, 
Hazineye ait arazilerde ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim yapan 
çiftçilerimiz çiftçi kayıt sistemi olan ÇKS’ye kayıt yaptıramamaktadır. 
Bu çiftçilerimiz, tarımsal desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası 
yaptıramıyor, Hazine destekli düşük faizli Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri kredilerini kullanamıyor, Toprak Mahsulleri 
Ofisi’ne de ürün satamıyor.

Mirasçıları adına intikali yapılmamış veraseten iştirakli tarım ara-
zilerinde ise varis olan çiftçilerimiz muvafakatname veya gerektiğinde 
taahhütname düzenleyerek ÇKS başvurusu yapabilmektedir. Ancak, 
varislerden birinin itirazı durumunda o arazinin ÇKS’ye kaydı yapı-
lamamaktadır. Bundan dolayı, bu durumdaki arazilerin büyük bölü-
münün ÇKS kaydı yoktur. Bu çiftçilerimiz de ecrimisil ödeyerek tarım 
yapan çiftçilerimiz gibi desteklerden, düşük faizli kredilerden yarar-
lanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor, TMO’ya ürün veremiyorlar. 
Bunun için intikal işlemlerinin tamamlanması önem arz etmektedir.”

42  TÜSEDAD DERGİSİ

» TARIM

ÖNEMLİ
UYARILAR

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI 
BİRLİĞİ BAŞKANI 
ŞEMSİ BAYRAKTAR’DAN
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Bayraktar, basın toplantısında, çiftçilerin taleplerini de dile getirdi.
“Çiftçilerimizin taleplerini madde madde sıralarsak, şunları söyle-

mek mümkündür” diye Bayraktar, şöyle konuştu:
“Hazineye ait arazilerde ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim yapan 

çiftçilerimizin çiftçi kayıt sistemi ÇKS’ye kayıt yaptırabilmelerinin yolu 
açılmalıdır.

İntikali yapılmamış arazilerde intikal işlemlerini hızlandırmak için, 
15 Mayıs 2018 tarihine kadar uzatılan “miras kalan tarım arazilerinin 
intikal işlemleri esnasında alınan tapu harcı muafiyeti” devam ettiril-
melidir.

2 B arazilerinin, tarım arazisi olarak korunması kaydıyla 
çiftçimize satışında rayiç bedel, tarımsal arazi rayiç bedeli üze-
rinden belirlenmelidir.

Çiftçilerimize verilen doğrudan destekler, Tarım Kanu-
nunda öngörüldüğü gibi gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1’ine 
çıkarılmalıdır.

Tarımsal desteklerden alınan yüzde 2 ile yüzde 4 arasında değişen 
stopaj kesintisi kaldırılmalıdır.

Çiftçilerimizin 2 bin liranın üzerinde vadesi geçmiş vergi, tarımsal 
amaçlı sulamada kullanılan elektrik, sulama işletme ve bakım ücreti, 
su kullanım hizmet bedeli borçlarının desteklerden kesilmesi uygula-
masından vazgeçilmelidir.

Tarımda kullanılan elektrik, tohum, fide ve ilaçtan alınan KDV 
sıfırlanmalı, elektrikteki enerji fonu ve TRT payı kaldırılmalıdır.

Hayvancılık işletmelerinde kullanılan elektriğe tarımsal sulama 

abone grubu tarifesi uygulanmalıdır.
Çiftçimizin düşük faizli kredi talebi karşılanmalı, tarımsal krediler-

de kredi masrafları alınmamalı, sigorta mecburiyeti kaldırılmalıdır.
Çiftçilerimize yeni finansman olanakları sağlanmalı, takibe düşmüş 

kredi borçları faizsiz ve uzun vadeli olarak yapılandırılmalıdır.
Dekar başına 1 liradan 5 liraya yükseltilen yeraltı suyu kullanım 

ücreti yeniden 1 liraya düşürülmelidir.
Üreticilerimize kullandıkları yem için fatura karşılığında belli bir 

miktar destek verilmeli veya yemi Tarım ve Kredi Kooperatifleri/üre-
tici örgütleri kanalıyla uygun fiyattan temin edebilmelerine imkan 

sağlanmalıdır.
2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılında da doğal afetlerden 

zarar gören çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo-
peratifleri’ne olan borçları ertelenmelidir.

Tarım sigortalarında primler çiftçimizin ödeyebileceği sevi-
yelere çekilmeli, sigorta kapsamı genişletilmelidir.

