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2014 YILI BRİFİNG 

2013 YILI ÇALIŞMA RAPORU 



• Birliğimiz ; 

• 1995 Yılında 904 Sayılı hayvan ıslah kanununa göre 

   25 Kurucu üye tarafından kurulmuştur. 

• 13 Haziran 2010 tarihli, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu(zootekni 10. Maddesi ve  8 
Nisan 2011 tarih-27899 sayılı ‘Islah Amaçlı Hayvan 
Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri’ yönetmeliğine 
göre hizmetlerini yürütmektedir. 

• Üyelik Koşulu : 

• En az 5 baş saf kültür ırkı sağmal ineği olup  birlik 
mevzuatlarına uymayı taahhüt eden ve soykütük kayıtlarını 
tutan yetiştiriciler.2014 yılı itibari ile 5112 üye 
bulunmaktadır. 

 

KURULUŞ 
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BİRLİĞİMİZİN AMACI 

Hayvan yetiştiricilerine  
1  Üstün verimli ırklar yetiştirmek    
        Islah çalışmaları yapmak, yaptırmak(Suni tohumlama)                     

           Soykütüğü kaydı ve takibi ,Damızlıkları sınıflandırma  

2 Girdi temin etmek(Yem bitkisi tohum-alet 
ekipman) 

3 Desteklemelerden yararlanmalarını sağlamak(Veri 
girişleri-E-ıslah-Turkvet-Süt müstahsili) 

4 Eğitim ve Danışmanlık hizmeti 
5 Damızlık Satışı ve Temini 
6Tüm hayvanları kayıt ve küpeleme hizmeti vermek 
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BİRLİĞİN GELİR KAYNAKLARI 

• Üyelik aidatları  (giriş, yıllık) 
• Hayvan başına hizmet bedelleri (mevcut 

inek başına en az 50 lt. süt bedeli) 
• Suni tohumlama gelirleri. 
• Küpeleme gelirleri.   
• Tarım market gelirleri. 
• Düve satışları. 
• Belge düzenleme gelirleri. 
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İDARİ YAPI VE PERSONEL DURUMU-1 
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• Toplam 67 personel birliğimizde görev yapmaktadır. 
• Personel Tablosunu görmek için tıklayınız(1-B)) 
• Sahada görev alan  36 personelin; 
• 17 personel  Soykütük ve küpeleme de 
• 19 personel  Suni Tohumlamada  görev almaktadır. 
   (5 Vet.Sağlık Teknisyeni ise hem küpeleme hemde suni          
tohumlama yapmaktadır). 
• Kalan 31 personel ise idari ve büro hizmetlerinde aktif 

olarak çalışmaktadır. 
 

• 2013 yılında 9 personelimiz kurumumuzdan ayrılmış olup 
12 personelde aramıza katılmıştır. 

• Görmek için tıklayınız (1-A) 

İDARİ YAPI VE PERSONEL DURUMU-2 
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• Merkez ilçe dahil olmak üzere toplam 11 ilçede ki 213 
yerleşim merkezinde 5.112  birlik üyesi yetiştiriciye(2013 
sonu itibariyle)hizmet  verilmektedir. 

• Ülkemizdeki Birlik üyesi işletmelerin  % 3.19’ u ilimizde 
bulunmaktadır. (Ülke toplamı  birlik üyesi işletme sayısı 
160.511) 
 

   (2012 yılı sonunda birliğimize üye yetiştirici sayısı 5.333         
iken221 yetiştirici birliğimizden hayvan sayısı yetersizliği 
vb.nedenlerden dolayı azalmıştır) 
 
• Burdur da bulunan toplam işletme sayısı 28.065 (türkvet 

verilerine göre) olup bu sayının % 18’ i Birliğimize üyedir. 
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ÜYE VE İŞLETME BİLGİLERİ-1 



• Birliğimize üye işletmelerde 2013 sonu itibariyle 153.957 baş 
sığır bulunmaktadır. 

• Bunun 62.479 (Türkiye %’si 3,26-1.919.313) başı sağmal 
inektir. 

