
Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye 
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• 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)(Şuanda Anayasa 
Mahkemesince iptal edildi.) ve  8 Nisan 2011 tarih-
27899 sayılı ‘Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici 
Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri’ yönetmeliğine 
göre hizmetlerini yürütmektedir. 

 

KURULUŞ 
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BİRLİĞİMİZİN AMACI 

Hayvan yetiştiricilerine  

1  Üstün verimli ırklar yetiştirmek    

        Islah çalışmaları yapmak, yaptırmak(Suni tohumlama)                     

           Soykütüğü kaydı ve takibi ,Damızlıkların 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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ÜYELİK DURUMU 

 En az 5 baş saf kültür ırkı sağmal ineği olup  birlik 
mevzuatlarına uymayı taahhüt eden ve soykütük kayıtlarını 
tutan yetiştiriciler. 

 

 Burdur’daki toplam işletme sayısı 27.707 (Türkvet) 

 Burdur’daki soykütük işletme sayısı 5.314 (e-ıslah) Birlik 
Üye Sayısı 

 Türkiye’deki soykütük işletme sayısı  125.000  (e-ıslah) 
Birlik Üye Sayısı 

 Türkiye’deki toplam işletme sayısı 2.988.137 (Türkvet) 

 Üyelerimizdeki toplam hayvan sayısı 152.154 (e-ıslah) 

 Burdur’daki toplam hayvan sayısı 222.658 (Türkvet) 

 Türkiye’deki toplam hayvan sayısı  17.874.530 (Türkvet) 
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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.  ? ZARAR 

• Tarım market gelirleri. 

• Düve satışları. 

• Belge düzenleme gelirleri. 
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KÜPE MALİYET ANALİZİ.pdf


İNSAN KAYNAKLARI 

6 68 personel ile, il genelinde hizmet verilmektedir. 



TAŞINIR TAŞINMAZ MALLAR 

 9 şube bürosu ( yeşilova bürosu birliğe ait) 

 1 merkez ilçe bürosu (birliğe ait) Yeni Ek Bina alındı 

 Damızlık düve çiftliği  arazisi(22.000 m2) 

 Damızlık düve ahırı 60 baş 

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

 40 hizmet aracı (12 binek, 28 panelvan) 

 1 traktör , 1 römork ve zirai ekipmanları 
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YAPILAN HİZMETLER 

 19 saha personeli ile 
 Yıllık  70.000 buzağı küpelemesi, 10.000 düşen küpe 
 5300 işletmenin plakalandırılması. 
 Küpeleme hizmetleri için toplam 213 yerleşim yerinde 1 yılda 
   680.000 km yol gidilmiştir. 
 
Doğan buzağılar ortalma 10 günde küpelenerek,2,4 günde  de kayıt edilmiştir 
Düşen küpede ihbar sonrası minimum 9 günde maksimum 42 günde düşen küpe 
yenilenebilir duruma gelmiştir. 

 

1. Soykütük ve küpeleme 
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 18 veteriner Hekim, 5 teknisyen ile 

 Yıllık 55.000 Tohumlama (43.000 Birinci 12.000 İkinci ) 

 Suni tohumlama hizmetleri için 1 yılda 213 yerleşim 
yerinde toplam 900.000 km yol gidilmiştir. 

 

YAPILAN HİZMETLER 

2. Suni Tohumlama Uygulaması 
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 Buzağı kaydı (75.000) 

 Suni tohumlama kaydı – Birlik + Serbest 
hekimler (125.000) 

 Süt destekleme müstahsil kaydı (60.000) 

 İşletme işlemleri kaydı  

 Süt bildirim kayıtları (e-ıslah) (750.000) 

 Hayvan nakil ve düşüm kaydı (15.000) 

 Muhasebe veri kayıtları (150.000) 

 

YAPILAN HİZMETLER 

3. Bilgi İşlem ve Veri Kayıt Hizmetleri 
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a- anaç sığır 

 Birlik üyelerinin 56.321 Hayvanı için 15.969.367 Tl. 

 Birlik üyesi olmayanların 21.626 hayvan için 4.866.900 tl 

 Toplam 77.947 Hayvan için 20.896.267 Tl. Destekleme 

 

 b-buzağı desteklemesi 

 Birlik üyelerinin 38.383 buzağısı için  2.878.725 tl. 

