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Değişmeyen
kaderimiz!

Lumpy (nödüllü) deri hastalığı ya-
kın komşularımızda var olan, ik-

lim değişikliği, kontrolsüz hayvan
hareketleri ile ülkemizde hızla büyü-
yen bir hastalıktır.

“Lumpy Deri Hastalığı”

Süt Taban Fiyatı Belirleme Toplantısı

Sayfa 23’te

4Haziran 2014’de 1 Temmuz -
31 Aralık arasında geçerli ola-

cak çiğ sütün taban fiyatının belir-
lenmesi için Ulusal Süt Konseyi’nde
süt sanayicileri ve kamu temsilcileri
ile biraraya gelindi. Ortak fiyat 1,15
TL/lt belirlendi.

Sevgili dostlar,

Sayfa 5’te

• Trakya ve Güney Marmarası hariç Türkiye genelinde yaşanan kuraklık,

• Mevsimsel yağışların kayması neticesinde fiğ otu, çayır otu, yonca, v.s.’nin hasat 
zamanı yağan yağışlardan zarar görmüş olması,

• Mısır ekilişlerinin geçikmesi,

• Hasatta fiyatları düşmesi beklenen arpa, mısır gibi tane yemlerin fiyatlarının 
geçen sene hasatına göre % 20 artış göstermesi,

• Genel kuraklık neticesinde tane hububattaki % 25’lik verim kaybı,

• Yaz döneminin aşırı sıcak geçeceği beklentisi

• Mevcut süt üretiminin yaz döneminde azalmasına karşın süt ürünleri 
ihracatı’nın artışı nedeniyle yaşanan süt azlığı,

• Belirlenen süt taban fiyatının süt yem paritesine göre hala bire bir oranında 
kalması nediyle inek kesimlerinin hızlanması,

• İnek karkas fiyatının 16 TL / Kg olması nedeniyle inek kesimlerinin hızlanması,

• Yaz döneminde dondurma, ayran, yoğurt üretiminin artması nedeniyle süt’e olan 
talebin artması,

• Ramazan öncesi süt ürünlerine gelecek yoğun talep,

Yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü süt’e olan arz-talep dengesinin önümüzdeki 
3-4 ay içerisinde üretici lehine bozulacağı kanaatini taşımaktayız…

Bu fiyatın 6 ay boyunca sürdürülebilir olması 
mümkün gözükmemektedir, Çünkü;

10 kuruşluk zam

www.tusedad.org

Ulusal Süt Konseyi Tarafından
04 Haziran 2014 tarihinde dü-

zenlenen Süt Taban Fiyatı belirleme
toplantısı sonucu alınan karara gö-
re, 01 Temmuz-31 Aralık 2014 dö-
nemini kapsayan Süt Taban Fiyatı
1,150 TL/Lt olarak belirlenmiştir.

MEZBAHA

Süt taban fiyatına
gelen
yeterli olmadı!
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Değerli süt üreticisi dostlar,

4Haziran 2014 tarihinde 1
Temmuz-31 Aralık tarih-
leri arasında geçerli ola-

cak çiğ sütün taban fiyatının
belirlenmesi için Ulusal Süt
Konseyinde süt sanayicileri ve
kamu temsilcileri ile biraraya
gelindi. Hepinizin bildiği gibi fi-
yat 1,15 tl/lt olarak belirlendi.
Kısacası, 1 lt süt 10 krş. zam-
lanmış oldu. Tüsedad olarak
içerisinde bulunduğumuz;
• Kuraklık,
• Zamanında fayda sağlıyaca-
ğını umarak beklediğimiz ya-
ğışların maalesef bu sene öte-
lenmesi nedeni ile faydadan
çok zarar getirdiğini,
• Etin de para etmesi nedeni
ile anaç hayvan kesiminin hız-
la arttığını,
• Süt-yem paritesinin, bu zam-

ma rağmen, hala 1 e 1 oranını
ancak sağlıyabildiğini, ifade
etmemize rağmen neticeyi de-
ğiştiremedik.
Az gelişmiş ülkelerde bu işle-
rin böyle yürüdüğüne ,kader
demek zorunda kalındığına,
ikna olmuş olarak birkez daha
umutsuzluk,mutsuzluk, çare-
sizlik girdabında dönmeye de-
vam ediyoruz. Dernek olarak
kanaatimiz, bu fiyatın Aralık
2014 tarihinden önce mutlaka
revize edileceğidir. Mutlaka re-
vize edilecektir, çünkü yakla-
şan ramazan ayı, yaz mevsi-
minde artan ayran ve dondur-
ma ihtiyacı, sanayicinin elinde
1 gr. stok olmayışı ve süt arzı-
nın da hergün azalması. Yaşa-
yıp, göreceğiz!
Bir başka hususda, fiyat istik-

rarsızlığının yanısıra, 2015 yılı
itibariyle AB ülkelerinde süt
kotalarının kalkacak olması ül-
ke hayvancılığımızı ciddi ma-
nada olumsuz etkiliyecektir;
•Süt ürünleri ihracatımız sade-
ce komşu arap ülkelerine yapı-
labilmektedir. Burada bile “AB
çiğ süt üretim normlarına uy-
gunluk belgesi” aranmaktadır.
• İhracaat şansının azalması,
iç piyasa tüketiminin rekabeti-
ni kızıştıracaktır,
• Bugün için gurur vesilesi
olan yıllık üretimin 17 milyon
tona ulaşmış olması 2015 yılı
için problem haline gelecektir,
• Sütün toza işlenmesi ve
dünya pazarlarında süt tozu
satışında rekabet edebilme
araç ve gereçlerinin geliştiril-
mesine çalışılmalıdır,

• Üretilen sütün kalitesinin
mutlaka yükseltilmesi için ça-
lışmalar yapılmalıdır. 
Biz üreticiler, sütü işleyen sa-
nayiciler ve kamu kesimi yak-
laşan bu tehlikeye karşı şimdi-
den beraberce çalışıp, çareler
üretmeliyiz. Biz derneğimiz
TÜSEDAD olarak buna hazır
olduğumuzu tüm paydaşlara
ifade ediyoruz. Aksi, devletimi-
zin bugüne kadar gerek üreti-
ciye ve gerekse sanayiciye
vermiş olduğu desteklerin he-
ba olması anlamına gelecektir.
Saygılarımla,
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Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net 
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

Hayvancılıkta
gündem; ithalat...

Canlı hayvan ithalatı(Baş)
2010 2011 2012 2013 

Damızlık düveler 17.303 76.761 48.164 30.971 
Besilik sığır 1.443 225.451 223.498 130.831 
Kesimli dana 118.578 164.360  193.972 28.869 
Damızlık koyun 275 1.191 10.663 27.115 
Damızlık keçi 155 268  440 2.935 
Koyun 209.437 626.270 181.763 63.694 
Kuzu  25.262 820.303 213.200 2.026

Yem hammaddeleri ithalatı
Yıl        İth.(Bin Ton)  Değer(Bin $) 
2009     3.993               2.000
2010     5.573               3.036
2011     4.662               2.869
2012     6.486               3.989
2013     7.127               3.008

şının olmaması nedeniyle özel-
likle buğday ve diğer hububat
ürünlerinde üretim kaybına ne-
den oldu. Hububattaki üretim
kaybının ülke ortalaması yüzde
20'ler seviyesinde olduğu tah-
min ediliyor. Hasadın başladığı
Çukurova ve yöresinde hasar
oranı yüzde 30’un üzerinde. İç
Anadolu’daki tablo daha da va-
him. Geçen yıl rekor kırarak 22.5
milyon ton buğday üreten Türki-
ye, bu sene 18 milyon tona geri-
leyecek. Hububat ürünlerindeki
kayıp, saman üretiminin azalma-
sına ve 2012’deki benzer yeni bir
krizin yaşanmasına neden olabi-
lir. Özellikle İç Anadolu, Trakya,
Doğu ve Güneydoğu’da kuraklı-
ğa bağlı olarak hububatta üreti-
min azalması ile saman üretimin-
deki büyük düşüş hayvancılık
sektöründe endişeyle  izleniyor.

Saman ithalatı gündemde
Üretimdeki düşüşe bağlı olarak
2012’de olduğu gibi saman itha-
latının yeniden gündeme gelme-
si bekleniyor. Bazı firmalar, kom-
şu ülkelerden, Avrupa’dan sa-
man ithalatı için araştırmalarını
sürdürüyor. Büyük hayvancılık
işletmelerinden bazıları ise sa-
mandaki krizi görerek 2012’deki
gibi zor duruma düşmemek için
2013 ürünü samanı piyasadan
almaya başladı. Bunun etkisi ile
saman fiyatı 25 kuruştan 40 ku-
ruşa,bazı bölgelerde 45 kuruşa
kadar yükseldi. Kaba yem üreti-

cileri ve hayvan yetiştiricileri, sa-
man üretimindeki düşüşün diğer
kaba yemlerin fiyatına da yansı-
yacağı endişesini dile getiriyor.
Kaba yem sektöründeki olası
gelişmeler şöyle özetlenebilir:
1- Çukurova ve İç Anadolu Böl-
gesi başta olmak üzere ülke ge-
nelinde etkili olan kuraklık nede-
niyle saman üretimi azaldı. Üre-
timdeki azalma 2013 ürünü sa-
manın değerini artırdı. Hayvan-
cılık işletmelerinin piyasadan sa-
man alımına geçmesi nedeniyle
talep artınca fiyat yükseldi.
2- Saman fiyatındaki artış diğer
yem bitkilerinde de fiyat artışına
neden olacak. Yaygın olarak kul-
lanılan yoncada, üretim ile ilgili
herhangi bir sorun yok. Yonca
üretiminin yaygın olduğu Aksa-
ray Bölgesi’nde yonca derin ku-
yu suyu ile sulanıyor. Bu nedenle
kuraklıktan etkilenmedi. Normal
şartlarda yonca da sorun yaşan-
maması gerekiyor. Fakat saman
fiyatının kilo başına 25 kuruştan
40 kuruşa kadar çıkması yonca
ve diğer yem bitkilerinin fiyatını
da artırması bekleniyor.
3- Saman fiyatının yükseleceğini
tahmin edenler, hasat dönemin-
de saman stoklayarak zor geçe-
cek kış aylarında piyasaya yük-
sek fiyatla sürmeyi planlıyor.
Beklenti samanın kilosunun kış
aylarında en az 60-70 kuruş ol-
ması yönünde.
4- Piyasada panik havası ege-
men. Bu nedenle geçen sene

Hayvancılık sektörüne ne
kadar destek, ne kadar
sıfır faizli kredi verilirse

verilsin ithalat gündemden düş-
müyor. Öyle bir sistem kurul-
muş ki, verilen kredilerin, des-
teklerin önemli bölümü hayvan
ithalatına, yem hammaddeleri it-
halatına, makina ve diğer ekip-
manlara gidiyor. Türkiye, verdiği
destek ve kredilerle, uyguladığı
hayvancılık politikası ile aslında
ciddi olarak hayvancılığı değil,
ithalatı destekliyor. Şu günlerde
sektörün ana gündemini yine it-
halat oluşturuyor. Kasaplık, be-
silik hayvan ithalatı hatta karkas
et ithalatı konuşuluyor. Kurban
Bayramı öncesinde kurbanlık it-
halatı yine gündemde. Kuraklık
nedeniyle hububat üretimindeki
düşüş samanda da 2012 yılında
olduğu gibi ithalatı gündeme
getirecek endişesi var. Haziran
ayından itibaren ve belki de yıl
sonuna kadar geçerli olacak çiğ
süt fiyatı ithalat tartışmalarının
gölgesinde belirlenecek. Yine
sabit bir fiyat belirlenerek açık-
lanacak ve başta saman olmak
üzere diğer yem bitkilerindeki fi-
yat artışının faturasını üreticiler
ödeyecek.
Üreticiler zaten çok zorlu bir se-
zon yaşıyor. Aynı sezonda ku-
raklık, don, dolu, fırtına, hayvan
hastalıkları gibi bir çok felaket
üst üste geldi. Sonbahar ve kış
aylarında yağışların normalin
çok altında seyretmesi, kar yağı-

tonu 460 lira olan yoncanın ilk
biçimi kantar teslimi 480 liradan
alıcı buldu. Yoncada da fiyatın
bir miktar artması bekleniyor.
5- Fiyat artışı nedeniyle depola-
ma olanağı olan üreticiler saman
ve diğer kaba yemlerini satmaya-
cak. Üreticinin piyasaya ürün arz
etmemesi fiyatları yükselteceği
için ithalat seçeneği daha güçlü
bir biçimde gündeme gelecek.
6-Yem fiyatındaki artışa bağlı
olarak et ve sütün de üretim ma-
liyeti artacak. Dolayısıyla et ve
süt fiyatlarında artış bekleniyor.
Yem cephesinde bu gelişmeler
yaşanırken  ithalat lobisi de et it-
halatı için Ankara'da yoğun kulis
yapıyor. Et fiyatı piyasada suni
olarak artırılarak, “dünyanın en
pahallı eti Türkiye’de” denilerek
ithalat kapılarının açılması he-
defleniyor. Besiciler ise işletme-
lerinin büyük oranda boş oldu-
ğunu ithalat yapılacaksa besilik
hayvan ithal edilmesi gerektiğini
savunuyor. Neresinden bakar-
sanız bakın hayvancılık sektörü
bir ithalat baskısı altında deyim
yerindeyse yaşam mücadelesi
veriyor. Bu mücadelenin kaza-
nılması için ithalata değil, üreti-
me dayalı bir politikanın uygu-
lanması şart. Böyle bir politika
için öncelikle çiğ süt üretenlerin
mağdur edilmemesi ve süt fiya-
tının maliyetlere uygun, dünya-
da kabul gören süt yem parite-
sine göre belirlenmesi ve uygu-
lanması gerekir.
Özetle 2007 yılında yaşanan bü-
yük kuraklıktan sonra, hayvan-
cılık politikasında radikal bir de-
ğişikliğe gidildi. Destekleme
modeli değiştirildi. Çiğ süt fiyatı
düştü. İnek kesimi hızlandı ve
sürecin sonunda Türkiye ithalat
yapmak zorunda kaldı. Aynı se-
naryo bu yıl da tekrarlanıyor.
Umarız 2007-2008 döneminden
ders alınmıştır ve yeniden o kriz
dönemi yaşanmaz.

Kaynak:Türkiye Yem San. Birliği 
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Ç iğ süt ve et üreticisi
enerji ve yem maliyetle-
ri baskısı altında ayakta

kalmaya çalışsa da aşırı bürok-
rasinin iş yükünden bıkmış du-
rumdadır. 
Odaların, birliklerin, bankaların,
bakanlığımızın üreticiye bürok-
rasi ile ilgili kaybettirdiği vakit ve
nakitten bahsetmek istiyorum. 
- İş yeri sahibiyseniz Ticaret
Odasına üye olmak zorundası-
nız. Yılda bir sefer alacağınız
faaliyet raporu için aidat öde-
mek zorundasınız. 
- Borsayada üye olmak zorun-
dasınız. Borsada aidat ödeyerek
kurtulamıyorsunuz. Ürettiğiniz
her türlük hayvansal ürünü bor-
sadan geçirmek zorundasınız.
Bunun için de ayrıca komisyon
ödüyorsunuz. 
- Ziraat Odasına üye olmak zo-
rundasınız. Bankaların kredi için
istediği ÇKS evrağını alabilmek
için yıllık aidat ödemek zorunda-
sınız. 
- DSYB üye olmak zorundasınız.
Desteklemelerinizi tam alabil-
mek için hayvan başı ciddi para
ödemek zorundasınız. 

