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Çiftlikler uğraşıyor,
didiniyor, üretiyor. 

Sütü 1 TL'ye 
satıyor.

Sayfa 3’te

Sevgili Dostlar,

Namık Kemal Üniver-
sitesi tarafından VI.
Uluslararası Balkan
Ülkeleri Hayvancılık
Konferansı (BALNI-
MALCON 2013)
Geniş Bir Katılım İle
G e r ç e k l e ş t i r i l d i .
Namık Kemal Üniver-

sitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünün
ev sahipliği yaptığı VI. Uluslararası Balkan
Ülkeleri Hayvancılık Konferansı (BALNIMAL-
CON 2013) 3-5 Ekim 2013 tarihinde büyük
bir ilgiyle gerçekleştirildi. Düzenlenen
Konferansa 14 farklı ülkeden toplam 176
bildiri ile çok sayıda bilim insanı katılmıştır.

Üniversitelerimizden haberler;

Sayfa 5’de

• Sütümüzü değer fiyattan satmak için,

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, TOKİ
işbirliğinde şehir dışında modern ihtisas
kombinaları kura-
rak belli günlerde
kesim için kasap-
lara da hizmet
verecek. Et ve Süt
Kurumu (ESK)
Genel Müdürü
İsmail Kemaloğlu,
TOKİ işbirliğinde
Sakarya, Adana,
Diyarbakır, Van ve
Ankara'da şehir dışında modern kombinalar
kuracaklarını belirterek, "Bu kombinaları
haftanın belli günleri kasaplara da açacağız
gelsin kesimini yapsın diye" dedi.

Güler misin,
ağlar mısın?

• Markette 4 TL’ye satılan, sokak sütçüsünün 3 TL’ye   
sattığı, günlük taze sütü daha ucuza halkımıza 
sunmak için,

• Yılda 1 katrilyonu ekonomiye kazandırmak için,

• Türk halkı, taze ve günlük süte daha ucuza 
ulaşsın diye,

• Çocuklarımız süt içsin diye,

• Soğuk zinciri kırmadan daha sağlıklı sütü 
nihai tüketiciye ulaştırmak için,

• Tüketiciye daha hijyenik ve kaliteli sütü temin etmek için,

• Türk kadını evinde yoğurt, sütlü tatlı yapsın diye,

• Kayıtdışı satılan sokak sütünü engellemek için,

Sokak sütçüsü
sulandırıp Ayşe
Teyzeye 3 TL'ye 

satıyor.

Devlet bu kayıtdışı 
ve gayrisıhhi

satışa seyirci
kalıyor.

1) AÇIK Mektup:
T.G. Hayvancılık Bakanlığı, Koruma Kontrol
Genel Müdürlüğüne! 
2) Haklı Olana Üvey Evlat Muamelesi NEDEN?
3) Anlamakta Zorlanıyoruz!
4) Bizim Bilmediğimiz Bir Baskı 

Unsuru Mu Var?

Sayfa 13’de

ESK kombinalarını 
kasaplara açacak

Çiğ süt satışına
izin istiyoruz!
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Adnan YILDIZ
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Şimdi sizlerle yaklaşık 10 senelik
bir uğraşın, mücadelenin traji
komik yaşanmış öyküsünü pay-

laşacağım. Bu öykünün mağdur olan
taraflarından birisi de bizzat bizim çift-
liğimiz. Yazımın başında sıraladığım ve
bu yazıma başlık olarak seçmeyi
düşündüğüm seçeneklerde kararsız
kaldım, bana göre tamamı olabilir,
ancak ben tercihi sizlere bırakıyorum.
Hikayemiz şöyle başlıyor ve Koruma
Kontrol Genel Müdürlüğünden yetkili-
lerle yaptığım bugünkü telefon görüş-
mesine kadar uzanıyor. Hikayemizin
konusu “Çiğ Süt Satış İzni”…
1930 yılındaki Hıfzıssıhha Kanununa
göre ülkemizde “Çiğ Süt Satışı“ yasak-
lanmış bulunuyor. O günkü sağım sis-
temi, sütün toplanması gibi teknik
koşullardaki yetersizlikler hijyenin ve
halk sağlığının korunması anlamında
ki bu yasak doğru bir karardır. Ancak, o
tarihlerde de ve günümüzde de sokak
sütçüleri marifeti ile yasak olmasına
rağmen nereden, hangi koşullarda
toplandığı belli olmayan, satış esna-
sında soğuk zincirin kırılmaması gibi
önem arz eden hususlara dikkat edil-
meden çiğ süt satışı devam etmekte-
dir. Bugün itibariyle İstanbul ili ve çev-
resinde günde yaklaşık 500 ton çiğ süt
satışı yapıldığı tahmin ediliyor. İllegal
olan bu satış halk sağlığını tehdit etti-
ği gibi, ekonomimiz açısından da bir
kayıptır. Tamamen kayıtdışı çalışan bu
sistem haksız rekabete de sebep olu-
yor. Biz ve bizim gibi çiftlikler, bu yasak
nedeni ile sütlerini 1.00 TL/lt fiyat ile
süt sanayicisine satmak durumuna
mecbur bırakılırken, sokak sütçüsü
nereden ve hangi koşullarda sağıldığı,
toplandığı belli olmayan, ambalaj ve
nakliyesi esnasındaki soğuk zincire hiç
dikkat edilmeyen sütü 3 TL/lt’den
pazarlayabilmektedir. Acı fakat gerçek
bir husus da sokak sütçülerine tedarik-
çilik yapanların (toptancıların) hemen
hemen hergün bize gelip sütümüze
süt sanayicisinin vermiş olduğu 1.00
TL/lt’den daha yüksek fiyat ile alıcı
olmalarıdır.
İzninizle şimdi de, çiğ sütün AB ülkele-
rindeki yasalara göre tarifini tekrarla-
mak istiyorum;
• Sütün sağıldığı sürüler ari sürüler

olmak zorundadır. Yani insanlardan
hayvanlara ve hayvanlardan insanlara
geçebilen zoonoz hastalıklardan,
Brucelloz ve Tüberkülozdan, ari hay-
vanlar olmaları ön şarttır.
• Sütün ml’sindeki somatik hücre sayı-
sı 400.000 ad/ml’den küçük olmalıdır.
• Sütün ml’sindeki bakteri sayısı
100.000 ad/ml’den küçük olmalıdır.
• Süt, sağım sonrası derhal +4 °C dere-
ceye soğutulmalıdır ve nihai tüketiciye
ulaşıncaya kadar soğuk zincir kırılma-
malıdır. 
Bilinen bu doğruları ve olmazsa olmaz
şartlarınıda belirttikten sonra gelelim
hikayemizin bizimle ilgili safhalarına;
1) Bizim işletmemiz 2003 yılında
kuruldu ve kuruluş aşamasında oluştu-
rulan sürü “ARİ SÜRÜDÜR.” O yıldan
bugüne kadar da devletin ( Gıda tarım
ve Hayv. Bak.) her sene yapmış olduğu
testler neticesinde bu belge yenilen-
mektedir. Bu da bizim adımıza bir
gurur vesilesidir.
2) Sürümüzün “ARİ SÜRÜ” olduğunu
belgelememizin hemen sonrasında
“AB Çiğ Süt Üretim Standartları”na
haiz olduğumuzu gösteren belge için
Bakanlığımıza müracaat ettik. Bir
seneye yakın bir süre sütümüzden
Bakanlık yetkililerince alınan numu-
neler.

- Somatik hücre
- Bakteri
- Fosfataz
- Donma noktası
- Kalıntı tespiti gibi çeşitli testlerin

sonucunda “AB Çiğ Süt Üretim
Standartlarına” uyumludur belgesini
almaya hak kazandık. Bu testler halen
devam etmektedir ve firmamız da
Türkiye’deki bu belgeye hak kazanan
ilk çiğ süt üreten çiftlik olması hasebiy-
le bunun gururunu yaşamaktadır.
(Ülkemizde bugün itibariyle bu belge-
yi haketmiş olan 13 süt üreten işletme
vardır. Ayrıca bu işletmelerin %90’ı
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttü-
ğüm derneğimiz TÜSEDAD’ın da üyesi-
dir ve derneğimizin ülke hayvancılığı-
mıza yapmış olduğu bu çeşit hizmet-
lerden de gurur duymaktayız. 2013
yılı itibariyle AB ülkelerine ihracat
yapabilmenin yolu bu işletmeler saye-
sinde gerçekleşmiştir.)

3) İşte yukarıda saydığım bütün bu
özelliklere sahip bir ÇİĞ SÜT üreticisi
olarak, ABD’de ve AB ülkelerinde
olduğu gibi, üretmiş olduğumuz sütü
soğuk zinciri kırmadan, hijyen kural-
larına uyarak ve kayıtlı ekonomi içeri-
sinde kalarak pazarlama sevdasına
düştük.
4) O zamanki adıyla Tarım ve Köyişleri
Bakanlığımıza bugünkü adıyla Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın
ilgili birimi olan Koruma Kontrol Genel
Müdürlüğüne ilk yazılı başvurumuzu
31.03.2005 tarihinde gerçekleştirdik
ve ÇİĞ SÜT SATIŞ İZNİ istedik. Bizden
çeşitli testler yaptırmamız istendi. (Bu
testlerin tamamı Bakanlığımızın işaret
etmiş olduğu Bakanlığımıza bağlı İl
Kontrol Laboratuvarlarında yaptırıl-
mıştır) Aynı gün, aynı soğutma tankın-
dan alınan numuneler birbirini takip
eden 4 gün içerisinde, hergün bir
numune almak üzere analiz edildi ve
4. Gün test edilen numunede de top-
lam bakteri sayısının AB standardının
altında olduğu görülmüştür. 
Tabii, firma olarak sınıfımızı bir kez
daha geçmiş olmaktan ötürü SEVİN-
DİK ve UMUTLANDIK.
5) Bu sevincimiz 07.11.2005 tarihinde
Bakanlığımızdan aldığımız cevaba
kadar sürdü. Gelen cevapta kısaca
şöyle deniliyordu;
“Ülkemizde üretilen çiğ sütlerin kali-
tesi dikkate alındığında çiğ sütün
ambalajlanarak satışının uygun
bulunmadığı”……
6) Doğal olarak kızdık, gücendik, üzül-
dük ama yılmadık! Koruma Kontrol
Genel Müdürlüğünün yolunu aşındır-
maya devam ettik. Bu ziyaretlerde biz-
lerin ürettiği sütün kalitesinden emin
oldukları defalarca ifade edildi.
Bıktırmış olmamız gerekir ki bizden bu
konuya dönük bir proje ile tekrar
müracaat etmemiz istendi. (Çiğ sütü
soğuk zinciri kırmadan nasıl pazarla-
mayı planladığımızı anlatan bir proje)
Hazırlıklarımızı tamamladık ve
24.02.2012 tarihinde “İzlenebilir
Günlük Çiğ Süt Satış İzni” talebini anla-
tan yazımızı Bakanlığımıza ilettik. 
7) Muhtelif ziyaretler ve telefon görüş-
melerimiz neticesinde 2012 yılında
“Çiğ sütün doğrudan son tüketiciye

Sevgili Dostlar,

satışı ile ilgili olarak Kanun ve
Yönetmelikler kapsamında konuya iliş-
kin çalışmalar devam etmektedir” diye
sonlanan bir cevap yazısı aldık.
8) İki gün önce, 05.11.2013 tarihinde
Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü yet-
kilileri ile yaptığım telefon görüşme-
sinde (geçen bunca zamana rağmen)
konuya ilişkin çalışmaların makama
sunulacağı aşamasında olduğunu
öğrendim.
Hikayenin süresi: 8 sene (31.03.2005
– 05.11.2013)
Azmimizin ve sabrımızın takdirini siz
sevgili dostlarıma bırakıyorum. Siz
dostlardan bazılarınızın “Niçin bu
ısrar?” diye sorduğunuzu duyar gibi
oluyorum!
Cevabım çok basit:
1) Gerçekten emek sarfedip,
Bakanlığımız için de yüzakı olduğunu
kabul ettiğim, insanlık için tüketilmesi
zaruri olan, stratejik öneme sahip bir
temel gıda hammaddesi üretiyorum.
2) Bu yasak nedeniyle ürettiğim ham-
maddeyi değer fiyatına satamıyorum,
hatta süt sanayicisine mahkum bırakı-
lıyorum,
3) Diğer yandan, kalitesi sorgulanan
benim ürettiğim ürün ile kalite değer-
leri ve hijyen kuralları kıyas kabul
etmeyen sadece ismi ve rengi benze-
şen ürün 3 kat daha pahalıya satılıyor.
Alıcı bulabiliyor.

Saygılarımla,
Not: Yazımda bahsettiğim tüm belge
ve raporlar arşivimizde 
bulunmaktadır.

1) AÇIK Mektup:
G.T. Hayvancılık Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğüne! 

2) Haklı Olana Üvey Evlat Muamelesi NEDEN?
3) Anlamakta Zorlanıyoruz!

4) Bizim Bilmediğimiz Bir Baskı Unsuru Mu Var?
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GÜNDEM

3,5 civarında. Ama yüzde 1 ile de piyasayı
yönetebilirsiniz. Önemli olan nerede,
hangi vurucu şekilde piyasada olabildiği-
niz. Biz işin düzenleme tarafına yoğunlaş-
mak istiyoruz" diye konuştu.
ESK'nın yurt çapında 10 iş yeri bulundu-
ğunu ve bunların 9'unun kombina olduğu-
nu anımsatan Kemaloğlu, "Kombinalar
bu ülkenin değerleri. Bunları kapatmak
gibi bir şey söz konusu değil" ifadesini

ESK kombinalarını 
kasaplara açacak…

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel
Müdürü İsmail Kemaloğlu, TOKİ
işbirliğinde Sakarya, Adana,

Diyarbakır, Van ve Ankara'da şehir dışın-
da modern kombinalar kuracaklarını
belirterek, "Bu kombinaları haftanın belli
günleri kasaplara da açacağız gelsin kesi-
mini yapsın diye" dedi.
Kemaloğlu, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, eski adıyla Et ve Balık Kurumu

olan ESK'nın bir yapılanmadan geçtiğini
ve bu kapsamda yeni logosunun belirlen-
diğini bildirdi. ESK iş yeri ve mağaza
tabelalarının bu yeni logoya göre düzen-
lendiğini anlatan Kemaloğlu, çalışmalar
sonucunda ESK'nın düzenleme kurumu
yapısına kavuştuğunu söyledi. Kurumun
ihtiyaç duyulduğu zamanlarda aktif ola-
rak piyasada yer alacağını belirten
Kemaloğlu, "Piyasadaki payımız yüzde 3-

kullandı. TOKİ işbirliğinde, ESK kombi-
nalarının şehir içinde bulunduğu Sakarya,
Adana, Diyarbakır, Van ve Ankara'da
şehir dışında modern kombinalar kura-
caklarını bildiren Kemaloğlu, "TOKİ
işbirliğinde şehir dışında modern ihtisas
kombinaları yapacağız. Bu kombinaları
haftanın belli günleri kasaplara da açaca-
ğız gelsin kesimini yapsın diye" şeklinde
konuştu.

"Balık görev tanımında olacak"
Kemaloğlu, ESK'ya ait et ve balık satış
mağazaları ile isim hakkıyla çalışan 63
mağazanın faaliyetlerinin devam edeceği-
ni de dile getirdi. ESK'nın Kırmızı Et
Üreticileri Birliği ile imzaladığı protokol
sayesinde besicilerin artık Kuruma temi-
nat ödemek zorunda kalmayacağını belir-
ten Kemaloğlu, bu şekilde besicilerin
rahatladıklarını söyledi. ESK'nın görev
tanımının yer alacağı ana statüsünün
henüz Yüksek Planlama Kurulu'ndan çık-
madığını anlatan Kemaloğlu, bu nedenle
süt konusunda mesaj veremediğini ancak
süt konusunda da ete benzer bir düzenle-
me yapısı öngördüklerini ifade etti.
Kemaloğlu, ayrıca ESK'nın isminde yer
almayan balığın, görev tanımında buluna-
cağını ve Kurumun balık piyasasındaki
düzenleme yetkisinin geçerli olacağını da
sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

• Süt içerseniz canınız sigara istemez.  • Süt içmenin yeri ve zamanı yoktur, en güzeli de budur. 

Et ve Süt Kurumu
Genel Müdürlüğü,
TOKİ işbirliğinde

şehir dışında 
modern ihtisas 

kombinaları kurarak
belli günlerde kesim
için kasaplara da 
hizmet verecek.
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KONUK YAZAR

komisyonu yükselmiş olarak  ödemedik-
leri taksiti ödemeye çalışıyor. Bir çoğu da
ödemekte zorlanıyor. Çünkü süt üreti-
mi,et üretimi, et ve süt fiyatı bekledikleri
düzeyde olmadı. Hükümetin bu konuda-
ki politikası onları maliyetin altında et ve
süt satmaya zorluyor.
Elindeki işletmeyi satmak ve bu işten
kurtulmak isteyenlerin sayısı hiç de az
değil.
Bu iki tabloyu karşılaştırınca insan haklı
olarak soruyor. Hangisi doğru?
Bakanlığın verdiği rakamlar ve çizdiği
tablo mu doğru?
Her gün feryat eden, bu maliyetlerle bu
ii sürdüremeyiz diyen üreticilerin çizdiği
tablo mu doğru?
Nasrettin Hoca misali, Bakanlık da haklı,
üreticiler de haklı diyebiliriz. Fakat bunu
somut verilerle ortaya koymak gerekir.
Her şeyden önce Bakanlığın verdiği
rakamların tamamı doğru. Yani 2002
yılında hayvancılığa verilen destek 80
milyon liraydı. Bugün 2.4 milyar lira.
Sadece son 3 yılda hayvancılığa verilen
düşük faizli kredi 7 milyar lira civarında.
Yem destekleri, et ve süt destekleri veri-
liyor. Yeni bir çok işletme kuruldu.
Hükümetin 2014 programı verilerine
göre, 2010 yılında 25 bin 301 baş olan

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

Hayvancılıkta iki 
farklı tablo...

