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Dr. Hüseyin Velioğlu
Genel Sekreter

Değerli Yetiştiriciler,
Ülkemiz, Damızlık Sığır Yetiştiricile-
ri Birlikleri vasıtasıyla damızlık gebe 
düve ihraç etmiş bir ülke olarak,  kay-
naklarını en etkin bir şekilde değer-
lendirmeli, ihracat başta olmak üzere 
uluslar arası pazarda rekabet gücünü 
artırmaya çalışmalıdır. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile Merkez Birliği-
miz tarafından uzun yıllardır yürütülen 
ırk ıslahı çalışmaları sayesinde ülkemiz 
artık dünyadaki diğer emsalleri ile ya-
rışabilir damızlık sığırları üretebilme 
potansiyeline kavuşmuştur. Damızlık 
üretiminin gelişimi açısından yerli üre-
time olan iç piyasa talebinin ve ihracat 
imkânlarının arttırılması için gereken 
tedbirler alınmalıdır.  Bunların başında 
çiğ süt ve kırmızı et piyasa istikrarının 
sağlanması gelmektedir.
Süt sektöründe çiğ süt fiyatının aşağı 
çekilmesi veya artırılmaması amacıyla 
her yıl yaşanan spekülatif senaryonun 
bu yılda tekrarlanması üretici kesimini 

üzmektedir. Çiğ süt piyasasında ortaya 
çıkan bu tabloya ek olarak girdi mali-
yetlerinin pahalı oluşu ve kırmızı et pi-
yasa fiyatlarında meydana gelen yük-
selişler, süt veren ineklerin, sürünün 
geleceği durumundaki damızlık düve-
lerin kesime gitmesine yol açmaktadır.
Çiğ süt ve kırmızı et piyasa fiyatı, sek-
tördeki düzeni etkilemesi bakımından 
stratejik bir öneme sahiptir. Ulusal Süt 
Konseyi tarafından referans çiğ süt 
fiyatı 2014 yılı Haziran ayında 1.15 TL 
olarak belirlenmiştir.  Ancak üretici-
nin maliyetleri sürekli artmaya devam 
etmektedir. Üretimin sürdürülebilir 
olması için çiğ süt fiyatının mutlaka 
üretim maliyeti dikkate alınarak belir-
lenmesi gerekmektedir. Bu amaçla ye-
tiştirici örgütleri ve sanayici Haziran ayı 
içerisinde bir araya gelmiş ancak gö-
rüşmelerden bir sonuç alınamamıştır.

Süt ve kırmızı et üretim sektöründe 
sürdürülebilirliğin sağlanması açısın-
dan piyasa istikrarını sağlayacak ve 
spekülatif girişimleri zamanında en-
gelleyebilecek düzenlemelere ihtiyaç 
duyulmaktadır.  Aksi halde, damızlık 
düve ve ineklerin kesime gitmesi, fi-
nans açısından sıkıntıya düşen pek 
çok işletmenin kapanması tehlikesi ile 
karşı karşıya kalınacaktır.
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği olarak konu yakından 
takip edilmekte ve yetiştiricilerimizin 
fazla zarar görmemesi için çalışmalar 
aralıksız yürütülmektedir. 
 Çiğ sütü yoğun emek ve alın teri ile 
üreten siz değerli yetiştiricilerimize 
ülkemize sağlamış olduğunuz katkı 
nedeniyle teşekkür eder, Ramazan 
Bayramınızı kutlar, bereketli ve sağlıklı 
günler dileriz. 
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Haber - Duyurular

Ege Bölgesi İl Birlik Başkanları Toplantısı 
Uşak’ta Gerçekleştirildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile Merkez Birliği ortaklığında yürütül-
mekte olan projeler ile bölge birlikle-
rinin teknik, idari ve mevzuatla ilgili 
sorunlarının ele alındığı bölgesel top-
lantılar kapsamında Ege Bölgesi İl Birlik 
Başkanları Toplantısı Uşak İli Damızlık 
Sığır Yetiştirici Birliği’nin ev sahipliğin-
de 28 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleş-
tirildi.

Merkez Birliği tarafından organize edi-
len toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Mü-
dürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Baş-
kanı Dr. Bekir ANKARALI, Uşak İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan 
KAHRAMAN, Merkez Birliği Yönetim 
ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile bölge 
illeri Birlik Başkanları, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve sorumlu müdürleri katıldılar.

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
YILMAZ, Merkez Birliği Genel Başkanı 

Cemalettin ÖZDEN, Dr. Bekir ANKARA-
LI ve Erkan KAHRAMAN’ın yaptığı açılış 
konuşmalarının ardından, İdari ve Mali 
İşler Müdürü M. Cüneyt BAYOĞLU ve 
Teknik İşler Müdürü Dr. Onur ŞAHİN 
tarafından sunumlar gerçekleştirilerek 
proje faaliyetleri değerlendirildi. 

Sunumların ardından bölge birlikle-
rinin faaliyetleri, yaşadıkları sorunlar, 
mevzuat ve desteklemeler konuların-
da tartışma ve değerlendirme oturu-
mu gerçekleştirildi.
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Tunus Heyeti Merkez Birliğini Ziyaret Etti

Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Hamlesi Proje Uygulamaları Tanıtım 
Programı Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Katılımıyla 
Gerçekleştirildi

Türkiye ile Tunus arasında sığırcılık ala-
nında işbirliği olanaklarının arttırılması 
çerçevesinde, Tunus Mağrip Ülkeler Fo-
rumu Başkanı Dr. Muhammed ADİL, İşa-

Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Hamlesi Proje Uygulamaları Tanıtım 
Programı Toplantısı 29 Nisan 2015 
tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip ERDOĞAN ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
EKER’in katılımıyla Ankara Ticaret 
Odası’nda (ATO) gerçekleştirildi. 

Toplantıya çok sayıda Vali, İl Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürü ve bürok-
ratların yanı sıra Türkiye Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Merkez Birliğinden Genel 
Başkan Cemalettin ÖZDEN, Başkan 
Yardımcısı İlhan KÖTEN, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Ahmet YILMAZ, Nurhan 
DAYAN, Muhasip Üye Sırrı ÖZTÜRK, 
Denetleme Kurulu Üyeleri Hakan 
CANDEMİR ve Yaşar KAHYA, Ağrı DSYB 
Başkanı Nizamettin ŞAHİN, Aksaray 
DSYB Başkanı Bekir KAYAN, Bolu DSYB 
Başkanı Muzaffer BİLİCİ, Çorum DSYB 
Başkanı Hüseyin CİNBEK ve Kocaeli 
DSYB Başkanı Cemil GÜLFEN katıldı.

Tarımda Kırsal Kalkınma konulu si-
nevizyon gösterisinin ardından açılış 
konuşmasını yapan Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER, Cum-
hurbaşkanının talimatıyla Türkiye’de 
kırsal kalkınma hamlesi başlattıklarını 
belirterek Türkiye'de tarımsal altyapıyı 
güçlendirmek, kırsalda istihdam ya-
ratmak ve tarımsal katma değeri ar-
tırmak için üreticileri desteklediklerini, 
başlattıkları projelerle tarımsal ürünleri 
işleyen, paketleyen, ambalajlayan ve 
depolayanlara hibe destekleri verdik-
lerini hatırlattı.

Hayvancılık alanında da ciddi reformlar 
gerçekleştirdiklerini vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip ERDO-
ĞAN ise 2002 yılında sadece 83 milyon 
lira olan hayvancılık desteğinin her yıl 
artarak 2015 yılı için 3 milyar liraya ka-
dar yükseldiğini, 12 yıl önce işbaşına 
geldiklerinde küçükbaş ve büyükbaş 
hayvan ithal edilmekteyken bunu bir 

destekleme kapsamı alanı içine alarak 
süt, kırmızı et ve tavuk eti üretiminde 
çok büyük artışlar sağladıklarını belir-
terek, uygulanan projelerin Türkiye’ye 
ve millete hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Dr. Hüseyin VELİOĞLU’nun ev sahipliği 
yaptığı toplantıda Türkiye’de yürütül-
mekte olan ırk ıslahı çalışmaları ve Tür-
kiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 
faaliyetlerini konu alan sunumun ardın-
dan Türkiye ve Tunus ülkeleri arasında 
sığırcılık konusundaki işbirliği imkanları 
değerlendirildi.

Tunus Mağrip Ülkeler Forumu Başkanı 
Dr. Muhammed ADİL, Türkiye’nin sığır-
cılık alanında sahip olduğu deneyim ve 
bilgi birikiminden istifade etmek istedik-
lerini, bu çerçevede iki ülke arasında he-
yet düzeyinde görüşme başlatılmasını 
arzu ettiklerini ifade etti. 

damları Derneği Türkiye Temsilcisi Dr. Z. 
Zulal ATALAY ve Ziraat Yüksek Mühendi-
si Haluk ÜSTÜN 14 Mayıs 2015 tarihinde 
Merkez Birliğine bir ziyaret gerçekleştirdi.
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DAP Eylem Planı Erzurum'da Açıklandı

Birliklerin Veteriner Hekimleri ile 
Yaptıkları Sözleşmede Oda Onayı 
Zorunluluğu Kalktı

Kalkınma Bakanlığı Koordinasyonun-
da, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı tarafından 
hazırlanan Doğu Anadolu Projesi 
(DAP) Eylem Planı tanıtım toplantısı 
25 Nisan 2015 tarihinde Erzurum‘da 
gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Oditoryum 
Salonu’nda yapılan DAP Eylem Planı 
tanıtım toplantısına Kalkınma Bakanı 
Cevdet YILMAZ, Gıda, Tarım ve Hay-

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Ankara 
Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'nın 
işlemlerinin ve bu işlemlere dayanak 
teşkil eden Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine 
İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin 
"Kamu Dışında İstihdam ve Serbest 
Çalışma" başlıklı sözleşme maddeleri-
nin, Danıştay tarafından yürütmesinin 
durdurulmasına karar verilmiştir. 

vancılık Bakanı M. Mehdi EKER, Erzu-
rum Valisi Dr. Ahmet ALTIPARMAK, 
önceki İçişleri Bakanı Efkan ALA, Er-
zurum Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet SEKMEN, DAP Bölgesel Kal-
kınma İdaresi Başkanı Adnan DEMİR, 
bölge illerin valileri, belediye baş-
kanları katıldı. Türkiye Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Merkez Birliğini Yönetim 
Kurulu Üyesi Nurhan DAYAN ve Ziraat 
Mühendisi Onur YİĞİT’in temsil ettiği 
toplantıya DAP kapsamında bulunan 

Ağrı, Ardahan, Muş, Erzurum, Kars ve 
Bingöl DSYB Genel Başkanları da katı-
lım sağladı.

Bakan YILMAZ, Doğu Anadolu 
Projesi (DAP) Eylem Planı’nın; başta 
tarım olmak üzere, turizm, ulaştırma, 
lojistik ve ticaret alanlarında önemli 
potansiyele sahip olan bölgede 
ekonomik büyümeye, istihdam 
artışına, sosyal gelişmeye ve 
vatandaşların refahına vesile olacağını 
belirterek, DAP Bölge Kalkınma 
İdaresinin Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, 
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, 
Kars, Iğdır, Malatya, Muş, Tunceli, Van 
illerinin kalkınmasının hızlandırılması 
amacıyla kurulduğunu ve 46 personel 
ile faaliyet göstermekte olan idare 
bütçesinin 87.3 milyon TL olduğunu 
açıkladı.

Haber - Duyurular
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Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam 
Boyu Sağlık Zirvesi Gerçekleştirildi

MYK ile Meslek Standardı Hazırlama 
İşbirliği Protokolü İmzalandı

Tarım, gıda, beslenme ve sağlık sektörü 
olmak üzere, sağlıklı yaşam unsurları ile 
ilgili bilgi ve tecrübelerin bilimsel veri-
ler ışığında tartışılması ve elde edilen 
bilgilerin toplumun tüm kesimleri ile 
paylaşılması amacıyla Türkiye Doğal 
Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi 
gerçekleştirildi. 

Sakarya ve Bilecik illerinde 20-21 Mayıs 
2015 tarihleri arasında yapılan ulusla-
rarası katılımlı zirveye Merkez Birliğini 

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı 
ulusal meslek standardı ve ulusal ye-
terlilik taslaklarını hazırlama konusunda 
görevlendirilecek gönüllü kurum ve 
kuruluşlardan talep alınması, taleplerin 
değerlendirilmesi, kuruluşların görev-
lendirilmesi ve işbirliği protokollerinin 
imzalanmasına yönelik teknik çalışma-
larını sürdürmekte olan Mesleki Yeterli-
lik Kurumu (MYK) ve Merkez Birliğimiz 
ortaklığında yürütülen çalışmalar sonu-

temsilen Genel Başkan Cemalettin ÖZ-
DEN ve Genel Sekreter Dr. Hüseyin VE-
LİOĞLU katıldılar.

Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı 
Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt 
Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Atila YETİŞEMEYEN ve Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Erdoğan GÜNEŞ’in gerçekleştirdiği 

sunumlar çerçevesinde katılımcılara 
Türkiye’de ve Dünya’da iyi tarım 
uygulamaları, organik üretimin 
geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği, 
sağlıklı tarımsal üretimde biyoteknolojik 
Ar-Ge çalışmaları, organik üretimde 
tedarik, pazarlama ve sertifika sorunları, 
üretim, işleme ve pazarlama sürecinde 
gıda güvenliği, genetiği değiştirilmiş 
organizmalar ve gıda güvenliği, gıda 
israfı, açlık sorunu ve sürdürülebilir gıda 
projeksiyonları ile ilgili konularda bilgi 
verildi.

cunda   22 Mayıs 2015 tarihinde “Mes-
lek Standardı Hazırlama İşbirliği Proto-
kolü” imzalandı.