- Süt Birliğine üye olmak zorun-
dasınız. Tabiiki onada aidat
ödenecek.
- Et birliğine üye olmak zorun-
dasınız. Yoksa besi yaptığınız
erkek hayvanlara besi desteği
alamazsınız. 
Üstelik yönetmelik ve kararna-
melerle belirlenen aidat ve ko-
misyonların çok üzerinde para-
lar ödeyerek üye olabiliyorsu-
nuz. 
- Karayolundan çiftliğime gire-
ceğim derseniz Karayollarına
da yıllık aidat ödemek zorunda-
sınız. 
İşletmenize havadan gelip, gi-
derseniz buna şimdilik aidat ve-
ya vergi alınmıyor. 
Bürokrasi durmuyor.
Süt desteği almak için faturala-
rımızı ilk önce borsadan geçiri-
yoruz. Daha sonra sütü sattığı-
nız firmadan kaşeletip, DSYB’ye
arkasını biz kaşeleyip, imzalayıp
teslim ediyoruz. 
Besi dana kestiriyorsak işimiz
biraz daha karışık. İlk önce hay-
van pasaportlarını alıyorsunuz.
Mezbahadan hayvanların kesim
raporlarını alıyorsunuz, faturayı

Nejat DEVECİ 
ndeveci@superonline.com

Üreticinin 
bürokrasi savaşı

kestikten sonra borsada onay-
latıyorsunuz. Bu onay yeterli ol-
muyor. Tarım İlçede tekrar aslı
gibidir diye onay kaşesi vurulu-
yor. 
Et bir e hemen teslim edemez-
siniz. 
Her sene işletme belgesi alma
zorunluluğunuz var. Alacağınız
her destekleme kalemi için ev-
rak getir, götür yapmak zorun-
dayız. Aldığımız hammaddeler
için GDO raporunu her ay dü-
zenli vermek zorundayız. İthal
hayvan takip raporunu hazırla-
mak için uzmanlık ister. Her al-
tıayda bir uzmanlaşıyoruz. 
Aylık Buzağı küpeleme raporu-
nu asla unutamayız.
Her çalışanınız için ciddi rapor
hazırlamak zorundasınız. Sağlık
raporundan, ikametgahına ka-
dar bir çok evrağın hazır olması
yeterli değil. İş güvenliği eğitimi
vereceksiniz. Ayrıca işyeri risk
analizi yaptıracaksınız. Boş ilaç
kutuları gibi kimyasal atıklarınız
için bir firmayla anlaşma yap-

malısınız. Her türlü atığı ortadan
yok etmelisiniz. Bunlar için para
ödemeye devam.
Kırsal Kalkınmaya baş vuraca-
ğım derseniz, başlıbaşına bü-
rokrasi ama üzülmeyin. Bu iş
için firmalar kurulmuş hizmet
veriyor. 
SGK ve Maliyenin bürokrasisine
alıştık. Vergi kutsaldır diyoruz,
şikayetçi olmuyoruz. 
Besi yapacağım ve çiğ süt üre-
teceğim diye bir iş yeri açma
ruhsatı alacağım derseniz, yeni
bir bürokrasi savaşı demektir.
Bunu anlatmaya derginin sayfa-
ları yetmez. 
Bütün bunları başardım bir de
Ziraat Bankasından kredi alaca-
ğım derseniz, bürokrasinin her
kalemini görürsünüz, uzun bir
maraton sizi bekliyor demektir.
Resmi gateze, imza sirküleri, şir-
ket karar defteri, ortaklık dağılım
çizelgesi, tapular, ruhsatlar, ipo-
tekler, expertiz raporları, ayrıntılı
mizanlar, kurumlar vergi beyan-
namesi, vergi tahakkuk fişi, si-
gorta poliçeleri, çiftçilik belgesi,
ÇKS, hayvan listeleri, banka
ödeme planları gibi daha birçok
evrağı hazırlayıp, mali analizi
geçip kredi tahsisini gerçekleş-
tirirseniz bürokrasi zaferini ka-
zanmışsınız demektir. 
Bu kadar bürokraside vakit ve
nakit harcarken, ineklere vakit
ayırıp size sunulan maliyetten
çiğ süt üretmeniz büyük başa-
rıdır.
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Türkiye Ziraat Odaları Birli-
ği (TZOB) Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, içme

sütünde üretimin, tüketiciden
gelen talep nedeniyle ısıl işlem-
den geçmiş, kamuoyunda uzun
ömürlü olarak bilinen UHT’de
yarım yağlı ve yağsız süte, pas-
törizede yağlı süte yöneldiğini
bildirdi.
Bayraktar, “Tam yağlı içme sütü
üretimi 2013 yılında, 2012 yılına
göre yüzde 3 azalmayla 888 bin
983 tondan 862 bin 341 tona
inerken, yarım yağlı ve yağsız
süt üretiminin yüzde 27,80 artış-
la 361 bin 186 tondan 461 bin
602 tona yükseldi. UHT yarım
yağlı ve UHT yağsız sütün, top-
lam içme sütü içindeki payı,
2013 yılında yüzde 25,85’den
yüzde 32,13’e çıktı. Pastörize
sütle birlikte yarım yağlı ve yağ-
sız sütün toplam içme sütü üre-
timi içindeki payı yüzde
28,89’dan yüzde 34,87’ye yük-
seldi” dedi. Şemsi Bayraktar,
yaptığı yazılı açıklamada, 2013
yılında içme sütü üretiminin
yüzde 5,9 artışla 1 milyon 250
bin 168 tondan 1 milyon 323
bin 942 tona, koyun sütü üreti-
minin yüzde 26,36 artışla 25 bin

609 tondan 32 bin 359 tona, ke-
çi sütü üretiminin yüzde 9 arta-
rak 46 bin 413 tondan 50 bin
592 tona, manda sütü üretimi-
nin yüzde 35,34 artarak 1197
tondan 1620 tona yükseldiğini
bildirdi.

Sütte üretim yarım yağlı
UHT’de 101 bin, 
pastörize tam yağlıda 
72 bin ton arttı
UHT tam yağlı süt üretiminin
yüzde 12,3, pastörize yağsız süt
üretiminin yüzde 41,5, pastörize
yarım yağlı süt üretiminin yüzde
1,5 azalırken, pastörize tam
yağlı süt üretiminin yüzde 82,7,
UHT yarım yağlı süt üretiminin
yüzde 32, UHT yağsız süt üreti-
minin yüzde 16,5 arttığını belir-
ten Bayraktar, şunları kaydetti:
“İçme sütü üretiminin büyük bö-
lümü UHT yağlı sütten oluşuyor.
2012 yılında UHT yağlı sütün
üretimdeki payı yüzde 64,15
iken, 2013 yılında yüzde
53,12’ye indi. 801 bin 937 ton
olan UHT yağlı süt üretimi, 2013
yılında 98 bin 625 ton azalarak
703 bin 312 tona indi. Pastörize
yağsız süt üretimi 3 bin 171 ton-
dan 1854 tona, pastörize yarım

“Tam yağlı içme sütü üretimi 2013 yılında, 
2012 yılına göre yüzde 3 azalmayla 888 bin 983
tondan 862 bin 341 tona inerken, yarım yağlı ve yağsız süt üretiminin yüzde
27,80 artışla 361 bin 186 tondan 461 bin 602 tona yükseldi”

Yağsız süt üretimi %27,8 artışla

yağlı süt üretimi 34 bin 892 ton-
dan 34 bin 382 tona düştü. Bu-
na karşın UHT yarım yağlı süt
üretimi 101 bin 75 ton artışla
316 bin 58 tondan 417 bin 133
tona, UHT yağsız süt üretimi 7
bin 65 tondan 8 bin 233 tona,
pastörize tam yağlı süt üretimi
71 bin 983 ton artışla 87 bin 46
tondan 159 bin 29 tona çıktı.”

“Yağlı sütün payı 
yüzde 71,11’den 
yüzde 65,13’e indi”
Pastörize ve UHT toplamı olarak
tam yağlı süt üretiminin 2013 yı-
lında, 2012 yılına göre yüzde 3
azalmayla 888 bin 983 tondan

862 bin 341 tona indiğini, buna
karşın yarım yağlı ve yağsız süt
üretiminin yüzde 27,80 artışla
361 bin 186 tondan 461 bin 602
tona yükseldiğini bildiren Bay-
raktar, “tam yağlı içme sütü üre-
timinin payı 2013 yılında yüzde
71,11’den yüzde 65,13’e indiği-
ni, yarım yağlı ve yağsız süt üre-
timinin payının ise yüzde
28,89’dan yüzde 34,87’ye yük-
seldi. Tüketici sağlık gerekçele-
riyle yarım yağlı ve yağsız içme
sütü kullanmak istiyor. Bu da
üretime yansıyor” dedi. Koyun,
keçi, manda sütü, içme sütü
üretim rakamları, değişim oran-
ları ve payları şöyle:

2012 2013
Üretimi Payı Üretimi Değişim
(Ton) (Yüzde) (Ton) (Yüzde)

Koyun Sütü 25.609 32.359 26,36
Keçi Sütü 46.413 50.592 9,00
Manda Sütü 1.197 1.620 35,34
İçme sütü 1.250.168 100,00 1.323.942 100,00 5,90
Pastörize Tam Yağlı Süt 87.046 6,96 159.029 12,01 82,70
Pastörize Yarım Yağlı Süt 34.892 2,79 34.382 2,60 -1,46
Pastörize Yağsız Süt 3.171 0,25 1.854 0,14 -41,53
UHT Tam Yağlı Süt 801.937 64,15 703.312 53,12 -12,30
UHT Yarım Yağlı Süt 316.058 25,28 417.133 31,51 31,98
UHT Yağsız Süt 7.065 0,57 8.233 0,62 16,53

Kaynak: TÜİK

361.186 tondan 461.602 tona yükseldi
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İşletme giderlerinin yaklaşık
%70'nin yem gideri olduğu,
süt sığırcılığı işletmelerinin bi-

linen ve maalesef kabullenilmiş
bir gerçeğidir. Peki, süt fiyatları-
na üreticinin müdahale edeme-
mesi ve yem maliyetinin böyle
devam etmesi, hatta uluslararası
para paritesinin ülkemiz aleyhi-
ne seyir izlemesi ve dolayısıyla
enerji maliyetinin artması ile iş-
letmeler daha ne kadar ayakta
kalabilir? Cevabı zor değil.

Üretici ne yapabilir? 
1- Rasyon maliyetlerini kalem
kalem incelemeli, 
2- Yıllık hammadde projeksiyo-
nu oluşturmalı ve bu projeksiyo-
nu mümkünse 7 iklimin görül-
düğü ülkemizde ay ay ortaya
koymalı, 
3- Hayvanın fizyolojik dönemine
göre kritik zaman aralıkları tesbit
ederek sürü içinde gruplandır-
maya gitmeli, 
4- Her gurubun verimlilik ve ge-
reksinimlerine göre rasyon ha-
zırlamalı, 
5- En önemlisi, üretim kapasite-
sini yaklaşımını gözden geçir-
melidir.
Şahsen benim işletme stratejisi
önerim "kapasiteyi, elde edebi-
leceği kaliteli kaba yem kaynağı
miktarıyla doyurup besleyebile-
ceği genetik potansiyeli yüksek

hayvanlardan oluşturmak"tır.
Böylece, dışa bağımlılığı azal-
mış, daha kolay yönetilebilir bir
işletme ile yola devam etmektir.
Çünkü;
California’da 100 lt süt üretimi
için rasyon maliyeti 25.265 do-
lardır. Yani, 1 lt süt için toplam
karma yem maliyeti 0.253 dolar-
dır. Bu maliyet kuru dönem
ineklerini de kapsamaktadır
(%16). Bu durumda Califor-
nia’da süt:yem oranı 1.95'tir (1 lt
süt = 0.492 dolar). 
Toplam karma yem bileşimi yö-
re ve farklı tarımsal sanayi yan
ürünlerinin mevcudiyetine göre
farklılıklar arz etmektedir. Tipik
bir süt sığırı işletmelerimizde, 35
kg günlük süt verimi için, genel-
de sunulan toplam karma yem
içeriği Mısır Silajı (24 kg) + Kuru
Yonca (6 kg) + Saman (1 kg) +
Arpa (2 kg) + Yem (9 kg) şek-
lindedir. Bu durumda kabaca
maliyet, mısır silajı (24 kg x 0.20
TL) + K Yonca (6 kg x 0.60 TL)
+ Saman (1 kg x 0.35 TL) + Ar-
pa (2 kg x 0.75 TL) + Yem (9 kg
x 1.10 TL,%23 HP-2850 ME) /
0.84 = 10.424 dolar/baş/gün.
Yani, 100 lt süt üretilebilmesi
için rasyon maliyeti 29.782 dolar
olup, 1 lt süt için toplam karma
yem maliyeti 0.298 TL'dir. Bu ör-
neklemede, kaba yem maliyeti,
rasyon maliyetinin %40.2'sidir.

Bu rasyon, %57 kaba yem ve
%15.5 ham protein içermekte-
dir. Mevcut örnekte süt:yem
oranı 1.93'tür (1 lt süt = 0.574
dolar). Satın alma ve verimlilik
farklarımıza rağmen ülkemizde
süt, üreticimiz lehine, Califor-
nia’dan daha pahalı ve süt:yem
paritesi ise parasal anlamda
benzerdir. Şayet üretici, kendi
kaba yemini üretebiliyorsa, bu
durumda 100 lt süt için toplam
karma yemin maliyeti 20.994
dolar, 1 lt süt için toplam karma
yem maliyeti 0.210 dolar, kaba
yemin rasyondaki maliyeti
%20.2 ve süt:yem paritesi 2.74'e
yükselir. Nitekim bu yemleme
gideri yaklaşık olarak işletmenin
diğer tüm genel giderlerinin top-
lamına yakındır. Bu tip gelir-gi-
der dengesi içinde olan bir süt
sığırı işletmecisi karlılığını artıra-
rak 300 başlık bir sağmal ünite-
den yıllık yaklaşık 478 bin dolar
gelir elde edebilir (süt + canlı
yavru materyal satışı).
Yukarıda bildirilen miktarlar 1.5
x 365 faktörü ile çarpılarak 1 yıl-
lık süre içinde yavruları da doyu-
rup besleyecek her bir toplam
karma yem bileşeninden ne ka-
dar gerekeceği ortaya konabilir.
Böylece yemleme finansmanı
konusunda da yıllık veya ay ay
yeni stratejiler geliştirme şansı

oluşur. Rasyonun %60'lık gideri
kesif yem için harcanmaktadır.
Bu yönde de stratejiler geliştir-
mek mümkündür. Kooperatifleş-
me bir opsiyondur. Ancak, işlet-
me bazında düşünüldüğünde
ne kadar ve hangi besin madde
içerikli kesif yem temin edilmesi
gerektiğini belirleyen en önemli
unsur eldeki kaba yem çeşitliliği
ve miktarıdır. Diğer husus ise
hayvanın fizyolojik dönemi ve
verim düzeyidir.
Yukarıdaki genel örnekte, üretici
mesela fiğ + yulaf hasılı üretir
ve hayvanlarına günde 5 kg ye-
dirse, günlük 9 kg kesif yem gi-
derini 6 kg'a indirebilir. Böylece,
aynı kaba:kesif yem profili ve
ham protein içeriği ile rasyon
maliyetinde %35 düşme sağla-
nabilir.
Özetle, enerji ve işçilik giderlerin
artması, kaba yem taşınmasın-
da ve yüklenip/indirilmesinde
ciddi maliyet artışına sebep ol-
maktadır. İşletmeler kendi kaba
yemlerini üretmelidir. Kaba yem
üretiminde üretim maliyetleri,
planlanan ürünün toprak tarımı
şartları ile uyumluluğu ve besle-
yicilik değerleri dikkate alınma-
lıdır. Satın alınarak kaba yem
kaynaklarını temin eden işlet-
melerin karlılığı oldukça düşük
kalmaya devam edecektir.

Prof. Dr. Armağan HAYIRLI, ahayirli_2000@yahoo.com
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD Erzurum

Süt Sığırcılığında Maliyet Analizinde
Yemleme Yönetiminin Rolü

Çavdar hasılı

Korunga Yulaf hasılı
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Çiftliğimiz 2002 yılında
Nedim Altıntop tarafın-
dan, Çanakkale İli Geli-

bolu İlçesi Kavak Köyünde ku-
rulmuştur. 2004 Yılında Anıtlar
Kurulundan çıkan izin ile faaliye-
tine başlamıştır.
2004 yılından bu yana  4 dönüm
arazi üzerine kurulu işletmemiz
yem depolama alanları, silaj çu-
kuru, buzağı kulübeleri, genç
hayvan barınakları, gübre çu-
kurları,  otomatik süt sağım ma-
kinaları, yem karma makinaları
ile faaliyet göstermektedir.

1200 m2 lik arazi üzerinde 14 m.
yüksekliğinde kaba yem depolama
alanları mevcuttur. 
2 dönüm arazi üzerinde kurulu
%30’u kapalı, %70 i açık alan  bu-
zağı kulübelerimiz ile yılda 300
buzağı yetiştirme kapasitesine
sahip bir işletmeyiz. 
Şuan itibari ile 250 başlık besi
hayvanımız bulunmaktadır. 150
m2’lik alanda ise düve yetiştiri-
ciliği yapılmaktadır. Çiftliğimiz-
de özel sağım makinaları ile
hijyenik koşullarda üretim ya-
pılmaktadır. 

Çiftliğimiz 2002 yılında Nedim Altıntop tarafından,
Çanakkale ili Gelibolu ilçesi Kavak köyünde kurulmuştur.

Cafer Ağa Çiftliği 



Süt toplama “onay” alamadı...
Süt işletmeleri ve toplama merkezle-

rinin HACCP ve iyi hijyen kriterlerini
yerine getirerek 31 Aralık 2013'e ka-

dar onay belgesi almaları gerekiyordu. İş-
letmelerin yarıya yakını, toplama merkez-
lerinin ise yüzde 75'i gerekli modernizas-
yon yatırımını yapamayarak onay belgesi
alamadı. Yönetmelik değişikliğiyle onay
süreci 1 yıl uzatılarak 2014 sonuna ertelen-
di. Onay alamayan yerel işletmeler ile süt
toplama merkezlerine modernizasyon için
maddi ve teknik destek sağlanmazsa, ço-
ğu kapanma tehlikesiyle karşı karşıya ka-
labilir. işletmeleri ile toplama merkezlerinin
çoğu modernizasyon koşullarını yerine ge-
tiremeyerek 31 Aralık 2013'e kadar onay
belgesi alamadı. Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, 7 Ocak 2014 tarihli Resmi Ga-
zete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Ka-
yıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle
bu süreyi bir yıl erteleyerek 31 Aralık
2014'e kadar uzattı.
Modernizasyon yatırımını 2013 yılı sonuna
kadar tamamlayamayan ve modernizas-
yon planına uymadığı için faaliyeti durdu-
rulan gıda işletmelerine, yatırımlarını ta-
mamlamaları için bu yılın sonuna kadar ek
süre verdi. Gıda işletmelerine modernizas-
yon koşullarını sağlamaları için 31.12.2014
tarihine kadar tanınan ek süre şu durum-
daki gıda işletmelerini kapsıyor: 
1. 17.12.2011 tarihinden önce çalışma izin
belgesi, çalışma izni ve gıda sicil belgesi
veya bu belgelere eşdeğer belge alarak
faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletme-

lerinden 31.12.2012 tarihine kadar moder-
nizasyon planı veren, ancak modernizas-
yon yatırımını 31.12.2013 tarihine kadar ta-
mamlayamayanlar. 
2. Modernizasyon planı verdiği halde plan-
daki aşamalara uymadığı için faaliyeti dur-
durulan gıda işletmelerine yatırımlarını ta-
mamlamaları için (15 Şubat'a kadar müra-
caat etmeleri ve yetkili merci tarafından uy-
gun bulunması halinde). 
3. Süt kayıt sistemine kaydedilmiş ve
31.12.2013 tarihine kadar onay belgesi
alamayan süt toplama merkezleri.
Yönetmelikte yapılan değişiklikle tanımlar
bölümüne "Gıda üretim yeri, Gıda satış ye-
ri, Toplu tüketim yeri" tanımları eklendi. Ay-
rıca, onaya tabi gıda işletmelerinin yerel,
marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamı içinde
kalan faaliyetleri perakende faaliyet olarak
değerlendirilerek, kayda tabi işletmeler
kapsamına alındı. İşletmelerde çalıştırılma-
sı zorunlu gıda mühendisi, ziraat mühen-
disi, veteriner hekim gibi personelin bağlı
olduğu meslek odasından belge alma zo-
runluluğu ise kaldırıldı.