Hayvancılık sektöründe iki farklı
tablo ile karşı karşıyayız.
Birincisi; Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığı’nın çizdiği “pembe”
tablo. Diğeri ise hayvancılık yapan üreti-
cilerin, eli taşın altında olanların çizdiği
“kara” tablo.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
tablosuna göre, son 10 yılda hayvancılı-
ğa çok büyük destekler, krediler verildi.
Binlerce yeni hayvancılık işletmesi kurul-
du. Türkiye'nin et ve süt üretimi artıyor.
Hayvan başına verimde büyük artışlar
var. Kültür ırkı hayvan sayısı her yıl artı-
yor. Mera alanları ıslah ediliyor. Yem bit-
kileri üretimi ve destekleri katlanarak
büyüyor. Hayvan sayısı her yıl artıyor.
Hayvancılığa verilen desteklerin tarım
destekleri içindeki payı yüzde 4'lerden
yüzde 30'a çıktı.
Yakın zamanda, 7 Kasım’da Türkiye
Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı'nın 2014 bütçesi
görüşüldü. Bakan Mehdi Eker, yaptığı
sunuş konuşmasında yeme 3.1 milyar
lira destek verdiklerini, yem bitkileri
ekim alanının 1.1 milyon hektardan 2.7
milyon hektara çıktığını müjdeledi.
Komisyon üyelerine "şimdi söyleyecekle-
rime  özellikle dikkatinizi çekmek istiyo-
rum" diyerek 50 baş ve üzeri hayvancılık
işletme sayısını 4 bin 300 işletme olarak
devraldıklarını, bugün 50 baş üzeri hay-
van varlığı olan işletme sayısının 28 bin
400'e ulaştığını söyledi.
Bakan Mehdi Eker, sadece mevcut duru-
mu değil geleceğe ilişkin projelerini de
anlattı. Umut verdi ve pembe tabloya
yeni eklemeler yaptı.
Hayvancılık konusunda Doğu Anadolu'ya
yeni bir teşvik getireceklerinin müjdesini
verdi. Bu bölgede etçi ırk hayvancılığın
destekleneceği "Kırmızı Et Islah Projesi"
başlatılacak. Bölgeye büyük destekler
sağlanacak. 
Ayrıca küçükbaş hayvancılığın et üretimi
içindeki payı yüzde 12'den yüzde 25'e
çıkarılacak.
Yeni dönemin hayvancılıkla önemli pro-
jelerden birisi de  üniversitelerde çoban-
lık eğitimi verecek bölümlerin  açılacak
olması.
Bakanlığa göre hayvancılıkta her şey
yolunda. 2002'den bu yana hayvancılık
sektörü her yönüyle büyüyor.
Yatırımcılar, çiftçiler hayatından son
derece memnun. 
İkinci tablo ise son derece karamsar.
Kapkara bir tablo.
Hayvancılıkla uğraşan ister küçük,yani 3-
5 ineği olsun, isterse 3-5 bin ineği olan

dev işletmelerin sahiplerinin çizdiği
tablo ise son derece “karamsar”.
Başta yem fiyatı olmak üzere yüksek
girdi fiyatları nedeniyle ürettikleri eti ve
sütü maliyetinin altında  satmak zorunda
kaldıklarını söylüyorlar. Devletin verdiği
desteklerin yetersizliğinden, uygulanan
politikaların tutarsızlığından, sık sık yapı-
lan mevzuat değişikliğinden, et ve süt
sanayicilerinin piyasadaki haksız uygula-
malarından dolayı çok sayıda işletmenin
iflas ettiğini, kalanların yaşam mücade-
lesi verdiğini ifade ediyorlar.
Devletin verdiği düşük faizli kredinin
koşullarından şikayet eden üreticilerin
feryadı giderek isyana dönüşüyor. Özel-
likle sonradan yatırım yapanlar yani
Bakan Mehdi Eker'in açıkladığı 28 bin
400 işletmenin büyük bölümünü oluştu-
ran yatırımcılar “ben nereden bu işe gir-
dim” diye isyan ediyor.
Yakınmaların, feryadın isyana dönüşme-
sinde alınan sıfır faizli kredinin geri
ödenme zamanına denk geliyor. Sıfır
faizli kredi ile hayvancılığa yatırım
yapanların büyük bölümü iki yıllık öde-
mesiz dönemi geride bıraktı. Bir bölümü
ilk taksiti ödedi. Doğal afet nedeniyle
geçen yıl kredisi 1 yıl süreyle yüzde 5
faizle ertelenenler şimdilerde faizi ve

damızlık gebe düve ithalatı 2011 yılında
78 bin 565 başa, 2012'de 48 bin 702 baş
olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 8 ayında
ise 21 bin 933 baş damızlık ithalatı yapıl-
dı. Demek ki yatırımlar sürüyor.
Burada çarpıcı olan, Bakanlığın pembe
tablosuna gölge düşüren veya gerçeği su
yüzüne çıkaran gelişmeler. Bu dönemde
Türkiye kurbanlık hayvan, kasaplık canlı
hayvan ve karkas et ithal etti. Saman
ithal etti. O zaman bir yerlerde bir yanlış-
lık var.
Çiğ sütün litre maliyeti 1.3 lira hesapla-
nırken çiğ süt fiyatı 1 lira olarak açık-
landı.
Karkas etin maliyeti 16 lira olduğu halde
Et ve Süt Kurumu bu maliyetin altında
üreticiden et alıyor. Nitekim, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker son 3
yılda kırmızı et fiyatının artmadığını açık-
ladı.
Girdiler artarken ürünün fiyatı artmıyor-
sa orada ciddi bir zarar söz konusu. Bu
zararın faturasını da üretici ödüyor.
Özetle hayvancılıkta iki farklı tablo var.
Bakanlık farklı üreticiler farklı bir tablo
ortaya koyuyor. Farklılıkları azaltmak için
Bakanlığın da üreticilerin de kendilerine
aynı soruyu sormalı. Biz nerede hata
yapıyoruz?

• Süt içmek, linç duygusunu köreltir.  • Süt içmek  doğaya saygıyı arttırır, dünyanın ömrünü uzatır. 
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1 962 yılında tekstil sektöründe
faaliyetine başlayan Akbaş
Holding bugün aralarında tekstil,

enerji, turizm, gıda ve enerjinin de
bulunduğu toplam 5 sektörde faaliyet
gösteren şirketler topluluğudur.
Akbaş Holding’in faaliyet gösterdiği ve
emin adımlarla büyümeye devam ettiği
gıda sektöründeki yatırımları Bursa ili
Yenişehir ilçesi Çardak Köyü mevkiinde
bulunan çiftliği ile başlamıştır. 1100
dönüm arazi üzerine kurulu olan çiftliği-
mizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan
yetiştiriciliği, yarış atı yetiştiriciliği yapıl-
makta olup, tarımsal faaliyetler yürütül-
mektedir.
2004 yılında temelleri atılan GES Gıda,
teknolojik alt yapısı tamamlanmış
modern tesislerinde GESSY markalı süt
ürünleri Gürsu’da bulunan üretim tesis-

lerinde üretimine devam etmektedir.   
GES Gıda ürünlerine ait 1100 dönüm
arazi üzerine kurulu olan çiftliğimizde
yaklaşık 650 büyükbaş hayvan bulun-
maktadır. Çiftliğimizdeki bulunan büyük-
baş hayvanların %81’i Holstein, %18’i
simental ve %1’i montafon’dur. %78’i dişi
olan büyükbaş hayvanlarımızdan elde
edilen sütlerin tamamı GESSY markalı
süt ürünleri üretimimizde kullanılmakta-
dır. Hayvanlarımızın sağımı modern tesi-
simizde son teknoloji kullanılarak yapıl-
maktadır
Modern ve teknolojik olarak donanımlı
olan çiftliğimiz ayrıca; yaklaşık 500
kadar küçükbaş hayvana sahiptir.
Ağırlıklı olarak koyun, koç ve kuzu çeşit-
liliği olan çiftliğimizde, % 3 oranında keçi
cinsinde küçükbaş hayvanlar bulunmak-
tadır.

Çiftliğimizde bulunan büyükbaş ve
küçükbaş hayvanların yem ihtiyacı yine,
çiftliğimizde yetiştirmekte olduğumuz
yem bitkilerinden karşılanmaktadır. Yem
bitkileri için ayrılmış olan arazinin yakla-
şık %40’lık kısmında yonca ekili bulun-
maktadır. Yoncanın yanı sıra arazide
%30 oranında Macar Fiğ ve Silajlık Mısır
ekili bulunmaktadır.
GES Gıda ürünlerine ait çiftliğimizde
hayvancılık ve hayvanlar için yem yetiş-
tiriciliğinin yanı sıra meyvecilik faali-
yetleri de yürütülmektedir. Sahip oldu-
ğumuz tarım arazilerinde Klasik Kiraz ,
Yarı Bodur Kiraz, Grany Smith Elma,
Stark Elma, Nektarin, Deveci Armut,
Ceviz , Ayva, Erik ağaçları ekili bulun-
maktadır.
Gıda konusunda yatırımlarını arttırmayı
planlayan firmamız 2000 dönüm ilave

tarım alanında da hayvancılık ve tarımsal
üretim yapmayı hedeflemektedir. Çevre
duyarlılığı içinde her konuda hassas olan
firmamız yatırımları ile birlikte bu konu-
ya da azami dikkat etmektedir.
Bu nedenle GES Gıda, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve Uludağ Üniver-
sitesi ile eğitimde işbirliği yaparak,
öğrenci ve yetiştiricilerin uygulamalı
eğitimlerine katkı ve önem vermekte-
dir. Ulusal Süt Konseyi, Organize
Hayvancılık Bölgeleri, Hayvancılık
Siteleri, Sözleşmeli Hayvancılık, Örnek-
Model - Süt Sığırı İşletmesi vb. proje ve
öneriler geliştirerek, ilgili devlet birim-
lerine, parlamenterlere, üniversitelere,
birlik, kooperatif, oda vb. meslek ve
sivil toplum örgütlerine, dolayısıyla
Türkiye gündemine sunmakta, bu
konuda milli politikaların oluşturulması

Ges Gıda

• Süt içmeyen çocuk sorunludur. Doktorunuza danışın. • Düzenli süt içenlerin dişleri güzel olur. 

GES Gıda Ürünlerine ait 1100 dönüm arazi üzerine kurulu olan çiftliğimizde yaklaşık
650 büyükbaş hayvan bulunmaktadır.
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gayretini desteklemektedir.
Teknolojik alt yapısını tamamlamış
modern üretim tesisi ve her üründe kişi-
lere hitap eden tat ve lezzeti yakalayan
GESSY markalı süt ürünleri, günlük
100.000 lt. süt işletme kapasitesi ile
yoğurt, ayran, beyaz peynir, kaşar peyni-

ri, dil peyniri, çeçil peyniri, örgü peyniri,
mihaliç peyniri, tereyağı, lor peyniri gibi
süt ürünlerinin üretimini gerçekleştir-
mektedir. GESSY markalı süt ürünlerimiz
Helal Gıda sertifikasına sahip olmasının
yanı sıra, ISO 22000 belgesine de sahip-
tir. Yoğurt ve ayran üretiminde de TSE

uygunluk belgesine sahip GESSY, yürüt-
tüğü Ar & Ge faaliyetleri ile de yeni ürün
çeşitliliği ve yeni teknolojilerin üretime
adapte edilmesi çalışmalarını devam
ettirmektedir. 
GES Gıda yürüttüğü tüm çalışmaları

insan ve doğaya saygı prensibiyle ger-
çekleştirmektedir. Gerçekleştirdikleri,
gelecekte başaracaklarının göstergesi
olan GES Gıda yeni yatırımlarla istikrarlı
büyümesine devam edecektir. 
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proteine denktir. Tüm proteinler azot içe-
rir, ancak üre gibi azot kaynakları protein
içermezler. Bu nedenle bu tür bileşikler
protein niteliğinde olmayan azotlu bile-
şikler (NPN) olarak adlandırılırlar. Çiftlik
hayvanlarının beslenmesinde kullanılan
bir çok yem maddesi düşük düzeyde de
olsa NPN içerir. Genellikle kaba yemlerin
NPN içeriği daha yüksektir. Mısır silajının
kapsamındaki toplam azot miktarının
%50’si NPN şeklindedir. Yonca samanı-
nın yapısındaki azotun %10-20 kadarı
NPN’den oluşmaktadır. Sığırlar tarafın-
dan tüketilen yemdeki proteinler işkem-
bede bulunan mikroorganizmalar tara-
fından amonyağa kadar parçalanırlar.
Aynı şekilde üre gibi NPN’li maddeleri de
işkembede parçalayarak amonyak açığa
çıkarırlar.  Bu amonyağın büyük bölümü
protein sentezinde kullanılırken bir bölü-
mü de emilerek üreye dönüşür. Üre kara-
ciğerde oluşur ve %50’si kan ve tükrük
yolu ile tekrar işkembeye gelir.
İşkembede oluşan amonyak bakteriler
tarafından kullanılarak mikrobiyel prote-
in sentezi gerçekleşmekte ve bu protein
ince bağırsaklarda amino asitlere yıkıla-
rak hayvanın amino asit ihtiyacının karşı-
lanmasında kullanılmaktadır.

Süt sığırı rasyonlarında 
üre kullanımı:
Üre tahıl veya kesif yemlerle karıştırıla-
bildiği gibi kaba yemlerle birlikte verile-
bilir. Üre kullanımı konsantre yeme
karıştırma, üre+nemli saman konservas-
yonu, silaj yapımında mısır silajı ile
karıştırma, üre+melas karmaları, saman
- konsantre-posa karmasına ilave tarzın-
da uygulanmaktadır.Üre ilavesi protein
ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda
ve rasyonlara yüksek oranda korunmuş
protein ilavesinde düşünülmelidir.
Laktasyonun başındaki yüksek verimli
hayvanlara (>20 kg SV) üre ilavesi
zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır.
Lezzetlilik problemi ve olası zehirlenme-
lerin önlenebilmesi, üreden maksimum
yararlanmanın sağlanabilmesi amacıyla
üre kullanılırken bazı hususlara özen
göstermek gerekmektedir:
-Üre hayvanlara alıştırılarak verilmelidir.
En az 8 günlük bir alıştırma dönemi
uygulanmalıdır.
-Enerji ve lezzet artırmak için rasyon kolay
sindirilir karbonhidratları yeterli düzeyde
içermelidir. 100g üre için 1000-1200 g
tahıl taneleri ve melas gibi kolay çözülür
karbonhidratlara gereksinim vardır.
-Üreli yemlemede mineral maddelerden
bakteriler tarafından protein sentezi için
gerekli olan P,S, Co ve Mn’a ihtiyaç
bulunmaktadır. Azot/kükürt (N/S) oranı
12-15/1 olmalıdır.
-Yemdeki tüm azot içerisinde üre azotu
%30-35 oranında olmalıdır.
-Üre yetişkin hayvanlara verilir. Toplam
rasyona %1.5 Kesif yeme en fazla %3,
oranında katılır. Fakat %2’den fazla katıl-
ması önerilmemektedir. Çünkü %2’yi
geçtiğinde rasyonun lezzetliliğinin olum-
suz yönde etkilendiği bildirilmektedir.
Mısır silajına 3-5kg/ton veya taze mater-
yale %0.5 oranında katılır. Silaja üre katı-

Laktasyondaki ineklerin en az %16 ham
protein içeren bir rasyonla beslenmesi
gerekmekte, fakat çoğu işletmede bu
oran %9-10’larda kalmaktadır. Daha
önce de belirtildiği gibi bu açığın kapatıl-
masında kullanılabilecek olan yağlı
tohum küspeleri maliyeti artırıcı bir
unsur olmaktadır. Bu nedenle üre hem
kullanımı kolay hem de ucuz olması
nedeniyle tercih edilmesi gereken bir
azot kaynağıdır. Bazı araştırıcılar süt sığı-
rı rasyonlarında üreyi küspelere alterna-
tif olarak denemişler ve olumlu sonuçlar
almışlardır. Örneğin araştırmacılar %7.4’
proteinli temel konsantre rasyonla buna
soya küspesi ve %2.5 üre ilavesiyle olu-
şan %13.2 ve %13.4 proteinli rasyonları
karşılaştırmışlar ve süt veriminin arttığını
tespit etmişlerdir. Üre faydası olduğu
kadar fazla kullanılması durumunda
zehirlenmeye neden olabilecek bir yem
hammaddesidir. Bu nedenle üre kullanı-
mında dikkat edilmesi gereken bazı
hususlarda bulunmaktadır.

Üre:
Enerji değeri olmayan ürenin bileşimin-
de %42 azot vardır ve 1 g üre 2,62 g ham

Yrd .Doç. Dr. M.Akif ÖZCAN   
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Süt sığırı rasyonlarında 
üre kullanımı

Yüksek süt verimine sahip ineklerde protein ihtiyacının karşılanması kritik bir
öneme sahiptir. Bu bağlamda günde 20-25 kg’ın üzerinde süt veren hayvanlara
işkembede tamamen amonyağa yıkılan ürenin verilmesi önerilmemektedir. 

mektedir. Çünkü geviş getiren hayvanlar
sindirim sisteminin özelliği sayesinde
düşük kaliteli proteinlerden ve üre gibi
protein tabiatında olmayan azotlu bile-
şiklerden kendi vücut proteinlerini sen-
tezleyebilmektedir. Fakat yeni doğan
buzağılarda henüz işkembe gelişimi tam
olarak sağlanamadığından tek mideli
hayvanlarda olduğu gibi protein kalitesi
ön plana çıkmaktadır. Süt sığırı rasyonla-
rında protein kaynağı olarak yağlı
tohumlu küspelerini yerine üre kullanıl-
ması maliyeti önemli ölçüde düşürmek-
tedir. Saf üre 466g/kg azot içermekte
olup ham protein içeriği %291.3’tür ve 1
kg ürenin sağladığı protein miktarı yakla-
şık 5-6 kg bitkisel protein kaynağının
içerdiği protein miktarı kadar olmaktadır.
Yemlik ürenin akışkanlığını sağlayan
katkı maddesi nedeniyle ham protein
içeriği %281’dir. Yemlik ürenin et ve süt
gibi gıdaların kalitesine olumsuz bir etki-
si bulunmamaktadır.
Ülkemizde süt sığırlarının rasyonları
genellikle saman, kötü kaliteli ot ve
kepek gibi yem hammaddelerinden
oluşmakta ve süt verimi için gerekli pro-
tein yeterli düzeyde alınamamaktadır.

• Süt içen toplumlarda, demokrasi daha yaygındır.  • Süt içmek, kadına ve çocuğa şiddeti azaltır.                           

Bilindiği gibi hayvansal üretimde
maliyetlerin %60-80’lik bölümü-
nü yem maliyetleri oluşturmakta

ve yem maliyetlerinin yaklaşık %15’lik
bölümünü de protein maliyetleri oluştur-
maktadır. Protein çok önemli bir besin
maddesidir ve yıpranan doku ve organla-
rın yenilenmesi ve büyüme ve gelişme-
nin sürdürülmesi için mutlaka gereklidir.
Ayrıca hayvanlardan beklenilen verimin
alınması için de mutlaka gerekli bir besin
maddesidir. Özellikle soya fasulyesi küs-
pesi, yerfıstığı küspesi ve balıkunu gibi
proteince zengin yem hammaddelerinin
üretimlerinin yetersiz oluşu veya sadece
belirli mevsimlerde üretilmesi nedeniyle
bunların maliyetleri genellikle yüksek
olmaktadır. Bundan dolayı her zaman
temin edilebilen ve ucuz maliyetli alter-
natif protein kaynakları üzerinde durul-
maktadır. Yukarıda sayılan yem ham-
maddeleri protein kalitesi açısından çok
iyi durumdadır. Protein kalitesi, proteinin
yapısında bulunan aminoasitleri yeterli
ve dengeli oranda içermesi demektir.
Tek mideli hayvanlar için son derece
önemli olan protein kalitesi geviş getiren
hayvanlar için o kadar önem arz etme-
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lırken silaj kuru maddesi %27’den az
olmamalıdır ve iyi karışmalıdır.
-İlave düzeyi 100 kg CA için rasyon ham
protein miktarı 20 g’ı aşmayacak şekilde
olmalıdır (Çizelge 1).
-Üre yeme daha iyi karışım sağlaması
için küçük granül formda olmalıdır.
Ayrıca ürenin yonca unu ile peletlenme-
si ve hayvanlara verilmesinin de süt veri-
minde ve rasyon lezzetliliği üzerine her-
hangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığı
bazı araştırmalarda ortaya konulmuştur.
-Yemlik üre sıvı formda verilmez. Çünkü
hızla amonyağa dönüşebilir. Bu nedenle
ıslak yemliklere de konulmamalıdır. Kuru
yerde saklanmalıdır.
-Üre aç olan hayvanlara büyük miktarlar-
da verilmemelidir.
-Rasyon ham protein düzeyi %15’i geç-
meyen ve enerjice zengin süt ineği ras-
yonlarında kullanılabilir.