• İlimizde E-Islah sisteminde 247.152 baş toplam hayvan 
mevcuttur. 

• Burdur’da Türkvet sisteminde 223.662 Baş hayvan 
bulunmaktadır. 

• Ülke genelinde Türkvette 17.454.682 hayvan bulunmaktadır. 

• Ülke genelinin % 1,29’ u İlimizde bulunmaktadır. 

• Ülkemizdeki birlik üyesi işletmelerde bulunan hayvan sayısının 
%3.67’ si Burdur DSYB üyesi işletmelerde bulunmaktadır. 
(Türkiye geneli Birlik üyesi işletmelerde bulunan hayvan sayısı 
4.200.182) 

 

 Burdur İl-İlçe İşletme ve hayvan sayıları tablosu (Tablo C)  
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ÜYE VE İŞLETME BİLGİLERİ-2 



TAŞINIR -TAŞINMAZ MALLAR-1 
1-BÜRO VE ŞUBELER 

• 9 şube bürosu ( Yeşilova bürosu birliğe ait) 

• 1 merkez Büro( Ek Binanın yapımı devam etmekte) 

• Damızlık düve çiftliği  arazisi(22.000 m2) 

• Damızlık düve ahırı 60 baş 

• Damızlık düve çiftliği yönetim binası ve bakıcı evi (2 katlı) 

 

Birlik Bürolarının Kira ve Mülkiyet  Bilgileri ile  İletişim Bilgileri. (- Tablo D) 
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TAŞINIR TAŞINMAZ MALLAR-2 
2-ARAÇLAR 

• Toplamda 40 adet aracımız mevcuttur. 

• Araçların 11 tanesi otomobil(sedan tipi) 

• 28 tanesi kamyonet tipi(kapalı kasa)  

• Düve çiftliğinde 1 traktör    

• 2013 yılında 6 adet Peugeot 301 binek ve 2 adet stepway  araç alındı 

Not : 2013 yılında araç tamir bakım işlemlerinde ayrıntılı harcama raporlarının 
ulaşabilmek ve ulaşabilmekten sonra olası hataları önlemek, izlenebilirliği sağlamak 
için yeni prosedür ve evrak düzeni oluşturuldu. 

.Birlik Araç Envanter Tablosunu görmek için tıklayınız(Tablo E) 
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TAŞINIR TAŞINMAZ MALLAR-3 
 

• İletişim aracı olarak 133 farklı 
araç kullanılmaktadır.  
 

      (cep telefonları,El terminalleri 
     
    -3g modem,santral) 
  
     -39 bilgisayar  vb. 
 
İletişim Araç Tablosu için Tıklayın(Tablo 

F1-F2) 
 
Bilgisayar Envanteri için tıklayın.(Tablo G) 
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3-İLETİŞİM ARAÇLARI 



• Soykütük ve küpeleme hizmetleri. 
19 personelle 72.000 buzağı, 9.000 düşen küpe – Haftalık küpeleme günü -
üyelerin verim kontrolleri. 

• Suni tohumlama hizmetleri. 
19 vet. Hek. ,5 teknisyen ile 52.000 tohumlama. İldeki tohumlamanın %37’si. 

• Bilgi işlem ve veri kayıt hizmetleri. 
28 personel ile yıllık 950.000 veri girişi yapılmakta. 

• Destekleme hizmetleri. 
Hayvan sayısına oranla alınan destek miktarında Türkiye 1.’si.Brilik üyelerinin 
tamamı soğuk süt primi alıyor.Anaç sığır, buzağı ve süt desteklemesi dağıtımı. 
Yıllık 36.000.000 tl. Burdur’daki desteklemenin %75’i birlik üyelerine.  
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BİRLİĞİN VERDİĞİ HİZMETLER 



• Tarım market hizmetleri. 

Yem bitkileri tohumu, yem katkı maddeleri, buzağı mamaları, hayvancılık ekipmanları, 
vb. 

Yıllık 1.000.000 tl. lik satış. 