Hangi işletmeler 
onay kapsamında?
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 17
Aralık 2011 tarihinde yayınladığı "Gıda İş-
letmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair
Yönetmelik" çerçevesinde başta süt olmak
üzere hayvansal gıda üreten işletmelerin
gıda güvenliği ve modernizasyon konu-
sunda bir standarda kavuşturularak onay
kapsamına alınması amaçlanıyor. Hayvan-

sal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliğine göre süt toplama merkezleri ve iş-
leme tesisleri ile muhafaza şartları sıcaklık
kontrolünü gerektiren hayvansal gıdaları
depolayan müstakil soğuk depolar, hay-
vansal gıdanın yeniden ambalajlandığı
müstakil işletmeler ve hayvansal gıdanın
gıda işletmecilerine toptan satışının yapıl-
dığı yerler onay kapsamında. Dondurma
üretiminde işlenmemiş hayvansal gıda bi-
leşenlerinin (çiğ süt, çiğ krema) kullanılma-
sı halinde dondurma üretimi Gıda Hijyeni
Yönetmeliği ile Hayvansal Gıdalar için Özel
Hijyen Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine ta-
bi olup bu faaliyet onay kapsamında de-
ğerlendirilmektedir. Ancak, işlenmemiş
hayvansal gıda bileşenlerinin (çiğ süt, çiğ
krema) kullanılması ile elde edilen dondur-
manın sadece üretildiği yerde son tüketici-
ye satıldığı perakende işletmeleri onay
kapsamı dışında tutularak kayıt kapsamına
alındı.

Kayıt kapsamındaki 
süt işletmeleri
Dondurma üretiminde kullanılan işlenmiş
hayvansal gıda bileşenlerinin (pastörize
krema, pastörize süt, süt tozu vb.) onaylı
bir işletmeden temin edilmesi halinde don-
durma üretimi Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin
ilgili hükümlerine tabi olup bu faaliyet için
onay gerekmiyor, bunların işletme kayıt
belgesi almaları yeterli. Ayrıca sütlü tatlı,
fermente ürün ve peynir mayası üretiminin
yanı sıra, yeniden ambalajlama ve gıda sa-
tış yerleri ile soğuk hava depoları kayıtlı iş-
letmeler statüsünde değerlendiriliyor.
17.12. 2011 tarihinden önce çalışma izni ve
gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu
belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet
gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletme-
lerinin, bu belgelerini en geç 31.12.2014
tarihine kadar kayıt belgesi ile değiştirme-
leri gerekiyor. Kayıt belgesi için yapılan
başvuru yetkili merci (il/ilçe tarım müdür-
lükleri) tarafından on beş iş günü içerisinde
incelenerek, bilgi ve belgelerin eksiksiz ve
doğru olması durumunda, bu işletmelere
'işletme kayıt belgesi' faaliyet işkolları belir-
tilerek düzenleniyor.

Süt toplama merkezlerinde 
aranan kriterler
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca
hazırlanan "Çiğ Süt Üretimi İyi Hijyen Uy-
gulamaları Rehberi"ne göre süt toplama
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merkezleriyle ilgili HACCP ve "İyi Hijyen"
kriterleri…

Sütün Depolandığı 
Yer ve Ekipman 
• Sütün soğutulduğu veya depolandığı yer-
ler, depolama tankları, güğümler ve diğer
ilgili ekipman, bulaşma riskini önleyecek
şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. 
• Kolay temizlenebilecek ve dezenfekte
edilebilecek nitelikte zemin ve duvarlara
sahip olmalıdır. 
•Korozyona karşı dirençli olmalı. 
• Süte, tüketicide sağlık riski doğuracak
miktarlarda madde geçişi olmayacak özel-
likte olmalıdır. 
• Sıvı atıkların kolay drene edilebileceği ze-
mine sahip olmalıdır. 
• Uygun havalandırma ve aydınlatma ko-
şullarına sahip olmalıdır. 
• Tuvalet ve gübrelikler gibi, tüm bulaşan
kaynaklarının ayrımı sağlanmalıdır. 
• Bağlantı cihazları kolayca yıkanabilen,
temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen
özellikte olmalıdır. 
• Uygun süt soğutma ekipmanlarına sahip
olmalıdır. 
• Haşereler gibi olumsuz dış etkenlere kar-
şı korunmalıdır. 
• Depolama tankları ve güğümler, sütte
bulaşmaya neden olabilecek zararlı her-
hangi bir maddenin depolanmasında kul-
lanılmamalıdır. 
• Depolama tankları ve güğümler düzenli
olarak yeterli sıklıkta temizlenmeli ve de-
zenfekte edilmelidir.

Sütün Depolanması 
ve Soğutulması 
• Sağımdan hemen sonra süt, sütün kalite-
sine olumsuz etkisi olmayan temiz bir yerde
toplanmalı ve eğer süt sağımdan sonra 2
saat içinde toplanmayacaksa 8°C'ye, gün-
lük toplanacaksa 8°C'nin altına, günlük top-
lanmayacaksa 6°C'nin altına soğutulmalıdır. 
• Süt, sağımdan sonra iki saat içinde işle-
me ve üretim tesisine ulaştırılmazsa, işle-
me ve üretim tesisine taşınırken sıcaklığın
10°C'yi geçmemesi sağlanmalıdır. Ancak,
sağımdan sonra iki saat içinde ulaştırıla-
caksa soğutma yapılmayabilir.

Sütün Toplanması, 
Taşınması ve Dağıtımı 
• Toplama merkezi, sütte bulaşmayı önle-
yen bir şekilde tasarlanmalı ve işletilmelidir.

Sütü soğutmak için soğut-
ma ekipmanları veya uygun
ekipman olmalı, eğer süt
toplama merkezinde de-
polanıyorsa, soğuk depo-
lama teçhizatlarına sahip
olmalıdır. Eğer süt depo-
lama merkezinde arındı-
rılıyorsa separatör veya
sütü fiziksel arındırma-
ya uygun başka aletler
olmalıdır. 
• Sütün hijyeninin olumsuz
yönde etkilenmemesi için top-
lama merkezine personel ve
araçların girişinde yeterli ön-
lemler alınmalıdır. Özellikle
toplama merkezi girişİ; güb-
re, silaj vb.den temiz olmalı-
dır. 
• Süt toplama/taşıma iş-
lemleri, hastalığa neden
olan patojen mikroorga-
nizmaları süte geçirme
riski olan kişiler tarafın-
dan yapılmamalıdır. 
• Süt toplayıcısı/taşıyı-
cısı çiğ süt hijyeninin
korunması konusunda yeterli
eğitimi almış olmalı, temiz kıya-
fet giymelidir. Süt toplayıcısının
kıyafeti ve ayakkabıları gübre
ile bulaştığında, kirlenmiş kı-
yafet ve ayakkabılar, çalışma-
ya devam etmeden önce de-
ğiştirilmeli veya temizlenme-
lidir. Süt toplayıcısı/taşıyıcısı
hayvanların bulunduğu
yerlere ve gübre bulunan
yerlere girmemelidir. 
• Toplama öncesinde süt
toplayıcısı/taşıyıcısı, sütte
bozulma veya kokuşma
belirtilerinin bulunmadı-
ğının tespiti için her bir
üreticinin sütünü kont-
rol etmelidir. Sütte bozulma ve kokuş-
ma belirtileri bulunuyorsa süt toplanmama-
lıdır. 
• Süt hijyenik koşullar altında toplanmalı-
dır.

Toplama, taşıma ve 
dağıtımda kullanılan ekipman 
• Sütle temas eden toplama ve taşımada
kullanılan güğüm, tank, tanker vb. düz-

gün, kolay temizlenebilen, dezenfekte
edilebilen, korozyona dirençli ve insan
sağlığı açısından tehlike yaratmayacak,
sütün duyusal özelliklerini olumsuz yön-
de etkilemeyecek ve süte madde geçişi-
nin olmadığı malzemeden yapılmış olma-
lıdır.

Güncel15
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Bakan Eker; 35 ilde hayvancılığa
büyük destek geliyor…
van barınağını 10 ile 50 baş ara-
sında artırırsa veya yeni ahır ya-
parsa yetiştirici proje hazırlama
ücreti ödemeyecek, kendisine
yüzde 50 destek vereceğiz. Bü-
yükbaşta yeni barınak yapanla-
ra, 300 bin lira üst limit olmak
kaydıyla bunun yarısını biz vere-
ceğiz. Küçükbaş hayvan içinde
100 ile 200 baş arasında anaç
baş hayvan sayısını artırırsa ve-
ya yeni ağıl yaparsa, üst limiti
120 bin lira olan bu projelerinde
yarısı hibe olacak. Mevcut ahır
ve ağılların modernizasyonu için
başvurular, 1 Temmuz'dan itiba-
ren alınacak."
Barınaklara yüzde 50 hibe des-
teği projesinin Türkiye'de ilk kez
uygulanacağını söyledi. Hayvan
ıslah projesi kapsamında da
önemli bir adım attıklarını vurgu-
layarak,  "Hayvan ıslahının sağ-
lanması ve pazarlama işini de
teşvik edeceğiz. Büyük baş iş-
letmelerinin en büyük sorunu,
merada hayvanlarını doğal yol-
larla tohumlamasıdır. Hayvanlar
böylece ırkı melez veya yerli
yerli oluyor ve dolayısıyla et ve-
rimi düşük. Batıya düşük verimli
ürün satınca da sorunlar bera-
berinde geliyor. Destekleme
projesi sayesinde biz buna ticari
melezleme diyoruz. Etçi veya
kombine ırk boğa alımına yüzde
80 destek sağlayacağız. Yerli
hayvanları, yüksek kapasiteyi
etçi veya kombine ırklarla to-
humlanıp, yüksek verimli bir
hayvana dönüşmesini sağla-
mak yüzde 80 hibe vereceğiz.
Damızlık boğaları TİGEM işlet-
melerinden veya bakanlığımıza
kayıtlı işletmelerden alacak ve
boğanın bedelinin yüzde 80'nin
ödeyeceğiz. Pazar değeri yük-
sek, beside tercih edilen etçi ve-
ya kombine ırk besi materyali
üreteceğiz. Asıl amacımız gaye-
miz bu. Dişi hayvanı bu ırklarla
tohumlayanların dişisine 350 lira
destek hibe, elde ettiği buzağı
için toplam 150, toplamda 500
lira destek sağlanacak. Tabii ve-
ya suni tohumlama ile destekle-
me yapacağız."

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, DAP, GAP,
KOP ve DOKAP kapsa-

mında yeni başlattığı uygulama
ve desteklerin startını Erzu-
rum'dan verdi. Yeni Hayvancılık
Projeleri" adlı tanıtım toplantısın-
da konuşan Bakan  Eker, Doğu
Anadolu, Güneydoğu Anadolu,
Doğu Karadeniz ve Konya Ova-
sı Projesi kapsamında yer alan
35 ili, ülkemizin kırmızı et arzının
karşılanmasında en önemli girdi
olan, besi materyali üretimi için
hibe desteği kapsamına aldıkla-
rını açıkladı.
Özellikle küçük ve orta ölçekli ai-
le işletmelerimize önemli hay-
vancılık destekleri sağlamak su-
retiyle, kırsal istihdamı ve çiftçi
gelirini daha fazla artırmayı he-
deflediklerini söyledi. Hazırlanan
projeler sayesinde Türkiye'de
hayvancılığın kalkınacağını, va-
sıflı et ve süt ürünlerinin üretilme-
ye başlanacağını ve Doğu Ana-
dolu Bölgesi'nde hayvancılığı
kalkındırmak amacıyla büyük-
baş hayvan yetiştiricilerine
önemli destekler sunacaklarını
ifade eden Bakan Eker, "DAP,
GAP, KOP ve DOKAP eylem pla-
nı kapsamında bölgemizdeki
hayvan barınaklarının fiziki şart-
larının iyileştirmesi için çalışma-
lar başlattık. Bu kapsamda ha-
zırlanan proje sayesinde, büyük-
baş hayvan yetiştiricisi yeni ba-
rınak yaparsa veya mevcut barı-
nağı modernize ederse kendisi-
ne hibe desteği sağlayacağız.
Bölgenin en büyük problemle-
rinden birisi barınak şartlarının
iyi olmamasıdır. Bu hayvanların
sağlığını da verimini de önemli
ölçüde etkiliyor. Büyükbaş hay-

Bakan Eker, şöyle devam etti:
"Hayvancılıkta bizim dönüşüm
programımız devam ediyor. Bü-
yük ve küçükbaş hayvancılıkta
bu projelerde bizim bundan
sonraki faaliyetlerimizin bir kıs-
mını oluşturuyor. Koyunculuğun
gelişmesi için damızlık koç alı-
mına yüzde 80 hibe vereceğiz.
Böylece batıya nitelikli, vasıflı
ürün satışı olacak. Bizim amacı-
mız bu projelerle hayvancılığın
gelişmesini sağlamak. Türki-
ye'nin et ihtiyacını gidermeyi
amaçlıyoruz. Aksi taktirde reka-
bet edemezsek, dünya fiyatla-
rıyla artık sınırları kapatıp engel-
lemekle biz dünya ile mücadele
edemeyiz. Nitelikli, yüksek vasıf-
lı, randımanı yüksek hayvanları
yetiştirerek et ihtiyacımızı içeri-
den karşılamamız lazım. Bu pro-
jeler, et ihtiyacını içeriden karşı-
lamamızın ve besi materyallerini
üretmemizin projesidir."
Projelerle bölgedeki yetiştiricile-
rin gelir düzeyini yükselterek
bölgeler arası gelişmişlik farkını
ortadan kaldırmayı arzuladıkla-
rını dile getirdi. Hedefleri sıralar-
ken de; Küçük ve orta ölçekli ai-
le işletmelerinin fiziki altyapıları-
nın iyileştirileceğini, mevcut
hayvanların ıslah edileceğini,
bölgedeki mera potansiyelinin
en iyi bir şekilde değerlendirile-
ceğini ve böylece et yönü ön
planda olan hayvancılığın geliş-
tirileceğini ifade etti. Hayvansal
üretimde kırsal istihdama veri-
len önemin artırılacağını belirte-
rek  2018 yılına kadar devam
edecek projelerle bölgesel üre-
tim modellerini ön planda tut-
tuklarını ifade etti. Büyükbaşta
10-50 baş anaç kapasiteli, kü-
çükbaş hayvancılıkta ise 100-
200 baş anaç kapasiteli ahır ve
ağılların tadilatı veya yeniden
yapımında inşaat yatırımlarının
yüzde 50'sini hibe olarak karşılı-
yoruz. Bu destek ile bölgede
önemli bir sorun olarak bilinen
hayvan sağlığı ve refahında
önemli iyileşme sağlayacağız."
Büyükbaş hayvancılık işletme-
lerine, etçi veya kombine ırk da-

mızlık boğa alımında yüzde 80
hibe desteği sağlayacaklarını
da söyleyen Bakan Eker, Böl-
gede anaç hayvan başına 570
TL yeni destek verilecek. "Tabii
veya suni tohumlama ile etçi ve-
ya kombine tohum kullanan ve
ön soy kütüğüne kayıtlı; anaç
hayvan başına 350 TL, doğacak
Buzağı için ise 150 TL olmak
üzere toplam 500 TL destek ve-
riyoruz. Ayrıca yetiştirici soy kü-
tüğüne üye ise 70 TL ilave des-
tekten faydalanacaktır. Yetiştiri-
cilerin desteğe erişimini kolay-
laştırmak için amacıyla başvu-
ruda ölçek ve birlik üyelik şartı
aranmayacaktır.
"Sürü sağlığı ve sürü yönetimi
konularında teorik ve uygulama-
lı kurslar düzenledik. Başarılı
kursiyerlere sertifika veriyoruz.
Sertifikalı sürü yöneticisi olan
veya istihdam eden 500 baş ve
üzeri işletmelere yılda 5.000 TL
destekleme veriyoruz."
"35 ilde küçük işletmelere sağ-
layacağımız bu desteklerle, et
ve sütte arz-talep dengesini
sağlarken, aynı zamanda güve-
nilir gıda üretimini arttırmayı
amaçlıyoruz. Hayvancılığa ver-
diğimiz desteklerle üreticimizin
mutlu, et ve süt sektörlerimizin
güçlü olması için çalışıyoruz.
Doğu Anadolu Projesi kapsa-
mında; Ağrı, Ardahan, Bingöl,
Bitlis, Erzincan, Erzurum, Ela-
zığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malat-
ya, Muş, Tunceli ve Van illeri,
Güney Doğu Anadolu Projesi
kapsamında; Adıyaman, Batman,
Diyarbakır, G.Antep, Kilis, Mardin,
Siirt, Ş.Urfa ve Şırnak illeri,
Konya Ovası Projesi kapsamın-
da; Konya, Karaman, Niğde ve
Aksaray illeri,
Doğu Karadeniz Projesi kapsa-
mında; Samsun, Ordu, Giresun,
Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt
ve Gümüşhane.
Bu illerdeki küçük ve orta ölçekli
aile işletmelerinin destekleme-
lerden faydalanabilmeleri için
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe
Müdürlüklerine müracaat etme-
leri yeterli olacak.
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Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

10 yılda edindiğim tecrübeler...
Aslında, bu sektörde ge-

çirdiğim, son 10 yılda
edindiğim tecrübeleri

bir kitapta toplayıp, bedavaya
değil para kazanarak aktarmak
isterdim ama biz sütçülerde
hiçbir zaman para olmadığı için
kitabı da satamam diye düşün-
düm. Evet edindiğim tecrübe-
lere göre;
• Sadece süt üreterek ve bunu
süt sanayicisine satarak ayakta
kalmanız mümkün değildir.
• Devletten daha fazla destek

beklemek, ümitlenmek hayal-
cilik olur. Zira fazlasıyla destek
veriliyor ama bizim cebimizde
kalmıyor.
• Süt - yem paritesinin, tüm
dünyada olduğu gibi 1 - 1,5
olmasını sektörümüzün bu oli-
garşik yapısında asla bekle-
meyiniz.
Eeee peki ne yapalım?
Başka sektördeki başarıları ne-
ticesinde kazanmış oldukları
milyonlarca doları bu sektöre
harcamış olan yatırımcılar ola-
rak başarısızlığı kabul edip pes

mi edelim?
Hayır, o halde ne yapmak
lazım?
• Hayvancılığın yanı sıra
tarım işine de girin. En azın-
dan kaba yeminizi kendiniz
yetiştirin.