Ürenin zehirleyici etkisi:
Azot kaynağı olarak özellikle ürenin kul-
lanıldığı rasyonlarla beslenen hayvan-
larda kan amonyak miktarının ani ola-
rak yükselmesi üre zehirlenmesinin
başlıca göstergesi olarak bilinmektedir.
Araştırmalar ürenin süt sığırlarına yük-
sek enerjili rasyonlarla birlikte verilme-
sinin zehirleyici olmadığını ve daha iyi
değerlendirildiğini göstermektedir. 100
ml kanda amonyak yoğunluğunun 5
mg’a yükselmesinin zehirlenmelere
neden olabileceği bildirilmektedir. Üre
zehirlenmesi yüksek seviyede üre kulla-
nılması ile ilgili bir problemdir. Üre
zehirlenmelerinin bir çoğu yemin az
karıştırılmasına veya rasyona üre eklen-
mesinde yapılan hesaplama hatalarına
dayanır. Üre içeren kaynakların fazla
kullanılması da zehirlenmeye neden
olur. Ayrıca rasyonda yeterli miktarda
kolay sindirilir karbonhidrat bulunma-
ması zehirlenmede etkili olmaktadır.
Üre üreaz denilen bir enzimin etkisi ile
amonyak ve karbondioksite parçalan-
makta, artan amonyak miktarı ve pH
değeri amonyak emilimini artırmakta
ve karaciğerde üreye dönüşerek zehirle-
yici etkisi ortadan kalmaktadır. Fakat
karaciğere amonyağın bu zehirleyici
etkisini yok etme kapasitesinin üzerinde
amonyak gelişi kanda normalde 1mg/L
olan amonyak değerini 6mg/L düzeyine
çıkarmaktadır. Bu durumda huzursuz-
luk, aşırı tükrük salgısı, sık soluma,
koordinasyon bozuklukları, yem tüketi-
mi bozuklukları, şişkinlik ve tetani ile
karakterizedir. Laboratuvar bulguları
kapsamında kan amonyak düzeyi ve
işkembe pH’sı ani bir artış gösterir.

İşkembe pH’sı 8 civarına çıktığında
işkembenin normal fonksiyonları dur-
maktadır. Kan amonyak düzeyinin 5 mg
/ 100 ml  düzeyine çıkması halinde  hay-
vanlar genellikle ölmektedir. İşkembede
amonyak düzeyinin yükselmesinde bazı
iç ve dış faktörler etkili olmaktadır. Dış
faktörler;
-Rasyondaki yüksek protein düzeyi, özel-
likle enerjice yetersizse
-Rasyon HP kaynağının büyük ölçüde üre
gibi NPN’li bileşiklerden oluşması
-Rasyonda tahıl ve melas gibi kolay eriye-
bilir karbonhidratların yetersiz olması
-Selüloz gibi hücre duvarı elemanlarının
yetersiz olması
- Ani yem değişikliği
İç Faktörler;
-İşkembede HP ve NPN bileşiklerinin par-
çalanma hızı
-Amonyaktan bakteriyel protein sentez-
lenme hızı
-İşkembe duvarından amonyağın emilim hızı
Çoğu NPN bileşikleri yaklaşık 30 dakika-
da tamamen amonyağa parçalanır ve bu
sürede işkembede amonyak düzeyi en
yüksek seviyededir.
Düşük karbonhidrat içeren rasyonlarla
beslenen sığırlarda 0,3 gram/kg vücut
ağırlığı miktarında üre tüketimi  zehirlen-
me olgularının ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Üre zehirlenmesinde sağal-
tım için Veteriner hekime başvurulması
gerekir. Acil durumlarda 4 litre sirke
uygulanmalıdır. Sirkeden gelen asetik
asit işkembe pH’sını azaltır ve amonyağı
nötralize eder. Sonuç olarak amonyağın
kan dolaşımı tarafından emilimini önler.

Sonuç:
Yüksek süt verimine sahip ineklerde
protein ihtiyacının karşılanması kritik bir
öneme sahiptir. Bu bağlamda günde 20-
25kg’ın üzerinde süt veren hayvanlara
işkembede tamamen amonyağa yıkılan
ürenin verilmesi önerilmemektedir.
Yüksek verimli ineklerde bu bileşiğin
kullanılması zorunlu ise miktar günde
90g’ı aşmamalıdır. Üre boğa, işkembe
gelişimini tamamlamış buzağı, düve ile
düşük ve orta verim düzeyine sahip
ineklerde konsantre yeme %1.5-2 ora-
nında katılabilir. Yukarıda belirtilen
hususlara uyulmadığı takdirde işkembe-
de mikroorganizmaların değerlendire-
meyeceği miktarda amonyak oluşur ve
fazla amonyak kana geçerek üre veya
amonyak zehirlenmesi denilen durumu
ortaya çıkarabilir. Bu nedenle ucuz bir
protein kaynağı olan ürenin kullanımın-
da mutlaka yukarda bahsedilen hususla-
ra dikkat edilmesi gerekmektedir.

                       • Süt en zararsız ve en yararlı beyazdır.    • En yararlı 3 beyaz; süt, peynir ve yoğurttur.

Çizelge 1. Süt sığırları için günlük üre miktarları

Süt İneği g/hayvan Rasyonda sindirilebilir 
ve gün azot içinde üre 

azotunun yüzdesi
İleri gebe 20-40 10
1-2.laktasyon ayı 60-90 10
3-5. laktasyon ayı 90-120 15
6. laktasyon ayından başlayarak 120-170 >20
Genç dişi sığır 30-40 15-20 çıkıyor. Bu sorunlardan kurtulup, üreti-

ci ve tüketiciyi memnun edecek bir sevi-
yeye nasıl ulaşacağız? Öncelikle alışkan-
lıklarımızdan kurtulacağız, bu sektör
“devlet kapısı” değil. Bizim en büyük
gücümüz “üretimimiz”. Fakat alışkan-
lıklarımız bize “yetiş devlet baba” nok-
tasına itiyor, çünkü bu yol daha kestirme
ve bize atadan miras! 
Üretimin kıymeti ya üretici yok olunca
anlaşılır ya da tüketicinin; satın aldığı
ürünün hikayesini merak etmesi ile
anlaşılır. Yok olmamak için ikinci yolu
pro-aktif şekilde zorlamamız gerekir.
Politika yapıcılar da öteledikleri, ıskala-
dıkları, görmezden geldikleri tüm
hususlara kararlılıkla eğilmeli; düzenle-
me ve denetleme rolünü sopa olarak
değil vazife olarak yerine getirmelidir.
Birlikte hareket etmek ,yenilik, verimli-
lik, kazan-kazan anlayışı bu sektörün
genlerinde yok. O zaman biz öncelikle
sektörümüzü popüler tabirle “genetiği
değiştirilmiş” bir noktaya çekmeliyiz.
Pazarlık masasındaki muhataplarımız
masanın başına değil, oturduğu koltu-
ğun karşısındaki muhatabına bakmayı
alışkanlık haline getirene kadar bu süre-
ci işletmeliyiz. 
Tüketici, hep mutlu inekler ile reklam-
larda mutlu üreticiler izliyor. Sevgi, aşk,
meşk, mutluluk, iyilik, güzellik, masum-
luk… Baronlar acaba tüketicinin “acı
gerçek” ile yüzleşmesi durumunda, o
sevgi imparatorluklarının sarsıntıya
uğrayacağını hissederler mi? Tüketici
acaba sütü  kaynağından “kaymağı alın-
madan” değerinde satın alma iradesini
daha gür şekilde ortaya koyar mı?
Fildişi kulelerinde oturan baronların
reklamlardaki “süt aşklarını” test etme
zamanı sizce de gelmedi mi?

Süt üreticileri olarak uzunca bir
süredir yaşadığımız sıkıntıları
duygusal,  reaksiyonel tepkiler ile

ifade etmeye çalışıyoruz. Bir asırdır
uygulanan tarım politikalarının doğur-
duğu verimsiz sonuçlar bugün tüm sek-
törün canını daha da acıtacak noktaya
ulaştı. 2023 vizyonu çerçevesinde oluş-
turulan yol haritası her birimizi heye-
canlandıran bir proje fakat bu çizilen
çerçevenin içi maalesef “doğru-etkin”
doldurulamıyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük destek-
lerinin verildiği son 10 yıllık dönemde,
dünya ile rekabet edebilir düzeyde bir
dönüşüm maalesef gerçekleştirilemiyor.
Sektör oyuncularının alışkanlıkları, sek-
tördeki istikrarsızlık, birlik olamama
sorunu, katma değer ve verimliliği öne
alan bir üretime geçilemeyişinin yanına
“içi boş kalan çerçeve”de eklenince kar-
şımıza “sorunlu süt sektörü” gerçeği

Yetiş 
Devlet Baba!

Abdulkadir KARAGÖZ 
Dost Hayvancılık, Tüsedad Yön. Krl. Üyesi*
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GÜNCEL

Üniversitelerimizden Haberler;

Namık Kemal Üniversitesi tarafından VI. Uluslararası
Balkan Ülkeleri Hayvancılık Konferansı (Balnimalcon
2013) geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Zootekni Bölümünün
ev sahipliği yaptığı VI.

Uluslararası Balkan Ülkeleri Hayvancılık
Konferansı (Balnimalcon 2013) 3-5 Ekim
2013 tarihinde büyük bir ilgiyle gerçekleş-
tirildi. Düzenlenen Konferansa 14 farklı
ülkeden toplam 176 bildiri ile çok sayıda
bilim insanı katılmıştır. Namık Kemal
Üniversitesi Rektörlük Konferans
Salonunda gerçekleşen açılış töreninde
Tekirdağ Vali Yardımcısı Aydın
Tetikoğlu, Üniversitemiz Rektör Vekili
Prof. Dr. Şefik Kurultay, Üniversitemiz
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan

Soysal, İlimizin çeşitli il müdürleri, yurt
dışından ve yurt içinden gelen çok sayıda
katılımcılar, akademisyenler ve öğrenci-
ler katılmıştır.
Konferansın açılış oturumumda ise Dr.
Bekir Ankaralı “Livestock Research in
Turkiye’’, Prof. Dr. Horia Grosu “Animal
Production in Romania’’, Prof. Dr.
Radoslov Slavov “Innovation of Animal

2007’de Selanik Yunanistan’da, dördün-
cüsü Mayıs 2009’da Stara Zagora
Bulgaristan’da, Beşincisi 21-30 Mayıs
2011’de Bükreş Romanya’da düzenlen-
miştir. Toplantıların tümüne ait sunulan
bildiriler (balnimalcon.nku.edu.tr) adre-
sinde sunulmuştur. Tekirdağ’da 2013‘de
yapılan konferansta ise sunulan bildiriler
Biyometri ve Genetik, Hayvan
Yetiştirme ve Islahı ile Hayvan Besleme
alt başlıkları altında 8 tanesi çağrılı bildi-
ri 71 tanesi  sözlü bildiri 105 tanesi pos-
ter bildiri olarak sunulmuştur. Ayrıca
konferans da sunulan bildiriler CAB
Abstracts tarafından indekslenip özet
kitabı olarak basılmıştır.

Dr. A. Oya Akın “Conservation and
Sustainable Utilization of Animal
Genetic Resources in Turkiye’’ ve son
olarak Prof. Dr. İnci. Togan “Genetic
Diversity of Native Sheep in Turkey:
Recent Results, New Questions’’ isimli
bildirileri sunmuşlardır.
Balkan Hayvancılık Konferansı
(Balnimalcon); Balkan zootekni kurum-
ları ağı olarak her iki yılda bir farklı
ülkede Balkan Hayvancılık Konferansı
olarak organize edilmektedir. Bu konfe-
ranslardan birincisi 6-7 Mayıs 2001’de
Tekirdağ’da yapılmıştır. Bu konferans-
lardan ikincisi 2003 yılında Bükreş
Romanya’da, üçüncüsü 8-10 Şubat

Production in Bulgaria’’, Catherine
Marguerat “Conservation Measures for
Endangered Swiss Breeds’’, Prof. Dr.
Andreas Georgoudis “Animal Produc-
tion in the Balkan Countries in the Era of
Global Economy’’, Prof. Dr. John L.
Williams “The Farm Animal Genome
and the Application of Genomics in
Animal Management and Improvement’’,

• Süt içmeyen birinin araba kullanması, araba kullanırken süt içen birinden daha tehlikelidir.
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rımları ile araç, gereç mordenizasyonunu
tamamlamış  olarak AB standartlarında
çiğ süt ve damızlık süt sığırı üreten
TUSEDAD üyesi teknolojiye ulaşmış  bir
çiftliktir. 
350 dönüm arazisi ile kendi kaba yemini
üreten, kesif yemini bünyesindeki yem
fabrikasında yapan bir işletmedir. 
Bölgenin yem kaynaklarını kullanma
konusunda oldukça deneyimliyiz. Sektöre

Alaca hayvancılık 
olarak otomatik yem
fabrikası, SCR programlı
sağımhane, yem 
dağıtma üniteleri, tarım
ve sulama yatırımları 
ile araç, gereç 
mordenizasyonunu
tamamlamış  olarak 
AB standartlarında
çiğ süt ve damızlık süt

sığırı üreten TUSEDAD
üyesi teknolojiye 
ulaşmış bir çiftliktir. 

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı
Akçasusurluk köyünde, 1997 yılın-
da 100 sağmal kapasite ile

Türkiye'nin ilk açık sistem ve su ile temiz-
lenen damızlık süt sığırcılığı tesisi olarak
kuruldu. Hayvancılık ile geçen 17 yıl içe-
risinde tesisin yem fabrikası, ot depoları,
kesif yem depoları, silaj çukurları, buzağı
yaşam üniteleri, bireysel buzağı barınak-
ları, genç hayvan barınakları, sağmal ahır-

ları, doğumhane, karantina ahırı, gübre
havuzları, gübre işleme üniteleri, idari
bina, sağımhane, işçi lojmanları, misafir-
hane gibi yapıları modernize edilip,
tamamlanmıştır. 2013 yılına geldiğimizde
tesis 400 sağmal, toplam 1000 baş kapasi-
teye ulaşmıştır. 
Alaca hayvancılık olarak otomatik yem
fabrikası, SCR programlı sağımhane, yem
dağıtma üniteleri, tarım ve sulama yatı-

örnek teşkil edecek bir çok kaba yem kay-
naklarını tesisimizde başarı ile kullan-
maktayız. 
Damızlık süt sığırı yetiştirmeye büyük
önem veren işletmemiz, ülkemiz hayvan-
cılığının temelini oluşturacak damızlık süt
sığırları yetiştirmiştir. 2012 yılında
ABD'den gelen sütçü (Montofon) Brow
Swislerle sektöre katkı vermeye devam
etmektedir.

ALACA HAYVANCILIK
VE TARIM TİC. A.Ş.

• Ey türk gençliği, birinci vazifen süt içmektir. Gerisi kendiliğinden gelir. Süt içmek ağlatmaz.                    
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İÇİMİZDEN BİRİ

Nejat DEVECİ 
ndeveci@superonline.com 

Problemli ve çözüm
bekleyen sektör:
Ülke hayvancılığı

7- EBK (Et ve Balık Kurumu), SEK
(Süt Endüstrisi kurumu)özelleştiril-
miştir. (Bu iki kuruluş devletin elin-
deki piyasayı kontrol edebildiği,
piyasa düzenleyici yegane kuruluş-
lardı. Et balık kurumu 2005 yılından
itibaren kalan 9 kombinasıyla
kamuya dönmüştür.) 

8- Yem, süt, et paritesine göre
müdahale fiyatının olmayışı, üretici-
yi ürününü değerine satamama
noktasına getirmektedir. 

9- Desteklemelerin uzun vadede
süreklilik arz etmemesi ve zama-
nında ödenmemesi. (Yatırımcı
bir sene sonrası için bile ne ola-
cağını bilememekte, ileriyi göre-
memektedir. Güvensizlik yaratıl-
mıştır.)

10- Marketler yasasının çıkarılma-
ması.

11- Tüketici birliklerinin ürünün
satış fiyatı-kalitesi-hijyeni konuların-
da tamamen sessiz kalması.

12- Kayıt dışı üretim-satışların yeter-
li denetleneme olmaması.

13- Haksız rekabetin önlenmesi.

14- Süt tüketiminin AB ülkeleri
düzeyine gelememesi.

15- Et, süt borsasının oluşturulama-
ması.

16- Kota oluşturulması düşünülmedi.

17- Enerji girdilerinin AB ortalama-
larının üzerinde olması.

18- Hammadde fiyatlarının üretici-
ye dünya fiyatları ile satışının ger-
çekleşmemesi.

Sorunların çözüm önerisini beraber
getirdiğine dikkat çekmek istiyo-
rum. 
Ülke hayvancılığımızın problemleri-
nin çözümü uzun vadeli ulusal poli-
tikalar ile mümkündür. Ulusal politi-
kaların oluşturulması da sektör pay-
daşlarının bir araya getirilmesi ile
gerçekleşir.

Yazıma başlarken üzerinde
mutabık olmamız gerektiği-
ni düşündüğüm iki temel

doğruyu ifade etmek istiyorum. 
1- Ülkemiz mevcut coğrafi, kültürel
ve ekonomik özellikleri dikkate alın-
dığında her türlü hayvansal ürün
üretimi için uygun ortama ve
potansiyele sahiptir. 
2- Süt, et ve ürünleri serbest piyasa
koşullarına bırakılamayacak kadar
değerli ve stratejik temel besin
hammaddeleridir. 
Yeterli ve dengeli beslenmemizde
önemli rolü bulunan bu iki temel
besin hammaddesi doğrudan hay-
vancılık sektörümüzün gelişimine
endekslidir. 
Sektörün gelişiminin;
- Ulusal geliri ve istihdamı arttırmak, 
- Kırsal alandaki işsizliği azaltmak,
- Kırsal alandan kente göçü önle-
mek,
- Et, süt, deri, tekstil, ilaç ve kozme-
tik gibi sanayi dallarına hammadde
üretmek gibi önemli ekonomik ve
sosyal faydaları vardır. 
Yukarıda belirttiğim, sektörün ülke-
ye sosyo-ekonomik faydaları yadsı-
namaz bir gerçek, bunun yanı sıra
1. ve 2. maddelerde belirttiğim
doğrular ile de mutabıkız. O halde
nasıl oluyor da bu sektör son 50 yıl-
dır problemli ve sorunlarına çözüm
üretemiyor?
İşte tam bu noktada samimi olma-
mız, dürüst olmamız gerekiyor.
Problemin çözülmeyişinde temel
etkenler;
1- İşletmelerin küçük ölçekli olması. 

2- Bilgi ve teknoloji  eksikliği.

3- Kaçak hayvan girişi, denetim
eksikliği ve hayvan ithalatı. 

4- Salgın hastalıklarla mücadele
edilmemesi. Ari sürülerin yeteri
kadar oluşturulamaması.

5- Birlik ve kooperatiflerin görev ve
yetki alanlarının tam belirleneme-
mesi veya birbiriyle çatışmasıdır.
(Aslında örgüt kirliliği vardır.)

6- Üretilen hammaddenin denetim
eksikliği. Akredite laboratuarların
eksikliği.