Tarım Bağ-Kurlularda aylık prim ödeme gün sayısı 25 günden, 
2008 yılında olduğu gibi yeniden 15 güne indirilmelidir.

Çiftçilerimize, prim ödedikleri her yıl için 90 gün, 4 yılda 1 yıl he-
sabıyla fiili hizmet payı, kamuoyunda bilenen ismiyle yıpranma hakkı 
verilmelidir.

Kadın çiftçilerimizin, sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğum 
nedeniyle hizmet borçlanması yapabilmesi sağlanmalıdır.

Çiftçilerimize muafiyette geçen süreler için borçlanma imkanı 
verilmelidir.”

ÇİFTÇİNİN TALEPLERİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi 
Bayraktar, Birlik merkezinde düzenlediği basın toplantısında 
Ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyatlarını açıkladı, 
Ramazan ayında görülebilecek gıda fiyat artışları konusunda 
uyarılarda bulundu.



TARIM ve kırsal kalkınma yatırımlarının 
desteklenmesi için yapılan hibe destekleri 
devam ediyor. Genç çiftçilerin mahallinde 
uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel 
tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki 
üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması 
ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin 
liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve 
esaslar düzenlendi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hak-
kında Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlana-
rak, yürürlüğe girdi. Buna göre, bakanlığın 
genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği 
sağlanması uygulaması bu yıl da devam 
edecek. Başvurusu kabul edilip, hibe sözleş-
mesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine 
getiren genç çiftçiye en fazla 30 bin liraya 
kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje, KDV 
hariç hazırlanacak ve hibe ödemesi buna göre 
gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Fakıbaba 

şunları söyledi: ““Bakanlar Kurulu Kararı 
gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde 
genç çiftçi projelerine 30’ar bin TL hibe 
verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin 
Desteklenmesi Programına bu yıl da devam 
ediyoruz.

2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin 
genç çiftçimize çeşitli projeleri karşılığı 
olarak 933 milyon TL’lik hibe kullandırdık. 
Bu hibenin 723 milyon TL’si büyükbaş/
küçükbaş hayvancılık projeleri, 110 milyon 
TL’si arıcılık ve kanatlı projeleri ve 100 
milyon TL’si bitkisel üretim projeleri için 
kullandırıldı.

Hayvancılık projeleri kapsamında; 17 bin 
698 genç çiftçiye toplam 104 bin 99 büyükbaş 
hayvan ve 6 bin 404 genç çiftçiye ise 240 bin 
551 adet koyun/keçi teslim edildi.

Genç çiftçilerin, destekten yararlanması 
için bugün itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 
41 yaşından gün almamış olması gerekiyor. 
Daha önce Bakanlığın diğer hibe programın-
dan faydalanmamış olma şartı da aranıyor.

Destekleri Devam Ediyor

44  TÜSEDAD DERGİSİ

» PROJE

GENÇ
ÇİFTÇİ
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» TEKNOLOJİ  

HAYVANCILIK faaliyetlerinden ortaya 
çıkan, CH4 ve N2O sera gazlarının ana 
yayıcısı olarak dikkat çekiyor. Özellikle çevre 
hassasiyetinin dünyadaki en yüksek olduğu 
bölge olan Avrupa’da çiftlikler çevreyi kir-
leten en büyük unsur olarak gösteriliyorlar.  
Bu yüzden Avrupa Birliği çeşitli projelerle 
bu etkiyi azaltmak ve sürdürülebilir enerji 
programlarını öne çıkarmak amacıyla çeşitli 
projelere destek veriyor. 

Şu an için büyük ölçekli çiftlikler için ma-
kul görünse ve her çiftlik için etkin maliyetler 
çıkmasa da düşük maliyetli küçük ölçekli 

biyogaz sistemleri yavaş da olsa yaygınlaş-
maya başlıyor. 

 Türkiye’deki hayvan işletme-
lerin birçoğunun küçük ve orta 
büyüklükte olmasından ve biyogaz 
şebekesi olmadığından yola çıkarak 

dergimizde elektrik ve ısıya dönüş-
türülebilen mikro ölçekli tesislerle ilgili 

kısa bir bilgilendirme notu hazırladık. 

BİYOGAZ: 
Yeşil Enerji Kaynağı 
Olarak Hayvan Çiftlikleri
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Çevreci enerji kaynaklarından biri olarak öne çıkan 
biyogaz üretimiyle, özellikle hayvan çiftlikleri gübreleri 
atmadan önce yapılan bu işlemle birlikte tesisin ihtiyaç 
duyduğu elektrik ve ısı enerjisi sağlanabilir, doğadaki 
karbon ayak izini de azaltabilirsiniz. 

