Keçi inadından başka bir şey değil

Bolu’da ormana zararlı olduğu yönünde çıkan haberler sonrası çokça tartışılan Saanen keçi üretiminde
tartışmaya son noktayı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu koydu. Genel
Müdür Velioğlu beraberindeki bir heyet ile Bolu’da kurulan Türkiye’deki ilk keçi üretim çiftliğini gezerek
“Bolu’da bulunan keçi üretim çiftliği bakanlığımızın desteği ile kurulan ilk işletme. Bu işletmeler doğayla
barışık işletmeler ve kapalı mekanlarda tutulu-yor. Bu nedenle de doğaya ve ormana zararı yok. Bakanlık
olarak süt keçisi projelerini destekliyoruz” dedi.
TARIMSAL Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu ve beraberindeki heyet, üretim çiftliğini
ge-zerek incelemelerde bulundu. Bolu’da sıkça tarıtışılan ormanları yok ettiği yolundaki söylentilere cevap
veren Velioğlu, hayvancılığı geliştirmek açısından Saanen keçisi üretiminin önemini vurguladı. Bolu’da
başlayan Saanen keçisi üretiminin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın pilot uygulaması olduğunu belirten
Velioğlu, "Bakanlığımızın teknik çalışmaları arasında öncelikli konular arasında süt keçiçi-liğini geliştirmek
var. Bolu’da bulunan Saanen keçisi üretme çiftliğide bakanlığımızın desteği ile kurulan Türkiye’deki ilk
işletme. 2 yıl önce başlayan proje ile bugün keçi sayısı bine ulaştı ve bir keçiden günde ortalama 2.5 litre
süt elde ediyoruz. Bu işletmeler doğayla barışık işletmeler” dedi.
Tamamen kontrol altında özel olarak hazırlanmış çiftliklerde tutulduğunu ve doğaya çıkarılmadığını altını
çizen velioğlukırsal kesimdeki üreticiyi desteklemek amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
desteklenen bir proje olduğunu ifade etti. Üretim çiftliklerinde yetiştirildikleri için ormanla ilişkilerinin
olmadığını söyleyen Hüseyin Velioğlu “Biz bakanlık olarak süt keçiçiliğini geliştirmek için yoğun çaba
sarfediyoruz ve keçi üretimini destekliyoruz. Sözleşmeli üreticilerde kapalı mekanlarda süt keçiçiliğini
yapıyorlar” dedi.
İnternet üzerinden süt satışı
Bolu’da et ve süt ürünleri üreten Bolana adlı firma, İstanbul, Ankara, Bolu, Bursa ve Diyarbakır’da inek
sütüne karşı alerjisi olan bebekler için 26 aileye haftada 5 litre ücretsiz keçi sütü gönderiyor. Keçi
sütünün anne sütüne en yakın besin olduğunu belirten Bolana Üretim Müdürü Veteriner Hekim Orhan
Bulut, "Keçi sütü satışından şimdilik beklentimiz yok" dedi.
2002 yılında keçi sütünden ürünler üretmek için proje hazırlayan Bolana, yurt dışından keçi ithalinin
yasak olması nedeniyle Türkiye’de saf Saanen keçisi arayışına girdi. 1996 yılında Bartın’ın Amasra
İlçesi’nde Köylere Hizmet Götürme Birliği, keçi üretiminin artırılması projesi kapsamında Hollanda’dan saf
60 saanen keçisi ithal etti. Projenin hayata geçirilememesi üzerine keçilerin bir çoğu kesilerek yenildi. Saf
Saanen keçilerinden geriye ise sadece 8 dişi 3 erkek keçi kaldı. Türkiye’de ki son 11 keçiyi satın alan
Bolana, Bolu merkeze bağlı Kındıra Köyü’nde kurdukları çiftlikte keçileri çiftleştirerek çoğalttı. Sözleşmeli
üreticilerle birlikte keçi sayısı 4 yılda bine ulaştı. Bir keçiden bir günde 2.5 litre süt elde etmeye başlayan
firma, yüzde 100 keçi sütüyle peynir çeşitleri üretmeye başladı.
İnternet adresinden firmaya ulaşan bir anne, bebeğinin inek sütüne karşı alerjisinin olduğunu belirterek,
doktor tavsiyesi üzerine firma yetkililerinden keçi sütü göndermelerini istedi. Firma yetkililerinin annenin
isteğini kabul etmeleri üzerine her hafta adresine 5 litre süt gönderilmeye başlandı. Daha sonra
bulundukları bölgede keçi sütü bulamayan ve firmayı arayan annelerin sayısı arttı. Gelen taleplere olumlu
yanıt veren firma yetkilileri 26 aileye ücretsiz keçi sütü göndermeye başladı.
Bolana Üretim Müdürü Veteriner Hekim Orhan Bulut, keçi sütünün anne sütüne en yakın besin olduğunu
belirterek, "Keçi sütünün sindirimi inek sütüne göre daha kolay. Keçi sütünün kolay hazmı bebeklerde
ayrı bir önem taşıyor. Bu nedenle inek sütüne karşı alerjisi olan anneler internet aracılığıyla firmamıza
ulaşarak keçi sütü istedi. ilk olarak tek aileyle başladığımız uygulama taleplerin artması üze-rine bugün
26 aileye ulaştı. İstanbul, Ankara, Bolu, Bursa ve Diyarbakır’da bulunan ailelere ücretsiz haftada 5 litre
süt gönderiyoruz. Bizim keçi sütünün satışından şu an bir beklentimiz yok. Sütü işleyerek peynir
yapıyoruz. Ailelerin sadece bir teşekkür etmesi bize yetiyor" dedi.
2002 yılında 11 keçiyle çıktıkları yolda 2 yılda bin keçiye ulaştıklarını söyleyen Bulut, açıklamasına şöyle
devam etti; "Yurt dışından keçi ithali yasak olduğu için yurt içinde keçi arayışına girdik. Bartın’ın Amasra
ilçesi’de 1996 yılında bir proje kapsamında saf Saanen keçisi alındığını öğrendik. Ama keçileri yıllar
içerisinde kesip yemişler ve geriye 11 tane kalmış. Onları satın alarak Bolu’da bulunan çiftliğimize
getirdik. Çiftleştirerek sayılarını artırdık. 6 sözleşmeli üreticimiz var. Şu an toplam bin keçimiz var. Bugün
bir keçiden günlük 2.5 litre süt elde edi-yoruz. Keçilerden yılda 310 gün süt sağımı yapılıyor ve yaklaşık
700 litre süt elde ediliyor. İlerleyen dönemde sütleri kapalı kutularda satışa çıkartacağız ve marketlerdeki
yerini alacak"