                  Aksine süt içmeyenlerin daha çok ağladığı görülür.   • Süt için ki analar hiç ağlamasın.
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• Süt içen bebeklerin uykuları daha düzenli olur.  • Süt içtiğiniz için kesinlikle ceza yemezsiniz.                      

nir ve kaydedilir. Yapılan ölçümler, akıllı
yazılımlar sayesinde otomatik olarak
değerlendirilir, sistem genel durumu
raporlar, uyarı ve önerilerde bulunur.
Kullanılan teknoloji meydana gelen soru-
nu değil, aslında erken uyarıda buluna-
rak meydana gelebilecek sorunları
tanımlar. Özellikle metabolik hastalıkla-
rın erken tanımlanmasıyla, inekten alına-
cak maksimum verim artar, sağlık koru-
ma ve tedavi amaçlı ilaç maliyeti düşer.
Hassas süt sığırcılığı bilişim, biyoistatistik,
etoloji, ekonomi, hayvan ıslahı, hayvan
yetiştirme, hayvan besleme ve mühen-
dislik arasında koordinasyonu sağlar.
Böylece sürü yönetimini gerçek anlamda
etkin hale getirir. İşletme ekonomisini iyi-
leştirir, çiftliğin sosyal ve çevresel perfor-
mansını optimize edecek stratejiler geliş-
tirilmesine yardımcı olur. Hayvan sağlığı-
nı korur, ürün kalitesini ve sürekliliğini
sağlar. Hassas süt sığırcılığında ileri tek-
nolojiler kullanıldığında, hayvanlarda
yemden yararlanma iyileşir, üretim mali-
yetleri azalır, ürün kalitesi artar, olumsuz
çevre koşulları en aza indirilir, hayvan
sağlığı ve refahı iyileşir. Kullanılan tekno-
loji sağlık, üreme ve ürün kontrolünde
kendini hemen gösterir. Orta ve büyük
ölçekli sürülerde bireysel hayvan takibi ve
kontrolüne olanak tanır. Nitelikli işgücü
kullanımı eksikliği tolere edilir. Sığırların
gelişmiş teknolojiye uyumu son derece
çabuktur. Yüksek teknoloji işletmeden
sorumlu idari personelin hızlı ve doğru
karar almasına da yardımcı olur.

Üçüncü nesil 
süt sığırcılığı işletmeleri
Üçüncü nesil süt sığırı çiftliklerinde
sağım ve yemleme gibi nitelikli işgücü
isteyen günlük işleri, hayvana kaliteli
zaman ayırmayı engelleyen gübre temiz-
liği ve yem itme gibi işleri artık robotlar
yapıyor. Hızlı teknolojik gelişim ve des-
tekleyici uygulamalar işletmede ölçüm-
lerin ve değerlendirmelerin daha doğru
olmasına olanak tanıyor. Bugün artık
robot teknolojisinin yaygınlaşmasıyla
ineklerin barınak içindeki pozisyonu,
genel hareketliliği,  çene hareketleri,

modern süt sığırcılığı çiftliklerinin yerini
artık akıllı ve hassas hayvancılık yapma-
ya olanak tanıyan üçüncü nesil süt sığır-
cılığı çiftlikleri almaya  hazırlanıyor. 

Akıllı ve hassas 
süt sığırcılığı nedir?
Akıllı ve hassas süt sığırcılığı, sürüdeki
hayvanların bireysel olarak verimlerini,
davranışlarını fizyolojilerini ölçmek, sürü
yönetim stratejilerini ve çiftlik performa-
sını iyileştirmek için yüksek teknoloji kul-
lanmaktır.  Teknoloji harikaları ile, süt
verimi, sütün içeriği (yağ, protein, laktoz,
somatik hücre sayısı), süt rengi,  sıcaklı-
ğı, iletkenliği, hayvanın hareket deseni,
canlı ağırlık değişimi günlük olarak izle-

parametrelerin günlük olarak eldesini ve
güvenli bir şekilde saklanmasına da ola-
nak tanımıştı. Süt veriminde elde edilen
genetik ilerlemeyle, inekler adeta birer
süt makinesine dönüştü. Yüksek süt
verimine sahip inekler ve sürüye yeni
katılan yavrular çevre koşullarına daha
hassastı. Günümüzde süt sığırları artık
daha iyi koşullarda barındırma, daha iyi
bakım ve besleme koşulları, olası ölçüde
az stres, aynı kalitede işçilik ve özen ister
duruma geldiler. Normal rutinler ve alış-
kanlıklardan uzaklaşıldığında sürülerde
metabolik hastalık ve tırnak sorunları
daha fazla görülmeye başladı.
Verim artışıyla ortaya çıkan sorunların
çözümünde yetersiz kalan ikinci nesil

Modern süt sığırcılığı işletmeleri
kurulurken öncelikli hedefler,
işgücünü aza indirmek, hay-

van refahını en üst düzeyde tutmak ve
ineğin genetik yapısından en iyi şekilde
yararlanmaktı. Birinci nesil süt sığırı çift-
likleri kurulduğunda, bu hedefler kapsa-
mında bir sağım turu içinde daha fazla
sayıda ineğin uygun bir rutinde sağılma-
sı, gübrenin ahır içinden mekanik olarak
sıyırılması, yem karma-dağıtma vagonla-
rıyla yemlemenin yapılması günlük işle-
rin yürütülmesinde yetiştiricilere büyük
kolaylıklar sağlamıştı. Hayvancılıkta geli-
şen mekanizasyon olanaklarıyla, sağı-
mın yalnızca süt hasadı için geçen bir
zaman olmadığı fark edilince, yemleme,
üreme, sağlık koruma gibi önemli konu-
larda detaylı bilgilerin sağım odasında
toplanabileceği fikri ortaya çıktı. Bu bağ-
lamda geliştirilen sürü yönetim yazılım-
ları mevcut donanımlarla birleştirilerek
bilgisayarlı sürü yönetimi dönemine
geçildi. Sürü yönetim programları saye-
sinde süt sığırcılığında mekanizasyon-
dan otomasyona geçiş dönemi için
önemli bir fırsat da yakalanmış oldu.
Artık ikinci nesil süt sığırı çiftliklerinde
mekanik pulsatörler yerini elektronik
pulsatörlere bırakmıştı. Sağımcı sağım
sonunu takip etmekle uğraşmıyordu.
Otomatik başlık çıkarma sistemleri
sağım sonunu işçiden daha doğru bili-
yordu. Sağım anında süt iletkenliği ölçü-
lerek mastitis takibi, hareket sensörleri
yardımıyla ineğin kızgınlığının tahmini,
sürüde üreme ve sağlık sorunlarının
çözümünde önemli katkılar sağlamıştı.
Bu gelişmeler, hayvan ıslahı için gereken

Prof. Dr. Alper ÖNENÇ 
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü. Tekirdağ. Hasad Hayvancılık Dergisi editörü

Akıllı ve hassas 
süt sığırcılığı
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                      • Süt ticareti yapmak yasaldır. Alın, satın ekonomiye can verin.  • Süt içmek haram değildir.

rumen kontraksiyonu, rumen pH'sı, kalp
hızı, solunum oranı, vücut sıcaklığı, vagi-
nal akıntı, elektrik iletkenliği, yatma dav-
ranışları bireysel olarak takip edilebiliyor.
Sütte progesteron düzeyi, ve süt rengi
sağım anında ölçülebiliyor. 
Yirmi birinci yüzyılda süt sığırı işletmele-
rinin kapısından girdiğinizde neredeyse
en ağır işleri artık robotların yaptığını
görüyoruz. Çünkü  kalifiye ve devamlı
işçi bulmakta sıkıntı çeken birçok yatı-
rımcı, robot teknolojisine daha sıcak
bakıyor. Üstelik robot teknolojisi, hayvan
ile insan arasındaki olumsuz etkileşimi
ortadan kaldırıyor. İnsana rakip olma-
dan, az işgücü ile işlerin daha rahat ve
düzenli yapılmasını sağlıyor.
Gün içinde çok fazla zaman alan, ancak
aynı rutini isteyen işler robotlara yaptıra-
rak hayvanlara  daha kaliteli zaman ayrı-
labiliyor. İneklerin istediği rutinleri
düzenli olarak insan işgücüyle yerine
getirmek ne yazık ki konvansiyonel/gele-
neksel sistemlerle mümkün değil ancak
bu isteği  robotlar çok kolay bir şekilde
yerine getirebiliyor. Üstelik bu görevleri
her gün aynı titizlikle usanmadan ve
maaşlarına zam istemeden yapıyorlar.
İneklere seçme şansı tanıyorlar. 
Entansif yetiştiricilikte şimdiye kadar
ineklerin ne yapması gerektiğine biz
karar verdik, ineklerden istediğimiz veri-
mi almak istiyorsak, sağlıklı buzağılar
yetiştirmek istiyorsak onlara seçme şansı
veren bir yaklaşıma geçmemiz gerekiyor.
Dünya'da şu an yaklaşık 22 bin robot
sağım yapıyor. Yeni doğan bir buzağı
robotla çok erken yaşta tanışıyor ve süt-
ten kesilene kadar ona mamayı robot
veriyor.  Genç dişiler damızlıkta kullan-
ma yaşına ulaştıktan sonra, tohumlanıp
gebe kalıncaya kadar, gebelik dönemle-
rinde, laktasyonda, kuru dönemlerinde
yem dağıtma, yem itme robotları ile
aynı ortamı paylaşıyorlar. Sığırlar altları-
nın temizlenmesinde artık vardiya deği-
şimini, çay-kahve molalarını beklemek
zorunda kalmıyorlar. Gübre ve idrar ahır
dışına çıkarılırken, huzurlarını kaçıracak
davranış ve hareketlerden uzak duruyor-
lar.  Hatta kaşınmak ya da masaj yapıl-
masını istediklerinde robotlar hemen
yanı başlarında hizmet için bekliyor. Süt

üretmeye başladıklarında, sağım durağı-
na her girişlerinde sırtlarında sopa acısı-
nı duymuyorlar, ya da o günü iyi geçme-
yen bakıcısının hırçın yaklaşımına maruz
kalmıyorlar. Sabah sağımında başka,
akşam sağımında başka bir sağımcıyla
karşılaşmıyorlar. Kuruya çıkana kadar
standart bir sağım tekniğiyle yorulma-
yan kalifiye bir sağımcı tarafından sağılı-
yorlar. Sağım robotu o gün keyifsiz olan,
metabolik rahatsızlık gösterme eğilimde
olanları gelişmiş sürü yazılımı yardımıy-
la önceden saptayarak, kabin içinde bu
hayvanlara özel bakım programı uygula-
yabiliyor. Tabiki bu koşullar altında sağı-
lan inekler daha sakin oluyorlar. Mutlu
inekler, memnuniyetlerini sütlerine de
yansıtıyor. Başka bir ifadeyle mutlu hay-
vanlardan sağlıklı sütler elde ediliyor.
Robot teknolojisi yatırımında geri dönüş
süresi, işletme ölçeklerinde ekonomik
analiz yapılarak ortaya konuluyor.
İşletme sahibinin hayat kalitesindeki iyi-
leşme, işgücünden tasarruf, günlük işle-
rin aynı rutinde yapılması,yüksek süt
verimi, robot teknolojisine geçişte ele
alınan önemli kriterler... Özellikle süt
sığırcılığı yatırımında robotların tam
kapasitede çalışıyor olması, maksimum
işletme kapasitesine en kısa sürede
geçişi kolaylaştırıyor. Robot teknolojisiy-
le hayvan, insan ve çevre dostu akıllı ve
hassas süt sığırcılığı yapmak daha
kolay.. Üçüncü nesil robot çiftliklerin
sloganı ise şu: karlı, kaliteli ve zevkli
hayvancılık....

Akıllı ve hassas hayvancılığa
yatırım kararı nasıl alınmalıdır?
Süt sığırcılığına yatırım yapanlar ve yapa-
caklar yeni teknolojileri çiftliklerine
kazandırma kararını alırken olası biyolojik
ve ekonomi sonuçları çok iyi değerlendir-
meli, hatta uzman görüşü almalıdırlar.
İnsan işgücünü makine gücüyle yer
değiştirmenin sağlayacağı avantajlar, çift-
liğin verimliliği ve rekabet gücünü nasıl
etkileyecektir? yatırımcı bu soruların
cevabını iyi araştırmalıdır. Yatırım kararın-
da şüphesiz öneriler, referanslar ön plana
çıkacaktır. Ancak, teknoloji seçiminde
ürünün kullanıcı sayısına ve  teknik servis
kalitesine daha fazla dikkat edilmedir..

Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK 
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi, sezsen@uludag.edu.tr

gelen buzağılarda belirgin klinik bul-
gular gözlenebilir. 
Virüsün primer patojen mi? yoksa
sekonder enfeksiyonlara neden olan
primer immun yetmezlik virüsü mü?
Olduğu henüz tam olarak netleşme-
miştir. Enfeksiyon, sığırlarda, lenf
bezlerinin büyümesine savunma sis-
teminin çökmesine, sinirsel belirtiler
ve aşırı zayıflamaya neden olur. 
BIV’le enfekte sığırlarda meydana
gelen immun supresyonla ilişkili solu-
num sistemi kompleksi hastalıkları
çok sık gözlenir. Oluşan immun yeter-
sizlikle sonucu IBR ve  BVD’ nin yanın-
da Pastörella spp., mycoplasma, arco-
nabacter pyogenez, hemafilus sam-
nus gibi solunum yolu patojenleri
sekonder olarak  oldukça şiddetli ve
sık sık nüks eden pnomöni kompleksi-
nin oluşmasını sağlar.
Solunum sistemi dışında BIV le enfek-
te sığırlarda infertilite, belirgin kilo
kaybı ve metrit, deride apseler, irinli
eklem rahatsızlığı, laminitis, ayak has-
talıkları, şiddetli buzağı ishalleri, met-
ritis ve mastitis gibi sekonder hasta-
lıklar şekillenebilir.
En az lökozis ve BVD kadar önemli
olan ve birçok enfektif hastalığın olu-
şumuna zemin hazırlıyan BIV enfeksi-
yonu, sürekli enfektif hastalıklar
(metritis, pnomöni, mastitis…) yaşa-
yan işletmelerde göz önüne alınması
ve dataylı olarak irdelenmesi gereken
bir sorundur.
Ülke hayvancılığımızın gelişmesi, top-
lumun sağlıklı hayvansal protein kay-
nakları tüketmesi için özveri ile çalı-
şan, tüm yetiştiricilerimize saygılarımı
sunar bereketli kazançlar dilerim.

Bovine immun yetmezlik virüsü
atlarda enfeksiyöz anemi, keçi-
lerde artrit ensefalit, meadi

visna, FIV (Kedi AIDS’i), HIV ( İnsan
AIDS’i) gibi diğer lentivirüslerde gene-
tik olarak benzerliğe sahiptir. Virüs ilk
olarak 1972 yılında ABD’de inatçı len-
fositozis, lenfadenopati, nöropati ve
zayıflama belirtileri gözlenen bir sığır-
dan izole edilmiştir. Bu virüsler kro-
nik, ömür boyu süren bir enfeksiyon
meydana getirirler, hedef hücreler,
konağın bağışıklık sistemi hücreleri-
dir. BIV dışındaki lentivirüslerin spesi-
fik hastalıklara neden olduğu bilin-
mesine karşın, BIV virüsünün klinik
bir sendromla ilişkisi tam olarak belir-
lenememiştir.  Etken immunsupresif
özelliği nedeni ile başta solunum sis-
temi olmak üzere birçok sistemde
ikincil enfektif hastalıkların oluşumu-
na neden olur.
Yapılan çalışmalar, virüsün dünya
genelinde enfeksiyona neden oldu-
ğunu göstermektedir.  Seropozitif
sığırlar, Türkiye, ABD, Hollanda, Yeni
Zelanda, Avustralya, Endonezya,
Kanada gibi coğrafik olarak birbirin-
den çok uzak pek çok ülkede tespit
edilmiştir. Sığır populasyonunda
virüs prevelansının yüksek olduğu
güneydoğu ABD’de bir üniversite
tarafından yapılan bir çalışmada
seroprevelans %50’nin üzerinde tes-
pit edilmiştir.  Çok önemli bir bulgu-
da yüksek infertilite ve düşük süt
veriminin olduğu sürülerde seropozi-
tif hayvanların oranının %95 e kadar
çıktığını belirlemiştir.  Kontrol sertifi-
kaları almayan spermalarla yapılan
Suni tohumlamanın virüsün bulaş-
masında önemli bir rol oynayabilece-
ğini göstermektedir. Virüs ısıya karşı
duyarlıdır ve 56ºC’de inaktive olur,
şu an her ne kadar virüs insanlar için
potansiyel bir patojen olmasa da,
pastörizasyon tüketilecek sütlerin
virüsten arî olmasını sağlar. 
Virüs kan, kolostrum ve sütle bulaşa-
bilir. BIV pozitif ineklerden doğan
kolostrum almamış buzağıların,
%40’ının seropozitif tespit edildiği bir
çalışma virüsün anne karnındayken
buzağıya bulaşabileceğini göstermek-
tedir. Anti-BIV spesifik antikorlarına
sahip buzağılar enfekte olsalar dahi
klinik belirtiler göstermezler, buna
karşın seropozitif çiftliklerde dünyaya

Bovine İmmun Yetmezlik
Virüsü Enfeksiyonu (Biv -
Sığırların Yetersiz Bağısıklık
Sistemi Sendromu - Aids)
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ma durumudur. Rahim yangısı oluşma
ihtimali %25 ila %50 arasındadır. Sonu
düşmeyen ineklerde doğum - yeniden
gebe kalma aralığı normal ineklere göre
22 gün daha uzun, gebelik oranı ise nor-
mal ineklere göre %15 daha düşük
olmaktadır. 

Korunma:
Sonun düşmemesi olgusunun çok sayı-
da nedeni olduğu için korunma amacıy-
la sadece bir tane önlem almak yeterli
olmamaktadır. Sonun düşmemesi olgu-
sunun bağışıklık sisteminin zayıflama-
sıyla yakından ilgisi olduğu için geçiş
dönemindeki ineklerde bağışıklığı en
üst seviyede tutmak amacıyla önlem
alınmalıdır. Bu amaçla ineklerin kuru-
dan doğum yaparak sağmala geçme
döneminde görülebilecek sorunları en
aza indirmek gerekmektedir. İneğin
yem alımının azalması bağışıklık siste-
minin etkinliğini azalttığı için geçiş
döneminde rasyon düzenlemesine
azami önem verilmelidir.  Kurudayken
vücut kondisyon skoru (VKS) çok yüksek
veya çok düşük ineklerde, doğum ve
doğum sonrası sorun yaşama olasılığı
daha yüksektir. Bu nedenle kurudaki
ineklerde ideal oran olan 3.5 (5’lik siste-
me göre) seviyesinde vücut kondisyonu
sağlanmalıdır. Yemlere vitamin E
(2000IU/günde) ve selenyum (5mg/
günde) takviyesi yapılmasının hastalı-
ğın görülme oranını azalttığına ilişkin
çok sayıda bilimsel çalışma bulunmak-
tadır. Gebeliğin son haftasında ineklere
vitamin E enjeksiyonu yapmak da
doğum sonrası sonun atılmasında
yararlı olmaktadır.   
Doğumdan hemen sonra ve 4 saat sonra
bir kez daha olmak üzere ineklere 30 İU
oksitosin hormonu kas içi olarak enjekte
etmek, sonun düşmesine olumlu katkı
yapmaktadır. Bu hormon doğumdan
sonra rahim hareketlerinin devam etme-
sini sağlamakta ve sonun düşmesine
yardımcı olmaktadır. Halk arasında bu
hormonun uygulamasının doğumdan
sonra rahmin dışarı çıkmasına neden
olduğu gibi bir inanış bulunmakta ise de
bu doğru değildir. 
Sonu düşmeyen inekler ne şekilde teda-
vi edilirse edilsin verim kayıpları yaşan-
ması kaçınılmazdır. Bu nedenle özellikle
süt çiftliklerinde görülme oranı sürekli
takip edilmeli, normalden yüksek oran-
da karşılaşıldığında olası nedenleri analiz
edilerek sorun yaşayan inek sayısı en aza
indirilmelidir. Bu yazımın yetiricilerimize
faydalı olacağı ümidiyle bol kazançlı
günler dilerim. 

çok faktör bulunmak-
tadır. Sonu düşmemesi
olgusu kendi başına bir
hastalık olmaktan çok
başka bir hastalığın
veya sorunun sonucu
olarak karşımıza çık-
maktadır.