• Ufak mandıralar kurun, sütü-
nüzü işleyin. Sanayi tipi değil
butik ürün üretin. Kendiniz pa-
zarlayın.
• Doğan erkek buzağılarınıza
bakın, besicilik de yapın. Onlar
kumbara gibidir en sıkıştığınız
da nakit paradır.
• Ahırlarınızın çatısını güneş
panelleri ile kaplayın, en azın-
dan işletmenizin elektrik ihtiya-
cını karşılarsınız.
• Gübrenizden, biyogaz tesisi
kurarak elektrik üretin ve satın.
Devlet 10 yıl süreyle almayı ta-
ahhüt ediyor.
• Daha az ama daha kalifiye iş-
çi çalıştırın.
• Mutlaka birlik olun, der-
neğimiz TÜSEDAD çatısı al-
tında birleşin. Birlikten güç
doğar.

Eğer bütün bunları veya 
birkaçını yapamıyorsanız,
zaman kaybetmeyin bir an 

önce çiftliğinizi satın ve yeni 
denizlere yelken açın.
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Türkiye Ziraat Odaları Birli-
ği (TZOB) Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, Mart

ayında market fiyatlarına bakıl-
dığında, 5 üründe fiyat değişimi
görülmezken, 17 üründe azal-
ma, 17 üründe ise fiyat artışı ol-

duğunu, üretici fiyatlarında ise
12 üründe fiyatlar bir ay önceki
fiyatlara göre değişmezken,15
üründe azalma, 8 üründe ise fi-
yat artışı meydana geldiğini bil-
dirdi. Şemsi Bayraktar, hem
üreticide hem markette Mart

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Mart ayında market fiyatlarına 
bakıldığında, 5 üründe fiyat değişimi görülmezken, 17 üründe azalma, 

17 üründe ise fiyat artışı oldu”

TZOB’un üretici-market fiyatları araştırması

ayında en fazla fiyat düşüşünün
yeşil fasulyede, en fazla fiyat ar-
tışının ise karnabaharda görül-
düğünü bildirerek, “market fi-
yatlarında en fazla fiyat artışı
yüzde 57,20 ile karnabaharda,
en fazla fiyat düşüşü yüzde
40,66 ile yeşil fasulyede görül-
dü. Üretici fiyatlarında ise kar-
nabahar fiyatı yüzde 84,78 ar-
tarken, yeşil fasulye fiyatı yüzde
37,47 düştü” dedi. Bayraktar,
yaptığı açıklamada, Türkiye Zi-
raat Odaları Birliği olarak, üreti-
ciden tüketiciye, halkın tamamı-
nı yakından ilgilendiren gıda fi-
yatlarındaki değişimleri, takip
etmeye ve kamuoyunu doğru
bilgilendirme amacıyla açıkla-
malara devam ettiklerini bildirdi.

Market fiyatlarındaki 
değişimler
TZOB Genel Başkanı Bayraktar,
Mart ayındaki market fiyatlarına
bakıldığında, 5 üründe fiyat de-
ğişimi görülmezken, 17 üründe
azalma, 17 üründe ise fiyat artışı
olduğunu belirtti. Mart ayında

ıspanak, kırmızı mercimek, kuru
incir, toz şeker ve kuru üzüm fi-
yatlarında değişim görülmez-
ken, fiyat düşüşünün yüzde
40,66 ile en fazla yeşil fasulyede
olduğunu bildiren Bayraktar,
şunları kaydetti:
“Yeşil fasulyedeki fiyat düşüşü-
nü yüzde 18,40 ile lahana, yüz-
de 15,30 ile salatalık, yüzde
12,05 ile yumurta, yüzde 11,96
ile patlıcan, yüzde 11,86 ile yeşil
soğan, yüzde 10,32 ile pırasa,
yüzde 5,18 ile marul, yüzde 4,58
ile kuru fasulye, yüzde 4,47 ile
patates, yüzde 3,49 ile sivri bi-
ber, yüzde 2,18 ile zeytinyağı,
yüzde 2,10 ile kuru kayısı, yüzde
1,50 ile fındık, yüzde 0,90 ile li-
mon, yüzde 0,57 ile mısırözü ya-
ğı, yüzde 0,43 ile tavuk eti. Mar-
kette en fazla fiyat artışı ise yüz-
de 57,20 ile karnabaharda gö-
rüldü. Karnabahardaki fiyat artı-
şını yüzde 24,24 ile domates,
yüzde 20,17 ile kuru soğan, yüz-
de 18,14 ile havuç, yüzde 15,24
ile armut, yüzde 9,50 ile Antep
fıstığı, yüzde 8,95 ile elma, yüz-
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sulyede görüldü. Yeşil fasulye-
deki fiyat düşüşünü yüzde
36,14 ile patlıcan, yüzde 28,10
ile salatalık, yüzde 17 ile pırasa,
yüzde 16,45 ile patates, yüzde
15,63 ile kuru üzüm, yüzde
11,11 ile limon, yüzde 9,69 ile
yumurta, yüzde 8 ile ıspanak,
yüzde 7,69 ile lahana, yüzde
7,14 ile zeytinyağı, yüzde 5,95
ile fındık, yüzde 3,33 ile porta-
kal, yüzde 1,68 ile kuzu eti, yüz-
de 0,46 ile dana eti izledi.En faz-
la fiyat artışı yüzde 84,78 ile kar-
nabaharda oldu. Karnabaharda-
ki fiyat artışını yüzde 25 ile elma,
yüzde 23 ile domates, yüzde 20

ile armut, yüzde 10,87 ile kuru
soğan, yüzde 9,95 ile sivri biber,
yüzde 3,45 ile Antep fıstığı, yüz-
de 1,27 ile havuç takip etti.”

Üretici-market fiyat farkında
yeni lider maydanoz
Bayraktar, Mart ayındaki, seçil-
miş ürünlerde üretici ve market
fiyatları arasındaki fark inceledi-
ğinde, en fazla farkın yüzde
462,47 ile maydanozda  görül-
düğünü bildirdi. Çok uzun bir
süredir fiyat farkında ilk sırada
yer aldıktan sonra geçen ay
mandalinanın gerisinde kalan
maydanozun Mart ayında yeni-

Seçilmiş ürünlerde market fiyatları ve 
fiyatlardaki aylık değişim oranı: 

Market Fiyatları 28 Şubat’14 31 Mart’14 28 Şubat’14 /
(TL/Kg) (TL/Kg) 31 Mart 2014

Değişim (%)
Karnabahar 1,88 2,95 57,20
Domates 2,92 3,62 24,24
Kuru Soğan 1,16 1,40 20,17
Havuç 1,75 2,07 18,14
Armut 4,13 4,76 15,24
Antep Fıstığı 38,90 42,60 9,50
Elma 3,54 3,86 8,95
Pirinç 6,72 7,05 4,87
Maydanoz (Adet) 0,72 0,76 4,86
Kabak 2,26 2,34 3,59
Nohut 5,70 5,90 3,42
Portakal 2,16 2,21 2,28
Ayçiçek Yağı 5,42 5,53 1,92
Dana Eti 28,50 28,96 1,61
Yeşil Mercimek 4,90 4,96 1,28
Kuzu Eti 36,46 36,81 0,95
1 Litre Süt 3,00 3,03 0,83
Ispanak 1,94 1,94 0,00
Kırmızı Mercimek 4,93 4,93 0,00
Kuru İncir 14,73 14,73 0,00
Toz Şeker 3,32 3,32 0,00
Kuru Üzüm 10,95 10,95 0,00
Tavuk Eti 6,36 6,33 -0,43
Mısırözü Yağı 6,55 6,52 -0,57
Limon 3,55 3,51 -0,90
Fındık (İç) 26,69 26,29 -1,50
Kuru Kayısı 14,86 14,55 -2,10
Zeytinyağı 15,69 15,35 -2,18
Sivri Biber 4,93 4,76 -3,49
Patates 3,06 2,92 -4,47
Kuru Fasulye 9,56 9,12 -4,58
Marul (Adet) 2,05 1,94 -5,18
Pırasa 1,88 1,69 -10,32
Yeşil Soğan 3,33 2,94 -11,86
Patlıcan 4,25 3,74 -11,96
Yumurta 0,39 0,35 -12,05
Salatalık 3,05 2,59 -15,30
Lahana 1,40 1,14 -18,40
Yeşil Fasulye 11,05 6,56 -40,66

Seçilmiş ürünlerde üretici fiyatları ve 
fiyatlarındaki aylık değişim oranı: 

Market Fiyatları 28 Şubat’14 31 Mart’14 28 Şubat’14 /
(TL/Kg) (TL/Kg) 31 Mart 2014

Değişim (%)
Karnabahar 0,46 0,85 84,78
Elma 1,00 1,25 25,00
Domates 1,04 1,28 23,00
Armut 1,25 1,50 20,00
Kuru Soğan 0,31 0,34 10,87
Sivri Biber 1,96 2,16 9,95
Antep Fıstığı 29,00 30,00 3,45
Havuç 0,79 0,80 1,27
Marul (Adet) 0,54 0,54 0,00
Yeşil Soğan 1,10 1,10 0,00
Kabak 0,69 0,69 0,00
Maydanoz (Adet) 0,14 0,14 0,00
Kuru Fasulye 3,20 3,20 0,00
Nohut 2,15 2,15 0,00
Kırmızı Mercimek 1,39 1,39 0,00
Yeşil Mercimek 1,70 1,70 0,00
Pirinç 2,14 2,14 0,00
Kuru Kayısı 4,00 4,00 0,00
Kuru İncir 5,00 5,00 0,00
1 Litre Süt 1,05 1,05 0,00
Dana Eti 17,38 17,30 -0,46
Kuzu Eti 22,00 21,63 -1,68
Portakal 0,60 0,58 -3,33
Fındık (İç) 12,44 11,70 -5,95
Zeytinyağı 7,00 6,50 -7,14
Lahana 0,33 0,30 -7,69
Ispanak 0,50 0,46 -8,00
Yumurta 0,25 0,22 -9,69
Limon 1,13 1,00 -11,11
Kuru Üzüm 4,80 4,05 -15,63
Patates 1,30 1,08 -16,45
Pırasa 0,50 0,42 -17,00
Salatalık 1,10 0,79 -28,10
Patlıcan 2,00 1,28 -36,14
Yeşil Fasulye 4,99 3,12 -37,47

bir ay önceki fiyatlara göre de-
ğişmezken,15 üründe azalma, 8
üründe ise fiyat artışı olduğu bil-
gisini veren Bayraktar, şöyle de-
vam etti:
“Mart ayında fiyatlarında marul,
yeşil soğan, kabak, maydanoz,
kuru fasulye, nohut, kırmızı mer-
cimek, yeşil mercimek, pirinç,
kuru kayısı, kuru incir ve süt fi-
yatlarında değişim meydana
gelmedi. Fiyat düşüşü yüzde
37,47 oran ile en fazla yeşil fa-

de 4,87 ile pirinç, yüzde 4,86 ile
maydanoz, yüzde 3,59 ile ka-
bak, yüzde 3,42 ile nohut, yüzde
2,28 ile portakal, yüzde 1,92 ile
ayçiçek yağı, yüzde 1,61 ile da-
na eti, yüzde 1,28 ile yeşil mer-
cimek, yüzde 0,95 ile kuzu eti,
yüzde 0,83 ile süt takip etti.”

Üretici fiyatlarındaki 
değişimler
Mart ayındaki üretici fiyatlarına
bakıldığında, 12 üründe fiyatlar
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den lider olduğunu belirten Bay-
raktar, ıspanakta yüzde 321,74,
kuru soğanda yüzde 310,95, pı-
rasada yüzde 306,96, portakal-
da yüzde 280,92, lahanada yüz-
de 279,72, kuru kayısıda yüzde
263,75, marulda yüzde 259,57,
kırmızı mercimekte yüzde
254,56, limonda yüzde 251,47,
karnabaharda yüzde 246,96,
kabakta yüzde 239,61, pirinçte
yüzde 229,34, salatalıkta yüzde
225,98, armutta yüzde 217,33,
elmada yüzde 208,91 fiyat farkı
bulunduğunu vurguladı.

-Fiyat değişimlerinin 
nedenleri-
Üreticide fiyatı artan ürünlere
bakıldığında karnabaharda se-
zon sonuna gelinmesinin fiyat
artışında etkili olduğunu, elma-
da ise piyasaya arz edilen ürün
depolardan sağlandığı için ta-
lepteki canlanmaya bağlı ola-
rak fiyatı artışı görüldüğünü bil-
diren Bayraktar, şunları kaydet-
ti:
“Armutta da benzer bir durum
söz konusudur. Domates ve
sivri biberde ise arz örtü altın-

dan sağlanıyor. Hasat edilen
ürün miktarındaki azalmaya
bağlı olarak fiyatlarda artış mey-
dana geldi. Fiyatı düşen ürünle-
re baktığımızda, yeşil fasulye,
patlıcan, salatalık gibi ürünlerde
hasat edilen ürün miktarındaki
artışa bağlı olarak fiyatlar geri-
ledi. Patates ve kuru üzümde
ise talepteki daralmaya bağlı
olarak üretici fiyatlarında düşüş
yaşandı.  Genel olarak değer-
lendirdiğimizde arz ve talepteki
değişime bağlı olarak fiyatlarda
artış ve azalışların meydana

geldiği görülmektedir.”
Not: Hal, pazar ve market veri-
leri Ankara, İzmir, İstanbul, Mer-
sin, Antalya ve Bursa illerinden
derlenen ortalama fiyatlardır.
Üretici fiyatları ise ürünlere gö-
re önemli üretim merkezlerin-
den alınmıştır. Pirinç, kuru fa-
sulye, nohut, kırmızı ve yeşil
mercimek için belirtilen hal fi-
yatları Gimat toptan satış fiyat-
larıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep
fıstığı ve fındık fiyatı serbest pi-
yasa fiyatıdır. Baklagil fiyatları
sezon ortalamasıdır.