Avrupa’da biyo enerjinin kısa bir tarih-
çesine gelişimine baktığımız zaman İkinci 
Dünya Savaşı sonrasından itibaren Avrupa’da 
biyogaz teknolojisini geliştirme çabaları her 
zaman devam ettiği görülüyor. Diğer yenile-
nebilir enerji teknolojileri gibi biyogaz tek-
nolojisine olan ilgi 1970’lerde yaşanan petrol 
krizi sonrasında daha arttı.  Uygun sübvansi-
yon programlarının teşvik edilmesiyle son 25 
yılda Avrupa çapında tesisler kurulurken en 
dikkat çekici genişleme günümüzde yaklaşık 
8000 tesisin faaliyete geçtiği Almanya’da 
yaşandı. 

20. yüzyılının sonlarındaki ana ilgi, çiftlik 
hayvanlarından sıvı hayvan gübresi ve orga-
nik endüstriyel atık kullanan tesislere yönelik 
olmuştu. 2004 yılından sonra ise bu alandaki 
ilgi biyogaz enerjisi için ekilen bitkilere 
yoğunlaştı. 

Avrupa ülkelerinde son yıllarda sürdürü-
lebilir enerji anlayışıyla geliştirilen ve AB’den 
destek gören çalışmalar arasında yer alan 

BioEnergy Farm II projesi de bugüne kadar 
genellikle büyük ölçülü yapılarda gerçekleş-
tirilen biyogaz üretimin bireysel çiftliklere ve 
küçük işletmelere de yayılmasını sağlamak 
amacıyla geliştirildi. Daha spesifik olarak ise 
biyogaz tesislerine ve çiftliğe dayalı gübre ve 
çiftlik artıklarına dayanıyor. 

Mikro Ölçekli Kurulumlar
Biyogaz tesisleri çiftliklere farklı şekil 

ve boyutlarda gelir. Genelde çok fazla alan 
kaplamayan bu sistemler elbette yapılan her 
önemli yatırım gibi kararlılık, fizibilite ra-
porları ve uygun sistemi seçme gibi süreçleri 
içeriyor. Son zamanlarda, çiftlik kullanımı 
için gübre fermenterleri pazara girerken bu 
mayalayıcılar saf gübreden biyogaz üretirken, 
çok az veya hiç substrat içermezler. 

Özellikle son yıllarda Türkiye’de de 
faaliyet göstermeye başlayan küçük ölçekli 
biyogaz kurulum şirketlerinin yurtdışında 
edilen bilgi ve birikimle bu yatırımı yapacak 

çiftlikler için kurulumun dışında danışman-
lık yaparak onlara uygun sistemleri önere-
bilirler, hatta karbon ayak izini azaltacak bu 
girişim için farklı kaynaklardan destek de 
alınabilir. 

Biyogaz Sistemi Nasıl Çalışıyor?
Uygun analizlerle ihtiyaç duyulan tesisin 

işin uzmanı deneyimli bir ekip tarafından 
yapılması şart. En basit haliyle özetleyecek 
olursak Çiftlik hayvanlarından elde edilen 
gübre ve diğer artık malzemeler karıştırılır ve 
sonra ayrıştırılarak parçalara ayrılır. 

Fermantasyon sürecinin sonucunda oksi-
jen, metan ve karbon dioksit gazları oluşur. 
Oluşan biyogaz gaz jeneratörlerinde yakılarak 
elektrik enerjisine dönüştürülerek genellikle 
çiftliklerin kendi ihtiyaçlarında kullanılır. 

Biyogazın yanması sırasında oluşan ısının 
yine çiftlikte kullanılması sistemin verimli 
olarak kullanılması için en önemli unsurlar-
dan biri olarak öne çıkıyor. 
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» GÜNDEM