Sonu düşmeyen
ineklerde görülen
sorunlar:
Sonu düşmeyen inek-
lerde tedavi masrafları,
süt üretiminin azalması
ve ineğin geç gebe kal-
masına bağlı olarak
ekonomik kayıplar
meydana gelmektedir.
Sonun düşmemesin-
den kaynaklanan
sorunları kısa ve uzun
vadeli olmak üzere
sınıflandırabiliriz. Kısa
vadede yani sonun
düşmemesinden son-
raki 10 gün içinden
görülebilecek en tehli-
keli durum zehirli
rahim iltihabıdır (akut
septik metritis). Bu
hastalık döl yolundan
gelen çok kötü kokulu
akıntı ile tanınır. İnekte

iştah azalması, yüksek
ateş, durgunluk ve genel durumun kötü
olduğu görülür. Tedavi edilmediğinde
ineğin ölümü ile sonuçlanabilir. Hastalık
rahim içinde kalan sonun zehir üreten
mikroplar tarafından çürütülmesinden
kaynaklanır. Sonu düşmeyen her inekte
bu olgu ile karşılaşılmaz. Sonun düşme-
mesi ineğin sağlığı için tek başına bir
sorun oluşturmaz. Ancak zehirli rahim
iltihabının oluşmaması için gerekli teda-
vilerin uygulanması önerilmektedir.
Vücut sıcaklığı 39°C üzerindeki ineklerde
Veteriner Hekimin önerisi doğrultusunda
sistemik antibiyotik tedavisine başlan-
ması önerilmektedir. Sonu düşmeyen
ineklerde en çok kullanılan tedavi yön-
temlerinden birisi de elle zarların kurta-
rılmasıdır. Zarların elle çıkarılması soru-
nu çözmüş gibi görünse de bu tedavi
şekli ineğin ileride yaşaması muhtemel
sorunları azaltmadığı gibi rahimin
savunma mekanizmalarını bozduğu için
bazı durumlarda sorunu daha da kötü-
leştirebilir. 
Sonu düşmeyen ineklerde uzun vadede
(1 aydan sonra) görülen en yaygın sorun
ise rahim yangısına bağlı gebe kalama-

süresi ile yakından ilişkisi bulunmakta-
dır. Gebelik süresi normalden daha kısa
olan (275 günden az) yani erken doğu-
ran ineklerde ve gebelik süresi normal-
den uzun olan (285 günden fazla)inek-
lerde sonun düşmemesi olgusuna sık
rastlanmaktadır. Gebelik süresi dışında
da sonun düşmemesine neden olan bir-
çok hastalık bulunmaktadır. Bunlar şu
şekilde sıralanabilir;
• Güç doğumlar
• Doğum felci (Süt humması)
• İkiz doğumları
•Ketozis gibi metabolik hastalıklar
• Besleme hataları
•Doğuma yakın zamanda oluşan meme
iltihapları (mastitis)
•Sebebi ne olursa olsun yavru atma
•Kurudayken yeterli hareket sahası
olmayan sıkışık ahırlarda barındırma
• İneğin yaşlı olması
•Gebeliğin son haftalarında inekte stres
oluşturacak uygulamalar 
Vitamin A, E ve selenyum eksiklikleri ile
sonun düşmemesi arasında bağlantı
bulunmaktadır. Görüldüğü üzere sonun
düşmemesi olgusuna neden olan bir-

Tanım:
İneklerde sonun
(yavru zarları)

buzağının doğumun-
dan sonraki 12 saat
içinde atılması gerekir.
Bu süre içinde yavru
zarlarının tamamı ya
da bir kısmı atılamazsa
bu durum sonun düş-
memesi olarak tanım-
lanmaktadır. Sonu düş-
meyen ineklerde zarlar
ortalama 7 gün rahim
içinde kalmaktadır.
Zarlar bu süre içinde
parça parça, kokuşarak,
doğum sonrası akıntıy-
la beraber atılırlar.
Hastalık genellikle atı-
lan sonun görüleme-
mesi veya ineğin döl
yolundan aşağıya sark-
mış şekilde görülmesiy-
le tanınır (Resim 1). 

Görülme sıklığı 
ve nedenleri:
Sonun düşmediği çoğu
olguda doğumun zor
olması, ateşle seyreden
enfeksiyonlar, metabo-
lik hastalıklar, beslen-
me sorunları gibi başka
bir hastalığa ait klinik
belirtiler de görülür. Başka hiçbir sorunu
görünmeyen ineklere sonun düşmemesi
olgusuna nadir rastlanmaktadır. Diğer
çiftlik hayvanları ile kıyaslandığında
sonun düşmemesi ineklerde daha sık
görülmektedir. Özellikle de süt ineği ırk-
larında et ırklarına göre daha sık rastlan-
maktadır.  Brusella hastalığının bulun-
madığı bölgelerde sonun düşmemesi
olgusunun görülme sıklığı %3-12 arasın-
da değişmekle birlikte ortalama % 7 civa-
rındadır. Güç doğum (ikiz yavrular,
sezaryen operasyonu, düşük, yavrunun
zorla çekip çıkarılması) geçiren ineklerde
ve Brusella hastalığının bulunduğu böl-
gelerde ise görülme sıklığı % 50’lere
kadar çıkabilmektedir. Geçmiş doğumla-
rında sonun düşmemesi olgusu yaşayan
ineklerin gelecek doğumlarında da bu
sorunu yaşama olasılıkları yüksektir. Yaz
aylarındaki doğumlarda, vücut ağırlığı
yüksek olan ineklerde, normalden daha
büyük buzağı doğuran ineklerde, erkek
buzağı doğumlarından sonra normalden
biraz daha yüksek oranda sonun düşme-
mesi ile karşılaşılmaktadır.  
Sonun düşmemesi olgusunun gebelik

Doç. Dr. Yunus ÇETİN 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, BURDUR

Süt İneklerinde Sonun Düşmemesi
ve Oluşturduğu Sorunlar…

• Birini işe alırken süt içip içmediğini sorun. İçiyorsa ona bir şans verin. •  Süt içen toplumlarda,         

Resim 1. Sonu düşmeyen bir inekte arkadan görünüm.
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Süt üreticilerine
KISSADAN HİSSE…

miz gidecek, hem biz de çok yoru-
lacağız. En sonunda peki demiş
inekler, bir inekten ne çıkar? Biz
büyük bir sürüyüz, bize bir şey
olmaz… Vermişler sarı ineği,
aslanlar da sarı ineği bir güzel
yemişler, karınlarını doyurup ken-
dilerine gelmişler.

Bir kaç gün sonra aslanlar gene
acıkmışlar, yine gelmiş aslanların
elçisi ineklerin yanına;
- Aranızda boynuzu kırık bir inek
var, sinirimizi bozuyor, verin onu,
ne kendinizi ne bizi uğraştırmayın
demiş…

Barış yanlısı inekler, ikinci tavizi
vermişler, o inek de verilmiş.
Artık işi öğrenen aslanlar, benek-
li inek, kuyruğu kısa inek, şöyle
inek, böyle inek deyip inekleri bir
bir almışlar sürüden. Sürü de
günden güne iyice azalmış. Artık
aslanlar elçiye gerek kalmadan
açık açık saldırmaya, istedikleri
ineği sürüden götürüp yemeye
başlamışlar.

Sürünün ileri gelen inekleri, panik
içinde tekrar bilge ineğe koşmuş-
lar. “Biz nerede hata yapıyoruz,
sürümüz yok olacak!” demişler.

Bilge inek cevabı vermiş, “Siz
hatayı sarı ineği verirken yaptı-
nız…“

Vaktiyle aynı ormanda yaşa-
yan bir aslan ve bir inek
sürüsü varmış. Aslan sürü-

sünün gözü inek sürüsünde ama
inek sürüsü kendini savunacak
kadar kalabalık ve güçlüymüş.

Aslanlar açlıktan yorgun, halsiz,
güçsüz kalmışlar. Düşünüp taşını-
yorlar; sürü kalabalık ve güçlü sal-
dırırlarsa karşılık bulacakları kesin.
Çaba sarf etmeden, enerji harca-
madan nasıl karınlarını doyurabi-
lirler, bunun yollarını arıyorlar…

Ve aralarında konuşup anlaşıyor-
lar, içlerinden ineklerin sürüsüne
bir elçi gönderiyorlar. Elçi diyor ki;

- Size saldırırsak ne olacağını bili-
yorsunuz. Mutlaka aranızdan biri-
ni alıp yiyeceğiz, buna engel ola-
mazsınız. Gelin, ne kendinizi ne
bizi uğraştırmayın, aranızdan biri-
nin rengi çok sarı, sizden de fark-
lı, bizim de gözlerimizi alıyor. Onu
bize verirseniz size saldırmadan
onu alıp gideriz ve bir daha gel-
meyiz. Bundan sonra da güzel
güzel geçiniriz.

İnekler düşünmüşler, taşınmışlar,
bilge ineğe sormuşlar; “Olmaz”
demiş bilge inek, “Aramızdan hiç-
birini vermeyin” Ama aslanlar
ısrarlı. En sonunda razı olmuş
inekler, nasıl olsa saldırırlarsa biri-
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Yurtdışı ve Yurt içi İnşaat ve
Tesisat taahhüt işleri yapmakta
olan Ece Muhendislik San. ve

Tic. Ltd. Şti., Ece Taahhüt ve Proje
Yönetimi San. ve Tic. Ltd. Şti. Kurucuları
olan Tahir Yılmaz (Makina Mühendisi)
ve Nadir Yılmaz (Makina Mühendisi)
Kardeşler tarafından 1995 yılında
Akçaköyde 20 dönümlük bir arazi üze-
rinde şahıs işletmesi olarak kurulan Ece
Tarım, besicilik yapmak üzere faaliyeti-
ne başlamıştır. Bir süre sonra kapasiteyi
arttırarak 250 başlık  besi ve süt olmak
üzere karma bir işletme olarak faaliyeti-
ne devam etmiştir. 2010 yılında işletme
şirkete dönüştürülmüş ve mevcut işlet-
meye komşu arazimizde 400 başlık yeni
ve modern bir sağmal hayvan işletmesi
kurulmaya karar verilmiş ve yatırıma
başlanmıştır. Yatırm 2011 yılı sonunda
tamamlanmıştır. Amerikadan 200 adet
gebe düve ithal edilerek yeni  işletme
çalışmaya başlamıştır. Kendi ineklerimi-
zin kızları ile nihai hedefimize ulaşmak
planlanmıştır. 
Başlangıçta hayvan sağlığı ve süt verim-
leri ile ilgili problemler yaşadık. Bu prob-
lemlerin nedenleri bir kısmı personel
kaynaklı, bir kısmı işletme şartları kay-
naklı idi. Yaşanılan sıkıntıların nedenle-
rini tespit edip çözümler ürettik ve bu
sıkıntıları aştık. Geldiğimiz noktada süt
verimlerimiz, tohumlama başarımız,
genel olarak sürünün sağlık durumu
açısından bakıldığında iyi bir noktada-
yız. Ancak her işletme gibi bizde bunun-
la yetinmeyip daha iyi noktalara ulaş-
mayı hedefliyoruz. Ve bu yönde sürekli
kendimizi ve personelimizi geliştirme
çabası içindeyiz.
Ancak bizler işletme sahipleri olarak ne
kadar çaba sarfedersek sarfedelim,
işletmelerimizin karlı işletmeler olması
bizim dışımızda başka faktörlerlede

yakından ilgili.
Bu faktörlerin başında gelen ülkemizin
tarım ve hayvancılık politikasıdır. Bu
politikalar belirlenirken popilist düşün-
celerle ve siyasi hesaplarla verilen
kararlar neticesinde, hayvancılıkla ve
tarımla uğraşan kesimleri zaman
zaman rahatsız eden daha doğrusu
işlerini yürütemez hale getiren, zarar
ettiren uygulamalar yapılmaktadır.
Yurt dışından kasaplık hayvan  veya
karkas et ithaline izin vererek besicilik
yapan işletmeleri çalışamaz hale gel-
mesine sebep olmaktadır. Ulusal süt
konseyi süt fiyatlarının belirlenmesin-
de süt üreticilerinin maliyetlerini bildi-

ği halde maliyetlerin altında süt fiyatı
oluşmasına müsade ederek süt işlet-
melerininde zarar etmesine neden
olmaktadır. Bu durumda birçok işletme
zarar etmekte, bunun sonucuda ya
işletme el değiştirmekte yada kapan-
maktadır. Bu durum hem ülke ekono-
misi  açısından olumsuzluk yaratmak-
tadır, hemde bu sektörde faaliyet gös-
teren işletmeleri sektöre karşı soğut-
maktadır.
Diğer bir faktör sütümüzü sattığımız süt
sanayicisinin üreticiye karşı tutumudur.
Sanayici çeşitli gerekçelerle süt fiyatları-
nı, primleri, ödeme şekillerini bizimle
bir mutabakata varmadan tek taraflı

ECE TARIM ve HAYVANCILIK
İŞLETMELERİ  A.Ş.

olarak belirlemekte ve bizlere deklare
etmektedir. Bizlerede bu durumu kabul
etmek düşmektedir. 
Bir başka faktör kaba yem temininde
karşılaştığımız sıkıntılardır. İşletmelerin
genişleme ihtiyacı olduğunda karşımıza
çıkan imar izni v.s. gibi konular başka bir
problem kaynağıdır. Bu faktörler daha
çeşitlendirilebilir. 
Bütün bu sıkıntılara göğüs gererek faali-
yetini yürütmeye çalışan işletmelerin
beklentileri hiç olmazsa süt konseyinde
daha gerçekçi bir fiyat belirlenmesi,
dönemsel olarak değişen süt ve mamül-
lerinin üreticisi sanayicilerede okul sütü
projesi gibi, süt tozu desteği gibi konu-
larda destek vererek süt fiyatlarının belli
bir istikrara kavuşturulmasıdır. Ve
kasaplık hayvan, karkas et ithalatının
yapılmamasıdır. Bizler zaten üzerimize
düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz.
İşletmelerimizin bir yıllık kaba yem ihti-
yacını stoklayarak ciddi bir finansal
yükün altına girmekteyiz.
Ayrıca bütün işletmeler başka bir faali-
yet konusu olan tarımla uğraşmak
zorunda kalmakta, tamamını olmasada
hiç olmaz ise bir kısmını kendi üretmek
için yem bitkisi tarımı yapmaktadır. Biz
de kaba yemin bir miktarını kendi arazi-
lerimizde yetiştirerek tarımsal faaliyet-
lerde bulunmaktayız. Bütün bu prob-
lemlere rağmen yaptığımız işi sevmek-
teyiz. Önümüzdeki süreçte iyi koşulların
oluşacağını umut ediyoruz.

Tahir Yılmaz (Makina Mühendisi) ve Nadir Yılmaz (Makina
Mühendisi) Kardeşler tarafından 1995 yılında Akçaköyde 
20 dönümlük bir arazi üzerinde şahıs işletmesi olarak kurulan 
Ece Tarım, besicilik yapmak üzere faaliyetine başlamıştır.

• Arabanızda her zaman süt bulundurunuz. Sadece acil durumlarda değil, durduk yere de için.                     
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2. Yarısında faizsiz kredilerin ilk
anapara ödemeleri başlamıştır.
• 2013 yılı Ağustos ayı itibariyle süt
taban fiyatı, Ulusal Süt Konseyi’nin
çiğ süt maliyetini 1.13 TL olarak
belirlemesine rağmen 1.00 TL ola-
rak açıklanmış ve üreticiye bir
darbe daha vurulmuştur.
• Bugün itibariyle yem-süt paritesi
1 kg süt = 1 kg yem alabilmektedir.
Bu da sektör için yine alarm zilleri
çalıyor demektir.
• Üç yıldır bir türlü belini doğrulta-
mayan üretici yine sütveren ineğini
kesmeye başlamıştır.
• Bakanlığımız bu duruma seyirci
kalmaya devam etmektedir, 2010
yılında teşvik vererek özendirdiği
yatırımcıya kulaklarını tıkamıştır.
Onların birer birer kapanmalarını
seyretmektedir.
• Üç yıldır söylenen Et ve Süt Piyasa
Düzenleme Kurulu faaliyete başla-
yamamıştır.
• Süt Tedarik Yönetmeliği çıkartıla-
mamıştır.
• Canlı hayvan ithalatı halen
devam etmektedir. 
•Sokak sütçüleri hortlamıştır, sade-
ce İstanbul’da günde 500 ton gayri
sıhhi şartlarda sokak sütü kayıtdışı
olarak satılmaktadır.
• Bu arada üreticiden 1 TL’ye alınan
süt, yağı alındıktan sonra, 4 TL’ye
marketlerde günlük süt olarak satıl-
maktadır.
• Süt sanayicimiz, Avrupayı da aşıp
dünyada en büyükler arasında yer
edinmiştir. Türkiye’de ise ilk 500
büyük firma arasında yerlerini
almışlardır.
• Tarım Kredi ve Ziraat Bankası kre-
dilerinin ertelenmesi için üretici
heyetleri Ankara’nın yolunu tut-
muşlardır.
Sonuç olarak; nüfusumuzun % 25-
30’u tarım ve hayvancılıkla uğraştı-
ğına göre ve yukarıda yaşadığımız
sıkıntılı sürecin sandığa nasıl yansı-
yacağını tahmin etmek pek de zor
olmasa gerek diye düşünüyorum.
Bu durumu benden daha iyi gördü-
ğüne inandığım iktidarımızın,
seçimlere bir buçuk yıl kaldığını göz
önüne alarak üretici lehine birşey-
ler yapması için hala zamanı var
diye düşünüyorum.
Bekleyip göreceğiz.

B izler balık hafızalı bir millet
olduğumuz için son üç yıl-
dır yaşadıklarımızı; başlık-

lar halinde hatırlatmak istedim,
belki herkes kıssadan hissesine
düşeni alır!
• 2008-2009 yıllarında, süt fiyatı-
nın, yem süt paritesine göre 1’e 1,5
olması gerekirken 800 grama düş-
mesi sonucunda, çaresiz kalan süt
üreticisi 1 milyon anaç ineğini kes-
miştir.
• Bu gelişmenin sonucunda 2010
yılında doğal olarak et krizi yaşan-
mıştır. Hatta Türkiye ilk defa kur-
banlıklarını bile ithal etmek zorun-
da kalmıştır.
• Çiğ süt taban fiyatı 2012 yılı
Ocak-Şubat aylarında 85 kuruş
olmuştur.
• GTH Bakanlığımız hemen acil
eylem planı olarak ilk iş olarak hay-
van ithalatını serbest bırakmış ve
sıfır faizli krediler vererek Türk giri-
şimcilerini hayvancılık yapmaya
özendirmiştir.
• Tabii, bizim gözü kara müteşebb-
islerimizde yıllar önce turizm ve
tekstil sektörlerinde olduğu gibi
balıklama atlamış ve 5 katrilyonluk
sıfır faizli kredi kullanarak hayvan-
cılığa yatırım yapmıştır.
• Ancak her konuda olduğu gibi
günübirlik düşünen planlamacıları-
mız bu kurulan işletmelerin ürettiği
sütü nasıl ve ne şekilde tüketeceği-
ni, bu sütün üretilebilmesi için
gerekli olan kaba yem ihtiyacını ve
çıkan gübreyi nasıl değerlendirece-
ğini hiç düşünmemiştir.
• Arz talep dengesi bozulduğun-
dan süt taban fiyatı 85 kuruştan 67
kuruşa kadar düşmüştür.
• Son üç yıldır artan yem fiyatları,
mazot ve döviz karşısında süt fiyat-
ları yerinde saymış hatta dönem
dönem geriye gitmiştir.
• 2011-2012 yıllarında saman krizi
yaşanmış ve Türkiye tarihinde ilk
kez yonca, saman, otu ithal etmek
zorunda kalmıştır.
• Yem süt paritesi 2013 Mart-
Nisan-Mayıs aylarında yine 1’e 1,5
yerine 800-900 grama gerilemiştir.
• Bu arada yıllar çabucak geçmiş ve
sıfır faizli kredi alanların 2 yıl öde-
mesiz balayı dönemi göz açıp kapa-
yıncaya kadar geçmiştir. 2013 yılı

Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

Malumunuz
seçimler 
yaklaşıyor!

