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SÜT SIĞIRCILIĞI ÇALIŞMA GRUBU
Tanımlama ve Sınıflandırma
•

Süt üreten işletmeler sınıflandırılarak optimum işletme ölçeği belirlenmeli

•

Küçük aile işletmeleri de desteklenmeli

•

Finansman sorunlarına çözüm üretilmeli

Altyapı ve Barınaklar
•

Kırsaldan nüfus ve iş gücü azalmasını önleyecek tedbirler geliştirilmeli

•

Genç girişimciler hayvancılığa özendirilmeli

•

Atıl tesisler ekonomiye kazandırılmalı

Islah
•

Islah programları geliştirilmeli

•

Suni tohumlamadan daha etkin yararlanılmalı

•

Cinsiyeti belirlenmiş sperma teşvik edilmeli

•

Damızlıklarda genomik seleksiyondan yararlanılmalı

İşletme Yönetimi
•

Süt kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilmeli ve desteklenmeli

•

Süt analizlerinde referans laboratuvarları oluşturulmalı

•

Atık süt imhasına ilişkin mevzuat oluşturulmalı

•

Süt ürünleri ihracatı artırılmalı

Hayvan Besleme ve Yem
•

Kaliteli kaba yem üretimi artırılmalı

•

Kaba yem borsaları kurulmalı

•

Yem bitkileri tohumluk üretimi geliştirilmeli ve arttırılmalı

•

Meralara ilişkin ıslah projeleri yapılmalı ve uygulanmalı

Süt Piyasası
•

Çiğ süt kaliteye göre sınıflandırmalı ve fiyatlandırılmalı

•

Süt piyasalarında regülasyona devam edilmeli

•

Ari işletmeler teşvik edilerek sayıları arttırılmalı

•

Damızlık düve ihracatı desteklenmeli

•

Yem katkı maddelerinin yurt içinde üretimi desteklenmeli

•

Süt karşılığı yem uygulamasının önüne geçilmeli

Örgütlenme, Yayım ve AR-GE
•

Sektörde örgütlülük teşvik edilmeli

•

Üretici örgütlerinin görev tanımları netleştirilmeli

•

Süt ile ilgili kamu spotları hazırlanmalı

•

Hayvansal ürünler konusundaki bilgi kirliliği önlenmeli

Politika ve Beklentiler
•

Hayvancılık işletmelerinin ruhsatlandırılmasında sorunları çözülmeli

•

Havza bazlı üretim modeli geliştirilmeli

•

TKDK hibe programlarında bürokrasi azaltılmalı

•

İklim değişikliklerinden kaynaklanan olumsuzluklara yönelik tedbirler alınmalı

•

Piyasalarda fiyat istikrarı sağlanmalı

•

Damızlık hayvan üretim merkezleri arttırılmalı

•

Buzağı kayıplarını azaltmak ve önlemek için gerekli önlemlerin alınması

BESİ SIĞIRCILIĞI ÇALIŞMA GRUBU
İşletmeler yapılan tarımın türüne ve iş büyüklüğüne göre sınıflara ayrılmalıdır
Neden sınıflandırma?
• Pazar eğilimlerinin, politikaların ve ekonomik koşulların belirli bir işletmenin nerede,
hangi noktada diğer koşullardan daha fazla etkilendiğini tespit etmek için,
• Araştırmalara, piyasa koşullarının izlenmesine, politika oluşturanlara olası etkisinin
değerlendirilmesinde yardımcı olunması için,
• Farklı büyüklükteki işletmelerin karşılaştırmalı analizlerini yapabilmek için.
Kırsalda yaşayan nüfus azalmış ve yaş ortalaması yükselmiştir
• Son 40 yılda kırsal nüfus % 40’lardan % 20’nin altına düşmüş olup, kırsalda nüfus
giderek yaşlanmaktadır.
• Bu durum hayvancılık sektöründe, üretim artışı ve sürdürülebilirliği bakımından önemli
bir risk oluşturmaktadır.
• Yatırım teşvik ve hibe programlarında, yetiştiricilik için genç girişimci, mesleki
eğitim ve tecrübe göz önünde bulundurulmalı, planlamalar buna göre
yapılmalıdır.
Hayvancılık işletmeleri genelde küçük ölçekli ve geleneksel üretim anlayışına sahip
işletmelerden oluşmaktadır
• Ülkemizde toplam 1.444.000 işletme (284.000 besi, 1.160.000 damızlık işletmesi)
mevcuttur. Sığırcılık işletmelerinin % 72,5’u 10 baş ve altı (hayvan sayısının % 27’si),
10-49 arasındakiler % 25 (hayvan sayısının % 47’si), % 2,5’u ise 50 ve üzeri (hayvan
sayısının % 26’sı) hayvan sayısına sahiptir.
• Büyüme kabiliyeti olan küçük ölçekli işletmelerin optimum işletme ölçeği haline
getirilmesi ve ihtisaslaşması için politikalar oluşturulmalı ve teşvik edilmelidir.
Mera Hayvancılığı Yetiştiriciliği Bölgesi gibi bölgesel bazlı politikaların geliştirilmesi
• Mevcut havzalara uygun üretim modelleri belirlenmeli, süt, besi ve yetiştiricilik
bölgesine uygun hayvancılık destekleme politikaları oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
• Yetiştiricilik bölgesi olarak belirlenen illerde besiciliğin ve hayvancılığa dayalı
sanayinin geliştirilmesi yönünde ilave tedbirler oluşturulmalıdır.
• Bu şekilde katma değerin bölgede kalmasıyla bölgesel gelişmişlik farklılıklarının
azaltılması mümkün olabilecektir.

