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Dert belli 
derman belli

O halde 
çözüm belli

Evet, ama
işin sahibi nerede?

Sayfa 3’te

Sevgili dostlar,
Dergimizin bu sayısında da sektörümüz ile
ilgili yazmam gerektiğini biliyorum ancak
elim varmıyor. Sebebi belli, içinizi bir kere-
de ben karartmak istemiyorum, zaten yete-
rince probleminiz var…

Sayfa 8’de

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı nasıl ki sap-saman-
yonca, çayır bitkileri itha-

lat yasağını kaldırıp bu ürünle-
rin fiyatlarını düşürdü ise fab-
rika yemi ithalatındaki güm-
rük vergi oranlarını düşü-
rüp hayvancılık sektörün-
deki maliyetlerin düşmesi-
ne katkı sağlaması gereki-
yor. Avrupa Ülkelerinde 50
kiloluk bir torba fabrika
yeminin fiyatı 19-20 TL,
Türkiye’de ise 46-48 TL’ oldu-
ğunu söyleyen Şevki Kaya fabrika
yemlerindeki gümrük vergileri kaldı-
rıldığında çiğ süt üretiminin sürdürülebi-
lirlik kazanacağını söyledi. Çiğ Süt Üreticileri
Isparta’da uygulanan 92 kuruş fiyattan kazanç sağlayamadığı
halde karın tokluğuna üretimlerini sürdürüyor. 

İsrail’de ki yem merkezileri model alınarak
Lüleburgaz Bölgesi için Öztürk Yem’in yürüt-
tüğü, tek merkezden yem dağıtılması ile
ilgili TMR Projesi kapsamında, Lüleburgaz ve
çevresindeki çiftlikler için Öztürk Yem
Kuruluşu olan Rasyonel TMR Besicilik tara-
fından İsrail gezisi düzenlenmiştir. 

Tüsedad üyeleri Ağlama
Duvarını ziyaret etti

Okul sütü başladı

Endüstriyel süt sektörünün 2011 yılında %68
kazanç sağladığı, yine bu sektörün % 20’lik

büyüme sağladığını belirtilmesi, 2012
yılı Eylül ayında Ulusal Süt

Konseyindeki çiğ süt fiyat pazarlık-
ları esnasında uzmanlarca çiğ süt
maliyetlerinin hayvan sahipleri
için 1,3 TL olduğu halde niçin 90
kuruş referans fiyatlarının üretici
temsilcileri tarafından kabul edil-
diğinin sorulması üzerine Isparta

Süt Üreticileri Birliği Başkanı
Şevki Kaya; ‘Çiğ sütü üretenler ve

temsilcileri güçsüz’ yanıtını vermiştir.
Çiğ süt çabuk bozulabilen bir ürün, ban-

kalara, yemcisine borçluyuz. Satmıyoruz
deme gücümüz yok. Biz çareyi saman ithalatın-

da olduğu gibi fabrika yemi ithalatında görüyoruz.
Elbette ki ambalajlı ürünlerin fiyatlarının da sorgulanacağı, diz-
ginleneceği bir düzenleme de getirilmelidir.

YORUMSUZ!

Yazımızdaki görüşleri okuduğumuzda sektör paydaşlarının yorumları sadece kendi pencerelerinden bakıldığında haklı gibi
gözükebilir. Hayvancılık sektörü ile uğraşan bizler için, geçici bir süre için bile olsa ucuz süt yemi temin edebilmemiz bir neb-
zede olsa bizleri ferahlatır ancak Türk çiftçisi için sonun başlangıcı demektir.
İşte onun için biz TÜSEDAD olarak diyoruz ki; Tarım ve Hayvancılık bir bütündür ve yemden başlayarak nihai ürüne gelin-
ceye kadar her etabın dikkatle irdelenerek, birbiriyle olan ilişkileri aynı anda düşünülerek bir MASTER plan dahilinde ele
alınıp çözülmelidir. Bu görevde Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığımızın temel politikası olmalıdır.

Sayfa 5’te

Sayfa 18’de

Konuya ilişkin Derneğimiz TÜSEDAD’ın Görüşü:

Tarımsal üretim bakımından dünyanın yedinci büyük gücü olan
Türkiye, sap ve saman ithalatından sonra fabrika yemi

ithal edilsin mi konusunu tartışıyor?
Yazımızda üreticiler ve sektör paydaşlarının konu ile ilgili yorumlarını,

yorumsuz olarak aktarıyoruz.

2012-2013 eğitim öğretim yılının ikinci
döneminin başlamasıyla birlikte 6,3 milyon
öğrenciye, haftanın üç günü süt dağıtımı
başladı. Süt dağıtım töreninde Okul Sütü
Programı'nın 80 ülkede uygulandığını belir-
ten Bakan Eker, şöyle konuştu: "Benim
çocukluğumda ABD'den gelen süt tozunu
kaynatır, bardaklara doldurur, içerdik. Ama
bugün çok şükür ki 200 mililitrelik sütler,
Türkiye'de üretilmiş, Türk sanayicileri tara-
fından üretilmiş, sağlıklı özel ambalajlar içe-
risinde pipetli olarak çocuklarımızın içimine
sunuluyor. Dengeli ve sağlıklı beslenmemiz
için süt çok önemli içecek. Dönem sonuna
kadar 60 milyon litre süt dağıtılmış olacak."

Isparta Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şevki Kaya:
“Fabrika Yemi ithalatını Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Yapsın”

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair
Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi
Kullandırılmasına İlişkin Karar 16 Şubat
2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanmıştır.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve 
Tarım Kredi kooperatiflerince
Tarımsal Üretime Dair Düşük

Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi
Kullandırılmasına İlişkin Karar
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Adnan YILDIZ
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Dergimizin bu sayısında da sek-
törümüz ile ilgili yazmam
gerektiğini biliyorum ancak

elim varmıyor. Sebebi belli, içinizi bir
kerede ben karartmak istemiyorum,
zaten yeterince probleminiz var. Bu
problemlerin had safhaya geldiğinide
yakınen biliyorum. Çünkü ben de bir
süt üreticisiyim. Köy kahvelerindeki
sohbetlere misafir olduğumuzda, bizi
misafir eden, çay ısmarlayan üretici
kardeşimizin ısmarladığı çayı hesaba
yazdırması beni gerçekten hem rahat-
sız ediyor, içimi burkuyor hem de sek-
tör adına ürkütüyor. Doğru yolda olma-
dığımız, birşeylerin yanlış yapıldığı ve
bu yanlışta ısrar edildiği, üreticiye kulak
verilmediği, ciddiye alınmadığı gerçeği
gün gibi ortada.

Bu noktada, öz eleştiri yapmamız
gerektiğinide samimiyetle ifade etmeli-
yim. Eskiler hep doğru söylemişler;
“Derdini Söylemeyen, Derman
Bulamaz” demişler. Veya ne demişler?
“Ağlamayana Meme Vermezler” demiş-
ler. Sonrada demişler ki; “Birlikten
Kuvvet Doğar”...
Aslında bu kuvvet mevcut. 500 bin
kayıtlı üyesi ile  SÜT ÜRETİCİLERİ MER-
KEZ BİRLİĞİ  işte bu kuvvettir. Şimdi
yazacaklarımdan dolayı bana gönül
koymasın bu Birliğin Yöneticileri, hepsi-
de dostumuz, arkadaşımız,  beraber
dertleştiğimiz sevdiğimiz kişiler. Tek
hataları yeterince organize olamamala-
rı ve onların destekçileri 500  bin kişi-
nin ortak gücünün farkında olamama-
ları. Bu gücün desteği ile gerçekten çok

şeyler başarılabilir. Mesela;
1) Damla damla ürettiğimiz, emeğimiz
olan çiğ sütün değer fiyatına satılabil-
mesi için, niçin siz BİRLİK olarak ihale
açma konusunda ürkek ve çekingen
davranıyorsunuz? Bu konunun çözümü
için Bakanlığımıza müracaatınız oldu
mu?  Onlardan somut yardım ve destek
istediniz mi? Hayır mı dediler? Oralı mı
olmadılar?
2) Aynı manada, sütün değerini koru-
ması için dönem dönem Bakanlığımız
arz fazlası sütü, süt sanayicisine pirim
de vererek süt tozuna işlenmesini sağ-
lıyor!  BİRLİK olarak gidip Bakanlığımıza
bu göreve talip olduğunuzu söylediniz
mi? Size "Hayır" mı dediler? Süt tozu
kulelerinin kurulması için (sütün yoğun
olduğu 3 bölgede) yeterince paranız mı

Sevgili dostlar,

yoktu? Cevabınız evet ise, Ziraat
Bankasından kredi talebiniz oldu mu?
Sizi reddettiklerinde Sn. Bakanımızdan
hatta Sn. Başbakanımızdan yardım iste-
diniz mi?
3) Yem hammaddelerinin daha ucuza
üreticiye ulaştırılması konusunda çalış-
malarınız oldu mu? Bakanlığımız nez-
dinde müracaatınız oldu mu? Yardım
talep ettiniz mi?
4) Bütün bu konularda ki çalışmaların,
hazırlıkların teknik alt yapı ve bilgi
gerektirdiğinide kabul ediyorum. Hangi
üniversitelere müracaatınız oldu da,
hocalarımız size “Hayır mı” dediler?
Böyle değerli hocalarımıza BİRLİĞİMİZİN
“Onursal Üyeliğini”-“Fahri Üyeliğini” tek-
lif ettinizde size HAYIR mı dediler?                                                               
5) Arkadaşlar, bana gönül koymayın.
Ancak sessiz kalmak, kadere boyun
eğmek hem üreticiye hem de ülke hay-
vancılığına zarar veriyor!  İki ay evvel
yayınlanan bir önceki sayımızda da,
yine aynı konularla sizlere seslenmiş-
tim, gerçekten gücünüze inandığım
için, ısrarla seslenmeye de devam ede-
ceğim. 
6) Son söz olarak,  “İŞLEYEN DEMİR
IŞILDAR” ve “MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞ-
LANIR” atasözleriyle selam ve saygıları-
mı sunarım.
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GEZİ

• Bir insan evladı, doğumundan ölene kadar süt içebilir. • İşyerinde süt içtiği için işten atılan kimse yoktur.

İstanbul Atatürk Havalananı’ndan
başlayarak 2 saat süren bir yolculu-
ğun ardından, Ben Gurion Havaala-

nı’na inen ekip ilk olarak Kudüs’e hareket
etmiştir. Kadim toprakların ve dinlerin
ortak merkezi olarak kabul edilen Kudüs
ziyaret edilmiştir. Size 3 günlük seyahati-
miz boyunca gördüklerimizi anlatmaya
çalışacağım. 2. ve 3. gün Tel-Aviv de bulu-
nan çiftlikleri ve yem merkezlerini ziyaret
ederek gezi devam etti. Doğal olarak bir-
çok farklı çiftlik ve yem merkezleri bulu-
nan İsrail’in hayvancılığını takdir etme-
mek mümkün değildi. İsrail’de 170 bin
sağmal hayvan bulunmakta imiş ve bu
hayvanların beslenmesi için gerekli olan
kaba yemlerin nasıl elde edildiğini seya-
hat ederken daha iyi anlayabiliyorsunuz.
Çöl olan toprakların nasıl bu kadar yeşil
hale geldiğini rehberimiz Ruti Hanım
anlatıyor: ‘1948 den sonra İsrail’e 450 mil-
yon ağaç dikildi, aklınıza gelebilecek her
çeşitten ağaç mevcut ama çoğunluk ola-
rak zeytin ağaçları dikkat çekmekte.
Tamamen bir planlama içerisinde ekimi
yapılan yem bitkileri ihtiyaçları olan suyu
arıtma sistemlerinden geçen deniz suyu
ile yapıyorlar ve damla sulama sistemi ile
efektif bir şekilde kullanıyorlar’. İlgimizi
çeken konuların en başında hayvanların
beslemesini yem merkezlerinin yapmasıy-
dı, İsrail sistemine göre özel olarak tasar-
lanmış kamyonlarla günde 1 veya 2 defa
hayvanlara yem servis ediliyor. Bunun
sebebini sorduğumuzda planlama ve ser-
vis saatlerine göre bazen çiftliğin yemini

iki serviste gönderdiklerini söylediler.
Doğal olarak ülkemizde bol miktarda ve
kanımca haddinden fazla yapılan grupla-
maların yapılıp yapılmadığı sorusuda
soruldu. Sağmal hayvanlarda verime göre
herhangi bir gruplama yapılmadığı
Sağmal hayvan gruplamasını sadece birin-
ci laktasyondaki hayvanları ayrı bir grup
olarak yaptıklarını diğer hayvanlarda her-
hangi bir gruplama yapılmadığı ve tek ras-
yonla beslendiklerini tekrar ettiler.
İsrail’de süt kotası olduğundan dolayı her
çiftliğin belirli bir kotası bulunmakta ve
fazlasını üretememektedir. 
Konuştuğumuz çiftlik yöneticileri 25 lt’nin
altında süt veren hayvanları sürüden

çıkardıklarını söylediler. Bunun sonucun-
da süt ortalaması 305 gün laktasyondaki
miktarı 11.000-12.500 lt civarında imiş.
İklim koşulları gereği İsrail hayvancılığın-
da ahır yapıları açık ahır tipine sahiptir.
Hava sıcaklığı seyahatimiz süresince 18-
22C idi. Ülkemiz koşullarında sadece Ege
bölgesi ve Akdeniz bölgesinde kısmen
yapılabilecek bir yetiştirme şekli mevcut-
tur. Yem merkezlerinin kapasiteleri gün-
lük 5.000-20.000 hayvan besleyecek şekil-
de yapılandırılmış, 50 çeşit hammadde
bulunan yem merkezlerinin olduğu
görülmüştür. Yem merkezlerinin genel
yapısından söz edecek olursak kaba yem-
ler sundurma çatılar altında muhafaza

edilmekte, Silaj çeşitleri beton silolarda ve
kesif yemler için beton bölmeli yem depo-
ları mevcut. Uygulama kolaylığı açısından
çiftçilerin %80-90'nı yem merkezleri ile
besleme yapıyorlar. Küçük çaplı çiftçiler
ise kendi araçları ile yem merkezinden
hazırlanmış TMR’yi alıp götürüyorlar.
Kısaca anlatmaya çalıştığım gezimizin
katılan tüm işletme sahibi ve çalışanlarına
yararlı olduğu inancındayım. Bizi davet
ederek yaptığımız işe İsrail gözünden de
görme olanağı tanıyan Rasyonel Tarımsal
Besicilik firmasına ve bizlere gezide eşlik
eden herkese teşekkür ederiz. 

Erkan ÖRT
Hamitabat Çiftlik Müdürü

TÜSEDAD üyeleri
“Ağlama Duvarı”nı ziyaret etti

03.02.2013-05.02.2013 tarihleri arasında Kırklareli’nde faaliyet gösteren 
Rasyonel Tarımsal Besicilik tarafından organize edilen İsrail'de Süt Hayvancılığı ve 

Yem Merkezleri Gezisi, Lüleburgaz ve çevresinden çok sayıda çiftlik sahibi 
ve teknik elemanlardan oluşan 23 kişilik katılım ile gerçekleşti.
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BİLİMSEL

• Süt içmek, toplumsal duyarlılığı arttırır.  • Süt içmek için zengin olmak gerekmez. Süt ucuzdur.

Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK 
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Başhekimi

Schmallenberg 
virus enfeksiyonu

Schmallenberg virüs enfeksiyonu
2011 yılında Almanya’nın
Schmallenberg Kasabasında sap-

tanan, buzağı, oğlak ve kuzularda kon-
genital deformasyonlara yol açan yeni
bir viral enfeksiyondur. 2012 yılı itibari
ile başta Hollanda, Belçika, İngiltere,
Galler, İtalya, Lüksemburg ve Fransa
olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde
yayılımını devam ettirmekte ve yani mih-
raklar oluşturmaktadır.
Hastalık etkeni ülkemizde de görülen
akabene virüsüne benzerlik göstermek-
tedir. Virüs başta koyun ve keçiler olmak
üzere sığırları da etkilemektedir. Ayrıca
alpaka,  deve, lama ve geyiklerde enfek-
siyondan etkilenebilir. Enfeksiyonun en
önemli bulaş yolunun kan emen sivrisi-
nek ve tatarcık gibi diğer sokucu insekti-
sitlerle meydana geldiği düşünülmekte,
hayvandan hayvana doğrudan bulaşma-
nın varlığı henüz bilinmemektedir.
Virüsle enfekte hayvanların kan dolaşım-
larda yaklaşık 2- 5 gün süresince virüs
bulunabilir. Bu dönemde sokucu insekti-
sitler virüs taşıyan hayvanı ısırmaları ve
kanını emmeleri sonucu virüsle enfekte
olurlar.  Virüsü taşıyan bu insektisitlerin
sağlam bir hayvanı ısırmalarına bağlı
olarak virüsü enfekte hayvandan sağlıklı
hayvana nakledilir ve bu hayvan gebe ise
fetüsde hastalıktan etkilenir. 
Koyunların daha duyarlı olduklarını

Boyunda geriye doğru gergin bir yapı,
başı sabit tutamama, bel omurlarında
eğilmeler,  kubbe görünümünde kafata-
sı, küçük beyin hacmi ve beyin boşlukla-
rında yoğun sıvı birikimi,  kısa alt çene
yapısı gözlenebilir. 
Bazı hayvanlar normal dış görünümüne
sahip olabilirler. Fakta bu buzağıların
yaşam şansı düşüktür, kukla benzeri bir
görüntüleri vardır. Genellikle yerde
yatma ayakta duramama ve bakar körlük
saptanır. Emme refleksleri mevcuttur,
biberonla süt verildiğinde genellikle
emerler. Hastalık Akabane, Mavidil, BVD
ve hipovitaminöz A ile karıştırılabilir.
Hastalığın tanısında veteriner hekim
meslektaşlarım şüpheli olgulardan mer-
kezi sinir sitemine ait doku örnekleri
(beyin, omurilik), göbek kordonu, yavru
zarı sıvıları alınmalı ve ilgili laboratuarla-
ra gönderilmelidir. Canlı hayvanlarda
özellikle yetişkin sığırlarda akut enfeksi-
yonu tespiti için EDTA-lı kan örnekleri
soğuk zincir eşliğinde viroloji laboratua-
rına gönderilmelidir. Hastalığa özgü
serolojik test çalışmaları başarılı bir şekil-
de yürütülmekte ve geliştirilmektedir. Şu
an anti-Schmallenberg virus (SBV) anti-
korları tespiti için endirekt ELISA kiti tica-
ri olarak mevcuttur.  Antikor tespitinde
buzağılara kolostrum verilmeden kan
örnekleri alınmalıdır.
Hastalığa yakalanan yetişkinler ve canlı
doğan buzağılar için bir tedavi yöntemi
henüz bilinmemektedir. Korumada
insektisit mücadelesi oldukça agresif bir
şekilde yürütülmelidir. Hastalığın şu an
için geliştirilen bir aşısı bulunmamakta-
dır.  Virüsün insanlar için zoonotik özelli-
ği henüz netleşmemiştir. Bu nedenle
biyo-güvenlik ve hijyen kurallarını elden
bırakmamakta fayda vardır.
Ülke ekonomisine bin bir zahmetle katkı
sağlayan siz değerli üreticilerimiz ileriki
dönemlerde kabaca aktarmaya çalıştı-
ğım bu hastalıkla karşı karşıya kalabilirsi-
niz. Sizin ve dolayısı ile ülkemizin maddi
ve manevi zor durumda kalmaması için
hayvan alımlarında belirttiğim bu hasta-
lığa karşı gerekli tedbirleri veteriner
hekim arkadaşlarım vasıtası ile sağlama-
nız son derece önemlidir.

