
BİRLİKLERDE VETERİNER HİZMETLERİ VE 2013 YILI DEĞERLENDİRME 

ÇALIŞTAYI  

Veteriner Hekim İstihdamı ve Yasal Yetkileri 

      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı son yıllarda ciddi Veteriner Hekim istihdamı yapmış, 

Birlikler bünyelerinde çalıştıracak Veteriner Hekim bulamaz hale gelmişlerdir. Birliklerde çalışan 

Veteriner Hekimlerde yasal engeller yüzünden asli görevleri olan tedavi hizmetlerini icra 

edememektedir. 

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 10. Madde 6. 

Fıkrasında “Birlikler asli görevlerini yürütmek üzere teknik ve sağlık personeli çalıştırabilir.” 

Denilmektedir. Ancak Sağlık personeli olarak istihdam edilen veteriner hekimlere tedavi etme yetkisi, 

ilaç kullanma yetkisi verilmemektedir. Birlik çalışanı Veteriner Hekimler’in tedavi ve ilaç kullanma 

yetkisi hayvan hastanesi kurulması koşuluna bağlanmıştır. Bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekir. Hâlbuki 

tedavinin hayvanın bulunduğu işletme mahallinde yapıldığını düşünürsek hastane koşulunun yersiz bir 

dayatma olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Birliklerde çalışan veteriner hekimlere gerekli yasal değişiklik 

yapılarak tedavi etme ve ilaç kullanma yetkisi verilmelidir.  

 

Birliklerde Hayvan Sağlığı Hizmetleri 

 Birlikler üyelerine kanun çerçevesinde her türlü desteği vermektedir. 

*  Yetiştiricinin İşletmesinin ihtiyacı olan yemi, en uygun koşullarda teminine aracılık etmek, yem 

bitkisi ekimi, biçimi içim tarım makinalarını bedelsiz üyelere sunmak, üyelerin üretilen sütlerinin 

pazarlanmasını sağlamak, işletme fazlası hayvanlarının pazarlanmasını yapmak, 

* Soykütüğü-Önsoykütüğü gibi kimliklendirme çalışmalarını yürütmek. 

* Birlik, üye işletmelerin Hayvan Sağlığı ve Sun’i Tohumlama hizmetleri için veteriner hekim 

istihdam etmek gibi yoğun bir çaba sarfetmektedir. İstihdamı sağlanan veteriner hekim tohumlayacağı 

hayvanda metrit, kısırlık teşhisi koyduğunda tedavisini yapamamakta, ilaç kullanamamaktadır. 

Dışarıdan bu hizmeti oldukça pahalıya alan yetiştiricinin, çok uygun koşullarda kar amacı gütmeyen 

Birliğinden bu hizmeti alması bir zorunluluktur. Ancak yasal engeller nedeniyle bu hizmeti Birlik 

Veteriner Hekimleri verememektedir. 

 Anayasa Mahkemesince 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu’nun 10. Madde 6. Fıkrasının iptali ile Birliklerin kurulmasını öngören yönetmeliğin ilgili 

maddeleri iptal edildi. 

Anayasa mahkemesinin gerekçeli kararı 7 Kasım 2013’te yayımlandı. 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. 

Dolayısı ile 1 yıllık süreç içinde yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bunun bir fırsat olarak 

görülmesi, Birliklerin her türlü ihtiyacına cevap verecek yeni bir Hayvan Islahı Kanunu çıkartılması 

için Birliklerin Birlikte yeni düzenlemeye müdahil olması gerekmektedir. 

 

 

 



Suni Tohumlama 

18 Aralık 2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de suni tohumlama faaliyetleri hakkındaki 

yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 2. Maddesinde veteriner sağlık teknikerlerine 

sertifika almak şartıyla suni tohumlama yapma yetkisi verilmiştir. 

10. Maddesinde sığır suni tohumlama uygulamalarında 1. Tohumlama üret karşılığında yapılır 

ve izleyen 2. Tohumlamadan uygulama ücreti alınmaz. Müteakip uygulama ücrete tabiidir. 

