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Yaflar Holding flirketlerinden Çam-
l›'n›n yeni g›da ürünleri markas› Çaml›
Çiftli¤i ilk ma¤azas›n› ‹zmir Bostanl›'da
açt›. Markette, taze bal›k, mini hindi,
angus ›rk› dana eti gibi ürünlerin yan›
s›ra, Türkiye'de ilk defa sülün, ördek,
keklik ve b›ld›rc›n gibi av hayvanlar›n›n
etleri sat›lacak. 

Çaml› Çiftli¤i, do¤al, taze ve yarat›c›
ürün portföyünü “Çiftlikten Sofran›za”
slogan›yla pazara sundu. Çaml› Çiftli¤i
Marketin ürün portföyünde zengin taze
bal›k çeflitleri, P›nar Bal›k etiketli taze
bal›klar, Mini Hindi, Angus ›rk› dana
etleri, sülün, ceylan, ördek, keklik, b›l-
d›rc›n gibi Çaml› Çiftli¤i markas›na öz-
gü çiftlik ürünleri ile av hayvanlar› bu-
lunuyor. Magazada ayr›ca P›nar markal›
ürünlerinde sat›fl› gerçeklefltiriliyor.

Yaflar Holding Onursal Baflkan› Sel-
çuk Yaflar, av hayvanlar› etlerinin de sa-
t›laca¤› alan›nda Türkiye'nin ilk ma¤a-
zas›n› açt›klar›n› ve tüketiciye Yaflar
Holding G›da Grubu'nun kalitesi ile hiz-
met vereceklerini söyledi.

Görkemli açılış
Marketin aç›l›fl›na Yaflar Holding Onursal Bafl-

kan› Selçuk Yaflar, Yaflar Holding Yönetim Kuru-
lu Baflkan› ‹dil Yi¤itbafl›, Karfl›yaka Belediye
Baflkan› Cevat Durak, holding üst düzey yönetici-
leri ve vatandafllar kat›ld›. 

Aç›l›flta konuflan Yaflar Holding Onursal Baflkan›
Selçuk Yaflar, "Karfl›yaka'da bir ilke daha imza at›-
yoruz. Marketimizde keklik, sülün, ördek gibi av
hayvanlar›n›n eti sat›lacak. De¤iflik bir konspet,

de¤iflik bir ma¤aza oluflturduk. Bu ürünleri uygun
fiyatla tüketicilerin be¤enisine sunduk" dedi.

Yaflar Holding Tar›msal Üretim ve Hayvanc›l›k
Grubu Baflkan› Hasan Girenes yapt›¤› aç›klama-
da, av hayvanlar›na ait ürünlerin sadece bu ma¤a-
zada sat›laca¤›n› belirterek, "Ma¤azan›n flubelefl-
mesi ve av hayvanlar›na ait ürünlerin zincir mar-
ketlere verilmesi flu an söz konusu de¤il. Tüketici
ilgisine bakarak önümüzdeki süreçte karar›m›z›
gözden geçirebiliriz" dedi.

Çamlı, Çamlı Çiftliği Market ile İzmirlileri başta av hayvanları olmak üzere taze lezzetlerle buluşturuyor

Tar›m Bakanl›¤› bu y›l çiftçiye 5 milyar
600 milyon lira teflvik da¤›tacak. Bu y›l
teflviklerin 1.2 milyar liras›n›n hayvanc›l›k,
1.3 milyar liras›n›n ise ya¤l› tohumlar
alan›ndaki destekler için kullan›lacak. 

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, 2010
y›l›nda yeniden düzenlenen verimli teflvik
uygulamalar› kapsam›nda hayvanc›l›k ve
çiftçilikle u¤raflan kesimlere çok daha
fazla kalemde destek verildi¤ini aç›klad›. 

Hayvanc›l›¤›n Desteklenmesi Hakk›nda
Bakanlar Kurulu Karar›, Resmi Gazete’de
yay›mlanarak, 1 Ocak 2010 tarihinden

geçerli olmak üzere yürürlü¤e girdi. Karar
ile bu y›l için hayvanc›l›¤›n
desteklenmesiyle ilgili hususlar belirlendi.

Karara göre, Hayvan Kay›t Sistemine
(Türkvet) ve Soykütü¤ü-Önsoykütü¤ü
Sistemi veri taban›na (e-›slah) kay›tl›,
kültür ›rk› veya kültür ›rk› melezi en az befl
bafl anaç s›¤›ra sahip, ulusal düzeyde üst
örgütlenmesini tamamlam›fl bir
hayvanc›l›k örgütüne üye olan yetifltiriciler
ile Hayvan Kay›t Sistemine kay›tl› difli
mandaya sahip olan yetifltiricilere, anaç
s›¤›r için soykütü¤üne kay›tl› olanlara

farkl› olmak üzere hayvan bafl›na ödeme
yap›lacak.

Anaç s›¤›r bafl›na ödeme birim miktar›,
200 bafla kadar tam olarak, 200 bafl ile 500
bafl aras› için yüzde 50’si, 500 bafl ve üzeri
için ise yüzde 25’ine karfl›l›k gelen tutar›n
ödenmesi suretiyle uygulanacak. 1163
say›l› Kooperatifler Kanununa göre
kurulmufl hayvanc›l›k faaliyeti yürüten
tar›msal amaçl› iflletmeler tek iflletme
kabul edilecek.

Buna göre, hayvan bafl›na anaç s›¤›r için
225 TL, anaç manda için 250 TL, s›¤›r

soykütü¤ü için de ilave olarak 50 TL
ödenecek.

Soykütü¤ü-Önsoykütü¤ü Sistemi veri
taban›na kay›tl› anadan suni tohumlama
sonucu do¤an tüm buza¤›lar için diflilerine
Brucelosis S-19 afl›s› yapt›rmak flart›yla
buza¤› bafl›na 60 TL destek ödemesi
yap›lacak.

Koyun-keçi için hayvan bafl›na 10 TL,
o¤lak tifti¤i için 15 TL, ana mal için 14
TL, tali ›rklar için de 10 TL destek
verilecek.

Devam› 5’te

Hayvanc›l›k destekleme miktarlar› aç›kland›
Hayvan üreticilerine 2010 yılı için verilecek destekleme miktarları açıklandı.

Av hayvanlar› Çaml› Çiftli€i’nden

Büyükbaş hayvancılık takvimi
Elde bulunan s›¤›rlar›n, yetifltirme ve hastal›klar›

yönünden, sa¤l›k kontrolleri yapt›r›larak s›¤›r kad-
rosu belirlenir. Özellikle tüberküloz, paratüberkü-
loz testleri ile Brucellosis yönünden serolojik yok-
lamalar ve mastitis taramas› yap›l›r.

Hayvanlar flimdiki durumlar› ve verimlerine gö-
re gruplara ayr›larak bak›m ve yemleme program-
lar› saptan›r.Sa¤l›kl› ve yüksek verimli yavru elde

edebilmek için ineklerin suni tohumlamas›na bafllan›r.
Bu mümkün olmad›¤› durumlarda veteriner kontrolün-
den geçmifl iyi nitelikli ve sa¤l›kl› bir bo¤a ile do¤al to-
humlama yap›l›r. fiecere, verim ve sa¤l›k kartlar› ayl›k
olarak ifllenir. Buza¤› bölmelerindeki iç ›s›n›n 10 - 12 C,
s›¤›rlar›n bulundu¤u bölümdeki s›cakl›¤›n ise 16 -18C
aras›nda tutulmas›na çal›fl›l›r. Havaland›rma kontrol al-
t›nda tutulur. Uygun hava koflullar›nda hayvanlar ah›r d›-
fl›na ç›kar›l›r. Ah›r içi temizlenip %3 ‘lük sodal› s›cak su
ile y›kan›r.
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S›¤›rlar için mevsim koflullar› uygun olaca¤›n-
dan meradan dikkatli bir flekilde yararland›r›l›r.
S›¤›rlar›n yem ihtiyaçlar› verim, mera ve geliflme
durumlar› gözönüne al›narak hesaplan›r.

S›¤›rlara flap afl›s› uygulan›r.
Yemlik ve su kaynaklar›n›n temizli¤i ve ilaçla-

mas› yap›l›r. Gübrelikler kald›r›l›r.
Ah›r koflullar›n›n sa¤l›kl› olmas› sa¤lan›r.

Meme hastal›klar› yönünden devaml› kontrol yap›l›r.
Sa¤›m süresince, birbirini izleyen iki ay aras›nda %5-10
olan süt azalmas› miktar›, sa¤›m hatas› ve beslenme ha-
tas› olabilece¤i gibi, bir hastal›k olas›l›¤› düflünülmeli
varsa iyilefltirme yoluna gidilmelidir.

Nokra mücadelesi titizlikle sürdürülür.

N
İS

A
N

Mera ihtiyac›n tamam›n› karfl›layacak durumda
oldu¤unda k›s›tl› yemleme uygulan›r.

Sa¤›lan ineklerde meme hastal›¤›na dikkat edil-
melidir. Meme, meme bafllar› ve süt sekresyonu
s›k s›k kontrol edilmeli; sa¤›m saatlerinin ayn› sa-
atlerde ve eflit aral›klarla yap›lmas›na çaba göste-
rilmelidir.

Hayvanlar ah›ra al›nd›¤›nda sabah - akflam iki
defa t›mar edilir. Ah›r temizli¤i ve dezenfeksiyonu
yap›l›r. 6 - 8 bafl hayvana 20cm. çapl› baca olacak
flekilde ah›rda havaland›rma sa¤lan›r.

Gebe ineklere septisemi afl›s› uygulan›r. Gebeli¤in son
günlerinde olan ineklerin g›dalar› sulu, hazm› kolay, yu-
muflak ve gaz yapmayacak yiyeceklerden düzenlenir.

Ayl›k verim ve sa¤l›k kontrolleri yap›larak kartlar›na
ifllenir.
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fiap ve yan›kara afl›lar› yap›l›r.
Tüberküloz, paratüberküloz testleri ve brucello-

sis yönünden serolojik yoklamalar yap›l›r.
Çevrede görülen salg›n hastal›klara karfl› gerekli

tedbirler al›n›r.
Ay içinde nokra mücadelesi yap›l›r.
Genç hayvanlar ile yafll›lar ayr› meralarda otla-

t›l›r; ayr› ah›rlarda bar›nd›r›l›r.
Ayl›k verim kontrolleri yap›larak kay›tlar› tutulur.
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Sert ve rüzgarl› olmayan ya¤›fls›z günlerde s›-
¤›rlar t›mar edildikten sonra ah›r d›fl›na ç›kar›l›r.
Rutubetli, temizlenmemifl taban ve toprak ze-
minlerin birçok mikroorganizmalar›n ço¤almala-
r›na ortam haz›rlad›¤› ve bunlar›n hayvanlar›n
sa¤l›k durumlar›n›n bozulmas›na neden oldu¤u
bilincine var›larak, di¤er ifller bitti¤inde, derhal
ah›r temizlenip, zemine yatakl›k serilir. (Sap, sa-
man, talafl gibi yatakl›klar ayn› zamanda hay-

vanlarda ›s› kayb›n› da önler.)
Kanatl› ve eklem bacakl› zararl›lar, k›fl aylar›nda al-

çak bas›nçl› ve s›cak ah›rlarda saklan›rlar. Pencere, ka-
p› ve vantilasyon yolu ile hava de¤ifltirilir. Bu yolla za-
rarl›lar›n ah›rda yerleflmeleri engellenir.

Hayvanlar içeri al›n›rken ›s› kontrolü yap›lmal›d›r.
(Hayvanlar›n fizyolojik uyum sa¤lamalar› için iç ve
d›fl ›s› aras›nda fazla bir fark olmamal›d›r.)

S›¤›rlar›n yeflil yem ihtiyaçlar›, silaj yemler veya
hayvan pancar› ile karfl›lanmaya bafllan›r.

4-8 ayl›k difli danalara S.19 afl›s›, do¤umlar› yaklaflan
s›¤›rlara septisemi afl›s› yap›l›r. Bütün s›¤›rlara nokra
için paraziter ilaçlama uygulan›r.

S›¤›rlar haftada bir kere veteriner hekim kontrolün-
den geçirilir. Do¤um yapacak s›¤›rlar ayr›l›r ve hasta
hayvan varsa derhal tedavisi yap›l›r. Do¤um yapacak
inekler do¤umlar›na iki ay kala sütten kesilerek kuruya
al›n›r.
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Tohumlamaya devam edilir. Do¤uran inekler
do¤umlar›ndan iki ay sonra, bo¤aya verilir.

Erkek danalar ve sürüye kat›lmas› istenmeyen
difli dana ve düvelerin vücut a¤›rl›klar› en az
400-450 kg. oldu¤unda, kesime sevk edilir. Kilo
almayanlar›n besisine çal›fl›l›r.