İmmun sistemi zayıf olan sığırlarda belir-
tilen bulgular daha şiddetli seyredebilir. 
Gebe ineklerin veya düvelerin enfeksiyo-
na maruz kalmasına takiben yeni doğan
yavrular ve Fetüslerdeki Klinik yansıma-
lar oluşur. Fetüs veya buzağıda klinik
bulgular annenin ve fetüsün gebeliğin
hangi döneminde virüse maruz kaldığı
ile ilişkili olarak farklılık gösterir. Eğer
anne adayı ve fetüs gebeliğin ilk 100
günü içersinde virüsle enfekte olursa alt-
taki fotoğrafta görüldüğü gibi bükük ve
çengelli yapıda eklem bozuklukları mey-
dana gelebilir. 100 gün ve 6 ay içersinde
enfeksiyona maruz kalmalarda ise etken
fetüsün merkezi sinir sistemi ile ilişkili
bozuklukların oluşmasına yol açabilir.

düşünürsek, koyunculuğun yoğun yapıl-
dığı bölgelerdeki sığırlar daha büyük bir
risk altındadır.
Ülkemizde özellikle ege kıyı şeridinde
benzer buzağı ve kuzu doğumları belir-
lenmiştir. Yapılan Mavidil, Akabane,
kuzular için Border, buzağılar için BVD
testlerinde negatif yanıtlar alınması üze-
rine Schmallenberg virüs olabileceği
düşünülmüş fakat bu enfeksiyona yöne-
lik testler maalesef yapılamamıştır.
Virüsle enfekte olan yetişkin sığırlarda
belirgin bir klinik yansıma dikkati çek-
mez. Yetişkin sığırlarda hafif beden ısısı
artışı, ishal, süt veriminde azalma gibi
bir kaç gün içersinde kendi kendine kay-
bolan klinik yansımalar tespit edilebilir.
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YORUMSUZ!

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı nasıl ki sap-saman-
yonca, çayır bitkileri ithalat yasa-

ğını kaldırıp bu ürünlerin fiyatlarını düşür-
dü ise fabrika yemi ithalatındaki gümrük
vergi oranlarını düşürüp hayvancılık sektö-
ründeki maliyetlerin düşmesine katkı sağ-
laması gerekiyor. Avrupa Ülkelerinde 50
kiloluk bir torba fabrika yeminin fiyatı 19-
20 TL, Türkiye’de ise 46-48 TL’ olduğunu
söyleyen Şevki Kaya fabrika yemlerindeki
gümrük vergileri kaldırıldığında çiğ süt
üretiminin sürdürülebilirlik kazanacağını
söyledi. Çiğ Süt Üreticileri Isparta’da
uygulanan 92 kuruş fiyattan kazanç sağla-
yamadığı halde karın tokluğuna üretimle-
rini sürdürüyor. Endüstriyel süt sektörü-
nün 2011 yılında % 68 kazanç sağladığı,
yine bu sektörün % 20’lik büyüme sağladı-
ğını belirtilmesi, 2012 yılı Eylül ayında
Ulusal Süt Konseyindeki çiğ süt fiyat
pazarlıkları esnasında uzmanlarca çiğ süt
maliyetlerinin hayvan sahipleri için 1,3 TL
olduğu halde niçin 90 kuruş referans fiyat-
larının üretici temsilcileri tarafından kabul
edildiğinin sorulması üzerine Isparta Süt
Üreticileri Birliği Başkanı Şevki Kaya; ‘Çiğ
sütü üretenler ve temsilcileri güçsüz’ yanı-
tını vermiştir. Çiğ süt çabuk bozulabilen
bir ürün, bankalara, yemcisine borçluyuz.
Satmıyoruz deme gücümüz yok. Biz çareyi
saman ithalatında olduğu gibi fabrika yemi
ithalatında görüyoruz. Elbette ki ambalajlı
ürünlerin fiyatlarının da sorgulanacağı,
dizginleneceği bir düzenleme de getirilme-
lidir. Süt Üreticileri Birliğinden diğer iller-
den konuştuğumuz başkanları ‘’Türkiye
Tarım Kredileri Kooperatifleri aracılığı ile
devlet nasıl ki saman ithal edip saman
piyasasını düzenliyor ise fabrika yemleri
de ithal edilerek piyasa düzenlenmeli.
TTKK birliğinin tüm illerde, ilçelerde
depoları var, yapılacak düzenlemede özel
sektör değil TTKK Birliği fabrika yemi
ithal etmeli’’ diyor. 

Ulusal Yem Konseyi Kurulmalı
Isparta SÜB Başkanı Sayın Şevki Kaya
ülkemizdeki yem fabrikaları çiftçilerden
mısır, yemlik buğday, arpa vb. ürünleri
mevsiminde ucuza kapatıp yemi ise hay-
van sahiplerine diledikleri fiyattan satı-
yorlar. Bir un fabrikasından biz kepek

satın alamıyoruz. Çünkü o fabrikanın üre-
teceği kepeği önceden yem fabrikaları
kapatmış oluyorlar. Yem fiyatlarını kurul-
ması gereken Ulusal Yem Konseyi belir-
lemeli, yem fiyatlarında yemi tüketen biz-
ler de söz sahibi olmalıyız diyor.

Türkiye’deki yem fabrikalarının pahalı
yem ürettikleri, fahiş fiyata sattıkları ve
aralarında fiyat anlaşmaları yaparak fiyat
belirledikleri konusundaki düşünceleri
için; ‘Ülkemizdeki çiftçiler mısır, yağlı
tohum bitkilerini pahalı üretiyor. Buğday
da pahalı üretiliyor. Ülkemizde buğday
hasadı yağışlı mevsime denk geldiğinde yıl-
lık buğday rekoltesinin 2/3’ü yemlik buğ-
day haline gelerek fabrikalarda yem haline
getiriliyor. Yemlik buğday bile dış piyasaya
nazaran pahalıdır. Mısır, yağlı tohumlar,
yemlik haline gelebilen buğdayın üretim
maliyetlerini oluşturan gübre, tohum,
mazot giderleri ucuzlatılırsa bize de bu gir-
diler ucuza satılır ve biz de hayvancılık sek-
törüne ucuz fabrika yemi satarız.’  
Yabancı ülkelerde üretilen mısır, yağlı
tohum gibi yem hammaddeleri ithalatın-
da Türkiye’nin gümrük vergisi duvarları
var. Türkiye bu duvarları kaldırırsa biz
Avrupa’dan daha ucuza yem üretir ve
satarız. Fakat bu duvarlar kaldırılacak
olur ise duvar yerli çiftçilerimiz üzerine
yıkılır. Yem fabrikaları asla fahiş fiyatla
yem satmıyor. Dünya ile kıyasta bir fahiş-
lik var ise girdiler fahiştir. Ülkemizde yem
piyasasında kıyasıya bir rekabet var. Bir
rekabet olmasaydı ve aralarında fiyat
anlaşmaları olsa idi Rekabet Kurumu
bugüne kadar bir soruşturma açardı.
Türkiye’de gıda, tarım konusunda reka-
bet kurumunca soruşturmaya uğramayan
tek sektör biziz. Minimum kar marjı ile
çalışıyoruz, diyor.

Hayvancılık sektörü fabrika yemlerinin
sap-saman da olduğu gibi sıfır gümrükle
ithalatını istiyor. Yem girdileri olan mısır,
ayçiçeği gibi yağlı tohumları siz ve üyele-

riniz üretiyor sorusuna cevap olarak;
‘Mazotu, gübreyi, tohumu yabancı ülke
çiftçilerinden daha pahalı elde ettiğimiz-
den yem girdileri olan bu ürünleri diğer
ülkelere oranla pahalı üretiyoruz.
Girdilerimiz yabancı ülke çiftçilerinin
maliyetlerine indirildiği takdirde bizde
yabancı ülke çiftçilerinden daha ucuza
ürün üretiriz. Fabrika yemlerinin ithala-
tında gümrükler indirildiğinde biz üretti-
ğimiz ürünleri ne iç piyasada ne dış piya-
sada satamayız. Çiftçiliği mi bırakalım?
Hayvancılık sektörü bir aynayı alıp kendi-
sine baksın. Bir hayvana 4 dekar arazi
gerekir. Bu arazide hayvanlar için kaliteli
kaba yem olan yonca vb. üretmeli. Tahıl
buğday ekmeyen birisinin hayvanları için
buğday anızı olan sap-samanı bedava
alması beklenmemeli. Bitki üretimi mes-
leği olan çiftçilik ile hayvancılık yekpare
bir iştir. Bin baş hayvancılık işletmesini
sıfır faiz ile kuranların bir dekar tarlası
olmayınca elbette ki sap-samanı bile para
ile satın alacaklardır. Fabrika yemlerinde
gümrük vergilerinin %130 olması fabrika-
ları değil ülkemizin çiftçilerini koruyor.

Üretim açığı olduğunda yem girdilerin-
den mısır vb. ürünler zaten zaman zaman
belirli tonajlarda gümrük vergisiz ithaline
izin veriliyor. Kaliteli kaba yem üretimin-
de açığın olması kalitesiz kaba yem olan
sap-saman açığını oluşturdu, bu yüzden
sap saman, yonca ithalinde gümrüklerin
sıfırlanmasına izin verilerek ithalinin önü
açıldı. Çiftçilerin ürettiği yem hammad-
desi olan mısır vb. ürünlerin gümrük ver-
gileri sıfırlandığı takdirde çiftçilik, tarım
sürdürülemez hale gelip tarım nüfusu
köyleri boşaltıp iş aramak, geçinmek için
şehirlere göç eder. Ülkeden üretilen
ürünlerde açık yoksa bu tarımsal ürünleri

gümrüksüz ithal etmek çiftçilerin, kırsal
kesimin felaketini doğurur. Ülkemizin
geldiği bu noktada kaliteli kaba yem, yağlı
tohumlardaki devlet destekleri gözden
geçirilmelidir. Kaliteli kaba yem ile besle-
nen hayvanlar daha az kesif yem (fabrika
yemi) ve sap-saman tüketirler, kaliteli
kaba yem ile beslenemeyen hayvanlar
daha çok kesif yem, sap-saman tüketirler.

2 Eylül 2012 tarihinde yayınlanan
Bakanlar Kurulu kararnamesi ile kepek,
arpa, soya vb yem hammaddelerinin itha-
lindeki gümrük vergilerinde indirime
giderek bu ürünleri kullanan yem fabrika-
larının girdi maliyetleri azaltılmış ise de
yem fabrikalarının bunu hayvancılık sek-
törüne olan satışlarına yansıtmadıklarını
ortadadır. Görülüyor ki yem hammadde-
lerinin ithalatındaki gümrük indirimleri
hayvancılık sektörünün maliyetlerini
azaltmak maksadı ile yapılmış olsa da bu
gümrük indirimlerini satış fiyatlarına yan-
sıtmayışlarında daha fazla kazanç hırsı,
fahiş fiyat görülüyor. Fabrika yemlerinin
Avrupa fiyatları 19-20 TL olmasa da ülke-
mizdeki fiyatlardan çok daha aşağılarda
olması gerek. Endüstriyel süt sektörünün
dilediği fiyattan ambalajlı ürünleri satma
ve yine dilediği fiyattan çiğ sütü satın
alma şansı ve kazanç hırsında olduğu gibi
yem sektörü de aynı çizgide yürüyor.
Hem ambalajlı süt ve süt ürünü hem de
yem fabrikası olan firmalar üreticilerimiz-
den çiğ sütü satın alırlar iken ‘’ yemi de
benden alacaksınız, yoksa sütünüzü
almam ‘’ baskısını kuruyorlar. 
Çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin hasat
mevsimini aşıp çiftçinin elinde ürünlerin
kalmadığı dönemlerde fabrika yeminin
ithali için teklifimizi Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığına sunacağız. Sap-
saman ithalatında olduğu gibi bu konuda
da Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
mi görevlendirilir yoksa özel firmalara da
mı bunun yolu açılır, bu ilerleyen günler-
de belirlenebilir. Şu an ülke dışında fabri-
ka yemlerinin Türk Limanları, çeşitli
şehirlerimize torbasının kaç liraya mal
olabileceğinin proforma bilgilerinin
etüdü içerisindeyiz. Fabrika yemlerini
dilediği fiyattan satan yem sektörü ancak
bu şekilde terbiye ettirilir. Yem sektörü
terbiye edilirken çiftçilerimizin zarar gör-
memesine özen gösterilecektir.

Tarımsal üretim bakımından dünyanın yedinci büyük gücü olan
Türkiye, sap ve saman ithalatından sonra fabrika yemi ithal edilsin
mi konusunu tartışıyor? Yazımızda üreticiler ve sektör paydaşlarının

konu ile ilgili yorumlarını, yorumsuz olarak aktarıyoruz. 

Konuya ilişkin Derneğimiz TÜSEDAD’ın Görüşü:
Yukarıdaki görüşleri okuduğumuzda sektör paydaşlarının yorumları sadece
kendi pencerelerinden bakıldığında haklı gibi gözükebilir.
Hayvancılık sektörü ile uğraşan bizler için, geçici bir süre için bile olsa ucuz süt
yemi temin edebilmemiz bir nebzede olsa bizleri ferahlatır ancak Türk çiftçisi
için sonun başlangıcı demektir. İşte onun için biz TÜSEDAD olarak diyoruz ki;
Tarım ve Hayvancılık bir bütündür ve yemden başlayarak nihai ürüne gelince-
ye kadar her etabın dikkatle irdelenerek, birbiriyle olan ilişkileri aynı anda düşü-
nülerek bir MASTER plan dahilinde ele alınıp çözülmelidir. Bu görevde Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın temel politikası olmalıdır.

Isparta Süt Üreticileri Birliği 
Başkanı Şevki Kaya:

‘Fabrika Yemi ithalatını 
Tarım Kredi Kooperatifleri

Birliği Yapsın’

Yem Üreticileri Birliği Başkanı
Sayın Murat Ülkü Karakuş:

‘Gümrük vergisi duvarları 
kaldırılacak olur ise duvar yerli

çiftçilerimiz üzerine yıkılır’

Çukurova Çiftçiler Birliği Yön.Krl.
Üyesi Hanım Çiftçi Oana Çorat:

‘Fabrika yemlerinde gümrük 
vergilerinin %130 olması 

fabrikaları değil ülkemizin 
çiftçilerini koruyor’

Yem Üreticileri Birliği Genel
Sekreteri Prof. Dr. Nizamettin

Şenköylü:
‘İthalat olursa çiftçilik 

sürdürülemez hale gelir’

Tarımsal Süt Üreticileri Merkez
Birliği Başkanı, Ak Parti Bursa
Eski Milletvekili Ali Koyuncu:

‘Hasat mevsimi aşılıp çiftçinin
elinde ürün kalmadığında 

ithalat yapılmalı’

• Süt içmek, toplumsal duyarlılığı arttırır.  • Süt içmek için zengin olmak gerekmez. Süt ucuzdur.
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yüzde 50, işletme kredilerinde yüzde
25 faiz indirimi uygulanacak.

Yem bitkileri üretimine 
sıfır faizli kredi
Bu yıl uygulanacak düşük faizli tarımsal
kredilerde en önemli yenilik yem bitki-

Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net 
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

Hayvancılıkta düşük
faizli krediler…

Hayvancılık sektörü, 5 yıl önce,
2008’de çiğ süt fiyatının 80
kuruştan 40 kuruşa düşürülme-

siyle büyük bir krize sürüklendi.
Hükümetin o dönemde önlem almak
yerine hayvancılık destekleme politikası-
nı değiştirerek hayvan başına ödeme sis-
temine geçmesi krizi daha da derinleştir-
di. İlk etapta süt hayvancılığı yapanlar
krizden daha çok etkilendi. Yaklaşık 1
milyon süt ineği kesildi. Çok sayıda işlet-
me kapandı. 
Süt hayvancılığında başlayan kriz, bir
süre sonra ette de yaşandı. Kırmızı et
fiyatı yükselince hükümet yine önlem
almak yerine kolay yolu tercih ederek
canlı hayvan ve daha sonra karkas et
ithalatına kapıları açtı.
Kapıların ithalata açıldığı 2010 yılında,
Hükümet önemli bir karar daha aldı.
Hayvancılığa sıfır faizli yatırım ve işletme
kredisi verdi. 2010-2012 döneminde
yaklaşık 7 milyar lira sıfır faizli ve düşük
faizli kredi verildi. Binlerce yeni işletme
kuruldu. 
Aynı zamanda hayvancılığa verilen des-
teklerde de ciddi artışlar oldu. 2002’de
80 milyon lira olan hayvancılık destekle-
ri 2012’de 2,2 milyar liraya ulaştı.
Verilen desteklerin de, kredinin de çok
büyük bölümü hayvan ithalatına gitti.
İçerde hayvan olmadığı için alınan kredi
ile dışarıdan hayvan getirildi.

Krize çare aranıyor
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatifleri aracılığı ile verilen kredile-
rin hayvancılığa yarar mı, zarar mı getir-
diği bugün daha çok tartışılıyor. Krediyi
kullananların önemli bir bölümü daha
önce hayvancılık yapmamış sektör dışın-
dan yatırımcılar. Sıfır faizli kredinin cazi-
besine kapılıp yatırım yapan çok sayıda
yatırımcı bugün pişmanlığını dile getiri-
yor. Bazıları elindeki işletmeyi yarı fiyatı-
na satmaya hazır. Bazı yatırımcılar ise,
kredi ile kurdukları işletmeleri ayakta tut-
maya çalışıyor. Devletin hem yatırımları
teşvik etmesinden hem de ithalatı sür-
dürmesinden yakınıyorlar.
Geçen yıl baş gösteren ve hala süren
saman krizi ise işin tuzu biberi oldu.
Canlı hayvan, karkas et ve saman ithal
eden Türkiye son 5 yılda deyim yerindey-
se krizden kurtulamadı. Bu kriz ortamın-
da Hükümet 2013 yılında da sıfır faizli ve
düşük faizli hayvancılık kredisi ile yatı-
rımları teşvik etmeye karar verdi. Düşük
faizli krediler hayvancılıktaki krize çare
olabilir mi?
Çare olmadığı geçmiş yıllardaki uygula-
malarda görüldü. Fakat buna rağmen,

geçmişin değerlendirmesi dahi yapılma-
dan bu yıl da düşük faizli kredi uygula-
ması sürdürülecek. Bakanlar Kurulu’nun
15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan kararnamesine göre hayvan-
cılıkta düşük faizli kredinin ayrıntılarını
şöyle özetleyebiliriz:

Düşük faizli 
kredi limitleri değişti
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliğinde kul-
landırılacak kredinin üst limiti 20 mil-
yon lira olarak belirlendi. Damızlık süt
sığırcılığı dışındaki diğer yatırım ve
işletme kredilerinde ise üst limit 15 mil-
yon liraya çıkarıldı. Geçen yıla göre faiz
indirimi uygulanacak kredi dilimlerinde
artış yapıldı. Geçen yıl damızlık süt
sığırcılığı yatırımlarında 250 bin liraya
kadar olan yatırım kredilerine sıfır faizli
kredi verilirken bu sene 750 bin liraya
kadar olan yatırım kredilerinde yüzde
100 indirim, yani sıfır faiz uygulanacak.
İşletme kredilerinde ise 750 bin liraya
kadar olan kredilerde yüzde 50 faiz
indirimi olacak. Ayrıca, geçen yıl 250
bin lira ile 3 milyon lira arasındaki kredi
diliminde yatırım kredilerinde yüzde
75, işletme kredilerinde yüzde 50 faiz
indirimi uygulanırken bu sene 750 bin
lira ile 5 milyon lira arasındaki kredi dili-
mine bu faiz indirimleri uygulanacak.
Yine geçen yıl 3 milyon lira ile 20 mil-
yon lira arasındaki kredi dilimine yatı-
rım kredilerinde yüzde 50, işletme kre-
dilerinde yüzde 25 faiz indirimi uygula-
nırken bu sene 5 milyon lira ile 20 mil-
yon lira arasındaki yatırım kredilerine

leri üretiminin sıfır faizli kredi ile des-
teklenmesi. Bakanlar Kurulu Kararına
göre yem bitkileri üretimini artırmak, ot
ve saman ithalatını önlemek için ilk kez
çok yıllık yem bitkisi üretiminde sıfır
faizli kredi verilecek. Çok yıllık yem bit-
kisi üretenlere 1,5 milyon liraya kadar
verilecek yatırım kredisinden faiz alın-
mayacak. İşletme kredisi ise yüzde 75
indirimli olacak.

Kanatlı sektöründe 
kredi kapsamı 
genişledi
Kanatlı sektörü kredilerinde önemli iki
değişiklik yapıldı. Birincisi, kredi üst
limitinin yüzde 100 artırılması.
İkincisi, kanatlı sektöründe damızlık
yetiştiriciliğinin de kredi kapsamına
alınması.
Geçen yıl kanatlı sektörüne yönelik 1,5
milyon lira olan kredi üst limiti 3 milyon
liraya çıkarıldı. Kredinin faizine gelince,
yatırım kredilerinde yüzde 50, işletme
kredilerinde yüzde 25 indirim uygula-
nacak. Bu yıl ilk kez kanatlı sektöründe
damızlık yetiştiriciliğinde 7,5 milyon
lira üst limitli kredi verilecek ve faizi de
sıfır olacak.
Özetle, 2013 yılında da hayvancılık
sektörü sıfır faizli ve düşük faizli kredi-
lerle teşvik edilecek. Bakanlar Kurulu,
kredi kullanarak zor duruma düşen
yatırımcıları da unutmamış. El değişti-
recek işletmelere de kredi verilecek.
Yani işletmelerini daha kolay satabile-
cekler. Sıfır faizli kredilerden söz eder-
ken banka komisyonlarından söz etme-
mek olmaz. Yatırımcılar sıfır faizli kredi
kullanırken ödedikleri komisyonlar bir
hayli yüksek. Komisyon sorunu çözüle-
mezse bu yılda yatırımcılar büyük zara-
ra uğrayacak.