                     • Süt içerseniz, kışın üşümez, yazın terlemezsiniz. • Süt içmek özgürlüktür, kuralı, yasağı yoktur.
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• Süt sihirlidir, isterseniz içebilir, yiyebilir yada sürebilirsiniz. • Süt içmek obeziteyi engeller.                 
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fazla yemesini sağlamak ve böylelikle
daha çok süt elde etmek anlamına gel-
memektedir. Bu kavram ışıklandırmanın
ahırın neresine ve kaç tane yerleştirilece-
ğini değerlendirmede kritik önem taşır.
Işıklar, açık ahırda hayvanların beslendi-
ği bölgeye yakın kısımlarda asla sınırlan-
dırılmamalıdır. Aksine, tüm ahır 15 FC
(footcandles) yoğunluğunda aydınlatıl-
malıdır.  Bu ineklerin vakitlerinin büyük
bir kısmını yemliğin çevresinde harca-
malarına dayalıdır. Bir ineğin psikolojisini
etkileyebilmek için, minimum 16 saat
ışığa maruz bırakılmaları gerekmektedir.
Böylelikle, ışıkların yalnızca yemliklerin
çevresinde yerleşim göstermesi tek başı-
na etkili olmamaktadır (3).
Bununla birlikte ineklerin karanlığa ihti-
yacı olduğunu unutmamak gerekir.
Kullanılanın ışıklar sürekli açık bırakılırsa
hayvanda bir yanıt oluşturmak mümkün
olmayacaktır. Daha önce de belirtildiği
gibi, hayvanlar gün uzunluğu izlemek
için melatonin hormonu kullanırlar.
Karanlık ortamın oluşturulmadığı
durumlarda, gün uzunluğu belirlemek
için bir işaret yoktur ve inek kısa gün
yanıtı oluşturur. Ancak sürekli günışığı
alımı üretimi azaltacağı manasına da
gelmez sadece sürekli aydınlatma sürdü-
rülebilir bir üretim modeli değildir. Aynı
şekilde, suluk veya yem görmek için
ineklere "gece lambası" sistemi gerekli
değildir. İnekler yemlik ve sulukları
karanlıkta bulabilme kabiliyetindedirler.
En az 6 saatlik karanlık süresinin gerekli
olduğu unutulmamalıdır ve "gece aydın-
latma" sistemleri bu dengeyi olumsuz
etkileyebilmektedir. Düşük yoğunluklu
kırmızı ışık (20 7.5W ampuller - 30 met-
relik aralıklarla) karanlık dönemlerde
inek gözlem ve hareket için başarıyla kul-

hormondur, fakat fotoperiyot ve bST
biraz farklı yollardan yanıt oluştururlar.
Gerçekten de, uzun gün ışığı bST ile
kombine edildiğinde, ekstra yanıt oluş-
turulabilinmektedir. Buna ek olarak,
KGFP ve bST desteği alan inekler, doğal
fotoperiyodun etkisinde bST desteği alan
ineklerden daha kısa sürede kuru madde
alımına başlamaktadırlar. bST desteği ile
olduğu gibi, fotoperiyod ile de süt üreti-
mi artırmak için ineğin fizyolojisi mani-
püle edilebilir (1,4,7).
Uzun süre fotoperioda maruz kalan inek-
lerden daha fazla süt üretimi sağlandık-
ça ve hayvan daha fazla kuru madde ala-
caktır (4,5,8).  Bazı dönemlerde eklenen
bu beslenme gideri, yüksek süt verimin-
den daha fazla maliyet getirmektedir.
Maddi alım aralığının üretimi artırdığına
işaret etmek önemlidir; bu ışıklandırmayı
bir şekilde geliştirmek, hayvanın daha

de fotoperiod kullanımını tüm barındır-
ma koşullarında uygulanabilir hale getir-
miştir. Süt üretim verimliliğini baskıla-
yan potansiyel çevresel faktörler süt
ineklerinin barındırılma koşulları göz
önünde bulundurularak planlanmakta-
dır. Örneğin, sıcak stresini azaltmaya
çalışmak, yemleme yönetimi ile kuru
madde alımını en üst düzeye çıkarmak
ve yatak konforunu artırmak üretim
kayıplarını minimuma indirmek için alı-
nan önlemlerdir (8). Bunlardan tek bir
çevresel faktör, fotoperiyod, etkili üretim
verimliliğini artırmak için laktasyondaki
ineklerde kullanılabilir. Diğer yöntemler-
de olduğu gibi, başarılı bir şekilde uygu-
lanması için ilgi gerektiren bazı kurallar
vardır. Uzun süreli gün ışığı yönetiminin
diğer yönetim teknolojileri ile kombinas-
yonu günde üç kez sağım (3X) ve bST bu
tekniğin daha etkin bir şekilde uygulan-
masını sağlamaktadır (9).
Yapılan birçok çalışmada uzun gün foto-
periyoduna maruz kalan ineklerde süt
üretiminin, doğal fotoperiyot olanlara
göre nispeten daha fazla olduğunu gös-
termektedir. Fotoperiyoda olan yanıt
ortalama £ 5/ inek /gün olarak hesaplan-
maktadır ki bu oldukça çarpıcıdır. Süt
üretim miktarındaki artış üretim seviye-
sine bağlı olmaksızın artış gösterirken,
süt veriminde bir değişiklik olmamakta-
dır. Buna ek olarak, barındırma koşulları,
rasyon ve diğer yönetim faktörleri var-
yasyon gösterirken, uzun gün fotoperi-
yot uygulaması tüm barındırma koşulla-
rında daha efektif bir artış sağlamakta-
dır. Fotoperiyodun süt laktoz, protein,
ya da kuru madde üzerinde hiçbir yan
etkisi yoktur. Yapılan bazı çalışmalarda
süt yağında hafif bir azalma gözlemle-
nirken, başka bir deneyde azalma tespit
edilmemiştir. Genel olarak, yağ veya
diğer bileşenleri (3) üzerinde hiçbir etki-
si yoktur. Süt verimi açısından değerlen-
dirildiğinde uzun süreli gün ışığına
maruz kalmak süt veriminde önemli bir
artış göstermektedir.
Işığa maruz kalmak, ineklerde melato-
nin hormonu salgılanmasını diğer bazı
türlerde olduğu gibi baskılar. Bu neden-
le, fotoperiyot uzunluğu arttığında, kan-
daki yüksek konsantrasyonlarda bulu-
nan melatonin düşüş gösterir.
Melatoninin yapısı diğer hormonların
özellikle prolaktin (PRL) ve insülin ben-
zeri büyüme faktörünün (IGF-I) salgılan-
masını etkiler. Uzun günlerdeki inekler-
de IGF-I de gerçekleşen bu değişiklikle-
rin ineklerde görülen süt verimi artışına
sebep olduğu düşünülmektedir. bST'nin
etkilerini aracılık ettiği düşünülen aynı

Hayvanlar yaşamları süresince
tekrarlarla karşı karşıyadırlar.
Mevsimsel sıcaklık değişimleri

iklim ve besin varlığı, onların üreme akti-
vitelerini etkileyebilir. Vahşi hayvanların
çoğu ve evcil hayvanların bazılarının
ortak özelliklerinden biri de mevsimsel
üremede doğum zamanının yılın en
uygun zamanına göre planlanmasıdır ki
bu genellikle sonbahar dönemidir, bu
durum yeni doğanların en iyi iklimsel
şartlar altında ve besin varlığında büyü-
meleri amaçlamaktadır. Bu seksüel akti-
vite (östrus dönemi) periyodunun, sek-
süel aktivitenin görülmediği periyoda
(anöstrus dönemi) dönüştüğü anlamına
gelir.  Evcil hayvanlar arasında, koyun,
keçi ve atlar üreme süreçlerinde mev-
simselliklerini güçlü bir şekilde korumuş-
lardır. Koyunlarda, örneğin, seksüel akti-
vite günlerin kısalmasıyla,  atlarda ise
günlerin uzamasıyla başlar. Ilıman ve
soğuk iklimlerde, atlarda ve koyunlarda-
ki bu sonuçlar sonbaharda, yeterli besin
varlığında dolayısıyla hayatta kalma şan-
sının en iyi olduğu dönemde yavrulama-
larına sebep olur (2).
Fotoperiod nedir? Hayvanın 24 saat süre-
since maruz kaldığı gün ışığı süresi ola-
rak tanımlanmaktadır. Uzun gün fotope-
riodu (UGFP) 16-18 saat aralıksız gün ışı-
ğına ve 6-8 saat süresince karanlığa
maruz kalmaktır. Kısa gün fotoperiyodu
(KGFP) ise tam aksi bir şekilde genellikle
8 saat gün ışığı ve 16 saat karanlığa
maruz kalma durumudur. Çiftleşme
dönemini düzenleyen ana organ epifiz
bezi bu mekanizmayı gözler ve karmaşık
sinirsel bağlantılar yoluyla sağlamaktadır
(4). Epifiz bezi, beynin tabanında bulu-
nan kimi kaynaklara göre 100-150 mg
ağırlığında kimi kaynaklara göre de
bezelye büyüklüğünde küçük bir salgı
bezidir. Epifiz bezi, yaklaşık üç yüz yıl
önce Fransız filozof Deskartes tarafından
“ruhun tahtı” olarak tanımlamıştır. (9).
Epifiz bezi gece karanlığında melatonin
üretir ve salgılar. Günlerin kısalmasıyla
hayvanın melatonin üretme süresi artar.
Günlerin uzayıp kısalmasıyla birlikte
üreme hormonlarında değişiklikler mey-
dana gelir. Böylelikle canlılar fotoperiodu
kullanarak gün ışığının uzunluğunu takip
ederler. Gün uzunluğundaki bu gibi fark-
lılıklar, bazı değişkenlerin seksüel aktivi-
teyi olumlu ya da olumsuz yönde etkile-
mesi olarak tanımlanır (2). Uzun yıllardır
kanatlı sektöründe üreticiler gelişimi hız-
landırmayı ve yumurtlama performansı-
nı artırmayı ışık manipülasyonu kullana-
rak sağlamışlardır. Günümüzde mevcut
besin kaynakları süt sığırı yetiştiriciliğin-

Prof. Dr. Ali DAŞKIN 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü/ Suni Tohumlama Ve Dölerme Anabilim Dalı

“Süt sığırlarında fotoperiyodun süt verimi
ve üreme performansı üzerine etkileri”

Tablo-2. İsrail’de yıl 
boyunca ortalama gün 

ışığı süresi (7)

Aylar Işık süresi

Ocak 10.41

Şubat 11.33

Mart 12.25

Nisan 13.27

Mayıs 14.17

Haziran 14.43

Temmuz 14.32

Ağustos 13.50

Eylül 12.54

Ekim 11.55

Kasım 11.03

Aralık 10.35

Tablo-3. Buzağılama ayının laktasyon boyunca ortalama
süt, protein, yağ ve laktoza olan etkisi (7)

Aylar Süt (kg) Protein (kg) Yağ (kg) Laktoz (kg)
Ocak 37.2 1.09 1.16 1.68

Şubat 37.2 1.09 1.16 1.67

Mart 36.7 1.08 1.16 1.65

Nisan 35.9 1.06 1.11 1.61

Mayıs 36.1 1.06 1.12 1.61

Haziran 35.0 1.03 1.09 1.57

Temmuz 35.6 1.05 1.10 1.59

Ağustos 35.7 1.05 1.10 1.60

Eylül 36.4 1.08 1.12 1.64

Ekim 37.1 1.10 1.16 1.68

Kasım 37.4 1.10 1.17 1.69

Aralık 37.7 1.11 1.18 1.71



                  • Süt eğitime yardımcıdır. Sütle, yoğurt, peynir, ayran, tereyağı yapmayı kendiniz deneyiniz.

lanılmaktadır (3,4).
Laktasyon ve kuru döneme ek olarak
fotoperiod yönetimi de inekler üzerinde
farklı türde etkilere sebep olur. Mevsime
bağlı çiftleşen ineklerde dahi fotoperio-
dun üreme üzerine hafif etkileri vardır.
Düvelerin LDPP’a maruz kalmaları puber-
taya erken girmelerine sebep olur. Uzun
süre fotoperiyoda maruz kalan düveler-
den doğan buzağılar daha hızlı büyür ve
meme bezleri normale göre daha fazla
gelişir. Süt veren ineklerde, fotoperiodun
üreme sistemi üzerine direkt bir etkisi
gözlenmemiştir, ama mevsimsel etkilere
bağlı farklılıklar fotoperiyotla ilişkilidir.
Özellikle inekler; kışın günler kısaldığın-
da buzağılar, yazın ise buzağılama son-
rasında östrus siklusuna geçişte büyük
gecikmeler günlerin uzun olmasıyla iliş-
kilidir. Böylelikle, ineklerde fotoperiodun
uzatılması, kışın ve sonbaharda östrusa
geri dönüşün daha hızlı olmasına neden
olmaktadır. Uzun dönem fotoperiodun
ineklerde üreme üzerine olumsuz bir
etkisi kesinlikle gözlenmemiştir (3,7). 
Süt fiyatlarının düşük olduğu dönemler-
de bile, fotoperiod yönetimi avantajlıdır.
Tablo 1.de fotoperiod yönetimini uygu-
layan tipik üstü açık bir ahırda süt fiyat-
larının değişimi gösterilmiştir. LDPP her
büyüklükteki çiftlikte avantajlı olmasına
rağmen ekonomik ölçüt faktörleri açısın-
dan büyük çiftliklerde avantajı artırdığı
kesindir. Bu, yüksek yoğunluktaki açık
ahırları da içerir, bölmeli ahırlarda doğal
aydınlatmaya adapte olma yeteneği
daha fazladır ve açıklarda yüksek etkili
lambaların kullanımı kolaydır. İnek başı-
na 50 dolar giderle, tablo 1.de verilen
tüm örneklerde,  tamamen yeni bir
aydınlatma sisteminin ödeme zamanı 6
aydan daha az olmalıdır. İnek başına 75
dolar olacağı düşünülürse de ödeme
zamanı 1 yıldan az olacaktır(3). 
Birçok türde fotoperiyodizm düzeni orta-
ya konulmuştur.  Sığır ırkları tam anla-
mıyla mevsimsel aktiviteye sahip olmasa
da reprodüktif inaktivite ve aktivite
dönemlerine sahiptirler. Bu konu sığır
reprodüksiyonu konusunda ayrılık
yaşanmasına neden olmaktadır. Örne-
ğin, kış aylarında buzağılayan inekler,
yaz aylarında buzağılamaya göre daha
erken östrüs siklusuna dönerler.

Ergenliğe ulaşma süresi de doğum sezo-
nundan (5,8) etkilenir. Çeşitli çevresel ve
yönetim faktörleri sezon süresince farklı-
lık gösterse de, sığırlarda reprodüktif
parametreler fotoperiodik koşullarından
oldukça etkilenmektedir. Gonadal akti-
vasyonda en öncelikli ve önemli olay
şudur: Gün uzunluğunun kısa olduğu
dönemde hayvanlar gonadları stimüle
edecek fotoperiyoda maruz bırakıldığın-
da bu etki bir seri olayı başlatır ve dolay-
sıyla gonadal steroidlere karsı oluşan
duyarlılık azalmaktadır (4). Bununla bağ-
lantılı olarak da hipofiz ve gonadlar akti-
ve olmaktadır. Yapılan çok sayıda çalış-
ma uzun gün fotoperiyoduna maruz
kalan düvelerin, kısa gün fotoperiyodun-
da kalan akranlarından daha önce
pubertasa eriştiklerini gözlemlemişler-
dir. Koyunda, photoperiyodik olarak
indüklenen neuroendokrin aktivitesi
östradiolün negatif geri besleme (5,8)
için yanıt vermesinde değişikliklere
neden olmaktadır. 18 saat gün ışığı; 6
saat karanlığa alınan sığırlarda luteini-
zasyon hormonunun östrojene olan
yanıtı, günde 16 saat karanlık; 8 saat
aydınlık olan gruba göre daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. En azından foto-
periyodun dölverimine olan etkisi canlı
ağırlık kazanımı ve düzensel değişiklerle
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açıklanabilir. Sığırlarda uzun süre aydın-
lık uygulaması büyüme oranını artırmak-
ta aynı zamanda pubertasa girişi de hız-
landırmaktadır. Pubertas öncesi hayvan-
larda, büyüme hızı protein dönüşüm
oranına bağlıdır ve bu hayvanlarda daha
yüksek bir beslenme etkinliği oluşur.
Pubertas sonrasında canlılar kısa gün
ışığı ile birlikte vücutta yağ depolanması-
nı hızlandırır. İlgi çekici bir şekilde, düve-
ler ve danalar uzun süreli günlerin etki-
sinde daha uzun süre yemek yerine kuru
madde alımını (KMA) daha uzun süreye
yayar böylelikle ağırlık kazanımını sitü-
müle ederler.  Uzun süreli günlerin etki-
sinde olan hayvanlarda büyüme süresin-
ce KMA’da hızlı artış gecikmeye neden
olur. Meme bezinde ki büyüme ile ilgili
olarak, uzun gün etkisinde parankimal
dokuda artış gözlemlenmektedir.
Bundan başka, gelişim döneminin orta-
larında rasyona melatonin eklenmesi
kısa gün etkisi oluşturmakta ve hem
meme bezi gelişimi hem de vücut yağı
depolanmasında aynı etkiyi yaratmakta-
dır. Çünkü beslenme desteği ile fotoperi-
yot uygulamaları üzerine gerçekleştirilen
birçok çalışmada (ağırlık kazanımı ve
beslenme performansının arttığı)
endokrin sistemde prolaktin miktarında
artış gözlemlendiği bildirilmiştir.  Belki

de gelecekte, uzun süreli gün uygulama-
sının meme gelişimi ve reprodüktif per-
formansı artıracağı uygulamaların başla-
ması hiç şaşırtıcı olmaz (8).