Ah›r yemlemesinden tamamen mera hayvanc›-
l›¤›na geçilir. Meraya, çi¤ ve k›ra¤› kalkt›ktan

sonra ç›k›lmal›, sakin ve rahat bir otlatma sa¤lanmal›-
d›r. Parazit yumurtalar› genellikle rutubetli çay›r ve
mera k›s›mlar›nda bulundu¤undan bu tip yerlerde hay-
van otlat›lmamal›d›r.

Hayvanlar iç parazitlere karfl› ilaçlan›r. Gübrelikte
biriken gübre uzak bir yere götürülür veya sat›l›r.

Ayl›k verim ve sa¤l›k kontrolleri yap›l›rak kartlara
ifllenir.
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Ah›r besisi yap›lanlar›n d›fl›ndaki di¤er s›¤›rlar-
da mera hayvanc›l›¤›na devam edilir. Gebe inek-
lerin gebelikleri ilerledi¤inde meraland›r›lmalar›-
na özen gösterilir. Gerekti¤i takdirde suni mera-
lardan yararlan›l›r.

Theileriosis hastal›¤›na karfl› koruyucu afl›lama
yap›l›r.

Bir yafl›na gelmifl erkek ve difli hayvanlara tü-
berculin uygulan›r.

Günde sekizer saatlik aralarla üç defa sa¤›m
yapmaya çal›fl›l›r. (Bu yöntem fazla süt verimli s›-

¤›rlarda kesinlikle uygulanmal›d›r. Böyle s›¤›rlar ilave
yemler ile beslenmelidir).

Dam›zl›k bo¤alar›n spermalar› kontrol edilir.
7 - 8 haftal›k buza¤›lara erken sütten kesim düflünüle-

bilir. Normal olarak 12 - 16 haftal›k oluncaya kadar süt
verilir.
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Tohumlama ve tohum hizmetlerine devam edi-
lir.

Mevsim ve iflletme koflullar›na göre yem de¤i-
flikli¤ine hayvan al›flt›r›larak geçilir.

Gebeli¤in son üç ay›nda, anan›n daha yo¤un bir
flekilde beslenmesine çal›fl›l›r. (‹lk aylarda 5 kg,
son ayda 10kg süt veriminde verildi¤i kalite ve
miktar›nda yem verilmeli, yaln›z kesif yem mik-

tar› titizlikle dengelenmelidir.)
Do¤um sonras› görülebilecek meme iltihab› ve di¤er

hastal›klar için, gebe analara antibiyotik kürü uygulan-
mal›d›r. Yemlere mineral karmas› kat›lmal›d›r.

Bu ay›n ortalar›na kadar nokra mücadelesi yap›l›r.

K
A

S
IM

Periyodik olarak s›¤›rlar›n tohumlanmas›na de-
vam edilir. Geliflmesi iyi 18 - 22 ayl›k Holstein
düveler ile 18 - 24 ayl›k Montofon düvelerde ilk
defa tohumlamaya verilir. (Tohumlamada yarar-
lan›lacak bo¤alar, 18 ay›n› doldurmadan, yetifltir-
me hastal›klar› yönünden testleri ile verim kay›t-
lar› incelenmeden tohumlamada kullan›lmamal›-
d›r. Her f›rsatta suni tohumlamadan yararlanma
yoluna gidilmelidir.

Bütün s›¤›r materyaline flarbon, yan›kara, gerekti¤inde
s›¤›r vebas› afl›lar› yap›l›r.

Nokra mücadelesine devam edilmelidir. Danalar›n
septisemi serumu, numaralama ve boynuz köreltme iflle-
mine devam edilir. Do¤an buza¤›lar›n göbek kordonu
temiz bir makasla kesilir. Günde iki defa tentürdiyot dö-
küp gazl› bezle fazla s›k›lmadan ba¤lan›r.

S›¤›rlar›n rasyonlar›nda enerji ihtiyaçlar› iyi dengelen-
meli, noksan besleme yap›lmamal›d›r. Gebeli¤in ilk ay-
lar›nda besleme kaba yemlere dayal› olabilir. ‹ki yafl›na
gelmifl difli materyali de fazla beslememelidir. Çünkü
fazla besleme nedeniyle, cinsel bezler ya¤land›¤›ndan,
üreme gücü azal›r.

Mart ay›nda çal›flmalarda secere, verim ve sa¤l›k kart-
lar› ifllenir.
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Do¤um sonras› sa¤›m ve çiftlefltirme iflleri sür-
dürülür.

Parazit durumuna göre, dikkatli olarak iç para-
ziter ilaçlama yap›l›r. Günlük t›mar iflleri aksat›l-
madan yürütülür.

4-8 ayl›k difli danalara S-9 afl›s› uygulan›r.
Do¤an buza¤›lar›n boynuz köreltmesi ve kulak

numaralama ifllemleri yap›l›r.
Mera g›da ihtiyac›n› karfl›layabilecek durumda

oldu¤undan, mera otlat›lmas›na geçilir. Yaln›z,
10 kg'dan fazla süt veren s›¤›rlara kesif yem ve nitelik-
leri bozulmam›fl kaba yem ile takviye yap›l›r. Ocak
ay›nda do¤an buza¤›lar erkek ve difli ayr› ayr› sürüler
halinde meraland›r›l›r. Ot ve yem yeme¤e al›flan buza¤›-
lara verilen süt azalt›l›r ve su verilmeye bafllan›r.

Ah›rlar temizlenerek badana ve dezenfeksiyonlar› ya-
p›l›r.

H
A

Z
İR

A
N

Gebe ineklere iyi bir bak›m gösterilmelidir. Do-
¤umlar›na 1,5 - 2 ay kala s›¤›rlar sütten kurutul-
maya bafllan›lm›flt›r. Do¤um localar› ve buza¤›
bölmeleri yeniden gözden geçirilerek noksanl›k-
lar tamamlan›p dezenfeksiyonlar› yap›l›r.

Herhangi bir nedenle yavru at›m› görüldü¤ünde,
böyle hayvanlar derhal tecrit edilerek, gerekli
araflt›rmalar yap›lmal›d›r. Bulafl›c› bir hastal›k du-

rumunda etkin önlemler al›nmal›d›r.
4 - 8 ayl›k difli danalara Br. S. 19 afl›lar› uygulan›r.
Do¤umu yaklaflan s›¤›rlara, buza¤› septisemi afl›s› uy-

gulan›r.
K›fl aylar› için gerekli g›da ihtiyaçlar› sa¤lan›r. Silaj

çukurlar› doldurulup, üzerleri tekni¤ine uygun bir flekil-
de kapat›l›p, k›fl sezonuna haz›r bir duruma getirilir.

Ayl›k kay›tlar tutulur.
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De¤iflen hava durumuna göre ah›r iç s›cakl›¤›
en az 15 - 20C olacak flekilde kap› ve pencereler
kapat›l›r. Yatakl›klar s›k s›k de¤ifltirilip yerine
kuru iki kat yatakl›k serilir.

Hasta hayvan olursa tecrit bölmesine al›n›r.
Salg›n hastal›k görüldü¤ünde gerekti¤i flekilde
ifllemler yap›l›r.

Hayvanlar›n k›fll›k yem, ot ve yatakl›k muha-
faza yerleri kar ve ya¤mur sular› girmeyecek fle-

kilde kapal› tutulur. Bu konuda gerekti¤inde ah›r tava-
n› çat› aral›¤›ndan faydalan›labilir.

Dam›zl›k kadronun %10'u kasapl›k, %10'u da dam›z-
l›k olarak sat›lacak flekilde ayarlan›larak yeni yetifltir-
me y›l›na geçilir.

Hayvanlar›n yaflama ve verim paylar› çok iyi hesap
edilerek içinde enerji ve mineral maddeleri içeren kali-
teli yemlerle beslenmelidir.

Y›l sonunda mali hesaplar ç›kar›l›r.
Düzenli olarak ah›r içi ve çevresi ah›r dezenfektan›

ile her hafta dezenfekte edilir.
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B U L MA CA

Tar›m ve özellikle hayvanc›l›k
sektörü günümüzde çok popüler
sektörler haline gelmifltir. Bu
sektörler kendilerine özgü özel-
likleri nedeni ile risk ve belirsiz-
lik ile karfl› karfl›ya bulunmakta-
d›r. Bu risk ve belirsizlikler, ifllet-
melerde hayvanlar›n, bitkilerin
ve insanlar›n yaflamlar›n› olum-
suz etkilemekte ve tar›msal üre-
timde dalgalanmalara sebep ol-
maktad›r.

Tar›mda baflta do¤al riskler ol-
mak üzere, ekonomik ve sosyal
riskler gibi bitkisel ve hayvansal
üretimi tehdit eden riskler mev-
cuttur. Do¤al risklerin bafl›nda
dolu, don, yang›n, kurakl›k, f›rt›-
na ve sel felaketleri gelmektedir.
Üretimi tehdit eden riskler sonu-
cu meydana gelecek hasarlardan
kaynakl› kay›plar›n yerine kona-
bilmesi için en etkili sistem tar›m
sigortas›d›r. Bu sistem, zarar›n
sözleflme flartlar› çerçevesinde
karfl›lanmas›n› güvence alt›na
alan bir sistemdir.

Tar›m sigortas›; hayvanlar, bit-
kiler, tar›m alet ve ekipmanlar›,
yap›lar, çiftçi ailesinin sa¤l›k,
emeklilik v.b. sigortalar›n› kapsa-
maktad›r. Tar›m sigortas›n›n bafl-
l›ca amaçlar› aras›nda zararlardan
kaynakl› gelir dalgalanmalar›n›
azaltmak, do¤al afetler için hükü-
metin mali aç›¤›n› minimuma in-
dirmek, tar›msal alanlarda ekono-

mik geliflmeyi kolaylaflt›rmak ve
tar›mda do¤al felaketlerden mey-
dana gelebilecek sosyal zararlar›
hafifletmek yer almaktad›r.

Haziran 2005’te Tar›m Sigorta-
s› Yasas› kabul edilmifl ve devlet
destekli tar›m sigortas› uygulan-
maya bafllanm›flt›r.

Tar›m sektörü, dünya nüfusu
aç›s›ndan tafl›d›¤› kritik önemin
yan› s›ra ekonomik, sosyal, siya-
sal, teknolojik ve kiflisel riskler-
den yüksek düzeyde etkilenen,
son derece hassas bir faaliyet sa-
has› olarak kendine özgü bir ya-
p›ya sahiptir. Bu aç›dan bak›ld›-
¤›nda, tar›m›n insanl›¤›n beslen-
mesindeki fonksiyonunu etkili
bir flekilde yerine getirmesi; ta-
r›msal üretimi tehdit eden riskle-
rin yönetimiyle do¤rudan iliflkili-
dir. Bu nedenler, geliflmifl ülke-
ler, uygulad›klar› çeflitli koruma-
c›l›k politikalar›, "Risk Yönetim
Programlar›" ve bu programlar
içerisinde önemli bir yer alan;
"Tar›m Sigortalar› Uygulamalar›"
ile risk paylafl›m›n› ve transferle-
rini gerçeklefltirmektedirler. Ül-
kemizde de tar›m sektörünü teh-
dit eden risklerin teminat alt›na
al›nabilmesi amac›yla bir sigorta
mekanizmas›n›n devreye sokul-
mas› düflünülmüfl ve bu amaçla
14/06/2005 tarihli 5363 say›l›
"Tar›m Sigortalar› Kanunu" ç›ka-
r›lm›flt›r.

Tarım sigortası uygulamaları

II. Uluslararas› Alt›n Kep Aflç›lar Yar›flmas› P›nar’›n
ana sponsorlu¤unda Antalya’da gerçeklefltirildi. Organi-
zasyon sonunda Türkiye Aflç›lar Federasyonu ve Antal-
ya fiefler Birli¤i Derne¤i taraf›ndan sektöre katk›lar›n-
dan dolay› Yaflar Holding Onursal Baflkan› Selçuk Ya-
flar’a gurme olmay› ifade eden ‘’Regalya’’ ve ‘’Onur
Ödülü’’ verildi. 

Yaflar Holding Onursal Baflkan Selçuk Yaflar’a Türkiye
Aflç›lar Federasyonu ve Antalya fiefler Birli¤i taraf›ndan
verilen ‘’Onur Ödülü’’ ve ‘’Regalya’’y› Yaflar Holding
G›da ve ‹çecek Grubu Baflkan› Ali Sözen takdim etti. 

Yaflar Holding Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar,’’ 1975

y›l›ndan bu yana P›nar g›da ürünleri ile turizm sektörünün
içerisindeyiz, üretti¤imiz kaliteli ve sa¤l›kl› ürünler ile tü-
keticilerimizin  yaflam kalitesini artt›rmaya çal›fl›yoruz.
Ürünlerimiz her mutfa¤a uygun, Mutfak sanat›n› uygula-
yan profesyonel  aflç›lar taraf›ndan takdir edilmemiz ve
onurland›r›lmam›z bizi ayr›ca mutlu etmifltir’’ dedi. 