MYK Başkanı Bayram AKBAŞ ve 
TDSYMB Genel Sekreteri Dr. Hüseyin 
VELİOĞLU’nun imzaladığı Meslek Stan-
dardı Hazırlama İşbirliği Protokolü ile 
“Büyükbaş Hayvan Yetiştirme İşçisi (Se-
viye 3)” mesleğine yönelik standart ha-
zırlama süreci başlatılmış oldu.
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KURTSAN Tarım Endüstri Makineleri Sa-
nayi ve Ticaret Limitet Şirketi’nin daveti 
üzerine Merkez Birliği ve Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliklerinden oluşan he-
yet 2 Haziran 2015 tarihinde İstanbul 
Beylikdüzü’nde bulunan imalat fabrika-
sına bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Fabrika ziyaret programı çerçevesinde 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KURT ve 
fabrika yetkilileri tarafından katılımcılara 
fabrika ve üretim hakkında bilgiler veril-
di. Bilgilendirmenin ardından fabrikanın 
üretim bölümleri gezildi. Ziyaret anısına 
Merkez Birliği Genel Başkanı Cemalettin 
ÖZDEN ve KURTSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet KURT karşılıklı olarak bir-
birlerine plaket takdim etti.

Kurtsan fabrika ziyaretine Merkez Birliği 
Genel Başkanı Cemalettin ÖZDEN, Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan 
DAYAN, Aksaray, Antalya, Artvin, Balıkesir, 
Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Kara-
man, Kars, Kırklareli, Manisa, Mardin, Os-
maniye, Uşak, Giresun DSYB Başkanları 
ve Sorumlu Müdürlerinin yanı sıra Teknik 
İşler Şube Müdürü Dr. Onur ŞAHİN, Zira-
at Mühendisi Onur YİĞİT ve Ziraat Mü-
hendisi Serhat GÜNDÜZ katıldılar.

Merkez Birliği ve İl Birlikleri
KURTSAN Fabrikasını Ziyaret Etti
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TEBLİĞ
3 Mayıs 2015 Tarihli ve 29344 Sayılı Resmi Gazete                          
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kap-
samında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının 
Desteklenmesi Hakkında Tebliği (Tebliği No:2015/13) 

12 Mayıs 2015 Tarihli ve 29353 Sayılı Resmi Gazete                     
Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları 
Tebliği (Tebliğ No:  2015 / 17)

1 Haziran 2015 Tarihli ve 29371 Sayılı Resmi Gazete                    
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme 
Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:  2015 / 19)

3 Haziran 2015 Tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazete                     
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kap-
samında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklen-
mesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:  2014 / 43)’ de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/26)

YÖNETMELİK
24 Mayıs 2015 Tarihli ve 29365 Sayılı Resmi Gazete                         
Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birlikle-
rinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik

24 Mayıs 2015 Tarihli ve 29365 Sayılı Resmi Gazete                  
Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  

24 Mayıs 2015 Tarihli ve 29365 Sayılı Resmi Gazete                      
Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve 
Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Orga-
nik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Pi-
yasaya Arzına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

1 Haziran 2015 Tarihli ve 29371 Sayılı Resmi Gazete                 
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yö-
netmeliği

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği 
tarafından organize edilen ve Türkiye 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez 
Birliğinin destekleyici kuruluş olarak yer 
aldığı, “Et ve Süt Fiyatları Paneli” 16 Mayıs 
2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.  
Panele Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliğini temsilen Genel Sekreter 
Dr. Hüseyin VELİOĞLU ve Teknik İşler 
Şube Müdürü Dr. Onur ŞAHİN katıldı. 
Açılış konuşmasını Ziraat Yüksek Mü-
hendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi 
KİRAZ'ın yaptığı panelde son dönemde 
kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışlar ve 
süt fiyatlarındaki mevcut durum, beyaz 
et üretim ve tüketiminde yaşanan geliş-
melere ek olarak yem başta olmak üzere 
girdi maliyetlerinde meydana gelen ar-
tışlar farklı yönleri ile ele alındı.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Numan AKMAN’ın 
başkanlık ettiği panele Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim ÖZCAN, 
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları 
Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Sait KOCA, Ulusal Kırmızı Et Konseyi 
Genel Sekreteri Kerem DEMİREL, Türkiye 
Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ülkü KARAKUŞ, Ambalajlı Süt ve 
Süt Ürünleri Derneği Genel Sekreteri Dr. 
İsmail MERT konuşmacı olarak katıldılar.

Et ve Süt Ürün Fiyatları Paneli
Ankara’da Gerçekleştirildi

MEVZUAT
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ta-
rafından 67 yıl sonra ilk kez geçtiğimiz 
yıl kutlanan Toprak Bayramı bu sene de 
11-17 Haziran 2015 tarihleri arasında dü-
zenlenen "Toprak Bayramı Haftası" etkin-
likleri kapsamında 16 Haziran Salı günü 
Bakanlık kampüsünde gerçekleştirildi.

Birçok sivil toplum örgütünün yanı sıra 
Türkiye’nin çeşitli illerinden katılımcıların 
kurduğu stantlarda tarımsal ürünlerin 
sergilendiği bayram etkinlikleri çerçeve-
sinde halk oyunları ve çeşitli eğlenceler 
düzenlendi.

Toprak Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kutlamaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Dr. M. Mehdi EKER ve birçok bü-
rokratın yanı sıra, Türkiye Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başka-
nı Cemalettin ÖZDEN, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Edip YILDIZ, Nurhan DAYAN, Ah-
met YILMAZ, Yunus GÜZEL, Denetleme 
Kurulu Üyeleri Yaşar KAHYA ve Lütfi DA-
NAHALİLOĞLU katıldılar. Ayrıca Adana, 
Ankara, Çorum, Bursa, Kahramanmaraş, 
Konya ve Uşak Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
İl Birliklerinin açtıkları stantlarda, ziyaret-
çiler ikram edilen yöresel lezzetleri tatma 
imkanı buldular. Katılan tüm Birliklere 
teşekkür ederiz.
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IPARD Programı İzleme Komitesinin 13. 
Resmi Toplantısı 17 Haziran Çarşamba 
günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi 
TUNÇ'un başkanlığında Ankara’da dü-
zenlendi. 

IPARD Programının değerlendirildiği ve 
uygulamalardaki ilerlemelerin izlendiği 

Ali-Agro 2015 Uluslararası Tarım Fuarı 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 20-22 
Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçek-
leştirildi. 

Fuara Türkiye’den Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Hayvan Sağlığı ve 
Karantina Dairesi Başkanı Dr. Nahit YA-
ZICIOĞLU, Ankara, İzmir, Konya, Aydın, 
Denizli, Bursa, Adana İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürleri ve il birlikleri 
temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Da-
mızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Üyeleri Edip YILDIZ, 
Nurhan DAYAN, Ahmet YILMAZ, Yunus 
GÜZEL, Denetleme Kurulu Üyeleri Ya-
şar KAHYA ve Lütfi DANAHALİLOĞLU, 
Merkez Birliği personelleri Veteriner 

IPARD İzleme Komitesi 13. Toplantısı 
Ankara’da Yapıldı

Merkez Birliği KırgızistanTarım
Fuarı’na Katıldı

toplantıya Kurumumuzu temsilen Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
YILMAZ ve Merkez Birliği Teknik İşler Mü-
dürü Dr. Onur ŞAHİN katıldı. 

Avrupa Komisyonunu temsilen Iwo-
na LISZTWAN, Gerard KIELY ve Leyla 
ALMA’nın hazır bulunduğu toplantı; 
Yönetim Otoritesi, Denetim Otoritesi ve 

diğer paydaş kurum ve sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcilerinin geniş katılımı 
ile gerçekleşti. 

Toplantı sonunda, bir sonraki IPARD İzle-
me Komitesinin 14. Resmi Toplantısının 
2 Aralık 2015 tarihinde yapılmasına karar 
verildi.

Hekim Burak Murat KURT ve Ziraat Mü-
hendisi Onur YİĞİT katıldı.

Ziyaretin ilk günü fuarı ziyaret eden heyet 
ikinci gün Bişkek Ticaret Ateşeliği’nde Kır-
gızistanlı çiftçilerle toplantı gerçekleştirdi. 

Söz konusu toplantıda iki ülke arasında 
hayvan ihracatında gerekli olan sağlık ser-
tifikası için anlaşmanın yapılması gerektiği 
vurgulanarak, bölgedeki tarım arazileri ve 
hayvancılıkla ilgili çeşitli bilgiler alındı.
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Haber - Duyurular

Mayıs ayında Tunus’tan yetkililerin Mer-
kez Birliğini ziyaretinin ardından Merkez 
Birliği heyeti de Kuzey Afrika’nın yük-
selen yıldızı Tunus’ta bazı temaslarda 
bulundu. Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemalettin ÖZDEN, Başkan Yar-
dımcısı İlhan KÖTEN, Yönetim Kurulu 
Üyesi Nurhan DAYAN, Genel Sekreter Dr. 
Hüseyin VELİOĞLU ve Ziraat Mühendisi 
İbrahim KARAKOYUNLU’nun katıldığı 
ziyaret kapsamında Tunus Tarım, Su Kay-
nakları ve Balıkçılık Bakanlığı Bakan Yar-
dımcısı, Hayvancılık ve Mera Genel Mü-

Merkez Birliği Kuzey Afrika’da

dürlüğü Genel Müdürü, Ulusal Kırmızı Et 
ve Süt Meslek Odası Yönetim Kurulu ile 
görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca Tunus 
Tarım Birliği ile Merkez Birliği arasında 
işbirliğinin artırılması amacıyla bir proto-
kol imzalandı.

Hayvancılıkta ıslah ve takip programları-
nın geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe ve tek-
noloji alışverişi gibi konular çerçevesinde 
imzalanan işbirliği protokolünün iki ülke 
ve kurum açısından hayırlı olmasını te-
menni ederiz. 
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Haber - Duyurular

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği tarafından ırk ıslahı çalışmala-
rına ivme kazandırmak maksadıyla Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafın-
dan birlik mensubu Veteriner Hekimlere 
Merkez Birliği tarihinde ilk kez embriyo 
transferi kursları verilmeye başlandı. 
Mezbaha ve laboratuvar uygulamaları 
olmak üzere iki aşamadan oluşan kurs, 
Lalahan Merkez Hayvancılık Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleşti-
riliyor. Kurs sonunda embriyo transferi 
konusunda yetişen Veteriner Hekimler 
sayesinde, Döl Kontrolü Projesi kapsa-
mında ihtiyaç duyulan nitelikli embriyo 
boğa adaylarının elde edilmesi çalışma-
larına ek olarak, Damızlık Sığır Yetiştirici-
leri Birliklerine üye yetiştiricilerin emb-
riyo transferi konusundaki taleplerinin 
karşılanması hedeflenmektedir.

Embriyo Transferi Kursunun İlki
Ankara’da Başladı
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Sırabademler Mh. Karacabey-Bursa Karayolu Kümeevler No:14  Karacabey/BURSA/TÜRKİYE
Tel: +90 224 671 80 04/Fax: +90 224 671 81 65/E-mail: sezer@sezermac.com/Web: www.sezermac.com

technology that matters
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Döl Kontrol Projesiİl Birliklerinden

A
BO

N
EL

İK
 F

O
RM

U

ADI SOYADI veya ÜNVANI : ..............................................................................................................
DERGİ ADEDİ : ..............................................................................................................
ADRESİ :.............................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................
TELEFON : ..............................................................................................................
MESLEĞİ VEYA ÇALIŞMA ALANI : ..............................................................................................................

Dergimize abone olmak isteyen kişi ve kuruluşlar, abonelik formu veya formdaki bilgileri içeren bir yazı ve aşağıda verilen banka 
hesap numarasına  yatırılacak yıllık abonelik bedelinin banka dekontu fakslanmalı veya adrese gönderilmelidir. Derginiz düzenli olarak 
adresinize gönderilecektir.

Bir yıllık abonelik bedeli : 25 TL
Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi Şube Kodu: 1133 Hesap No: 3673814-5001
Adres: Eşkişehir Yolu Üzeri Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cadde No: 5 Gözüm İş Merkezi Daire: 1-2 06520 Çankaya ANKARA
Tel: 0312 219 45 64 (pbx) Fax: 0312 219 45 59

 Ortalama En düşük En yüksek

Çiğ Süt Fiyatı,TL/kg 1,07 0,94 1,20

Süt Yemi Fiyatı (%18 PROTEİN 2500 MB),TL/kg 0,91 0,86 0,96

Damızlık Belgeli Holstein (Siyah-Alaca) Düve, TL/baş 6158 5650 6665

Damızlık Belgeli Simental Düve, TL/baş 7095 6370 7820

Damızlık Belgeli Esmer (Montofon) Düve, TL/baş 6578 6055 7100

Süt, TL/kg* 2,82 2,81 2,82

Yoğurt, TL/kg* 4,24 4,23 4,24

Beyaz Peynir, TL/kg* 19,36 19,35 19,36

Kaşar Peyniri, TL/kg* 24,75 24,50 25,00

Tulum Peyniri, TL/kg* 24,48 24,40 24,55

KremPeyniri, TL/kg* 21,65 21,60 21,70

Kahvahtılık Tereyağı, TL/kg* 31,95 31,85 32,05

Çiğ Süt Fiyatı/Yem Fiyat Oranı 1,10 1,25

UHT Süt Fiyatı/Çiğ Süt Fiyatı Oranı 2,98 2,35

*Süt ürünlerinin tüketici fiyatları www.tuik.gov.tr adresinden alınmıştır.
Kaynak: 81 DSYB

SÜT, SÜT ÜRÜNLERİ VE CANLI HAYVAN FİYATLARI (Mayıs - Haziran Dönemi)

Sırabademler Mh. Karacabey-Bursa Karayolu Kümeevler No:14  Karacabey/BURSA/TÜRKİYE
Tel: +90 224 671 80 04/Fax: +90 224 671 81 65/E-mail: sezer@sezermac.com/Web: www.sezermac.com

technology that matters
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İl Birliklerinden

Tokat’ta 3 Ton Süt Dağıtıldı
Tokat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliğince 21 Mayıs Dünya Süt Günü 
dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 
etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Tokat Valisi Cev-
det CAN, Belediye Başkanı Eyüp EROĞ-
LU, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı 
Burhan DEMİROK, Türkiye Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Cemalettin ÖZDEN, Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve Tokat DSYB Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlhan KÖTEN, Merkez Birliği Genel 
Sekreteri Dr. Hüseyin VELİOĞLU ile çok 

sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Merkez Birliği Genel Başkanı Cemalet-
tin ÖZDEN yaptığı konuşmada, sütün 
sağlıklı beslenmedeki önemine dikka-
ti çekmek amacıyla her yıl Dünya Süt 
Günü'nde etkinlik düzenlediklerini 
anımsattı. 