Seçilmiş ürünlerde 28 Şubat 2014 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar 
ve market fiyatları ve fiyatlar arasındaki farklar: 

Ürünler Üretici Hal Pazar Market Hal/Üretici Pazar/Üretici Market/Üretici
Domates 1,28 1,83 2,79 3,62 42,86 117,53 182,42
Salatalık 0,79 1,33 2,12 2,59 68,07 166,81 225,98
Sivri Biber 2,16 3,16 3,96 4,76 46,64 83,57 120,96
Yeşil Fasulye 3,12 5,46 5,56 6,56 75,00 78,29 110,13
Patlıcan 1,28 2,12 2,90 3,74 66,27 127,45 193,49
Kabak 0,69 1,24 1,86 2,34 80,19 169,32 239,61
Ispanak 0,46 0,87 1,57 1,94 89,13 240,58 321,74
Pırasa 0,42 0,67 1,38 1,69 61,45 231,33 306,96
Lahana 0,30 0,52 0,98 1,14 73,33 225,00 279,72
Karnabahar 0,85 1,62 2,13 2,95 90,59 150,00 246,96
Havuç 0,80 1,22 1,65 2,07 52,50 106,25 158,44
Marul (Adet) 0,54 0,98 1,50 1,94 80,56 177,78 259,57
Maydanoz (Adet) 0,14 0,23 0,67 0,76 66,67 393,83 462,47
Yeşil Soğan (Kg) 1,10 1,66 2,63 2,94 50,91 138,64 166,82
Kuru Soğan 0,34 0,68 1,22 1,40 98,53 257,84 310,95
Patates 1,08 1,69 2,42 2,92 56,15 123,08 169,69
Portakal 0,58 0,98 1,90 2,21 68,10 227,59 280,92
Limon 1,00 1,71 2,65 3,51 70,83 165,00 251,47
Elma 1,25 1,98 2,50 3,86 58,40 100,00 208,91
Armut 1,50 2,99 3,44 4,76 99,33 129,17 217,33
Kuru Fasulye 3,20 6,55 7,50 9,12 104,69 134,38 184,96
Nohut 2,15 3,15 5,45 5,90 46,51 153,49 174,19
Kırmızı Mercimek 1,39 2,95 3,97 4,93 112,23 185,61 254,56
Yeşil Mercimek 1,70 2,48 3,85 4,96 45,59 126,47 191,91
Pirinç 2,14 4,30 4,88 7,05 100,93 127,80 229,34
Kuru Kayısı 4,00 - 10,06 14,55 - 151,56 263,75
Kuru Üzüm 4,05 - 9,28 10,95 - 129,14 170,37
Kuru İncir 5,00 - 11,63 14,73 - 132,50 194,50
Fındık (İç) 11,70 - 20,00 26,29 - 70,94 124,68
Antep Fıstığı 30,00 - 25,00 42,60 - -16,67 41,99
Yumurta 0,22 - 0,52 0,35 - 133,52 56,69
1 Litre Süt 1,05 - - 3,03 - - 188,25
Dana Eti 17,30 - - 28,96 - - 67,40
Kuzu Eti 21,63 - - 36,81 - - 70,18
Zeytinyağı 6,50 - - 15,35 - - 136,15
Mısırözü Yağı - - - 6,52 - - -
Ayçiçek Yağı - - - 5,53 - - -
Toz Şeker - - - 3,32 - - -
Tavuk Eti - - - 6,33 - - -



Süt hakkında merak 
ettiğiniz her şey...
1 lt sütte ortalama 36 gr süt yağı, 38 gr protein, 
52 gr karbonhidrat,7 gr mineral maddeler ve 
suda ve yağda çözünen vitaminler bulunur.

hem de beslenme açısından
önemli işlevler taşır. 

Süt proteinleri
Süt proteinlerinin biyolojik de-
ğeri bitkisel proteinlere göre çok
yüksek olduğundan, diğer pro-
teinlere oranla süt proteinlerin-
den bireyler daha iyi yararlan-

maktadır. Süt proteinleri
hücre ve dokuların oluş-
masında önemli rol oy-
nar. Süt proteinleri büyü-
me ve gelişmeye önemli

ölçüde katkı sağlar.
Süt proteinleri saç ve
tırnakların oluşumun-

da büyük rol oynar. Süt
proteinleri kas fonksi-
yonlarına yardımcı
olur. 

Mineral maddeler
Sütte bulanan başlıca

mineraller kalsiyum, fos-
for, potasyum ve magnez-

yumdur. Yarım litre sütte bulu-
nan kalsiyum, 5 kg et, 2,6 kg ek-
mek, 6,3 kg patates, 8,5 kg el-

ma, 1,6 kg marul, 1,7 kg
havuç veya 0,2 kg
peynirde bulunan kal-

siyuma eşdeğer miktar-

dadır. Kalsiyum özellikle çocuk-
ların kemik ve diş oluşumlarının
tamamlanmasında büyük rol
oynar. Kalsiyum ihtiyacı hamile-
lik ve emzirme döneminde de
önemli olup, bu dönemlerde ye-
tersiz kalsiyum alımı, hem anne
hem de bebek açısından sağlık
problemlerinin ortaya çıkmasına
sebep olabilmektedir. Bundan
dolayı hamilelik ve emzirme dö-
nemlerinde, kalsiyum açısından
zengin olan süt tüketimi olduk-
ça önem taşır. Bu nedenle, iç-
me sütleri kalsiyum açısından
zenginleştirilerek fonksiyonel
özellikleri artırılmaktadır. Sütte
bulunan fosfor, kemik oluşu-
munda önemli rol oynar. 

Vitaminler
Süt, beslenme açısından gerekli
olan, yağda ve suda eriyen vita-
minlerin büyük bir bölümünü
içermektedir. Özellikle zeka ge-
lişiminde etkili olan, deri ve göz
sağlığında gerekli B2 vitamini
için süt en iyi kaynaktır. Vücu-
dun ihtiyacı olan B12 ve A vita-
minleri süt içerek önemli ölçüde
karşılanabilmektedir. Sütteki vi-
taminler hastalıklara karşı diren-
ci artırmakta ve gelişmeye yar-
dımcı olmaktadır.

Güncel21

alan galaktoz, beyin ve sinir do-
kularının oluşumunda çok
önemli rol oynayan temel bir
öğedir. Laktoz vücudun kalsi-
yum ve fosfordan daha iyi yarar-
lanmasını sağlar. Bu nedenle
kemik ve diş oluşumunda, be-
beklerin beslenmesinde çok
önemlidir.

Süt yağı
Süt yağı sütün içindeki diğer bir
enerji kaynağıdır. Süt yağı, lak-
tozun en iyi şekilde kullanımını
ve vücudumuz için gerekli olan
ve A, D, E, K vitaminlerinin taşın-
masını sağlar.Süt yağındaki fos-
folipitler, beyin ve sinir hücrele-
rinin hayati önem taşıyan kısım-
larını oluşturur. Süt, vücut için
alınması zorunlu yağ asitleri
(esansiyel asitler) açısından
dengeli bir gıdadır. Süt, bileşi-
minde doymuş ve doymamış
yağ asitlerini bulundurmasından
dolayı, hem teknolojik yönden

Süt, memeli canlıların do-
ğumdan hemen sonra
meme bezlerinden salgı-

lanan, kendine özgü tat, koku
ve kıvamı olan, temel besin
öğelerini yeterli ve dengeli bir
şekilde bileşiminde bulundu-
ran, beyazımsı renkte sıvı gıda
maddesidir. 

Sütün yapısı
Sütün yapısında yer alan mad-
deleri süt şekeri (laktoz), süt ya-
ğı, süt proteinleri, mineral mad-
deler ve vitaminler olmak üzere
beş ana başlık altında toplamak
mümkündür. Sütün yapısında
bulunan bu besin öğelerinden
pek çoğu (laktoz, kazein vb.)
doğada sütten başka bir gıdada
bulunmazlar. 1 litre sütte ortala-
ma 36 gram süt yağı, 38 gram
protein, 52 gram karbonhidrat,
7 gram mineral maddeler ve su-
da ve yağda çözünen vitaminler
bulunur. 

Süt şekeri (Laktoz)
Doğada yüksek oranda  sütte
bulunan ve süt şekeri olarak bi-
linen laktoz, enerji kaynağıdır.
Sütteki laktozun yapısında yer
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Lumpy (nödüllü) deri has-
talığı uzun yıllardan beri
yakın  komşularımızda var

olan, iklim değişikliği, kontrol-
süz hayvan hareketleri ile ülke-
mizde hızla yayılan önemli eko-
nomik kayıplara yol açan ciddi-
ye alınması gereken bir hasta-
lıktır. Ülkemiz için hastalık yeni
bir hastalık değildir. Güney do-
ğu sınır bölgelerimizde var olan
bir enfeksiyondur. Ama son yıl-
larda ülkemizde bu kadar artış
göstermesinin nedenleri daha
önceki satırlarımda da belirtti-
ğim gibi hayvan hareketleri ile
taşıyıcı hayvanların ülke geneli-
ne yayılması ve sokucu sinek
mücadelesinde başarılı olama-
mamızdır. 
Lumpy deri hastalığının ülke-
mizde hızla yayılacağını 3 yıl ön-
cesinden ön görmüş ve meslek-
taşlarımı uyarmıştım. Bu öngö-
rüye beni iten en önemli göster-
ge; Çukurova bölgesinde yaşa-
dığımız ve oldukça şiddetli sey-
reden 3 gün hastalığıydı. Her iki
hastalığın ortak noktalarından
birisi sokucu sineklerle ( sivrisi-
nek) hastalığın bulaşması ve ya-

kın çoğrafik ülkelerde her iki
hastalığında bulunmasıydı.   
Hastalık akut ve kronik seyirli,
deride nodüller ile karakterize
bir viral enfeksiyondur. Etken
poxvirus ailesinde capripox vi-
rüs ile tarafından meydana gelir.
Koyun ve keçi çiçeği ile antijenik
olarak (hastalık yapıcı özellik)
benzerlik gösterir. Enfeksiyon
sahra çölü boyunca yayılım
göstermekle beraber, şu an İs-
rail, Mısır; ülkemizin Güneydoğu
Anadolu Bölgesi, Çukurova, İç
Anadolu, Doğu Anadolu Bölge-
sinde görülmekte ve maalesef
hızla diğer bölgelerimize de iler-
lemektedir. 
Hastalık klasik kitabı bilgilerde
%2 dolayında ölümlere yol aça-
cağı bildirilmekle beraber yaşa-
dığımız olgularda bu oranın çok
üstünde olduğunu görmekteyiz. 
Hastalığın kulakça süresi 5 gün
ile 5 hafta arasında değişmekte-
dir.
Hastalık her zaman deride deği-
şimlere yol açmaz, immun sis-
temi zayıf hayvanlarda tüm iç
organları etkileyebilir.
Bulaşma 

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

Ülkemizi Saran
Lumpy Deri Hastalığı

• Sindirim ve direkt kontakla
bulaşmanın oranı son derece
düşüktür.
• Virüs enfekte hayvanların bu-
run ve gözyaşı akıntıları ve süt-
lerinde bulunur. Bu akıntıların
yaraya teması  hastalığın bula-
şında rol oynaya bilir.
• Bulaşmada en önemli araç
artropodlardır (sokucu sinekler,
hatta keneler). Özellikle sivrisi-
nekler hastalığın yayılımında
önemli rol oynar.
• Bütün sığır ırkları her yaşta
duyarlı.
• Enfeksiyonun görüldüğü yer-
lerde doğan buzağılar yeterince
kaliteli ağız sütü alırlarsa 3 ay
süresince hastalıktan korunabi-
lirler. 
Hayvanlarınızda şu belirtiler
varsa hayvanınızı diğer hay-
vanlardan ayırın ve hiç vakit
geçirmeden veteriner hekimini-
ze haber verin;
• Uzun süreli ateş. Yapılan ateş
düşürücülere rağmen beden ısı-
sında beklenilen düşmenin ol-
maması ve lenf bezlerinin büyük
olması. 
• Bu bulgularla birlikte topallık,
gözyaşı burun akıntısı ağızda
salya akıntısı, ayaklarda, kuyruk
bölgesinde  kızarıklık ve ödem.
• Bu ilk yansımaların ardında 7
ile 10 gün içersinde vücudun

her yanında 1-4 cm çapında no-
dül oluşumu gözlenir. Bazen
nodüller açılır nemli nekrotik bir
görünüm oluşur. Şiddetli olgu-
larda burun deliklerinde, ağızda
ülser ve plaklar oluşabilir. 
Hastalığın spesifik bir tedavisi
yoktur, hasta izole edilmeli ve
uzun süreli ektoparaziter uy-
gulanmalıdır. Bu uygulama
hasta hayvanın sokucu sinek-
lerle temasını  kısmen dahi en-
gellese bulaşın hızını azaltma-
sı yönünden önemlidir. Sekon-
der mikrobiyel enfeksiyon geli-
şimine karşı meslektaşlarım ge-
rekli antibakteriyel tedavilerini
uygulayacaklardır. Parapoxy vi-
rus izolatından elde edilen  im-
muno - modülatörleri  kullana-
bilirler.  
Hastalığın kontrol ve eredikas-
yonunda en önemli 2 nokta
aşılama ve sokucu sinek mü-
cadelesidir. Ülkemizde şu an
için aşısı olmamakla birlikte
koyun - keçi çiçeği aşısı 6 ay-
lıktan büyük tüm hayvanlara
meslektaşlarımın kontrolünde
 uygulanabilir. Yakın zamanda
hastalığa özgü aşı ülkemizde
olacağını düşünüyorum. Has-
talık çıkan bölgelerde karanti-
na tedbirlerinin uygulanması
zorunludur.
Bu hastalıklar daha başlangıç-
tır. Yakın zamanda ülkemizde
şu ana kadar görmediğimiz bir-
çok hastalığı göreceğimizi ve
var olan mevcut mikrobiyel
hastalıklarımızın çok daha şid-
detli ve farklı yansımalarla sey-
redeceğini şimdiden ifade ede-
bilirim. 
Allah her konuda olduğu gibi bu
konuda da yardımcımız olsun.
Tüm üreticilerimize sağlıkla, be-
reketli kazançlar dilerim.

Lumpy deri hastalığının bir buzağıda görünümü
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Yemlerde küf ve küflerin
neden olduğu toksinlerin
varlığı küresel anlamda

önemli bir sorundur. Bir takım
çevresel faktörler, hasat öncesi
ve sonrası tarımsal uygulamalar
bu artışa katkıda bulunabilmek-
tedir. Küflü yem ve mikotoksin-
lerin; düşük yem tüketimi, sindi-
rilebilme düzeyinde azalma ve
ruminantlarda sağlık problemle-
ri ile ilişkisi bilimsel çalışmalar ile
ortaya konmuştur. Normalde
koşullarda bulunmayan bir dizi
mikotoksin küflü silajda mevcut
olabilimektedir. Yüksek kon-
santrasyonlarda alınmadığı sü-
rece mikotoksikozisin klinik be-
lirtileri genellikle hafiftir ve bu ne-
denle çoğunlukla gözden kaçar.
Riskli durumlarda veya genel
koruma amaçlı olarak çeşitli tok-
sin bağlayıcılar mikotoksinlerin
olumsuz etkilerine karşı özellikle
süt üretimi yapan işletmelerde
yaygın olarak kullanılmaktadır.

Silajda küf varlığı
Küfler doğada her yerde bulu-
nurlar. Mısır ve ot silajında 80
farklı mantar türü tanımlanmıştır.
Uygun şartlar oluştuğunda, sila-
jın asit ve mikroaerobik ortamı-
na adapte olmuş küfler tarafın-
dan slajın büyük bir kısmı istila

edilir (Storm ve ark., 2008). Ha-
va sıklıkla silajı kaplar ve aside
toleranslı maya ve küf gelişimini
destekler. Aside toleranslı ve
oksijen gereksiniminin düşük ol-
ması neden ile Penicillium küf-
leri slajlarda yaygın olarak bulu-
nurlar ve  çevresel koşullara
bağlı olarak da mikotoksin üre-
tirler. Silajda toksin oluşumu,
küflerin yayılma alanı ve dağılımı
oldukça değişkendir. Silajdaki
küflerin büyümesi düzensizdir
ve büyüme hızı, üremeleri ve çe-
şitli mikotoksinlerin istikrarı da
değişkenlik gösterir. Penicillium
roqueforti de küf istilasının bir
göstergesi olarak dikkate alınır.
Mısır silajında mavi toplar gibi,
ot silajında ise koyu alanlar ola-
rak görülebilir. P. roqueforti sila-
jın yapısını bozar ve sonuçta si-
laj sıcaklığında artış meydana
gelir. Küfler, diğer muhtemel pa-
tojenik mikroorganizmaların
önünü de açmaktadırlar. Stabil
olmayan silajda Listeria mo-
nocytogenes ve Clostridium
butyricum gibi potansiyel pato-
jenik bakteriler ile birlikte toksin
üreten küfler ve mayalar (Mo-
nascus ruber, Aspergillus fumi-
gatus, Byssochlamys) da bulu-
nabilir. P. roqueforti ve A. fumi-
gatus antimikrobiyal veya bağı-

şıklığı baskılayıcı etkileri olan
ikincil mikotoksinlerin geniş yel-
pazesini üretir. Farklı küflerin
farklı zaman ve işlenme aşama-
larında görülmesi küf ve bunla-
rın toksinlerinin saptanmasında
örnek alma sayısı, zamanı ve
yeri açısından da zorluklar oluş-
turmaktadır. 

Bazı mikotoksinler 
ve etkileri
Deoxynivalenol (DON): Vomitok-
sin olarak da bilinen bu mikotok-
sin (1-3 ppm seviyesinde) hay-
vanlarda yem yemede azalma-
ya, kilo artışında azalmaya ne-
den olur. Kusma ve yem yemeyi
bırakma vomitoksin seviyesinin
10 ppm ve yukarısında şekillenir.
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi
(FDA) insan gıdalarında 1ppm’i
geçmemesini önermektedir.
Zearalenone: Bu mikotoksin ha-
sat öncesi mısırda ve buğdayda
Gibberella zeae (Fusarium gra-
minearum) tarafından düşük
konsantrasyonlarda üretilir. Ge-
nellikle DON ve zearalenone be-
raber oluşur. Östrojenik etkili
olan bu mikotoksin domuzlarda
abortus, infertilite ve diğer üre-
me problemlerine neden olur.
Yemlerdeki 0.1 ile 5 ppm zeara-
lenone domuzlarda östrojenik
sendroma neden olabilir. Genç
domuzlarda yemdeki 1ppm
konsantrasyonlarında zearale-
none, uterus prolapsusuna ne-
den olur. Depo edilen dane
yemlerde nemin 20.5% ve 21-
27°C sıcaklığında olması bu mi-
kotoksinin üremesi için idealdir.
Fumonisin: Son zamanlarda
keşfedilen bu mikotoksinin han-
gi şartlar altında oluştuğu bilin-
memektedir. Atlarda, eşeklerde,
katırlarda equine leukoencep-
halomalacia ve domuzlarda ak-
ciğer ödemine neden olduğu
düşünülmektedir. Yemdeki fu-
monisin seviyelerinin atlarda 5

ppm, domuzlarda 10 ppm ve sı-
ğırlarda 50 ppm’den az olması
tavsiye edilmektedir. Mısırla ilgili
olan mikotoksinlere benzemek-
sizin yüksek fumonisin konsant-
rasyonları sağlıklı görünen mısır
koçanlarında da bulunabilir.
Hastalık belirtisi görülmemesine
rağmen mısırların muayenesi F.
moniliforme ile infekte olduğunu
gösterebilir. Bu risk nedeniyle
hayvan sahiplerinin kullandıkları
yemleri (özellikle mısırları) fumo-
nisin yönünden kontrol ettirme-
leri uygun olur.