• Düve satış hizmetleri.(Damızlık Düve Çiftliği) 

Yıllık 10-15 parti düve satışı.(şahıs,şkt. Koop.) – üyelerden alım, 90 gün çiftlik. 

22.000 dekarlık arazide zirai üretim – 60 baş kapasiteli hayvan çiftliği. 

• Muhasebe ve idari hizmetler. 

Ön muhasebe işlemleri-yıllık 140.000 fatura düzenleme-online entegre sistem-
persone-yetiştirici cari kart uygulaması(Web)-arşiv otomasyon programı-iş güvenliği 
hizmetleri. 

• Eğitim-yayım hizmetleri. 

Köy gece toplantıları-basılı yayınlar(takvim,çiftçi mektubu, destekleme rehberi vb.)-
Fuarlar, inek yarışması,tv programları, sosyal medya ve web sitesi, süt günü etkinlikleri 
vb. 

• Projeler  

Bakanlık-yerel kurumlar-üniversite işbirliği(süt analizi, sperma kontrolü, eğitim işbirliği, 
viral hastalıkların taranması, brucelloz taraması vb.)-.Alo Birlik-Sahada Pasaport 
Düzenleme. 14 

BİRLİĞİN VERDİĞİ HİZMETLER 



BİZİ FARKLI KILAN ÇALIŞMALARIMIZ 

• Şeffaf ve hesap verebilir olma.(online persone-yetiştirici 
cari kart sorgulama/entegre) 

• Yetişmiş uzman personel kadrosu. 

• 7/24 hizmet. 

• Gelişme ve yeniliklere açık Burdur ve Ülke projelerine 
katılım. 

• Bilgi ve teknolojiyi üyelerin yararına kullanma. 

• Yetiştiricinin sürekli bilgilendirilmesine yönelik yapılanma. 

• Ülke hayvancılık politikalarında uyarma görevini yerine 
getirme. 

• Sosyal sorumluluk projelerine destek. 

• Sanat ve edebiyata ilgi duyan bir kadro yapısı.  
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• 19 saha personeli ile 
• 2013 yılında 71.878  buzağı küpelemesi, 8.500 düşen küpe takıldı  
• 2013 sonu stok sayımı 11.539  Buzağı küpesi,  116  Düşen küpedir. 
• Küpeleme hizmetleri için toplam 213 yerleşim yerinde 1 yılda 
  700.000 km yol gidilmiştir. 
 * İl geneli küpeleme günü süresi doğumdan sonra ortalama  8,6 gün, 
 * Doğan buzağının kayda girme süresi ortalama 2,4 gün ‘dür. 
  İl geneli köy küpeleme günü ve haftalık tur sistemi uygulanmaktadır. 
   

1- 2013 YILI SOYKÜTÜK VE KÜPELEME ÇALIŞMALARI-1 

 

İlçe Bazlı Küpeleme Tablosu için Tıklayınız(1-A) 
 
Personel Bazlı Küpeleme Tablosu için Tıklayınız(1-B) 
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* Ayrıca her köyde veya yerleşim merkezinde belirli 
yerlere (süt toplama merkezi, kahve, muhtarlık 
binası, cami vb.) olmak üzere pasaport dağıtım 
kutusu yaptırılarak (230 Adet), üyelerin 
pasaportlarını buralardan kolayca alınması 
sağlanmıştır. 
  * Sahada pasaport düzenlemeye ilişkin çalışma 
yapılarak başarı sağlanmış bu amaçla Bakanlıktan  
sahada pasaport düzenleme yetkisi talep edilmiştir. 

 İlçe Bazlı Düşen Küpe tablosu (Tablo 1.C) 
 
Personel Bazlı Düşen Küpe tablosu (Tablo 1.D) 
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1- 2013 YILI SOYKÜTÜK VE KÜPELEME ÇALIŞMALARI-2 

 



2- 2013 YILI ALO BİRLİK ÇALIŞMALARI 

• 4 ilçedeki 6 yerleşim biriminde deneme uygulama 
çalışmaları 2013 yılı sonuna kadar devam etti. 