Hükümetin başlatmış olduğu okul 
sütü projesini birlik olarak canı gönül-
den desteklediklerini ifade eden İlhan 
KÖTEN ise, “Tokat’ta ilk defa böyle bir 
etkinlik yaptık. Bundan sonra da in-
şallah düzenli olarak her yılın mayıs 
ayında etkinlikler yapacağız. Bunu çok 
daha geniş alanlara yaymaya çalışaca-

ğız. Bugün yaklaşık 3 ton süt dağıttık. 
Sabah namazından sonra da süt ikramı 
yapacağız” diye konuştu.

Sıcak havada gerçekleşen program-
da etkinliklere getirilen buzağılar ilgi 
odağı olurken, halat çekme, yoğurt 
yeme ve çuval yarışlarının ardından 
Vali Cevdet CAN ve beraberindekiler 
vatandaşlara süt dağıttı. Vatandaşlar 
süt dağıtımı programında birer kiloluk 
naylon torbalarda dağıtılan sütlerden 
alabilmek için adeta birbirleri ile yarıştı. 
Küçük paketlerde dağıtılan sütler ise 
kısa sürede bitti. Vatandaşlara ayrıca 
sıcak sütte ikram edildi.
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İl Birliklerinden

Dünya Süt Günü Kahramanmaraş’ta 
Kutlandı

Çorum’da Süt Gününe Renkli Kutlama

Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü, Dulkadiroğlu Be-
lediyesi ve Kahramanmaraş İli Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından "21 
Mayıs Dünya Süt Günü" dolayısıyla 
Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde bir 
etkinlik düzenlendi.

Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğiti-
mi Merkezi ile Dulkadiroğlu Belediyesi 
halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin 
de yer aldığı program kapsamında, ha-
lat çekme, yoğurt yeme, çuval ve en 
güzel buzağı yarışmaları renkli görün-
tüler oluşturdu.  Halat çekme yarışında 
erkek rakiplerine karşı verdiği mücade-
le sonucu takımına galibiyeti kazandı-
ran Safiye Kırkgeçit ile en güzel buzağı 
derecesini elde eden Kahramanmaraş 
DSYB üyesi Hacı GÜZEL'e ait "Alakız" 
programın ilgi odağı oldu.

Etkinlik, dereceye giren öğrencilere 
ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Çorum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ve Çorum İli Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği tarafından süt ve 
süt ürünleri lehine farkındalık oluştur-
mak ve sütün önemine dikkat çekmek 
amacıyla düzenlenen programda Ço-
rum DSYB tarafından süt ve ayran da-
ğıtıldı.

Etkinlik kapsamında Çorum DSYB ta-
rafından ücretsiz olarak dağıtılan 5 
bin UHT süt ve ayranın yanı sıra sütün 
önemini ve sağlığa faydalarını anlatan 
broşürler ile halk bilgilendirildi. 
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İl Birliklerinden

20152015

19. ULUSLARARASI TARIM FUARI19. ULUSLARARASI TARIM FUARI
19    INTERNATIONAL AGRICULTURE FAIR19    INTERNATIONAL AGRICULTURE FAIRTHTH

10- 13 Eylül/September 201510- 13 Eylül/September 2015
10. TARIM ZÝRVESÝ10. TARIM ZÝRVESÝ
 10   AGRICULTURE SUMMIT 10   AGRICULTURE SUMMITthth

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
No: 137    PK: 06570
Maltepe-Çankaya/ANKARA
Tel: (+90 312) 384 48 16
Faks: (+90 312) 384 48 66
seyhanayd@infofair.com.tr
bilhan.efe@infofair.com.tr
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İl Birliklerinden

20152015

19. ULUSLARARASI TARIM FUARI19. ULUSLARARASI TARIM FUARI
19    INTERNATIONAL AGRICULTURE FAIR19    INTERNATIONAL AGRICULTURE FAIRTHTH

10- 13 Eylül/September 201510- 13 Eylül/September 2015
10. TARIM ZÝRVESÝ10. TARIM ZÝRVESÝ
 10   AGRICULTURE SUMMIT 10   AGRICULTURE SUMMITthth

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
No: 137    PK: 06570
Maltepe-Çankaya/ANKARA
Tel: (+90 312) 384 48 16
Faks: (+90 312) 384 48 66
seyhanayd@infofair.com.tr
bilhan.efe@infofair.com.tr

Dünya Süt Günü Tekirdağ’da
Coşkuyla Kutlandı

Bingöl’de 2 Bin Litre Süt Dağıtıldı

Dünya Süt Gününde Kayseri’de 5 Bin 
Litre Süt Dağıtıldı

Tekirdağ'da 21 Mayıs Dünya Süt Günü 
Tekirdağ Süleymanpaşa Cafer Tayyar 
İlkokulu’nda minik öğrencilerle kutlan-
dı.

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Şaban AYTAÇ kutlama-
da öğrencilere kendi eliyle süt dağıta-
rak, sağlıklı nesiller için sütün önemin-
den bahsetti.

Bingöl İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ve Bingöl İli Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği, Dünya Süt Günü 
nedeniyle düzenlenen etkinlikte 2 bin 
litre süt dağıttı. Vali Yardımcısı Numan 
Tahir ŞİMŞEK, İl Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Vahap ŞİMŞEK ve Bingöl 
İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Baş-
kanı Doğan KOÇ’un katıldığı etkinlikte, 
vatandaşlara süt ve bal ikram edildi. 
Etkinlikte konuşma yapan İl Müdürü 
ŞİMŞEK, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi-
ne yardımcı olmak, yurt içi talebi can-
landırmak her yaş grubundaki birey-
lere süt içme alışkanlığı kazandırmak, 
süt ve süt mamullerinin besin değeri 
konusunda kamuoyunu aydınlatarak 
tüketimin artmasını sağlamak amacıy-
la tüm yurtta süt ve süt ürünleri tüketi-
mini artırma kampanyası başlatıldığını 
söyledi.

Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ve Kayseri İli Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği ortaklığında dü-
zenlenen Dünya Süt Günü etkinlikleri 
kapsamında kent meydanına kurulan 
stantlar ile çocuklar başta olmak üze-
re vatandaşlara 5 bin litre süt dağıtıl-
dı. Günün anlam ve önemiyle ilgili 

konuşma yapan İl Müdür Vekili Erkan 
ALKAN, Dünya Süt Günü sebebiyle 
Kayseri DSYB ile beraber, sütün önemi-
ni ortaya koymak amacıyla bu etkinliği 
gerçekleştirdiklerini belirterek, önceki 
yıl Kayseri ilinde 130 bin ton süt üre-
tildiğini ve  7 milyon TL devlet desteği 
yapıldığını hatırlattı. 
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İl Birliklerinden

Ödemiş’te SÜT BAYRAMI Coşkuyla Kutlandı
İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü önderliğinde, Ödemiş 
Belediyesi’nin desteği ve Üretici Gaze-
tesi işbirliği ile 8-10 Mayıs 2015 tarihle-
ri arasında “SÜT BAYRAMI” düzenlendi. 
İlki düzenlenen etkinlikler Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER’in 
katılımıyla başladı.

Küçükmenderes bölgesinin en önemli 
üretim ve geçim kaynağı olan sütün, 
İzmir genelindeki üretici ve tüketici 
ile buluşma noktası olacak Ödemiş’te 
ilk kez gerçekleşen Süt Bayramı orga-
nizasyonu üç gün boyunca sadece 
Ödemişlileri değil tüm İzmir halkını ve 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen 
misafirleri ağırladı.

Açılışa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Mehdi EKER, AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Nükhet HOTHAR, Kayma-
kam Celil ATEŞOĞLU, Belediye Başkanı 
Mahmut BADEM, Türkiye Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin 
ÖZDEN ve Genel Sekreteri Dr.Hüseyin 
VELİOĞLU, İzmir İli Damızlık Sığır Yetiş-
tiricileri Birliği başkanı Ali GÜLKAYNAK, 
İTO Başkanı Ekrem DEMİRTAŞ’ın yanı 
sıra çevre ilçe kaymakamları, beledi-
ye başkanları, birlik ve oda başkanları, 
daire müdürleri ve birçok üretici de 
katıldı.

Süt Bayramı Ödemiş Halk Eğitim Mer-
kezi Müdürlüğüne ait mehter takımı 
ile halk oyunları gösterilerinin ardın-
dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları için bir dakikalık saygı 
duruşu ile İstiklal Marşı söylenmesiyle 
başladı. 

“Hayvancılık üvey evladının da üvey 
evladıydı. Devletin tarıma verdiği des-
teklemenin 100 lirasının sadece 4 lirası 
hayvancılığa gidiyordu” diyen Bakan 
EKER; “Çok kısa zaman içinde sağlanan 
iyileştirme ve ile süt artışımız kırmızı et 
üretimi arttı. 400 bin ton kırmızı et üre-
timinden 1 milyon tona geldi. İzmir’e 
baktığımızda sadece 1 milyon süt üre-
timine yaklaştık bunun önemli bir kıs-
mı da Ödemiş ve komşu ilçelerinden 
geliyor. Bu işte bu meseleyi ne kadar 
sahiplendiğini gösteriyor. İzmir’de 46 
bin kayıtlı çiftçimiz var. Geçen zaman 
içinde toplam 2.1 milyar TL İzmirli çift-
çiye nakli karşılıksız destekleme verildi. 
Bunun yanında sütü işleyen fabrikalara 
ve paketleme tesislerine %50 hibe des-
tek veriyoruz. İzmir’de 152 fabrikaya 33 

milyar TL karşılıksız destek verdik. Bun-
larla birlikte İzmir’de tarımsal ihracatta 
3 kat arttı. Bunlar İzmir’in kalkınmasını 
gerçekleştir hem de vatandaşlarımızın 
daha iyi üretim haline geldi. Bu sene 
Türk çiftçisine ödediğimiz para 10 mil-
yar TL karşılıksız nakit paradır. Bugün 8 
Mayıs 4 ay 5 iş günün de ödediğimiz 
para 5 milyar yani 5 kat trilyonun üze-
rindedir. Bu ay içerisinde yağlı tohum-
ların primlerine ödüyoruz. Bunlarda 1 
milyar 400 TL ödeyeceğiz. Türkiye’de 
23 milyar dolar tarım hâsılatımız vardı. 
Dünyada 12., Avrupa’da 4. sıradaydık. 
Uyguladığımız doğru politikalarla bu 
değeri 61 milyar dolara çıkardık. Ülke-
mizi Avrupa’nın 1., Dünyanın da 7. sıra-
sına yükselttik. Dünyanın en zengin 20 
ülkesinin Tarım Bakanlarını İstanbul’da 
ağırladık. Bugün Dünyadaki tarımın 
gündemini Türkiye koydu. Türkiye’nin 
gıda problemi yok. Ama Dünyada 
800 milyon insan aç, 1.5 milyar insan 

da aşırı gıdadan kilo problemi çekiyor. 
Tedbirler alınıyor Türkiye olarak belirt-
tik ve ortak bildiri yayınlandı. Bundan 
sonra bizler üreticimize destek olmaya 
devam edeceğiz. Süt Bayramı hayırlı 
uğurlu olsun” diyerek konuşmasını ta-
mamladı.

Süt Bayramı’nın ikinci günü İzmir İli 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 
buzağı yarışması güne damgasını vur-
du. Uzmanlar tarafından seçilen birbi-
rinden güzel 5 buzağı bayram boyun-
ca ziyaretçilerin seyrine açıktı. İkinci 
gün çocukların oyları ile birinci buzağı 
seçildi. Çocuklar bu güzel etkinliğe ka-
tıldıkları için tişört ve balonlarla ödül-
lendirilirken buzağı sahipleri Dumanlı 
Tarım’dan süt sağım makinası, çit ma-
kinası, Royal’den yalama taşı, İzmir 
DSYB’den çeyrek altın, buzağı maması, 
birlik yeleği, biberon gibi hediyelerle 
ödüllendirildiler.
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Konya DSYB’den Bir Günde İki Açılış 

Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Bir-
liği hayvancılığın daha fazla gelişmesi 
ve yetiştiricilerine nitelikli bir hizmet 
verebilmek için hizmet ağlarını geniş-
letiyor. Konya DSYB 18 olan şube sayı-
sına 2 şube daha ekleyerek Türkiye’de 
en fazla şube sayısına sahip il birliği 
oldu.