HAYVANCILIKTA 2013 YILI 
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER

Kredi Konuları İndirim Oranı (%) Kredi Üst Limiti (TL) 
Yatırım İşletme
Dönemi Dönemi/Kredisi

Hayvansal Üretim Konuları
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği 20.000.000
750.000 TL'ye kadar 100 50
750.001-5.000.000 TL 75 50
5.000.001 -20.000.000 TL 50 25
Yaygın hayvansal üretim 500.000
50.000 TL'ye kadar 50 50
50.001-500.000 TL 25 25
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Damızlık düve yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 50 25 3.000.000
Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50 3.000.000
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 100 5.000.000
Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50 1.500.000
Aneılık 50 50 1.500.000
Kanatlı sektörü 50 25 3.000.000
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Su ürünleri yetiştiriciliği 100 50 5.000.000
Su ürünleri avcılığı 50 25 1.500.000

• Arabanıza yakıt alırken, kendinize de süt alın.  • Süt içmeyen çocuk sorunludur. Doktorunuza danışın.
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ÖNERİ

• Çocuklarınızın sağlığı için süt için.   • Hiçbir teknoloji süt yapamaz.   • Bugün süt içtiniz mi?

Karma yem, kaba yem ve yem 
hammaddelerinde KDV oranının yüzde 1’e

indirilmesi ve elde edilecek faydalar

1.
Karma Yem Tüketimi
Yaygınlaştırılarak Hayvansal
Üretim Verimliliği Arttırılacaktır  

a. Türkiye’deki büyükbaş ve küçükbaş
hayvanların sağlıklı ve dengeli beslen-
mesi halinde tüketmesi gereken karma
yem toplamı yıllık 32.4 milyon tondur.
Ancak Türkiye’de mevcut büyük ve
küçükbaş hayvan varlığının tükettiği
karma yem toplamı ise yaklaşık 7.3 mil-
yon ton olup potansiyel (gerekli) tüketi-
min yüzde 25’i kadardır.  
b. Süt sığır hayvanlarının verimleri hay-
van başına 2 ile 9 litre arasında artacak
ve ülkemiz süt sığır hayvanlarının süt
verimleri dünya ortalamalarına yüksele-
cektir,
c. Et sığır hayvanlarının karkas ağırlık-
ları ortalama 40-70 kg arasında arta-
caktır,
d. Türkiye’de yaklaşık sağılan 5 milyon ve
kesilen 2.5 milyon büyükbaş hayvanın
yüzde 85’inde sağlanacak verim artışı ile
yılda ortalama 7.3 milyon ton ilave süt
ve 125 bin ton ilave et üretimi sağlanabi-
lecektir,
e. Bu ilave süt ve et üretiminin işletmele-
re ve ekonomiye sağlayacağı ilave gelir
2011 fiyatlarıyla 8.15 milyar TL (5.84
milyar TL süt ve 2.31 milyar TL et) ola-
caktır,
f. Beslenmeye bağlı metabolik hastalık-
ların görülme sıklığı azalacak ve ilaç kul-
lanımı azalacaktır,
g. Türkiye’de en çok yaşanan beslenme
bozukluklarına bağlı döl verimi sonunu
en aza indirilecek ve verimli hayvan sayı-
sı artacaktır,

h. Artacak süt verimliliğine bağlı olarak
sığırlar uzun yıllar sağılabilecek ve
potansiyel süt üretimi alınabilecektir.  

2. Yem Alım/Satımlarının
Kayıt İçin Alınması
Sağlanacaktır
a. Yem üreticileri tüm satışlarını faturalı
gerçekleştirecek,
b. Hayvan yetiştiricileri için karma yem-
lerin satın alınması ve tüketimi cazip ola-
cak ve talep edilecek,   
c. Hayvan yetiştiricilerinin hayvan yemi-
nin % 8 KDV oranını yüklenmesi ortadan
kalkacak ve faturalı alımların cazibesi
artacak, böylece aile tipi küçük üreticiler
korunacak,  
d. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği’nin Ocak 2013’de hazırladığı rapora göre; KDV oranının
yüzde 1’e indirilmesi halinde elde edilecek fayda ve katkılar:

kayıt içine girmesi özendirilmiş ola-
caktır.

3. Küçük Ve Orta Ölçekli
İşletmelerin Karlılıkları
Arttırılacaktır 
a. Karma yem kullanmaya başlayacak
küçük ve orta ölçekli işletmelerde KDV
yükü 7 puan azalacak, üretim maliyetle-
ri içindeki yüzde 70 payı da dikkate alın-
dığında karlılık 4-5 puan arasında arta-
caktır.
b. Karma yem kullanımı ile birlikte işlet-
melerde birim verimlilikte sağlanacak
yüzde 10-20 arasındaki artış gelirlerde
de benzer artışlara, işletme karlılığında
ise 8-12 puan arasında artışa yol açabi-
lecektir.
c. Karma yem kullanımının genişletilme-
si yoluyla verimliliğin ve gelirlerin, sonuç
olarak işletme karlılıklarının arttırılması
hayvan yetiştiriciliği için istenilen (gerek-
siz) sübvansiyon taleplerini de azalta-
cak/sona erdirecektir.

4. Hayvancılık
Sektöründeki Faaliyetler
Kayıt İçine Alınacaktır 
a. Yaklaşık 3 milyon ton karma yem kul-
lanımı kayıt içine alınacaktır,
b. Kayıt dışına yol açan hayvan yetiştirici-
lerinin kendi yemlerini üretim eğilimi

kırılacaktır,
c. Yemlerin nakliyesi ve depolanması
işleri kayıt içine girecektir,
d. Be nedenden kaynaklanan kayıt dışı
hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal ürün
üretimi en aza inecek, 
e. İzlenebilirlik ve gıda güvenliğinde
olumlu gelişme yaratacaktır. 

5. Yem Sektöründe Sağlıklı
Planlanma Yapılacak, İlave
Yatırımlar ve İstihdam
Özendirilecektir 
a. Kayıt dışının ortadan kalkması/azalma-
sı ile orta-uzun vadeli projeksiyonlar ve
planlamalar daha sağlıklı yapılır hale
gelecektir,
b. 2023 yılı için öngörüler tüketim ve
üretim hedeflerine ulaşılması için büyük
ölçekli yatırımlar ile sektörde ilave istih-
damın önü açılacaktır.

6. Hayvansal Ürün Üretim
Maliyetlerinde Sağlanacak
Göreceli Gerileme İle Et ve
Süt Tüketimi Dolaylı
Yoldan Özendirilecek Ve
Kolaylaştırılacaktır  
a. Türkiye’de kişi başına hayvansal
besin tüketimi uluslar arası ortalamala-
rına göre oldukça düşük olup 2010 yılı

itibariyle kişi başına et tüketimi 25.4
kilogramdır. Türkiye 177 ülke arasında
121. sırada yer almaktadır. Türkiye’de
et tüketiminin önündeki engellerin
başında yüksek et fiyatları gelmektedir.
Yemlerde uygulanan % 8 KDV oranı da
et üretim maliyetlerini artırmakta ve
dolayısıyla et fiyatlarının daha yüksek
oluşmasına neden olmaktadır. Benzer
şekilde yıllık kişi başına süt tüketimi yıl-
lık 25 litre ile 144 litre olan AB ortala-
masının oldukça altındadır.  Burada da
yüksek süt fiyatları ve maliyetleri sınır-
layıcı olmaktadır. Yemlerde uygulanan
% 8 KDV oranı süt üretim maliyetlerini
de artırmaktadır. Ayrıca yüksek et fiyat-
ları nedeniyle canlı hayvan ve karkas et
ithalatına da başlanmış ve son 3 yılda 3
milyar dolarlık ithalat yapılmak zorunda
kalınmıştır. 
b. KDV oranının indirilmesi ile et ve süt
üretim maliyetleri düşecek, et ve süt
fiyatları ucuzlayabilecek, böylece nüfu-
sun daha sağlıklı ve dengeli beslenmesi
ve hayvansal ürünlerden yeterince yarar-
lanması sağlanacaktır. Et ithalatı da aza-
lacaktır. 

7. % 8 KDV Oranının % 1’e
İndirilmesi İle Yaratılacak
İlave Gelir Olanakları  
a. Türkiye’de karma yem ürünlerinin
tamamında ve kaba yemler ile yem
hammaddelerinde KDV oranının %
8’den % 1’ e indirilmesi ile birlikte vergi
gelirleri kaybı olmayacaktır. Nitekim
yem üreticileri bir “ara sektör” olup nihai
KDV ödeyicisi değildir. Ara sektör olarak
bir bakıma vergi aracılığı işlevi görmek-
tedir.   Nihai tüketicinin ödediği KDV
oranı değişmedikçe bir vergi kaybı orta-
ya çıkmayacaktır.
b. Buna karşın KDV oranının önerildiği
gibi % 8’den % 1’e indirilmesi halinde
kayıt dışının önlenmesi, ilave karma yem
kullanımı ve verimlilik artışının etkisi ile
ortaya çıkacak yeni vergilenebilir alanlar
nedeniyle yaklaşık 656,6 milyon TL ilave
vergi geliri elde edilebileceği hesaplan-
maktadır.  Böylece KDV indirimi ile orta-
ya gelir kaybı çıkmazken ilave gelir elde
edilebilecektir.  
c. Çalışmanın son bölümünde kayıt
içine alınabilecek faaliyet alanları var-
sayımlarına bağlı olarak oluşacak ilave
vergi gelirleri ayrıntılı olarak sunul-
maktadır. 
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• Süt içen toplumlar savaşmak yerine barışçıl çözümler bulur. • Süt en zararsız ve en yararlı beyazdır. 

Ülke hayvancılığına bilimsel katkı...

Türkiye’nin önde gelen hayvan yemi
üreticilerinden Matlı Gıda Grubu,
ülkemizde yeni yem çeşitlerinin

ortaya çıkartılmasına bilimsel çalışmalar
çerçevesinde yön vermek, büyükbaş ve
küçükbaş hayvan işletmelerinin yatırım-
cı, yönetici ve tüm çalışanlarının hayvan
bakım, besleme, sağlık ve genel yönetim
ile ilgili konularında bilinçlenmesini sağ-
lamak, bu yapıların kârlı birer işletme
haline getirilmesine ve sahada ortaya
çıkan bakım ve besleme kaynaklı sorunla-
rın çözümüne katkıda bulunmak amacıy-
la 2006 yılında, kurucusunun adını taşı-
yan “Ömer Matlı Akademi Hayvancılık
Araştırma ve Geliştirme Merkezi”ni sektö-
rün hizmetine sundu.

Üniversite ile işbirliği
Ömer Matlı Akademi, Ar-Ge faaliyetlerini
Uludağ Üniversite ile imzalanan protokol
çerçevesinde, Uludağ Üniv. Veteriner
Fakültesi’nin desteği ile sürdürüyor.
Karacabey’de 33 bin metrekare arazi
üzerine kurulu Hayvancılık Araştırma ve
Geliştirme Merkezi’nin bünyesinde bir de

eğitim ve uygulama çiftliği yer alıyor. Bu
çiftlikte halen 100 baştan fazla koyun
koyun ile 180 kadarı sağmal olmak üzere
500’ü aşkın sığır bulunuyor.

Süt verimine doğrudan etki
Ömer Matlı Akademi’de geliştirilen daha
verimli, daha yüksek enerjili, daha iyi
besleyen ve daha çok süt verimi sağla-
yan sığır yemleri önce eğitim çiftliğinde-
ki hayvanlar üzerinde deneniyor, bilaha-
re yetiştiricinin kullanımına sunuluyor.
Eğitim ve uygulama çiftliğimizdeki süt

sığırlarından günde 6 ton süt elde edili-
yor. Her bir sığırın günlük ortalama süt
verimi 33,7 litreye ulaşıyor ki bu yüksek
verimde, Ömer Matlı Akademi
Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme
Merkezi’nde geliştirilen yemlerin doğru-
dan katkısı var.

Sorunlara bilimsel çözüm
Matlı Gıda Grubu, Ömer Matlı Akademi
Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme
Merkezi’nde ülke hayvancılığı adına
önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bir
yandan büyükbaş ve küçükbaş hayvan
yetiştiriciliği hakkında bilimsel verilere
dayalı bilinç oluşturmak amacıyla ar-ge
faaliyetleri gerçekleştiren merkez,
TÜBİTAK destekli projelerle de süt sığırcı-
lığında beslenmeye dayalı döl verimi
problemlerine ışık tutuyor. 

Ömer Matlı Akademi Hayvancılık
Araştırma ve Geliştirme Merkezi
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Gelişmiş laboratuarda 
analizler
Ömer Matlı Akademi’de sindirilebilirlik
ve performans çalışmaları ile hazırlanan
rasyon ya da yemlerden maksimum fay-
dalanma dereceleri ölçülürken, depola-
ma ya da hammadde alım şartlarına
dayalı olarak ortaya çıkabilen hijyenik
sorunlar, toksin analizleri ile tespit edile-
biliyor. Ömer Matlı Akademi Hayvancılık
Araştırma ve Geliştirme Merkezi labora-
tuvarında şu analizler yapılabiliyor:
-Sütte yağ, kuru maddde, protein ve lak-

toz analizi.
-Kanda kalsiyum, fosfor, sodyum, potas-
yum, kan üre nitrojeni, albumin, amilaz,
total bilurubin, kreatin, glikoz, total pro-
tein, globulin analizi.
-Yem ve hammaddelerde aflatoksin, T2
toksin, okratoksin, toplam toksin analizi.

Sonuçları yetiştiricimizle
paylaşıyoruz
Ömer Matlı Akademi’nin çalışmaları ve
bu çalışmalardan elde ettiği sonuçlar,
çiftlik ziyaretleri, bu ziyaretler sırasında

gerçekleştirilen yerinde eğitimler ve
Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen
panel ve sempozyumlar ile çiftçi ve yetiş-
tiriciye de görsel ve uygulamalı olarak
aktarılıyor. Böylece ülke hayvancılığının
çıtası yükseltiliyor.

Sanal dünyanın da 
akademisi var
Ömer Matlı Akademi Hayvancılık
Araştırma ve Geliştirme Merkezi, yetişti-
ricilerimize uzaktan bilgi, haber desteği
için önemli bir başka projeye de destek

oluyor: Hayvancılık Akademisi. 2013 yılı
başında www.hayvancilikakademisi.com
adresinde yayın hayatına başlayan
Hayvancılık Akademisi, Matlı Gıda
Grubu’nun bir sosyal sorumluluk projesi
olarak, Ömer Matlı Akademi tarafından
destekleniyor. Türkiye’den ve Dünya’dan
en son, en taze hayvancılık haberlerine
yer verilen sitede konuyla ilgili alanında-
ki akademisyenlerin görüş ve yazıları
yayınlanıyor, hayvan yetiştiricileri de en
çok ihtiyaç duydukları bilgilere bu site-
den kolaylıkla ulaşabiliyor.
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neredeyse yarı yarıya azalması ana
etmenlerden biri oldu. Sonuç da kırmızı
et üretimi alarm vermeye başladı.
Burada koyun ve keçi sayısının azalması
üzerinde durmak gerekiyor. Koyun-keçi
sayısının hızla azalmasında, şehirlerde
oturan kültürüne yabancılaşmış kitlele-
rin koyun-keçi eti, koyun-keçi peyniri
yemez duruma gelmeleri ve ayrılıkçı
terör de rol oynadı. Geçtiğimiz yıllarda
koyun ve keçi eti fiyatlarının ne kadar
aşağıda olduğunu anımsayın. Para kaza-
namayan çobanlar ne yapsın?
Desteklemelerde üvey evlat muamelesi
bile göremeyen çobanlar koyun ve keçi-
den vazgeçtiler. Bunun  ayırdına  varan,
Gıda,Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığı’nın
son bir iki yıldır koyuna ve keçiye destek
vermeye başladığı gözlemleniyor.
Tarım Bakanlığı şaşkınlık içinde
Hiç kimse günlük çözümler peşinde koş-
masın. Günümüzdeki adıyla, Gıda,Tarım
ve  Hayvancılık Bakanlığı da ne yapacağı-
nı bilmiyor. Başlangıçta, “karkas et itha-
latı düşünmüyoruz, besi danası ithali söz
konusu olabilecek”  şeklinde sözler edil-
di. Sonra sınırsız ithal başladı, karkas et
ve besi danası ile başlatılan ithalatın
yanına koyun da eklendi. Böyle politika
olur mu? Ekleyelim; Tarım Bakanı Eker,
spekülatörleri (vurguncuları) suçlamıştı.
Haklı, ancak vurgunculuğu yaratan
düzenin dışa bağımlı liberal düzen oldu-
ğunu neden söylemedi?
İthalat çözüm mü?
İthalat kesinlikle çözüm değil.

oluşturan küçük ve orta ölçekli işletme-
lere değil, dev işletmelerin yaratılması ya
da çok sınırlı büyük işletmeler lehine kul-
lanıldı, bu süreç devam ediyor. 
Anılan politikaların hayvansal üretime
yansıması ise şöyle oldu;
Desteklemelerde sığır yetiştiriciliği öne
çıkarıldı. Çünkü Batı’nın elinde olağanüs-
tü sığır ürünleri ve bunları yaratan sığır
stokları vardı.  Koyun ve keçi yetiştiricili-
ği görmezlikten gelindi.
Et krizini süt tozu ithali tetikledi
Et krizini süt tozu ithalinin tetiklediği
söylenebilir. 2008 ve 2009 da Batı’da
sığır stokları yine dayanılmaz duruma
gelince Türkiye’ye inek sütünden üretil-
miş yağsız süt tozları, doğrudan ya da
dolaylı buzağı maması olarak pazarlandı.
Sanayici bunlara yönelince çiğ süt fiyat-
ları 35–40 kuruşa düştü ve 1 milyona
yakın anaç inek kasaba gitti. 1 milyona
yakın anacın kasaba gitmesi 2 milyon
ton süt ve 900 bin buzağı kaybına neden
oldu. Bir başka deyişle kasaplık olacak
yaklaşık 400–450 bin civarında besi
danası piyasaya giremedi. Diğer yandan
ithal edilen yağsız süt tozlarından sağlık-
sız ürünler üretildi. Örneğin yağsız süt
tozundan yapılan yoğurtlara yağlı olsun
diye kalp ve damar sağlığımız için kötü
olan palm yağı eklendi. Bu konu kamuo-
yunda yeterince bilinmiyor.
Özetle sığır sayısı ve buna bağlı olarak
piyasaya girmesi beklenen kasaplık dana
sayısındaki ani düşüş, et açığını tetikledi.
Ancak et açığında, koyun ve keçinin

Yapılmakta olan ithalat şimdiye değin
olduğu gibi hayvancılığı olumsuz etkile-
yecek. Çünkü yapılan her ithalatta yetiş-
tiriciler fakirleşiyor, hayvan sayısı azalı-
yor ve hayvansal üretimimiz düşüyor.
İthalat lobisine ve AB/ABD’li tekelci fir-
malara yarıyor. Onlar zenginleşiyor, biz
fakirleşiyor. Bir başka deyişle Fakir Türk
Çiftçisi, Zengin Batı Çiftçisi’ne yardım
ediyor.
Kısaca, ithalat çözüm olmuyor. Çiğ süt
fiyatları düşünce yetiştirici hayvanlarını
kesmek zorunda kalıyor, daha sonra
göreli olarak süt fiyatları yükseltiliyor ve
dâhilde hayvan bulunamıyor ya da yeter-
siz kaldığı gerekçesiyle yeniden ithale
yönlendiriliyor. Tıpkı etlik piliç yetiştirici-
liğinde olduğu üzere, doldur-boşalt
uygulaması sığır yetiştiriciliğinde de
geçerli oluyor. Kanımca, bu konuda dün-
yaya da özgün(!) bir model üretiyoruz.
Et üretimini artırmak için ne yapmalı?
• Tarımda uygulanan yeni-liberal politi-
kalardan vazgeçilmeli.
• Mademki Avrupa Birliği’ne girmek iste-
niyor. Orada uygulanan Ortak Piyasa
düzeni Türkiye’de de gerçekleştirilmeli.
• Özelleştirilen ve kimileri de kapatılan
Tarımsal KİT’leri; Süt Endüstri Kurumu,
Yem Sanayi, Yapağı ve Tiftik Anonim
Şirketleri yeniden açılmalı. Et-Balık
Kurumu’nu işlevsel hale getirilmeli.
• Süt ve et ile ilgili kurulan konseyler süs
olmaktan çıkarılmalı.
• Koyun ve keçiciliğin hayvansal üretim
içindeki payını yükseltecek düzenleme-
ler yapılmalı.
• Hayvan ıslahı çalışmalarına önem veril-
meli. Tarım Bakanlığı, yetiştirici Birlikleri
ve üniversitelerle ortak ıslah çalışmaları
yapmalı.
• Kesinlikle ve kesinlikle hayvansal ürün-
lerinde ithalata yönelmemeli. Dünya
Ticaret Örgütü’nün getirdiği zorlamalara
çare aranmalı. Örneğin ithalatta kalite
standartları yükseltilmeli. 
İthalat çözüm değil. Bağımlılık yaratıyor.
Tıpkı afyon, esrar gibi. Bağımlılığa karşı
çıkılmalı. Çağdaş ve adam olmanın yolu
budur.