 

Gündem Dışı Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

 

Süt Toplama Merkezleri Onay Zorunluluğu 

 

5996 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan Gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine (17 

Aralık2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete) dair yönetmelik ve bu yönetmeliğe atfedilerek 

gönderilen genelge gereğince 2014 yılından itibaren süt işleme merkezlerine onay zorunluluğu 

getirilmiştir. Süt toplama merkezleri ürün işleyen değil sütün naklini soğuk zincirde sağlayan 

merkezler olup, kayıt belgesi yeterli olmalıdır. 

Birliğe ait 80’i köy bazlı, 97’si çiftlik bazlı olmak üzere 177 adet aktif süt tankı olmakla 

birlikte, 5 ana depo süt toplama merkezine (Güdül, Polatlı, Nallıhan, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı) onay 

belgesi alınmıştır. 

 

Desteklemeler 

 

Anaç sığır, suni tohumlamadan doğan buzağı, çiğ süt desteklemelerinden başvurusu yapılan 

yetiştirici başına 10’ar TL dosya bedeli İl Müdürlüğü döner sermayesine yatırılmaktadır. 

Çözüm noktasında Merkez Birliği Bakanlık ile görüşmelidir. 

 

Ulusal Süt Konseyi Genel Kurul Seçimi 

 

 Merkez Birliği’nin ilgisizliği nedeniyle genel kurula damızlık birliklerini temsil edecek genel 

kurul üyesi sokulamadığı için yönetim kuruluna da aday gösterilememiştir. 

 

2013 YILI DEĞERLENDİRMESİ 

KÜPELEME 

YILLAR 

TAKILAN VE 

KAYDI 

YAPILAN KÜPE 

SAYISI 

2010 8811 

2011 10132 

2012 33843 

2013 61394 



 

SUNİ TOHUMLAMA 

YILLAR 

BİRLİK VETERİNER 

HEKİMLERİNİN 

TOHUMLAMA 

SAYILARI 

ANKARA İLİNDE 

YAPILAN SUNİ TOH. 

SAYISI 

2010 5614 36127 

2011 6136 41815 

2012 6194 37068 

2013 5677 29378 
 

 

DESTEKLEMELER 

 
S.NO DÖNEM 

SÜT 

DESTEKLEMESİ 

ANAÇ SIĞIR 

DESTEKLEMESİ 

BUZAĞI 

DESTEKLMESİ 

YIL 

TOPLAMI 

1 2010 YILI 
1.643.377,97 1.690.707,60 329.430,20 3.663.515,77 

2 2011 YILI 
2.292.879,06 2.406.518,17 378.161,46 5.077.558,69 

3 2012 YILI 
2.198.630,09 3.084.025,01 581.250,00 5.863.905,10 

4 2013 YILI 
2.743.741,88 3.257.182,50 597.650,00 6.598.574,38 

 

TOPLAM 8.878.629,00 10.438.433,28 1.886.491,66 21.203.553,94 

 

ISLAHA DAYALI SÜT TEŞVİĞİ UYGULAMALARI 

 

 25.05.2013 tarih ve 28657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hayvancılık Desteklemeleri 

Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/29)” nde Çiğ Süt Teşviğine ilave olarak Islah 

Amaçlı Süt Kalitesinin Desteklenmesi Projesi; etçi ırk olmayan en az 10 (on) baş saf ırk ineğe sahip 

veya bu destekleme kapsamında analiz şartlarını yerine getiren en az 10 baş saf ırk inek kaydı bulunan, 

soy kütüğüne üyelik tarihi 01.10.2013öncesi olan Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ 

illerindeki işletmelerde uygulanmaya başlanıldı. 

 Öncelikle 2013 yılında son teknoloji ürünü olan ICAR onaylı süt analiz cihazı alımı, 

laboratuvar kurulumu gibi ciddi maliyetli, finansı tamamen Birliklere ait olan proje hayata geçirildi. 

Bu projenin; 

1. ayağı; Laboratuvar kurulması 

2. ayağı; yetiştirici eğitim 



3. ayağı; yetiştirici tarafından uygun şartlarda alınan numunelerin Birlik personeli tarafından 

zamanında toplanarak laboratuara ulaştırılması ve analiz edilen numunelerin sonuçlarının elektronik 

ortamda E-Islah sistemine gönderilmesi. 