 Birlik üyesi olmayanların 11.965 buzağısı için 897.375 Tl. 

Toplam 50.308 buzağı için 3.776.100 Tl Destekleme 

YAPILAN HİZMETLER 
4. Destekleme Hizmetleri 
(2012 desteklemesi – 2013’de ödenen) 
 ( Türkiye’de sürekli hayvan sayısına  oransal 1.  
Rakamsal olarakta ilk 3 te ) 
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c- Süt desteklemesi  
( İl geneli soğuk süt primi alınabilen İl – 51 kişi sıcak süt desteklemesi 
aldı ) 

 Birlik üyelerinin ürettiği 225.356.637 litre süt karşılığı 
15.682.859 tl. 

 Birlik üyesi olmayanların ürettiği 87.564.424 litre süt 
karşılığı 6.068.312 tl 

 Toplam 312.921.061 Litre süt karşılığı 21.751.171 tl. 

 Türkiye’de toplam işletmelerde 6 milyon ton süt destek 
hakedişi olmuştur. 

YAPILAN HİZMETLER 

4. Destekleme Hizmetleri 
(2012 desteklemesi – 2013’de ödenen) 
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 Yıllık 5 - 6 Milyon  tl.’lik yetiştiriciye kazanç sağlandı. 
(hayvan başı 5.000 tl) 

 Yıllık 1000-1500 düve satışı (kişi, şirket ve koop.) 

 Yıllık ortalama 10-15 ihaleye katılım 

 Düveler üyelerden temin edilir 

 İşletmede 90 gün kalma zorunludur.(celepler) 

 

 

 

 

YAPILAN HİZMETLER 

5. Damızlık Düve Satışı 
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 Yem bitkileri tohumluk satışları : 700.000 tl. 

(mısır, yonca, sudan otu olmak üzere toplam 25.000 dekar) 

 Hayvancılık Ekipman Satışı : 50.000 tl. 

 Yem katkı maddeleri : 100.000 tl 

 Koruyucu sağlık ürünleri (ahır ve hayvan hijyeni) : 10.000 tl 

 

 

YAPILAN HİZMETLER 

6. Tarım Market Satışları 
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 Yurtiçi ve Yurtdışı fuarlarda temsil. 

 Tv programlarına katılım 

 Yazılı basında haber servisi. 

 Panel, Sempozyum düzenleme. 

 Çiftçiye eğitim toplantıları. 

YAPILAN HİZMETLER 

7. Eğitim-Yayım Hizmetleri 
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• Bülten yayımlama. 
• Damızlık inek yarışması düzenleme. 
• Çoklu mesaj ile yetiştiricilerin  
   bilgilendirilmesi ve uyarılması. 
• Teknik Danışmanlık 
• Web (www.burdurdsyb.org) 
• Süt günü etkinlikleri. 
• Geleneksel resim şiir yarışmasına  
   katılım. 

 

YAPILAN HİZMETLER 

7. Eğitim-Yayım Hizmetleri 
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http://www.burdurdsyb.org/


BİZİ FARKLI KILAN ÇALIŞMALARIMIZ 

 Yetişmiş uzman personel kadrosu. 

 7/24 hizmet. 

 Gelişme ve yeniliklere açık Burdur ve Ülke projelerine 
katılım. 

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

 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. (türkümüz 
bile var) 
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DSYB (BAYAN SOLiST (Master).mp3


 Birliğimiz hayvan kayıt sistemine düzen ve yeni bir 
yaklaşım getirecek olan ‘Alo Birlik’ projesine imza 
atmıştır. Proje, Bakanlık tarafından onaylanmış ve 
Türkiye projesi olma yolundadır. 
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BİZİ FARKLI KILAN ÇALIŞMALARIMIZ 

‘ALO BİRLİK’ DÜNYA’DA BİR İLK 



• 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.  
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BİZİ FARKLI KILAN ÇALIŞMALARIMIZ 
BİRLİK & MAKÜ İŞBİRLİĞİ 
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Birlikle el ele, Hayvancılıkta Daha ileriye 
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