Et krizinde 
sütün rolü ne?

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
mustafa.kaymakci68@gmail.com 

Türkiye bir süredir iç piyasada kır-
mızı et fiyatlarındaki artış nede-
niyle sürekli olarak dışarıdan kır-

mızı et ve canlı hayvan ithal ediyor, buna
geçtiğimiz 2012 yılının sonlarına doğru
saman ithali de eklendi. Ülkemizde et
fiyatlarının nasıl düşürülebileceği konu-
sunda iki yaklaşım var. İthalat lobileri,
ağırlıklı olarak kırmız et ticareti yapanlar
ve et sanayicileri, ithalden yana. Temel
amaçlarının da halka daha ucuza et
temini olduğunu söylüyorlar. Kimileri de,
et ithalatının sorunun çözümüne çare
olamayacağını, ancak ithalat lobisinin ve
Batılıların bundan çıkar sağlayacağını
belirtiyorlar. Bunlara sağlıklı cevap ver-
mek için, bugünlere nasıl gelindi, kısaca
irdelemek gerekiyor. 
Türkiye neden kırmızı et fakiri oldu?
Batı, ABD/AB, doğayı aşırı bir şekilde
sömürerek gereksinimlerinden daha çok
tarımsal stok ve girdi oluşturuyor.
Bunlara pazar bulmak için çevre ülkeleri-
nin tarımlarını çökertiyor, çökertmeye
devam ediyor. Çökertmek için de tarım
ürünlerinin Dünya Borsa Fiyatlarını aşa-
ğıya çekiyorlar, arkasından Dünya Ticaret
Örgütü ve Dünya Bankası gibi örgütleri
kullanarak çevre ülkelerine ithalatı daya-
tıyorlar. Yeni-liberal politikalar Türkiye
Tarımı’nda nasıl uygulandı? Tarımsal KİT-
LER özelleştirildi. İç piyasayı terbiye
etmek gerekçesiyle tarım ürünleri ithal
edildi. Desteklemelerde istikrarsızlık ve
yetersizlik yaratıldı. Yetersiz destekleme-
ler ise üreticinin büyük çoğunluğunu

• Çocuğunu seviyorsan, süt de içiyorsundur.  • Süt içmeyen birinin hayatına birçok doktor girer. 
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lim, özendirelim.
Sayın Büyüklerimizde onayladılar ve
öyle de oldu. Şimdi ise yine aynı büro-
kratlar aynı Sayın Büyüklerimize;
Pardon efendim biz bu hayvanları getir-
dik ama ne yiyeceklerini hiç düşünme-
mişiz. İnsanlar hayvanlarına yedirecek
ot bulamıyorlar şimdi de ot ithal edelim.
Süt yemi de çok pahalı onu da getirelim
mi diyorlar acaba?
Birkaç ay sonra da;
Bu özendirdiğimiz yatırımcılar, çiftçiler,
üreticiler bir bir batıyorlar kredilerini
ödeyemiyorlar artık yapacak bir şey kal-
madı maalesef bundan sonra et ve süt
ithal etmek zorundayız mı diyecekler?
Ve bu duruma Sayın Büyüklerimiz ne
diyor? Neden bunun hesabını ilgililere
sormuyorlar? Neden hala bir Ulusun en
önemli beslenme kaynağı olan et ve
süt üretimini masaya yatırıp, neden bu
günlere gelindiğini tartışmıyorlar.

Nerede yanlış yaptık demiyorlar. Nasıl
çözeriz diye üreticinin sesine kulak ver-
miyorlar.
Amaç Türkiye‘yi tamamen dışa bağımlı
yapmaksa ki bu AB ülkelerinin en büyük
hayali, başarılı oldular.
Dört yıldır piyasa düzenleme kurumu
kurulacak diye bekliyoruz. Neden kurul-
muyor?
Ulusal Süt Konseyi süt fiyatının maliyeti-
ni hesaplıyor 1 litre süt 1,3 TL’ye mal
oluyor diye açıklama yapıyor. Ama süt
fiyatı 90 kuruş olmasına ses çıkartmıyor.
Bir Allahın kulu da çıkıp sormuyor, bu
üretici 1,3 TL.’ye üretip 90 kuruşa satar-
sa batmaz mı?
Batarsa bu ülke tamamen dışa bağlı bir
ülke olmaz mı?
2 ay sonra kaba yem alımları başlaya-
cak;
15 kuruşluk saman için 1.0 TL,
50 kuruşluk yonca için 80 kuruş,

12 kuruşluk silaj için kim bilir ne kadar
ödeyecek olan üretici, bir de kredi borç-
larını 90 kuruşa süt satarak nasıl öde-
sin?
Mart ayı sonunda ise Ulusal Süt
Konseyinde önümüzdeki 6 ay için süt
fiyatı belirlenecek. Eğer taban fiyat %
50 zamlanırsa yani litresi 1.35 TL olursa
ancak geçen yılın yem fiyatlarına göre
olması gereken yere gelir. Bu yılın yem
fiyatlarına göre ise sütün olması gere-
ken litre fiyatı 1.75 TL olmalıdır.
Yani süt %100 zam alırsa üretici para
kazanır hale gelebilir. Bunun olabilmesi
gökten mavi kar yağmasını hayal etmek
gibi bir şey.
Türk çiftçisi, köylüsü maalesef hiç
tepki vermiyor. Çünkü bıkkın, yorgun
ve ümitsiz. Artık ümidini yitirmiş
durumda. Sektörden hızla çıkıyor.Bu
öyle bir sektör ki maalesef istediğin an
bırakıp çıkamıyorsun.Geçenlerde bir
çiftlik sahibi arkadaşım ‘’insan kumar
masasından bile kaybedince kalkabili-
yor, biz bu işten çıkamıyoruz ‘’ diye
dert yandı.
Biliyorum çok içinizi kararttım özür dile-
rim. Sayın Büyüklerimize çok geç olma-
dan üreticinin sesini dinlemeye davet
ederek yazımı bitirmek istiyorum.

Allah yardımcımız olsun.

Allah aşkına soruyorum bu işin
sonu nereye gidecek?
Neden Sayın Tarım Bakanımız,

Sayın Başbakanımız, bu soruyu kendile-
rine veya ilgililere sormuyorlar? 
Artık ülkemizin tarım ve hayvancılıkta
giderek dışa bağımlı hale geldiğini gör-
müyorlar mı?
Köylünün çiftçinin üretemez duruma
gelmesinin sonucu olarak bu duruma
gelindiğini anlamamak mümkün değil.
Bence Sayın Büyüklerimize gerçekler
tüm çıplaklığı ile anlatılmıyor.
Sanıyorum bürokratlar sayın büyükleri-
mize şöyle dediler;
Efendim, memlekette et kalmadı et ithal
edelim hatta yanında besilik hayvan da
getirelim.
Hayvancılığımız gelişsin, modern çiftlik-
ler kurulsun, bunun için gebe düve de
getirelim ama insanlar bu işe yatırım
yapsınlar diye sıfır faizli kredi de vere-

Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

Önce et, sonra saman 
ve şimdi süt yemi !!!
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KARAR

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım  kredi  
kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli

yatırım ve işletme kullandırılmasına ilişkin karar

Amaç, kapsam ve
uygulamaya ilişkin
esaslar

MADDE 1- (1) Üreticilerin finansman
ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılan-
ması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
(Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin
(TKK) kredi kullandırımına ilişkin usul,
esas ve kıstaslarına uygun olmak koşu-
luyla; bu Kararda belirtilen usul ve esas-
lar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel
kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluş-
ları hariç), Banka ve TKK tarafından
1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında
(bu tarihler dahil) Bankaca uygulanmak-
ta  olan tarımsal  kredi cari  faiz  oranla-
rından  kredi  konuları  itibarıyla aşağıda
belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve
kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle
tarımsal kredi kullandırılabilir.
(2) Birden fazla üretim konusunda kredi
talebinde bulunan üreticilere kullandırı-
labilecek toplam kredi üst limiti, krediye
konu ürünlerden (damızlık süt sığırı
yetiştiriciliği konusu hariç) en yüksek
kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir
ve her halükarda 15.000.000 TL'yi aşa-
maz. 15.000.000 TL limiti ancak damız-
lık süt sığırı yetiştiriciliği konusunda kul-

landırılan kredilerde aşılabilir.
(3) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanununun risk grubu tanımı-
na giren işletmelere bu karar kapsamın-
da kullandırılacak kredilerin toplamı,
üretim konuları itibarıyla aşağıda belirti-
len kredi üst limitlerini aşamaz. Risk gru-
buna giren işletmeler bu Karar kapsa-
mında tek bir işletme kabul edilir.
(4) İndirim oranlarının kademeli olarak
uygulanacağı  üretim konularında kredi
kullanacak üreticiler, indirim oranların-
dan, kullanacakları kredi miktarına göre-
kademeli olarak yararlanırlar.
(5) Mevcut işletmelerin satın alınmasına
yönelik kredilerde de, satın alınacak
işletmenin faaliyet konusu itibarıyla yine
aşağıda belirtilen indirim oranları ve
kredi üst limitleri dikkate alınır.
(6) Bu Karar kapsamında kredi tahsis edi-
lecek üreticilerin kredi değerliliklerinin
ve kredi tahsis  kriterlerinin  belirlenme-
si,  kredi  limitleri  ve  vadeleri  ile  yatı-
rım  döneminin  tespit edilmesi, kredile-
rin teminatlandırılması, özkaynak oran-
larının belirlenmesi, geri ödeme koşulla-
rının  tespiti  ile  borçlandırma,  kullan-
dırma, takip ve tahsil işlemleri  bankanın
ve TKK'nın kendi usul ve mevzuat esasla-

rı dahilinde yürütülür.
(7) Kredi kullandırımlarındaki teknik kıs-
taslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifikas-
yona ilişkin tanımlamalar gibi) ve bu kıs-
taslada ilgili değişiklikler ise Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine
Müsteşarlığı’nın uygun görüşü alınarak
hazırlanacak ve Resmi Gazete’de yayım-
lanacak tebliğ ile belirlenir.
(8) 17/2/2012 tarihli ve 2012/2781 sayı-
lı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş.  ve Tarım
Kredi Kooperatifleri’nce  Tarımsal Üreti-
me Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme
Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar
kapsamında yatırım kredisi tahsis edil-
miş ancak kredilerinin tamamını veya bir
kısmını kullanamamış üreticiler kullana-
madıkları kısım için bu Karar hükümle-
rinden yararlanır.
(9) Bu Karar kapsamında kredi kullanmak
suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya
konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes,
hayvan vs.) ile tarımsal ürünlerin kredi
tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorun-
ludur. Sigorta mevzuatından kaynakla-
nan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu
vb.) kredi kullandırımı sırasında sigorta
yaptırılması mümkün olmayan tarımsal
ürünlerin sigortası, kredi kullandının tari-
hinden itibaren azami 6 ay içerisinde
tamamlanır.

Gelir kayıplarının 
karşılanması
MADDE 2- (1) Banka ve TKK'nın  bu karar
kapsamında açılan kredilerden doğacak
gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk
tarihlerinde bankanın cari tarımsal kredi
faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla
uygulanan faiz oranları arasındaki fark
esas alınarak hesaplanır. Söz konusu
gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığı’nca
ilgili  yıl  bütçelerine  bu  amaçla konula-
cak ödenekten karşılanır. Banka ve TKK,
bu kararın uygulanması sürecinde, belir-
lenen ödenek tutarının aşılmaması için
gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
(2) Banka ve TKK, bu karar ve daha
önceki  yıllara  ait  Bakanlar Kurulu karar-
ları kapsamında kullandırılan kredilere
ilişkin bilgileri kadar hesaplanmış tahmi-
ni gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapıla-
bilmesini teminen, aylık olarak Hazine
Müsteşarlığı’na iletir.
(3) Ödemeler, banka ve TKK'nın, bu karar
ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu
kararları kapsamında kullandırılan kredi-
lere ilişkin vade / hesap devresi / taksit
vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her
ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş
gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşar-
lığı’nca bildirilen formatta iletmelerini
müteakiben gerçekleştirilir.

Gelir kayıplarının tespiti
MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında
yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlem-
ler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri
Kurulu’nca incelenir. İncelemeler sonu-
cunda düzenlenen raporlar ile yapılan
tespitler Hazine Müsteşarlığı, Banka ve
TKK tarafından esas alınır.
(2) 2013 yılı ile incelemesi henüz tamam-
lanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı
uygulamalarına  ilişkin olarak raporla tes-
pit edilmiş lehte veya aleyhte  tutarlar
taraflarca  faiz hesabı yapılmaksızın nak-
den ödenir. Raporlar sonucu Banka
ve/veya TKK'ya fazla ödeme yapıldığının
tespit edilmesi halinde fazla yapılan
ödeme, ilgili kurum tarafından raporla tes-
pit edilen tutarın kendisine tebliğini takip
eden 1O iş günü içerisinde Hazine
Müsteşarlığı’ nın ilgili hesabına  nakden
ödenir. Banka ve/veya TKK'ya  eksik ödeme
yapıldığının  tespiti halinde ise eksik   yapı-
lan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir   kaybı
için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşar-
lığınca nakden karşılanır.
(3) Gelir kaybı uygulamasının sona
ermesini rnüteakiben, raporlarla yapılan
tespitler kapsamında,  taraflar  yükümlü-
lüklerini  ikinci  fıkrada  belirtilen  usul
ve  esaslar  çerçevesinde yerine getirir.

Diğer hükümler
MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında açı-
lan kredilere, vadesinde/hesap devresin-
de/taksit vadesinde ödenrnemesi halin-
de, vade tarihinden itibaren geciken
tutarlar için bu Karar hükümleri uygulan-
maz. Vade tarihinden itibaren bu kredi-
ler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde
tahsil ve tasfiye edilir.
(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
yayımlanan teşvik, destek ve hibe prog-
ramlarında yer alan faiz desteği niteli-
ğincieki desteklerden faydalanan işlet-
melere bu Karar kapsamında aynı konu-
da  kredi  kullandınlrnaz. Kredi kullana-
cak işletmelerden; diğer kamu kurum
ve kuruluşlarınca yayımlanan teşvik,
destek ve hibe programlarında yer alan
faiz desteği niteliğincieki desteklerden
yararlanmadıklarına, bu desteklerden
yararlandıklarının tespiti halinde bu
Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal
edileceğini kabul ettiklerine dair taah-
hütname alınır.
(3) Bu Kararda  yer almayan  hususlarda
5411  sayılı  Bankacılık  Kanunu  hüküm-
leri  ile Bankanın ve TKK'nın kredilendir-
me usul, esas ve mevzuatları uygulanır.
(4) Bu Kararın yürürlük tarihinden önce-
ki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları
mevzuat hükümlerine göre yapılan veya
yapılmakta olan incelemeler sonucunda
lehte/aleyhte tespit edilen tutartarla

Kredi Konuları İndirim Oranı (%) Kredi Üst Limiti (TL)
Yatırım İşletme
Dönemi Dönemi/Kredisi

Hayvansal Üretim Konuları
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği 20.000.000
750.000 TL'ye kadar 100 50
750.001-5.000.000 TL 75 50
5.000.001 -20.000.000 TL 50 25
Yaygın hayvansal üretim 500.000
50.000 TL'ye kadar 50 50
50.001-500.000 TL 25 25
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Damızlık düve yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 50 25 3.000.000
Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50 3.000.000
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 100 5.000.000
Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50 1.500.000
Aneılık 50 50 1.500.000
Kanatlı sektörü 50 25 3.000.000
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Su ürünleri yetiştiriciliği 100 50 5.000.000
Su ürünleri avcılığı 50 25 1.500.000
Bitkisel Üretim Konuları
Kontrollü örtüaltı tarımı 10.000.000
750.000 TL'ye kadar 50 so
7S0.001- 5.000.000 TL 50 25
5.000.001-10.000.000  TL 25 25
Yaygın bitkisel üretim 500.000
50.000 TL'ye kadar 50 50
S0.001- 500.000 TL 25 25
Çok yıllık yem bitkisi üretimi 100 75 1.500.000
Yurt içi sertifikalı tohum,fide,fıdan üretimi 100 100 10.000.000
Yurt içi sertifıkalı tohum, fide kullanımı 50 50 1.000.000
Yurt içi sertifıkalı fıdan kullanımı so 50 5.000.000
İyi tanm/organik tarım uygulamaları 50 50 5.000.000
Muhtelif Konular
Tarımsal mekanizasyon 50 50 1.500.000
Modem basınçlı sulama 100 100 1.500.000
Arazi alımı 25 25 500.000
Diğer üretim konuları 25 25 500.000

• Sütün mevsimi yoktur, 4 mevsim içilebilir. • Padişahlar da süt içmiştir. • Süt, her yaşın gıdasıdır. 
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Üretici 
gerçeği

mız, düvemiz, mısırımız, soyamız,
kepeğimiz, arpamız, kanolamız yurt
dışından gelmektedir. Hayvancılığın
en büyük girdisi olan yem hammadde-
leri ve enerji fiyatlarının yükselmesi,
ürettiğimiz karkas et ve çiğ süt fiyatla-
rına yansıyamadı. 
2010 Ocak çiğ süt ihalesi 0,85 krş.
olarak belirlenirken, aradan geçen 3
seneden fazla sürede çiğ süt fiyatları
%6'lık bir artışla 0,90 krş. olmuştur.
Karkas et 3 yıl önce 17 TL şimdi 14 TL
Hammadde ve enerji girdilerindeki
üç yıllık artış ortalama %100'ü bul-
muştur. Bu durumda üretim sürdürü-
lebilir olmaktan çıkmış, Tarım
Bakanlığı ve Ziraat Bankasının kredi
desteği ile kurulan işletmelerin kimi
iflas etmiş kimi de iflasın eşiğine gel-
miştir.
İflas eden işletmelere  yeni yatırımcılar
bulmak için Ziraat Bankasının indirimli

Türkiye'de karkas et ve çiğ süt
üreten üreticiler için işlerin
yolunda gittiği söylenemez.

Ülkemizde Tarım ve Hayvancılığa çok
ciddi destek verilmesi işleri yoluna
sokmadı.
Yüksek girdi maliyetlerimizin  üzerine

dünyanın en pahalı mazotunu, sama-
nını, yoncasını, kullanarak et ve süt
üretmeyi düşünmek, dünya ile rekabet
etmeğe çalışmak çılgınlık olur. 
Hayvancılığa ve tarıma ne kadar des-
tek  verilirse verilsin elde ettiğiniz
ürünleri maliyetinizin altında satmak
zorunda kalırsanız iflas kaçınılmaz ola-
caktır. Kısaca özetlemek gerekirse 1 TL
1 kg yem alıp, 14 TL 1 kg karkas et,
0,90 krş. 1 lt. çiğ süt üretmek bu ener-
ji maliyetleri ile imkansızdır. Her ne
kadar tarım da dünya yedinciliğimiz ve
Avrupa birinciliğimiz olsa da sapımız,
samanımız, otumuz, yoncamız, dana-

kredi kullandırması sorunun çözümü
olmayacaktır. Hayvancılığa verdiğiniz
2,2 milyar TL desteği 22 milyar TL'ye
çıkarsanız da çözüm değildir. Bu sade-
ce devletin, milletin kaynaklarını sana-
yiciye aktarmaktan öteye geçmeye-
cektir. 
Seklerin özelleştirilmesi ile sanayicinin
kazanç kapısı haline gelen çiğ süt üre-
ticisinin yeni umudu piyasa müdahale
kurumu olacaktır. Yıllardır sürekli
anlatmaya çalıştığımız çiğ sütte piyasa
düzeni kurulması ile  ilgili çalışmalar
yavaş da olsa başlamıştır. Dileğimiz bu
işi üstlenecek kurumun sermaye yapı-
sının güçlü olması ve müdahaleyi
yapabilecek enstrümanlara sahip
olmasıdır. 
Süt tozu ve okul sütü gibi projeler süt
birlikleri tarafından yürütülmelidir.
Sanayiciye verilen süt tozu ve okul
sütü desteği piyasada regülasyon
görevi görmemektedir. Bu durum
süt üreticisi için bir anlam taşıma-
maktadır.
Yeteri kadar kışlık kaba yemini alama-
yan, yemciye borç yüzünden hayvanı-
na yem veremeyen, bankaya kredi
borcunu ödemeyen, yüksek enerji
maliyetleri altında ezilen et ve süt üre-
ticisi acil çare beklemektedir. Biz üreti-
cileri çareyi meydanlarda arama
zorunda bırakmayınız.

ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara
ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan
mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygu-
lanmaz.
(5) Banka ve TKK tarafından kendi iştirak-
lerine bu kapsamda kredi kullandırılamaz.
(6) Geçmiş kararlar kapsamında kullan-
dırılan kredileri de kapsamak üzere,
mevcut yatırım kredisine ait anapara
tutarının %30'u ödenmeden, aynı üretim
konusunda, kapasite artırımı da dahil bu
Karar kapsamında yeni yatmm kredisi
kullandırılmaz.
(7) Tasfiye olunacak alacaklar hesabın-
da borcu bulunan veya bu hesaplarda
kayıtlı olan borçları ertelenmiş veya tak-
sidendirilmiş veya yeniden yapılandırıl-
mış olup, geri ödeme süreci devarn
eden üreticilere Banka ve/veya TKK tara-
fından bu Karar kapsamında hiçbir şekil-
de kredi açılmaz.
(8) Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde  bu
Kararın  uygulanmasına ilişkin  usul ve
esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 5· (1)  Bu  Karar  111/2013 tari-
hinden  geçerli  olmak  üzere  yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6·(1) Bu Karar hükümlerini
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan yürütür.
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Doğru Tarım İşletmesi ''Hastalıklardan Ari İşletme''
Sertifikasını Tarım Bakanı Mehdi Eker’den aldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker, Karataş ilçesi
Tabaklar Köyü'nde süt hayvancı-

lığı yapan Doğru Tarım İşletmesi'ne
"Hastalıklardan Ari İşletme'' belgesini
verdi. Eker, belgeyi Doğru Tarım
İşletmesi ortaklarından Mutlu Doğru'ya
verirken, ''Eğer bir işletme Hastalıktan
Ari İşletme sertifikasına sahip olursa
ilave destekleme imkanlarımızdan fay-
dalanabiliyor'' dedi. Bakar Eker,
Adana'nın köklü çiftçilerinden Doğru
Ailesine ait işletmenin aldığı bu sertifi-
kanın tüm kuruluşlara örnek olması
gerektiğini bildirdi.

Hastalıktan ari işletmeye
ekstra destek
Bakan Eker, Adana Çiftçiler Birliği'nin ev
sahipliğinde Adana'lı çiftçi ve çiftçi tem-
silcileriyle katıldığı öğle yemeğinde,
Doğru Tarım İşletmesi adına Mutlu
Doğru'ya sertifikasını verirken, bu sertifi-
kanın anlamına dikkati çekti. Bakan Eker,
''Bu belgeyi alan işletmede; koruyucu
tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvan-
ların Sığır Tüberkülozu ve Sığır
Brusellozu hastalıkları yönünden ari
olduğu onaylanmaktadır. Bu belgeye
sahip olan işletmeler için devletin ayrıca
teşvik amaçlı destekleri var'' dedi.

TÜSEDAD üyelerimizden, Adana’da 2011 yılı Aralık ayında faaliyete başlayan 
Doğru Tarım İşletmesi bir yıl gibi kısa bir süre zarfında, işletmesinde gösterdiği özen ve
dikkat neticesinde ‘Hastalıklardan Ari İşletme’ Sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Bölgede ilk
Bakar Eker, ''Bu belgeye sahip işletmelere
bakanlığımızca ilave desteklerin yanı sıra
işletme tüm ürünlerini bu sertifikanın
adıyla sattığından ayrıca değer görür.
Çünkü bu belgeye göre, o işletmede hiç
hastalık yoktur. Bir sistem kurulmuş ve
hastalıklardan etkin korunma mekaniz-
ması var. Doğrusu Mutlu beyin böyle bir
işletmeye sahip olması ve bu bölgede bir
ilki gerçekleştirmesi bizi mutlu etti. Bu
yayılır inşallah. Bütün işletmelerimiz
inşallah böyle olur'' diye konuştu.

Vali Coş ve Başkan
Homurlu da kutladı
Bakan Eker, sertifikasını Mutlu Doğru'ya
teslim ederken, yemeğe katılan Adana
Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana Milletvekili
Fatoş Gürkan Zopcuk ve Adana Çiftçiler
Birliği Başkanı Behçet Homurlu ile tüm
çiftçiler Doğru'yu kutladı. Adana'daki ilk
Hastalıklardan Ari İşletme belgesini alan
Mutlu Doğru ise aldıkları sertifikanın tüm
gereklerini yerine getirdiklerini belirterek,
Bakan Eker'e övgü dolu sözlerinden dola-
yı teşekkür etti.

TÜSEDAD olarak Doğru Tarım İşletmesini tebrik ediyor, ‘Onlar bizim prenseslerimiz’ 
dedikleri inekleri ile sağlıklı, bereketli, başarılarının artarak devam ettiği günler diliyoruz.
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Sağlıklı ve sürekli
verim için

alınması gereken
önlemler

Güçlü yapı   

Gü n ü m ü z d e
çal ışmalara
göre, süt veri-

minin sürekliği, sürü-
nün genetik yapısının
kontrol altına alınma-
sının gerekliği temel
kuraldır. Ancak mer’a
ya dayanmayan kapa-
lı sistem yetiştirmede,
genetik yapısının iyi-
leştirilmesinde önce-
lik, konformasyona
(tip) dayalı güçlü
yapının geliştirmesi
ve korunması, verimin
sürekliği ve sağlıklı yaşam için çok önem-
lidir. Genellikle ülkemizde çiftliklerin
yapısı, bağlı veya serbest dolaşımlı kapa-
lı sistem yetiştirme şeklindedir. Bu tip
işletmelerde hayvanların sağlıklı ve
sürekli verim için konformasyona dayalı
güçlü yapısının önemi çok büyüktür.
Bunlar;

Güçlü gövde
Rumen ve göğüs kafesini kapsayan göv-
denin geniş ve derin olması sütçülük için
önemli kriterdir. Rumen’in büyük olması
fazla kaba yem tüketimini sağlar, göğüs
kafesinin büyük olması akciğerinin daha
fazla oksijen üretmesini, böylece süt üre-
timi için yemden daha fazla yararlanma
imkanı sağlar.

Dengeli ayak ve bacak
Dengeli ayak ve bacak yapısı, sığırın
yaşam boyunca ayakta kalması için çok
önemlidir. Hayvanın yaşamı boyunca
tek dayanağı ayak ve bacaklardır. Fazla
miktarda süt veren havanlar iri gövde,
büyük memeye sahip olması ve gebe
olması, yediği yem, içtiği su ile birlikte
çok büyük ağırlığa ulaşması demektir.
Hayvanın yatıp kalkması ve dengede
durması açısından ayak-bacak yapısı,
hayvan yaşlandıkça ayakta kalmasında,
verim ve yaşamını sürdürmesinde çok
önemlidir

Sağrı yapısı
Sağrı geniş, uzun ve hafif arkaya meyil-
li olmadır. Geniş olması arka ayak açık
ve düzgün basmasında ve memenin
daha rahat yerleşmesini sağlar. Sağrı
uzunluğu ve eğimi, doğum kolaylığı
sağlar ayrıca arka ayak ve bacakta
denge sağlar.

Meme kom-
pozisyonu
Meme kompozisyo-
nu, güçlü suspansor
ligament, meme yer-
leşimi, ön ve arka
meme bağlantısı,
meme başı yapısı ve
pozisyonu gibi
meme yapılarını
kapsar. Dayanıklı ve
uzun verim için çok
önemlidir.

Döl verimi 
(fertilite)

Döl verimi ve sonuçta
süt verimi için yukarıda değindiğimiz kri-
terler kapalı sistem yetiştirmede çok
önemlidir. İşletmelerde infertilite (kız-
gınlık göstermeme, geç gebe kalma)
çoğu kez büyük ekonomik kayıplara
neden olmaktadır. İşletmelerde sağlık ve
besleme programlarının yanında, fer -
tilite programı yapılması, işletmenin kar-
lığında ve döl veriminde önemli yer
tutar. Tohumlamalar sonunda yılda bir
buzağı alınması esastır. Bu surenin uza-
ması, işletmenin karlığında en önemli
sorundur. Bu nedenle işletmede iyi
düzenlenmiş sürü fertilite yönetimi
önemli yer tutar. Döl verimi; doğum
esnasında başlayarak, ineğinin tekrar
gebe kalmasına kadar geçen zaman zar-
fında infertiliteyi önleyecek hijyenik
koşulların sağlanması ile başlar. Bu
amaçla yapılacak gerekli koruyucu sağlık
önlemleri ile hormonal düzenlemeler,
ineğin ilk tohumlamada gebe kalma ora-
nını yükseltir. Fertilite yönünden genel
sağlık ve beslenme koşulları çok önemli-
dir.
Suni Tohumlama başarı için en önemli
faktör, kızgınlığın iyi gözlenmesi ve en
uygun tohumlama zamanın belirlenme-
sidir. Hayvan gün içinde en çok akşam
6’dan, sabah 6’ya kadarki dönemde kız-
gınlık gösterir. Gece sessizliği kızgınlığın
oluşumunda çok etkilidir. Kızgınlık tespi-
ti, sabah sağımda, öğle saatlerinde, ikin-
di, akşam sağımı ve gece olmak üzere
düzenli yapılmalıdır.
Tohumlama ise, kızgınlık başlangıcın-
dan sonra 12-18 saat arasında yapıl-
malıdır. Ancak düveler kızgınlık başla-
dıktan sonra kısa sürede tohumlama
yapılmalıdır. Yaşlı ineklerde kızgınlık
uzun sürdüğü için daha geç tohumla-
ma yapılabilir.

Veteriner Hekim Dr. Mustafa İşler
Gen-o-tek
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alışma sürecinde uyum ile ilgili problem-
ler, barınak nemi ve sıcaklığının yüksek
olması, besleme yönetiminin kötü olma-
sı, kötü kaliteli yem ve su düve konforun-
da problemlere neden olan diğer faktör-
ler olarak karşımıza çıkar.
Buzağılama dönemindeki günlerde;
I. Düvelerde güç doğum oluşması:
Buzağılama sürecinin doğru yönetileme-
mesi, buzağılama kolaylığı yüksek boğa
spermalarının kullanılması, zayıf düve
veya şişman düve <3 ve >3,75,
Buzağılama yaşının < 23 ay olması, hipo-
kalsemi problemleri önemli nedenlerdir.
II. Eşin atılamaması: Güç doğumlar,
buzağılama sırasında düvelerde stresin
yüksek olması, aşırı şişman düve, genel
immun yetersizliklere neden olan
durumlar (BVD, Ketosiz), mineral denge-
si uygun olmayan rasyonlarla besleme
III. Mastitis: Diğer hayvanlar tarafın-
dan düvenin meme ve meme başının
emilmesi, sinekler, yataklıkların uygun
olmaması, doğum öncesi memeden
süt gelmesi, hipokalsemi-süt humması,
süt içinde kan olması, meme ve meme
başı ödemi, meme başı kanalı bozuk-
lukları, şişmanlıklar bu probleme
neden olur.
IV. Milk Fever = Süt humması (İnekler
ve düvelerde): İneğin laktasyon sayısı-

nın artması, yüksek süt
verimi, yüksek VKP, rasyon
ve DCAD problemleri, ras-
yondaki Ca’un yüksek
olması, mevsim, iklim,
barınak koşullarının uygun
olmaması, kuru dönemin
süresi, iştah düşmesi,
doğurmadan önce meme-
den süt gelmesi en önem-
li nedenlerdir.
V. Abomasum deplasma-
nı: Doğum öncesi negatif
enerji dengesi ve doğum

Bir veteriner hekim gözüyle sürü
sağlığı ve yönetiminin kontrolü

Büyüme periyodunda 
karşılaşılan belli başlı
problemler; (2-15 ay arası)

Problemler;
I. Hayvanın canlı ağırlık artışının
düşük olması: Buzağı dönemindeki
enfeksiyonları (göbek, kulak, ishal ve
solunum yolu hastalıkları), aşırı kalabalık
olarak buzağıların barındırılması, kötü
kaliteli besleme ve kötü kaliteli su, ras-
yonda enerji ve vitamin eksiklikleri en
temel problemlerdir. Ayrıca ahırda ışığın
yetersiz olması, tohumlama sırasında
hayvanın uygun canlı ağırlıkta olmaması
diğer nedenlerdir.
II. Solunum yolu hastalıkları: Aynı gurup
içerisinde çok fazla hayvanın olması, yeteri
kadar dikkat-özen gösterilmemesi, ahır ikli-
minin kötü olması, hava koşullarında olu-
şan ani değişiklikler başlıca nedenlerdir.
III. İshaller: Kaba yemlerdeki hijyen
problemleri,  yemlikteki hijyeni problem-
leri, hasta hayvanların sağlam hayvan-
lardan ayrılmaması, su hijyeninin isteni-
len düzeyde olmaması temel problem-
lerdir.  Özellikle su ph’sının  >8;  <5,5
olması diğer nemli problemlerdir. Ani
rasyon değişiklikleri ve altlık yönetiminin
iyi yapılaması da ishallerin önemli
nedenleri arasındadır.
IV. Ayak problemleri: Barınağın aşırı kala-
balık olması,  tırnak bakımının iyi yapıla-
maması ya da yetersiz yapılması, yataklık
veya barınak zemini hijyeninin kötü olma-
sı, sıcaklık stresi, sürünün büyük olması,
digital dermatitis (Mortellero) ve
İnterdigital dermatitis (Foot Rot).
V. Meme dokusunun yağlanması: 3-10
ay arası hayvanların rasyonlarında gere-
ğinden çok enerji olması en büyük
nedendir.
VI. 14-15 aylık yaşa ulaşıp düvelerin
gebe bırakılamaması: Kızgınlık takibi-
nin iyi yapılamaması, sperma seçiminin
kötü olması-spermaların uygun olmayan
koşullarda depolanması, tohumlama
tekniğinin kötü olması,  hayvanların kız-
gınlık göstermemesi, kızgınlık davranış-

larının zayıf oluşması, tohumlama çağın-
da hayvanların canlı ağırlıklarının uygun
olmaması en önemli nedenlerdir.

15 ay- 1. Buzağılamaya 3 hafta
kala hayvanların durumu;
I.Abortlar: İşletmenin çok büyük olması,
dışarıdan gebe düve veya inek satın
alma, ziyaretçi ve araçların işletme içeri-
sine alınması veya özensiz alınması,
işletmede kuş, köpek, kedi, fare olması
buna neden olabilir.
II. Canlı ağırlık kazancının düşük
olması: Tohumlama sırasında hayvanın
düşük canlı ağırlıkta olması, buzağı
dönemi enfeksiyonları(solunum yolları
hastalıkları, ishal, göbek kordonu
enfeksiyonları), hayvanların aşırı kala-
balık barındırılması, kötü kaliteli yem
(kaba + konsantre ) veya enerji, protein,
vitamin ve mineral eksiklikleri en
önemli nedenlerdir.
III. Topallıklar: Rutin tırnak sağlığı takibi-
nin olmaması, hayvanların aşırı kalabalık
olarak barındırılması, yataklık hijyeninin
kötü olması, yataklık ölçüleri uygun olma-
ması, besleme ve/veya besleme yönetimi-
nin kötü olması bunun nedenleridir.
IV. Solunum yolu hastalıkları: Sürü
veya grubun kalabalık olması, ahır iklimi-
nin kötü olması, ani hava değişiklikleri,
havalandırmanın kötü olması başlıca
nedenlerdir.
V. Mastitisler: Meme veya meme başı-
nın diğer hayvanlar tarafından emilmesi,
buzağılama öncesi gebe düve memesin-
den sütün gelmesi, genel hijyen koşulla-
rının kötü olması, hayvanın hijyeninin
kötü olması buna neden olur.
VI. Şişmanlama: 3-10 aylar arası hayva-
nı aşırı enerjili rasyon ile beslemesinin
bu döneme yansıması, 
VII. Düve konforu: Düvenin dönemine
uygun olmayan yataklık ölçüleri düve
için önemli bir stres faktörüdür. Doğum
locaları ve yataklıkların kirli olması, mas-
titis, topallık ve Abort gibi konforu olum-
suz etkileyen faktörler, sağmal rasyona

Dr. Abdurrahman Özlüer 
Serbest Çiftlik Veteriner Hekimi 

sonrası ketozis, şişmanlık >3,75 VKP,
yemlik yönetimi nin kötü olması, Kuru
dönemin 2-3 haftalık süresinde rasyo-
nun her bir kilogram kuru maddesinde
>1,65 Mcal enerji olması, genetik olarak
yatkınlık, stres, süt humması en önemli
nedenlerdir.
VI. Topallık: İşletmede tırnak kesme işi-
nin sıkı takip edilmemesi, aşırı kalabalık
sürü ve grup, yataklık ölçüleri ve hijyenin
kötü olması, ahır zemininin kötü olası,
rasyon formülasyonu, rasyon değişiklik-
leri, yemlik yönetiminin kötü olması
önemli nedenlerdir.
VII. Meme ödemi: Rasyonun formülas-
yonunda kuru dönemde pozitif DCAD,
sodyum fazlalığı ile İlkine doğuran düve-
lerde bu problemler fazla olur.
VIII. Solunum yolu hastalıkları: Sürü
veya grubun kalabalık olması, dikkat-
özen eksiklikleri, havalandırmanın kötü
olması, sıcaklık ve nemin çok olması
hazırlayıcı faktörlerdir.
IX. Kuru madde tüketiminin az veya
yetersiz olması: Yem ve su kalitesinin
kötü olması, aşırı kalabalık ahırlar, has-
talık veya ısı stresine bağlı stres, güç
doğumlar ve loğusa dönemi problemle-
ri, negatif enerji dengesi ve ketozis,
aşırı kilolu hayvanlarda bu problem
sıkça oluşur. (12)

Buzağı büyütme 
döneminde dikkat edilmesi
gereken noktalar:
I. Kuru dönem yönetimi: Hayvanların
VKP <3,25 ve ˃3,75 olmamasına dikkat
edilmelidir. Kuru dönemde barındırılan
hayvanlar hijyen koşulları iyi olan ortam-
larda tutulmalıdırlar. Bu hayvanların
meme ve meme başları temiz olmalıdır.
II. Doğum (buzağılama) bölmesi: Her
işletmede hayvanların doğum yapabile-
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iyi dağılmalıdır. Barınak nemi %60-80
olmalı ve içerisi amonyak kokmalıdır. 
XI. İzleme ve değerlendirme:
Buzağılarda ilk 3 aylık yaş döneminin
sonunda ölüm oranı <%5 olmalıdır. Bu
süre içerisinde günlük canlı ağırlık artışı
800-900 gr. olmalıdır. İlk 6 hafta sonun-
da canlı ağırlık artışı haftada >1kg olma-
lıdır. Buzağılar 6-10 haftalık yaşta sütten
kesilmelidir. Buzağının İlk 3 ay sonunda
canlı ağırlığı >90-110 kg. olmalıdır. 6
aylık yaştaki buzağılar 180 kg. canlı ağır-
lıkta olmalı ve %17 HP’li bir rasyon ile
beslenmelidir. 6-9 aylık yaşta 270 kg.
canlı ağırlıkta olmalı ve %16 HP’li bir ras-
yon ile beslenmelidir. 9-13 aylık yaşta
350 kg canlı ağırlıkta olmalı ve %16 HP’li
bir rasyon ile beslenmelidir. 24 aylık
yaşta 570 kg. canlı ağırlıkta olmalı ve
%15 HP’li bir rasyon ile beslenmelidir.
Kanda bakır, kobalt, selenyum ve E vita-
min düzeyi yeterli olmalıdır. Düveler
doğumuna 5 hafta kala kuru-2 beslen-
mesine alınmalıdırlar. Düvelerin meme
ödemi iyi kontrol edilmelidir. (13)

KAYNAKLAR:
1. Dairy Herd Health & Management 

pp.11-145 Jos Noorol Huizen.
2. Rut Bouwstru und Tine Van Werven,

136 CN, The Netherlands in 

ceği bölmeler olmalıdır. Bölmeler hijye-
nik, temiz ve dezenfekte edilmiş olarak
tutulmalıdır. Doğum sonrası anne buza-
ğıdan en kısa zamanda alınmalıdır.
III. Doğum sonrası yönetim: Yeni doğ-
muş buzağılar hemen kurulanmalı,
göbek kordonu antiseptikli solüsyon ile
dezenfekte edilmeli, buzağılar bireysel
kulübelerde barındırılmalı, kulübeler
temiz ve hijyenik olmalıdır.
IV. Ağız sütü süreci: Yeni doğmuş buza-
ğılara ağız sütü 2 saat içinde verilmelidir.
Günde 4-6 litre olacak şekilde buzağılara
içirilmelidir. Kolostrum metrede Ağız
sütü kalitesine bakıldığında >50gr/lt
yeşil Ig G olmalıdır.  Buzağı kan seru-
munda >15gr/lt çok iyi,  10-15 gr/lt iyi,
5-10gr/lt yetersiz olarak değerlendirme
yapılmalı ve buna göre problem olası
buzağılarda ayrı süreçler işletilmelidir.
İkinci ağız sütü 1. Ağız sütü verilmesin-
den en geç 8 saat sonra verilmelidir.
Ağız sütü hijyeni çok iyi olmalıdır.
V. Buzağı maması karıştırılması: Mama
hazırlamada kullanılan suyun kalitesi
içme suyu kalitesinde olmalıdır.
Mamanın Karışım ısısı 40-45°C arasında
olmalıdır. Mamanın yoğunluğu 125
gram/lt düzeyinde olmalıdır.
VI. Buzağı maması içirilmesi: Mamanın
buzağıya içirme ısısı 40°C olmalıdır.