Derbent Çiftliközü Mahallesi ve Do-
ğanhisar ilçesindeki şubelerinin açılış 
törenine çok sayıda davetli ve yetiş-
tirici katıldı. Aynı günde gerçekleşen 
açılışların ilki Derbent Çiftliközü ma-
hallesinde, Derbent Kaymakamı Arif 
OLTULU, Derbent Belediye Başkanı 
Hamdi ACAR, Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Şube Müdürü Süleyman ÖZCAN, 
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricile-
ri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip 
YILDIZ, yönetim kurulu üyeleri ve çok 
sayıda davetlinin katılımıyla, dualar eş-
liğinde yapıldı. 

Açılışta konuşan Derbent Belediye 
Başkanı Hamdi ACAR, Çiftliközü ma-
hallesinin hayvancılık noktasında çok 
iyi bir konuma geldiğini ifade etti. Hay-
vancılığın sürdürülebilmesi için bu şe-
kilde organizasyonun önemini vurgu-
layarak, Edip YILDIZ ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür etti. Derbent Kay-
makamı Arif OLTULU ise ilçelerin yanı 
sıra kasaba düzeyinde bile şubelerin 
oluşturulması hayvancılığın gelişimine 
önemli katkısının olacağını bildirdi. 

Derbent Çiftliközü'ndeki şube açılı-
şından sonra Doğanhisar ilçesindeki 
şubenin açılışına geçildi. Doğanhisar 
şube açılışı konuşmasında nicelik ve ni-
telik bakımından Türkiye’nin en büyük 
il birliği olduklarını ifade eden Konya 
DSYB Yönetim Kurulu Başkanı YILDIZ, 
13 bin üyenin yanı sıra toplamda 60 
bin yetiştiriciye hizmet götürdüklerini 
ve sahada en aktif tarım örgütü olduk-
larının altını çizdi. Yetiştiricinin sahada 
karşılaştıkları tüm sorunlara cevap 
vermeye çalıştıklarını, bunun içinde 
sürekli yeni projelerle yetiştiricinin kar-
şısına çıktıklarını ifade etti. Edip YILDIZ 
açılışlardan sonra yetiştiriciyle sohbet 
edip sorunları dinleyerek hayvancılık 
sektöründeki gelişmeler hakkında bil-
gi verdi. 
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BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR
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Uşak DSYB
Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği 1995 yılında 10 kurucu üye 
tarafından kuruldu.

Toplam personel sayısı 32 olan 
Uşak DSYB, 3 ziraat mühendisi, 7 
tekniker, 7 teknisyen, 15 muhasebe 
ve büro elemanı ile 19 araç ile 
hizmet vermektedir. Kısa sürede 
örgütlenmesini tamamlayan Uşak 
DSYB’nin Banaz, Eşme, Ulubey ve 
Sivaslı olmak üzere 4 ilçede şubesi 
bulunmaktadır. Şu an itibariyle soy 
kütüğüne kayıtlı işletme sayısı 3 085, 

Birliklerimizi Tanıyalım

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR

ön soy kütüğüne kayıtlı işletme sayısı 
9 664 olup, 128 749 baş sığır kayıt 
altındadır.

Birlik 2009 yılında Sivaslı-Uşak karayolu 
10. km’sinde bulunan ve yüzölçümü 
67 000 metrekare olan tarlayı satın 
alarak ‘’Düve Çiftliği Projesi‘’ için önemli 
bir adım atmıştır. Bu proje  gerek 
hayvan ıslahı, gerekse damızlık düve 
temini açısından Uşak ilinde büyük 
bir boşluğun doldurulması açısından 
çok önemli bir yer teşkil etmektedir. 
Düve yetiştirme merkezinde yine 

üyelerimizin üretmiş olduğu genetik 
kapasitesi yüksek, 3-6 aylık yaşta 
genç dişi damızlıklar değer fiyatında 
yetiştiriciden satın alınarak işletmede 
yetiştirilecektir.

Bunun yanında 200 sağmal kapasiteli 
örnek süt sığırcılığı işletmesi 
kuran Uşak DSYB, üyelerine ve 
ülke hayvancılığa yatırım yapmayı 
planlayan girişimcilere gerek bakım ve 
besleme gerekse hayvan sağlığı gibi 
her türlü bilimsel ve teknik konularda 
yerinde görerek bilgilendirme 
yapmayı amaçlamaktadır.

Ahmet YILMAZ
Uşak DSYB Yönetim Kurulu Başkanı 
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İzmir DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
GÜLKAYNAK’tan birlik hakkında bilgiler aldık.

Birliğinizin altyapısından kısaca 
bahseder misiniz ?

İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birli-
ği 02.11.1995 tarihinde kurulmuş olup 
bugün Merkez ve Bayındır, Bergama, 
Beydağ, Kiraz, Menemen, Menderes, 
Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı, Ke-
malpaşa, Kınık ilçelerinde olmak üzere 
12  adet irtibat bürosu aracılığıyla 11 
187 soy kütüğü, 18 560 önsoy kütüğü 
olmak üzere toplamda 29 747  üye iş-
letmeye hizmet vermektedir.

Birlik bünyesinde 61 teknik, 39 idari, 
13’ü hizmetli olmak üzere toplam 113 
çalışan bulunmaktadır.

Birliğimiz Merkez ve irtibat büroları 
aracılığı ile üyelerimize götürdüğü 
hizmetleri 63 binek aracı, 2 kamyon, 5 
traktör olmak üzere toplamda 70 araç 
ile sürdürmektedir.

Birlik olarak yaşadığınız sıkıntılar 
nelerdir? 

Birlik olarak sıkıntı çektiğimiz konuların 
başında aday üye aidatların tahsilatı 
geliyor. Bilindiği gibi 5 başın altında 

ineğe sahip işletmeler ile birliğe üye 
olmak istemeyen üreticiler aday üye 
olarak birliğimize kaydedilmekte olup 
her türlü soy kütüğü faaliyeti (ıslah, 
suni tohumlama kayıtlarının sisteme 
kaydı, girdi temini, küpeleme yapan 
Birliklerde hayvanların sisteme kayıtları 
ve damızlık hizmeti vb.) hizmetleri al-
maktadırlar.

Ancak; destekleme ödemeleri Damız-
lık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri üzerinden 
dağıtılmadığı için (Tebliğ No: 2015 
/7‘de Anaç Sığır Desteklemesinde; “en 
az 5 baş sığıra sahip yetiştirici / üreti-
ci örgüt üyesi yetiştiriciler başvuruda 
bulunur” Buzağı Desteklemesinde ise; 
İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetişti-
riciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birli-
ği aracılığıyla, Önsoy kütüğüne kayıtlı 
olanlar ise şahsen ve üyesi olduğu 
yetiştirici / üretici örgütleri aracılığıyla 
müracaatta bulunurlar” denilmesin-
den dolayı) Önsoy kütüğü üyelerinin 
desteklemelerinin birlik aracılığıyla 
dağıtılmaması nedeniyle tahakkuk et-

tirilecek hizmet bedellerinin tahsilinde 
güçlükler yaşamaktayız.

Bunun Bakanlık nezdinde Merkez Birli-
ğimiz aracılığı ile yapılacak görüşmeler 
ile sığırcılık yapan (1 ineği olan üretici-
lerde dahil) işletme sahiplerini asil üye 
olarak değerlendirilerek Anaç Sığır ve 
Buzağı Desteklemelerinin Damızlık Bir-
liği aracılığı ile dağıtılmasını sağlayacak 
şekilde Tebliğe konulacak bir cümle ile 
sağlanmalıdır.

Birliklerin asıl kuruluş amacı olan ıslah 
çalışmaları, bütün kayıtlı işletmeler 
şeklinde değil (bugün üyelik şartı 5 baş 
ineğe sahip olmak) gönüllülük esasına 
dayalı ve asgari sayı daha yüksek ola-
cak şekilde kararlaştırmalı ve bu işlet-
melerde sağlık taramaları da olmazsa 
olmaz olarak kabul edilip belirli kriter-
leri taşıyan işletmeler programa dahil 
edilmeli, bu işletmede yetiştirilen dişi 
hayvanlara; besicilik yapan işletmeler-
deki gibi anlaşmalı kesimhanelere er-
kek hayvanlarını kestiren yetiştiricilere 
verilen destekleme gibi bir prim ver-
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mek suretiyle dişi hayvanların satışları-
nın teşvik edilmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca Birliklerin yapacağı işlerin tanı-
mı çok net açıklanmalı kargaşa önlen-
melidir. 

Gelecek dönemdeki projeleriniz-
den bahseder misiniz?

Öncelikli olarak Eğitim Çiftliği projemiz 
bulunmaktadır. Burada sığırcılık faali-
yeti yürüten işletmelerin tamamında 
bilgi ve becerilerini yükseltmek do-
layısı ile karlılığı arttırmak için Torbalı 
ilçemizde aldığımız 44 dekarlık arazi 
üzerine Eğitim Çiftliği projemizi hayata 
geçirmeyi hedefliyoruz

Bu proje ile bakım ve besleme, sağım 
teknikleri, sürü ve çiftlik yönetimi, 
kaba yem üretimi, silaj yapılması, ras-
yon hazırlanması, ahır hijyeni, hayvan 
hastalıklarıyla mücadele ve koruyucu 
hekimlik, sağlıklı süt elde edilmesi ve 
muhafazasında öğrencilere, üreticilere 
bilgi ve eğitim vermek, danışmanlık 
yapmak, üt kalitesini belirleme amaçlı 

süt numunesi alma tekniklerini öğret-
mek başta olmak üzere, işletme mu-
hasebesi, kayıt tutma ve ekonomik 
işletmecilik konusunda yetiştiricileri 
bilinçlendirmek, birim başına süt ve-
rimini, kalitesini ve genetik kapasiteyi 
artırmaya yönelik ıslah çalışmalarında 
bölge çiftçisine örnek olmak, süt ma-
liyetini azaltıcı, verimliliği ve karlılığı ar-
tırmak, soy kütüğü, verim kayıtları tu-
tulması, suni tohumlama uygulamaları 
vb. teknikleri uygulamak suretiyle "da-
mızlık işletme yapısı” konusunda çiftçi 
ve öğrencileri bilinçlendirmek üzere 
15-20 günlük kurslar düzenlenerek, 
barınma ve diğer giderleri birlik bütçe-
sinden karşılanmak suretiyle eğitimler 
verilecek olup, kursiyerlere Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı sertifikalar verilecektir.

Yine çok önemli bir diğer projemiz ise 
uluslararası nitelikte hayvancılık fuarı-
nın Merkez Birliği ile ortaklaşa İzmir’de 
organize edilmesidir. Eğer Uluslararası 

nitelikte Tarım ve Hayvancılık fuarı dü-
zenlenecek ise; bunun için en uygun 
yer ve hayvan potansiyeli İzmir’de 
mevcuttur. Bu organizasyon hem ül-
kemize hem de İzmir’e çok önemli bir 
itibar kazandıracak proje olarak düşün-
mekteyiz.

Bakanlığımız desteği ile diğer birlikler 
ile beraber iklim şartları itibariyle Hols-
tein ırkı sığır yetiştirmek üzere müsait 
illerde damızlık düve çiftliklerimizin 
sayısı artırılmalı ve çiftliklere alınacak 
sığırlara brucella ve tüberküloz testleri 
Bakanlığımız tarafından yapılarak sağ-
lıklı olanlar ayrılmalı, hastalıklı olanların 
da başka işletmede bakım ve besle-
meleri yapıldıktan sonra mecburi kesi-
me gönderilmelidir.

Sağlıklı olan damızlıklar; hayvan ala-
cak işletmelere satılmak suretiyle sürü 
ariliklerinin sağlanmasına katkı sağla-
nacak ve hastalıklı sığırların damızlık 
olarak satılması önlenerek hastalıkların 
yayılması engellenecektir.
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Yaşam Organik Süt Çiftliği’nde çiftliğin ortaklarından, kendisi de Ziraat 
Mühendisi olan Hüsamettin KÜÇÜKNANE bizlere hem çiftliğini anlattı 
hem de sektörü değerlendirdi. 2002 yılında  devraldıkları bu güzel 
tesisi 2011 yılında 161 baş kapasiteye ve yaptıkları yatırımlarla büyük, 
üreten, modern bir tesis haline getirmişler.

Küçük üreticinin en büyük soru-
nu çiftliklerinde karlılığı sağlaya-
mamalarıdır. Siz bu konuda neler 
yaptınız?
Küçük üreticinin sektörde yaşadığı her 
problem bizim için de problem. An-
cak bizler büyük yatırımlarımız ve fazla 
hayvan sayımız sebebiyle bu sorunları 
çözmek zorundayız. Buradan yola çıka-
rak ilk önce en ucuz yoncayı nasıl elde 
edebiliriz diye sorduk kendimize. Yon-
ca 3-4 yıl ekin vermeye devam eden 
bir üründür. Ancak ilk yıl çok verim 
almazsınız. En iyi verimi ikinci yıl alırsı-
nız. İlk yıldan itibaren verim almak için 
toprak altı damla sulama yaptık. Hem 
verimimizi arttırdık hem de giderimizi 
azalttık. İşçilik, sulama ve gübre tasar-
rufu yaptık.
Ancak bu sistemi mısırda kullanama-
yız. Onda da toprak üstü damla sula-
ma yapıyoruz. Bir yandan bu yılın işleri 

ile uğraşırken bir yandan da devamlı 
ar-ge çalışmaları yapıyoruz. Küçük bir 
ekin alanımızda farklı ekinleri farklı 
yöntemlerle büyüterek en uygun yön-
temi bulmaya çalışıyoruz. Bu sayede 1 
işçinin 200 dönüme tek başına baka-
bildiğini bulduk. Uzun vadede işçi ma-
liyetlerimizi inanılmaz azalttı.
Yem için yaptığınız araştırma ge-
liştirme faaliyetleri çok ilham veri-
ci. Peki hayvanlar için nelere dik-
kat ediyorsunuz?
Vardiya sistemine döndük. Çünkü inek 
çok hassas bir hayvan, strese girmesin 
ve verimi yükselsin istiyoruz. Önem-
li olan birim başına verimi arttırmak. 
Mesela hayvan kovucu sistemi kurduk. 
Bu sayede iki çalışan bir kısım hayvanla 
ilgilenirken bir kişi de diğer hayvanla-
rı alandan uzak tutmak zorunda kal-
mıyor. Girdi maliyetlerinin yüksekliği 
belli. Süt fiyatlarının da belli bir mik-

tarın üzerine çıkması tüketicinin ürü-
nü almamasına ve dolayısıyla talebin 
azalmasına yol açar. Bu da üreticinin 
işine gelmez. O zaman en küçük gider 
kaçağını bulup kapatmak, kısmak ya 
da o sistemi değiştirmek çok önemli. 3 
kişinin yapacağı işi 2 kişi yapıyor artık.
Tekrar yeme dönmek istiyorum. 
Yemi nasıl temin ediyorsunuz?
Piyasa yemlerinde çok değişkenlik var. 
İçerdiği ham madde devamlı değişi-
yor. O yüzden kendi yem fabrikamızı 
kurduk. Tabi ki küçük üretici az sayıda 
hayvanı için fabrika kuracak değil ama 
biz 400-500 ton/yıl yem tüketiyoruz.
Peki içeriğini bildiğiniz bu yem 
size ne kazandırdı?
Asıl amaç yavru almak. Yavru alacağız 
ki süt olsun. İçeriğini bildiğimiz kendi 
yemimiz sayesinde döl verimimize 
faydası oldu. Gebelik oranında gözle 
görülür ölçüde artış oldu. En büyük 
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hata süt arttırıcı yem veriyorlar. Oysaki 
13 ayda 1 yavru almak üzerine sistem 
kurulsa zaten arkasından gelir.
Bu yemi sadece kendiniz için mi 
üretiyorsunuz, satış da yapıyor 
musunuz?
Aslında dışarıya da satabiliriz. Ancak 
biz maliyet fayda hesabı sonucu toz 
yem yapmaya karar verdik ve bundan 
da çok memnunuz ama piyasada pe-
let yem revaçta. Bu sebepten ürünü 
ambalajlayıp piyasaya sürmeyi şimdilik 
düşünmüyoruz.
Erkek danalarınızı ne yapıyorsu-
nuz? Erkekleri buzağı iken elden 
mi çıkarıyorsunuz?
Aslında eskiden evet erkek buzağıları 
satıyorduk. Ancak bir deneme yapı-
yoruz. Besi ünitesi kurduk ve rasyoncu 
arkadaşlarla güzel bir rasyon yapıyo-
ruz. İlk kesimi daha yapmadık ve yap-
tığımızda verimimizi göreceğiz. Süt 
konusunda çok iddialıyız ve aynı iddi-
ayı et konusunda da gerçekleştirmek 
istiyoruz. 
Buzağılar sayesinde süt ürününü 
elde ediyoruz. Peki buzağılarınıza 
siz nasıl bakıyorsunuz?
Buzağı yatırımı yaptık. Yeni doğanlar 
için buzağı yataklarımız yenilendi. Bu-

zağı ilk 150 gün güzel bakılmalı. Bu ile-
riki dönem nasıl bir inek olacağını belir-
ler. Özellikle ilk 40 gün ishal olmaması 
çok çok önemli. İshal olmayacak, ateş-
lenmeyecek. Bu dönemde tek başına 
yaşayacak ve günlük 600 gr. canlı ağır-
lığı artacak ki biz 700 gr ortalamasını 
yakaladık. Çok çeşitli buzağı mamaları 
var. Yemciler geliyor, bunu dene diyor. 
Buzağı üzerinde deneme yapmak iste-

miyoruz biz. İlk 60 günde oluşan bazı 
olumsuzluklar ilerde inek olduğunda 
karşımıza çıkıyor.  Yavru üzerinde ar-
ge yapmıyoruz yani. Bunun dışında 
meme yapısı kötü hayvan istemiyoruz. 
%90 oranında güzel meme yapısına 
sahibiz. Hızlı sağıma uygun, meme ka-
nalları geniş hayvan istiyoruz (bu bazı 
açılardan olumsuz ama artı eksisini 
ortaya koyduğumuzda biz kanalları 
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geniş meme yapısını tercih ettik). Çok 
fazla süt veren hayvan istemiyoruz ar-
tık. Çok süt veren hayvan çok da fazla 
hasta oluyor. Meme yapısı ve ayakları 
düzgün olsun bizim için yeterli.
Biraz da asıl amacımız olan sütü 
konuşalım. Ürettiğiniz süt için ne-
ler söyleyeceksiniz. Nasıl elde edi-
yorsunuz?
Hayvanlarınızı süte yönelik enerji yük-
leyerek beslerseniz, hayvan çok süt ve-
rir ama bu sefer de asidoz ile ayak yara-
ları ile uğraşırsınız. Eskiden sütümüzü 
verdiğimiz firmadan sürekli ceza yiyor-
duk. Süt fiyatları arttıkça firmalar süt 
kalitesine fazla hassasiyet göstermeye 
başladılar. Bir dönem laboratuvar labo-
ratuvar gezmeye başladık. Sütümüzü 
tahlil ettirmediğimiz yer kalmadı. Av-
rupa onaylı laboratuvarlarda bile farklı 
sonuçlar aldık. Sonunda sütü verdiği-
miz yeri değiştirdik ve kendi yemimizi 
yapmaya başladık. Şimdi en kaliteli iki 
sütten biri bizim çiftliğimizden çıkıyor.
Son olarak üreticilerimize bir üre-
tici olarak neler söylemek istersi-
niz?
Her şeyi dört dörtlük yapmazsanız kar-
lılığınızı arttıramazsanız. Bu da eksik 
kalıversin demeyeceksiniz. Gelişecek-
siniz, yenileneceksiniz.
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D. Tarihi : 11.03.2010
Yetiştirici : AMASYA-TİM

D. Tarihi : 08.12.2009
Yetiştirici : ALTINOVA - TİM

SARP TR05649744

PAKDİL  TR421490529

TR6010227US160055

BABA NO : DE188164
BABA ADI : MANGFALL
D. TARİHİ : 09.12.2001

ANA NO : TR05240957
ANA ADI : BAKGÜL
D. TARİHİ : 27.06.2005
4/2 (305)   6948
2. LAK   6970 

TR05176476 
7/5   5572 
6. LAK   8304 
 

DE0981319331

TRS276-99ITVI000121852

BABA NO : IT021000782330
BABA ADI : RUD ZASTER
D. TARİHİ : 26.08.1999

ANA NO : TR42292206
ANA ADI : SALKIM
D. TARİHİ : 06.05.2004
5/4 (305)   6891 
4. LAK   8254 

TR4242059
7/6   7386 
3. LAK   8958 

DE0912436709
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D. Tarihi : 08.01.2010
Yetiştirici : ALTINOVA-TİM

D. Tarihi : 27.11.2009
Yetiştirici : ALTINOVA-TİM

KUBİLAY TR421698013

ALTINOVA TR421490518

TRS176-98US 187748

BABA NO : US193299 
BABA ADI : CAMELOT MISSION
D. TARİHİ : 10.07.1998 
 

ANA NO : TR42292232
ANA ADI : İSTANBULLU
D. TARİHİ : 23.05.2004
5/4 (305)     6157
3. LAK   7114

TR0031499-186 
3/2 (305)   6476 
2. LAK   6912 

US857838

TRS145-96US 187748

BABA NO : US193299 
BABA ADI : CAMELOT MISSION
D. TARİHİ : 10.07.1998 
 

ANA NO : TR42200054
ANA ADI : EMETE
D. TARİHİ : 06.02.2003
5/5 (305)   6428 
4. LAK   7673 

TR0031497-211
3/3   4593 
1. LAK    7208  

US857838



TDSYMB Haber - Duyurular

30

w
w

w
.d

sy
m

b.
or

g.
tr



TDSYMB

31

w
w

w
.d

sy
m

b.
or

g.
tr

Sağlık

Serdar KARAGÖZ
Veteriner Hekim

TDSYMB

Dezenfeksiyon

Hayvanların direkt  temasta bulundukları yüzeylerin mikro-
organizmalardan  tümüyle yok edilmesi amacıyla gerçekleş-
tirilen uygulamalara dezenfeksiyon ve bu amaçla kullanılan 
antimikrobiyal etkili kimyasal maddelere dezenfektan denir.

Hayvancılık işletmelerinde biyogüvenlik kavramı ele alındı-
ğında enfeksiyonlardan-hastalıklardan korunmak için işlet-
mede alınması gereken bazı tedbirler vardır.

Bu tedbirler 3 ana başlık altında toplanabilinir.

1. Mekanik yollarla bulaşma: Araçlar, ekipmalar, personel 
(ziyaretçiler), Rodentler hastalık bulaş

2. tırmada etkili olmaktadırlar.

3. Hava yoluyla bulaşma: Genellikle viral enfeksiyonların 
bulaşma şeklidir.

4. Kullanılan yemlerle oluşan hastalıklar :E.coli–Salmonel-
la, toksinler vb. bulaşma şeklidir. Hammadde ve yem 
analizlerin yapılması enfeksiyon kontrolü için önemlidir.

Ahır dezenfeksiyonunda ilk önce organik kirliliğin (gübre, 

pislikler) ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir. Kirin de-
zenfeksiyonu olmaz. Enfeksiyon kaynağı oluşturacağından, 
mikroorganizmaların çoğalma ortamları yok edilmelidir. 
Aksi takdirde kullanılacak dezenfektanın etkisini de azalt-
maktadır.

Dezenfektan yapılacak yerdeki yemlikler, suluklar, yan du-
var ve tavanlar komple uygun bir araç (puverizatör) ile de-
zenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon işlemine önce çatıdan 
başlanmalı ve sonra yan duvarlar yapılarak zemindeki  te-
mizlenmiş bölgelerin dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Ekipman 
ve diğer malzemeler (buzağı biberonları, sağım sistemi veya 
sağım makineleri) ise dezenfektanlı su ile dezenfekte edilip , 
ahır dışında başka bir yerde saklanmalıdır.

Hayvanların ayak ve tırnak sağlığı için hayvan ayak havuzları 
hazırlanmalıdır.

İşletme içerisine hiçbir araç alınmamalıdır. Alınması duru-
munda ise araç teker havuzlarından geçirilerek işletme içine 
alınmalıdır.
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Personellerin dışarıdan işletme içerisine yada işletmenin 
başka bölümlerine geçişlerinde ayak havuzları kullanılma-
lıdır. 

Geniş spektrumlu ve tüm mikroorganizmalara karşı etkili bir 
dezenfektan kullanarak dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır 
(Virusid–Bakterisid–Fungisid).

İDEAL BİR DEZENFEKTANA AİT ÖZELLİKLER

•  Tüm mikroorganizmaları öldürebilmelidir.

•  Hızlı etki etmelidir.

•  Toksik olmamalıdır.

•  Sabil olmalıdır.

•  Nötral Ph’de suda çözünebilmelidir.

•  Renksiz ve kokusuz olmalıdır.

•  Uygulanacağı eşyaya zarar vermemelidir.

•  Ucuz ve kullanımı kolay olmalıdır.

•  Çevreye zarar vermemelidir.

DEZENFEKTANLAR

• ALDEHYDLER

• ALKOLLAR

• OXİDANLAR VE HALEJENLER

• PHENOLLER

• QAC ‘ lar

• ASİTLER

• ALKİLLER

                       DEZENFEKTANLARIN ETKİ MEKANİZMALARI 
 

                                                   ALKOLLER                ALDEHİDLER            PHENOLLER           QAC        PHENOL +ALDEHİD 

 

HÜCRE DUVARI                            ----                                   +                             ++                       ---                      +++  

HÜCRE MEMBRANI                      ++                                   +                              +                          +                     ++++ 

PROTEİNLER                                   +                                   ++                            ++                         +                     ++++ 

NÜKLEİK ASİD                               ----                                 ++                             +                         ---                     ++++ 

ENZİMLER                                     ++                                  ++                            ++                        ---                     ++++ 

AMİNOASİDLER                           ----                                 ++                           +++                       ---                     ++++ 

 

 

 

                                                                           VİRÜSLERİN YAPISI 

                      KAPSİD ve KAPSOMER                                                                             

 

                                                                                                                                                          NUCLEİK  ASİT                 

 

 

 

                                                                                                                                                                ZARF 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      BAKTERİLERİN YAPISI 

 

                  HÜCRE DUVARI                                                                                        RİBOZOMLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      STOPLAZMİK  MEMBRAN                                                                ÇEKİRDEK 

 

 

                                                                            ALDEHYDLER 
                        AVANTAJLARI                                                                          DEZAVANTAJLARI 

       GENİŞ SPETTURUMLU                                                                            ALLERJİK REAKSİYONLARA YOL  AÇAR 

      DÜŞÜK KONSANTRASYONLARDA DAHİ ETKİLİDİR                              KÖTÜ KOKULUDURLAR 

      DETERJANLARLA KOMBİNE EDİLEBİLİNİR                                            YÜKSEK BUHARLAŞMA BASINCI 

     ASDİK,NÖTÜR VE ALKALİ ORTAMLARDA KULLANILIR                        KANSEROJENİK ( FORMALDEHİD ) 

     UCUZ                                                                                                          ETKİNLİĞİ 18 C‘ nin ALTINDA AZALIR 

                        

 

 

 

DEZENFEKTANLARIN ETKİ MEKANİZMALARI

ALKOLLER ALDEHİDLER PHENOLLER  QAC PHENOL 
+ALDEHİD

HÜCRE DUVARI ---- + ++ --- +++

HÜCRE 
MEMBRANI ++ + + + ++++

PROTEİNLER + ++ ++ + ++++

NÜKLEİK ASİD ---- ++ + --- ++++

ENZİMLER ++ ++ ++ --- ++++

AMİNOASİDLER ---- ++ +++ --- ++++

ALDEHYDLER

 AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI

GENİŞ SPEKTURUMLU ALLERJİK REAKSİYONLARA YOL  AÇAR

DÜŞÜK KONSANTRASYONLARDA DAHİ 
ETKİLİDİR

KÖTÜ KOKULUDURLAR

DETERJANLARLA KOMBİNE EDİLEBİLİR YÜKSEK BUHARLAŞMA BASINCI

ASİDİK,NÖTR VE ALKALİ ORTAMLARDA 
KULLANILIR

KANSEROJENİK ( FORMALDEHİD )

UCUZ ETKİNLİĞİ 18 C‘ nin ALTINDA AZALIR
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ALKOLLER

 AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI

GENİŞ SPEKTURUMLUDUR SADECE YÜKSEK KONSANTRASYONLARI ETKİLİDİR

DERİYİ İRRİTE ETMEZ ÇOK PAHALIDIR

TEMİZLEYİCİ ETKİYE SAHİPTİR YANICI VE PATLAYICIDIR

OKSİDANTLAR VE HALOJENLER

 AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI

GENİŞ SPEKTURUMLUDUR KİR VE ORGANİK MADELERİN VARLIĞINDA ETKİSİZ

DÜŞÜK ISI DERECELERİNDE ETKİLİ  ÇOK PAHALIDIR

UCUZ KOREZİV

ÇEVREYE ZARARLI DEĞİL CİLT İÇİN İRRİTAN

KÖPÜRMEZ KULLANIMA HAZIR SOLÜSYONLARI STABİL DEĞİL

PHENOLLER

 AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI

GENİŞ SPEKTURUMLUDUR PAHALI

ORGANİK MADDELERİN VARLIĞINDA ETKİLİ SPORLAR ÜZERİNE ETKİLİ DEĞİL 

ALKALİ DETERJANLAR VE ALDEHYLERLE

KOMBİNE OLUR KOKULUDUR    

İRRİTAN DEĞİLDİR 

QAC

 AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI

DÜŞÜK TOKSİSİTE 
GRAM ( - ) BAKTERİLER VE VİRUSLAR ÜZERİNE 
AZ ETKİLİDİR

UCUZ   RESİSTANS GELİŞİMİ HIZLI

YÜZEYLERDE RESİDUAL ETKİLİ  ÇOK KÖPÜRÜR

ORGANİK MADDELERİN VARLIĞINDA ETKİSİ 
AZALIR
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Döl Kontrol Projesi

GENTÜRK SPERMASINA DEVLET DESTEĞİ
Resmi Gazete’nin 8 Nisan 2015 Tarih ve 29320 Sayılı nüshasında yayımlanan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal 
Desteklemelere İlişkin Karar gereğince Döl Kontrolü Projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması 
ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara ilave 35 TL / baş ödeme yapılacaktır. Bu bağlamda Döl Kontrolü Projesi 
kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış GENTÜRK boğalarının listesi aşağıda yer almaktadır.

TR1630790 / HARUN

TR10140535 / SÜMER

TR10601581 / AY

TR16221200 / SADİATA

TR09209212 / YÖRÜK

TR4221800 / BAHRİYELİ

TR10115855 / ÖZCAN

TR0998823 / SEYMEN

TR09209060 / ERTÜRK

TR37223363 / SADİ

TR2604309 / TARKAN

TR1630560 / KORU

TR42701552 / TİRYAKİ

TR16127770 / GARİP

TR59164580 / SERTKAYA

TR15555010 / FIRTINA

TR09208118 / ADALILAR

TR3910381 / KÖKTÜRK

TR103170E / GÖKHAN

TR19754540 / GÜNEŞ

TR03393930 / UTKU

TR174850M / GÖNÜLLÜ

TR220055J / MERT

TR4204347 / SALİM

TR39115555 / OZAN

TR42205280 / ATABARI

TR174800M / SEZER

TR42204137 / ZAFER

TR161715A / PAŞA

TR15642111 / KOZLUCALI

TR10115889 / ÜNVER

TR22317579 / HACIUMUR
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Yetiştirme

Suat SÖNMEZ
Tarım Danışmanı-Zooteknist

İzmir DSYB

Sığır Yetiştiriciliğinde
Karasinekle Mücadele

Sinekler gerek sebep oldukları hastalıklar gerekse verim 
kayıplarından dolayı sığır yetiştiriciliğinde ekonomik ka-
yıplara neden olmaktadırlar. Sığır yemini tüketmek yerine 
sineklerle mücadeleyle uğraşmaktadır. Sağmal ineklerde 
süt verim kaybı ve canlı ağırlığında azalma ve buzağılarda 
da sütten kesim ağırlıklarının düşmesine neden olmaktadır. 
Amerika’da sineklerin yetiştiriciye zararı yılda 876 milyon 
dolardır. Düvelerle yapılan bir çalışmada ise sinekle müca-
dele yapılan bir yerde 89 günde, canlı ağırlıkları 152 kilo ci-
varına ulaşırken sinekle mücadele yapılmayan yerde canlı 
ağırlıkları100 kg civarında kaldıkları tespit edilmiştir. Kiloda 
bu avantaj sağlanırken birde bu düvelerin gebelik ve döl 
tutmalarında da dolaylıda olsa bir iyileşme olacağı dolayı-
sıyla ekonomik kazancın kilo kaybının önlenmesinden fazla 
olacağı öne sürülmektedir. Ayrıca buzağıların 5-7 kg daha 
yüksek sütten kesim ağırlığı gösterdikleri belirlenmiştir. Si-
neklerin rahatsız ettiği ineklerde süt veriminde %20 düşüş 
olduğu belirlenmiştir. Karasinekler yumurtalarını organik 
atıklar üzerine bırakırlar.12-24 saat içerisinde açılan yumur-
talardan çıkan larvalar 6-7 gün içerisinde Larva dönemini ta-

mamlarlar. Karasineklerin tamamen yok edilmesi mümkün 
değildir. Ancak kontrol altında tutulmaları mümkündür. Si-
nekte bir çeşit olmayıp Sinek tanımı içerisinde pek çok çeşit 
girmektedir. 
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Bu sineklerden bazıları sığırın gözü ağzı burnu çevresinde 
gezerek buradaki salgılarla beslenerek gözde çeşitli enfek-
siyonlara ve rahatsızlıklara neden olmaktadır. Ayrıca pembe 
göz hastalığı etmenlerinin bir sığırdan diğer sığıra taşınma-
sında da taşıyıcı olmaktadırlar. Kanla beslenen diğer sinek-
lerde sığırı rahatsız edip verim düşüklüğüne neden olurken 
buna ek olarak birde kanla geçen çeşitli hastalıkların sürü 
içerisinde hızla yayılmasına neden olmaktadırlar.

Sinekle mücadele, eğer bir sığır üzerinde 200 adetten fazla 
(bu sayı bazı çalışmalarda 50 sinek/sığır olarak bildirilmek-
tedir) sinek görülüyorsa sinekle mücadele ekonomik olarak 
yapılabilir durumdadır. Kullanılacak sinekle mücadele prog-
ramlarından herhangi birisi bu sayıyı 200 ün altına çekecek-
tir. Ancak, sinekler de kullanılan çeşitli sinek öldürücülere 
karşı direnç geliştirme özelliğindedirler. Bu nedenle kullanı-
lacak ilaçların zaman içinde dönüşümlü olarak kullanılma-
sı tavsiye edilmektedir. Unutulmaması gereken önemli bir 
konuda Sineklerin larvalarının taze gübre yığınlarında üre-
dikleri ve sineklerin büyük çoğunluğun ahırda ve otlaklarda 
uygun yerleri bulduklarında çoğalmaya başladıklarıdır.

Ahırlar sinek probleminin en çok yaşandığı yerler olup si-
nekle mücadele için pek çok metot geliştirilmiştir. Özellikle, 
gübreliklerin çeşitli sinek öldürücülerle ilaçlanması, çeşitli si-
nek öldürücülerin sinek çekici besinlerle karıştırılıp verilmesi 
ve duvara, zemine uygulanan ve belirli süre etkisini koruyan 
sinek öldürücüler ile kâğıtlara emdirilmiş sinek öldürücüleri 
satan çeşitli firmalarda bulmak olasıdır. Yurt dışında bunlara 
ek olarak, pek çok metot ve uygulama şekli geliştirilmeye 
devam etmektedir. Kulak küpeleri veya sırt süngerleri sprey 
ve yem katkıları bunlara örnek olarak verilebilir. Ayrıca ahırda 
hayvanların her gün sürekli geçmek zorunda oldukları me-
sela suyolu veya yemliklere geçiş gibi yerlerin geçit kısmına 
yerleştirilen içinde sinek öldürücü olan torbaların asılma-
sında kullanılan bir uygulamadır. Ancak bu torbaların kuru 
ve sürekli ilaç ile dolu olmasına dikkat edilmesi gerekir. Bir 
diğer metot ise çeşitli mineral yağa karıştırılmış sinek öldü-
rücü sırt süngerlerin kullanımıdır. Buda yine önceki metot-
ta olduğu gibi ahırın geçit kısımlarına yerleştirilmelidir. Bu 
süngerlerin haftada bir ilaç içeren yağla iyice doymuş hale 
geldiğinden (4 litre mineral yağ, 6 m uzunluğunda süngere 
kullanılmalıdır) iyice emin olmak gerekir. Hayvanın sırt çiz-
gisine damlatılan sinek öldürücülerde söz konusu olup bu 
ilaçlar 3-4 hafta etkili olmaktadır. Ancak yine de satın alınan 
ilacın talimatlarına dikkatle uyulmasında fayda vardır.

 

Çok yüksek yerler dışında hemen hemen her yerde bulu-
nurlar.

• İnsan ve hayvanlarla en çok teması olan vektörlerdir.

• Ağız yapıları yalayıcı ve emici bazıları sokucu özelliktedir.

• Rengi gri kahverengidir ve sırtında uzunlamasına 4 adet 
çizgi vardır.

• Petek gözlüdür. Birleşik olan gözlerinde (bir çift) dört bi-
ner adet petek göz bulunur.

• Boyları erişkinde 4-8 mm'dir.

• Günde 20 mil uçabilir.

• Üç çift koyu kahverengi bacağı vardır. Ayak ve bacakların-
da yapışkan bir madde bulunduğu için istedikleri yerde 
sabit durabilir.

• Sıcak ve aydınlığı sever. Yüksek ısı ve düşük nemde çok 
aktiftir 

Bu sineklerden bazıları sığırın gözü ağzı burnu çevresinde 
gezerek buradaki salgılarla beslenerek gözde çeşitli enfeksi-
yonlara ve rahatsızlıklara neden olmaktadır

Pembe Göz hastalığına sebep olurlar.

  

Akabene hastalığı sokucu sineklerle bulaşan bir hastalıktır. 
Sığır, koyun ve keçilerde görülen ve hayvanlarda herhan-
gi bir belirti göstermeyen bir hastalıktır. Anneden yavruya 
yavru zarıyla geçer. Sığırlarda % 5 - % 50, Koyunlarda % 15 
- % 80 oranında görülür. 1,5 – 3 aylık gebelik döneminde 
anneye sinekler yoluyla virüsün bulaşması sonucu   yavru 
atmalara, ölü doğumlara, doğan yavrularda ise körlük, ek-
lem bozuklukları, beynin su toplaması, yavrunun ve beynin 
küçük olması, emme bozuklukları, yürüme bozuklukları gibi 
doğumsal anormallikler gösterirler. Anormal bozukluklar 
güç doğumlara sebebiyet verebilir.

 

Akabene hastalığının tedavisi yoktur. Sineklerle bulaştığın-
dan mevsiminde sinek mücadelesinin yapılması önemlidir. 
Hayvansal atıkların ahırlardan uzaklaştırılması, ahırların etra-
fındaki su birikintilerinde, bataklık gibi   yerlerde sinek mü-
cadelesi yapılmalıdır. Yine atık yavruların gömülerek imha 
edilmesi gerekmektedir. 'Nodüler Ekzantami'(Afrika Hasta-
lığı): ''Virüsün bulunduğu hayvanların derileri üzerinde şiş-
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Yetiştirme

liklerle hastalık ortaya çıkar. Aynı şişlikler, iç organlarda da 
oluşur. Sütün birden bire azalması, şiddetli düşkünlük hali, 
gebe hayvanlarda yavru atma, hızla zayıflama ve topallıkla 
hastalık kendini gösterir. Hastalık, sokucu sineklerle bulaşır. 
Doğrudan temas da bulaşma yoludur.

 

Ağız ve burundan gelen akıntılarla veya süt ile temas bulaş-
ma kaynağı olabilirse de hastalığın sokucu, kan emici sinek-
lerle bulaşması başlıca yayılma yoludur. Hastalıktan korun-
ma için iki yöntem vardır. Birincisi sineklerle mücadele, ikin-
cisi ise aşılamadır. Hastalığın insanlara da bulaşma ihtimali 
bulunduğunu ve bu sebeple gerek patlamış şişliklerden 
gelen akıntılar, gerekse ağız, burun ve göz akıntılarından 
sakınmak, antiseptik, dezenfektan, deterjan kullanılmasının 
ihmal edilmemelidir. Unutulmaması gereken bir diğer konu 
da virüs yara kabukları içerisinde 35-40 gün canlı kalabilir. 

Karasineklerle Savaşım Yöntemleri

• Fiziksel Savaşım: Zararlının üreme ve beslenme yer-
lerinin ortadan kaldırılmasıdır. Karasinek kontrolü yerel 
yönetimlerin en büyük sorunlarından biridir. Karasinek-
ler yumurtalarını gübre çöp vb. Organik atıkların içine 
bırakırlar. Fiziksel mücadelede organik atıkların üzerinin 
kapatılması üremelerini önleyecektir. Gübrelikler yerle-
şim yerlerinden uzakta olmalı gübre olarak kullanılacak 
hayvan dışkıları beton çukurlarda toplanmalıdır. Ya da 
yığın haline getirilip üzeri toprakla örtülmelidir. Yığın 
halinde bekletilen gübrenin içindeki ısı yaz aylarında 70 
dereceye kadar yükseldiği için yumurtalar bu ısıda ölür. 
Yine sıcak aylarda tarlaya gübre amaçlı ince bir tabaka 
halinde serilen hayvan dışkısındaki yumurtalar güneş 
ışığından olumsuz etkilenip ölür. Bütün bunların yanı 
sıra temizlik kurallarının eksiksiz uygulanması zo-
runludur 

• Kimyasal Savaşım: Kimyasal savaşım yerinde ve 
zamanında olmalıdır. Kimyasal savaşım insektisit (böcek 
öldürücü) adını verdiğimiz kimyasal maddeler kullanılarak 
yapılan savaşımdır. Halk Sağlığı açısından önem taşıyan 
bizlerle yakın temasta olan gerek kan emerek ve gerekse 
mekanik yolla(ağız oluşumları ve ayakları) ile önemli 
hastalıkların taşınmasında rol oynayan karasinek vs. 
böcekleri öldürmek, bayıltmak ve kaçırmak amacıyla 
kullandığımız kimyevi maddelere ‘insektisit’ denir.

• Kısa zamanda etkin ve kesin sonuç sağladıklarından 
kullanımları kaçınılmazdır ve günümüzde en çok kul-
lanılan savaş yöntemi konumundadır. Ancak kullanılan 
maddeler böceklerin yanı sıra diğer canlıları da etkile-
diğinden biosit (canlı öldürücü) özelliği gösterdiğinden 
çok dikkatli kullanılması gereklidir. Toksik Maddelerdir. 
Karasinekle mücadelede kullanılan ve önerilen ilaçlar 
(WHO) Dünya Sağlık Örgütü tarafından sınıflandırılan in-
sektisitler kullanılmalıdır. Kimyasal Savaşımda temel ilke 
hem ergin hem de larvalara karşı aynı anda ilaçlama ya-
pılmasıdır. Larvalarla savaşım yapmadan erginleri kontrol 
etmeye çalışmak yeterli olmamaktadır. Uygulama öncesi 
ürün üzerindeki etiket iyice incelenmeli, ilacın dozu öne-
rilen oranda ve hedef zararlıya uygun zamanda uygulan-
malıdır. Uygulama uygun hava koşullarında rüzgârsız, ya-
ğışsız, havada ve etikette önerilen saatlerde yapılmalıdır. 
Damların içinde puverizatör dışarıda ulv ve thermal fog 
cihazları kullanıla bilinir. 

                                                                          

• Uçucu sineklerle mücadelede larvalara yönelik uygula-
manın birçok zorluğu vardır. 

• Sineklerin üreme ve beslenme yerleri sürekli değişmek-
tedir. Bu sebeple de sıkı sık ilaçlama gerekir. Uygulama 
yerinde larvisitin nüfusu ve dağılması problemdir.

•  Düşük yoğunluklarda bile kullanılan larvisitler larvaların 
doğal düşmanlarını da öldürür, bu da dirençli suşların or-
taya çıkmasını kolaylaştırır. 

• Larva mücadele programı uygulayan ülkelerde, uçma 
sezonu boyunca ilaçla birçok uygulama gerekebilir. Bu 
sebeplerden dolayı uçma sezonunun doruk dönemi ve 
uçucu sineklerle bulaştırılan hastalık probleminin oldu-
ğu yerler hariç, uçucu sinek kontrolünde rutin larva mü-
cadelesi pek fazla önerilmez.

• Larva mücadelesi yapılacaksa düşük dozlarda sık aralık-
larla uygulama yapılması tavsiye edilir.

• Ağzının çevresinde ve ayaklarında 20 milyonu aşkın bak-
teri, mikrop ve patojenler taşıyabilen karasinek, sadece 
bir günde 25-50 defa dışkı bırakır. Nisan ayı ortalarında 
yumurtasını bırakan bir karasinekten gelen neslin, aynı 
yılın Eylül ayı ortalarında bıraktığı yumurta sayısı 5 trilyo-
nu geçer. 

• Başka bir ifadeyle, bir gramın % 1’i ağırlığındaki (yakla-
şık olarak 70 sinek 1 gr ağırlığındadır) bir sineğin devamı 
olan nesillerden 80 bin ton ağırlığında bir sinek ordusu 
meydana gelir.
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KİMYASAL İLAÇLAMA KULLANILACA İLAÇLARIN ET-
KEN MADDELERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ.

Karasinek Mücadelesinde Kullanılacak İlaçların Etken 
Maddeleri: 

• Alphacypermethrin (Ergin Mücadelesinde)

• Deltamethrin (Ergin Mücadelesinde)

• İmidacloprid (Ergin Mücadelesinde)

• Cypermethrin (Ergin Mücadelesinde)

• Cyfluthrin (Ergin Mücadelesinde)

• Thiamethoxam (Ergin Mücadelesinde)

• Dİflubenzuron (Larva Mücadelesinde)

• Pyriproxyfen (Larva Mücadelesinde) 

• Temephos (Larva Mücadelesinde)

Yukarıda aktif maddelerini belirttiğimiz ilaçların çoğu piya-
sada bulunmaktadır. Kokusuz olanları istediğiniz saatte çalı-
şırken bile kullanabilirsiniz. Sadece açıkta gıda bulundurma-
yacaksınız. Püskürtme şeklinde yapacağınız bu ilaçlamalar-
da pülverizatör kullanıyorsanız örneğin 5 litreliğe 50 ml'lik 
ilaç koyabilirsiniz. İlacın daha etkili olmasını istiyorsanız içine 
koyacağınız su ılık olmalıdır. Hazırladığınız karışımı iyice ka-
rıştırdıktan sonra ahırın tamamını ilaçlayabilirsiniz.

 

Ayrıca kullanmadığınız birkaç bez parçası ile tuzaklar hazır-
layabilirsiniz. İhtiyacınız olan biraz şeker biraz süt ve sıcak su 
bu üçlüyü bir kapta iyice karıştırdıktan sonra içine kokusuz 
yukarıda belirttiğimiz aktif maddeli ilaçlardan birini katarak 
karıştırın, bezleri bu karışıma bandırın ve iyice emmesini 
sağlayın iyice karışımı emdiğinden emin olduğunuzda ahı-
rın riskli yerlerine bezleri hayvanların ulaşamayacağı yerlere 
koyup veya asacaksınız. Ahırlarda kullanılacaksa kokusuz 
ilaçlara tercih edilmelidir. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. 
Sağlık Bakanlığının onayladığı ilaçlar olmalıdır. İlaçları mut-
laka uzman kişilerden satın alınmalı ve talimatları okunmalı-
dır. Ayrıca bitki koruma ürünleri kesinlikle kullanılmamalıdır. 
Kokulu ilaçlar kullanılacaksa ahırlar mutlaka boş olmalıdır. 
Aynı tür aktif madde sürekli kullanılmamalıdır sineklerin bu 
maddeye bağışıklığı artacağından değiştirilip uygulama ya-
pılmalıdır.

UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUS-
LAR: 

1. Ürünler mutlaka Sağlık Bakanlığından halk sağlığında 
kullanılmak üzere ruhsat almış olmalıdır.

2. Kullanmadan önce mutlaka kullanım talimatlarını oku-
yunuz.

3. Uygulama sırasında hiçbir zaman sigara, yiyecek, içecek 
tüketmeyin, mola sırasında bunları yapmadan önce el-
lerinizi ve yüzünüzü iyice yıkayın. 

4. Tulum veya uzun kollu kalın eski bir gömlek ile çizme 
içine girecek uzunlukta bir    pantolon giyin.

5. Eldiven, maske takın (açık ve kapalı alan uygulamaları-
na uygun) çizmelerinizi  giyin.

6. İlaçlama alanında bitki dâhil hiçbir canlının olmaması-
na dikkat edin.

7. İlaçlama alanında kap, kaçak bulundurmayın, temiz-
lenerek tekrar kullanımı mümkün olmayan eşyaları ya 
dışarı çıkarın, ya da kalın naylonlarla örtün. 

8. Ölçü ve karıştırma işlemlerinde uygun ekipman kulla-
nın 

9. Hiçbir zaman çıplak elle ilaçları karıştırmayın ve avuç-
lamayın. Pestisit kaplarını su veya yemek kabı olarak 
kullanmayın, 

10. Dış alan uygulamalarında rüzgâra (hız ve esme yönü-
ne) dikkat etmeli, dağılan spreyin veya toz bulutunun 
üzerinize gelmemesine dikkat edin. Döküntüler için 
su kullanılmamalı bunun için kum, kil gibi absorbanlar 
kullanın.

11. İlaçları başka bir kap içine koymayınız.

12. Toz ürünleri karıştırır veya ölçerken toz bulutu oluştur-
mamaya dikkat ediniz.

13. Likitleri dikkatle dökünüz sıçratmamaya ve dökmeme-
ye dikkat ediniz.

14. Vücudunuza dökülen her hangi bir maddeyi derhal sa-
bun ve bol su ile temizleyin, kontamine olmuş kıyafeti 
hemen çıkarın.

UYGULAMA SONRASI:

Kontamine olmuş giysileriniz ve koruyucu

Ekipmanlarınız  sağlığınız için ciddi bir risk oluşturur.

Her uygulama sonrası: 

1. İş kıyafetlerinizi her gün, diğer kıyafetlerden ayrı olarak 
yıkayın (elde yıkıyorsanız eldiven giyiniz, çıkarmadan 
eldivenlerinizi sabunlu su ile yıkayınız)

2. Kötü biçimde kontamine olmuş veya yıpranmış koru-
yucu kıyafet veya ekipmanları güvenli bir şekilde atınız.

3. Kullanıldıktan sonra eldivenleri ellerinizden çıkarma-
dan önce sabunlu su ile yıkayınız.

4. Çıkartırken kontamine olmuş eldivenlere çıplak elle 
dokunulmamalı, eldivenler ters yüz edilerek yeniden yı-
kanmalı, durulanmalı ve saklanmadan önce tamamen 
kurutunuz.

5. Kullanımdan sonra çizmelerin içi ve dışı yıkanmalı ve 
daha sonra saklanmadan önce kurutulmalı 

6. Uygulama tamamlandıktan sonra mutlaka banyo alın-
malı ve temiz giysiler giyinmelidir. Asla ilaçla ile kon-
tamine olmuş giysiler ile başka bir iş yapmaya devam 
etmeyiniz.

7. Giysilerinizi ve koruyucu ekipmanlarınızı kontaminas-
yon alanlarından ve direkt güneş ışığından uzak bir yer-
de muhafaza ediniz. 

Yetiştirme
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SİVRİSİNEK VE KARASİNEK ERGİNLERİNE KARŞI OLASI MÜCADELE PROGRAMI 

NOT: Açık alan uygulamalarında yukarıdaki dönemlerde  kalıcı insektisitler kullanılması gerekir. Bunların dönüşümlü kulla-
nılması tavsiye edilir.

NOT: Bu program bölgenin klimatik ve ekolojik özelliklerine göre değiştirilebilecek niteliktedir. Larva mücadelesinde Dif-
lubenzuron Temephos aktif maddeli larvasitler kullanılmalıdır. İlaçlama, sivrisineklerin tüm üreme alanlarını kapsamaktadır.

KAYNAKLAR

Bil.Uz.Bio.Şermin SAVAŞ KAYA: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi: Karasinek Biyolojisi ve Savaşım Yöntemleri

Prof. Dr. Serap GÖNCÜ: Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi

ERGİN İLAÇLAMA DÖNEMLERİ

OCAK-MART DÖNEMİ NİSAN-TEMMUZ DÖNEMİ AĞUSTOS-ARALIK DÖNEMİ

PERİYOT: 20 GÜN PERİYOT: 10 GÜN PERİYOT: 7-20 GÜN

1. İlaçlama: 1 Ocak 1. İlaçlama: 1 Nisan 1. İlaçlama: 13 Ağustos

2. İlaçlama: 21 Ocak 2. İlaçlama: 11 Nisan 2. İlaçlama: 28 Ağustos

3. İlaçlama: 10 Şubat 3. İlaçlama: 21 Nisan 3. İlaçlama: 12 Eylül

4. İlaçlama: 1 Mart 4. İlaçlama: 1 Mayıs 4. İlaçlama: 27 Eylül

5. İlaçlama: 21 Mart 5. İlaçlama: 11 Mayıs 5. İlaçlama: 12 Ekim

6. İlaçlama: 21 Mayıs 6. İlaçlama: 27 Ekim

7. İlaçlama: 31 Mayıs 7. İlaçlama: 11 Kasım

8. İlaçlama: 1 Haziran 8. İlaçlama: 1 Aralık

9. İlaçlama: 11 Haziran 9. İlaçlama: 21 Aralık

10. İlaçlama: 21 Haziran 10. İlaçlama: 3 Ekim

11. İlaçlama: 1 Temmuz 11. İlaçlama: 10 Ekim

12. İlaçlama: 11 Temmuz 12. İlaçlama: 17 Ekim

13. İlaçlama: 21 Temmuz 13. İlaçlama: 24 Ekim

14. İlaçlama: 31 Temmuz 14. İlaçlama: 31 Ekim

LARVA İLAÇLAMA DÖNEMLERİ

OCAK-MART DÖNEMİ NİSAN-TEMMUZ DÖNEMİ AĞUSTOS-ARALIK DÖNEMİ

PERİYOT: 20 GÜN PERİYOT: 14-10 GÜN PERİYOT: 15-20 GÜN

1. İlaçlama: 1 Ocak  1. İlaçlama: 17 Mart  1. İlaçlama: 13 Ağustos

2. İlaçlama: 21 Ocak  2. İlaçlama: 31 Mart  2. İlaçlama: 28 Ağustos

3. İlaçlama: 11 Şubat  3. İlaçlama: 10 Nisan  3. İlaçlama: 12 Eylül

4. İlaçlama: 3 Mart  4. İlaçlama: 20 Nisan  4. İlaçlama: 27 Eylül

 5. İlaçlama: 30 Nisan  5. İlaçlama: 12 Ekim

 6. İlaçlama: 10 Mayıs  6. İlaçlama: 27 Ekim

 7. İlaçlama: 20 Mayıs  7. İlaçlama: 11 Kasım

 8. İlaçlama: 30 Mayıs  8. İlaçlama: 1 Aralık

 9. İlaçlama: 9 Haziran  9. İlaçlama: 21 Aralık

10. İlaçlama: 19 Haziran

11. İlaçlama: 29 Haziran

12. İlaçlama: 9 Temmuz

13. İlaçlama: 19 Temmuz

14. İlaçlama: 29 Temmuz

Yetiştirme
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Irklarımızı Tanıyalım

Irkın geçmişi 18. yüzyılın başlarına dayanır. İsviçre’den Fransa’nın 
Montbeliard bölgesine göç eden çiftçiler yanlarında Simmental 
ırkı hayvanlarını da getirmişlerdir. Uygulanan sistemli seleksiyon 
ile yeni bir ırk geliştirilmiş, resmi olarak 1888 yılında saf ırk olarak 
kayıt edilmiş ve 1889 yılında da resmen ırk olarak tanınmıştır. Bir yıl 
sonra soy kütüğü kayıtları başlatılmış, 1901 yılında da ilk ırk örgütü 
kurulmuştur. Resmi süt kayıt programı 1923 yılında başlatılmıştır.

Irkın ismi kökeninin dayandığı Fransa’nın doğusundaki dağlık böl-
geden, Montbeliard bölgesinden gelmektedir. Dağlık bölgenin 
zor iklim şartları bu ırkı, hem sıcak hem de soğuk hava koşullarına 
ve her türlü yetiştirme şartlarına uyumu yüksek bir ırk olarak şekil-
lendirmiştir. Bölgede peynir yapma geleneği yaygın olduğundan 
peynir için yüksek kaliteli süt kullanan peynir üreticilerinin tercih 
sebebidir. 

Kırmızı alaca ırk grubundandır ve Simmental ailesine dahildir. Bu 
nedenle Dünya Simmental-Fleckvieh Federasyonu ve Avrupa Sim-
mental Federasyonu’nun üyesidir.

Irkın en yaygın olduğu yer Fransa olmakla birlikte Güney Afrika, 
Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Kolombiya, Hırvatistan, 
İspanya, ABD, Macaristan, Lüksemburg, İrlanda, İtalya, Kuveyt, Yeni 
Zelanda, Meksika, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsviçre, Tunus, 
Türkiye ve birçok ülkeye ihraç edilmiştir. 

Morfolojik Özellikleri

Montbeliard kırmızı beyaz alaca bir ırktır. Kısa boynuzludur. Sim-
mental ırkı ile birlikte değerlendirilmekle birlikte Simmental ırkına 
göre daha narin ve hafiftir. İneklerde sağrı yüksekliği 135-140 cm, 
ortalama canlı ağırlık 685 kg’dır. Boğalarda sağrı yüksekliği 148-150 
cm, canlı ağırlık 1100-1200 kg’dır. 

Montbeliarde
Verim Özellikleri

Montbeliard ırkı esasında sütçü bir ırk olmakla birlikte et verimi de 
göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Bu nedenle yürütülen ıs-
lah programlarında bir yandan sütçülük yeteneği iyileştirilirken bir 
yandan et kalitesinin devamlılığı sağlanmaya çalışılmaktadır. Kayıtlı 
sürülerdeki ortalama verim değerleri dikkate alındığında en yük-
sek verimli ırklar arasındadır. Ortalama süt verimi 7250-7500 litre, 
yağ oranı %3.8-3.9, protein oranı %3.4-3.5’tir. Sütünün içeriğindeki 
yüksek protein miktarı ve kappa kazein B türevlerinin yüksek fre-
kanslı olması sebebiyle elde edilen süt özellikle gravyer peyniri 
yapımında kullanılır. 

Aynı zamanda et üretimi bakımından da oldukça iyi özelliklere sa-
hip olan bu ırktan buzağı, genç boğa ve ayıklanmış ineklerden hızlı 
büyüme oranı ve iyi konformasyon özellikleri nedeniyle fazla yağlı 
olmayan kaliteli karkas üretilir. 3 aylık buzağı ve 14-15 aylık tosun sı-
rasıyla 130-180 kg, 470-570 kg ağırlığında kesilir. Randıman sırasıy-
la %70 ve %57’dir. Ergin inekler ve genç boğalar kesim yaşına göre 
değişmekle birlikte canlı ağırlık 650-750 kg’a ulaşır. Rasyona göre 
değişmekle birlikte günlük canlı ağırlık artışı 1200-1300 gramdır. 
İneklerde randıman %52-54, genç boğalarda %56-58 arasındadır. 
Avrupa Birliği’nin SEUROP sınıflandırma sisteminde R sınıfındadır. 

Aynı yaştaki Holstein ırkı sığırlar ile kıyaslandığında karkas ağırlığı 
daha yüksek, yağ miktarı daha düşüktür. But ağırlığı fazla olduğun-
dan kas oranı da yüksektir. Kemik yapısı ince ve fire oranı az oldu-
ğundan satılabilir et oranı Holstein ırkı ile karşılaştırıldığında daha 
yüksektir.

ICAR’a üye ülkeler arasında yapılan yıllık süt üretimi anketi sonuç-
larına göre 2013 yılı için Montbeliarde ırkının 305 günlük süt veri-

Gülhan ERDOĞDU TATAR
Ziraat Yüksek Mühendisi
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mi, %yağ ve %protein ortalamaları Fransa’da 7023 kg, 3.86, 3.41, 
Polonya’da 7376 kg, 3.97, 3.47 ve Kuzey İrlanda’da 6631 kg, 3.83, 
3.20 olarak bildirilmiştir. 

Fonksiyonel Özellikler
Irkın kökeni dağlık bölge olduğundan ayak bacak yapısı oldukça 
sağlamdır. Üreme ve fonksiyonel özellikler bakımından ilk sıralarda 
yer alan bu ırk mastitise karşı oldukça dirençlidir. Somatik hücre 
sayısı oldukça düşüktür. Aynı süt üretim seviyesi için Holstein ırkı 
ile karşılaştırıldığında ortalama 50 bin adet daha düşük somatik 
hücre sayısına sahiptir. Suni tohumlamadaki başarı oranı oldukça 
yüksektir. Fransa’daki Holstein ırkı inekler ile kıyaslandığında buza-
ğılama aralığı 20 gün daha kısadır. İlk tohumlamada gebe kalma 
oranı Montbeliard ırkında Holstein ırkından 10 puan, ikinci tohum-
lamada gebe kalma oranı 15 puan daha yüksektir.

Kayıtlı sürülerde 5 ve üzeri laktasyona sahip inekler sürünün yakla-
şık %25’ini oluşturmaktadır. Buda Montbeliard ırkının uzun ömürlü 
bir ırk olduğunun en iyi göstergesidir. Buzağılama kolaylığı bakı-
mından çok fazla sorun yaşanmaz. Örneğin etçi ırklardan Charolis 
ile melezlendiğinde %25'inde buzağılamada problem yaşanmaz. 

Tüm bu özellikler bu ırkın güçlü, değişik çevre koşullarına adapte 
olabilen bir ırk olmasını sağlar. Oldukça dayanıklı olan bu ırk sıcak-
lıktan çok etkilenmez. Ancak daha sıcak bölgelerde performansın 
devamı için yüksek miktarlarda kaba yem tüketmesi gerekir. 

Türkiye’de Montbeliard
Türkiye'de 1986-1995 yılları arasında gerçekleştirilen ithalat furya-
sında Montbeliard ırkı sığırlar da getirilmiştir. Çok yaygın olmasa da 
özellikle Ege Bölgesinde saf olarak yetiştirildiği işletmeler mevcut-
tur. Ancak çoğunlukla ithal edilen spermalar aracılığıyla melezle-
melerde bu ırktan yararlanılmaktadır. 

Çizelge 1. Türkiye’de E-Islah sistemine kayıtlı montbeliarde ırkı sığır 
sayısı

Türkiye’de E-Islah Veri Tabanına kayıtlı Montbeliard ve Montbeliard 

Ön soy kütüğü Soy kütüğü Toplam

M
on

tb
el

ia
rd

e İnek (baş) 942 1842 2784

Dişi sığır (baş) 1634 3481 5115

Toplam sığır (baş) 2117 4297 6414

M
on

tb
el

ia
rd

e 
M

el
ez

i

İnek (baş) 661 723 1384

Dişi sığır (baş) 1676 2140 3816

Toplam sığır (baş) 2298 2668 4966

melezi sığırların yarısından fazlası Aydın ilinde bulunmaktadır. Ay-
dın ilini Denizli, Burdur, Muğla ve Manisa illeri izlemektedir. Kayıtlı 
laktasyonlardan 305 gün süt verim ortalaması 6114 litre olarak he-
saplanmıştır. 

Türkiye’de Siyah-Alaca ve Montbeliarde ırkı sığırların döl verimi, 
süt verimi, süt içeriği ve somatik hücre sayısının karşılaştırılması 
amacıyla yapılan çalışmada Montbeliard ırkında ilkine buzağılama 
yaşı, buzağılama aralığı, 305 gün süt verimi, %yağ oranı, %prote-
in oranı ve somatik hücre sayısı ortalamaları sırasıyla 952.2±14.67 
gün, 391.6±5.75 gün, 5956.5±84.73 kg, %3.55±0.070, %2.93±0.040 
ve 138.644 hücre/ml, Holstein-Siyah Alaca ırkı için sırasıyla 
909.1±13.66 gün, 399.6±5.93 gün, 6655.3±109.57 kg, %3.26±0.100, 
%2.85±0.060 ve 199.022 hücre/ml bulunmuştur. Montbeliard ırkı 
ineklerin süt verimleri Holstein-Siyah Alaca ırkından daha düşük 
olmasına karşın, süt içeriği Holstein-Siyah Alaca ırkından daha yük-
sekken, somatik hücre sayıları daha düşüktür.

KAYNAKLAR

http://www.icar.org

http://www.cattlenetwork.net/breeds/montbeliard.htm

http://www.iol.ie/~gibo/

http://www.montbeliardeuk.co.uk/

E-Islah Veri Tabanı

Koç, A., 2011. A study of the reproductive performance, milk yield, 
milk constituents, and somatic cell count of Holstein-Friesian and 
Montbeliarde cows. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2011; 35(5): 295-302 TU-
BİTAK doi:10.3906/vet-1008-18
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Büyükbaş Hayvancılık Takvimi

Mera ihtiyacın tamamını karşılayacak durumda olduğunda kısıtlı yemleme uygulanır.

Sağılan ineklerde meme hastalığına dikkat edilmelidir. Meme, meme başları ve süt sekresyonu sık sık kontrol edilmeli; 
sağım saatlerinin aynı saatlerde ve eşit aralıklarla yapılmasına çaba gösterilmelidir.

Hayvanlar ahıra alındığında sabah akşam iki defa tımar edilir. Ahır temizliği ve dezenfeksiyonu yapılır. 6 – 8 baş 
hayvana 20 cm. çaplı baca olacak şekilde ahırda havalandırma sağlanır.

Gebe ineklere septisemi aşısı uygulanır. Gebeliğin son günlerinde olan ineklerin gıdaları sulu, hazmı kolay, yumuşak 
ve gaz yapmayacak yiyeceklerden düzenlenir.

Aylık verim ve sağlık kontrolleri yapılarak kartlarına işlenir.

Ahır besisi yapılanların dışındaki diğer sığırlarda mera hayvancılığına devam edilir. Gebe ineklerin gebelikleri 
ilerlediğinde, meralandırılmalarına özen gösterilir. Gerektiği takdirde suni meralardan yararlanılır.

Theileriosis hastalığına karşı koruyucu aşılama yapılır.

Bir yaşına gelmiş erkek ve dişi hayvanlara tüberculin uygulanır.

Günde sekizer saatlik aralarla üç defa sağım yapmaya çalışılır. ( Bu yöntem fazla süt verili sağırlarda kesinlikle 
uygulanmalıdır. Böyle sığırlar ilave yemler ile beslenmelidir.)

Damızlık boğaların spermaları kontrol edilir.

7- 8 haftalık buzağılara erken sütten kesim düşünülebilir. Normal olarak 12- 16 haftalık oluncaya kadar süt verilir.

Temmuz

Ağus
tos
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