Kaynaklar;
1. A.R.E. MILLER, E. P. STANISIEWSKI, R.
A. ERDMAN, L. W. DOUGLASS and G. E.
DAHL (1999). Effects of Long Daily
Photoperiod and Bovine Somatotropin
(Trobest®) on Milk Yield in Cows. J
Dairy Sci 82:1716–1722 
2. Compendium of animal
Reproduction (2006) sf: 11-12 
3. GEOFFREY E. DAHL. Photoperiod
Control Improves Production and Profit
of Dairy Cows. Proceedıngs Of The 5th
Western Daıry Management
Conference Aprıl 4–6, 2001 Las Vegas,
Nevada
4. G. E. Dahl, B. A. Buchanan and H. A.
Tucker (2000). Photoperiodic Effects on
Dairy Cattle: A Review. J Dairy Sci
83:885–893
5. G. E. Dahl and D. Petitclerc (2003).
Management of photoperiod in the
dairy herd for improved production and
health. J ANIM SCI 2003, 81:11-17.
6. G. E. DAHL, T. H. ELSASSER, A. V.
CAPUCO, R. A. ERDMAN and R. R.
PETERS (1997). Effects of a Long Daily
Photoperiod on Milk Yield and
Circulating Concentrations of Insulin-
Like Growth Factor-I. J Dairy Sci
80:2784–2789
7. H. Barash, N. Silanikove, A. Shamay,
and E. Ezra (2001). Interrelationships
Among Ambient Temperature, Day
Length and Milk Yield in Dairy Cows
Under a Mediterranean Climate. J.
Dairy Sci. 84:2314–2320
8. R. J. Collier, G. E. Dahl, and M. J.
VanBaale (2006)  Major Advances
Associated with Environmental Effects
on Dairy Cattle. J. Dairy Sci.
89:1244–1253
9. AMARK N,L., BARD, C, J. and ALME-
DE, O. F. X. (1985). Melatonin: A coor-
dinating signal for mammalian repro-
duction. Science 227: 714-720
10. Web:
http://saimboztepe.com/genel/16-pine-
aldeki-mucize-melatonin-ve-hayvanci-
likta-kullanim-alanlari.html 

Tablo 1. Fotoperiyod ile yönetilen tipik 250 başlık açık bir ahır için süt fiyatlarının duyarlılığı

Süt Fiyatı a 28.6 TL 26.6 TL 24.5 TL 22.5 TL 20.4 TL 18.4 TL

Süt Yanıtı b 5 5 5 5 5 5

Süt Geliri c 1.43 TL 1.33 TL 1.22 TL 1.12 TL 1.02 TL 0.92 TL

Besleme d 0.22 TL 0.22 TL 0.22 TL 0.22 TL 0.22 TL 0.22 TL     

Elektrik e 0.08 TL 0.08 TL 0.08 TL 0.08 TL 0.08 TL 0.08 TL       

Toplam Maliyet 0.30 TL 0.30 TL 0.30 TL 0.30 TL 0.30 TL 0.30 TL 

Net Kar 1.12 TL 1.02 TL 0.92 TL 0.82 TL 0.71 TL 0.61 TL

Kar /Mo 8.476.00 TL 7.706.00 TL 6.938.00 TL 6.173.00 TL 5.400.00 TL 4.629 TL

Yıllık Kar f 84.859.00 TL 77.130.00 TL    69.420.00 TL      61.725.00 TL 54.017.00 TL    46.296.00 TL

a: Süt kooperatifinin belirlediği süt fiyatı, b: İnekte her gün oluşan ortalama yanıt, c: Her gün her inek başına
d: Sütte 5lb’lik (2,2 kg) artış için tahmini kuru madde miktarı 1.8 lb (816.5 gr), e:Ek güç olarak günde 8 saat aydınlatma, f: Yılda 10 ay cevap alındığını varsayılırsa
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T ürk Gıda Kodeksinde çiğ süt, bir
veya daha fazla inek, keçi, koyun
veya mandanın sağılmasıyla elde

edilen 40ºC üzerine ısıtılmamış veya
eşdeğer etkiye sahip herhangi işlem
görmemiş kolostrum dışındaki meme
bezi salgısı olarak tanımlanmıştır. Türk
standartları enstitüsü tarafından ise
inek, keçi, koyun veya mandanın meme
bezlerinden salgılanan kendine özgü
tad koku ve kıvamda olan içine başka
maddeler karıştırılmamış içinden her-
hangi bir maddesi alınmamış beyaz
yada krem renkli bir sıvı olarak tanımla-
maktadır. Ayrıca süt, memeli hayvanlar-
dan elde edilen bileşimi hayvandan
hayvana farklı bulunan yavrunun ihtiya-
cını karşılamak için memeden salgıla-
nan üstün değerli bir gıda maddesi olup
kendine özgü tad, koku ve kıvamda
olan, hemen hemen tüm besin öğeleri-
ni yeterli ve dengeli bir şekilde bünye-
sinde bulunduran gıda maddesi olarak
da bilinmektedir (Göncü ve ark. 2006).
Ancak bu tanılar çok genel olup sütün
özelikleri ve besinsel değeri içeriğine
göre değişmektedir. Süt içeriği ise, tür,
ırk, yaş, laktasyon dönemi, kızgınlık,
hastalık, yemler, ilaçlar, mevsim gibi
pek çok faktör tarafından etkilenmekte-
dir (Çizelge 1). 
Sütün protein, yağ, laktoz gibi verilen
tanımlayıcı içerik genel olarak değerlen-
dirme ve karşılaştırmalarda kullanılsa da
içeriğinde imminoglobulinler, hormon-
lar, büyüme faktörleri, sitokinler, nükleo-
tidler, peptitler, poliaminler, enzimler ve
diğer biyoaktif peptitler gibi pekçok
değerli maddelerde yer almaktadır. Son
derece önemli besin madde içeriği ile süt
insan beslenmesi için çok özel bir konu-
ma sahiptir.  
Sütün en önemli yapı taşları yağ, prote-
in ve laktozdur. Süt protein ve laktozu

besleme manipülasyonlarından çok
sınırlı düzeyde etkilenir ve her iki süt
elemanı birbirleri ile sıkı bir ilişki içinde-
dirler ve laktoz ile süt proteini meme
bezlerinden birlikte salgılanırlar. Süt
protein ve yağı süt işleyen sanayi açısın-
dan da büyük önem taşır. Toplam süt
kuru maddesinin %25’i proteinden olu-
şur. Sütün protein fraksiyonu içinde
kazein özellikle peynir yapımı açısından
önemlidir. Süt protein oranındaki artış,
peynir üretimini de artırmaktadır. Sütün
protein içeriği mevsimlere göre değiş-
mektedir. İrlanda’da yapılan bir çalışma-
da Kasım ayında 100 kg süt ile 10.5 kg
çedar peyniri yapılırken (süt proteini,
35.5 g/kg),  Ocak ve Mart’ta 100 kg süt-
ten 9 kg çedar peyniri yapılabilmiştir
(sütte protein oranı, 29 g/kg). Sütteki
protein düzeyini düşük olması nedeniy-
le 1 ton peynir üretimi için 1580 l fazla
süte ihtiyaç vardır.  Bu yaklaşımla sütte
1 g/kg protein düşüşü var ise  1 ton
çedar peyniri yapımı için 240 l fazla süt
kullanılması gerekir (Görgülü, 2013). Bu
örnek süt fiyatlandırılmasında sütün
kompozisyonunun ne kadar önemli
olduğunu göstermesi bakımından
büyük önem taşımaktadır. 
Gelişen sanayii ve tüketici bilinci nede-
niyle süt üretimi kalite odaklı üretime
geçmiş ve miktardan ziyade kalite üre-
timde öncelikli konuma geçmiştir. Süt ve
süt ürünlerinin üretim teknolojileri öze-
likle 1930’un başlarından bu yana, geliş-
miş ülkelerde hızlı bir şekilde aşama sağ-
layarak halkın üstün kaliteli süt ve süt
ürünlerinden faydalanmasına imkan
sağlamıştır. Kalite kavramı insanların ve
sistemlerin "hata yapması" ve "mükem-
mele ulaşma isteği" gerçeğinden ortaya
çıkmıştır. Latince nasıl oluştuğu anlamı-
na  gelen "Qualis" kelimesinden türemiş
ve "Qualitas" kelimesiyle ifade edilmiştir

(Göncü ve ark., 2006). Kalite'nin değişik
tanımları bulunmaktadır:
• Kalite; belirlenen şartlar altında ve
belirlenen bir zaman süresi içinde isteni-
len fonksiyonları yerine getirebilme kabi-
liyetidir.
• Kalite, bir ürünün kulanım uygunluğu-
nu belirleyen özelliklerinin tümüdür.
• Kalite, herhangi bir ürün sınıfının özel-

liklerinin insan topluluklarının istek
potansiyelini karşılayabilme derecesidir.
• Kalite, önceden tespit edilmiş olan spe-
sifikasyonlara ya da standartlara göre
üretim yapma olgusudur.
Alıcı tarafından aranılan belirli şartları en
iyi karşılayan anlamında kullanılan

"Kalite" kısaca "amaçlara uygunluk dere-
cesi" olarak tanımlanabilmektedir.
Buradaki amaç kullanıcı kimsenin veya
tüketicinin istek ve gereksinimleri
olmaktadır.
Süt işleme tesislerinde dikkate alınan
kalite kıstasları büyük varyasyon göste-
rebilmektedir. Hayvancılığı gelişmiş
ülkelerde kaliteye göre prim ödemele-

rinde fiziko ve kimyasal özelikler ile
bakteriyolojik özelikler olmak üzere iki
kıstas esas alınmaktadır (Göncü, 2007
a, b). Fiziko ve kimyasal özelliklerden
genel olarak sütün yağ ve protein içeri-
ği üzerinde durulurken bu özelliklerin
her bir kg sütte bulunan miktarı etkile-
yen pek çok faktör söz konusudur.
Ancak temel kabullerde süt yağ içeriği-
nin %3.8 ile 4.2 arasında olması ve pro-
tein içeriğinin ise  % 2.9 ile 3.4% arasın-
da olması istenmektedir. Bu değerler
eşik kabul edilmekte olup bu değerlerin
üzerinde (0.1% veya 1 gram/litre) süt
yağ ve protein içeriğine sahip sütlere
teşvik altında kalan sütlerde ise düşük
fiyat uygulaması söz konusu olmakta-
dır.  Ayrıca bu ülkelerde belirli bakteri
içeriğinin üzerinde olan (100,000 den
fazla bakteri içeriği veya 400,000
hücre/ml somatik hücreden fazla SHS
içeriğine sahip olan) sütlerin toplanma-
ması gibi uygulamalarda söz konudur.
Bakteriyolojik kalite tespitinde ise

Sığırcılıkta organik ve konvansiyonel üretim
sistemlerinin süt kalitesi üzerine etkileri
Prof.Dr.Serap GÖNCÜ 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

* www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/intro.html

Çizelge 1. Çeşitli ırk sığırda süt kompozisyonu, g/100g. 

• Süt içmek, okuma-yazma oranı yanında, okuduğunu anlama oranını da yükseltebilirsiniz. 

Vücut ağr. Süt verimi Yağ Protein Laktoz Kül Toplam 

(kg) (kg) (%) (%) (%) (%) katılar (%)

Holştayn 640 7360 3.54 3.29 4.68 0.72 12.16

Esmer 640 6100 3.99 3.64 4.94 0.74 13.08

Ayrshire 520 5760 3.95 3.48 4.60 0.72 12.77

Guernsey 500 5270 4.72 3.75 4.71 0.76 14.04

Jersey 430 5060 5.13 3.98 4.83 0.77 14.42

Shorthorn 530 5370 4.00 3.32 4.89 0.73 12.9



Organik hayvancılık, sentetik olarak üre-
tilen maddelerin direk veya dolaylı ola-
rak hayvansal üretimde kullanılmaması-
nı veya kullanımı zorunlu ise minimum
düzeyde kullanıldığı, organik yemle bes-
leme ve sağlıklı hayvan yetiştiriciliği
prensibiyle her aşması kontrollü, sertifi-
kalı olan hayvansal üretime organik hay-
vansal üretim denir. Yönetmelikte, orga-
nik tarım dışındaki tüm metotlar konvan-
siyonel tarım metotlarıdır. Bu üretim sis-
teminde üretilen süt ise organik süt ola-
rak kabul edilmektedir.  
Organik süt, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
tarafından yayınlanan 5262 sayılı
Organik Tarım Kanunu ve bağlı “Organik
Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin
Yönetmelik” gereklerine göre yapılan,
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Koliform, stafilokok, listeria ve butirik
sporları bakımından inceleme sonuçları
esas alınmaktadır. Ayrıca süte antibiyo-
tik kalıntısı ve süt sıcaklık derecesi de
sütün kalite sınıflanmasında kullanılan
kriterler arasında yer almaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde ise küçük
ölçekli süt işleme tesisleri, normalde
fiziko kimyasal analiz sonuçları ile bak-
teriyolojik testler yoğun olarak kullanıl-
maktadır. Ayrıca süte su katılması olası-
lığına karşı süt yoğunluğu ve işlenmeye
uygunluk içinde süt asitliği tespiti üze-
rinde durulan kıstasları oluşturmaktadır
(Göncü, 2007 a, b).  
1960’lı yıllarda başlatılan yoğun tarım
teknikleri toprak, hava, suları kirletmiş;
aşırı kimyasal ilaç ve gübre kullanılarak
üretilen gıdalar insanlarda sağlık sorun-
larına yol açtığı belirlenmiştir. Bu konu-
daki çözüm arayışları, ekoloji bilimini
öne çıkarmış çevreyle dost üretim sis-
temleri  uygulamaları sonunda organik
tarımda önemli ilerlemeler sağlanmıştır.
Bu şekilde her alanda genişleyen tüketici
bilinci ve güvenli gıda arayışı ile oluşan
tüketici talepleri, sanayii ihtiyacı ve hay-
van refahı konularını da içerecek şekilde
genişlemiştir (Karslıoğlu Kara ve
Koyuncu 2011).
Hayvansal üretim, II. Dünya Savasını
izleyen süreçte, sınırlı çevresel koşulla-
ra sahip barınaklarda, birçok yetiştirici-

lik pratiğinin otomasyona dayalı kont-
rolünü içeren, beslemenin yoğun yem
kaynaklarına dayandırıldığı entansif ve
büyük ölçekli az sayıda işletme ile üre-
time dayalı olarak pazarın talep ve
hedeflerine odaklanmıstır. Türkiye’de
organik tarım ilk olarak 1984 yılında
kuru üzüm ve incir ihracatına yönelik
olarak başlamış, daha sonra hızla geli-
şerek, 200 ürüne kadar genişlemiştir.
Üretilen ürünlerin tamamına yakını
basta ABD, AB ülkeleri ve Japonya
olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edil-
mektedir. Arı ürünleri hariç, ihraç edi-
len ürünlerin tamamını bitkisel ürünler
oluşturmaktadır. 
Güvenli sağlıklı gıda arayışı organik
tarım ürünlerine ilgiyi artırmıştır.

izlenen, denetlenen ve sertifikalandırı-
lan organik hayvansal üretimin sonucu-
dur. Ancak hangi sistem olursa olsun
üretilen sütün içeriği özelikle de yağ
miktarı ve yağ kompozisyonu önemli
etkiler altında değişim göstermektedir
(Ellis ve ark., 2006; Elgersma ve ark.,
2003). 
Ancak organik tarımın en önemli fayda-
sı, tanımında ve yönergesinde de yer
aldığı şekilde, 
1. Sentetik kimyasal tarım ilaçları kulla-
nılmadan yetiştirilen yem bitkilerini ile
beslenen 
2. Sentetik kimyasal
3. Hormonlar, 
4. Genetiği değiştirilmiş ürünler kullanıl-
madan.

Çizelge 2. Organik ve konvansiyonel sistemle üretilen sütün yağ ve protein içerikleri tabloda verilmiştir

% Yağ % Protein
Araştırıcı Irk Organik Konvansiyonel P Organik Konvansiyonel P

Lund, 1991 Jersey 6.11 6.50 ÖD 4.11 3.97 **

Toledo ve ark. Swedish 4.28 4.32 ÖD 3.36 3.38 ÖD

2002 Red

Weber ve German 4.02 4.49 *** 3.27 3.50 ***

ark. 1993 Pied
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5. Hayvan refahı göz önünde bulundu-
rularak yetiştirilen hayvanlardan elde
edilen ve yapılan kontrol ve sertifikas-
yon ile pestitis ve antibiyotik kalıntısı
içermeyen süt olduğu tescillenmiş süt
demektir.
Ellis ve ark. (2006) 12 aylık tarama çalış-
ma sonucunda organik ve konvansiyonel
sistemle üretilen sütlerin daha yüksek
PUFA özelikle n-3 FA açısından zengin
olduğunu bildirmektedirler. Ancak bu
özelliklerin büyük oranda mevsim, mera
durumu ve kalitesi, veya özel silaj kulla-
nımı gibi faktörlerinde yararlı yağ asit
içeriğini etkilediği bildirilmektedir. Butler
ve ark (2011)  İngiltere piyasasında
organik süt olarak satılan 22 markanın 2
yıllık yaz ve kış aylarında satılan sütlerin
içerikleri karşılaştıran çalışma sonuçla-
rında organik sütlerin konvansiyonel sis-
temde üretilen sütlere göre yararlı yağ
asitlerini daha yüksek oranda içerdiğini
bildirmektedirler. Markalar arasında süt
yağ kompozisyon ve içeriği bakımından
önemli farklar olduğu araştırma sonuçla-
rında yer almaktadır. İngiltere'de organik
Süt sığırcılığı standartları kaba yeme
dayalı, özellikle otlatmaya dayalı sistem-
de, azotlu gübre kullanılmadığında kır-
mızı ve beyaz yonca yağ asit içeriği
(Laidlaw and Withers, 1998) ve  besinsel
yağ asiti alımın arttığı gösterilmiştir
(Dewhurst ve ark., 2001). 
Bu çalışmalar organik sistemde üretilen
sütlerde PUFA, KLA, and α-LN nın kon-
vansiyonel sistemlere göre daha yük-
sek olmasına bir yaklaşım olarak kabul
edilmektedir. Ancak yapılan çalışmalar
arasında farklı sonuçlar da mevcuttur.
Bergamo ve ark, ( 2003) organik sis-
temde üretilen sütün daha yükske KLA
içeriği olduğunu bildirirken Toledo ve
ark.(2002) fark olmadığını bildirmekte-
dir. Chilliard ve ark, (2001) ise besleme
ile sütün KLA içeriğinin önemli ölçüde
değiştirilebileceğini bildirmektedir.
KLA’ya oluşan bu yakın ilgi, ilk kez 1979
yılında pişirilmiş sığır etinde antikarsi-
nojenik ve antimutajenik etkilerinin
keşfiyle başlamış ve daha sonra vücut
yağ birikimini azaltması, antidiabetik
etkisi, arteriosklerozis riskini azaltıcı,
kemik mineralizasyonunu artırıcı ve
immun sistemi kuvvetlendirici etkileri-
nin keşfine ek olarak son zamanlarda
fonksiyonel gıda sektöründe de KLA
içeirği zengin süt konusu ile gündemde

yerini almıştır (Khanal ve Olson, 2004;
Chin ve ark. 1992). Fonksiyonel süt
ürünleri en basit şekilde "normal besle-
yici etkilerinin yanında sağlık üzerine
pozitif etkiler oluşturmayı hedefleyen
süt ürünleri" olarak tanımlanabilir. Süt
bileşenlerine ilaveten, probiyotikler
olarak bilinen sağlığı geliştirici canlı
aktif kültürler, fermente süt ürünleriyle
bağlantılıdır. Bunların saglık üzerine
olumlu etkilerini kanıtlayan yaygın
araştırma bulguları vardır. Bu bakterile-
ri içeren süt ürünleri fonksiyonel süt
ürünlerinin en önemli grubunu oluştur-
maktadır.  Buna ilaveten çoklu doyma-
mış yağ asitleri, mineral ve vitaminler,
çözünebilir lifler, antioksidanlar, taurin
gibi ilaç niteliğindeki öğeler ilavesiyle
de fonksiyonel süt ürünleri üretilebil-
mektedir (Sezen ve Koçak, 2006).
Ancak bu sektör tamamen sanayiiye ve
yapay uygulamalara baplı olarak ger-
çekleştirilmekte olup, iyileştirilmiş ürün
satın almak yerine doğal olarak iyi üre-
tilmiş süt ver ürün arayışı varlığını her
zaman korumuştur. Bu kapsamda,
organik tarım, ekolojik tarım iyi tarım
uygulamaları gibi sistemler ve kalite
kontrol uygulamaları ile üretim aşama-
sında gıda güvenliği uygulamaları ağır-
lık kazanmıştır. 
Süt tüm bu diğer besinlerde farklı özelik-
lerine ek olarak, birçok mineral, vitamin
ve antioksidan içeriği ile de önem arz
eder. Antioksidanların süt üreten hücre-
lerde koruyucu etkileri vardır. Sütteki en
önemli antioksidanlar; selenyum mine-
rali ve vitamin E ve A’dır. Sütün vitamin
A, E ve beta-karoten içeriği üzerine mev-
sim, süt evrimi ve taze ot tüketimi gibi
faktörler etkilidir. Süt verim artışı süt
vitamin E ve beta-karoten içeriğini
düşürmektedir.  Organik sistemde teslim
edilen sütün içeriğinde çok az düşük
olan Vitamin A içeriği hariç diğer vitamin
içeriği yetiştirme sisteminden fazla etki-
lenmemektedir. Ancak bu fark işlenmiş
sütte ortadan kalkmaktadır (Bergamo ve
ark., 2003). 