BÜYÜK BAŞ HAYVANLARDA AŞI TAKVIMI

Tarım Danışmanı
Adalet ATMAK

Büyükbaş aşı takviminde; Ocak ayında; bütün sığırlar bir yere toplanarak, genel sağlık kontrolleri yapılır. Hayvanlar gruplara ayrılır. Bakım ve yemleme programları 
yapılır. Verimli yavru vermeleri amacıyla, ineklere suni döllenme uygulanır. Özellikle tüberküloz, paratüberküloz testleri ile Brucellosis yönünden yoklamalar ve aşılar 
yapılır. Şubat ayında: 4-8 aylık dişi danalara S.19 aşısı, doğumları yaklaşan sığırlara ise septisemi aşısı yapılır ve bütün sığırlar, parazit tehlikesine karşı ilaçlanır. Nisan 
ayında sığırlara şap aşısı uygulanır. Haziran ayında 4-8 aylık olmuş olan danalara S-9 aşısı yapılır. Temmuz ayında, gebe olan ineklere septisemi aşısı uygulanır ve 
ineklere gebelik bitimine yakın sulu, hazmı kolay, yumuşak ve gaz yapmayacak yiyecekler verilmesi sağlanır. Ağustos ayında: Theileriosis hastalığına karşı koruyucu 
aşılama yapılır. Bir yaşına basan erkek ve dişilere tüberculin yapılır. Büyükbaş aşı takvimine göre yapılan bu planın kusursuzca işlemesi gerekir ki hayvanlar iyi olsun ve 
kendilerini iyi hissetsinler.

Eylül ayında, 4-8 aylık olan dişi danalara BR. S 19 aşıları ve doğumu yaklaşan sığırlara da buzağı septisemi aşısı uygulanır. Hayvanların, büyükbaş aşı takvimine uygun 
aşılanmaları çok önemlidir. Gerekli olan verim ve sağlıklı hayvanlar olmaları açısından bu çok önemlidir.

Tarım Danışmanı
Sultan AL

Tarım Danışmanı
Fatma KELEBEK

Veteriner Hekim
Hüseyin DURMUŞ

 
  

 
  

ZEHIRLENME AŞISI (BOTILUSMUS) 6 Ayda Bir
Özellikle Slaj Tüketen Hayvanlarda Arka Ayaklarda Felç Dilde Felç 
Ve Yara Ani Ölüm

MANTAR AŞISI 1 Kez
Deri Üzerinde Metal Para Büyüklüğünde Lekeler Beyazlama Ve 
Dökülme

ÇIÇEK AŞISI (AFRIKA HASTALIĞI) Yılda Bir
Deri Üzerinde Fındık Büyüklüğünde Şişlikler İlerleyen Dönemde 
Şişliklerin Patlayıp İrinleşmesi

SEPTISEMI AŞISI (SÜT AŞISI) Buzağı Doğduğunda Buzağılarda İshalle Seyreden Ölümcül Hastalıklara Neden Olur

ROTA-CORONA-ECOLI AŞISI İneklere Gebeliğin Son 2. Ayında
Anne Karnındaki Buzağıyı İshalle Seyreden Ölümcül Hastalıklardan 
Korur

ŞAP AŞISI 6 Ayda Bir
Dil Ve Ayak Bölgesinde Yaralar, İştah Ve Kilo Kaybı, Gençlerde Daha 
sık Olmak Üzere Ölümler GörülürKorur

BURUCELLA AŞISI (YETIŞKIN) Yılda Bir
Hayvanlarda Ölüm Görülmez, Gebe Hayvanlar Devamlı Olarak Yavru 
Atma Görülür, İnsanlara Çok Sık Bulaşabilir

BURUCELLA AŞISI (GENÇ) 3-4 Aylık Dişi Buzağılara
Hayvanlarda Ölüm Görülmez, Gebe Hayvanlar Devamlı Olarak Yavru 
Atma Görülür, İnsanlara Çok Sık Bulaşabilir

MASTITIS AŞISI 6 Ayda Bir
Sütte Bozulma, Ph Düşmesi, Süt Veriminde %30 A Varan Azalma, 
Meme Dokusunda Kanama Ve Körelme

YEM AŞISI (ENTERETOKSEMI) 6 Ayda Bir
Sürekli Kilo Kaybı, Yemden Yararlanamama, Ani Ve Nedensiz Ölüm, 
Kesimde Bağırsaklarda Kızarıklık

SARILIK (THEILERIA) AŞISI

AŞILAR AŞI ZAMANI HASTALIKLAR

Ocak- Şubat
Yüksek Ateş, Ani Yemden Düşme, Canlı Ağırlıkta % 40 Süt Veriminde 
% 30 Kayıp, Kesimde Kaslarda Ve Yağ Dokusunda Sararma



TARIM HAYVANCILIK FUARLARI

4.GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK IHTISAS FUARI Ordu Belediyesi Fuar Alanı - Ege Fuarcılık 11/15/07/2018
Gıda, Tarım ve Hayvancılık    www.egefuarcilik.com