Organize Hayvancılık Bölgeleri (OHB) Besicilik ile sınırlandırılmalıdır.
• Hali hazırda projeleri onaylanmış ve inşaat faaliyetleri devam eden OHB’lerin bir an
önce tamamlanması ve yeni projelere buradan elde edilecek tecrübeye göre karar
verilmelidir.
• Organize Hayvancılık Besi Bölgelerinde sözleşmeli üretim teşvik edilmelidir.
Büyükşehir Belediyeleri ve İmar Yasası ile hayvancılık yapmak zorlaştı
• Büyükşehir Belediyeleri kanunu ile köyler mahalle statüsüne dönüştürülmüştür.
• Bu yerleşim yerlerinde hayvancılık yapmak imkansız hale gelmiş, meralar üzerindeki
baskılar artmıştır.
• Bu durum, yıllardan beri hayvancılık yapan kesimin üretimden uzaklaşmasına, sosyal
yönden ve istihdam açısından da olumsuz gelişmelere yol açmıştır.
• Tarımsal yapıların inşasındaki ruhsat prosedürü ve maliyetler artmıştır.
• Kanun değişikliği ile bu olumsuzluklar düzeltilmelidir.
Diğer kurum ve kuruluşların hayvancılıkla ilgili proje ve destekleri Bakanlık politikaları
ile uyumlu olmalıdır
• Büyükşehir belediyelerinin de dahil olduğu bir çok kurum hayvancılık konusunda proje
ve destekleme yapmaktadır.
• Bu kapsamda tüm desteklemelerin ulusal hedefler doğrultusunda Bakanlık
politikaları ile uyumlu olarak bir koordinasyon dahilinde uygulanması kaynak
kullanımı, etkinlik ve verimlilik sağlanması açısından önemlidir.
Altyapının iyileştirilmesi, hayvan sağlığı ve hayvan refahı şartlarını yükseltecektir
• Bölge şartlarına uygun barınaklar tercih edilmeli, yatırım ve işletme maliyetleri
azaltılmalı ve uygun teknolojinin kullanılması ile hayvan sağlığı ve refahı şartları
iyileştirilmelidir.
• Bu kapsamda mevcut hayvancılık işletmelerinin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi
için ilave projeler geliştirilmeli ve desteklenmelidir.
Hayvan ıslahında yeni teknolojiler kullanılmalıdır
• Mevcut popülasyonun ıslahında, cinsiyeti belirlenmiş sperma ve moleküler metotlar
uygulanarak, ihtiyaca göre üretim planlaması yapılabilir.
• Damızlık seçiminde genomik ve işaretleyici yardımıyla seleksiyon yöntemlerinden de
yararlanılmalıdır.