İşletmede detaylı bir besleme tablosu
olmalıdır. İlk içirme 1,5-2 litre arasında
ve hijyen çok iyi olmalıdır. Mama bibe-
ron ile içirilmelidir.
VII. Bireysel kulübe: Buzağılar en az 10
gün bireysel kulübelerde tutulmalıdırlar
(En iyisi 2 aylık yaşını doldurana kadar
kulübede barındırılmalıdırlar). 4 gün-
den itibaren önlerine su ve buzağı
maması koyulmalıdır. Besleme strateji-
sine göre kaba yem olarak kaliteli ot
verilmelidir. Barındırılan ortam hijyenik
olmalıdır.
VIII. Grupta barındırma: Gurup hainde
barındırılan küçük buzağılar arasında 2
haftalık yaştan fazla fark olmamalıdır.
Su temiz ve taze olacak şekilde serbest
olarak verilmelidir. Buzağı başlangıç
yemleri de sınırsız olacak şekilde buza-
ğılara verilmelidir. Besleme stratejisine
göre kaba yem olarak kaliteli ot veril-
melidir. Barındırılan ortam hijyenik
olmalıdır.
IX. Buzağılarda İshal olmamalıdır. Dışkı
katımsı gibi ve İlk 5 hafta kahverengimsi
renkte olmalıdır. Deri ve tüyler ilk 5 hafta
çok parlak olmalıdır. Besinlerin sindirimi
iyi olmalıdır.
X. Buzağı barınağı: Barınak içerisine
taze ve temiz hava girmelidir.
Havalandırma iyi olmalı ve hava içerde

Veeteelt, February 2011, 46-47.
3. F.Neijenhujs et al(2005) in the 

proceedings of the 4th IDF 
congress in Maastricht,Holland,
11-16 June 2005  pp 376-382.

4. Derek Davies, Avon Rubber. 
International Dairy Topics Vol. 8 
No. 3, 2009.

5. Vacqa-international.com
6. J. Bedouet. L’etude des composants 

dul ait. Prroceedings des Journees. 
Nationales  GTV, Nantes. France. 
2005 pp. 515-521.

7. Dairy Herd health p.189 
Jos Noorol huizen.

8. Anonymous, 2009. Preventing 
Clostridia Contamination at feed out
-even in good quality silage. 
International dairy Topics 8 (5) p.11

9. Vissers et al. 2007. J. Dairy Sci. 
90 (7) 3278-3285.

10. Laurent GoBX, Boehringer 
Ingelheim Animal Health, Germany; 
in International Dairy Topics vol.10, 
Nr. 4, 2011.

11. Dairy Herd Health and Management
pp.118-145 Jos Noorol huizen.

12. Boersema JSC. 2006. MSC Thesis 
University Utrecht NL.

13.R.Sellers/j Rydell/BAMN, 2001, G.van   
Trierum, internutl Dairy Topics, 2005.
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• Süt içen toplumlar, henüz sarı ışık yanarken korna çalmaz.  • Kendini seviyorsan, sütü de seversin.   •        
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yemlemede kullanılacak kısımların KM'si
hakkında daha doğru değer elde edilir.

B) Kuru madde tayini
Çiftlik düzeyinde KM düzeyinin belirlen-
mesinde basit ve hızlı yöntemler mevcut-
tur. Kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:
1) Havalandırmalı Fırınlar: Bu ekipman
pahalı olup KM düzeyi 1-2 gün içerisinde
belirlenebilir. Özellikle, silajların KM'sinin
belirlenmesinde hatalı sonuç verir.

madde tayininden
önce 0.5-1 cm ebada
getirilmelidir.
Silaj yapılacak otlar-
dan örnekleme: Sıralı
soldurulmuş otlar
veya dik duran mısır
ve sudan otu gibi
kaba yemlerin kıyıl-
mış formlarından
örnekler alınır ve
daha sonra bu örnek-
ler birleştirilir.
Balyadan örnekleme:
Bu tür materyallerde
30-40 cm uzunlu-
ğunda ve 1 cm
çapındaki problar
kullanılır. Probun
ağzının keskinliği alı-
nacak örneğin temsil
edebilirliği açısından
önem arz eder.
Örnekleme en az 20
küçük balyada yapıl-
malıdır. Büyük balya-
ların ise en az 10
tanesinden benzer
şekilde örnekleme
yapılmalıdır.
Silaj: Silaj yapım aşa-
ması ve olgunlaşma
sonrası KM düzeyleri
arasında fark vardır.
Yüzeye yakın en az 20
yerden avuç dolusu
örnekleme yapılır. Bu şekilde en yakın

nın değişmesine neden olur. Kuru
madde düzeyinin belirlenmesinde diğer
önemli bir unsur da örneklemedir.
Alınan 100-500 gr örnek depodaki yemi
temsil edebilmelidir.

A) Örnekleme
Balyalanmak üzere soldurulmuş otlardan
örnekleme: Sıralı istiflenmiş otlarda çok
ince istiflenen ve/veya üzeri mukusumsu
örtüye sahip olan kısımlardan örnekle-
me yapılmamalıdır. Aşırı kuru yerlerde
yaprak dökülmesinin olabileceği ve alı-
nan numunenin temsil edebilirliğinin
zayıflayacağı unutulmamalıdır. Bu otlar-
da, farklı bölgelerden 10-12 cm kesitler
şeklinde örnekler alınmalıdır. Kuru

Ruminant rasyonları kuru madde
(KM) bakımından farklılık arz
eden değişik kaba yemler içerir.

Bu nedenle, ruminant rasyonlarında
bulunması gereken besin madde düzey-
leri her zaman rasyon unsurlarının KM
bazındaki değerleri üzerinden hesapla-
nır.  Ayrıca, KM ya da su düzeyleri bakı-
mından kuru ot ve silajlar, kesif yemlere
kıyasla depolama/saklama sürecinde
çevresel ve iklimsel faktörlerden daha
çok etkilenirler (%10-15 değişim).
Yemleme yapılacağı zaman rasyon
unsurlarından ne kadar verileceği KM
oranları dikkate alınarak yaş yem bazına
göre hesaplanır. İklimsel etkilerden dola-
yı, özellikle silajların 7-15 gün aralıklarla

KM düzeylerinin belirlenmesi ve yedirile-
cekleri miktarların yeniden hesaplanma-
sı gerekir. Bu rutin uygulama, hayvanın
yediği rasyonun besin madde düzeyle-
rinde dalgalanmayı önleme ve yem stok-
larının etkili bir şekilde kullanımı için kri-
tik önemdedir. Ülkemizdeki pek çok işlet-
mede, yem KM düzeyleri bir defa belir-
lendikten sonra rasyon unsurlarının top-
lam karmada % oranları yaş yem bazında
sabit tutulmaktadır. Oysaki saha şartla-
rında ise yem unsurlarının KM düzeyleri
zamanla değişmektedir.
Teknik olarak KM, yem unsurundan
suyun (nem) uzaklaştırıldıktan sonra
kalan kısmıdır. Kuru madde düzeyine
göre verilecek yem miktarının yaş yem
bazda ayarlanmaması rasyonla sağlana-
cak besin madde miktarını değiştirir.
Kaba yemlerin nem oranı hasat zamanı
ve yöntemine göre değişir. Depolama
sürecinde çevre ve iklim koşulları (yağ-
mur, kar, havanın ısınması/soğuması,
rüzgar, vb.) da kaba yemlerin nem oranı-

Yrd. Doç. Dr. Uğur SERBESTER Prof. Dr. Armağan HAYIRLI
Niğde Üniversitesi, Bor Meslek Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, ugurserbester@gmail.com Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, ahayirli_2000@yahoo.com

Ruminantlara yedirilen rasyonların
kuru madde bazında periyodik
olarak yeniden düzenlenmesi

Tablo 1. Örnek KM hesaplanması
Aşama 1 Kap (A) 300 gr
Aşama 2 Kap + Yaş Numune (B) 450 gr
Aşama 3 Yaş Numune (C) 150 gr (450 - 300)
Aşama 4 Kap + Kuru Numune (D) 354 gr
Aşama 5 Kuru Numune (E) 54 gr (354 - 300)
Aşama 6 KM %'si %36 (54 x 100 / 150)

Tablo 2. Örnek Mikrodalga Fırında KM Tayin Prosedürü. 
Bu örnekte 15 dk içinde mısır silajının KM düzeyinin %36 olduğu bulunmuştur.
1 Kabın tartılıp, terazinin sıfırlanması. gr (%KM)
2 100-130 gr kaba yem / 50-100 gr kesif yem tartılıp kaba yayılarak konur 120 
3 Fırın başlangıçta, kaba yemler için 6-8 dk'ya, kesif yemlerde 4-5 dk'ya ayarlanır 

ve zamanın dolmasından sonra örnek tartılır 70    (%58.3)
4 Örnek, elle hafifçe karılır, fırın 3 dk'ya ayarlanarak tekrar ısıtılıp tartılır 48    (%40.0)
5 Örnek, elle hafifçe karılır, fırın 2 dk'ya ayarlanarak tekrar ısıtılıp tartılır 45    (%37.5)
6 Örnek, elle hafifçe karılır, fırın 1 dk'ya ayarlanarak tekrar ısıtılıp tartılır 44    (%36.7)
7 Örnek, elle hafifçe karılır, fırın 1 dk'ya ayarlanarak tekrar ısıtılıp tartılır 43.4 (%36.2)
8 Örnek, elle hafifçe karılır, fırın 1 dk'ya ayarlanarak tekrar ısıtılıp tartılır 43.1  (%35.9)

Resim 1. Silajın kuru maddesindeki değişim 
ve farklı formlardaki kuru ottaki nem dağılımı.

tusedad 18_tusedad  26.02.2013  11:47  Page 24



Ocak - Şubat 2013 25

MAKALE

                   • Süt içen toplumlarda günlük çalışma saatleri azalıyor. 

Çünkü kaybolan volatil aromatik asitler
"nem" statüsünde değerlendirilmektedir.
2) Koster Test: Elektrikli bir ekipmanla
ısıtılmış havanın KM tayini yapılacak
yeme yönlendirilerek yemin kurutulması
esasına dayanır. Hızlı (25-50 dk) bir test
olmasına rağmen benzer organik madde
kayıpları bu yöntemin uygulanması
halinde de ortaya çıkabilir.
3) Mikrodalga Fırın: Kuru madde tayini
yapılacak yemin "yanması" bu yöntemin
en büyük handikabıdır. Kuru madde tayi-
ni için uygun bir yöntem olmasına rağ-
men besin madde analizinin bu yöntem-
le kurutulan yem üzerinde yapılmaması
gerekir. Bu yöntemle KM tayini 10-15 dk
içerisinde tamamlanabilir.
4) Vorteks Kurutucu: Kapalı kutu içinde
25-50 dk yemin döndürülmesi esasına
dayanır.
5) Dehidratör: 9 kata kadar rafları bulu-
nan bir kurutucu içinde nemin uçurul-
ması esasına dayanır. KM tayini 2-8 saat-
te tamamlanır.
6) Elektronik Yöntemler: Bunların başın-
da yakın kızılötesi spektrospokisi (Near-
Infrared Reflectance Spectroscopy - NIRS)
gelmektedir. KM düzeyi 1 dk'dan daha
kısa bir sürede belirlenebilir. Bunların
dışında kimyasallarla ve şoklama yöntemi
ile de KM tayini yapılabilmektedir.
Kuru Madde Hesaplama 
Yöntemi (Tablo 1):
1- Kabı tartınız ve kaydediniz ("A" gr),
2- KM düzeyi belirlenecek yemi ekleyip
tartınız ve kaydediniz ("B" gr),
3- Numunenin net miktarını hesaplayı-
nız (“C” = B-A, gr). Aşama 1'den sonra

tartım cihazı sıfırlandırılırsa aşama 3'e
gerek duyulmaz.
4- Kurutma sürecinden sonra kuru
numunenin bulunduğu kabı tartınız ("D"
gr). Aşama 1'den sonra tartım cihazı
sıfırlandırılırsa bu aşamada ölçülen ağır-
lık kuru numune ağırlığı olacaktır.
5- Kuru numune miktarı bulunur (“E” = D
- A, gr),
6- KM= Ex100/C. Aşama 1'de cihaz sıfır-
landırılırsa KM= Bx100/D. Not: Aşama
1'de kabın darasının alınması mikrodal-
ga yöntemi için uygundur.

C) Mikrodalga fırında 
kuru madde tayini
Otun silaj yapımı ve/veya balyalanması
esnasında nem içeriği oldukça önemli-
dir. Örneğin, otun nem oranının
%20'den fazla olması balyanın çürümesi-
ne/küflenmesine, otun çok kuru olması
ise yaprakların dökülmesine neden olur.
Her iki durum da otun yem değerinin
azalması ve hedeflenen verimliliğin elde
edilmemesine yol açar. Yine, KM/nem
düzeyinin belirlenmesi rasyonun formü-
lasyonu ve yemlemede oldukça önemli-
dir. Bu nedenle, çiftlik boyutunda KM
düzeyinin hızlı ve güvenilir bir yöntemle
belirlenmesi gerekmektedir. 
Laboratuarlarda rutin olarak kullanılan
havalandırmalı fırınlarla KM düzeyi
sonucunu beklemek zamanlama bakı-
mından silaj yapımı ve/veya balyalama
için çok geç kalınmasına neden olur.
Mikrodalga Fırın yönteminde dikkat
edilecek hususlar şunlardır (Tablo 2):
1- Mikrodalga fırında metal kaplar kulla-

nılmamalıdır.
2- Yanmayı önlemek için
yem numunesi kaba ince
bir tabaka halinde yayıl-
malı ve fırının bir köşesin-
de 1 bardak su bulundu-
rulmalıdır.
3- Örnekler fırında kısa
süreli aralıklarla ısıtılıp tar-
tılmalıdır. Isıtma-tartma
işleminde ısıtma süresi bir
öncekinden kısa tutulma-
lıdır.
4- Ağırlık azalmasının
artık olmadığı ve/veya
kayda değer azalmanın
olmadığı (1gr) gözlendi-
ğinde tekrarlı ısıtma-
ölçme işlemi sonlandırıl-
malıdır.
5- Hesaplamanın daha
kolay olması için ilk etapta
100 gr numune alınmalı
ve bu işlem isteniyorsa
aynı yemin başka bir 100
gr'ında tekrarlanmalıdır.
Bu işlem kısa bir süre için
devam ettiğinden kabın
ağırlığı alındıktan sonra
tartım aleti sıfırlandırılabi-
lir.
6- Fazla yem konulması ve
iyice yayılmaması, fırında
su bulundurulmaması,
terazinin sıfırlanmaması
veya kabın ağırlığının notResim 2. Kurutucu fırında KM tayinini belirleme.
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olurlar. Yağmurlu sezonda veya sonra-
sında KM'ye göre yemleme ayarlanmaz-
sa, yani hala 27 kg yaş mısır silajı yediril-
meye devam edilirse, inekler KM bazın-
da 7.9 kg (27x29/100) mısır silajı tüket-
miş olurlar. Silajın KM'si 6 puan düştü-
ğünden KM bazında günlük 9.5 kg mısır
silajı tüketilmesi için günlük 32.7 kg
(9.5x100/29) yaş yem bazında mısır sila-

edilmemesi bu yöntemle yanlış sonuç
elde etmenin en yaygın nedenleridir.

D) Yedirilecek rasyonun
KM bazında periyodik
ayarlanması
Kuru madde ruminant beslemede temel
parametredir. Yemlerin besin değerleri
ve fiyatlarının karşılaştırılmasında bir

standardizasyon sağlar. Ruminantlar,
canlı ağırlıklarına orantılı olarak KM
tüketirler. Bu oran; verim düzeyi, büyü-
me evresi ve çevre sıcaklığı gibi pek çok
faktöre göre değişir. Bu değişimlerin
analizinde de yine canlı ağırlığın %'si
oranında tüketilen KM miktarı esas alınır.
Kuru madde tüketimi süt verimi ve canlı
ağırlık kazancıyla ilişkilidir. Kuru madde

tüketiminin ayarlanmaması rumen fer-
mentasyonu ve rumen pH'sını da etkiler.
Örneğin, yapılan bir çalışmada olgunlaş-
ma evresini tamamlayan mısır silajının
%35 olan KM düzeyinin yağmurlu sezon
sonrasında %29'a düştüğü bildirilmiştir.
Bu örnekte; yaş yem bazında günlük 27
kg mısır silajı yedirilen inekler, KM bazın-
da 9.5 kg (27x35/100) mısır silajı almış

Tablo 3. Rasyonda Durum Tanımlama.
BAŞLANGIÇTA YAŞANAN KURAKLIKTA

Grup: Orta Laktasyon Orta Laktasyon
Sayı 100 100
Ortalama Canlı Ağırlık 550 550
Toplam Karmanın KM'si, % 71.3 79.2
KM Tüketimi 3.2 3.2
Toplam KM Tüketimi, kg/gün 1760 1760
Toplam Yaş Bazda Yem Tüketimi, kg/gün 2470 2221
KM Tüketimi, kg/gün/inek 17.6 17.6
Yaş Yem Tüketimi, kg/gün/inek 24.7 22.2

Değeri Giriniz Değeri Giriniz
Yem Maddeleri KM Bazında, % KM, % Yaş Bazda, kg KM Bazında, % KM, % Yaş Bazda, kg
Kuru Yonca 15 0.93 16.1 15 0.95 15.8
Mısır Silajı 15 0.30 50.0 15 0.40 37.5
Çayır Otu 15 0.93 16.1 15 0.95 15.8
Buğday Samanı 15 0.94 16.0 15 0.97 15.5
Kesif Yem Karması 40 0.95 42.1 40 0.96 41.7
Toplam, kg 100 140.3 100 126.2

Protein, % Miktar, kg Protein, % Miktar, kg
Kuru Yonca 15 0.22 3.30 15 0.22 3.30
Mısır Silajı 15 0.09 1.35 15 0.09 1.35
Çayır Otu 15 0.12 1.80 15 0.12 1.80
Buğday Samanı 15 0.04 0.60 15 0.04 0.60
Kesif Yem Karması 40 0.16 6.40 40 0.16 6.40
Toplam, kg 100 13.45 100 13.45

NEL, Mcal/kg Miktar, Mcal NEL, Mcal/kg Miktar, Mcal
Kuru Yonca 15 1.45 0.22 15 1.45 0.22
Mısır Silajı 15 1.55 0.23 15 1.55 0.23
Çayır Otu 15 1.28 0.19 15 1.28 0.19
Buğday Samanı 15 0.90 0.14 15 0.90 0.14
Kesif Yem Karması 40 1.60 0.64 40 1.60 0.64
Toplam, kg 100 1.42 100 1.42

Tablo 4. Yaş Yem Bazında Karılması Gereken Yem Miktarları (kg).