Kuruldu¤u günden bugüne üretti¤i ürünler ve gerçek-
lefltirdi¤i hizmetlerle tüketicilerine sa¤l›kl› ve lezzetli
ürünler sunmay›  ilke edinen Yaflar Holding G›da ve ‹çe-
cek Grubu, toplu tüketim ürünleri ile de Türkiye’nin afl-
ç›lar›ndan tam not ald›. Yaflar Holding G›da ve ‹çecek
Grubu Baflkan› Ali Sözen “2010 y›l›nda otel, tatil köyü,

catering ürünleri alan›na daha fazla
yat›r›m yaparak sa¤l›kl›, hijyenik ve
lezzetli ürünlerimizle büyümeyi he-
defliyoruz” dedi.

1974 y›l›nda 1.100 yatak kapasite-
siyle hizmete giren Türkiye ve Orta-
do¤u’nun ilk birinci s›n›f tatil tesisi
Çeflme Alt›nyunus’la turizm sektö-
ründe kaliteli insan kayna¤› yaratma-
ya bafllayan Yaflar Toplulu¤u sektöre
destek sa¤lamaya devam ediyor.
Uluslararas› Alt›n Kep Aflç›lar Yar›fl-
mas›’nda da turizm sektörünü yanl›z
b›rakmayan Yaflar Toplulu¤u, Otelci-
lik ve Turizm Meslek Okullar› ile
Üniversiteler Aras› Yemek Yar›flmas›
kategorilerinde yar›flmac›lara ürünle-
riyle destek oldu. P›nar etiketli Lev-
rek, Karides, Tereya¤› ve Krema’n›n
kullan›ld›¤› Otelcilik ve Turizm Mes-
lek Okullar› aras›nda gerçeklefltirilen

yar›flmay› ‹zmir Konak Nevvar Salih ‹flgören Lise-
si’nden Hatice Merve Yücel, Seren Çebi ve Ebru Güçlü
adl› yar›flmac›lar kazand›. 

Organizasyon boyunca Türkiye’nin çeflitli bölgelerin-
den gelen aflç› ve tüketicilere P›nar Beyaz, P›nar Labne,
Hindi, Ç›t›r Bal›k, Misket Köfte, Ayran ve Meyve Suyu
çeflitlerinin tad›m› yap›ld›. Yaflar G›da ve ‹çecek Grubu,
gerçeklefltirdi¤i tad›mlarla aflç› ve ziyaretçilerin be¤eni-
sini kazand›. 

Onursal Başkan Selçuk Yaşar’a
Gurmeler’den Onur Ödülü

Pınar’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen II. Uluslararası Altın Kep Aşçılar Yarışması Antalya’da gerçek-
leştirildi. Yarışmadan sonra Yaşar Holding Onursa Başkanı Selçuk Yaşar’a ‘Regalya’ ve ‘Onur Ödülü verildi

SOLDAN SA⁄A
1. Tabaklanm›fl ceylan derisi.... Asma dikilen çubuk.   2. Çözümlemeli. 3.

‹slâm ülkelerinde kullan›lan tah›l ölçüsü./  Nazi hücum k›tas›... Azap, Eza,
Ist›rap, Kah›r, Üzgü. 4. Bir kahve cinsi. 5. Difl kiri ya da pas›. 6. Dalgal›
çizgiler, Menevifl./ Çok sert tafl, Mermer.... Ba¤›ml› halk, Tabiyet.
7. Erganun.... ‹ddia, Sav.  8. Ç›plak vücut resmi.... Çok s›k› kapanan bir
fermuar türü.... Hastal›k anlam›nda eski sözcük./  Rusça'da "Evet" 9. Bir
tembih ve uyan sözü.... Karaca, Ceylan, Ahu, Ece. 

YUKARIDAN AfiA⁄I
1. Gözlemevi  2. Bir kabilenin bölündü¤ü parçalardan her biri.... Valide,

Ana, Anne, Ümm 3. Eski M›s›r'da insano¤lunun hayati dayana¤› olan üretici
güç./  Mezopotamya'da kullan›lm›fl eski bir hacim ölçüsü birimi.... K›v›rc›k bir
saç modeli.  4. Dudak.... Pirinç. 5. Klik.... Muamma, S›r. 6. Yafta.... Ayak.
7. Baflkanl›k. 8. Bafl çoban.... Baki, Bengi, Cavidan, Daim, Kal›c›, Ölümsüz,
Layemut, Lemyezel. 9. Bafla kakma, Tukaka.
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2090 Say›l› Kanuna ait Ta-
bii Afetlerden Zarar Gören
Çiftçilere Yap›lacak Yard›m-
lar Hakk›nda Yönetmeli¤in
ilgili maddesinde  MADDE
5- (1) Bu Yönetmelikte yer
alan yard›mlardan, 5363 say›-
l› Tar›m Sigortalar› Kanunu
kapsam›nda uygulama y›l›nda
yer alan riskler için tar›m si-
gortas› yapt›rmam›fl üreticiler
yararlanamaz.  denilmektedir. 

Buna göre 2010 y›l› için
Bakanlar Kurulu Karar› afla-
¤›daki gibidir.

Havuz taraf›ndan teminat
alt›na al›nacak ürünler ve
riskler

MADDE 1 – (1) Bitkisel
ürünler için dolu ana riski ile
birlikte; f›rt›na, hortum, yan-
g›n, heyelan, deprem, sel ve
su bask›n› ek riskleri paket
halinde; ayr›ca, aç›k alanda
yetifltirilen meyveler için yu-
kar›da belirtilen risklere ilave
olarak, iste¤e ba¤l› olmak
üzere, don riski; ilgili genel
flartlar, teknik flartlar, tarife
ve talimatlar› kapsam›nda;
Çiftçi Kay›t Sistemine kay›tl›
çiftçilerin; mevcut arazi ve
ürün bilgileri dikkate al›na-
rak, Tar›m Sigortalar› Havu-
zu taraf›ndan teminat alt›na
al›n›r.

(2) Seralar için dolu ana ris-
ki ile birlikte; f›rt›na, hortum,
yang›n, heyelan, deprem, tafl›t
çarpmas›, kar ve dolu a¤›rl›¤›
ile sel ve su bask›n› ek riskle-
ri paket halinde; ilgili genel
flartlar, teknik flartlar, tarife
ve talimatlar› kapsam›nda;
Çiftçi Kay›t Sistemine enteg-
re edilmifl, Örtü Alt› Kay›t
Sistemine kay›tl› çiftçilerin;

mevcut arazi, sera ve ürün
bilgileri dikkate al›narak, Ta-
r›m Sigortalar› Havuzu tara-
f›ndan teminat alt›na al›n›r.

(3) Kapal› sistemde üretim
yapan, bio-güvenlik ve hijyen
tedbirleri al›nm›fl tesislerde
yetifltirilen kümes hayvanlar›
ile Çiftçi Kay›t Sistemine en-
tegre edilmifl, soy kütü¤ü, ön-
soy kütü¤ü ve Hayvan Kay›t
Sistemine (Türkvet) kay›tl›
olan süt hayvan› s›¤›rlar için
ölüm riski; ilgili genel flartlar,
teknik flartlar, tarife ve tali-
matlar› kapsam›nda; mevcut
tesis, iflletme ve süt s›¤›rlar›-
na ait yetifltiricilik bilgileri
dikkate al›narak, Tar›m Si-
gortalar› Havuzu taraf›ndan
teminat alt›na al›n›r.

(4) Denizlerde ve iç sularda
yetifltirilen su ürünleri için
ölüm riski; ilgili genel flartlar,
teknik flartlar, tarife ve tali-
matlar› kapsam›nda; Çiftçi
Kay›t Sistemine entegre edil-
mifl, Su Ürünleri Kay›t Siste-
mine kay›tl› iflletmelerin;
mevcut iflletme ve su ürünleri
yetifltiricilik bilgileri dikkate
al›narak, Tar›m Sigortalar›
Havuzu taraf›ndan teminat al-
t›na al›n›r.

(5) Risk incelemesi sonu-
cunda, Havuz taraf›ndan si-
gortalanmas› uygun görülme-
yen ürün ve riskler sigorta
edilmez.

(6) Havuz taraf›ndan sigorta
edilmeyen ürünler ve riskler
ile; ilgili genel flartlar, teknik
flartlar, tarife ve talimatlarla
kapsam d›fl› b›rak›lm›fl haller
ve kay›plar, 5363 say›l› Ta-
r›m Sigortalar› Kanunu’nun
17 nci maddesindeki uygula-

ma y›l›nda yer alan riskler
aras›nda say›lmaz.
Prim desteği

MADDE 2 – (1) Bu Karar
kapsam›nda belirlenen riskler
için 2010 y›l›nda, sigorta pri-
minin % 50'si oran›nda prim
deste¤i, Tar›m Sigortalar› Ha-
vuzun’a bütçenin ilgili terti-
binden aktar›larak karfl›lan›r.
Cezai hükümler

MADDE 3 – (1) Haks›z ye-
re yap›lan destekleme ödeme-
leri, ödeme tarihinden itiba-
ren, 6183 say›l› Amme Ala-
caklar›n›n Tahsil Usulü Hak-
k›nda Kanunun 51 inci mad-
desinde belirtilen gecikme
zamm› oranlar› dikkate al›na-
rak hesaplanan kanunî faizi
ile birlikte geri al›n›r. Haks›z
ödemenin yap›lmas›nda, öde-
meyi sa¤layan belge veya
belgeleri düzenleyen gerçek
ve tüzel kifliler, geri al›nacak
tutarlar›n tahsilinde müfltere-
ken sorumlu tutulurlar.

(2) 5363 say›l› Kanunla be-
lirlenen sigorta primi destek-
leme ödemelerinden, idari ha-
ta sonucu düzenlenen belge-
lerle yap›lan ödemeler hariç,
haks›z yere yararland›¤› tes-
pit edilen üreticiler, befl y›l
süreyle hiçbir destekleme
program›ndan yararland›r›l-
mazlar.
Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar
1/1/2010 tarihinde yürürlü¤e
girer.
Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar
hükümlerini Tar›m ve Köyifl-
leri Bakanl›¤› yürütür.

2010 YILI BAKANLAR KURULU KARARI

Türkiye Aflç›lar Federasyonu ve Antalya fiefler Birli-
¤i’nin Yaflar Holding Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar’a
verdi¤i ‘’Regalya’’ ve ‘’Onur Ödülü’’nü Yaflar Holding
G›da ve ‹çecek Grubu Baflkan› Ali Sözen takdim etti. 

Otelcilik ve Turizm Meslek Okullar› aras› yemek yar›flmas›nda ‹zmir
Konak Nevval Salih ‹flgören Lisesi birincilik ödülü kazand›.

Denizli’de faaliyet gösteren K›z›lkaya Ta-
r›msal Kalk›nma Kooperatifi Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Zekeriya Acar ve Hamdi Tur-
han’dan al›nan bilgiye göre kooperatif böl-
geye y›lda 1 Milyon TL’lik katma de¤er
sa¤l›yor.

Kooperatif Denizli Çameli Merkez ve ba¤-
l› 28 köyde ticari faaliyette bulunuyor. Üre-
ticinin çi¤ sütünü hijyenik flartlarda araç
üzeri çelik tanklarla toplayarak merkezi sis-
tem so¤utma tanklar›nda so¤utarak P›nar
Süt’e pazarl›yor. Karfl›l›¤›nda yine Çaml›
Besicilik’den üreticinin büyükbafl hayvan
yemini temin ediyor.

Günlük bazda toplay›p  pazarlad›¤› süt
miktar› ortalama ayl›k 960 ton olan
K›z›kaya Tr›msal Kalk›nma Kooperatifi’nin
üreticiye satt›¤› yem, ayl›k 600 ton’dur. Ay-
r›ca üreticinin canl› hayvan›n›, üretici ad›na
et kombinalar›nda da kesimine arac›l›k
ediliyor. Kooperatifin y›ll›k bazda ortalama
yapt›rd›¤› et kesimi 130 ton’dur. 

Ayr›ca bünyesinde bir adet Zirai ‹laç, Zirai
Alet Bayili¤i, 1000 ton kapasiteli So¤uk Ha-
va  Deposu,  Süt  Toplama ve So¤utma Tesi-
si bulunan Kooperatif kendi bünyesinde 150
büyükbafl kapasiteli yar› aç›k tam teflekküllü
besihane iflletmesi bulunuyor.

S.S K›z›lyaka Tar›msal Kalk›nma
Kooperatifi bölgeye de€er kat›yor
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P›nar Süt: Kendinizi tan›t›rm›s›n›z?
Hakan Özekmekçi: Ziraat Mühendisi

ve Zooteknistim. Yaklafl›k 12 y›ld›r Dele-
val flirketinin çeflitli bölümlerinde çal›fl-
maktay›m. Son üç y›ld›r da yurtd›fl›nda
çal›flt›m. Balkanlar, ‹srail ve Türkiye’nin
de aralar›nda bulundu¤u bir grupta ekstra
bir  tecrübem var. fiu an Deleval’de Ege
Bölge Müdürü olarak çal›flmaktay›m.