Diğer mikotoksinler
PR-toksin antimikrobiyal bir et-
kiye sahiptir ve silajda bir prob-
lem olup olmadığının göstergesi
olarak kabul edilmiştir (Suma-
rah, et al., 2005). PR-toksini, sı-
ğırlarda daha az yem tüketimi,
rumen stazı, bağırsak irritasyo-
nu, abort, fertilite azalması ve re-
tensiyo olguları ile ilişkilendiril-
miştir. Penisilik asit antimikrobi-
yal bir etkiye sahiptir ve rumen
mikrobiyal florasının stabilizas-
yonunu bozabilir. Rokfortin C
bir nörotoksindir. P. roqueforti
küfü peynir üretiminde kullanıl-
dığında potansiyel toksinler
bağlanır ve süt proteinleri ile
inaktive edilir. Bu nedenle de
sindirildiklerinde herhangi bir
zarar vermezler. Ancak silajda
bulunduğunda bu nörotoksinler
ciddi ve olumsuz sonuçlar do-
ğurabilir.  Mik     ofenolik asit son
derece güçlü bir bağışıklık sis-
temi baskılayıcısıdır, bu nedenle
böbrek nakillerinde güçlü bir
immunosüpresif ajan olarak kul-
lanılmaktadır.  Patulin silajda
yaygın olarak bulunan bir miko-
toksindir. Rumen fermantasyo-
nu üzerine etkilidir, nörotoksik
ve sitotoksik özellik gösterir.
İnek ölümlerinden sorumlu tu-
tulmasına karşın literatürde çok
az ilgi görmüştür. Risk sığırların
birbiriyle etkileşime giren miko-
toksin karışımlarının olumsuz et-
kilerine maruz kalabilecek olma-
sından ileri gelir. Bu risk bireysel
mikotoksinleri temel alan mev-
cut mevzuat ve öneriler ile dik-
kate alınmaz.

Rumen sağlığına etkileri
İnekler çeşitli küf ve mikotoksin-
lere hem inhalasyon hem de

Prof. Dr. Kemal Çelik
Yrd. Doç Dr. Ahmet Uzatıcı

Küflü silaj 
ve rumen sağlığı
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sindirim yoluyla maruz kalmak-
tadır. Rumen uzunca bir süredir
bu toksinlerin tümüne karşı güç-
lü bir tampon olarak görüldü-
ğünden rumen mikroflorası do-
ğal mikotoksin yok edici olarak
kabul edilmiştir (Schiefer, 1990).
Bu özellik ruminantları, ruminant
olmayan hayvanlar ile karşılaştı-
rıldığında bu toksinlere karşı gö-
receli olarak dirençli yapar. An-
cak durum tüm mikotoksinler
için böyle değildir. Örneğin lak-
tasyondaki süt inekleri gibi yük-
sek verimli hayvanlarda rumen
geçiş hızı artmıştır ve kontamine
yemin bu hızlı geçişi rumen mik-
roflorasının denatürasyon yete-
neğini aşar, bu nedenle rumen
mikroflorası tüm mikotoksinleri
denatüre edemez (Kiessling ve
ark., 1984). Bununla birlikte,
genç buzağıların rumenleri tam
gelişmediğinden onlar da miko-
toksinlere karşı daha duyarlıdır-
lar. Mikotoksinler, endotoksin
oluşumu ve ruminal duvarın za-
yıflamasına öncülük ederek ru-
men mikrofloarasını istikrarsız-
laştıran olaylar zincirini oluştu-
rur. Antibiyotik etkili toksinler ru-
men mikroflorasını olumsuz et-
kiler ve diğer toksinlerin zararla-
rına karşı da savunmasız kalmış
olur. Silajdan kaynaklanan de-
oxynivalenol (DON), zearaleno-
ne ve tremorjenler gibi hasat
öncesi yaygın görülen mikotok-
sinler, rumen mikroflorası üze-
rindeki antibiyotik etkilerinden
dolayı yaygın bir sağlık sorunu
haline gelebilmektedir.

Sistemik etkileri
Mikotoksinler süt sığırlarında
belirsiz ve nonspesifik çeşitli be-
lirtilere neden olabilirler. Siste-
mik dolaşıma geçen mikotok-

sinler bağışıklık sisteminin akti-
vasyonuyla sonuçlanan çeşitli
etkilere neden olabilmektedirler
(Sharma, 1993). Mikotoksinlerin
büyük bir kısmı bağışıklığı bas-
kılayan en önemli besinsel fak-
törlerden biri olarak kabul edil-
mektedir. Yem tüketiminde azal-
ma, yemi reddetme, savurgan-
lık, kaba tüy yapısı, zayıf vücut
kondisyonu, düşük fertilite ve
hastalıklara karşı artmış duyarlı-
lık gibi belirtiler görülebilir. Ba-
zen sürüde değişmiş rumen fer-
mantasyonu, sindirim rahatsız-
lıkları, ishal, bağırsak irritasyo-
nu, rumenitis, yüksek somatik
hücre sayısı, mastitis, laminitis,
cilt erozyonu ve üreme sorunları
gibi durumların tümü tek bir mi-
kotoksin ile ilişkili olabilmekte-
dir. Genellikle herhangi bir klinik
belirti görülmez ancak işletme-
nin karlılığı üzerinde ciddi bir fi-
nansal etkiye sahip subklinik
üretim kayıplarına neden olmak-
tadır. Yemlerdeki mikotoksinler
genellikle süt üretiminde % 10-
15 oranında ve ciddi vakalarda
üretimde %50’den daha yüksek
oranlarda kayıp görülmesine
neden olmaktadır.

Tanı yöntemleri
Yemlerdeki küf ve toksinlerin
tespiti belirtildiği gibi zor ve çok
aydınlatıcı değildir. Mikotoksin
sorunu ile mücadelede tanı be-
lirteçleri bulmak için birçok araş-
tırma yapılmıştır (Zheng ve ark.,
2006). Karaciğer enzim testleri
aflatoksin sorununu belirlemede
kesin olmayan ancak değerli bir
veri sağlar. Metabolik tehlikenin
belirteçleri çoğu defa mikotok-
sinlere özgü değildirler ancak
tanının konulmasında yardımcı
olabilmektedirler. Biyolojik işa-

retleri bulmak için yapılan araş-
tırmalar devam etmektedir ve
araştırmacılar şu anda mikotok-
sikozis tanısında yardımcı ol-
mak için kullanılacak bir sığır
geni imzasını geliştirmektedirler.
Gen ifadesi analizi de hayvanlar
farklı mikotoksinlere aynı anda
maruz kaldıklarında, etkisini bi-
yolojik açıdan ortaya koymak
için iyi bir yaklaşım olabilir. Bir
mikotoksin sorunundan şüphe-
lenildiği durumlarda, pratik bir
tanı yöntemi olarak geniş spekt-
rumlu bir mikotoksin bağlayıcı
ile tanı- tedavi uygulanır. Eğer
mikotoksin bağlayıcı uygulan-
dıktan sonra klinik belirtiler aza-
lıyor veya gözden kayboluyorsa
çok büyük bir olasılıkla mikotok-
sin sorununun yemden kaynak-
landığı düşünülmelidir.

Silaj yönetimi
Silaj, mikrobiyel yöntemlerle ok-
sijen kaynağı tükenmiş ve orga-
nik asitlerin üretimi nedeniyle
pH’nın düşürüldüğü bir yem ko-
ruma yöntemidir. Silaj yönetim
önerileri daha fazla mikrobiyal
gelişmenin önüne geçmek, ok-
sijensiz ve asidik bir ortama
ulaşmak için tasarlanmıştır. Bu
mükemmel koşullar altında, is-
tenmeyen bozulma mikroorga-
nizmaları çoğalmayacaklardır.
İyi bir silaj yönetimi, küf ve mi-
kotoksinleri önlemek için çok
önemlidir. Bitkinin sıkıştırılması
ihtiyacı, optimize ekim-hasat za-
manları ve uygun nem seviyesi-
nin korunması ile minimize edi-
lecektir. Paketleme ve mühürle-
me işlemleri havanın dışarıda bı-
rakılmasının sağlanması için ge-
reklidir. Silaj inokulantlarının kul-
lanılması yemin fermantasyon
ve korunmasını optimize eder.

Silo açıldığında beslemenin ya-
pılacağı silaj yüzünün bozulma-
sını önlemek için temiz bir şekil-
de kesilmelidir. Bozulmanın
önüne geçmek için günlük 15-
30 cm kesilmesi tavsiye edilir.
Silaj silodan çıkarıldıktan sonra
doğrudan beslenme için kulla-
nılmalı ve küflü silaj atılmalıdır.

Rumen fonksiyonlarını
stabilize etmek 
için müdahaleler
İstikrarlı rumen fermantasyonu,
rumende mikotoksin degredas-
yonunu optimize etmek açısın-
dan önemlidir. Mikotoksinin ru-
mendeki etkilerini en aza indir-
mek için yemdeki selüloz içeri-
ğini artırmak genel bir öneridir.
Kaliteli canlı maya ürünlerinin
kullanımı, istikrarlı bir rumen
pH’sı sağlamak için katkıda bu-
lunabilir. Böylece rumen fer-
mantasyonu optimize edilmiş
olur. İyi kalitede geniş spekt-
rumlu mikotoksin bağlayıcıların
kullanılması yararlı olmaktadır.
İyi kalitede bir mikotoksin bağ-
layıcının mikotoksinle ilişkili ok-
sidatif stresi azaltıcı etkisini be-
lirlemek için yapılan bir çalış-
mada, mikotoksin bağlayıcının
iki hafta süresince uygulanma-
sının ardından, ineklerin
%85’inde oksidatif stres düze-
yinin azaldığı, somatik hücre
sayısının düştüğü ve süt üretim
düzeylerinin arttığı görülmüş-
tür. Silajdaki küfler ve mikotok-
sin sorunları inekler için yaygın
sorunlar arasındadır. Ancak ge-
nellikle ineklerin sağlığı ve üre-
timin en iyi şekilde yapılması
açısından ihmaller vardır.  Küf
ve toksinlerin dengesiz mekan-
sal ve zamansal dağılımı nede-
niyle, yemde tespit edilmeleri
zordur. Bu silaj küflerinin bazı
antibiyotik etkileri, rumenin
mevcut diğer mikrobiyal ortamı-
na zarar verebilir ve diğer farklı
küf toksinlerinin, mayaların ve
bakteriyel tehlikelerin önünü
açabilir. Mikotoksine maruz kal-
manın belirtileri genellikle subk-
linik seyreder ancak üretim ka-
yıpları önemli derecede belir-
gindir. Küfler optimum perfor-
mansın altındaki durumlarda
akılda tutulmalıdır. Bu amaçla
uygun bir mikotoksin bağlayıcı
tavsiye edilmektedir.
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İzmir Dikili’de 980 dönüm
arazi üzerine kurulu 2400
sağmal kapasiteye sahip süt

ve besi işletmesi projemizde,
2600 m2 sağımhane, 2400 baş-

lık sağmal inek, 200 başlık revir
barınağı, 2700 başlık besi barı-
nağı, 2400 başlık dişi damızlık
düve barınağı, karantina ahırları,
idari bina ile laboratuvar, yem

Tesisimizi, kendi enerjisini üreten, sürdürülebilir anlayışla işletilen bir
“Akıllı Süt Çiftliği” olarak planlamaktayız. Bu doğrultuda rüzgar 

enerjisi üretimi yatırımları ile çiftliğimizin tamamen yeşil enerji tüketimi
yapıyor olması geleceğe dönük temel amaçlarımızdan biridir.

SÜT KARDEŞLER

ve silaj depoları bulunmaktadır. 
Et ve süt kalitesi verimliliğini et-
kileyen en önemli girdilerden
birisi olan yem bitkisi üretimi
ise işletmemize ait arazilerimiz-

de yapılmaktadır, gıda sağlığı
ve güvenliği üretimin her aşa-
masında kontrol altında tutul-
maktadır. Arazilerimizde kendi
üretimimiz olan yem bitkileri
hayvancılık işletmemizde yem
hammaddesi olarak kullanıl-
makta izlenebilirlik, gıda sağlığı
ve güvenliği her noktada sağ-
lanmaktadır. 
Süt ve besi hayvancılığı ile en-
tegre tarım işletmemizde; doğal
koşullarda yemin üretilmesin-
den, hayvanın sağlığı ve beslen-
mesi dahil tüm aşamalarda, en
üst düzeyde hijyenik koşullarda,
standart kalite ve izlenebilirliğini
sağlayarak, hizmet sunmak, etik
kurallar ve dürüstlük ilkeleri çer-
çevesinde üretim yaparak sek-
töre değer katmak kalite politi-
kamızdır. 
İzmir ve çevre illerdeki, aynı
alanda faaliyet gösteren üretici-
lere örnek ve destek olacak tek-
noloji ve standartlarda tarım ve
hayvancılığı geliştirip, hayvancı-
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lıkla ilgili damızlık faaliyetlerinde
büyükbaş hayvan ırkı geliştiril-
mesine yardımcı olmak ve diğer
üreticiler ile işbirliği içinde hare-
ket ederek ilerlemelerine destek
olmak ve Türkiye’de saygın ve
tanınır bir marka olmak vizyonu-
muzdur. 
Ülkemizde modern koşularda
üretim yaparak tarımsal ürünle-
rin gelişimine katkıda bulunan
ve hayvansal ürünlerdeki yük-
sek kalite ve sürdürülebilirliğinin
saygın ve güvenilir bir marka
adı altında gerçekleştiren bir fir-
ma olmak misyonumuzdur.
Çiftliğimizin kurulu bulunduğu
Dikili bölgesi; sıcaklık, nem ve
rüzgar açısından hayvancılık
için uygun bir bölgedir. Zemini
taşlık ve sert olup, taban suyu
seviyesi elverişlidir.
Tarımsal bir bölge olmasından
dolayı gübre yönetiminde doğal
avantajları olan bir konumdadır.
Ayrıca, kaba yem üretim ve te-
dariğine uygun bir bölgedir.
980 dönüm arazi üzerine kurulu
tesisimizde, hayvan barınakları-
mız kaliteli süt üretimine uygun
olacak şekilde yarı açıktır.
Kendi çiftliğimizdeki hayvanla-
rımızdan elde etmekte olduğu-
muz doğal gübre ile modern
tarım gereçleri kullanılarak
2000 dönüm tarımsal arazi üze-
rinde hayvanlarımızın yem ihti-
yacını karşılayacak üretim ya-
pılmaktadır. 
İşletmemizde sürü yönetimi sa-
ğım sistemimizle entegre, dü-
zenli ve sağlıklı veri akışı temeli-
ne dayalı özel yazılım programı
aracılığı ile yürütmektedir. Gün-
de 24 saat anlık ve kesintisiz ta-
kip edilen her hayvandan topla-
nan bilgiler teknik personel tara-
fından değerlendirilir ve hayvan-
ların eğilimleri tayin edilerek sü-
rü yönetimi stratejisi oluşturulur. 
İşletmemizdeki hayvanlara ait
doğumdan sürüyü terk edince-
ye kadar geçen süredeki tüm
bireysel bilgiler, verimlerine ait
değerler, yemleme rasyonları-
nın oluşturulması, grup deği-
şimleri ve yaşam boyu yapılan
sağlık ve diğer uygulamaların
tamamı sürü yönetim programı-
na kaydedilmektedir. 
İşletmemiz laboratuvarlarında
süt hayvanlığında verimlilik öm-
rü uzun, besi hayvancılığında et

kalitesinin azru edilen standart-
tan olmasına yönelik, yüksek
genetik potansiyele sahip, üs-
tün verimli sağlıklı ırklar elde et-
mek için suni tohumlama yapıl-
maktadır. 
Bunun yanısıra laboratuvarları-
mızda embriyo transferi konu-
sunda, üretim teknikleri ve em-
briyo dondurulması ile ileri tek-
noloji embriyo manüplasyonları
konularında çalışmalar yapıl-
maktadır. 