• Toplamda bu yerleşim birimlerindeki küpeleme 
çalışmalarının (% bilgisi alınamadı )Alo Birlik sistemi 
üzerinden yürütüldü. 

• Alo Birliğe gelen ihbar sayısı (bilgisi alınamadı.) 
• 6 yerleşim birimindeki Küpeleme sayısı 5095 
   SORUNLAR 
• Uygulama konseptindeki beklentilerin karşılanmaması  
• Yazılımın ihtiyaca cevap verecek şekilde oluşturulamaması 
• Asistan görüşmelerindeki sorunlar  
    nedeniyle il geneli uygulamaya geçilememektedir. 
     Alo Birlik Çalışma Tablosu(Tablo 2) 
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• 19 veteriner Hekim, 5 teknisyen ile 
• 2013 yılı  51.506 Tohumlama  (40.674 Birinci  - 10.832 İkinci -3-4.?) 
• İldeki tohumlamanın toplamı 143.500 civarında  Olup bunun %  37 sı birlik 

tarafından uygulanmaktadır.  
• 2013 yılı sonu devir tohum sayısı 1531 yerli 51926 ithal olmak üzere toplam 

53.457 spermadır.  
• 39.190  ithal tohum,  12.450   Yerli tohum(Gentürk) kullanılmıştır. 
• İldeki tohumlamanın ; 
     % 92 si Holstein,  
     %  5’i   Simmental,  
     %  3’ü  diğer ırklar olmak üzere  ilde 10 Çeşit ırk tohum kullanılmaktadır. 
• İldeki birlik tohumlamalarının % 26’sı  yerli tohum  % 74’ü ithal tohum 

uygulamasıdır. 
• Suni tohumlama hizmetleri için 1 yılda 213 yerleşim yerinde toplam 900.000 

km yol gidilmiştir. 
 
 

 

3- 2013 YILI SUNİ TOHUMLAMA ÇALIŞMALARI-1 
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• 2013 yılı içerisinde Vet. Hek. Odasının ücret tarifesi dikkate 
alınarak yönetim kurulu yeni fiyat politikasını belirledi. 

      En düşük tohumlama 50 TL 
      1. toh. 2.toh. Arasında 40 tl. fark,  
      Üyelere veresiye ,üye olmayanlara peşin ) 
      Üye olmayanlara +10 TL eklendi 
• Bakanlığa suni tohumlama veri girişleri ile ilgili yeni uygulama 

önerisi sunuldu.(Serbest Veteriner Hekimler Suni tohumlama 
belgesinden E-Islaha kendilerinin girmesi) 
 

• Suni tohumlamada yeni evrak düzeni oluşturularak kayda 
girilemeyen tohumlamalarda web de yayınlanacak. 

 
• 2013 yılı İlçe Bazlı Suni Tohumlama Tablosu (Tablo 3.A) 
• 2013 yılı Aylar Bazında Suni Tohumlama Tablosu (Tablo 3.B) 
• 2013 yılı Irklar Bazında Suni Tohumlama Tablosu (Tablo 3.C) 
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3-  2013 YILI SUNİ TOHUMLAMA ÇALIŞMALARI-2 

 



• Toplam  938.366 veri giriş işlemi yapılmıştır 
• Buzağı kaydı (72.000 ) TÜRKVETE 
• Suni tohumlama kaydı – Birlik + Serbest hekimler (146.585) E 

ISLAHA 
• Süt destekleme müstahsil kaydı (59.498) E ISLAHA 
• İşletme işlemleri kaydı (6.277) E ISLAHA 
• Süt bildirim kayıtları (e-ıslah) (478.242) E ISLAHA 
• Hayvan nakil ve düşüm kaydı (35.764) E ISLAHA 
• Muhasebe veri kayıtları (140.000) ENTEGREYE 
* 1591 adet Damızlık Belgesi düzenlemiştir.  Talep eden kişi ve 
kuruluşlara teslim edilmiştir. 