P.S. Hayvanc›l›¤›n popüler oldu¤u  bir
dönemdeyiz, siz süt hayvanc›l›¤›n›n gele-
ce¤ini nas›l görüyorsunuz?

H.Ö. Türkiyedeki hayvanc›l›k sektörün-
de son on y›lda yaflanan at›l›m çok ciddi
boyutta. Özellikle 2003 y›l›ndan sonra
olan büyüme bence önümüzdeki y›llarda
da devam edecek. Bu arada küçük çiftlik-
ler ya birleflecek yada ortadan kaybolmak
zorunda kalacak ve mega çiftliklerin say›-
s› artacak. Köylerde, köy sa¤›mhanesi sis-
temine geçilecek, geçilmesi de gerekli.
Hayvanc›l›k yapan veya bu ifle bafllaya-
cak olan kiflilerin de biraz bilinçli olup,
yap›lacak olan yat›r›mlar› ileride piflman
olmamak için önceden araflt›r›p, bu ifli
sindirip, kabullenip öyle bu ifle girmesi
laz›m.  Yani k›sacas› hayvanc›l›k iflini bi-
rincil ifl olarak görüp,  bu yolda devam et-
meleri gerekli. Hayvanlar› takip etti¤iniz,
iflin bafl›nda bulundu¤unuz müddetçe ba-
flar›l› olursunuz. Avrupa’n›n baflar›s› as-
l›nda budur. Yani insanlar hayvanlar›n›n
bafl›nda duruyor, hayvanlar› ile ilgileni-
yor. Bizdeki fark bu, genelde çiftlik sahi-
bi çiftlikte durmad›¤› için, hayvanlar› ile
ilgilenmedi¤i için bir tak›m kay›plar mey-
dana gelebiliyor.

P.S. Yani  aile iflletmesine geçilmesi bu
ifli en karl› hale getirme yöntemi midir?

H.Ö. Aile iflletmesi demek tam olarak
do¤ru olmayabilir, birebir ilgilenilen, ana
ifl olarak yap›lan hayvanc›l›k karl›l›k ge-
tirmektedir. 

P.S. Türkiye’de hayvanc›l›¤›n en gelifl-
mifl oldu¤u bölge size göre hangisi ve
neden?

H.Ö. Bu konu hayvan popülasyonuna
göre de¤iflir. Bana çiftlik yönünden sorar-
san›z, flu anda diyebilirim ki en modern
çiftlikler Denizli ilimizde. Ama hayvanc›-
l›¤›n yo¤un yap›ld›¤› yerler derseniz, ben-
ce flu anda Küçük Menderes Havzas› ve
Büyük Menderes Havzas›n›n da son dört
befl y›lda büyük ata¤› var. Denizli’den
bafllay›p Söke’ye kadar uzanan kuflakta
h›zl› bir geliflme var. Bal›kesir, Biga bura-
lar› da konufluyoruz ama çok modern de-
¤il, halen kooperatifler var, çok sa¤l›kl›
olmad›¤›n› düflündü¤üm kap› kap› topla-
ma sistemi mevcut. Çiftliklerin yo¤un ol-
du¤u yer flu anda Ege Bölgesi, Trakya ve
biraz da Konya civar›.

P.S.  Çiftliklerde kullan›lan son tekno-
lojiler nelerdir?

H.Ö. fiu anda klasik sa¤›mhanelerden
çok, süt ölçersiz sa¤›mhane hemen hemen
kalmad›. En basitinden de olsa her çiftlik-
te bir süt ölçer mutlaka var. Tabi önemli
olan da bu süt ölçerlerin do¤ru çal›fl›p ça-

l›flmad›¤›n›n mutlaka kontrol edilmesi ge-
rekli. Bu kontrollerin düzenli olarak ya-
p›lmas› verimin saptanmas› aç›s›ndan
önemli. Teknoloji ile birlikte 10 sene ön-
ce fantazi gibi görülen otomatik  sa¤›m
bafll›¤› ç›kar›c›lar› özellikle 150 -200 ba-
fl›n üzerindeki çiftliklerde s›kl›kla kulla-
n›lmakta. Onun d›fl›nda mega çiftlikler
var. Bu çiftliklerin her taraf› paslanmaz
çelik ve 24 saat çal›flabilecek cinsten. Ta-
bi böyle yerlerde kullan›m s›kl›¤›ndan do-
lay› bu tür malzemelerin dayan›kl› olmas›
çok önemli.

Bunun d›fl›nda özellikle Avrupa’da yay-
g›nlaflm›fl, Kanada ve Amerika’da da kul-
lan›lan robot sa¤›mhaneler var. Bu sa¤›m-
hanelerden flu anda Türkiye’de yok. Bu
ürünü Türkiye’de yay›nlamak için birta-
k›m özel servis grubu oluflturmak gereki-
yor. 1-2 sene içerisinde robot sa¤›m sis-
temlerinin Türkiye’ye gelece¤ini düflünü-
yorum. Bunun bir sonraki aflamas› tam
otomatik çiftlikler olacakt›r. Herfleyin
otomatik yap›ld›¤› ve insan faktörünün
ortadan kald›r›ld›¤›, bilgisayarlar taraf›n-
dan kontrol edilen çiftlikler oluflacakt›r.

P.S. Robot sa¤›mhane konusunda bize
biraz daha bilgi verir misiniz?

H.Ö. Kapasite olarak 60 sa¤mal ine¤e
bir robot olarak hesaplan›yor, 100-120
sa¤mal› olan bir çiftli¤in ikinci bir robotu
koymas› gerekiyor. Amerika ve Kanada
da bir çok çiftlikte çok say›da robot sa-
¤›mhane kullan›larak hayvanc›l›k yap›l›-
yor. Özellikle ‹srail’de robot sa¤›mhane
kullan›m› artm›fl durumda.

P.S. Peki robot sa¤›mhanenin, günü-
müzde kullan›lan sa¤›m sistemlerine gö-
re avantaj› nelerdir?

H.Ö. Standart bir sa¤›m var. Sa¤›mc›ya
yada sabah akflam fark›na  göre flekillenen
de¤ifliklikler yaflanm›yor. Onun d›fl›nda
hayvan sa¤›ma kendi giriyor ve gönüllü
bir flekilde sa¤›l›yor. ‹ne¤in kendi r›zas›
ile sa¤›ma girmesi, sütünü vermesi çok
önemli. Bir de robot sa¤›mhanenin yapt›-
¤› iste¤e göre konulan birtak›m analizler
var. 

P.S. Bir inek günde tahmini olarak
günde kaç kere sa¤›ma giriyor?

H.Ö.  Ortalama olarak günde 4 sefer sa-
¤›ma giriyor. Analizler opsiyonel olarak
cihaza konulabiliyor. Örne¤in; her ine¤in,
her meme bafl›ndan numune al›p analiz
ediyor. Problemli olan sütü isterseniz ayr›
bir kaba sa¤›yor isterseniz direkt drenaja
gönderiyor.

P.S. Peki bu robot sa¤›mhanelerin fi-
yat› afla¤› yukar› ne kadar?

H.Ö.  Yaklafl›k olarak 100.000 Euro-
’dan bafll›yor. Makinaya eklenen opsiyon-
lara göre rakam de¤iflebiliyor.

P.S. Peki bu teknoloji nereden geliyor,
genelde hangi ülkeler üretiyor ve kulla-
n›yor?

H.Ö. Yayg›n olarak Avrupa’da kullan›l›-
yor. Yo¤un olarak sat›ld›¤› ülkeler Hollan-
da, Danimarka, Almanya,  ‹sveç, Fransa.
Genelleme yapacak olursak AB ülkeleri bu

cihaz› yo¤un olarak kullan›yor diyebiliriz.
P.S. Peki sizce hayvanc›l›k konusunda

en geliflmifl Avrupa ülkesi hangisi?
H.Ö. Benim ziyaret etti¤im ülkeler ara-

s›nda Danimarka, Hollanda ve Alman-
ya’y› sayabilirim. 

P.S.  Peki çiftliklere veya üreticilere
dan›flmanl›k hizmeti veriyormusunuz?

H.Ö.  Evet, zaten dan›flmanl›k hizmeti
iflimizin ana parças›. Dan›flmanl›¤›n da
bir s›n›r› var, veterinerlik dan›flmanl›¤›
yapm›yoruz. Çünkü her çiftli¤i takip
eden, ilgilenen bir veteriner hekim olmas›
laz›m. Ama teknik yönden, inek konforu
yönünden, yeni yap›lacak hayvanc›l›k ile
ilgili yat›r›m, onun d›fl›nda ekipmanlar›n
daha verimli kullan›lmas› konular›nda
hizmet veriyoruz. Bizim flirketimizin
özelli¤i olarak çiftçinin ö¤renmek istedi¤i
bir konu varsa onu bize bildiriyor ve biz
konu ile ilgili araflt›rma yap›p çiftli¤e geri
dönüyoruz. 

P.S.  Size genelde hangi konularda so-
rular geliyor?

H.Ö. Sorulan sorular genel olarak bes-
leme ile ilgili oluyor. Besleme problemle-
ri ile ilgili s›k›nt›lar geliyor. Genelde ve-
teriner hizmetleri konular›nda bir s›k›nt›
yok. 

P.S. Bugünlerde halk›m›z›n keçi sütü-
ne olan ilgisi epey artt›. Çok say›da keçi
çiftli¤i kurulmas› gündemde. Size de
mutlaka konu ile ilgili talepler geliyor-
dur. Siz keçi sütünün Türkiyedeki gele-
ce¤i ile ilgili olarak ne düflünüyorsunuz?

H.Ö.  Günümüzde herkesin gördü¤ü
üzere koyun popülasyonunda geçen y›lla-
ra göre azalma var. Koyunculuk yapan ifl-
letmelerin devlet taraf›ndan bir flekilde
teflvik edilip say›s›n›n artt›r›lmas› ve karl›
iflletmelerin oluflturulmas› laz›m. Bu ifllet-
melerden ç›kacak dam›zl›klar›n da çeflitli
bölgelere da¤›t›lmas› gerekiyor. Son on
senedir keçilere karfl› bakanl›klar›n a¤aç-
lara zarar vermemesi yönünde uyar›lar›
mevcuttu. Türkiye keçi sütünü çok geç
keflfetti. Eski jenerasyonlar de¤erini bili-
yor ama yeni jenerasyon geç keflfetti. Ke-
çi sütü kaliteli dondurman›n hammadde-
sidir. ‹çerik olarak inek sütünden daha de-
¤erli ancak keçi sütü ile profesyonel ola-
rak ilgilenenler Türkiye’de henüz mevcut
de¤il. Profesyonel olarak keçi sütüne yö-
nelik yat›r›m› kald›rabilecek üniteler ku-
rulmaya bafllan›yor. Tahmini olarak bizim
kurdu¤umuz 5 veya 6 adet otomasyonlu
keçi sa¤›mhanesi var. Bu say› da ileri
günlerde artacak. fiu anda elimizde proje-
leri mevcut.

P.S. Türkiye’deki çiftlik sahiplerinin
sizden talep etti¤i ürünler aras›nda en
popüler olanlar› hangileri?

H.Ö. Genelde tam otomasyonlu sa¤›m-

haneler. Herfleyin bilgisayar kontrolünde
yap›ld›¤› insan hatalar›n›n biraz daha mi-
nimuma düflürecek sistemler talep edili-
yor. Son üç senedir so¤utma tanklar›n›n
ciddi flekilde bir sat›fl› var. Yani çiftçiler-
de de yavafl yavafl çevre bilinci oluflmaya
bafllad›. Çevre dostu kimyasallar tercih
edilmeye baflland›. 

P.S.  Türkiye’de piyasaya sürece¤iniz
en son teknolojik ürün hangisi?

H.Ö. Önümüzdeki y›llarda robot sah›m-
hane.

P.S.  Avrupadaki çi¤ süt fiyatlar›ndan
biraz bahsedebilirmisiniz.

H.Ö.  Avrupadaki süt fiyatlar› süpriz
bir flekilde azal›fl gösterdi. Nedeni de net
belli de¤il. Kotalardan bahsediliyor, kota-
lar›n kald›r›lmas› gerekti¤i söyleniyor.
Süt çiftçisinin büyümek istedi¤i fakat bu-
nun yan›nda süt fiyatlar›n›n düflmesi, çift-
çinin büyüme iste¤ine ters bir yol çiziyor.
Bence bu düflüflün en büyük nedeni Avru-
pa Birli¤inin üreticilere uygulad›klar›
desteklerini kald›racak olmas›.

P.S.  Süt fiyatlar›n›n düflüfl nedenleri
aras›nda Hindistan veya Çin gibi ülkele-
rin bu sene süte taleplerinin azalmas›n›
sayabilirmiyiz?

H.Ö. Dünyadaki en büyük inek popü-
lasyonu Hindistanda, ama Çin’de yaflanan
melanin probleminden sonra süt tüketi-
mindeki azalma bu ifli etkilemifl olabilir.