• Nitelikli damızlık temininde dışa bağımlık azaltılmalıdır.
• Kalıtsal hastalıklara dikkat edilmeli ve mücadele programı geliştirilmelidir.
• Mera yapısı uygun olan bölgelerde et verimi yüksek ırkların kullanma melezlemesi ile
et verimliliklerinin artırılması yoluna gidilmelidir.
Gençlerin ve tecrübenin desteklenmesi gerekmektedir.
• Hayvancılık sektörüne girecek genç girişimcilerin sektöre kazandırılmasına yönelik
eğitim dahil proje ve planlamalar yapılmalı bu alanda eğitim almış nitelikli kişilere
desteklemelerde öncelik tanınmalıdır.
Meraların rasyonel kullanılması maliyetleri düşürecektir.
• Çayır-mera alanları korunmalı ve uygun ilkelere göre yönetilmelidir.
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı uhdesinde bulunan çalılık alanlar otlatmaya açılmalıdır.
• Çayır-mera alanları verim ve kalite yönünden iyileştirilmeli, mera ıslahı çalışmaları ve
yönetimi etkin şekilde yürütülmelidir.
• Tarımsal üretimde değerlendirilmeyen arazileri suni mera olarak tesis edilip
hayvancılıkta kullanılması sağlanmalıdır.
• Kapasitesinin altında otlatılan meraların, isteyen diğer yetiştiricilerin kullanımına
müsaade edilmesinin sağlanması.
Yem bitkisi ekiliş alanların artırılması zorunludur.
• Hayvancılıkta üretim maliyetlerini aşağı çekmede, karlı ve verimli üretimde önemli rol
oynayan kaba ve kesif yem gereksiniminin ihtiyacı karşılayacak şekilde bol, kaliteli ve
ucuz temin edilmesi gereklidir.
• Yem hammaddelerinin ülke içerisinde üretilmesine ağırlık verilmelidir.
• Yem bitkileri üretiminde sağlanan destek artarak devam ettirilmelidir.
• Yem bitkisi ekiliş alanların toplam ekim alanları içerisindeki payı % 11’den % 20’ye
çıkarılmalıdır.
İthalat Kararları
• Üretici ve tüketici düşünülerek hayvan ve hayvansal ürünler ile yem hammaddeleri ve
katkı maddelerinin ithalatında yerli üreticiyi koruyacak ve haksız rekabeti önleyecek
şekilde tedbirler alınmalı ve gümrük vergileri bu çerçevede düzenlenmelidir.
Karkas derecelendirme ve sınıflandırma çalışmaları başlatılmalıdır

• Kırmızı et üretimi ve karkas verimliliğinin artırılması, ürün standartlarının belirlenmesi
ve kalite-fiyat ilişkisinin geliştirilmesi gerekmektedir.
• ESK’ya bağlı kombinalarda, pilot proje olarak karkas derecelendirme,
sınıflandırma ve kesim standartlarının belirlenmesi çalışmaları başlatılmalıdır.
Et ve Süt Kurumu müdahale kuruluşu olarak görev yapmalıdır
• Kurumun üreticiye güven veren ve piyasada arz-talep dengesini sağlamada etkin bir
müdahale kuruluşu olarak gerekli zamanlarda müdahale alımlarında bulunması
piyasada istikrarı sağlama açısından gereklidir.
• Et ve Süt Kurumu sadece ithalata dayalı piyasayı düzenleyici bir görev anlayışından
uzaklaşmalıdır.
• Et ve Süt Kurumu sektörde spekülatif hareketlere ve fiyat dalgalanmalarına izin
vermemeli, önleyici tedbirleri almalı ve uygulamalıdır.
Örgütler daha etkin hale gelmelidir
• Türkiye’de kasaplık hayvan ve kırmızı et pazarlama konusunda yaşanan problemlerin
temelinde, işletme ölçeklerinin küçük, dağınık yapıda ve örgütlerinin yetersiz kalması,
pazarlama zincirinin uzamasına ve pazarlama maliyetlerinin yükselmesine neden
olmaktadır.
• Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren örgütlere ilişkin mevzuat yenilenmeli,
dikey/yatay örgütlenmeleri yeniden oluşturulmalı, görev yetki ve sorumlulukları
belirlenerek daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir.
Hayvancılıkta Ar-Ge Uygulamaları Desteklenmelidir.
• Sektörde teknoloji kullanımı, Ar-Ge faaliyetleri, ürün işleme ve çeşitlendirme, kalitekontrol uygulamaları gibi hususlar üzerinde durulmalı,
• Kırmızı et üretiminin artırılması yönünde mera ve hayvan ıslahı, piyasa ve işletmelerin
ekonomik analizi, kalite fiyat ilişkisi, tarımsal politika ve desteklerin etki analizi
konularında tarımsal Ar-Ge çalışmaları yapılmalıdır.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU
Küçükbaş Hayvanlarda İşletme Tipleri ve Büyüklüğü
•

Türkiye’de Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği büyük ölçüde ekstansif olarak yürütülen bir
faaliyettir. Hayvancılığın tüm alanlarında görülen bilgi yetersizliği küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğinde

daha

belirgindir.