Analiz sonuçları uygun çıkan sağmallara sahip işletmeler inek başına 50 TL. destekleme alması söz 

konusudur.  Ancak yıl içinde 5 numune alınması zorunluluğu ve her inek sütü  numunesi  için 

yetiştiricinin 3 TL analiz ücreti ödeyecek olması , Analiz sonucu uygun çıkmayan işletmelerin 

teşvikten yararlanamayacağını düşünürsek, bir de üstüne üstlük analiz ücreti ödeyeceklerse . Teşvik 

cazip olmaktan çıkacak talepte daha az olacağı için projenin devamlılığı konusu sıkıntılı  olacaktır. 

Hâlbuki düşünce olarak proje çok güzel olup, Hayvancılık adına Türkiye’nin Avrupa’ya açılan yüzü 

olacaktır. 

Ancak projede teşvik miktarının arttırılması, desteklemede önem arzedecektir. Yetiştirici için zahmetli 

bir iş olan numune alımı, üstüne üstlük analiz sonuçları uygun çıkma zorunluluğu, analiz ücreti 

ödenmesi gibi sıkıntılar nedeniyle bu teşviğin devamlılık sağlaması ve diğer illerde de 

uygulanabilirliği konusunda tereddütler yaşanacaktır.  

Ankara İlinde 468 işletme 10500 hayvan ile start alan projede, 238 işletme 5000 hayvandan numune 

alma noktasına gelinmiştir. Dolayısıyla teşviğe uygun olup da faydalanan yetiştirici sayısında azalma 

olacaktır. 

 

 

TARIMSAL DANIŞMANLIK 

8 Personelimizle birlikte 2013 yılı içinde 162 yetiştirici ile sözleşme imzlayarak 08.09.2016 tarih ve 

26283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 

Düzenlenmesine Dair Yönetmelik gereğince tarımsal danışmanlık ve yayım hizmeti sunmaktayız 

 

 

 

HAYVAN HASTANESİ 

 

 Veteriner hekimlerimizin Islaha yönelik çalışmalarını sürdürebilmeleri amacıyla tedavi 

yapabilmeleri ve ilaç kullanabilmeleri için Gölbaşı İlçesinde bir yer kiralanarak Hayvan Hastanesi 

kurulması amacıyla çalışmalara başlanmıştır. 2014 yılında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. 

 

 

 

 

SÜT FABRİKASI 

 

 Birliğimiz üyesi yetiştiricilerin sütlerini işleyip Ankaralı tüketicilere sunacak süt fabrikasının 

temeli atıldı. 

 Defterdarlık Milli Emlak Daire Başkanlığı’ndan 30 yıllığına kiralanan 22469,06 m² lik 

Gölbaşı İlçesi Yağlıpınar mevkiindeki arsaya süt fabrikası yapılması için bir proje hazırlanmış  

olup, 2 yıllık bir uğraşı sonucu süt fabrikası inşaatına başlanılmıştır. 



 Fabrika projesi Ankara TKDK İl Koordinatörlüğü’ne onaylatılmış olup, bir IPARD projesi 

olarak yürütülmektedir. Toplam yatırım maliyeti 3 milyon euro’dur. % 50’si hibe olarak 

karşılanacaktır. 

 Süt fabrikasının kapalı alanı 2700 m² olup, 2. etapta 6000 m²’ye çıkarılması planlanmaktadır. 

 Ankara Birlik Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası günlük 70 ton süt işleme kapasitesine sahip olup, 

üretim ilk etapta günlük pastörize süt ve ayran üzerine olacaktır. 

 Günlük pastörize süt İspanya-Elopak marka karton kutularla yapılacak olup, Paketleme 2, 4 ve 

5 lt’lik olacktır. Ayrıca cam şişe dolumu da yapılacaktır. 

 Fabrikada üretimi sağlamak için işçi alımı yapılacak, dolayısıyla fabrikanın kurulduğu bölgede 

kırsal kesimde istihdam sağlanacaktır.  

 Birliğimiz Ankara’da yaklaşık beşbin üreticinin ürününün pazarlanmasında  garantör 

olacaktır. 

 IPARD Sözleşmesi gereği Fabrikanın 2014 yılında üretime geçirilmesi planlanmaktadır. 

 Süt fabrikası sermayesi 5 Milyon TL olup, 1 Milyonu ödenmiş sermayedir. 

 Hisse satışı En Az 5000 TL, En Çok 200.000 TL olabilecektir. (Hisse alımı %4’ü geçemez.) 

 

 

 

 

 