P.S.  P›nar Süt ile hangi ortak proje-
lerde çal›flmak istersiniz?

H.Ö. P›nar sütün hem  Ege Bölgesi hem
de Türkiye için ayr› bir yeri var. Biz za-
man zaman Türkiye’de projeler yürüttük.
Aç›kça söylemek gerekirse sütteki hijyen
olay›n›, çiftliklerde ilk bafllatan P›nar Süt’
tür. P›nar Süt ile yap›lacak proje konular›
aras›nda çiftliklerin büyütülmesi olabilir.
Kapasite artt›r›m› s›ras›nda neler yap›la-
bilir, nas›l bir yol izlenmesi gerekir bu gi-
bi konularda çal›fl›labilir. Yani hijyen ko-
nusunda art›k çiftçi bilinçlendirilmelidir.
Hala e¤itime ihtiyac› olanlar mevcut an-
cak belli bir düzeyde bilinçli üreticileri-
miz ço¤unlukta. Yani k›sacas› mevcut
çiftliklerin büyümesi sürecinde P›nar Süt
ile iflbirli¤i içerisinde bulunulabilir. 

P.S. Son olarak eklemek istedi¤iniz
birfley var m›?  

H.Ö. fiirketimizin genel politikas› sür-
dürülebilir hayvanc›l›¤› desteklemek. Bu
konuda inek konforu, çiftlik karl›l›¤›, çev-
re ve sosyal sorumluluklar› en üst düzey-
de tutmakt›r. Bundan sonra flirketimiz de
yapaca¤› bütün yat›r›mlar› bu dört nokta
üzerinden yapacak, herfleyi sürdürülebilir
hayvanc›l›¤a göre dizayn edecek. 

P.S. Zaman ay›rd›¤›n›z için teflekkür
ederiz.

DeLAVAL Ege Bölge Müdürü Hakan
ÖZEKMEKÇİ
Pınar Gazetesi 107. Sayısının konuğu DeLa-
val Ege Bölge Müdürü Hakan Özekmekçi

ile süt hayvancılığından sektördeki teknolo-
jik gelişmelere kadar bir çok konu hakkında

keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortan›n Konusu
Bu sigorta ile, 5363 say›l› Tar›m Sigortalar› Kanununun

12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca belirlene-
cek büyükbafl ve küçükbafl hayvanlarda, A.2 maddesinde
belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar afla¤›da
yaz›l› esas ve flartlara göre karfl›lan›r.

Bu genel flartlar›n uygulanmas›nda, ekli tan›mlamalar
ile teknik flartlar dikkate al›n›r.

A.2. Teminat Kapsam›ndaki Haller
Bu sigorta, sigortaya kabul edilen büyükbafl ve küçük-

bafl hayvanlarda; 
a) A.4 maddesinin (a) f›kras›nda belirtilen hastal›klar

hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastal›klar› ve gebe-
lik, do¤um veya cerrahi müdahale, 

b) Her türlü kazalar, y›lan ve böcek sokmas›, 
c) Zehirli çay›r otlar› ve yeme ba¤l› zehirlenmeler, 
ç) Her türlü do¤al afetler ve günefl çarpmas›, 
d) Yang›n veya infilâk
sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirme-

ler nedeniyle sigorta ettirenin do¤rudan do¤ruya u¤rad›¤›
maddi zarar› temin eder.

A.3. Sigortaya Kabul Edilebilecek Hayvanlar
5363 say›l› Tar›m Sigortalar› Kanununun 12 nci mad-

desine istinaden Bakanlar Kurulunca belirlenecek büyük-
bafl ve küçükbafl hayvanlardan; 

a) sigorta süresi 1 y›ldan az olmamak kofluluyla, 1 ya-
fl›ndan 7 yafl›na kadar (7 yafl dahil) dam›zl›k ve süt s›¤›rla-
r›, 1 yafl›ndan 14 yafl›na kadar (14 yafl dahil) mandalar, 

b) sigorta süresi 3 aydan az olmamak kofluluyla, 6 ay-
l›ktan 18 ayl›¤a kadar (18 ay dahil) besi s›¤›rlar›, 

c) besi hayvanlar›nda sigorta süresi 3 aydan az olma-
mak kofluluyla, 1 yafl›ndan 4 yafl›na kadar (4 yafl dahil)
koyun ve keçiler, 

d) 6 ayl›ktan 3 yafl›na kadar (3 yafl dahil) domuzlar
sigortaya kabul edilebilir.
A.4. Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Afla¤›daki haller dolay›s›yla meydana gelen zararlar si-

gorta teminat›n›n d›fl›ndad›r:
a) S›¤›r vebas›, tüberküloz, bruselloz, keçi ci¤er a¤r›s›,

flap ve BSE hastal›klar› dâhil olmak üzere, 3285 Say›l›
Hayvan Sa¤l›¤› ve Zab›tas› Kanununa göre ihbar› zorunlu
bulafl›c› hastal›klar.

b) H›rs›zl›k, kaybolma ve de¤ifltirme halleri.
c) Yar›fl, oyun veya mukavemet denemelerinden mey-

dana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler.
ç) Sigortalanacak dam›zl›k ve süt s›¤›rlar›na m›knat›s

yutturulmamas› durumunda, RPT ve buna ba¤l› hastal›k-
lar.

d) Teknik flartlarda belirtilen afl› program›ndaki afl›lar›n
yapt›r›lmamas›, karantina tedbirlerine uyulmamas› ve ge-
rekli tedbirlerin al›nmamas› sonucunda meydana gelebile-
cek hastal›klar sonucu ölümler, itlaflar ve kestirmeler.

e) Koyun, keçi ve s›¤›rlarda, iç (endo) ve d›fl (ekto) pa-
razit mücadelesinin yap›lmamas› halinde bu hastal›klar-
dan meydana gelen ölüm, öldürme ve zorunlu kestirmeler.

f) Kal›tsal anomalilere ba¤l› her türlü hastal›klar sonu-
cu, ölüm, öldürme ve zorunlu kestirmeler.

g) Teknik flartlar do¤rultusunda kimliklendirilmesi ya-
p›lmam›fl hayvanlar.

h) Poliçe bafllang›ç tarihinden itibaren iki haftal›k (14
gün) bekleme süresi içinde ortaya ç›kan hastal›klar (para-
ziter, mikrobiyel, viral) nedeniyle meydana gelen ölüm,
öldürme ve zorunlu kestirmeler.

›) Sigortal› hayvanlarda bulafl›c› hastal›k ç›kt›¤› zaman,
Havuz taraf›ndan yetkilendirilen veteriner hekimlerce
onaylanmad›¤› takdirde, sirayete maruz hayvanlar›n duru-
mu ile ilgili hayvan sahibi taraf›ndan al›nacak kararlar so-
nucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi
kesimler.

i) Grev, lokavt, kargaflal›k ve halk hareketleri ve kötü
niyetli hareketler ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inziba-
t› hareketlerin sebep oldu¤u tüm hasarlar.

j) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaflma veya
zehirlenmeler nedeniyle oluflacak zararlar dahil olmak
üzere, 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen
terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an sabotaj ile bunla-
r› önlemek ve etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar
taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucunda meydana gelen
zararlar.

k) Savafl, her türlü savafl olaylar›, istila, yabanc› düflman
hareketleri, savafl ilan edilmifl olsun olmas›n çarp›flma, iç
savafl, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlar›n gerektirdi¤i in-
zibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün
zararlar.

l) Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer yak›t›n
yanmas› sonucu, nükleer art›klardan veya bunlara atfedi-
len sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivi-
te bulaflmalar›n›n ya da bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve in-
zibati tedbirlerin sebep oldu¤u hasar ve kay›plar. (Bu
bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren
herhangi bir nükleer ayr›fl›m olay›n› da kapsar.)

m) Kamu otoritesi taraf›ndan al›nan kararlar sonucunda
sigortal› hayvan üzerinde yap›lacak tasarruflardan meyda-
na gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler.

n) Teminat kapsam›ndaki riskin gerçekleflmesinden
sonra meydana gelen dolayl› zararlar.

A.5. Muafiyet ve Müflterek Sigorta 
Sigorta poliçesinde, meydana gelen zarar›n, sigorta be-

delinin belli bir oran›na tekabül eden k›sm›n›n tazmin
edilmemesi kararlaflt›r›labilir. 

Birinci f›krada belirtilen muafiyetin yan›s›ra, sigorta et-
tirenin belirli bir müflterek sigorta oran›yla hasara ifltirak
etmesi kararlaflt›r›labilir.

Belirlenen muafiyet ve müflterek sigorta oran› poliçenin
ön yüzünde belirtilir.

A.6. Sigortan›n Bafllang›c› ve Sonu
Sigorta, aksi kararlaflt›r›lmad›kça poliçede bafllama ve

sona erme tarihleri olarak yaz›lan günlerde, poliçenin dü-
zenlendi¤i saatte bafllar ve ayn› saatte sona erer.
B. HASAR ve TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigortal›n›n
Yükümlülükleri

Sigortal›, hayvan› hastaland›¤›, kazaya u¤rad›¤› veya
öldü¤ü takdirde, rizikonun gerçekleflti¤i saatten itibaren en
geç 24 saat içinde Havuzun yetkilendirmifl oldu¤u veteri-
ner hekime, sigortac›n›n merkezine veya acentesine ya da
poliçede bildirilen adreslere, 

a) Ad›, soyad› ve adresini,
b) T.C. Kimlik, vergi veya sigorta poliçe numaralar›n-

dan birini,
c) Hasar nedenini, gün ve saatini,
ç) Zarar gören hayvana iliflkin bilgileri 
belirterek, hasar ihbar›nda bulunmak zorundad›r.
Sigortal›, hasar ihbar›n›n yan›s›ra afla¤›da belirtilen hu-

suslar› yerine getirmekle yü-
kümlüdür:

a) Sigortal› hayvan›n has-
talanmas› veya kazaya u¤ra-
mas› halinde masraf› kendi-
ne ait olmak üzere, derhal bir
veteriner hekime baflvurmak
ve veteriner hekimin göstere-
ce¤i gerekli tedbirleri almak. 

b) Veteriner hekimin ölüm
sebepleri hakk›nda yapaca¤›
incelemeleri kolaylaflt›rmak
ve gerekli tedbirleri almak.

c) Mecburi kesime sevki
söz konusu olan hayvanlar›n,
saha flartlar› el verdi¤i takdir-
de mezbahanede kesimi ve
mezbahane kesim tutana¤›n›,
ölen hayvanlarda ise il/ilçe-
lerde zab›ta görevlilerinin
veya köylerde ihtiyar heye-
tince düzenlenen imha tutana¤›n› matbu hasar raporu
ekinde göndermek.

B.2. Havuzun Yetkileri ve Sigortal›n›n Yükümlü-
lükleri

Havuz gerek gördükçe temsilcileri veya tayin edece¤i
veteriner hekimler arac›l›¤›yla sigorta edilen hayvan›n
sa¤l›k durumunu, niteliklerini, bak›m ve beslenme koflul-
lar›n› makul surette kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

Ah›rlar›n bak›ms›zl›¤› ve temiz tutulmamas›, teknik
flartlarda yer alan afl› program›nda belirtilen afl›lar›n yap›l-
mamas› ve hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin al›nmama-
s›, hayvana fena muamele ve eziyet edilmesi, bak›m ve g›-
da noksanl›¤›, hayvan›n afl›r› derecede çal›flt›r›lmas› veya
poliçede yaz›l› amaçlar d›fl›nda kullan›lmas› gibi sigortal›-
n›n kusurlar› tespit edildi¤i takdirde sigortac› 8 gün içinde
sözleflmeyi feshedebilir veya sigortal›y› Hayvan Sa¤l›¤›
ve Zab›tas› Kanununun gerektirdi¤i tedbirleri belirli bir
süare içinde yerine getirmeye davet eder. Sigortal›, bu is-
te¤i kabul etmez veya zaman›nda yerine getirmez ise si-
gortac› yine 8 gün içinde fesih hakk›n› kullanabilir. Sigor-
ta sözleflmesinin feshinde ifllememifl günlere ait prim gün
esas› üzerinden sigortal›ya geri verilir. 

Sigortal›, bulafl›c› bir hastal›k bafl gösterdi¤inde hasta ve
sa¤lam hayvanlar›n› ay›rmak, hastal›¤› Havuza ve Tar›m
il/ilçe müdürlüklerine bildirmek ve 3285 say›l› Hayvan
Sa¤l›¤› ve Zab›tas› Kanunu gere¤ince ilgililer taraf›ndan
öngörülen tedbirleri almakla; sigortalanan hayvanlar›n›
poliçede yaz›l› amaçlar d›fl›nda kullanmamak, kulland›rt-
mamak ve olanak nispetinde bunlara iyi bakmakla, Havu-
zun birinci f›kra gere¤ince yapt›raca¤› kontroller sonucun-
da önerece¤i tedbirleri almakla yükümlüdür.