ÇORLU 11.TARIMTECH 2018 Çorlu Yeni Fuar Alanı - Renkli Fuarcılık 01/05/08/2018
Tarım Hayvancılık, Tohum, Meyvecilik, Sulama Teknolojileri    www.renklyfuar.com

EURO ANIMALIA AVRUPA HAYVANCILIK EKIP. VE SÜT ENDÜSTRISI FUARI Çorlu Yeni Fuar Alanı - Renkli Fuarcılık 01/05/08/2018
Hayvancılık Ekipmanları, Süt Tek., Kümes Hayvanları, Mekanizasyon, Hayvan Barınakları  www.renklyfuar.com

AKSARAY HAY., YEM BIT., ET VE SÜT, TARIM, ÇIFTLIK MAK. EKIP. VE TEK. FUARI Ticaret Borsası Tarım Ticaret Merkezi - Elit Fuarcılık 09/12/08/2018
Hayvan Yetiştiriciliği Makine Ekipman ve Teknolojileri  www.elitfuar.com

KONYA HAY. 2018 6.HAY., HAYVANSAL ÜRETIM TEK., YEM ENDÜSTRISI FUARI KTO Tüyap Konya Ulus. Fuar Mer.  - Tüyap Konya Fuarcılık 06/08/09/2018
Hayvancılık, Ekipmanları, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Yem Endüstrisi, Tavukçuluk  www.tuyap.com.tr

2.HAYVANCILIK, HAYVANSAL ÜRETIM TEK., SÜT VE YEM ENDÜSTRISI FUARI ANFA Altınpark  - İnfo Uluslararası Fuar 06/09/09/2018
Hayvancılık Ekip.,  Süt ve Yem Endüstrisi, Kümes Hay., Üretim, Hayvan Barınakları, İklimlendirme  www.infofair.com.tr

UŞAK 4.EGE TARIM HAYVANCILIK,  SÜT TEKNOLOJILERI FUARI Kemal Öz Çok Amaçlı Fuar Alanı  - GL Platform Fuarcılık 06/09/09/2018
Tarım ve Hayvancılık ve Makine Teknolojileri   www.gplatformfuar.com

AFYONKARAHISAR HAY., TARIM, ET  VE SÜT TEK. ÇIFTLIK EKIPMANLARI FUARI Canlı Hayvan Borsası Alanı  - Elit Fuarcılık 13/16/09/2018
Çiftlik, Tarım Makineleri, Hayvan Yetiştiriciliği, Makine Ekipman ve Teknolojileri, Canlı Hayvan   www.elitfuar.com 

TRAKYA 13.TARIMTECH 2018 Lüleburgaz Semt ve Fuar Alanı  - Renkli Fuarcılık 19/23/09/2018
Tarım, Hay., Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Seracılık, Traktör ve Ekip., Depolama Sis., Soğutma   www.renklyfuar.com 

SAMSUN 4.TARIM FUARI 2018  Tüyap Fuar Merkezi  - Tüyap Tüm Fuarcılık 26/30/09/2018
Tarım, Hayvancılık ve Teknelojileri   www.tuyap.com.tr 

SAKARYA TARIM HAYVANCILIK MAKINELERI TEKNOLOJILERI FUARI  Hendek Belediyesi Fuar Alanı  - GL Platform Fuarcılık 27/30/09/2018
Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Makineleri, Et, Süt, Teknolojileri   www.gplatformfuar.com 

FARMERS’ FAIRS -BATI KARADENIZ 3.GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FUARI  Çaycuma Fuar Alanı - Expolink Fuarcılık 27/30/09/2018
Tarım, Gıda, Hayvancılık Teknolojileri ve Endüstrileri   www.expolinkfuar.com.tr 

BATMAN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI  Batman Fuar Alanı - Start Fuarcılık 04/07/10/2018
Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık   www.startfuarcilik.com.tr 

BIGA 8.GIDA TARIM, HAYVANCILIK  VE TEKNOLOJILERI FUARI  Biga Fuar Alanı - Renkli Fuarcılık 05/07/10/2018
Gıda, Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri   www.renklyfuar.com 

BURSA 11.ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKIPMANLARI FUARI  Bursa Fuar ve Kongre Merkezi - Tüyap Bursa Fuarcılık 09/13/10/2018
Hayvancılık   www.tuyap.com.tr 

KONYA SÜT END. FUARI KONYA SÜT, SÜTLÜ MAMÜLLER VE ENDÜSTRI FUARI  KTO Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - Tüyap Konya Fuarcılık 18/21/10/2018
Süt, Sütlü Mamüller ve Endüstri   www.tuyap.com.tr 