Küçükbaş

hayvancılığa

ilişkin

envanter

oluşturulmalıdır.
•

Küçükbaş işletmeleri kapasitelerine göre incelendiğinde; 50 baştan az hayvana sahip
işletmelerin payı %50, ancak bu işletmelerin toplam hayvan mevcudundaki payı ise
%10’un altındadır.

•

Sektörün sorunlarının çözümünde işletme ölçekleri yanında diğer etkenlerde dikkate
alınarak çözümler aranmalıdır.

•

Küçük kapasiteli işletmelerdeki üretiminde sürdürülmesi yönünde politikalar
geliştirilmeli.

•

Küçükbaş hayvancılık yapanların yaş ortalamaları genelde 40 yaşın üzerindekilerden
oluşmaktadır. Genç kuşaklar bu faaliyeti sürdürme eğiliminde değildirler. Bu durum
uzun vadede risk oluşturmaktadır.

•

Şehrin cazibesi nedeniyle kırsaldan göç ve gençlerin bu faaliyetleri yürütmeye
isteklerini arttırma yönünde projeler geliştirilmeli kırsal yaşam koşullarının
iyileştirilmeli

•

Sektörün sorunlarından biriside örgütlülüğün ve var olan örgütlerin yetersizliğidir.

•

Verim yanında ürün fiyatlarındaki yetersizlik yetiştiricilerde memnuniyetsizlik
oluşturmakta ve motivasyonlarını düşürmektedir.

•

Küçükbaş hayvancılıkta verimliliğin artırılması ve sürü sağlığının korunmasında kritik
dönem olarak adlandırılan; koç katım dönemi, doğum öncesi ve sonrası dönemlerinde
bakım ve beslemeye özen gösterilmelidir.

•

Elde edilen ürünlerin katma değerinin artırılarak (niş ürünler) yetiştiricilerin gelirleri
artırılmalıdır.

•

Son çıkan büyükşehir yasası küçükbaş hayvancılık sektörünü olumsuz etkilemektedir.

•

Kamuoyunda zaman zaman ürünler hakkında gerçeği yansıtmayan bilgilendirmeler ile
ürünler hakkındaki genç kuşaklardaki yanlış algının düzeltilmesi yönünde çalışmalar
yapılmalıdır.

Islah
•

Islah hedefleri bölge ve çevre koşulları göz önüne alınarak belirlenmelidir.

•

Küçükbaş

hayvancılıkta

yapay

tohumlama

çalışmaları

yapılmalı

ve

yaygınlaştırılmalıdır.
•

Islah amaçlı koç teke üretim merkezleri kurulmalı buralarda damızlık nitelikleri iyi koç
ve teke üretilmeli ve bunların testleri yapılmalıdır.

•

Yapılan halk elinde ıslah projesinden yararlanılmalı, elde edilen damızlık koç
tekelerden istifade edilmelidir.

•

Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi ile SOYBİS entegrasyonu sağlanmalıdır.

•

Islah programına (SOYBİS) katılan yetiştiricilere ve yürütenlere (birliklere) destek
sağlanmalıdır.

•

Hayvanların kimliklendirilmesinde ve verim kayıtlarının tutulmasında kullanılabilecek
uygun tanımlama araçları kullanılmalıdır.

•

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ıslah hedefleri belirlenirken döl veriminin artırılması
üzerinde önemle durulmalıdır.

•

Küçükbaş hayvancılıkta uygulanacak kombinasyon ve kullanma melezlemesinde,
denemeleri yapıldıktan sonra yetiştiricilere önerilmelidir.

•

Hayvan hastalıklarının yayılmasında hayvan hareketleri önemli rol oynamaktadır. Bu
yönde önlemler artırılmalıdır.

•

Salgın hayvan hastalıklarında aşılama çalışmaları titizlikle uygulanmalıdır. ,

•

Aşı ve biyolojik madde üretimlerinde yerli üretim teşvik edilmelidir.

•

Hayvanların barınma koşullarının iyileştirilmesi yönünde destekleme yapılmalıdır.

•

Et üretimi amaçlı hayvan hareketleri yapılmamalı ve üretilecek katma değerin bölgede
kalması için “Yerinde kesim-karkas nakli” önerilmelidir.

•

Aşılamada görev alan sağlık personeline bu hizmetlerine karşılık uygun bir ücret
ödenmesi gereklidir.

Destekler
•

Hayvancılık alanında eğitim görmüş bireyler, çeşitli enstrümanlar aracılığıyla
hayvancılık girişimleri desteklenmelidir.

•

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini genellikle ailenin kadın bireyleri yürütmektedir.
Kadın bireylerin sosyal güvence altına alınması.

•

Çoban desteğine devam edilmeli, yıl boyu olacak şekilde verilmeli, çoban istihdamında
karşılaşılan güçlüğün aşılması için yabancılara çalışma izni verilmelidir.

•

Belli sayıdaki kendi sürüsünü yöneten işletme sahiplerine de çoban desteği verilmelidir.

•

Hayvancılık kredilerinde hayvan materyalinin ipotek olarak kabul edilmelidir.

•

Kesimlerde karkas kalitesini dikkate alan fiyatlandırma uygulanmalıdır.

Çoban Yetiştirme
•

Sürüleri yöneten bakıp besleyen çobanların eğitimlerine önem verilmelidir.

•

Çoban olarak çalışmayı özendirecek destek politikaları geliştirilmelidir.

Mera Islah
•

Mera tespit ve tahdid işlemleri tamamlanarak mera alanları belirlenmeli, geliştirilmeli
korunmalıdır.

•

Çayır ve mera alanlarının amaç dışı kullanımları engellenmelidir.

•

Mera ıslahında, meranın çevre koşulları dikkate alınmalıdır.

•

Mera ıslahına ayrılan bütçenin artırılması gerekmektedir.

•

Mera komisyonu üyeliğine birliklerde dahil edilmelidir.

•

Meraların kullanıcısına tahsis edilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.

Organik Hayvancılık
•

Organik hayvancılık koşullarının sağlanması mevcut yetiştirici yapılanması içerisinde
son derece zordur. Organik hayvancılığın küçükbaş yetiştiricisine günümüz
koşullarında olumlu maddi katkısının olması çok fazla beklenilmemelidir.

Ankara Keçisi Yetiştiriciliği ve Tiftik Üretiminin Desteklenmesi
•

Tiftik kalitesi bozulmadan canlı ağırlık artışı yönünde ıslah yapılmalı, kemp kıl oranı
azaltılmalı, İncelik 30 mikronun altına düşürülmeye çalışılmalı

•

Desteklemeler tiftik kalitesini de artıracak yönde yapılmalı

•

Irk özelliği ve tiftik kalitesinin korunması için melezlemeye izin verilmemeli

•

Tiftik alım ve satımı standarda ve kaliteye göre olmalı

•

Tiftiğin işlenerek ürünlere dönüştürülmesi ve marka ürünler oluşturulması yönünde
çalışmalar yapılmalıdır.

•

Oğlak kayıplarının azaltılması yönünde çaba sarfedilmelidir.

HAYVAN SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU
•

Yeni aşı geliştirme çalışmaları için Üniversiteler, özel sektör ve Bakanlık ilgili
birimlerinin ortak çalışmalar yürütmesi ve biyogüvenlik tedbirleri içeren aşı etkinlik
test-kontrol merkezinden yararlanmanın sağlanması

•

Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolünde
Bakanlıktan başka görevlendirilen mahalli idareler, yerel yönetimler ve kolluk
kuvvetlerinin de mevzuatta verilen görev ve sorumluluklarını daha etkin şekilde yerine
getirmeleri

•

Bakanlığımız bünyesinde göreve yeni başlayan Sağlık Hizmetleri personeline teknik
kapasitenin geliştirilmesi ve tecrübe kazandırılması için hizmet içi eğitim verilmesi

•

Sadece ihbarı mecburi hastalıklar değil, diğer hayvan hastalıklarınında sistem bazında
daha geniş bir perspektiften gruplandırılarak (örn: kb pnöymonileri, sığır infeksiyöz
infertiliteleri, sığır ayak hastalıkları vb) ve tüm etiyolojik ajanların (bakteri, virus,
parazit) hasatlıklarla da mücadele edilmeli ve envanter oluşturulmalı

•

Hastalıklar ile mücadelede biyogüvenlik ve aşılama gibi koruyucu hekimlik
uygulamalarına, hayvanların bağışıklık ve direncini artıracak probiyotik gibi biyolojik
ürünlerin de dahil edilmesinde ve bu konuda araştırmaların desteklenmesinde yarar
olduğu

•

Antibiyotik dirençlilik ve antibiyotik kalıntı sorunları halk sağlığı ve hayvan sağlığı
açısından oluşturduğu olumsuz durumu gidermek ve Veteriner Hekimlerin çalışmalarını
desteklemek için hastalıkların tedavisinde alternatif yaklaşımların (probiyotik, faj vb)
kullanımları geliştirilmeli

•

Ulusal düzeyde aşıların ve/veya diğer biyolojik ürünlerin geliştirilmesinde yerli
izolat/suşların kullanımına öncelik verilmesinde ve gerekirse bunlara destek verilmeli

•

Dışa bağımlılığı azaltmak ve tamamen ortadan kaldırmak için yerli aşı, ilaç ve biyolojik
ürün üreticilerinin desteklenmesinde yarar olduğu

•

Ülkemizde sığırlarda görülen Tüberküloz hastalığına karşı buzağıların insanlarda
kullanılan tüberküloz aşısı ile aşılanması projesi hazırlanarak uygulamaya alınması

•

Sığırlarda görülen Tüberküloz hastalığının tespitinde tüberkülin testinin yanında Elisa
ve gamma-interferon gibi testlerin de kullanılarak hastalıkla mücadeleye katkıda
bulunulması

•

Hastalıklar ile mücadelede bölgelerin sosyo-ekonomik düzeyi, epidemiyolojik ve
coğrafik yapısı ve buna bağlı hastalık risk faktörleri ile mücadele strateji hedefleri göz
önünde bulundurularak bölge veya il bazında hastalık mücadele stratejilerinin
belirlenmesi

•

Genel Müdürlüğün yapmış olduğu mücadele çalışmalarında gerek bilimsel araştırma
gerekse aşı ve biyolojik ürün üretimi konusunda Üniversiteler ve Enstitü
Müdürlüklerinin yeni projeler üzerinde ortak çalışmalar yürütmesi gerektiği

•

Buzağı kayıplarının nedenleri bölge bazında belirlenerek sınıflandırılması

•

Buzağı kayıplarında her ne kadar patojenler etkili olsa da bakım-besleme şartları da göz
önünde

bulundurulmalı,

hayvan

barınakları

ile

bakım-besleme

şartlarının

iyileştirilmesini hedefleyen projeler geliştirilmeli
•

Buzağı kayıplarında bakım ve beslemenin önemli bir faktör olduğu için yetiştiricilere
büyük görev düşmektedir. Yetiştiricilere yönelik özellikle anne ve yavru bakımbeslemesi ve hastalıklardan korunması konusunda eğitimlerin düzenlenmesi, eğitime
katılan yetiştiriciler sertifikalandırılarak hibe ve destek programlarından yararlanırken
ayrıcalık tanınması

•

Geçimi tarım ve hayvancılığa bağlı kırsal kesimde yaşayan ilk ve orta öğrenim
öğrencilerine yönelik hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği konularını kapsayan eğitim
seminerleri düzenlenmesi, aynı zamanda halk eğitim merkezleri aracılığı ile kadın
çiftçilere yönelik görsel ve uygulamalı eğitimlerin düzenlenmesi

•

Bakanlığımızca yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteğinden
yararlandırılacak genç çiftçilerin belirlenmesi aşamasında belirli bir süre hayvan sağlığı,
bakım ve beslemesi konularında eğitim alınması ve eğitim sonrası elde edilecek
sertifikanın ön şart olarak belirlenmesi, yem ihtiyaçları içinde destek verilmesi

•

Sahadan Bakanlık Enstitü Müdürlüklerine gönderilen abort geçmişine sahip
numunelerde Neospora ve Cryptosporidium gibi paraziter etkenlerinde rutin tarama
protokolüne eklenmesi

•

Hayvan sağlığı bakım-beslemesi ile ilgili kamu spotları hazırlatılarak ulusal, yerel ve
çiftçilere yönelik medya organlarında yayınlanmasının sağlanması

•

Hayvancılık ile uğraşan küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinde barınma şartlarının
iyileştirilmesi ile hayvan sağlığı ve hayvan refahı açısından uygun barınak şartlarının
oluşturulması için tip projelerin hazırlanmasının faydalı olacağı

•

Önümüzdeki dönemlerde anti-bakteriyel direnç konusunda gösterilen hassasiyet gibi
anti-paraziter ilaç direnci konusunda da gösterilmeli ve ilaç etkinlik çalışmaları
yapılmalı

•

Aşılama, küpeleme, hayvan hareketleri ve salgın hastalıklar ile mücadele hususları ile
ilgili İl/İlçe Müdürlüklerinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu
denetim işlerinin yanında konuyla ilgili Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından da
konu bazında rehberlik ve teftiş denetimleri yapılmalı

Hususlarında görüş birliğine varılmıştır.