B.3. Hasar›n Tespiti
Bu sözleflme ile sigorta edilmifl hayvanlar›n ölmesi, zo-

runlu öldürülmesi veya zorunlu kestirilmesi halinde mey-
dana gelen zarar›n nedeni, niteli¤i ve miktar›, Havuzun
veya yetkili k›ld›¤› kimselerin belirlemelerine göre taraflar
aras›nda yap›lacak anlaflma ile tespit edilir.

Taraflar zarar›n nedeni, niteli¤i ve miktar› konusunda
anlaflamad›klar› takdirde, her hal�karda özel hukuk yollar›
aç›k olmak üzere, ihtilaf afla¤›daki esaslara uyulmak sure-
tiyle Tahkim Kurulunca sonuçland›r›l›r. Mahkemeye inti-
kal etmifl uyuflmazl›klarla ilgili olarak Tahkim Kuruluna
baflvurulamaz.

Tahkim Kurulu, zarar miktar›n›n saptanmas› konusunda
gerekli görece¤i deliller ile sigortal› hayvanlar›n rizikonun
gerçekleflmesi s›ras›ndaki zarar miktar›n› saptamaya yara-
yacak kay›t, belge ve hasar tespit raporlar›n› isteyebilir,
hasar yerinde incelemede bulunabilir. 

Tahkim Kurulunun zarar miktar› konusunda verece¤i
karar kesindir, taraflar› ba¤lar. 

Tahkim Kurulunun zarar›n tespiti ile ilgili olarak yapa-
ca¤› masraflar taraflarca yar› yar›ya ödenir.

Hasar ihbar›n›n as›ls›z yap›ld›¤›n›n belirlenmesi halin-
de, yap›lan hasar tespit masraflar› sigortal›dan tahsil edilir.

B.4. Tazminat›n Hesab›
Sigortal› hayvan›n ölmesi, öldürülmesi veya kestirilme-

si hallerinde etinden, derisinden ve benzeri k›s›mlar›ndan
faydalan›labilece¤i hallerde bu k›s›mlara ait bedel sovtaj
olarak de¤erlendirilir.

Ödenecek tazminat tutar›, veteriner hekim taraf›ndan
düzenlenen matbu hasar raporunda belirlenmifl olan yetifl-
tiricinin kusur oran›, tazminata esas bedel ile çarp›larak
bulunan tutar, tazminata esas bedelden düflülerek belirle-
nir. 

Ödenecek tazminat, tazminata esas tutardan sovtaj be-
deli düflülerek bulunur ve hasar ile ilgili tüm evraklar›n ta-
mamlanmas›ndan sonra en geç 30 gün içinde sigortal›ya
ödenir.

B.5. Tazminat Hakk›n›n Eksilmesi ve Düflmesi
Rizikonun gerçekleflmesi durumunda sigortal›n›n yü-

kümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu zarar miktar›n-
da bir art›fl olursa, bu suretle artan k›s›m ödenecek tazmi-
nattan indirilir.

Sigortal›, rizikonun gerçekleflmesine kasten sebebiyet
verir veya hasar miktar›n› kasten art›r›c› eylemlerde bulu-
nursa veya veteriner hekim olmayan kifliler taraf›ndan ya-
p›lacak müdahaleler sonucunda hayvan›n ölümüne sebe-
biyet verirse bu poliçeden do¤an haklar› düfler. 

Sigortal› hayvan›n zorunlu kesime sevkini gerektiren
hasar durumunda, hayvan›n kasten ölüme terk edilmesi
tespit edildi¤inde sigortal›ya tazminat ödenmez. 

B.6. Hasar ve Tazminat›n Sonuçlar›
Havuz, ödedi¤i tazminat miktar›nca hukuken sigortal›

yerine geçer. Sigortal›, Havuza ikame edebilece¤i davaya
yararl› ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri verme-
ye zorunludur.

Temin edilen rizikonun gerçekleflmesi ile sigorta temi-
nat› sona erer.

Sigorta bedeli poliçede beher hayvan itibar› ile ayr› ayr›
gösterildi¤i durumlarda, hayvanlardan birinin veya bir ka-
ç›n›n ölmesi halinde, söz konusu hayvanlara iliflkin sigorta
teminat› hasar tarihinde sona erer. 
C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Havuzun Sorum-
lulu¤unun Bafllamas› ve Sigortal›n›n Temerrüdü 

Sigorta ettirenin prim yükümlülü¤ünün tamam›n›n veya
primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›lm›flsa peflinat›n (ilk
taksit) sözleflme yap›l›r yap›lmaz ve en geç poliçenin tesli-
mi karfl›l›¤›nda ödenmesi gerekir. Aksi kararlaflt›r›lmad›k-
ça, prim veya peflinat ödenmedi¤i takdirde poliçe teslim
edilmifl olsa dahi Havuzun sorumlulu¤u bafllamaz ve bu
husus poliçenin ön yüzüne yaz›l›r.

Sigorta ettiren, prim yükümlülü¤ünün tamam›n› veya
primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›ld›¤› takdirde peflinat›-
n›, sigorta poliçesinin teslim edildi¤i günün bitimine kadar
ödemedi¤i takdirde temerrüde düfler. 

Primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›ld›¤› takdirde, tak-
sitlerin kesin ödeme zaman›, miktar› ve vadesinde öden-
memesinin sonuçlar› poliçe üzerine yaz›l›r veya poliçe ile
birlikte yaz›l› olarak sigortal›ya bildirilir. Sigortal› kimse,
kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yaz›l› olarak
kendisine bildirilmifl olan prim taksitlerinin herhangi biri-
ni vade günü bitimine kadar ödemedi¤i takdirde temerrü-
de düfler.

Prim ödeme borcunda temerrüde düflülmesi halinde,
Borçlar Kanunu hükümleri uygulan›r.

Poliçenin ön yüzüne yaz›lmas› kayd›yla, rizikonun ger-
çekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin
ödenecek tazminat miktar›n› aflmayan k›sm›, muaccel hale
gelir.

Bu madde uyar›nca sigorta sözleflmesinin feshedilmifl
say›ld›¤› hallerde, Havuzun sorumlulu¤unun devam etti¤i
süreye tekabül eden prim gün esas› üzerinden hesaplana-
rak fazlas› sigortal›ya iade edilir. 

C.2. Sigortal›n›n Beyan Yükümlülü¤ü
Sigortac›, bu sigortay› sigortal›n›n rizikonun hakiki du-

rumunu bildirmek üzere poliçe ve eklerinde belirtti¤i yaz›-
l› beyan›na göre ön bilgi formu veya risk inceleme raporu-
nu de¤erlendirerek kabul eder.

Sigortal›n›n beyan›n›n gerçe¤e ayk›r› veya eksik olmas›
halinde, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektirecek durumlarda; sigorta-
c›, durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren 30 gün içinde söz-

leflmeden cayabilir veya sözleflmeyi yürürlükte tutarak ay-
n› süre içinde prim fark›n› talep edebilir.

Sigortal›, talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini se-
kiz gün içinde bildirdi¤i takdirde sözleflme feshedilmifl
olur.

Cayman›n veya feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar
geçen sürenin primi, gün esas› üzerinden hesaplan›r ve
fazlas› geri verilir.

Sigortal› kimsenin kas›tl› davrand›¤›n›n anlafl›lmas› ha-
linde, sigortac› riziko gerçekleflmifl olsa bile sözleflmeden
cayabilir ve prime hak kazan›r. Bu genel flartlar ve ekli
teknik flartlara göre gerek yafl, gerek cins ve mahiyet itiba-
r› ile beyan yükümlülü¤ü ihlal edilirse, bu hayvanlar için
tazminat ödenmez.

Sigortal›n›n kast›n›n bulunmad›¤› durumlarda, riziko,
sigortac› durumu ö¤renmeden önce veya sigortac›n›n ca-
yabilece¤i ve sözleflmeyi feshedilebilece¤i ya da cayma-
n›n veya feshin hüküm ifade etmesi için geçecek süre için-
de gerçekleflirse; tazminat tahakkuk ettirilen prim ile ta-
hakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki orana göre
ödenir.

Süresinde kullan›lmayan cayma veya prim fark›n› talep
etme hakk› düfler.

C.3. Sigortal›n›n Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar Yü-
kümlülü¤ü ve Sonuçlar›

Poliçenin düzenlenmesinden sonra sigortal› ürünün tü-
ründe, verim miktar›nda herhangi bir nedenle bir de¤iflik-
lik oldu¤u takdirde, sigortal› sekiz gün içinde durumu si-
gortac›ya bildirmekle yükümlüdür.

De¤ifliklik, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya
daha a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektiren hallerden ise, si-
gortac› de¤iflikli¤i ö¤rendi¤i tarihten itibaren sekiz gün
içinde sözleflmeyi feshedebilir veya prim fark›n› talep et-
mek suretiyle sözleflmeyi yürürlükte tutabilir.

Sigortal›, talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini se-
kiz gün içinde bildirdi¤i takdirde sigortac› sözleflmeyi se-
kiz gün içinde feshedebilir.                                   

Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin
primi, gün esas› üzerinden hesaplan›r ve fazlas› geri veri-
lir.

Süresinde kullan›lmayan fesih veya prim fark›n› talep
etme hakk› düfler.

De¤ifliklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim
uygulamas›n› gerektirir hallerden ise, sigortac› bu de¤iflik-
li¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar
geçecek süre için gün esas›na göre hesap edilecek prim
fark›n› sigortal›ya geri verir.

Sigortac›n›n, sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha a¤›r
flartlarla yapmas›n› gerektiren de¤ifliklik hallerinde:

a)  Sigortac› durumu ö¤renmeden önce,
b)  Sigortac›n›n fesih ihbar›nda bulunabilece¤i süre

içinde,
c)  Fesih ihbar›n›n hüküm ifade etmesi için geçecek sü-

re içinde 
riziko gerçekleflirse, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile

tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki orana göre
ödenir.

Sigortal› hayvan›n ön bilgi formu, risk inceleme raporu
veya poliçe ve eklerinde beyan olunan yerinin veya hali-
nin de¤iflti¤ini ö¤renen sigortac›, sigorta primini tahsil et-
mek gibi sigorta sözleflmesinin aynen devam›na raz› oldu-
¤unu gösteren bir harekette bulunursa fesih veya prim far-
k›n› isteme hakk› düfler.

Sigortal›, sigortal› hayvan›n yer ve halinde rizikoyu
a¤›rlaflt›r›c› de¤ifliklikleri, ihbar süresi içerisinde kasten
bildirmemiflse, ihbar süresinden sonra gerçekleflen hasar-
lara ait tazminat hakk› düfler. ‹hbar yükümlülü¤üne uyma-
ma kas›tl› de¤ilse, al›nan primle al›nmas› gereken pirim
aras›ndaki orant›ya göre tazminattan indirim yap›l›r.  

C.4. Birden Çok Sigorta 
Sigortalanm›fl hayvanlar üzerine sigortal› baflka sigorta-

c›lar ile ayn› rizikolara karfl› sigorta sözleflmesi yapamaz.
C.5. Mülkiyet De¤iflikli¤i
Sözleflme süresi içinde, sigorta edilen hayvan›n sahibi

herhangi bir suretle de¤iflmiflse sigortadan do¤an hak ve
yükümlülükler, de¤ifliklik tarihinden itibaren yeni sahibine
geçer. 

C.6. Tebligatlar
Sigortal›n›n, sigortac›n›n ve Havuzun tebligatlar›nda,

Tebligat Kanunu hükümleri uygulan›r.  
C.7. S›rlar›n Sakl› Tutulmas› 
Sigortac› ve Havuz ad›na hareket edenler, bu sözleflme-

nin yap›lmas› dolay›s›yla, sigortal›ya ait ö¤renece¤i ticari
ve mesleki s›rlar›n sakl› tutulmamas›ndan do¤acak zarar-
lardan sorumludur.

C.8. Yetkili Mahkeme 
Bu sigorta sözleflmesinden do¤an anlaflmazl›klar nede-

niyle Havuz veya sigortac› aleyhine aç›lacak davalarda
yetkili mahkeme, Havuzun, sigortac›n›n merkezinin veya
sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acentenin ikametgâh›-
n›n veya rizikonun gerçekleflti¤i yerde; sigortac› veya Ha-
vuz veya yetkili k›ld›¤› kimseler taraf›ndan aç›lacak dava-
larda ise, daval›n›n ikametgâh›n›n bulundu¤u yerde ticaret
davalar›na bakmakla görevli mahkemedir.

C.9. Zaman afl›m› 
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler iki y›lda

zaman afl›m›na u¤rar.
C.10. Yürürlük
Bu genel flartlar, 01/06/2006 tarihinde yürürlü¤e girer.
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Süt fiyatlar›ndaki dönemsel de¤ifliklikler
ço¤u zaman üreticinin karl›l›¤›n› etkiliyor.