BAŞLANGIÇ DÖNEMİNDE - Yaş Yem Bazında Yemlenecek Miktar
Miktar, kg Kuru Yonca Mısır Silajı Çayır Otu Buğday Samanı Kesif Yem Karması

200 23 71 23 23 60
400 46 143 46 45 120
600 69 214 69 68 180
800 92 285 92 91 240
1000 115 356 115 114 300
1200 138 428 138 136 360
1400 161 499 161 159 420
1600 184 570 184 182 480
1800 207 641 207 205 540
2000 230 713 230 227 600

KURAKLIK DÖNEMİNDE - Yaş Yem Bazında Yemlenecek Miktar
Miktar, kg Kuru Yonca Mısır Silajı Çayır Otu Buğday Samanı Kesif Yem Karması

200 25 59 25 25 66
400 50 119 50 49 132
600 75 178 75 74 198
800 100 238 100 98 264
1000 125 297 125 123 330
1200 150 357 150 147 396
1400 175 416 175 172 462
1600 200 475 200 196 528
1800 225 535 225 221 594
2000 250 594 250 245 660

• Süt veren hayvanlar, Allah'ın bize mükafatıdır.   • Süt içen toplumlarda asgari ücret, açlık sınırının                       
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düzeylerinin periyodik olarak belirlenme-
si gerekir. Kuru madde tayininin kesif
yemlerde ayda bir, kuru otlarda 15 günde
bir ve silajlarda haftada bir yapılmasıyla
üretimin biyolojik ve ekonomik etkinliği
artacaktır. Rasyon unsurlarının KM
düzeylerinin periyodik olarak belirlene-
rek yedirilecek miktarların yeniden
hesaplanması planlanan rasyonun yediri-
liyor olmasında süreklilik sağlar. Yem
maddelerinin KM düzeylerini belirleme-
den sürekli aynı miktarlarda yedirilmeleri
süt ineklerinin belirli dönemlerde yeter-
siz veya aşırı beslenmesine ve neticede
verimlikte dalgalanmaların yaşanmasına
neden olacaktır. Bu uygulama ile eldeki
yem kaynaklarının zamansız bir şekilde
tükenmesinin de önüne geçilmiş olur. 

Not: Yaş yem bazında rasyonun periyo-
dik olarak düzenlenmesini hesaplayan
program için Prof. Dr. Armağan Hayırlı
ile iletişime geçiniz.

jı yedirilmesi gerekmektedir. Öte yan-
dan, kurak ve sıcak geçen sezon ve son-
rasında yedirilecek mısır silajı miktarının
yaş yem bazında azaltılması gerektiği
aşikârdır. Tablo 3’de laktasyonun orta
döneminde olan inekler için hazırlanan
bir rasyonun "yedirilecek rasyonun KM
düzeyine göre yeniden yapılandırılması"
örneği verilmiştir. Kuru madde bazında
hazırlanan bu rasyonun başlangıçtaki,
enerji ve ham protein değerleri %13.45
ve 1.49 Mcal NEL/kg’dır. Bu düzeyde pro-
tein ve enerjiyi sağlamak için padoklar-
daki hayvan sayılarına göre farklı miktar-
larda hazırlanıp yedirilecek karmalardaki
yem maddelerinin yaş bazdaki miktarları
belirlenmiştir (Tablo 3).
Uzun geçen sıcak bir dönemin ardından
yem maddelerinin KM düzeyi Tablo 3'teki
düzeylere ulaştığında yedirilen rasyonun
başlangıçtaki protein-enerji düzeylerine
sahip olması için yem maddelerinin yaş
yem bazda yedirilmeleri gereken miktar-

edildiğinde toplam kayıp 6 ton etmekte-
dir. Sütün litre fiyatının 0.90 TL olması
durumunda, rasyonun aylık bazda 1475
TL daha ucuz olmasına karşın, süt verim
kaybından dolayı 5400 TL zarar açığa
çıkmakta. Bu örnekte, sıcak geçen bir
dönemde ve/veya dönemin ardından,
100 başlık orta laktasyondaki ineklerin
yetiştirildiği bir işletmede rasyonun bir
ay boyunca KM bazında yeniden yapılan-
dırılmamasının sadece süt veriminden
dolayı neden olduğu zarar 3925 TL
olmaktadır.
Özetle, en uygun hasat zamanının seçil-
mesi ve yemin depolanması sürecinde
meydana gelen değişimlerin ortaya kon-
masında KM tayini önemlidir. İster silaj
isterse balyalanmış formda olsun, kaba
yemlerin KM düzeylerinin iklimsel şartla-
ra göre değişilebileceği unutulmamalıdır.
Bilgisayarda yapılan formülasyonun, hay-
vanın yediği rasyona daha yakın olmasını
sağlamak için yem maddelerinin KM

Kuru Yonca Mısır Silajı Çayır Otu Buğday Samanı Kesif Yem Karması Total
200 kg - Başlangıçta 23.0 71.3 23.0 22.7 60.0
200 kg - Kuraklığın Yaşandığı Dönemde 25.0 59.4 25.0 24.5 66.0
Günlük Miktar Farkı, kg/200 kg -2.0 11.8 -2.0 -1.8 -6.0
Karar eksik fazla eksik eksik eksik
Yaş Bazda Miktar Farkı kg/2 ton x ay -610 3552 -610 -528 -1804
Birim Fiyat, TL/kg 0.90 0.35 0.80 0.45 0.80
Maliyet Farkı, TL/2 ton x ay -549 1243 -488 -238 -1444 -1475 TL
Birim KM, % 0,95 0,40 0,95 0,97 0,96
KM Bazda Miktar Farkı, kg/2 ton x ay -579 1421 -579 -512 -1732 -1982 kg
Birim Ham Protein KM bazında, % 0.22 0.09 0.12 0.04 0.16
KM Bazda Protein Miktarı Farkı kg/2 tonxay -127 128 -70 -20 -277 -367 kg (%18.50)
Birim NEL, Mcal/kg KM 1.45 1.55 1.28 0.9 1.6
KM Bazda Enerji Miktarı Farkı kg/2 ton x ay -8 22 -7 -5 -28 -26 Mcal (%1.32)

                n    altında kalmaz.   • Her gün süt içmek, kendini her gün ödüllendirmek demektir.  • İyiliğiniz için süt için.

ları hesaplanmıştır. Görüldüğü üzere
kuraklık nedeniyle, yem unsurlarının su
miktarları azaldığından, rasyonun KM'si
%71.3'ten %79.2'ye yükselmiştir (Tablo
3). Bu nedenle, KM bazında rasyon
unsurlarının aynı oranlarda bulunması ve
protein-enerji düzeylerinin sağlaması için
yedirilecek yemlerin yaş yem bazdaki
miktarları yeniden düzenlemelidir.
Nitekim tabloda kuraklık nedeniyle sade-
ce yem maddelerinin KM düzeyleri deği-
şirken, rasyonun KM bazındaki oranları
ile rasyonun protein ve enerji düzeyleri
değişmemiştir (Tablo 3). Kuru madde
bazında yapılan düzenleme sonucu, yedi-
rilen rasyondaki yem maddelerinin yaş
bazdaki miktarlarında belirgin değişimler
meydana gelmiştir (Tablo 4). Tekrar
belirtmek gerekirse, bu durum rasyonun
KM bazındaki yem maddeleri oranlarını
ve sağlayacağı protein-enerji düzeylerini
değiştirmemektedir (Tablo 3), aksine
bunları sabit tutmak için yapılmaktadır. 

Şayet üretici, yem mad-
delerinin KM düzeylerin-
deki değişimin zorunlu
kıldığı bu düzenlemeyi
yapmasaydı ne olurdu? 
Bu sorunun cevabı Tablo
5'de özetlenmiştir. Bir
aylık süreçte yedirilen
rasyonun KM bazında
gözden geçirilmemesi:
1) Hayvanın KM ihtiyacı-
nı karşılamayan (1982
kg eksik), 
2) Ekonomik olarak
daha ucuz, 
3) Yedirilen rasyonun
protein düzeyi başlan-
gıçtaki rasyonunkinden
%18.50 daha düşüktür.
Yani, yedirilen rasyon
%10.96 protein içer-
mektedir, 
4) Yedirilen rasyonun
enerji düzeyi başlangıç-
taki rasyonunkinden
%1.32 daha düşüktür.
Yani, yedirilen rasyon
1.40 Mcal NEL/kg enerji
içermektedir.
Oysaki başlangıçtaki
protein ve enerji düzey-
leri %13.45 ve 1.42 Mcal
NEL/kg idi. Düşük prote-
inli yem yedirmekle, 100
ineğin bir aylık süt verim

kaybı günlük ortalama 2 L olarak tahminResim 3. Mikrodalga fırında KM tayini.
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keli olan laktik asit bakterilerinin hızlı
bir şekilde üremesine sebep olmaktadır.
İşkembe mikroorganizmalarınca üreti-
len uçucu yağ asitleri (UYA) temelde
hayvanın enerji ihtiyacını karşılamakta
ya da tereyağının üretilmesinde kulla-
nılmaktadır. İşkembede üretilen laktik
asiti UYA’ne dönüştürerek birikimini
önleyen arzu edilen Megasphaera els-
denii gibi bakterilerin sayısı ve çeşitlili-
ğine konsantre yemle beslemeye geçil-
dikten ancak 3-4 hafta sonra ulaşılmaya
başlanmakta, 6. haftada ise tamamen
farklılaşmaktadır. 
Kuru dönemde hayvanlara yedirilen
kaba yemce zengin fakat düşük enerjili
rasyonlar işkembe çıkıntılarının (papil-
la) boyutunu küçültmektedir. Papilla
büyüklüğündeki değişim doğumdan 9
hafta önce ve 8 hafta sonrayı içerisine
alan bir zaman dilimine yayılmaktadır.
Kuru dönemin ilk 7 haftasında emilim
alanının yaklaşık %50’sinin kaybolması
doğum sonrası artan konsantre yemle
üretimi fazlalaşan UYA’nin emilim kap-
asitesini de azaltmaktadır. Adaptasyon
uygulanmayan hayvanlarda papilla

Geçiş dönemindeki süt ineklerinin
konsantre yeme adaptasyonu

S on yıllarda süt ineklerinin beslen-
mesinde “Geçiş dönemi” olarak
isimlendirilen kuru dönemin son

3 haftası ile doğumdan sonraki 4 haftayı
içerisine alan zaman dilimi üzerinde
oldukça fazla durulmaktadır. Gebeliğin
son dönemi ile doğumdan sonraki ilk
haftalarda hayvan yeterli yem tüketeme-
mekte, genel olarak yem tüketimi
doğumdan sonraki 9-13 haftalar arasın-
da normale ulaşmaktadır. Doğum sonra-
sı yedirilecek hızla sindirilen ve işkembe
(rumen) ortamını bozabilen yemlere
kuru dönemin son 2 haftasından başla-
mak üzere hayvanın adapte edilmesini
sağlayacak özel besleme yöntemleri
sayesinde kolay ve sorunsuz bir şekilde
adaptasyon sağlanabilmekte, yem tüke-
timi artırılabilmektedir. 

Rumen adaptasyonu sırasında 
gözlenen değişiklikler
Doğum döneminde konsantre yem artı-
şı ile birlikte işkembenin içeriği ve yapı-
sında meydana gelen değişiklikler
“Adaptasyon” olarak isimlendirilmekte-
dir. Hayvanların asit oluşturma potansi-
yeli yüksek yem maddelerine adaptas-
yonu işkembe mikroorganizmalarını,
sindirim organlarındaki dokuları, meta-
bolizmayı ve beslenme davranışlarını
değiştirmektedir.
Tek midelilerden farklı bir sindirim siste-
mine sahip olan işkembeli hayvanlarda
ani ve sık sık yem değiştirilmesi yanlış
bir uygulamadır. Yetiştiriciler genellikle
kesif yem ya da fabrika yemi olarak
isimlendirdikleri nişasta miktarı fazla
olan konsantre yemi doğumla birlikte
ani olarak artırmaktadırlar. Normalde
işkembede en üstte gaz tabaka, ortada
kaba yem içerisinde konsantre yemlerin
olduğu katı tabaka ve en altta ise sıvı
tabaka bulunmaktadır. Anabilim dalı-
mızda yaptığımız araştırmalarda hızlı ve
ani konsantre yeme geçişin bu katman-
ların karışmasına yol açtığı, işkembe
sıvısının yapısının bozulmasına bağlı
olarak gazlı şişkinlik ve asidozis gibi bir
takım hastalıklara sebep olduğu belir-
lenmiştir (Resim I). 
İşkembeli hayvanlarda yemlerin yakla-
şık %70’i işkembede bulunan mikroor-
ganizmalar sayesinde sindirilmektedir.
Sindirimi gerçekleştiren mikroorganiz-
maların çeşit ve sayısı her bir yem mad-
desi ya da rasyonun özelliğine göre
uzun bir zaman diliminde değişmekte-
dir. Yüksek miktarda nişasta ve şeker
içeren konsantre yemlerin fazla ve ani
olarak yedirilmesi hayvanlar için tehli-
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Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 42031 Kampüs, Konya - ngulsen@selcuk.edu.tr, nurettingulsen@gmail.com

• Bir fincan kahvenin hatırı ölçülebiliyorken, bir bardak sütün hatırı ölçülemez.  • Süt içmek için torpil    g                   

yapısını bozmakta parakeratozis ve
hiperkeratozis gibi bozukluklara yol aça-
rak üretilen uçucu yağ asitlerinin emil-
mesini ve hayvan tarafından kullanılma-
sını engellemektedir. 
Asitliğin artması işkembedeki mikroor-
ganizmaların ölmelerine ya da faaliyet-
lerinin zayıflamasına yol açmaktadır.
Laktik asit birikimi ve ölen mikroorga-
nizmalardan açığa çıkan bazı toksinler
emilerek tırnağın yapısını bozmakta,
topallıkla sonuçlanan hastalıklara
neden olmaktadır. 

Rumen adaptasyonunun
sağlanması
1-Adaptasyon Süresi, Konsantre Yem
Tüketim Düzeyi ve Rasyonda Yer
Alacak Yem Maddelerinin Seçimi: 
Doğumdan en az 2-3 hafta önce tane
yem oranı dereceli olarak artırılarak
yüksek oranda nişasta içeren enerjisi
artırılmış erken laktasyon rasyonuna
geçilmesi gerekmektedir. Başlangıçta
canlı ağırlığın %0,5’i düzeyinde artırı-
lan tane yem dereceli olarak doğum

gelişimi yeterli olmadığı için işkembe-
de biriken laktik asit ve emilemeyen
UYA miktarının yükselmesi işkembe
asitliğini artırmaktadır. Doğum sonrası
problemlerin azaltılmasının başlıca
yolu yem tüketiminin artmasından,
yem tüketimini artırmanın yolu ise
işkembede UYA üretimi ve emilim kap-
asitesini artırmaktan geçmektedir. UYA
emiliminin artışı işkembede asitliği
azaltarak pH’sının yüksek kalmasını
sağlamaktadır. 
İşkembe emilim alanı kapasitesindeki
artış ilk olarak doku kütlesindeki artışla
başlamaktadır. Papillalardaki değişim-
ler yavaş şekillenmekte, genel bir
görüş olarak 6-8 haftalık adaptasyon
periyodunun son iki haftasında gerçek-
leşmektedir. 
Genel bir görüş olarak; üretilen UYA
miktarının artışı ile birlikte bütirik asitin
artışının rumen duvarı ve papillaları
geliştirdiği düşünülmektedir. İşkembe
duvarı gelişimini UYA olumlu etkilemek-
le birlikte işkembede üretilen laktik asit
olumsuz etkilenmektedir. Aşırı asit üreti-
mi işkembe duvarının ve papillaların

Resim 1. Konsantre yeme ani ve hzılı geçişin işkembe içeriğinin yapısı üzerine etkisi 

TABLO I -Tane Yemlerin İşkembede Yıkımlanma Dereceleri, % (Umucalılar ve ark. 2002).
İşkembede kalış süresi (Saat)

0 2 4 8 16 24 48
Arpa 20.1 29.4 42.3 58.3 71.3 75.2 77.0
Buğday 34.3 36.9 47.6 61.3 73.7 78.5 82.9
Çavdar 24.8 35.8 47.9 60.9 70.8 74.4 77.5
Mısır 22.1 21.9 24.6 29.7 38.8 46.8 66.7
Tritikale 34.9 37.5 49.0 62.9 74.4 78.4 81.9
Yulaf 44.3 48.2 51.2 55.3 60.1 62.9 66.5

Resim 2. Laktik asit kullanan işkembe
bakterisi Megasphaera elsdenii  
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                l    gerekmez.  • Çok şey bilmenin sırrı, süt içmekle başlar.  • Süt içmek vergiye tabi değildir. KDV içindedir.

öncesi canlı ağırlığın %0,8’i düzeyine
çıkarılmalıdır. Süt ineklerinde geçiş
döneminde tane yem düzeyindeki
artışların 5-7 günde bir yapılması tavsi-
ye edilmektedir. Kişisel tecrübelere
dayalı olarak ise doğumla birlikte yedi-
rilecek kaba-konsantre yemin doğum
öncesi 2 haftadan itibaren belirtilen
canlı ağırlık oranlarına uygun olarak
yedirilmesi tavsiye edilebilir. Burada
önemli olan kaba konsantre yem tüke-
tim oranının doğum döneminde en
fazla %40 düzeyine kadar düşürülmesi-
dir. Anabilim Dalımızda yapılan araştır-
mada, tane yem düzeyindeki artışların
hızla yapılmasıyla ve buğdayın %60,
mısırın ise %80 oranında kullanılmasıy-
la subklinik rumen asidozisi geliştiği
gözlenmiştir (Umucalılar ve ark.2012) 
Türkiye’nin değişik bölgelerinde yetiş-
tirilen tane yem kaynaklarının işkem-
bede sindirilme derecelerinin belirlen-
diği tarafımızdan yapılan bir başka
araştırmada (Tablo 1) buğday ve arpa
nişastasının %80-90’ı rumende yıkım-
lanırken bu oranın mısır için %55-70
arasında değiştiği belirlenmiştir.
Mısırın nişasta yapısı hızlı yıkımlanma-
yı engellemektedir. 
Türkiye’de buğday gibi tane yemlerin
rasyonlarda yüksek oranlarda kullanıl-
ması, geçiş döneminde adaptasyon
uygulanmadan konsantre yeme geçiş ile
birlikte işkembe sindirimini olumsuz
etkilemekte, asitliği oldukça hızlı artır-
maktadır. Bu nedenle özellikle doğum
sonrası rasyonda tane yem tercihinin
mısıra dayalı olarak yapılması tavsiye
edilebilir. Bundan başka yüksek düzeyde
buğday içeren rasyonlarla rumen mikro-
organizmalarının adaptasyonu gerçek-
leşse dahi yeterli yem tüketimine hızlı bir
şekilde ulaşılamaması sadece mikrobiyel
adaptasyon değil aynı zamanda hayva-
nın yapısal olarak da alışması gerektiğini
göstermektedir. 
Yağların yem tüketimi ve sindirim üzeri-
ne olumsuz etkilerini gidermek amacıyla
son yıllarda korunmuş yağların kullanımı
Türkiye’de de artış göstermiştir. Yağların
korunmuş formlarının yem tüketimi ve
sindirimi daha az olumsuz etkilediği ileri
sürülmekle birlikte işkembe sindirimini
tam olarak koruyamamaktadırlar. İlk
doğumunu yapan düvelerde yaptığımız
bir araştırmada bu görüş yem tüketimi
ve süt parametreleri üzerinden doğru-
lanmıştır (Tablo 2). 
Enerji tüketimini artırmak için rasyona

yağ katılması ekonomik açıdan da göz
önüne alınmalı, yağ kaynakları yüksek
verimli hayvanlarda kullanılmalıdır.
Doğum öncesi 2-3 haftadan itibaren
yağ kullanılmasının yem tüketimini iyi-
leştirmediği yönünde görüşler de
bulunmaktadır.