ELAZIĞ TARIM,  TARIM MAKINELERI, GIDA HAYVANCILIK VE TEKNOLOJILERI FUARI  Fuar ve Sergi Alanı - Start Fuarcılık 25/28/10/2018
Gıda, Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık  www.startfuarcilik.com.tr 

GÖLLER BÖLGESI-YAYLA ŞARTLARINDA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI  Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi - Detay Fuarcılık 25/28/10/2018
Tarım ve Hayvancılık  www.detayfuarcilik.com 

MANISA 12.ULUSLARARASI TARIM GIDA VE HAYVANCILIK FUARI  Manisa Belediyesi Fuar Merkezi - SNS Fuarcılık 01/04/11/2018
Tarım, Gıda, Hayvancılık  www.snsfuarcilik.com.tr 

3.HATAY TARIM FUARI  Hatay Fuar Alanı - Elka Fuarcılık 01/04/11/2018
Hatay Tarım, Gıda, Hayvancılık Fuarı  www.elkafuar.com 

ADANA TARIM FUARI, 12.ULUS. TARIM, HAY., TAVUKÇULUK VE SÜT ENDÜSTRISI FUARI  Tüyap Fuar Alanı - Tüyap Adana&Çukurova Fuarcılık 07/11/11/2018
Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi  www.tuyap.com.tr 

ÇORUM TARIM FUARI 2018, ÇORUM TARIM VE HAYVANCILIK FUARI  Çorum TSO Fuar Merkezi - Atlas Fuarcılık 25/28/11/2018
Tarım ve Hayvancılık  www.atlasfuarcilik.com.tr 
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ÜYE BAŞVURU FORMU

TÜZEL KIŞI ISE

İşletmenin Adı :.................................................................................................................................................................................

Vergi Dairesi / No’su :.................................................................................................................................................................................

İşletmenin Adresi :.................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

Telefon :......................................................................  Faks :......................................................................................

GSM :......................................................................  e-mail :......................................................................................

Vekil Tayin Edilen Kişi :.................................................................................................................................................................................

Görevi :.................................................................................................................................................................................

TC Kimlik Numarası :.................................................................................................................................................................................

Diğer Bilgi ve Notlar :.................................................................................................................................................................................

IŞLETME BILGILERI

Mevcut Hayvan Kapasitesi :.............................................................  Mevcut Sağmal Sayısı : ..............................................................

Hedeflenen Sağmal Sayısı :.............................................................  Günlük Süt Üretim Miktarı : ..............................................................

Hedeflenen Süt Üretim Kapasitesi :.................................................................................................................................................................................

Ulaşılmak İstenen Kapasite Hedefiniz Nedir? : .........................................................................................................................................................

Ne Kadar Zamanda Ulaşmayı Planlıyorsunuz? : .........................................................................................................................................................

SEKTÖRÜN SESI TÜSEDAD’DA SIZ DE OLUN!
Derneğimiz TÜSEDAD’ın tanıtımı ve sektörümüzdeki firmalarla daha yakın bir işbirliği içerisinde olabilmek amacıyla düzenlediğimiz 

tanıtım paketimiz çok ilgi gördü ve birçok firma bu pakete iştirak etti. Başarıyla yayınladığımız dergimize ilan vermek isteyenler için 

reklam bedelleri aşağıda belirtilmiştir. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

WEB SITESI -ALT BANNER- Yıllık   = 1,500-TL

ARKA KAPAK ILANI 1 Sayı = 2,000-TL 4 Sayı = 6,000-TL (1,500-TL x 4)

ÖN-ARKA KAPAK IÇI ILANI 1 Sayı = 1,500-TL 4 Sayı = 5,000-TL (1,250-TL x 4)

IÇ SAYFALAR TAM SAYFA ILANI 1 Sayı = 1,250-TL 4 Sayı = 4,000-TL (1,000-TL x 4)

IÇ SAYFALAR YARIM SAYFA ILAN 1 Sayı =    750-TL 4 Sayı = 2,000-TL (500-TL x 4)





TÜSEDAD OLARAK
YENİ ADRESİMİZDE

SİZİNLEYİZ...

YENİ ADRESİMİZ
Acıbadem Mah.  Acıbadem Cad. Şahin Apt. No: 116 D.4 Kadıköy / İstanbul

www.tusedad.org tusedad@tusedad.org 0216 327 00 32 0216 327 00 33
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