 
 

4- 2013 YILI BİLGİ İŞLEM VE VERİ KAYIT ÇALIŞMALARI 
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5- 2013 YILI DESTEKLEME ÇALIŞMALARI-1 

• 2013 Yılında 8 partide destekleme dağıtılmıştır. 
•  2012 yılı  Anaç Sığır, Buzağı 1-2 
• 2012 yılının son dönem süt (Ekim-Kasım-Aralık)  
• 2013 yılı süt desteklemeleri(2013 Ekim-Kasım-Aralık süt desteklemesi 

hariç)  
• Toplamda 36.171.614,17 TL. ödeme yapılmıştır. 
• Desteklemelerde Birlik satışlarının tahsili  
• İşletme başına 10 TL. üye aidatı,   
• Tarım İl Müdürlüğü dosya başvuru ücreti olarak da yine işletme başına 30 

TL. kesinti yapılmıştır. 
•  Ayrıca her üyemizden yıllık hizmet bedeli olarak (sağmal inek başına 2013 

yılı için 50 Litre süt bedeli olarak) 45 TL. KDV dahil belirlenmiştir.  
• 3 taksitte tahsil edilmesine karar verilmiştir: 
• 1.taksit 2012 yılı anaç sığır desteklemesinden 22,5 TL 
    2.taksit 2013 yılı Nisan-Mayıs-Haziran süt desteklemesinden 12,5 TL 
    3.taksit 2013 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül süt desteklemesi 10 TL. olarak  

tahsilat yapılmıştır.. 
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• Üyelerimizin %99,8’i soğuk süt primi almaktadır. Ancak 2013 yılında 
DSYB üyesi 118 kişi (%2.2’si) sıcak süt desteklemesi almıştır.(Tank aşımı, 
tank kod numarası hataları.. vb.) 

    (867.822 Litre - 0,04 krş. dan 34.712,88 TL). 
• 2013 yılında süt destekleme ücretleri; 
    1.dönem soğuk süt destekleme tutarı 0,09 krş.,  
    2.dönem soğuk süt destekleme tutarı 0,06 krş.,  
    3.dönem soğuk süt destekleme tutarı 0,07 krş. Olarak uygulanmıştır.  
    2014 yılı içinde ilimizin ıslah amaçlı süt destekleme kapsamına girmesi 

beklenmektedir. Buna ilişkin hazırlıklara başlanmıştır. 
Anaç sığır desteklemesi : 2012 yılı için (2013’te ödenen) : Soykütük 275 

önsoykütük  225 tl olarak uygulandı. 
Buzağı desteklemesi 2012 yılı için (2013’te ödenen) : 75 tl dir. Ayrıca yerli 

tohum farkı olarak 25 tl uygulandı. 
 

• Destekleme tablosuna gitmek için tıklayınız (Tablo 4) 
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5- 2013 YILI DESTEKLEME ÇALIŞMALARI-2 



• Toplam Tarım Market satışlarımız 
1.129.421 TL dir. 

• Bu satışların en önemli bölümünü Yem 
bitkisi tohumları satışları 
oluşturmaktadır. (661.525 TL) 

• 2013 sonu itibariyle 191.665 TL lik 
devirle 2014 e geçilmiştir. 

• 2014 yılı içerisinde entegre sisteminde 
tarım market satışlarıyla ilgili yetiştirici 
kredi limiti uygulamasına geçilmesi 
planlanmaktadır. Yıllık destekleme 
alacaklarıyla orantılı satış. 

 

6- 2013 YILI TARIM MARKET ÇALIŞMALARI 

 

İlçe Bazlı Tarım Market Satışlarını 
görmek için tıklayınız (Tablo 5.B) 

Tarım market ürün bazlı satış tablosu (Tablo 
5.A) 
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Sıra No 

Satışı Yapılan Kişi ve 

kuruluşlar 

Satış Yapılan 

Hayvan sayısı 

1 Burdur gölhisar ibecik Köyü 120 adet 
2 Konya Ereğli Bulgurluk Köyü 240 adet 
3 Burdur Gölhisar Evciler Köyü 120 adet 
4 Burdur Çavdır Anbarcık Köyü 120 adet 