2- Performans Düzenleyicilerin
Rumen Adaptasyonu 
Üzerine Etkileri:  
Sodyum bikarbonat ve magnezyum
oksit gibi tampon etkili maddeler su
tüketimini artırarak nişastanın alt sindi-
rim organlarına geçişini artırıp asitliği
azaltmaktadırlar. Ayrıca hayvanların
yemliğe geliş sıklığını ve her gelişte tüke-
tim büyüklüğünü değiştirmektedirler.
Sodyum bikarbonatın rasyonda hayvan
başına genellikle 7-10 g/kg KM düzeyin-
de kullanılması tavsiye edilmekte, fazla
kullanımının etkisi olmamakta hatta
yem tüketimini azaltmaktadır.
Laktasyondaki süt ineklerinin rasyonla-
rına maya ve mantar kültürlerinin katıl-
ması yemlerin lezzetini ve sindirilebilir-
liğini iyileştirek yem tüketimini artıra-
bilmektedirler. Maya ve mantar kültürü
ilavesi, lifli maddeleri sindiren ve laktik
asidi kullanan bakteri sayısında artış
sağlamaktadır. Maya ilavesi ile yemle-

TABLO II Ayçiçek yağı kaynaklarının süt kompozisyonu üzerine etkileri (Gülşen ve İnal 2000)
Yağ (-) Asit Yağ Korunmuş

Asit yağ Ca sabunu
KM tüketimi, kg/gün 16.11 15.41 15.53
Süt verimi, kg/gün 25.16 23.59 23.84
% 3.5 DSV, kg/gün 23.73 20.83 22.00
Yağsız kuru madde, % 8.23 8.10 8.15
Protein verimi, g/gün 799.68 723.44 739.28
Yağ verimi, g/gün 794.25 654.21 711.24

Asit yağ: Ayçiçek yağı rafinasyon ürünü; 
Korunmuş asit yağ Ca sabunu: Aynı asit yağın protein katkılı kalsiyum sabunu

me sıklığı artmakta, işkembe asitliği
azalmaktadır. 
Laktik asit kullanan bakterilerden
Megasphaera elsdenii (Resim II) UYA
üretimini artırırken laktik asit birikimini
azaltmakta yem tüketimini artırabilmek-
tedir. Anabilim Dalımızda yapılan araş-
tırmalarda bu bakterinin üretimi gerçek-
leştirilmiş ve denemeleri yapılmıştır.
Özellikle buğday yedirilen hayvanlarda
olumlu sonuçlar elde edildiği ve
Türkiye’de de yemlerde fazla miktarda
buğday kullanıldığı dikkate alındığında
bu bakterinin kullanımının önemi art-
maktadır (Resim II).
Malik asit, aspartik asit ve fumarik asit
gibi organik asitlerin kullanımı ile de
laktik asiti kullanan bakterilerin sayısı-
nın arttığı, asitliğin azaldığı bildirilmek-
tedir. 

3-Yemlerin Hazırlanma 
Şekillerinin Adaptasyon 
Üzerine Etkileri: 
Kaba yemlerin ve mısır silajının partikül
büyüklüğünün azalması geviş getirmeyi
ve dolayısıyla tükrük salgısını azaltacağı
için asitliği artırmaktadır. Bir rasyonun
lifli madde düzeyi çiğneme, geviş getir-
me, yemliğe her gelişte tükettiği yem
miktarı, işkembe hareketliliği ve tane

Resim 3. Laktik asit kullanan Megasphaera elsdenii’nin işkembeye katılması [inoküle
(+)] sonucunda işkembe sıvısı üzerine etkisi  

yemin sindirim bölgesini değiştirebil-
mektedir. Silaj ve fermente yemler nede-
niyle rasyonun nem içeriği %50’den
fazla olursa yem tüketimi azalmaktadır.
Nem içeriği yüksek olan silajın yedirilme-
si durumunda çiğneme ve geviş süresi-
nin azalması, tükrüğü azaltarak asitliği
artırmaktadır. 
Rasyonun karışım halinde verilmesi asit-
liğin dengede kalmasını sağlamaktadır.
Silaj ile konsantre yemin karışım halinde
hayvanlara yedirilmesi ayrı yedirilmesine
göre yem tüketimini süt veriminin ilk 3
haftasında sırasıyla %24, %17 ve %12
oranında artrımaktadır. 

4- Geçiş Döneminde Sosyal
Adaptasyonun Rumen 
Adaptasyonu Üzerine Etkileri: 
Sığırlar sosyal olarak sürü içerisinde
hareket eden ve aralarında hiyerarşinin
gözlendiği hayvanlardır. Sosyal üstün-
lük sıralamasında büyük oranda yaş
etkili olmakla birlikte canlı ağırlık ya da
vücut büyüklüğünün de etkisi bulun-
maktadır. 
Hayvan sayısı artışı ile yemlik alanın
kısıtlanması hayvanlar arasındaki reka-
beti artırmaktadır. Yaşlı hayvanlardan
ayrı bir grupta beslenen düvelerin sos-
yal streslerinin azalması nedeniyle
kuru madde ve süt verimlerinin sırasıy-
la %14 ve %9 daha fazla olduğu belir-
lenmiştir. Yemlik alanı da önemli bir
faktör olup hayvan başına 0,5 m’den
fazla yemlik alanı beslenme ve tüketim
alışkınlıklarında değişikliğe sebep
olmamakla birlikte, 0,2-0,5 m arası
alanda rekabet artmakta, 0,2 metreden
daha düşük yemlik alanında ise yem
tüketimi ve yemlikte geçirilen süre
azalmaktadır. 
Sonuç olarak, geçiş döneminde rumen
adaptasyonunun sağlanmasının gele-
cek laktasyonu olumlu etkilediği söyle-
nebilir. Adaptasyona doğum öncesinde
başlanmasının yanısıra rumen mikroor-
ganizma çeşidi ve sayısı ile işkembe
yapısını hızlı bir şekilde değiştirecek
uygulamaların seçilmesine dikkat edil-
mesi süt verimi ve hayvan sağlığını
olumlu etkileyecektir.  

Kaynaklar:
1. Gülşen N., İnal F. Yemlerin rumende
yıkımlanması ve süt verim parametre-
leri üzerine protein katkılı korunmuş
yağların etkileri, II. Süt verim paramet-
releri üzerine etkileri. Vet Bil Derg,
2000;16:35-41.

2. Umucalılar H.D., Coşkun B., Gülşen
N. In situ rumen degradation and in
vitro gas production of some selected
grains from Turkey. J Anim Physiol Anim
Nut, 2002; 86:288-97.

3. Umucalılar, H.D., Gülşen, N, Güner,
A, Hayırlı A İn Vivo ve İn Vitro Şartlarda
Oluşturulan Subakut Asidozis
Durumunda Megasphaera Elsdenii
Inokulasyonunun Rumen Parametreleri
Üzerine Etkisi. TÜBİTAK  110O398 nolu
proje kesin raporu 2012.
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Sayfa 3’te

Sevgili dostlar,1- Dergimiz TÜSEDAD 3 yılı geçkin bir süredir

sizlere ulaşabilme gayreti içerisinde oldu.

2- Bu süre zarfında, Dernek Başkanı ve 9 yıl-

dır bu sektörün içerisinden gelen birisi ola-

rak sektör adına doğru bildiklerimizi her

platformda seslendirmeye gayret ettik.

3- Ülke hayvancılığı adına yaklaşan krizlerin

ayak seslerini önceden haykırdık.

Ömer Matlı Hayvansal Üretim Eğitim ve Araştırma

Merkezi’nin, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığı, Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri

Derneği (TÜSEDAD), Konya İli Damızlık Sığır

Yetiştiricileri Birliği, Selçuk Üniversitesi ve Pendik

Veteriner Kontrol Enstitüsü işbirliğiyle düzenlediği

“Süt Sığırcılığında Brucella Sorunu, Hayvancılığın

Durumu ve Hayvan Beslemenin Önemi” konulu sem-

pozyum, Konya’da gerçekleştirildi.

Sayfa 16’da  

K üresel kuraklık netice-sinde tüm yem hammad-delerinde %30-%50
oranında fiyat artışları olmuş-
tur. Kaba yem fiyatları ise;
samanda %400-500, yoncada
%100-150 oranında artmıştır.
Bunun aksine süt fiyatları 10
aydır 80 kuruştur. Hatta bazı
bölgelerde 70 kuruşa indi-
rilmiştir. Çaresiz üretici
2008 yılında olduğu gibiineklerini kesmeye başla-mıştır. 2008 yılında uyar-mış olmamıza rağmen 1milyon inek kesilmiştir.Anneler kesildiği içinyavru doğmamış, 2009-

2010 yılında et krizi yaşanmıştır.

Çözüm olarak milyonlarca dolar harcanarak dışa-

rıdan hayvan ithal edilmiş ve edilmeye devam etmektedir. Şimdi

acil müdahale olmazsa bu gelenlerde kesilmek zorunda kalacak-

tır. Çünkü dünyanın kabul ettiği bir gerçek var.

1 inek hem kendini, hem yavrusunu, hem de sahibini beslemek

Sakla samanı gelir zamanı!
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SİZİN DERGİNİZ

Temmuz - Ağustos 2012

Hayvan beslemede giderlerin %70’ini oluş-

turan yem hammaddeleri, içinde bulundu-

ğumuz kuraklık sebebiyle üretici aleyhine

gelişmeye devam etmektedir. 
Hayvancılığın temel taşını oluşturan yem

hammadde fiyatlarında ki artış oranları bu

durumun vahametini ortaya koymaktadır. 

Fikir vermesi açısından...

Samanlıklar boş kaldı…
Kaba yem fiyatlarındaki hızlı artış hayvancı-

lığı çökme noktasına getirmeye başlamıştır. 

İşletmelerin aylık gider kalemleri içerisinde

en büyük payı oluşturan yem hammaddele-

rinden, besleyici hiçbir değeri olmamasına

rağmen saman dahi, geçen seneye oranla

% 400 gibi bir artış göstermiştir. Devlet eliy-

le acil bir önlem alınmazsa, kaba yem açığı

büyümeye ve fiyatlar artmaya devam ede-

cek gibi görünüyor.

zorundadır. 1lt süt= 1,5 kg 
yem olmalıdır. Budenge bozulursa üre-tici işin içinden çıka-maz. Ülkemizde,bugünlerde bırakın 1lt süt ile 1 kg yemalmayı, 1 kg samanbile alınamamaktadır.Bugünkü süt tabanfiyatı hiçbir hesabadayandırılmadan, tra-jikomik bir şekildebelirlenmektedir. Çaresiz süt üreticisi sütünü saklama şansı olma-

dığından bu fiyattan vermiyorum deme şansı yok, ama güçlü sana-

yici çok rahatlıkla bu fiyattan vermezsen almıyorum diyebiliyor. 

Süt taban fiyatı 1 lt süt = 1,5 kg yem alabilecek şekilde DEVLET

tarafından belirlenmeli ve deklere edilmelidir.

Aksi durumda devlet piyasaya müdahale ederek sütü deklere

ettiği fiyattan kendi alıma geçmelidir. Sütü süt tozuna çevirerek

saklayabilmelidir. Bunu da taşeron marifetiyle değil kendi kura-

cağı 4 adet süt tozu fabrikasıyla bizzat yapmalıdır. Çünkü süt ve

et, serbest piyasa ekonomisi koşullarına bırakılamayacak kadar

önemli stratejik ürünlerdir.

Matlı�A.Ş.�ve�Tüsedad�işbirliği�ile�sektörde�bir�ilk…

Saman alamadık ki saklayalım...

009 yılı

2012 yılı

Hayvancılık sektörüyine ALARM veriyor

Ocak - Şubat 201330

TÜSEDAD ÜYELİK

• Kendi sağlığınız için süt için.   • Yoğurdun hası manda sütünden yapılır. Bulursanız kaçırmayın.
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Ocak - Şubat 2012

Sayfa 3’te

Et ithalatıdevam ediyor 

GDO sütte ne arar?

Sektörümüzde�ilk�ve�tek�sivil�
toplum�kuruluşu�olan�derneğimiz

Tüsedad’ın�da�bu�komisyonda�
yer�alarak�Süt�Et�ve�Balık

Kurumu’na�katkı�sağlamaya
hazır�olduğunu�ifade�ederiz.�

Sayfa 4’te

Sayfa 17’de

Bir yılı dahageride bıraktık2011 yılının hepimize sağlık, başarı, mutlu-

luk ve bol kazanç getirmesini temenni etmi-

şim… 2012 yılı içinde aynı temennilerimi

daha yüksek sesle tekrar ediyorum. Zira,

2011 yılı biz üreticiler için mutluluk ve bol

kazanç getirmedi, aksine üzüldük ve ciddi

zararlar edildi.

Düzenlenen eğitim seminerine, üye
çiftliklerimizin hayvanların tırnak
sağlığında sorumlu çalışanları başta
olmak üzere, DenizBank bünyesinde
çalışan çoğunluğu ziraat mühendisi
olan Tarım Bankacılığı Bölge
Sorumluları, T.C. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarım
danışmanı veteriner hekimleri ve
TÜSEDAD üyelerimiz ile yoğun

katılım sağlandı. Eğitim seminerinin açılış konuşmala-
rını DenizBank Genel Müdürü
Hakan Ateş, TÜSEDAD Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Yıldız ve
DenizBank Kobi ve Tarım
Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Sun yaptı.

Sayfa 28’de

2 012 yılı ilk 6 ay için çiğ süt taban fiyatı 0,80 TL/LT olarak

belirlenmiştir. Bu fiyatın 6 ay boyunca sabit kalması piyasa

istikrarı açısından önemli ve sevindiricidir. Ancak bu fiyat süt

üreticilerini memnun etmemiştir. Taban fiyat belirlenirken yem

fiyatlarının göz önüne alınmadığı kanaatini taşımaktayız. Süt fiyat-

ları belirlenirken yem fiyatları değerlendirmeye alınmış olsaydı;
1)çuval)yem)=)36)TL1)kg)yem)=)0,725)TL/kg)

Dünyaca kabul gören süt - yem paritesine göre; 

Üretici 1 LT sütünü sattığı zaman 1,5 kg yem alabilmelidir. 

O halde; taban fiyat:0,725)x1,5=1,1)TL/LT)olmalı.

Konuya enflasyon boyutundan bakıldığında ise, ülkemizde yıllık

enflasyon %12 olduğunu esas alırsak, 2011 yılı fiyatına 0,80)x)%12

enflasyon yansıması ile taban fiyatın minimum 0,90)TL/LT olması

gerekir. İşte bu iki pencereden de bakıldığında, üreticiler 0,80

TL/LT taban fiyattan istikrarlı bir şekilde zarar etmeye devam ede-

cektir. Umuyoruz ki; Bakanımız Sayın Mehdi Eker’in açıklamaların-

da belirttiği gibi, adı Süt Et ve Balık Kurumu olarak değiştirilen ve

Şubat 2012’de faaliyetine başlayacak olan Müdahale Kurumu, taban

fiyatın belirlenmesinde, yem fiyatları ve enflasyon değerlerini göz

önünde bulundurur. Et ve Balık Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Bekir Ulubaş, kurumun yeniden yapılandırılması aşamasında

Sivil Toplum Kuruluşlarından da görüş alınacağını, ayrıca 50 kişilik

bir süt komisyonu kurulacağını ifade etmiştir.

OKUMUŞLAR, OKUMUŞLAR AMA HALASÜTÜN ÖNEMİNİKAVRAYAMAMIŞLAR!

İstikrarlı

Canlı Sığır ithalatı için Et ve Balık Kurumu’na

100 bin ton damızlık olmayan canlı hayvan

ithal etme yetkisi Resmi Gazete’nin

28.12.2012 tarihli sayısında yayınlanan

Bakanlar Kurulu Kararı ile 31 Aralık 2012’ye

kadar uzatılmıştır. 

Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin

26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmesini

takiben, yemlerde kullanılmak üzere başvuru-

su yapılan 3 adet soya geni 26 Ocak 2011 tari-

hinde, 13 adet mısır geni de 24 Aralık 2011

tarihinde Biyogüvenlik Kurulu’nca onaylanmış

ve ülkemizde hayvan yemi olarak kullanılma-

larına izin verilmiştir. Konu her gündeme gel-

diğinde önemli yankı bulmakta ve basın ve

yayın organlarında sıklıkla yer almaktadır. 

Kimse kızmasın sütemüdahale edeceğiz
Kamu şirketi Et ve Balık Kurumu (EBK),

süte müdahale etmek için yeniden yapıla-

nıyor. EBK Yönetim Kurulu Başkanı Bekir

Ulubaş, kurumun adının 'Süt, Et ve Balık

Kurumu' olarak değişeceğini, ayrıca kurum

bünyesinde Süt Komisyonu ve Piyasa

Araştırma ve İzleme Daire Başkanlığı kuru-

lacağını belirtti. 

DenizBank)Tarım)Akademisi)-)Tüsedad)işbirliği)ile

Sığırlarda)Tırnak)Bakımı)ve)Sağlığı)Semineri)düzenlendi

Sektörün  sesi
’da siz de olun
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SİZİN DERGİNİZ

Mart - Nisan 2012

 

Mehdi Eker, ‘Et ve Süt
Müdahale Kurumu ile ilgili çalışmalar son noktaya geldi’ 

İçerisinde SÜT olandeğişik konular!!!
Hep aynı şeyleri evire çevire yazm

yazan içinde okuyan içinde sıkıcı ha

gelir. Hele hele bir şeylerin değişmediğ

görmek hayal kırıklıklarına zemin haz

lar. Geciken doğru kararlar bile geneld

umutsuzlukları pekiştirir.

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ile Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Bakanı Sayın M. Mehdi Eker’in katılımıyla 8

Mart 2012 tarihinde Bursa’da gerçekleşen Sektör

Buluşmasına; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum

kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan  650 kişilik

bir katılım sağlandı.

 

D erneğimiz Yönetim Kurulu üyesi ve AKP Bursa

Milletvekili Tarım Komisyonu Üyesi Sayın

Önder Matlı ile birlikte, Yönetim Kurulu

Başkanımız Adnan Yıldız ve Genel Sekreterimiz Atilla

Celep 28 Şubat 2012 tarihinde Mecliste bakanımızı ziya-

ret etmişlerdir.Derneğimizin baş beri savuna geldiği ‘Okul Sütü Projesi’

ve ‘Müdahale Kurumu’nun kurulması konularındaki çalış-

malarından ötürü bakanımıza dernek adına teşekkürleri-

mizi iletmişlerdir. 

Dernek başkanımız, üyelerimizin AB standartlarında süt

üreten işletmelerden oluştuğunu vurgulayarak kurulacak

olan Müdahale Kurumunda aktif olarak yer almak arzula-

rını dile getirmiştir. AB’ne yapılacak süt ve süt ürünleri ihracatı için yapılan

çalışmalar konusunda teşekkürlerini ileterek, ihraç edile-

cek sütün de yine üye işletmelerimiz tarafından üretildiği-

nin altını çizmiştir.Yarım saati aşan görüşmede sektörümüzün diğer sorunla-

rı da dile getirilmiştir.

Avrupaaa, Avrupaaa duy sesimiziiii, bu gelen TÜRK SÜTÜ’nün ayak sesleriiiiii!!!

DerneğimizBakanımızı ziyaret etti

Et ve sütte fiyat istikrarının sağlanmas  

özellikle belirli dönemlerde müdahale e

amacıyla Et ve Balık Kurumu’nu ‘ Et ve 

Kurumu’na dönüştüreceklerini beli

Eker, bu kurumun et ve sütte üretic  

tüketici lehine müdahalede bulunarak f

ları dengeleyeceğini kaydetti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Me

Eker, ‘Şu anda uğraştığımız konu, süt ve 

ürünlerinin Türkiye’den AB’ye ihracat

önündeki engellerin bütünüyle kaldırılm

ve Türkiye’nin bu alanda da artık çok d

iyi geleceği bir aşamadır’ dedi.
Nisan 2010’da başlatılan ‘Türkiye Süt ve 

Ürünleri Sektörünün AB Pazarına Giriş

Desteklenmesi Projesi’’, AB Gıda 

Veterinerlik Ofisi 28 Şubat- 29 Mart 2012

gerçekleştirdiği denetimle son aşamas

gelmiş bulunuyor. 

SETBİR�Sektör�Buluşmalarının�ÜçüncüsüBursa’da�Gerçekleştirildi

Sayfa 2

Lütfen ajandanıza not edi

Bakan Eker, “Süt ve süt
ürünlerinin AB’ye ihracat

engelleri kaldıracağız”

Süt ve süt ürünlerinlerinin AB’ye ihracatında engeller kalkıyor

27-28 Nisan 2012 tarihinde Modern 

İşletmelerinde Kârlılık ve Besleme E

Seminerimize bekliyoruz. 
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