İşletmemizdeki hijyen hedefi
optimal verimliliği sağlamak ve
hayvan refahı ilkelerini yeterli
düzeyde uygulamaktır. İşlet-
memizde hijyen; temizlik, de-
zenfeksiyon ve hastalıklardan
korunma amacıyla yapılan
planlama ve uygulama faali-
yetlerini kapsamaktadır. Te-
mizlik ve dezenfeksiyon uygu-
lamaları patojen mikroorganiz-
maların işletmeye girmelerini
önlemekte ve hayvanlar üze-
rindeki enfeksiyon baskısını
azaltmaktadır. 
Hayvan sağlığı konusunda sürü
hekimliği ve koruyucu hekimli-
ğin ön planda tutulduğu işlet-
memizde, sürü sağlığı aşılama
ve mataflaksi programlarıyla ve-
teriner hekimlerimiz ve diğer
sağlık personelimiz tarafından
tüm hayvanlarımız sürekli göze-
tim altında tutulmaktadır. 
Tarım Bakanlığı’ndan Avrupa
Birliği standartlarında üretim ya-
pıldığını belgeleyen,
• AB Standardı Onaylı Süt Çift-

liği Belgesi
• Hastalıklardan ari işletme 

belgesi
• ISO 22000 gıda güvenliği 

yönetim sistemi belgesi
• ISO 9001 kalite güvence 

belgesi
• OHSAS 18001 iş sağlığı 

ve güvenliği yönetim sistemi

• Sperma / Embriyo ithalatı 
yeterlilik belgesi.

Tesisimizi, kendi enerjisini üre-
ten, sürdürülebilir anlayışla işle-
tilen bir “Akıllı Süt Çiftliği” olarak
planlamaktayız. Bu doğrultuda
rüzgar enerjisi üretimi yatırımları
ile çiftliğimizin tamamen yeşil
enerji tüketimi yapıyor olması
geleceğe dönük temel amaçla-
rımızdan biridir. 
Çiftiğimizde üretilen hayvansal
ürünler ile Agrobay Seracılık
A.Ş.’de üretilen sebze ve mey-
veler  www.hasanbey.com ad-
resinden tüketicinin beğenisine
sunulmuştur. 
www.hasanbey.com ile amaçla-
nan tamamen doğal ortamda
tarladan sofraya bilinciyle üreti-
len ürünlerin son tüketiciye ulaş-
tırılmasıdır.
Özellikle şunu belirtmek isteriz
ki evimizde tüketmediğimiz hiç-
bir şeyi de üretmiyoruz.
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Besi sığırı yetiştiriciliğinde
karlı üretim maksimum
üretimin minimum mali-

yetle sağlandığı üretim olarak
tanımlanmaktadır. İnek-buzağı
verimliliği değerlendirilirken süt-
ten kesilen buzağı oranı ilk sıra-
da yer alır (Webster, 2014). Üre-
me sığırlarda sürü yönetiminin
en kritik noktasıdır ve ikame dü-
ve seçimi sürünün gelecekteki
verimliliğini belirlemektedir
(Webster, 2014). Geçmişten gü-
nümüze yapılan çalışmalarda
özellikle et ırkı düvelerde uygun
yetiştirme yöntemlerinin damız-
lık hayvanların sayısını arttırma-
dan et üretimini arttıran bir me-
tod olduğu belirtilmiştir (Alba-
ugh, 1948, Webster, 2014).
İkame düveler inek sürüleri için
genetik ilerlemenin gelecekteki
nesillerini temsil ederler. Bu ya-
tırımın geri dönüşümünü sağla-
mak için yetiştirilen düvelerin ilk
üreme sezonunda gebe kalma-
ları, buzağılama güçlüğünün

minimum olması, tekrar ve za-
manında kızgınlık göstermesi ve
birkaç yıl üretkenliğine devam
etmesi şarttır. Bu şekilde hazır-
lanan programlar, optimum ve-
rimlilik oranlarını, düvenin uzun
ömürlülüğünü ve yetiştiricinin
yatırımının olumlu geri dönüşü-
münü sağlayacaktır (Engelken,
2008).

1. Ergenlik ve damızlıkta
kullanma yaşı
Kültür ırkı dişi ve erkeklerin nor-
malde ergenlik çağı 6-8 aydır.
Bu dönemde dişi ve erkekleri
birbirinden ayırmak gerekir. Dişi
sığırların iyi kondisyonlu canlı
görünümlü ve sağlıklı olanları
damızlık olarak yetiştirilmek
üzere ayrılır. Bu ayırım yapıldık-
tan sonra düvelere doğum ya-
pana kadarki süreçte uygulana-
cak bakım ve besleme son de-
rece önem taşımaktadır. Düve-
lerin damızlıkta ilk kez kullanıla-
cakları yaş; hayvanın gelişimin-

de, yaşam boyu veriminde ve
kondisyonunda bir gerilemeye
yol açmayacağı en erken yaştır
(Anonim 2014). Bu zamanı bil-
mek veya tahmin etmek için
hayvanlara ait bazı özellikleri bil-
mek gerekir (ElizabethD, 2012). 
Sığırlarda cinsel olgunluk genler
ve yetiştirme yöntemleri tarafın-
dan belirlenir. Karkasın yeterli
büyüklüğe ulaşması düvenin
aşım için uygun olduğu zaman-
la direk ilişkilidir.  Karkas olgun-
luğu kemik ve kas gelişiminin
durduğu, yağ oluşumunun baş-
ladığı zamandır. Bazı ırklarda
düveler 7-9 ay yaşlı olduklarında
cinsel olgunluğa ulaşabilirler
ancak ilk aşımda kullanma yaşı
genel olarak 15 aydır. Bu yaşa
kadar beklemek onların daha
fazla büyümesine, pelvis alanı-
nın artmasına ve gebelik boyun-
ca kendi ihtiyaçlarını karşılama-
sına izin verecektir (Corah and
Hixon, 1990). ElizabethD
(2012), bir düvenin aşımda kul-

lanılmadan önce canlı ağırlığının
ergin ağırlığın % 60-65’ ine ulaş-
ması gerektiğini hedeflenen bu
ağırlığa ulaşan düvenin kendi
gelişimi devam ediyorken buza-
ğısını da vücudunda sağlıklı tu-
tup geliştireceğine yardımcı ola-
cağını belirtmiştir. 

2. Aşım uygulamaları 
Düvelerde başarılı bir aşım için
iki noktaya dikkat edilmelidir.
Bunlar; 1- eğer suni aşım yapı-
lacaksa kızgınlık zamanının iyi
belirlenmesi ve 2- boğa kullanı-
lacaksa buzağılama kolaylığı
sağlayacak boğa seçilmesidir.
Suni aşımda başarı kızgınlık za-
manının iyi belirlenmesi ile sağ-
lanır. Aşım kızgınlık görüldükten
12 saat sonra yapılmalıdır. Suni
aşımda başarı oranının % 60-70
arasında olduğu unutulmamalı-
dır. Doğal aşımda ise boğa dü-
venin aşım için istekli ya da is-
teksiz olduğunu bilecektir. Bu
dönemlerde boğa ve düveyi 60-
80 gün bir arada bırakmak en
iyisidir. Düvelerde yaralanma
veya ölüm riski ile sonuçlana-
cak doğum güçlüğünü azalt-
mak ve düvenin yetiştirebileceği
bir buzağı elde etmek için genç
boğa kullanmak iyi bir seçim
olacaktır (ElizabethD, 2012). 
Yapılan çalışmalar ilk kez 2 ya-
şında buzağılayan düvelerin
her yıl aşım yapılması ile verim-
liliğin artarak geri döndüğünü
göstermiştir. Genellikle önerilen
budur fakat, ikame düvelerin
sütten kesimden sonra ergenli-
ğe ulaşmaları ve 12-14 aylık
yaşta kızgınlık döngüsünün
başlaması için gelişmeleri de-
vam edecektir. Buna ulaşabil-
meleri için düveler ilk kışlarında
uygun bir şekilde beslenmeli-
dirler. Sütten kesimden sonra
buzağılarda ağırlık kaybı olması
genel bir durumdur. İkame dü-
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Besi sığırı işletmelerinde ikame 
düvelerin seçim ve yönetim uygulamaları
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velerde bunun etkisini azaltmak
için; ikame düvelere sütten ke-
simden sonra bir dizi tamamla-
yıcı besin sağlamak veya onları
izole bir çevreye yerleştirerek
12-14 ay yaşlı olduklarında er-
genliği garantilemek için uygun
besin maddelerinden oluşan

rasyon hazırlamak şeklinde
farklı  iki yöntem uygulanabilir
(Ray et.al. 1993).

3. Buzağılama mevsimi
Sürü yönetiminde başarı ve ve-
rim, üreme ve buzağılama mev-
siminin planlı yürütülmesine

bağlıdır. Buzağılama mevsimi
ile ilgili kritik noktalar şunlardır;
1. Beslenme ihtiyaçları bu dö-
nemde daha iyi karşılanmalıdır 
2. Kışın doğan buzağılar yaz ve
sonbaharda doğan buzağılar-
dan daha iyi durumdadırlar (Yaz
ve sonbaharda doğan buzağılar
kışa girdiklerinde azalan süt akı-
şı ve kalitesiz rasyonlara maruz
kalırlar).
3. Yeni yetişen buzağılar için ge-
rekli besin ihtiyaçları ilkbaharda
iyi karşılanır.
4. Eğer merada iseniz buzağıla-
ma başlangıç ve bitiş tarihlerin-
de kayıtlar tutulmalıdır.
5. Kayıtlar sürü fertleri aynı çev-
rede yetiştirildiklerinde önem
kazanır (Field, J., 2013).
İlk buzağılayan düvelerde buza-
ğılama mevsimine bakmak ka-
dar buzağılamadan sonra tekrar
aşım mevsimine bakmak ta
önemlidir. Bu süre esnasında
düvenin vücut kondisyonunu
muhafaza etmesi, laktasyonu-
nu, gelişimini devam ettirmesi
ve estrus döngüsüne tekrar

başlaması gerekmektedir. İlave-
ten bu dönemde 2 yaş dişini
kaybedecektir, bu durumun da
onun uygun beslenmesini
olumsuz yönde etkileyeceği
unutulmamalıdır (Wells, 2009).

4. Düve Seçimi 
İkame düvelerin yetiştirilmesi
maliyetli bir işlemdir. Bu düvele-
rin büyütülmesi ve geliştirilmesi
sürünün geri kalan üyelerinden
ayrı olarak beslenmeleri ve yö-
netilmeleri anlamına gelir (Co-
rah and Hixon, 1990). Sığır ye-
tiştiriciliğinde sürünün başarı
oranını yüksek derecede etkile-
yen ikame düvelerin inek sürü-
sü içine katılması uygulaması
üreticilerin karşılaştığı zor du-
rumlardandır. Sürüde yüksek
derecede başarı elde etmek ika-
me edilecek düve oranını büyük
ölçüde sütten kesimde seçerek
sağlanabilir. Sürü için doğru dü-
venin seçilmesi bu düvelerde
üreme, yardımsız buzağılama,
buzağıyı iyi şekilde büyütme ve
3 yaşında olmadan önce ikinci

Tablo 1. Farklı ırklara ait düveler için cinsel 
olgunluğa ulaşma ağırlıkları ve yaşları

Irk Ergenlikteki Ergenlik Yaşı 

Ağırlık (gün) Ağırlık (kg)

Brown Swiss 280 332

Angus 284 357

Brahman 323 429

Limousin 308 384

Charolais 320 384

Hereford 284 357

Simmental 302 358

South Devon 290 350

Red Poll 263 337

Chianina 317 384

Kaynak: Blezinger, 2014.
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Tablo 2. 14-15 aylık yaşta cinsel olgunluğa ulaşan düvelerde canlı ağırlıklar (kg) 

İlk kızgınlıktaki Angus Hereford Charolaise Angus x Simmental Limuzin

düvelerin oranı (%) Hereford x İngiliz x İngiliz

50 250 270 320 250 300 300

65-70 270 300 330 270 320 320

85-90 300 320 340 300 340 340

Kaynak: Field, 2013

Tablo 3. Angus, Hereford ve Angus x Hereford melezlerinde farklı iki besleme seviyesinde ilk kızgınlığın görülme zamanı 

buzağıları için aşılanma özelli-
ğinde olması ihtimalini arttıra-
caktır (Ingram, S., 1996). 
İkame düvelerin seçimi ve geliş-
tirilmesini 5 safhaya ayırmak
mümkündür. a. Boğa veya
sperm seçimi, b. Sütten kesim
öncesi yönetim, c. Sütten ke-
simde düve seçimi, d. Aşım için
sütten kesim, e. Doğumla so-
nuçlanan gebelik ve tekrar
aşım.
a. Boğa seçimi: İkame düveler
yoluyla genetik ilerleme boğa
seçimi ile başlar. Dikkat edilme-
si gereken nokta ergenlik ile
skrotal çevre arasındaki ilişki
üzerine oluşturulmuştur. Mevcut
boğalarda scrotal çevrenin de-
ğerlendirilmesi gerekir. Egenlik
yaşı ve scrotal çevre arasında
genetik korelasyon -0.71 olarak
belirtilmiştir. Bu yüksek genetik
korelasyon scrotal çevresi orta-
lamanın üzerinde olan boğala-
rın scrotal çevresi ortalamanın
altında olan boğalardan daha
erken yaşta ergenliğe ulaşması
ve döller vermesi anlamına ge-
lir. 
b. Sütten kesim öncesi yöne-
tim: Bu dönemde ikame düve-
lerin bakımı büyük ölçüde an-

Kızgınlık oranı (%) 12-16 ay

12 13 14 15 16

0.360 kg CAA/gün

Angus 0 0 33 82 90

Hereford 11 22 33 38 50

Melez 0 12 68 85 100

0.730 kg CAA/gün

Angus 30 58 100 100 100

Hereford 12 50 100 100 100

Melez 18 76 94 94 100

Kaynak: Field, 2013

Tablo 4. Düvelerin ilk kış beslemelerinin sonraki performansları üzerine etkisi

Hayvan başına günlük kesif yem miktarı (kg) 

(ilaveten düşük kalitede çayır otu verilmiştir)

0.0 1.4 2.7

Düve Sayısı 112 113 112

Sonbahar başı ağırlığı (kg) 225 227 223

Kışın günlük ağırlık artışı (kg) 0.031 0.227 0.363

Aşım esnasındaki ağırlık (kg) 230 262 280

Gebe kalanların oranı (%) 69.2 73.9 83.5

Sonraki Verimlilik

İlk buzağılamadan sonra aşım 

yapılanların oranı (%) 67.3 75.4 87.1

İlk buzağıların sütten kesim ağırlığı (kg) 184 196 200

Kaynak: Corah and Hixon, 1990.

neye bağlıdır. Ergenlik yaşı
ağırlık ve ırktan etkilendiği için
ıslah programına dahil edilen
anneler belirlenirken mevcut
besin kaynakları ve çevreyi de
dikkate almak önemlidir. Yeni
kaynakların elde edilmesinde
erken üreme etkinliğine sahip
ırklar kullanılabilir. Tablo 1’ de .
farklı ırklara ait düveler için cin-
sel olgunluğa ulaşma ağırlık ve
yaşları, Tablo 2’ de 14-15 aylık
yaşta cinsel olgunluğa ulaşan

düvelerde canlı ağırlıklar ve
Tablo 3’te Angus, Hereford ve
melezlerinde farklı iki besleme
seviyesinde ilk kızgınlığın görül-
me zamanı verilmiştir. 
c. Sütten kesimde düve seçimi:
İkame düve yetiştirme program-
larında başarının anahtarı sütten
kesimde uygun ağırlıkta olan
düveleri seçmektir. Sütten ke-
simde ırk ve vücut yapısına bağ-
lı olarak değişmekle birlikte en
az 204-270 kg ağırlığında olan

ikame düveler seçilir. Seçim ya-
pılırken gerçekte ihtiyaç duyu-
lan ikame düve sayısının üzerin-
de bir sayı belirleyip elde tutmak
iyi olacaktır. İhtiyaç duyulan dü-
ve sayısı belirlenirken besleme
ve ilişkili maliyetler dikkate alınır
ve seçilecek düve sayısı oranı
%10-50 arasında değişebilir. İyi
bir besleme programı ile birleş-
tirildiğinde aşım sezonu başın-
da düve ait olduğu ırkın ergin
ineklerinin ağırlığının %60-65
hedef ağırlığına ulaştırılabilir.
Aşım öncesinde sahip olunan
zaman ve sütten kesim ağırlığı-
na bağlı olarak düvelere sütten
kesimden aşıma kadar her gün
0.455-0.675 kg canlı ağırlık ka-
zandırılabilir.    
d. Sütten kesim ve aşım ilişkisi:
Düvelerin gerçek sütten kesim
ağırlığı bilindiğinde ve aşıma
başlarken istenilen bir doğum
tarihi belirlendiğinde onların he-
deflenen canlı ağırlığa ulaşma-
ları için mevcut sürede kazan-
maları gereken günlük canlı
ağırlık artışının oranı hesaplana-
bilir. Bu amaç uygun besin kay-
nakları sağlanıp dengeli bir ras-
yonun elde edilmesiyle başarı-
labilir. Yapılan son araştırmalar
sütten kesimden aşıma kadar
olan gelişmenin derecesinin sa-
dece düvelerin 1 yıllık oldukla-
rında kızgınlık döngüsüne ulaş-
ma zamanını değil aynı zaman-
da 2 yıl yaşlı olduklarında buza-
ğıladıktan sonra yapılan aşım
oranını ve sonraki verimliliğini
de etkilediğini göstermiştir. Tab-
lo 4’te düvelerin ilk kış besleme-
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lerinin sonraki performansları
üzerine etkisi verilmiştir.
İkamelerin pelvis ölçüleri do-
ğum güçlüğünü azaltmak için
hem aşım öncesinde hem de
gebeliğin kontrolü zamanında
dikkat edilecek diğer bir nokta-
dır. Erken gelişen düveler dar
bir pelvis alanına sahip olma
eğiliminde olurlar. Bu durum
buzağılama esnasında buzağıyı
dışarı çekmeyi gerektirir (Eliza-
bethD, 2012). Pelvis ölçüleri
(PÖ) ile doğum ağırlığı (DA)
(PÖ/DA) oranı arasında yüksek
bir ilişki vardır. Nebraskada ya-
pılan bir araştırma sonuçların-
dan %75-80 doğruluk payına
sahip aşağıdaki tablo oluşturul-
muştur (Tablo 5). 
Düvelerde ilk aşımda istenen 1.
hedef ağırlık önemlidir ve bu
ağırlığın ergin ağırlığın %65 ka-
dar olması istendiği daha önce