Sonuç
Organik üretimde bitkisel ve hayvansal
üretimin entegrasyonu ve bu entegras-
yondaki bütünlük ve çevreye duyarlılık
esastır. Bu nedenle organik üretimde,
çevreyi koruma, biyolojik çeşitlilik ve
toprak verimliliği bazında atalarımızdan

tedir. Ayrıca süt örneklerinin %32 nde
üre içeriğinin minimum limit olan 150
mg kg-1 değerinden düşük olarak  29.6
mg kg-1 olduğunu, ayrıca tiamin içeri-
ğinin düşük olduğunu ve riboflavin
içeriğinin farklı odluğunu bildirmekte-
dirler. 
Süt sığırcılığında genel olarak rasyonda
bulunan kaba yem kaynağı,  kaba yem
oranı, kaba yem kalitesi ve kaba yemin
boyutu süt kompozisyonu özeliklede
süt yağ içeriğinde çok etkilidir. Organik
süt sığırcılığında yüksek oranda taze
kaba yem kullanılır (Butler ve ark.,
2008) 

Sütün içeriğinde bulunan yağ asitleri,
özellikle insan sağlığı için dışarıdan alın-
ması gereken çoklu doymamış yağ asit-
leri (PUFA), omega-3 ve Konjuge Linoleik
Asit (KLA) içeriği ile önemli bir konuma
sahiptir (Ellis ve ark., 2006). İnsan yağ

dokusunda biriken KLA’in miktarı doğru-
dan süt yağının tüketimi ile ilişkilidir.
KLA tüketiminin kadınlar için 151
mg/gün ve erkekler için 212 mg/gün
olduğunu ve bunun %60’ının süt ürünle-
rinden kaynaklanırken %37’sinin ise et
kaynaklıdır. KLA insanda önemli miktar-
da sentezlenmediği için esas kaynağı
geviş getiren hayvanların eti ile süt ve
süt ürünleridir. 

Sığır sütündeki yağ asitleri, hem meme
dokusunda sentezlenir hem de dolaşım-
daki kandan sağlanır. Memede yağ asit-
leri desatüre (doymuş yağ asidi doyma-
mış hale getirilir) edilir. Meme enzimleri
çift zincir yapamazlar. Dolayısıyla sütün
linoleik asit ve alfa linoleik asit içeriği
memeye dolaşımdaki kandan alınması-
na bağlıdır. Ortalama olarak 1 litre sütte
33 gram lipit bulunmaktadır. Lipitlerin
%95’ini oluşturan trigliseroller farklı
uzunluklardaki (4-24 C atomlu) ve
yoğunluktaki yağ asitlerinden oluşmuş-
lardır. Her bir trigliserol molekülü vücut
ısısında likit formda olan yağ asidi kom-
binasyonundan oluşur. Diğer süt lipitleri
digliserol ( lipit içeriğinin yaklaşık %2’si),

devraldığımız çevrenin gelecek generas-
yonlara sağlıklı bir şekilde aktarılması
açısından önemlidir. Ayrıca, sağladığı
sağlıklı gıda üretimine katkısı ile tüketici-
ye birçok avantaj sunmaktadır. Çünkü,
organik ve konvansiyonel süt üretiminde
hem verim, hem de elde edilen sütün
bileşiminde bazı farklılıklar ortaya çıka-
bilmektedir. Bunun temel nedeni orga-
nik üretimin kaba yemi yüksek düzeyde
kullanmayı zorunlu kılması ve/veya mera
kullanımını teşvik etmesinden kaynak-
lanmaktadır. Mera kullanılmadığı (taze
yeşil ot) ve kaba kesif yem oranı bakı-
mından yemlemede iki sistem arasında
fark olmadığı zaman hem süt veriminde,
hem de süt kompozisyonunda iki sistem
arasında önemli bir farklılık görülmeye-
bilmektedir. Ancak kaba yem oranının
değişmesi ve taze mera otlarının rasyo-
na girmesi durumunda süt yağı, süt pro-
teini, karoten, alfa tokoferal gibi vitamin

içerikleri ile süt yağındaki yağ asitleri-
ninde doymamış yağ asitleri, trans yağ
asitleri ve konjuge linoleik asit düzeyleri
organik sütlerde ciddi düzeylerde arta-
bilmektedir.
Sütün kalitesi içeriğindeki protein, yağ,
mineral ve vitaminlere bağlıdır. Genel
bir değerlendirme ile inek sütü ırklara
göre değişmekle birlikte %3.7- 4.9 yağ,
%3.1-3.8 protein %4.6-4.8 laktoz ve
yaklaşık %0.74 külden oluşur (Görgülü,
2013).  Süt kompozisyonunun varyas-
yonun %55 genotipten, %45’i ise çevre
faktörlerinden kaynaklanmaktadır.
Rasyon içerik değişimi, süt kompozisyo-
nunda da değişikliğe sebep olmaktadır.
Ama asıl önemli olan nokta istenen
özellikte değişikliği sağlayacak rasyon
değişkliklerini yapabilmektir. Ancak
özelikle hayvan refah ve istekleri dikka-
te alınarak yapılan bakım besleme
koşulları hayvanın süt içeriğinde de bir
kısım değişiklikler olduğu çalışma
sonuçlarında yer almaktadır. Zagorska
ve Ciprovica (2013) organik sütlerin
yağ (%4.98±0.08%) ve laktoz içeriği
(%4.85±0.04) konvansiyonel sisteme
göre daha yüksek olduğunu bildirmek-

Çizelge 3. Çeşitli gıdalarda bulunan KLA miktarları
(Chin ve ark. 1992)

Gıda KLA miktarı Gıda KLA miktarı
(mg/g yağ)  (mg/g yağ)  

Taze sığır eti 4,3 Yoğurt 4,8 

Kuzu eti 5,6 Dondurma 3,6 

Dana eti 2,7 Beyaz peynir 4,5 

Tavuk 0,9 Safran çiçeği yağı 0,7 

Taze hindi eti 2,5 Ayçiçeği yağı 0,4 

Homojenize süt 5,5 Kanola yağı 0,5 

Tereyağı 4,7 Mısırözü yağı 0,2 

Şekil 1. Organik süt sığırcılığında yemlerin kullanım oranı 
ve diğer sistemlerle karşılaştırması

• Süt içen kişi hayvanları sever ve korur.  • Süt içmek, futbolda şikeyi, ihale de fesatlığı azaltır.               
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Çizelge 4. 12 aylık tarama çalışma sonucunda organik ve konvansiyonel
sistemle üretilen sütlerin  yağ asitleri içeriği (Ellis ve ark. 2006)

Yetiştirme şekli 
Yağ asit grupları Konvensiyonel Organik 

Doymuş yağ asitleri 67.25 (3.54) 68.13 (3.51)

Tekli doymamış yağ asitleri 27.63 (2.94)a 26.19 (3.01)b

Çoklu doymamış yağ asitleri 3.33 (0.66)a 3.89 (0.61)b

Toplam n-3 yağ asitleri 0.66 (0.22)a 1.11 (0.25)b

Toplam n-6 yağ asitleri 1.68 (0.46) 1.68 (0.44)

C18:1 trans-11 (vakkenik asit) 1.75 (1.09) 2.06 (0.96)

C18:2 cis-9, trans-11  0.58 (0.34) 0.65 (0.28)

(Konjuge linoleik Asit)

                        • Süt içme oranı arttıkça, tv izleme oranı azalır.

kolestrol (%0.5’den azı), fosfolipitler
(yaklaşık %1) ve serbest yağ asitleridir
(FFA) (%0.5’den az) (Görgülü, 2013).
FFA’lardaki artış sütte istenmeyen bir
tada neden olur. Sütün faydalı olması
için oleik asit yönünden zengin olması
ve omega 6 ve omega 3 yağ asitleri ara-
sındaki oranın düşük olması gerekir.
Ayrıca son zamanlarda sütün yağ glo-
bülleri zarında bulunan KLA’in insan
sağlığına faydaları konuları da büyük ilgi
uyandırmıştır. Özellikle vücut yağ mikta-
rını azaltması, immüniteyi artırması ve
antikanserojen etkileri yönündeki bul-
gular oldukça önemlidir ((Ellis ve ark.
2006; Chin ve ark. 1992). Ancak yapılan
çalışma sonuçları konvensiyonel sistem-
lerde hayvanların doğal otlaklar yerine
yapay yemlerle beslenmesindeki artış
KLA ‘in süt ve et türü hayvansal gıdalar-
da bulunabilirliğinin azaldığı bildiril-
mektedir. Farklı ürünlerdeki KLA düzey-
leri ilk kez 1990’ların başlarında belirlen-
miştir. KLA, et ve süt ürünlerinde olduk-
ça zengindir. Süt ürünlerinde bulunan
KLA konsantrasyonu, işlenmemiş sütte-
ki KLA konsantrasyonuna bağlı olarak
değişmektedir. Kırmızı etin KLA kon-
santrasyonu ise kanatlı ve balık etiyle
kıyaslandığında oldukça yüksek düzey-
dedir. Ruminantlara oranla tek midelile-
rin dokularındaki KLA düzeyi oldukça

düşüktür (Çizelge 3). Çeşitli gıdalarda
bulunan KLA miktarları Çizelge 1’de
verilmiştir. 
Ancak içilen her süt aynı miktar KLA
içermemektedir. Çünkü sütün yağını
etkileyen faktörler ve gıdayı işleme
şekilleri süt KLA içeriğini de değiştir-
mektedir. 

Örneğin, taze kaba yem kullanımı
(Dewhurst ve ark, 2001 ve Dewhurst
ve ark, 2003; Elgersma ve ark, 2006)
ya da bitkisel yağ ve yağlı tohum takvi-
yeleri (Dhiman ve ark, 1999; Collomb
ve ark., 2006) kullanımı ruminant süt
yağında α-LN, KLA ve süt yağı toplam
PUFA konsantrasyonlarda artırmakta-
dır. Buna karşın, depo yemlerle besle-
me süt yağı içeriğinde arzu edilen
PUFA (KLA ve α-LN dahil olmak üzere)
seviyelerini düşürür ve SFA konsantras-
yonları (Elgersma ve ark., 2003) artırır.
Bu durum taze kaba yem ve silo yemle-
ri kullanımının doğal sonucu olarak
kabul edilebilir. Organik ve konvansiyo-
nel sistemle üretilen sütün yağ içeriği-
nin farklı olduğu bildirilmektedir.
(Çizelge 4). 

Kaynak
Kaynakları yazardan veya TUSEDAD’tan
temin edebilirsiniz.
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Sayfa 3’te

Sevgili Dostlar,

Namık Kemal Üniver-sitesi tarafından VI.Uluslararası BalkanÜlkeleri HayvancılıkKonferansı (BALNI-MALCON 2013)Geniş Bir Katılım İleG e r ç e k l e ş t i r i l d i .Namık Kemal Üniver-

sitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünün

ev sahipliği yaptığı VI. Uluslararası Balkan

Ülkeleri Hayvancılık Konferansı (BALNIMAL-

CON 2013) 3-5 Ekim 2013 tarihinde büyük

bir ilgiyle gerçekleştirildi. Düzenlenen

Konferansa 14 farklı ülkeden toplam 176

bildiri ile çok sayıda bilim insanı katılmıştır.

Üniversitelerimizden haberler;

Sayfa 5’de

•%Sütümüzü%değer%fiyattan%satmak%için,

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, TOKİ

işbirliğinde şehir dışında modern ihtisas

kombinaları kura-rak belli günlerdekesim için kasap-lara da hizmetverecek. Et ve SütKurumu (ESK)Genel Müdürüİsmail Kemaloğlu,TOKİ işbirliğindeSakarya, Adana,Diyarbakır, Van veAnkara'da şehir dışında modern kombinalar

kuracaklarını belirterek, "Bu kombinaları

haftanın belli günleri kasaplara da açacağız

gelsin kesimini yapsın diye" dedi.

Güler misin,ağlar mısın?

•%Markette%4%TL’ye%satılan,%sokak%sütçüsünün%3%TL’ye%%%

sattığı,%günlük%taze%sütü%daha%ucuza%halkımıza%

sunmak%için,

•%Yılda%1%katrilyonu%ekonomiye%kazandırmak%için,•%Türk%halkı,%taze%ve%günlük%süte%daha%ucuza%

ulaşsın%diye,

•%Çocuklarımız%süt%içsin%diye,

•%Soğuk%zinciri%kırmadan%daha%sağlıklı%sütü%

nihai%tüketiciye%ulaştırmak%için,
•%Tüketiciye%daha%hijyenik%ve%kaliteli%sütü%temin%etmek%için,•%Türk%kadını%evinde%yoğurt,%sütlü%tatlı%yapsın%diye,•%Kayıtdışı%satılan%sokak%sütünü%engellemek%için,

Sokak sütçüsüsulandırıp AyşeTeyzeye 3 TL'ye satıyor.

Devlet bu kayıtdışı ve gayrisıhhisatışa seyircikalıyor.

1) AÇIK Mektup:T.G. Hayvancılık Bakanlığı, Koruma Kontrol

Genel Müdürlüğüne! 2) Haklı Olana Üvey Evlat Muamelesi NEDEN?

3) Anlamakta Zorlanıyoruz!
4) Bizim Bilmediğimiz Bir Baskı 

Unsuru Mu Var?

Sayfa 13’de

ESK kombinalarını kasaplara açacak

Çiğ süt satışınaizin istiyoruz!

TÜSEDAD ÜYELİK

• Süt içen biri, evleneceği kişiyi kendi bulur, televizyon programlarına asla çıkmaz.
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Mart-Nisan 2013

SENİN SÜTÜNKAÇ PARA?

Sayfa 3’te

Kasap et derdinde,koyun can derdinde!
15 Mart 2013 tarihinden bugüne kadar tam

4 kez Ulusal Süt Konseyinde ki toplantılara

katıldım. Bu toplantılarda taraf olarak sana-

yici, üretici ve kamu hazır bulundu. 

B akanlığımıza ve Ambalajlı Süt Üreticile-

ri Derneği (ASÜD)’ne de birkaç
seneyi alan yoğun emekleri için

şükranlarımızı ifade ediyoruz. Her
platformda ifade ettiğimiz gibi sek-
törde bilinirliği olan, marka olmuş
tüm süt sanayicisi dostlarımız
Avrupa Birliği ülkelerindeki
meslektaşlarından tesis yönün-
den hiç de geride değiller. Bize
göre fazlaları var eksikleri yok.
Sektör paydaşlarımızın gayet iyi
bildiği gibi Avrupa Birliği ülke-
lerine ihracatın 2 temel kriteri
vardır.
1- Sütün işleneceği sanayi tesisinin
AB standartlarına uygunluğu,
2- Bu tesislerde işlenecek hammadde
olan çiğ sütün Avrupa Birliği standartları-

na uygunluğudur. Avrupa Birliği çiğ süt stan-

dartlarında üretim yapan çiftlik sayısı bugün iti-

2013 yılında yapılacak Tarımsal

Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı,

28612 sayılı ve 08.04.2013 tarihli Resmi

Gazete'de yayınlanmıştır. Kararın tamamına

www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?hom

e=http://www.resmigazete.gov.tr/eski-

ler/2013/04/20130419.htm&main=http://w

w w . r e s m i g a z e t e . g o v. t r / e s k i l e r /

2013/04/20130419.htm ’den ulaşabilirsiniz.

2013 yılı tarımsal desteklemeler

Süte verilen fiyat hayvancılık
desteklerini yok ediyor!

bariyle, maalesef, bir elin parmaklarından

daha azdır ve yine maalesef bu 6 firma-
mızın ihtiyacı olan süt miktarını karşı-

layabilecek üretim kapasitesine
sahip değillerdir. Ülkemizde üre-
tilen sütün kalitesinin Avrupa
Birliği standartlarına yükselti-
lebilmesi için üreticinin farklı
destekleme modelleri ile
ÖZENDİRİLMESİ gerek-
mektedir. Bu görevde,

Bakanlığımıza ve bu sütü
işleyecek olan süt sanayicisi-

ne düşmektedir.Avrupa Birliği standartlarında
üretim yapan Hastalıklardan

Ari çiftliklerin bir araya gelerek
kurmuş olduğu derneğimiz

TÜSEDAD önceden olduğu gibi

bugün yine bu görev çağrımızı tekrarla-

mayı vazife bilmiştir.

1./Aksa/İnanlı/Tarım/İşletmesi-/Tekirdağ/-/TÜSEDAD üyesi

2./Atasancak/Tarım/İşletmesi/-/Denizli/-/TÜSEDAD üyesi

3./Bereket/Tarım/Hayvancılık.-/Denizli/-/TÜSEDAD üyesi

4./Doğa/Tarım-/Denizli/-/TÜSEDAD üyesi

5./Efeler/Çiftliği/–Aydın/-/TÜSEDAD üyesi

6./Eray/Gıda-/Kırklareli/-/TÜSEDAD üyesi

7./Feyz/Hayvancılık/-Bursa/-/TÜSEDAD üyesi

8./Şahinler/Hayvancılık/–/Denizli/-/
TÜSEDAD üyesi9./Şeyda/İnceoğlu-/Denizli/-/TÜSEDAD üyesi

10./Ergin/Tarım-/Kırklareli/
11./Yaprak/Süt/–Balıkesir

Sayfa 9’da

AB+ülkelerine+satılacak+sütün+tedarik+edilebileceği,+AB+onaylı+işletmeler:

3+Nisan+2013+tarihi+itibariyle+6+Türk+firması+süt+ve+süt+ürünlerini

Avrupa+Birliği+ülkelerine+ihraç+edebilecek+belgeye+hak+kazanmıştır.+

Bu+firmalarımızı+TÜSEDAD+(Tüm+Süt+Et+Damızlık+Sığır+

Yetiştiricileri+Derneği)+adına+kutluyoruz.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel

Başkanı Şemsi Bayraktar, Ulusal Süt Konseyi'

nin aldığı bir kararla sütte maliyet belirleme

çalışması yapıldığını, üreticilerin de konsey-

de belirlenen süt maliyeti olan 117 kuruşu

uygun bulduğunu bildirerek, "Bunun üzeri-

ne sanayicinin çiğ sütte önerdiği fiyat , 'ma-

liyetinizi biliyoruz ama biz kazanacağımız

paraya bakarız’ın' itirafıdır " dedi.

Tüsedad Bilgilendirme Seminerleri devam

ediyor. Tüsedad & Ömer Matlı Akademi işbir-

liğinde 8 Mayıs 2013 tarihinde ve Tüsedad &

ANC işbirliğinde 15 Mayıs 2013 tarihinde

Lüleburgaz Ezgi Otel’de Büyükbaş Hayvan

Çiftlikleri için Bilgilendirme seminerleri

düzenlenecektir. 

SÖZE NE GEREK VAR! 

Gözümüz aydın, sütümüzAvrupa Birliği yollarında!

BİLMEM!

Sayfa 24’de

VALLA BEN DEBİLMİYOM!

Lütfen ajandanıza not ediniz!

Sektörün  sesi
’da siz de olun
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Temmuz - Ağustos 2013Son çare miting olmasın!..

 
  

     






