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YENI HAYVANCıLıK MODELI 

İlimiz Hayvancılık İşletmelerinde Mülkiyet Haklarını 

Gözeten Kümeler Oluşturmak ; 

 İnsan Ve Hayvan Refahını En Üst Düzeye Taşımak 

 İnsan, Hayvan Ve Çevre Sağlığını Korumak 

Karlı Ve Sürdürülebilir Hayvansal Üretim Yapmak 

 İşletmelerin Uzmanlaşmasına Zemin Hazırlamak 

Profesyonel İşgücü Ve İş Ortamı Yaratmak 

Hedeflerine odaklanmış köylerde mevcut işletmelerin 

dönüştürülmesi esasına dayalı, günümüz modern 

toplumunun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, 

bölünmüş bütünlükleri kümeleştiren bir sistemdir. 
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 İnsan Ve Hayvan Refahını En Üst Düzeye Taşımak : 

Köylerde mevcut hayvanlar yaş gruplarına ve bakım esaslarına 

göre gruplandırılarak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

modernize edilen işletmelerde bakılacaktır. Hayvancılıkla 

uğraşan insanların normal çalışma şartlarında, günde 8 saat, 

haftada 40 saat çalışmaları ve izin kullanmaları sağlanacaktır. 

Hayvanlar ve doğacak buzağılar hayvan sahiplerinin 

mülkiyetinde kalacaktır. İşletmelerin bakım giderleri hayvan 

sahiplerince karşılanacak, gelir hayvanların verimlerine göre 

sahiplerine ödenecektir. Hayvan sahibi hayvanını satma, yeni 

hayvan alma, hayvancılık kredisi kullanma vb. Hakkına her 

zaman sahiptir. 

Hayvanlar zincirden, insanlar esaretten kurtulacaktır. 
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İnsan, Hayvan Ve Çevre Sağlığını Korumak : 

Köy evlerinde aynı havlu içerisinde yer alan ahırlar ve 

hayvan gübreliklerinin oluşturduğu sağlıksız çevre 

koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır. eski tip kapalı 

ve bağlı sistem ahır yapısı terk edilerek hayvan sağlığı 

iyileştirilecektir. 
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Karlı Ve Sürdürülebilir Hayvansal Üretim Yapmak : 

Yaş ve bakım gereksinimleri göz önünde bulundurularak 

ayrılan ve kapasiteleri belirlenen işletmelerin profesyonel 

destek sağlanarak bakım ve besleme şartlarını en ileri 

seviyede yapmak üzere ihtisaslaşmaları sağlanacaktır. Yem 

tedarik zincirleri ve işletme hesaplarının takibi 

kolaylaştırılacaktır. Ayrıştırılmış işletmelerde hayvanların 

verimlilik takipleri kolaylaşacaktır. Sürekli sağılır 

hayvanların bulunduğu bir işletme bütün enerjisini süt 

verimini arttırmaya ve doğurganlık oranını maximuma 

çıkartmaya çalışacaktır. Buzağı işletmesi buzağı ölümlerinin 

minumumda tutmaya, dana düve besi işletmeleri besi ve 

damızlık performansını arttırmaya odaklanabilecektir. 
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Profesyonel İşgücü Ve İş Ortamı Yaratmak : 

Hayvan sahipleri ayrıştırılmış işletmelerde iş gücüne 

katılır veya yerine işçi çalıştırılmasına onay verir. 

İşgücü gereksinimini karşılayacak sayıda personel her 

bir işletme modeline göre eğitilerek o işletmede 

çalışmasını sürdürür. Her işletmenin hayvan 

sahiplerinden oluşan bir yönetimi vardır. Köy 

işletmelerinin yönetimleri mutlaka sorumlu veteriner 

hekim ve uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmalıdırlar. 
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Toplam 45 işletmesi olan örnek köyümüzde 250 sağmal inek bulunmaktadır. 

Sürü projeksiyonu uygulandığında : 

250 adet sağmal inek, 120 adet 0-3 aylık buzağı, 110 adet 3-6 aylık buzağı, 120 

adet 6-12 aylık dana düve, 120 adet 12-24 aylık dana düve olmak üzere toplam 

720 baş hayvan mevcudu bulunmaktadır. 

150 başlık 2 adet sağmal ahırı yarı açık süt sağım ünitesi bulunan 

150 başlık 1 adet 0-3 aylık buzağı ahırı 

150 başlık 1 adet 3-6 aylık buzağı ahırı 

150 başlık 1 adet 6-12 aylık dana düve ahırı 

75 başlık 1 adet 12-24 aylık dana besi ahırı 

75 başlık 1 adet 12-24 aylık düve ahırı 

 50 başlık 1 adet ileri gebe inek düve ahırı ve doğumhane ile  

45 adet işletme, 800 baş hayvan kapasiteli 8 adet özel işletmeye 

dönüştürülecektir. 
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Toplam 45 işletmesi olan örnek köyümüzde 250 sağmal 

inek bulunmaktadır. İş gücü projeksiyonu uygulandığında : 

45 adet işletme, 800 baş hayvan kapasiteli 8 adet özel 

işletmeye dönüştürülecektir.  

45 işletmede tam gün mesai ile 90 kişilik bir iş gücü 

çalışmaktadır. 8 işletme için 8’er saatlik 3 vardiya 

sistemiyle çalışıldığında 66 kişilik bir iş gücü yeterli 

olmaktadır. 

Boş kalan işletme binalarından uygun olanlar yem ve 

saman deposu olarak değerlendirilecektir. 

45 işletmenin mevcut süt üretimi 937 ton/yıl olurken, 8 

işletmede süt üretim hedefi 1.250 ton/yıldır. 
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