belirtilmişti. Eğer düveler iyi ge-
lişirlerse daha iyi bir kızgınlık
döngüsüne sahip olacaklardır.
İlk aşımda düveler için kısa döl-
leme sezonu kullanmak gerekir
ve düvelere aşım işin 75 gün-
den fazla verilmemelidir. Bunun
sonunda gebe olmayanlar sü-
rüden elenmelidir. Böylelikle sü-
rüde kalan ineklerin doğurgan-
lık oranları yüksek tutulmuş ola-
caktır. İkinci bir hedef ağırlık ise
düvelerin buzağılama öncesin-
de ergin ağırlıklarının % 80-85’
ine ulaşmalarıdır. Bu dönemde-
ki vücut kondisyon skorları 5-6’
dır (Ingram, S., 1996).
e. Doğumla sonuçlanan gebe-
lik ve tekrar aşım: İkame düve-
lerin uygun yönetiminde bir
sonraki adım, aşımdan 2 yıl yaş-
lı oluncaya kadarki (ergin ağırlı-
ğın %85’ i) dönemde uygun bü-
yüme ve gelişmeyi garantile-

mektir. Bu dönemde düvenin ırk
özelliğine bağlı olarak 113-136
kg canlı ağırlık kazanması gere-
kir. Araştırmalar buzağılama
güçlüğünün olmadığı durumlar-
da hafif ve zayıf yapılı buzağı
doğumlarının beslenmeye bağlı
olduğunu göstermiştir. Bu du-
rum buzağı hastalık ve ölüm
oranlarında artış, daha düşük
süt üretimi, tekrar aşım için ge-

reken ilk kızgınlık süresinin uza-
ması ve daha düşük üreme per-
formansı ile sonuçlanır. İlkine
buzağılayan düvelerin hem vü-
cut durumları zayıf hem de be-
sin kaynakları sınırlı olursa bu
düvelerde doğum sonrası em-
zirme süresinin azaltılması dü-
şünülebilir. 
Doğum sonrası laktasyon için
vücuttan muazzam bir madde
çekimi isteği söz konusu olaca-
ğından düvelere vücutlarının ya-
pısını geliştirmek için fırsat ta-
nınmalı ve buzağının normal-
den daha erken sütten kesilme-
si düşünülmelidir (Corah and
Hixon, 1990). 
Sonuç olarak ikame düvelerin
yaşamlarını uzun ve verimli şe-
kilde geçirmeleri için; 
-sağlık ihtiyaçlarına dikkat et-
mek, 
-doğru aşım yapmak, 
-doğru bir şekilde beslemek 
-yeterli ağırlık kazandığından
emin olmak ve, 
-düveleri yetişkin ineklerin bulun-
duğu sürüden ayrı tutmak ge-
rektiği dikkate alınarak yetiştirici-
lik yapmak önemli hususlardır.

KAYNAKLAR
Kaynakları yazarlarımızdan te-
min edebilirsiniz.

Tablo 5. Buzağılama güçlüğü ve PÖ/DA oranı 

Buzağılama Güçlüğü PÖ/DA

Yardım Yok 2.2

Elle çekme 2.1

Çekiciye ihtiyaç duyma 1.9

Çekici ile zorlanarak çekme 1.8

Sezeryan 1.6

Kaynak: Corah and Hixon, 1990.
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Türkiye inek sütü üretimi

Tüm canlılar yaşantılarını
sürdürebilmek için bes-
lenmek zorundadırlar.

Fertlerin beslenmeleri sahip ol-
dukları kültür düzeyi, örf, adet,
dini inanış ve ekonomik güçleri-
ne göre değişik şekil ve düzey-
lerde olmaktadır. 
Kültür düzeyi yükselmemiş top-
lumlarda fertlerin beslenmeden
anladıkları; sadece karınlarının
doyması, yani tokluk hissini
duymalarıdır. Esasında beslen-
menin anlamı bu değildir. Nor-
mal bir beslenme anlayışına gö-
re, insanların tüm kalori gereksi-
niminin %10-15’inin proteinler-
den, %20-30’nun yağlardan, ka-
lan kısmının ise karbonhidratlar-
dan sağlanması gerekir.
İnsan beslenmesinde önde ge-
len gıda maddeleri genelde
hayvansal orijinlidir. Çiftlik hay-
vanlarından elde edilen et, süt,
tereyağı, yoğurt, peynir vb.
maddeler sağlığımız için çok
önemlidir ve sağlıklı generas-
yonlar için bu maddeler gerekli-
dir. Milli geliri yüksek milletlerin
günlük gıdaları arasında hay-
vansal proteinlerin yeri ilk sıra-
larda yer almakta, buna karşın
fakir milletlerin fertleri de, düşük
değerli bitkisel proteinlerle ye-
tinmektedir.
Vücudumuzun fonksiyonlarını
gereği gibi yerine getirebilmesi
için hayvansal orijinli proteinler
esastır. Genelde her kilogram
vücut  ağırlığı  için bir gram pro-
tein hesaplanır.
Örneğin, 70  kg. ağırlığında  bir
insanın  günde 70 g. protein
gereksinimi vardır. Fikren çalı-
şanlarda bu gereksinme %30
daha fazladır. Bu miktarın %42
kadarı hayvansal orijinli olmalı-
dır. Günlük tüketilen proteinin
gençlerde 1/2'si, erginlerde
1/3'ü hayvansal orijinli olursa

daha uygun olur. İnsanlar için
yeterli beslenmenin tek ölçüsü
günlük enerji ve protein tüketimi
değildir. Özellikle beslenme ka-
litesi açısından bunların hangi
besin kaynaklarından sağlandı-
ğı da önem taşır. Türkiye’de kişi
başına günlük protein tüketimi
96 gram kadardır. Bu değer kişi
başına toplam protein tüketimi
bakımından Türkiye’yi dünya
ülkeleri arasında 33. sıraya taşı-
maktadır. Fakat hayvansal be-
sinlerden sağlanan protein esas
alındığında Türkiye oldukça geri
sıralarda yer almaktadır. 
Türkiye’de hayvansal protein
üretimine katkıda bulunan
ürünler et, süt ve yumurtadır.
Kişi başına 26 gram kadar olan
hayvansal protein üretiminin
%35’i (9,1g) etten, %51’si (13,2
g) sütten ve %14’ü (3.6 g) yu-
murtadan sağlanmaktadır. Bu
değerler Türkiye hayvansal
protein üretiminde sütün rolü
ve önemi açık biçimde ortaya
koymaktadır. Türkiye’de süt
üretiminin önemli kaynağı sığır-
lardır. Sığırların toplam süt üre-

timindeki payı TÜİK verilerin-
den yaklaşık %92 olarak he-
saplanmaktadır. Bu değer AB
ve Dünya için sırasıyla %98 ve
%83.5’tir. TÜİK veri tabanından
Türkiye’nin 2010 yılı sığır varlığı
11.3 milyon baş olarak yer al-
maktadır. Bunların %36.92’si
kültür ırkları, %21.67’si yerli ırk-
lar, %41.40’ını  kültür ırkı melez-
lerinden oluştuğu anlaşılmakta-
dır. Yine TÜİK verilerinden 2010
yılında toplam 4.3 milyon baş
ineğin sağıldığı bunlardan üre-
tilen sütün 12.4 milyon ton ol-
duğu ve bu üretilen inek sütü-
nün %50.80’i  kültür ırklarından,
%10.04’ü yerli ırklardan,
%39.14’ü ise kültür ırkı melez-
lerinden elde edildiği görül-
mektedir (Çizelge 1 ve 2).
Kültür  ırkı  sığır  ve  sağılan  inek
sayılarındaki  artışın  Türkiye’de-
ki  inek  sütü üretimindeki artışı
da beraberinde getirdiği çizelge
2’den görülmektedir. Türkiye’de
son 3 yılda kültür ırkı sığırlardan
üretilen süt miktarında  %3’lük
bir artış görülmektedir. Yerli ırk-
lardaki süt üretimindeki azalma-

nın %1.98 olduğu ancak bu
azalmanın sağılan yerli inek sa-
yısındaki azalmadan daha dü-
şük olduğu görülmektedir.

Sütün genel yapısı
İnsan ve sığırların da dahil oldu-
ğu ve memeliler diye tanınan bu
canlı sınıfında yavrular, ya  ana-
nın veya aynı türdeki diğer ergin
canlının himayesinde olacak
şekilde doğarlar. Kolayca sindi-
rilebilen ve besleme özelliği ba-
kımından tam olan süt, birçok
canlının ve insanların da başta
gelen gıda maddesi haline dö-
nüşmüştür.
Çizelge 3’de ırklara göre kimya-
sal kompozisyonu verilen sütün,
türlere göre değişimi Çizelge
4’de verilmiştir. Süt sıvı bir mad-
dedir. Buna rağmen %13 kadar
kuru madde içerdiği görülmek-
tedir. Bu miktar kuru madde
(katı) olarak vasıflandırılan laha-
nada %5, domateste %6 ve şal-
gamda %9 olarak bulunan kuru
maddeden daha yüksektir. Sü-
tün besleme değeri sadece ba-
sit kimyasal analiz sonuçlarına
dayanılarak ifade edilemez.
Sütte bulunan bazı besin mad-
deleri beslemeye sütteki mik-
tarlarının dalalet ettiği faydadan
daha başka şekilde etki eder-
ler. Örneğin, insan midesinde
süt proteini bulunduğunda, pa-
tatesteki proteinin biyolojik de-
ğeri %70’den %86’ya, beyaz
ekmeğinki %50’den %75’e ve
mısırdaki de iki misli değere
yükselmektedir. Proteinin biyo-

Prof. Dr. Naci TÜZEMEN
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Zootekni Bölümü, Erzurum

İnek sütünün yapısı
ve önemi

Sağılan İnek Sayısı (Baş)
Yıllar Kültür Irkları Kültür -Yerli Melezi Yerli Irklar Toplam

Miktar % Miktar % Miktar %
2008 1.385.730 33.96 1.665.189 40.81 1.029.324 25.22 4.080.243
2009 1.470.886 35.58 1.686.064 40.79 976.198 23.61 4.133.148
2010 1.626.412 37.28 1.787.012 40.96 948.417 21.74 4.361.841

Çizelge 1. Türkiye ‘de Sağılan İnek Sayısı ve Çeşitli Genotiplerin Payı (%)(TUİK, 2010).

İnek Sütü Üretimi (Ton)
Yıllar Kültür Irkları Kültür -Yerli Melezi Yerli Irklar Toplam

Miktar % Miktar % Miktar %
2008 5.380.715 47.80 4.520.465 40.16 1.353.996 12.02 11.255.176
2009 5.713.004 49.32 4.585.859 39.59 1.284.450 11.08 11.583.313
2010 6.309.065 50.80 4.861.835 39.14 1.247.644 10.04 12.418.544

Çizelge 2. Türkiye ‘de İnek Sütü Üretimi ve Çeşitli Genotiplerin Payı (%) (TUİK, 2010).
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içerdiğinden tam bir gıda mad-
desidir. Bu temel besin madde-
leri başka kaynaklardan karşı-
lanabilir, fakat sütte, bunlara
laktoz ilave edilmekte ve böyle-
ce doğada bulunan en mü-
kemmel gıda maddesi oluş-
maktadır (Çizelge 7).
Özellikle büyüyen organizma-
larda süt ve süt ürünleri kalsi-
yum ihtiyacının karşılanması
için vazgeçilmez bir kaynak du-
rumundadır. Vitaminler gıda ile
mutlaka dışarıdan alınması ge-
rekli maddelerdir. Süt hem
yağda, hem de suda çözünen

lojik değeri, sindirilebilir kısmı-
nın yaşama payı ve büyüme
için kullanılan yüzdesidir. Sü-
tün besleme değerini, diğer
maddelerle mukayese edebil-
mek için, sütün sağladığı kalori
miktarının bilinmesi gereklidir.
Bunun için de sütün ortalama
yapısı bilinmelidir. İnek Sütün-
deki Kuru Maddenin Yapısı Çi-
zelge 5’de verilmiştir.
Çizelge 6’dan görüleceği üzere
yüz gram sütte 72.27 kalori bu-
lunmaktadır, bir kilo sütte ise
722.7 kalori var demektir. Ayrıca
sütte bulunan süt şekeri (Lak-
toz) tad bakımından, şekerka-
mışı şekerinin (Sakkaroz) 1/6'i
kadardır ve sütün besleyici vas-
fını yükseltecek bazı özelliklere
sahiptir. Laktoz gerek sindirim
sisteminde, gerekse sütün ken-
dinde kokuşma yapan (pütrifi-
katif)  bakterilerin gelişmesini
önlemeğe çalışır. Bu durum
özellikle sütten fermentasyon
yolu ile  elde edilmiş meşrubat-
lardaki kokuşmayı  önleme  ba-
kımından çok önemlidir. Ergin
fertlerdeki beyin cesametinin ve
hatta zekanın o türün sütünde
bulunan laktozla ilgili olduğu
tahmin edilmektedir.
Örneğin insan sütünde laktoz
kuru maddenin %50’sini oluştu-
rur. Bu miktar inek sütünde
%36, memelilerin daha aşağı
formlarında (fare, kobay, tav-
şan vb.) oldukça azalır. Süt,
protein, vitamin, mineral ve
enerji (karbonhidrat ve yağlar)
gibi dört temel besin maddesini

Sütün Ortalama Yapısı
Irklar Su Kuru Md. Yağ Protein Laktoz Kül

% % % % % %
Ayrshire 86.97 13.03 4.03 3.51 4.81 0.68
Esmer İsviçre 86.85 13.15 3.86 3.48 5.09 0.72
Guernsey 85.37 14.63 5.05 3.90 4.97 0.74
Holstein 87.73 12.27 3.41 3.30 4.89 0.68
Jersey 85.46 14.54 5.05 3.79 5.00 0.70
Tüm Irkların Ort. 87.1 12.9 3.9 3.5 4.8 0.7

Sütün Kompozisyonu
Tür Su Protein Yağ Şeker Kül Kuru Madde

% % % % % %
At 90.5 2.0 1.2 5.8 0.4 9.5
Sığır 87.1 3.4 3.8 4.8 0.8 12.9
Koyun 81.9 5.8 6.5 4.8 0.9 18.1
Keçi 84.1 4.0 6.0 5.0 0.8 15.9
Domuz 84.6 6.3 4.8 3.4 0.9 15.4
İnsan 87.4 2.1 3.8 6.3 0.3 12.6

İnek Sütü

Su 
(%87.1)

N’li Md.
(%3.5)

Süt Yağı
(%3.9)

Süt Şekeri
(%4.8)

Gazlar
CO2 - N2 - O2

Kuru Madde
(%12.9)

Yanan Kısım
(%12.2)

Yanmayan Kısım (%0.7)
Mineraller

Ca-P-K-Na-Mg-Cl2

Ayrıca diğer,

1. Albumin
2. Kazein
3. Lesitin
4. Globulin
5. Protein 
tabiatında 
olmayan N’li
bileşikler.

İnek sütünün genel yapısı
Kuru maddeOrtalama YapısıVaryasyon Sınırları (%)

(%) Yüksek Düşük
Toplam protein3.55 6.40 2.07
1. Kazein 3.02 6.29 1.79
2. Albümin 0.53 1.44 0.25
Yağ 3.80 10.0 1.20
Laktoz 4.90 6.12 2.11
Kül 0.71 1.21 0.35

Madde Ortalama Kalori
Yağ % 3.9 x 9.3 = 36.27
Protein % 3.5 x 4.8 = 16.80
Laktoz % 4.8 x 4.0 = 19.20
Toplam 72.27

nına sahiptir, dolayısıyla çok
çeşitli ürünler halinde piyasada
bulunabilmektedir.  Basit hazır-
lama formu ve uygun gıda bile-
şimi, çok iyi sindirilebilirlik gibi
özellikleri nedeniyle ara öğün-
lerinde en ideal gıdasıdır. Süt
şekeri ve süt ürünleri diabetik
beslenmesinde de kullanılabil-
mektedir. Süt yağı organizmayı
nisbi olarak az yormaktadır,
çünkü çok iyi bir sindirilebilirlik
söz konusudur ve çok kolay
parçalanabilmektedir.

Çizelge 4. Değişik Türlerde Sütün Kompozisyonu

Çizelge 3. Değişik Sığır Irklarında Sütün Yapısı

vitaminleri ihtiva etmektedir.
Ayrıca sütte immunglobulinler
IgG1, IgG2, IgM ve IgA  bulun-
maktadır.  Bunlar toplam gam-
ma globulinler olarak tanınır.
IgG1 ve IgG2 kolostrumdaki im-
mun globulinlerin %85’ini teşkil
ederler. IgG1, IgG2 ve IgM sis-
temik enfeksiyonlara karşı et-
kindir. IgA ise sindirim sistemin-
deki bakterilerin ve virusların
gelişmelerini kontrol eder. