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Problem ve Çözüm



Problem nedir ?

Hayvan varlığı en fazla,

fakat; eldeki hayvanlar verimsiz.

Hayvancılık kültürü var,

fakat; birçok hata yapılıyor.



Çözüm Nedir?

• Hayvan Islahı

– Suni Tohumlama

– Kaliteli Boğa

– Seleksiyon

• Kaliteli Buzağı

• Çiftçi Eğitimi

• Bilinçli çiftçi



Suni Tohumlama
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Erzurum’da

Neden Suni Tohumlama?

• Kaliteli ve verimli buzağı 
teminini garanti etmesi

• Yavru atmanın (Brucella) 
Önlenmesi

• Boğa bakım külfetinden 
kurtarması

• Irk seçiminde alternatif 
sağlaması



Suni Tohumlamada Başarı



Döl Tutmayan Hayvanlarda

Dikkat Edilecek Konular

- Beslenme

- Barınak koşulları

- Tohumlama 

- Üreme hastalıkları

- Yaşı ve vücut kondisyonu

- Stres

- Kayıt



• Gözlem

• Tohumlama

• Kızgınlık takvimi

• Erken ihbar

• İlk kez döl tutmama

• Sürekli çevirme (Kısırlık)

Kızgınlık Takibi ve Tohumlama zamanı

Problemleri



Günün değişik saat dilimlerinde 

kızgınlık görülme oranları

12.00-18.00

10%

24.00-06.00

43%

06.00-12.00

22%
18.00-24.00

25%

Kızgınlığı Tespitte Başarı



- Yetersiz teknik 
eleman

- Çiftçinin bilgi ve 
ilgi eksikliği

- Zor iklim şartları

- Yetersiz bakım 
şartları

Erzurum’da Suni Tohumlamayı 

Olumsuz Etkileyen Hususlar



Hayvan Yetiştirme
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– Hayvancılığı severek 

yapma

– Hayat tarzı olarak 

benimsemiş olma

– Hayvancılıkta yılların 

verdiği birikim

– Bu birikimde önemli 

yanlışlar da var !!

Hayvancılık Kültürü



Kaliteli hayvan materyali nedir?
Yanındaki gibi karnesi olacak!



Kaliteli hayvan materyali nedir?
Yanındaki gibi karnesi olacak!



Besleme

- Kaliteli ot 

- Silaj

- Karma yem

- Su ve tuz

- Verime göre süt yemi

- 6 litre üzeri süt için
- Her 3 litre sür için 1 kg yem



Erzurum’da Saman Kullanımı 

Niçin Çok Yaygın ?

61 Plaka (Trabzon) 63 Plaka (Şanlıurfa)
• Yaygın bir alışkanlık

• Kaba yem ihtiyacını 

planlayamama

• Kazançlı bir saman 

piyasası

• Kaba yem iç 

piyasasının 

gelişmemiş olması



Silaj nedir ve hayvan beslemede 

niçin önemlidir ?

- yeşil ottan yapılır

- yapımı kolaydır

- besleyicidir, 

- iştah açıcıdır

- ucuzdur. 



Hayvanların sulamasını doğru

yapıyor muyuz ?

- su verme sayısı
- İstediği kadar

- su ihtiyacı
- Sütün %87’si su

- Suluklar
- Hayvanların 

ulaşabileceği yer ve 
rahatlıkta olmalı



Yem Bitkileri
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Hayvancılıkta 

Kaba Yem Üretimi Esastır

• Maliyetin % 60-70’i 
yemdir

• Besin ihtiyacını büyük 
ölçüde karşılar

• Ucuzdur



Kaba Yem İhtiyacı

- Kültür: 2 ton / baş / yıl

- Melez: 1,5 ton / baş / yıl

- Yerli: 1 ton / baş / yıl

Erzurum’da 

Kış Dönemi İçin Kaba Yem Planlama



Erzurum’da kaba yem 

potansiyelini değerlendiremedik

• Yem Bitkileri Üretimi
– Üretimdeki problemler

• Çayır Otu Üretimi
– Hasat ve koruma 

problemleri

• Meraların Kullanımı
– Erken, geç ve 

münavebesiz otlatma



Yem Bitkileri Tarımı 

Geleneksel Yöntemlerle Yapılmaktadır

• Ekim

• Sulama

• Gübreleme

• Yabancı ot mücadelesi

• Hasat

• Depolama



Erzurum’da Çayırların Sorunları

• İlkbahar otlatması

• Yanlış Sulama

• Yetersiz Gübreleme

• Geç Biçim



Ot hasadında ve depolanmasında 

nelere dikkat etmeliyiz ?

- 6-7 ay depolama

- zamanında hasat

- depolama yanlışlıkları

- saman öz, ot üvey

- otu doğramak 



Mera Kullanım Hataları

• Erken ilkbahar otlatması

• Aşırı otlatma

• Devamlı otlatma

• Bakımsızlık

• Geç sonbahar otlatması



Hayvan Barınakları
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Ahır, Hayvancılığın Can Damarıdır

• Sağlık ve yüksek 

verim 

• Yem dağıtımı ve 

gübre temizliğinde 

kolaylık

• Sağım ve bakım 

işlerinde kolaylık



Barınaklar (Ahırlar) ilimizde neden 

önemli bir problemdir?

- Hayvanların ahırda 

uzun süre kalması

- Başarılı hayvancılıkta 

ahır şartları önemli

- Yanlış uygulamaların 

mevcudiyeti



Erzurum’daki Ahırların Problemleri

- Yeterli pencere yok

- Havalandırma iyi değil

- Suluk sistemi yok

- İyi temizlenmiyor

- Sıcaklık ve rutubet fazla

- Ahırlarda alan darlığı

– Mevcut şartlar iyileştirmek

– Yeni ahırlar inşa etmek



Hayvancılık Ekonomisi
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Türkiye’deki Yerimiz

Diğer bölgelerle olan 

açık giderek arttı

Rekabet Şansımızı 

Kaybettik

Et merkezi kurbanlık 

merkezi oldu



Hayvancılık sadece et - süt 

üretmek midir ?

- Kaliteli ve 
ucuz üretmek

- Pazarlamak

- Örgütlenmek



Kaliteli ve düşük maliyetli et-süt 

üretmek nasıl mümkündür ?

daha verimli 

hayvanlarla 

çalışmak

daha büyük 

işletme olmak

kendi yemini 

üretmek



Hayvancılıkta beraber çalışmak 

neden önemlidir ?

ürünlerin 

pazarlaması

girdilerin temin 

edilmesi

yeni teknolojinin 

sağlanması



Hayvancılık Destekleri
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Yem Bitkileri Destekleri

- Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.

- Yem Bitkileri Üretim Desteklemesinden faydalanmak istediğine dair Başvuru Dilekçesini belirlenen 
süreler içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu İl / İlçe Müdürlüklerine vermek zorundadır. Ancak 
yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce müracaat 
etmeleri gerekmekte olup , hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

- İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak 
şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

2017: Rakamlar ve şartlar yıldan yıla değişir 

Yonca (sulu) 60 TL / dekar

Yonca (kuru) 35 TL / dekar

Korunga 45 TL / dekar

Tek yıllıklar 40 TL / dekar

Silajlık tek yıllıklar 55 TL / dekar

Silajlık mısır (sulu) 90 TL / dekar

Silajlık mısır (kuru) 45 TL / dekar

Yapay çayır-mer’a 150 TL / dekar



Anaç Hayvan Destekleri

♦ Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır yetiştiren üreticilere,
♦ Üretici ve Yetiştirici Birliklerine üye
♦ En az 5 anaç sığıra sahip
********************************************************************************************
♦ Son müracaat tarihinde sığırın 24 aylık ve üzeri yaşı olması
♦ Destekleme yılında aynı ırk suni tohumlama buzağısının olması
♦ Bakanlığın zorunlu saydığı tüm aşıları yaptırmış olması
♦ İl, ilçe müdürlüklerine belirtilen tarihlerde gerekli evraklarla müracaat

2010: Rakamlar ve şartlar yıldan yıla değişir 

Anaç sığır 225 TL / baş

Anaç manda 250 TL / baş

Soykütüğü ilave 50 TL / baş

Suni tohumlama buzağısı 60 TL / baş

Koyun - keçi 10 TL / baş



Hastalıklarla Mücadele Destekleri

Brucellosis (büyükbaş) 20 TL / baş

Brucellosis (küçükbaş) 4 TL / baş

2010: Rakamlar ve şartlar Yıldan Yıla değişiyor

Yetiştiriciye

Uygulayıcıya

Şap aşısı (büyükbaş) 0,75 TL / baş

Şap aşısı (küçükbaş) 0,50 TL / baş

Brucellosis S-19 genç 1,50 TL / baş

Brucellosis Rev-1 genç 0,50 TL / baş



Hayvancılık Ürünlerine Destek

Erkek sığır karkası * 1,5 TL / kg

Sığır-manda sütü ** 0,04 TL / kg

Koyun-keçi sütü ** 0,10 TL / kg

* TKK leri ile sözleşmeli besicilik yapan ve 190  

kg’ın üzerindeki erkek hayvan 

** Tarım ve Köyişleri bakanlığının belirlediği 

süt teşvik kodu almış işletmelere verilen 

sütler

2010: Rakamlar ve şartlar yıldan yıla değişir 



HİBE PROGRAMLARI
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IPARD 

AB HİBE PROGRAMI
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Kalkınma 

Ajansları

Hayvancılık 

DestekleriIPARD – II
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IPARD Programı II(Yaklaşık 1 Milyar Avro)

(Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma)
Aşağıdaki bilgiler IPARD I’e ait, IPARD II’de değişiklikler olabilir, TKDK’ya müracaat

• Desteklenecek alanlar:
– Et ve süt üretim, işlenme ve pazarlama, meyve ve sebze, su ürünleri, 

kültür balıkçılığı, modern çiftlik faaliyetleri, kırsal turizm, yerel ürünler ve 
mikro işletmeler %50-65 hibe oranında

• Kimler Başvurabilir:
– 250’den az çalışanı ve yıllık cirosu 25 Milyon TL’nin altında olması, 

Ulusal Çiftçi ve Hayvan Kayıt Sistemine Kayıtlı, Ulusal Vergi Sistemi’ne 
Kayıtlı, 65 yaşından küçük olması, Üniversite diploması veya 3 yıl 
mesleki hizmet kaydı, Vergi ve SGK borcu bulunmaması, Gıda Üretim 
İzin Belgesi, ÇED Raporu 

• Hangi İller (İlk Etapta)
– Amasya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, 

Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, 
Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat (22 İl İkinci etapta)

• Desteklenecek Giderler:
– Her türlü makine ekipman ve alt yapı yatırımları / Yapı iyileştirme, 

geliştirme ve modernizasyon / Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi 
/ Bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere yeni makinelerin alımı ya da 
leasing yolu ile alınması / Mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık 
bütçeleri ile fizibilite çalışmaları / İş planı hazırlığı / Lisans ve patent 
haklarının devralınması



Çiftçiler Konuşuyor

www.ebhip.org

http://www.ebhip.org/


Çiftçiler başarılarını konuşuyor

- Neyi başardınız?

- Nasıl başarılı oldunuz?

- İleriye dönük neler 
yapmak istiyorsunuz?

- Başarının püf noktaları 
sizce neler?

- Bizlere neler 
öneriyorsunuz



Çiftçilerle sohbet

• En önemli 
probleminiz nedir?

• Bu probleminiz nasıl 
çözülür?

• Eğitim çalışmaları 
sizce işe yarıyor mu?

• İlgililer ne önerisiniz?

• Çiftçinin 
sorumlulukları sizce 
neler olmalıdır?



Sonuç

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi

• Erzurum’un en kapsamlı çiftçi 
eğitimi projesi oldu

• Çok iyi bir yerel koordinasyon 
sağlandı

• Bakanlık politikalarıyla paralellik 
zaman zaman uyumlu oldu

• İlgili kesimlerde ve özellikle 
çiftçilerde benimseme sağladı

• Tüm bu avantajların başarıya 
dönüşmesi ilave gayret ve çabaları 
ve yeni projeleri gerektiriyor.



Tesekkürler
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