Bilindi¤i üzere süt s›¤›rc›l›¤›nda besleme
çok önemli bir yer tutuyor, ayn› zamanda
süt verimini ve kalitesini önemli ölçüde et-
kiliyor. Beslemeye ve yemlemeye ayr›lan
para, toplam masraflar›n % 60-70’ini olufl-
turdu¤u düflünüldü¤ünde para kazanman›n
yolu ucuz beslemeden geçiyor. Holstein
vb. kültür ›rklar› belli yöntemlerle geliflti-
rildikleri için yetersiz beslemeye fliddetli
tepki gösteriyor. Örne¤in küçük bir stres
veya besleme hatalar› hayvanlar›n verimle-
rini büyük oranda etkiliyor ve karl›l›¤› dü-
flürüyor.

Hayvanlar›n beslenmelerinde hem hayati
fonksiyonlar›n› sürdürmeleri hem de ve-
rimlerini artt›rmak için çok titiz bir çal›fl-
ma gerekiyor. Beslenen ineklerde besin
maddelerinin baz›lar› vücutta yap›tafl› ola-
rak ifl görüyor (ya¤l› tohum küspeleri, bak-
lagiller, mineral katk›lar›), baz›lar› enerji
kayna¤› olarak ifl görüyor (tah›l taneleri,
melas, ya¤ v.b.), baz›lar› da hayati fonksi-
yonlar› düzenleyen besinler olarak görev
yap›yorlar (vitamin ve mineral katk›lar›).

‹yi Besleme=Yüksek Verim+Sa¤l›kl›
Hayvan+Az Ölüm

Süt inekleri ald›klar› besinleri; hayatsal
faaliyetlerde, vücut s›cakl›¤›n›n korunma-
s›nda, büyüme ve geliflmede, anne karn›n-
daki yavrunun geliflmesinde ve süt yap›-
m›nda kullan›rlar. 

Dengeli Besleme= Yaflama pay› için ge-
rekli besin maddeleri+Verim için gerekli
besin maddeleri (süt, et, yavru vb.)

Süt ineklerinin yaflam ihtiyaçlar› çiftlik
içinde yetiflen veya d›flar›dan sat›n al›nan
kaba yemlerle, süt verimi ise kesif karma;
enerji ve protein oran› yüksek hayvan
yemleri ile karfl›lan›r. Yaln›z kaba yemler-
le yüksek süt verimli hayvanlar›n besin
madde ihtiyaçlar›n› karfl›lamak mümkün
de¤ildir. 

SAĞILAN İNEKLERİN
BESLENMESİ VE YEMLENMESİ 

Sa¤›lan ineklerde uygulanacak iyi bir
besleme flöyle olmal›d›r;

1- Sa¤›lan ineklerin enerjiye, proteine, li-
fe, mineral ve vitaminlere ihtiyac› vard›r.
‹neklerin tüm besin madde ihtiyaçlar›n›
karfl›layan ve en ucuza mal edilen yem re-
çeteleri haz›rlanmal›d›r. ‹neklerin; yafl›,
gebelik durumu, kaç›nc› do¤umunu yapt›-
¤›, ne kadar süt verdi¤i belirlendikten son-
ra durumuna göre ihtiyac› olan besin mad-
delerinin hayvana verilmesi gerekmekte-
dir.

2- Her inek verdi¤i süt miktar›na göre
ayr› ayr› yemlenmelidir.

3- Yeteri kadar kaliteli kaba yem
verilmelidir. 

4- Kaba ve kesif yemler günde
en az 2 ö¤ünde ve her gün ayn› sa-
atte yemleme yap›lmal›d›r.

5- Kaba yemden kesif yeme, ku-
ru yemden yeflil yeme, ah›rdan me-
raya kademeli geçifl sa¤lanmal›d›r.

6-  Kesif yemler; ö¤ütme, kabaca
k›rma veya ezme, pelet fleklinde
verilebilir

7- Kesif yemleri hafllama, buhar-
dan geçirme, kavurma süt ya¤›n›
düflürür.

8- Kaba ve kesif yemler kar›flt›r›-
larak verilebilir.

9- Sabah erkenden çi¤ kalkma-
dan meraya sal›nan veya yo¤un
baklagillerle beslenen hayvanlarda
fliflmeler meydana gelir. Bunu ön-
lemek için meraya ç›karmadan ön-
ce hayvanlara bir miktar kuru ot
verilmelidir.

10-  Kab›zl›k sa¤mal ineklerde
k›fl döneminde çok s›k rastlanan
bir sorundur. Kab›zl›¤› önlemek

için (Silaj varsa sorun yok) kepek, keten
tohumu küspesi, melas, peynir suyu verile-
bilir. Baklagil otu yoksa silaj, taze ot, hu-
bubat has›llar› gibi suca zengin yemler ve-
rilmelidir. 

11-  Süt s›¤›rlar› için +25¼C üzerindeki
s›caklar(Kritik düzey) verimlerde düflme-
lere neden olur.

SÜT SIĞIRCILIĞINDA
YETİŞTİRME VE SAĞLIK İŞLERİ

Hayvansal üretimin güvenle yap›labilme-
sinde ve gelifltirilmesinde sa¤l›k koruma
önlemlerinin de büyük yeri vard›r. Yetiflti-
ricinin bu konuda bilgi sahibi olmas›, kendi
ölçüsünde önlem almas›na, dolay›s›yla uz-
man bir kifli gelene kadar hayvanlar›n sa¤-

l›¤›n› korumas›na neden olur. 
‹nekler ah›rda bulunduklar› sürece düzen-

li olarak bak›m görmelidirler. T›mar, deriyi
uyararak iç organlar›n iyi çal›flmas›na etki
eder ve kan dolafl›m›n› kolaylaflt›r›r. Bunun
yan›nda t›mar›n ve hayvan› temiz tutman›n
süt temizli¤ine de etkisi vard›r. T›mar gör-
meyen inekler sa¤›l›rken, süte düflen pislik-
ler sütün kalitesini bozar. T›mar her gün
belirli saatlerde yap›lmal›d›r. T›mar sa¤›m-
dan 1 saat önce yap›lmal›d›r.

Sürüdeki hayvanlarda boynuz bulunmas›
önemli sakatl›klara neden olabilir. Ayr›ca
boynuz bulunan hayvanlar buna güvenerek
daha huysuz olurlar. Bu hayvanlar›n boy-
nuzu kesilince sakinlefltikleri tespit edil-
mifltir. Ergin hayvanlarda boynuzu rotadan
kald›rma keserek yap›labilirse de bu ifllem
zordur. Buna karfl›l›k bir haftal›k buza¤›lar-
da boynuz köreltme hem kolayd›r hem de
hayvan az sars›nt› geçirir.

Hayvanlar›n t›rnaklar› zamanla büyüyüp
flekilsiz bir hal alabilir. Bunun sonucunda
da hayvanlar›n dengeleri bozulur, topalla-
maya bafllar ve t›rnak aras› derileri çatlaya-
rak ayak hastal›klar› meydana gelebilir. Bu
nedenlerden dolay› hayvanlar›n t›rnaklar›na
s›k s›k bak›lmal›, gerekli kesme ve düzelt-
me ifllemleri uygulanmal›d›r.

Bar›naklar›n dezenfekte edilmesi, hay-
vanlara banyo yapt›r›lmas›, gerekli koruyu-
cu afl›lar ve bunlar›n uygulamalar› gibi ko-
nular›n nas›l yap›labilece¤i yetifltiricinin
bilmesi gereken konular aras›ndad›r.    

Hayvanlar›n çeflitli hastal›k ve asalaklar-
dan korumak için bar›naklar›n temizlik ve
dezenfeksiyonuna önem verilmelidir. Ka-
pal› bar›naklar›n, genellikle yaz bafl› ve so-
nunda, tavan, duvar ve gerekirse taban›nda
gereken yerler kireçle badana yap›l›r. ‹laç-
lama yap›ld›ktan sonra pencere gibi yerler
tellenir. Kap› ve pencerelerin mavi renge
boyanmas› yararl›d›r, çünkü sinekler mavi
renkten hofllanmaz ve kaçarlar.

Süt inekleri nasıl beslenmeli?

Süt normal koflullarda tutuldu¤unda çok
çabuk bozulabilmektedir. Bundan dolay›
sa¤›lan sütün en k›sa zamanda + 4 derece-
ye kadar so¤utularak muhafaza edilmesi
gerekmektedir. Bu da sütün sa¤›mdan k›sa
bir süre sonra toplama merkezine ulaflt›r›l-
mas› ile sa¤-
lanabilir. Her
fleyden önce
sa¤›ma haz›r-
l›k yap›lmal›-
d›r. 

Öncelikle
memeler de-
zenfektanlar-
la steril hale
getirilmelidir.
Sonra meme-
ler süngerle
iyice y›kan-
mal› ve daha
sonrada kuru-
lanmal›d›r.
Kurulama ya-
p›lmas›, ine-
¤im memesi-
nin d›fl yüze-
yinde bulu-
nan bakterile-
rin su ile birlikte süte ve memenin içine
geçmemesi aç›s›ndan önem arz etmektedir.
Bu flekilde meme hem temizlenmifl olur
hem de sünger ile yap›lan ifllem memede
bir masaj etkisi yaparak sütün indirilme-
sinde yard›mc› olur. 

Elle sa¤›m yapanlar için eller, makine ile
sa¤›m yapanlar için sa¤›m makineleri iyice

temizlenmifl ve dezenfekte edilmifl olmal›-
d›r. 

Unutulmamas› gereken baflka bir önemli
nokta. Sa¤›m saatlerin günler aras›nda
farkl›l›k göstermemesi gerekti¤idir. Hay-
vanlar hergün ayn› satte sa¤›lmal›d›r.

1. Elle sa¤›m : Sa¤›m yaparken eller ve
meme bafllar› kuru olmal›d›r. Elle sa¤›mda
en uygun yöntem bafl ve iflaret parmaklar›-
n›n meme bafl›n› dipten kavramas› ve di¤er
parmaklar›n yukardan afla¤›ya do¤ru s›k›-
larak yap›lan sa¤›m fleklidir. Elle yap›lan
sa¤›mda uygulanan bas›nç hep ayn› olma-
l›d›r. Sa¤›m s›ras›nda meme çekifltirilme-

meli ve bafl parmak k›vr›larak sa¤›m yap›l-
mamal›d›r. 

2. Makine ile Sa¤›m : Sa¤›m makineleri
buza¤›n›n anas›n› emmesi esas›na göre ça-
l›fl›r. Yani buza¤›n›n yapt›¤› ifllemde bir
vakum etkisi yapmaktad›r. De¤iflik tipte
sa¤›m makineleri olmas›na ra¤men hepsi
ayn› esasa göre çal›fl›r. Normal bir sa¤›m-
da sa¤›m süresi yaklafl›k 5 dakika sürer.
Sütün her memede ayn› zamanda bitmesi
beklenemez. Bunu kolaylaflt›rmak için
sa¤›mla beraber yap›lan masaj sütün ta-
mamen al›nmas›nda yard›mc› olabilir.
Her iki sa¤›m yönteminde de memede süt
b›rak›lmamal›d›r. 

Sa¤›m Hijyeni : Her fleyden önce en
çok dikkat edi-
lecek konu te-
mizliktir. Ge-
rek sa¤›mda
kullan›lan alet
ve ekipmanlar
gerekse bar›-
naklar temiz
olmal›d›r. Me-
mesi hasta
olanlar›n mik-
rop bulaflt›rma

riski olabilece-
¤ini düflünüle-
rek bir sa¤›m
s›ralamas› ya-
p›lmal›d›r. 

Sa¤›m s›-
ras› flu flekilde
olmal›d›r : 

1-Genç inekler,
2-Sa¤l›kl› inekler, 
3-Tedavi edilmifl inekler, 
4-Yafll› inekler, 
5-Hastal›kl› inekler.  
Sa¤›m sonras› meme bafllar› yaklafl›k

20-25 dakika aç›k kal›r. Bu süre içinde ye-
re yatan hayvanlarda mikrop bulaflma riski
yüksektir. Bunun önüne geçmek için hay-
vanlara sa¤›mdan sonra yemleme yap›la-
rak hayvan›n ayakta kalmas› sa¤lanmal›-
d›r. Bu flekilde meme bafllar›n›n kapanma-
s› sa¤lanabilir. Bu sayede bulaflma riski or-
tadan kalkar. Sa¤›mdan sonrada meme
bafllar› dezenfekte edilmelidir.

Süt sa€›m›nda nelere dikkat etmeliyiz? 

Son y›llarda karl›l›¤› artt›r›c› önlemler hayvanc›l›kta
önemli bir yere sahip. Çiftli¤i ayakta tutan bölümlere yo-
¤unlaflmak, süt fiyatlar› artt›¤›nda kar elde etmeye baflla-
mak aç›s›ndan önem kazand›. Bu sebeple kara geçmek
için yap›lmas› gereken önemli 10 kural› sizin için incele-
dik.