5 
Burdur Çallıca Köyü   (Mustafa 

ESEN ) 20 adet 
6 Ankara ili 28 adet 
7 Antalya Elmacık Yuva Kasabası 32 adet 
8 ZOR-BEY TARIM HAYVANCILIK 63 adet 
9 Samsun Bafra Osmanbeyli Köyü 180 adet 

10 Adıyaman (şahıs) 17 adet 
11 Kahramanmaraş 17 adet 

TOPLAM 957 adet 

7- 2013 YILI DÜVE SATIŞ ÇALIŞMALARI 

 Düveler üyelerden 
temin edilir. 

 İşletmede 90 gün 
kalma 
zorunludur.(celepler) 

 2013 yılında şahıs 
şirket koop. Olarak 

   11 partide 957 düve 
satışı gerçeklemiştir. 
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• 15 dönüm Tirinova ve fiğ ekildi 
• 350 balya elde edildi. 
• 2.ürün olarak silajlık mısır ekildi. 
• 32 ton silajlık mısır elde edildi. 
• Yem Bitkileri desteklemeleri başvurusu yapıldı. 
• Personel için 2 dönüm meyve ve sebze üretimi yapıldı. 
• 7 bin TL lik ürün elde edildi. 
• Yeni sondaj faaliyete geçmiştir. 

8 – 2013 YILI DAMIZLIK DÜVE ÇİFTLİĞİNDEKİ ÇALIŞMALAR 
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9- 2013 YILI MUHASEBE  VE İDARİ HİZMETLER-1 

• Üyelikten düşmüş veya devir etmiş eski üyelerimizdeki Birlik 
alacaklarının  tahsil işlemleri başlatılmıştır: 

• İlk etapta 765 kişiye borç tebliği gitti geriye dönmeyen 230 kişi 
avukata verildi. İşlem devam ediyor. 

• 2. 3. etaplar ve rutin takibat oluşturuluyor. 
• Yetiştirici cari kart webde: yetiştirici birlik – internet sitesine girerek 

oradaki bilgilerine ulaşa biliyor. 
• Personel cari kart webde: yetiştirici birlik – internet sitesine girerek 

oradaki bilgilerine ulaşa biliyor. 
• Hesap teslim yöntemi: hesap kesim şablonuyla faturalarını teslim 

ediyorlar. 
• Personelin geçmiş borçları personel cari kart kontrol edilerek 

20.11.2013  tarihinde ödeme taahütü ile beraber evrağa bağlanmıştır.  
• Personellerin yeni borçlanmalarında da özel bir evrak düzeni 

oluşturuldu. 
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• Personel borçların tahsilinde yönetim kurulunca prensipler 
belirlendi.(aylıktan ve primlerden kesinti miktarları belirlendi)  
 

• Genel kurul çalışmaları: 
 

• 27.04.2013 tarihinde yapılması kararı alınmış olup ancak 
Danıştay 10. Dairesinin 2011/9591 sayılı kararı ile ıslah amaçlı 
yetiştirici birliklerinin kurulması ve hizmetleri hakkındaki 
yönetmeliğin bazı maddeleri için yürütmenin durdurulması kararı 
vermesi nedeniyle gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı tarım 
reformu genel müdürlüğü tüm il birliklerinin yapacakları mali 
genel kurullar ile seçimi gelen genel kurulları bakanlıktan 
uygulamaya yönelik ikinci bir emir gelene kadar ertelenmesine 
karar verilmiştir. 
 

• 2014 yılı 3 Temmuz’a kadar yeni genel kurulun yapılması 
gerekmekte 
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• 2013 yılında entegre de yıllık küpe, s.tohumlama ve yem 
katkı ürünleri vb.  Satışları olarak 137.467 adet işlem 
yapılmış. 
 

• Arşivdeki yeni uygulamaya geçildi. Aylık tüm faturalar ait 
olduğu konu ve aylarına göre ayrılıp  ilgili dosyası ile 
birlikte bir veri tabanına kaydı yapılarak düzenleme 
yapıldı. Geçmiş faturalara ulaşma kolaylaştı. 
 

• Personel cari kart uygulamaları: personel güncel borç ve 
alacakların entegre muhasebe Programda ve birlik internet 
sayfasında görebilmekte. 
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İş Güvenliği: 
 
4857 sayılı iş kanunu kapsamında  
 
50 çalışandan fazla çalışanı olan işyeri  
 
Az tehlikeli işyeri statüsündeyiz  
 
İş güvenliği uzmanı , işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi 
hizmeti almamız gerekiyor 
 
Bu kapsamda 01.04.2013 tarihinden itibaren bu konuda 
yetkili lider İSM iş sağlığı merkezi ile sözleşme 
yapılmıştır. 

30 

9- 2013 YILI MUHASEBE  VE İDARİ HİZMETLER-4 



• Üyelerimize gerekli görülen konularda (kişiye özel içerikli) toplu 
mesaj atıyoruz. 2014 yılında talep eden yetiştiricilerin e-posta ları 
alınarak birlik hizmetleri ve bilgileri kişiye özel e-posta ile 
yetiştiricilere ulaştırılma çalışması yapılacak. 

• 2013 yılı hazırlanan takvimin bir benzeri 2014 yılı için 
hazırlanarak 7500 adet dağıtımı gerçekleştirildi. 

• ‘Hayvancılık Destekleme Rehberi’ adlı özel bir kitapçık hazırlanarak 
dağıtımı yapıldı. 
 

10 - 2013 YILI EĞİTİM-YAYIM HİZMETLERİ-1 
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• Üyelerimizin anaç sığır desteklemelerinde sıkıntı 
yaşamamaları için süt bildirim formlarını getirmeleri   
‘Çiftçi Mektubu’ hazırlanarak tüm üyelerimize elden 
dağıtıldı.  

• Süt günü etkinlikleri. 

• Geleneksel resim şiir yarışmasına  katılım. 

• Teknik Danışmanlık 

• Tv programlarına katılım 

• Yazılı basında haber servisi. 

• Panel, Sempozyum düzenleme. 
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•  Eğitim çalışmaları talep gelen veya potansiyel olan noktalarda devam 
etmektedir. 

• 2013 yılında eğitim çalışması yapılan noktalar : Başkuyu, Başmakçı, 
Çeltikçi, Çendik, Kemer, Mamak, Ürkütlü olmak üzere 7 noktada eğitim 
çalışması yapılmıştır. 

• Burdur Ulusal Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarında standımızla yer 
aldık. Fuar kapsamında 10. Damızlık Sığır Yarışmasını gerçekleştirdik.  

• Antalya’ da düzenlenen YÖREX fuarında birliğimizi ve Burdur 
hayvancılığını temsil ettik. 

• www.burdurdsyb.org resmi internet sitemiz yayın hayatına devam 
ediyor. İnternet sitemiz üzerinden üyelerimiz; köy küpeleme günleri , 
destekleme askı icmalleri , üye hesap bilgilerine ulaşmaya devam 
ediyor.  

• Bu sene ayrıca personelimizde hesaplarını sitemizden takip 
edebiliyorlar. İnternet sitemizin açıldığı günden bu yana ziyaretçi sayısı 
Toplam 571.061.  

• Ayrıca facebook sayfamızla da sosyal medyada da üyelerimize 
ulaşmakta ve birliğimizi temsil etmekteyiz. 
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• Birliğimiz ve MAKÜ  Veteriner Fakültesi ortak projeleri ; 
1. Eğitim programları, 
2. Sperma kontrolü, 
3. Ücretsiz genetik kontrol. 
4. Burdur’daki viral hastalıkların taranması. 
5. Bruselloz sebebi ile atık yapan hayvanlarda bakteriyolojik tarama.  
6. Gentürk boğalarının kızlarının süt analizi ile ilgili protokol imzalandı. 

11- 2013 YILI PROJE ÇALIŞMALARI 
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Birlikle el ele, Hayvancılıkta Daha ileriye 