Optimal Gebelik Oran›
K›zg›nl›¤a gelmifl inek ve düveler belirlenip zaman›n-

da tohumlanmal›d›r. Gebelik oran›nda istenilen hedef
oran›n %20’nin üzerinde olmas›d›r. Bu oran›n artmas›
daha fazla buza¤› ve ileride düve yetifltirme masraflar›-
n›n artmas› demektir. Buza¤› Ölümlerinin Azalt›lmas›

Buza¤› ölümleri birçok süt iflletmesinde kabul edile-
mez. Buza¤› ölüm oranlar›n› do¤umda % 4, sütten kesi-
me öncesi % 3’ün alt›na düflürmek gereklidir. Bu hedef-
ler uygun bak›m besleme ile kolayca elde edilebilir. 

Optimum Süt Bileflenleri
E¤er süt tank› kalite ortalaman›z ya¤ için %3,5 ve pro-

tein için %3’ün alt›na düflüyorsa, inekleriniz size bifley
anlatmak istiyor demektir. Böyle bir durumda, rasyon
formulasyonu, silaj ve ot kalitesi ve yem devaml›l›¤› ko-
nular›na e¤ilmek bafllang›ç olarak gereklidir. Ama inek-
lerin rahat› ve s›cakl›k stresi de ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. 

Süt Miktar›n› Artt›r›n
Sütün gram› kar›n yada en az›ndan ekstra paran›n yat-

t›¤› yerdir. Süt miktar›n› artt›rmak için, günde 3 sa¤›m
yapmak,  kuru dönem periyotlar›n› k›saltmak gibi basit
uygulmalar denenebilir.

Rasyon Maliyetini De¤erlendirin
Yem sat›nalma maliyetini azaltmak için en kaliteli

yemleri üreterek hayvanlar›n›z› besleyin. En düflük mali-
yetli rasyonun herzaman en ekonomik rasyon olmad›¤›n›
bilin. Ayl›k olarak gelir – yem maliyetini hesaplay›n.

Katk› maddeleri ve ek g›da maddelerini iyice de¤erlendi-
rin, bu maddeler ile ilgili araflt›rmalara ve kullanman›n
sizin için getirisi olup olmad›¤›n› araflt›r›n.

Yarars›z ‹nekleri Azalt›n
Laktasyonlar›n›n ilk 60 gününde sa¤›lan hayvanlardan

istemeden kesime gönderilenlerin oran›n› gözden geçi-
rin. Bu oran % 6’dan fazla m›? Geçifl dönemi inekler
için k›r›lgan ve riskli bir dönem olabilir ancak hala bu
dönemde kabul edilebilir düzeylerin üzerinde  metabolik
hastal›k seviyeleri görülmektedir. Bu tür sorunlar› engel-
lemek veya tedavi etmek için beslenme ve ineklerin ra-
hat› üzerine geliflme sa¤lanmal›d›r.

Düflük Kar Getiren ‹neklerin Sürüden Ç›kar›lmas›
Düflük verimli veya zor tohum tutan inekleri erken sü-

rüden ç›kart›n. Büyük olas›l›kla düflük verimli hayvanla-
r› yüksek laktasyon rasyonu ile besleyerek para kaybedi-
yorsunuz. Pek çok çiftlikte inek kalabal›¤›n› azaltmak,
üretim verimini ve hayvan sa¤l›¤›n› artt›rmaktad›r. ‹nek-
leri say› için sürüde tutmay›n.

Konforu En Üst Düzeye Ç›kart›n
Verimde gerçekten fark yaratabilmek için, ah›r dizay-

n›n›, yatakl›k malzemelerini, hayvan yo¤unlu¤unu, s›-
cakl›k kontrolü ve beslenme yönetimini gözden geçirin.
Karl›l›k aç›s›ndan kavramlar göz önüne al›nd›¤›nda hay-
van refah›n› da en üst seviyeye tafl›mak önemlidir. Refah
art›fl› ile birlikte, verim ve uzun ömürlülük art›fl›n›, has-
tal›k ve topall›k oranlar›n›n azald›¤›n› hemen farkede-
ceksiniz.

Çal›flanlar›n›z› E¤itin ve ‹yi Yönetin
Çal›flanlar›n›z›n baflar› için çabalamas›na izin verin.

Süt hayvanc›l›¤›n› tüm yönleri ile anlamalar›n› sa¤lay›n,
uygun teknikler ile e¤itim verin. Çal›flan dönüflümünü
azaltacak, verimlili¤i ve hayvan refah›n› artt›racak he-

defler
belirleyin. Ama iflten ç›kartmaktan
da korkmay›n, unutmay›n kötü bir çal›flan bütün organi-
zasyonunuzu sekteye u¤ratabilir.

Darbo¤azlar› Bulun
Hedeflerinize ulaflman›z› engelleyen veya s›n›rlayan

basamaklar› bulun.  Darbo¤azlar genelde 3 alanda bu-
lunmaktad›r. Donan›m ( ah›r, yem ve hayvanlar), kifliler
( beceri eksikli¤i) ve izlenen politika ( yaz›l› veya sözlü
olarak bulunmas› gereken tar›m politikalar› eksikli¤i).
Öncelikli f›rsatlar›n›z› de¤erlendirmenizde yard›mc› ola-
cak dan›flmanlardan yard›m al›n. 

Karlılıkta dikkate alınması
gereken 10 nokta

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ
Üretmifl oldu¤u çi¤ sütü, Tar›m Bakanl›-

¤›ndan süt teflvik kod numaras› alm›fl, g›da
sicili ve çal›flma izni olan süt iflleme tesis-
lerine satan yetifltiricilere litre bafl›na s›¤›r-
manda sütü için 0,04 TL, koyun-keçi sütü
için de 0,10 TL destek ödenecek.

Merkez birli¤i düzeyinde örgütlenmifl
yetifltirici birlikleri ve/veya üretici birlikle-
rine üye olan üreticilere, Ar›c›l›k Kay›t
Sistemine kay›tl› olma flart› ile kovan bafl›-
na 6 TL, seralarda do¤al polinasyonu sa¤-
lamak amac›yla bombus kullanan yetifltiri-
cilere de koloni bafl›na 50 TL destek veri-
lecek.

Su Ürünleri Kay›t Sistemine kay›tl› ol-
mak flart›yla kilogram bafl›na alabal›k için
0,65 TL, çipura-levrek için 0,85 TL, yeni
türler için 1 TL, midye için 0,10 TL, yavru
için de adet bafl›na 0,05 TL ödenecek.

YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNE
DESTEK

ÇKS’ye kay›tl› arazileri üzerinde kaliteli
kaba yem üretmek amac›yla yem bitkileri
ekilifli yapan üreticilere, üretim yapt›klar›,
yapay çay›r-mera ve çok y›ll›k yem bitkisi
ekilifllerinde ilk y›l için, tek y›ll›k yem bit-
kileri ekilifllerinde ise üretim yapt›klar› y›l
için, ürünü hasat etmeleri kayd›yla dekar
bafl›na ödeme yap›lacak.

Buna göre, dekar bafl›na yonca (sulu)
için 125 TL, yonca (kuru) için 70 TL, ko-
runga için 80 TL, tek y›ll›klar için 30 TL,

silajl›k tek y›ll›klar için 45 TL, silajl›k m›-
s›r (sulu) için 50 TL, silajl›k m›s›r (kuru)
için 30 TL, yapay çay›r-mera için de 75
TL destek verilecek.

HAYVAN HASTALIKLARI İLE
MÜCADELEYE DESTEK

3285 say›l› Hayvan Sa¤l›¤› ve Zab›tas›
Kanunu kapsam›nda belirtilen tazminatl›
hastal›klardan birine yakaland›¤› ilgili
mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kesti-
rilen, öldürülen ya da ölen hayvanlar›n sa-
hipleri ile ihbar› zorunlu hastal›klardan bi-
rine karfl› koruma amac›yla hükümet vete-
riner hekimi ya da Tar›m Bakanl›¤›’nca
gönderilen veteriner hekim taraf›ndan ya-
p›lan afl›, serum ilaç uygulamalar› nedeniy-
le öldükleri otopsi ve laboratuvar muaye-
neleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine,
miktar› il ve ilçelerde oluflturulacak komis-
yon taraf›ndan belirlenmek üzere ödeme
yap›lacak.

Afyonkarahisar, Antalya, Ayd›n, Bal›ke-
sir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanak-
kale, Denizli Düzce, Edirne, Eskiflehir, Is-
parta, ‹stanbul, ‹zmir, K›rklareli, Kocaeli,
Kütahya, Manisa, Mu¤la, Sakarya, Tekir-
da¤, Uflak ve Yalova illerinde faaliyette
bulunan hastal›ktan ari iflletmeler için sa¤-
l›k sertifikas›na sahip süt iflletmelerinde
bulunan tüm s›¤›rlara hayvan bafl›na 300
TL destek verilecek.

Hayvan hastal›klar›yla mücadele kapsa-
m›nda, brocellosis S-19 genç afl›s› ve flap
afl›s› yap›lm›fl difli s›¤›rlar için hayvan ba-

fl›na 20 TL, Rev-1 afl›s› yap›lm›fl difli kuzu
ve o¤laklar için yetifltiricilere hayvan bafl›-
na 4 TL destek yap›lacak.

Büyükbafl hayvan bafl›na flap afl›s› için
0,75 TL, küçükbafl hayvanlar için 0,50 TL,
brucellosis S-19 genç (büyükbafl) afl›s› için
1,50 TL, brucellosis Rev-1 genç (küçük-
bafl) için de 0,50 destek ödenecek.

KESİM DESTEĞİ
Hayvansal orijinli g›da kontrolünde et-

kinli¤in sa¤lanmas›, hayvan hastal›klar›yla
mücadele, mezbaha ve denetim hizmetleri-
nin iyilefltirilmesi amac› ile Tar›m Bakan-
l›¤›’n›n belirledi¤i iflletmelerde veteriner
hekim çal›flt›r›lmas› için, kesilen hayvan
bafl›na 0,16 ile 13,20 TL aras›nda de¤iflen
miktarlarda destek verilecek.

Ancak kesim miktar› ne olursa olsun ay-
l›k destekleme miktar› bin 500 TL’den az,
3 bin TL’den fazla olmayacak.

Tar›m Kredi Kooperatifi ile sözleflmeli
besicilik yapan ve hayvanlar›n› Et ve Bal›k
Kurumu kombinalar›nda veya Et ve Bal›k
Kurumunun anlaflma yapt›¤› özel kombi-
nalarda kestiren Ad›yaman, A¤r›, Arda-
han, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bit-
lis, Diyarbak›r, Elaz›¤, Erzincan, Erzurum,
Gaziantep, Gümüflhane, Hakkari, I¤d›r,
Kars, Kahramanmarafl, Kilis, Malatya,
Mardin, Mufl, Siirt, Sivas, fianl›urfa, fi›r-
nak, Tunceli ve Van illerindeki yetifltirici-
lere 190 kilogram ve üzeri karkas a¤›rl›¤›-
na ulaflm›fl erkek s›¤›r karkas a¤›rl›¤›n›n
beher kilogram› için 1,50 TL ödenecek.

Ödenecek k›rm›z› et destekleme primi tu-
tar› ise y›ll›k 13 milyon TL’yi aflamaya-
cak.

GEN KAYNAKLARININ
KORUNMASI

Hayvan genetik kaynaklar›n›n yerinde
korunmas› ve gelifltirilmesi amac›yla Ta-
r›m Bakanl›¤›’nca uygulanan proje kapsa-
m›nda al›nan yetifltiricilere koruma ve ge-
lifltirme sürüleri için büyükbafl ve küçük-
bafl hayvanlarda farkl› olmak üzere hayvan
bafl›na 400 TL ile 40 TL aras›nda de¤iflen
miktarlarda, ar› için de kovan bafl›na 10
TL destek verilecek.

Söz konusu destekler için ödemeler Zira-
at Bankas› arac›l›¤›yla yap›lacak.  Karar›n
uygulanmas›yla ilgili olarak Ziraat Banka-
s›na destekleme tutar›n›n yüzde 0,2’si ora-
n›nda hizmet komisyonu ödenecek.

Karar kapsam›ndaki desteklemelerden
kamu kurum ve kurulufllar› ile ortaklar› ya-
rarlanamayacak. Haks›z yere yap›lan des-
tekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itiba-
ren 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tah-
sil Usulü Hakk›nda Kanunun ilgili madde-
sinde belirtilen gecikme zamm› oranlar›
dikkate al›narak hesaplanan kanuni faizi
ile birlikte geri al›nacak.

Kararda belirtilen destekleme ödemele-
rinden, idari hata sonucu düzenlenen bel-
gelerle yap›lan ödemeler hariç, haks›z yere
yararland›¤› tespit edilen üreticiler, 5 y›l
süreyle hiçbir destekleme program›ndan
yararland›r›lmayacaklar.

2010 y›l› tar›m desteklemeleri aç›kland›


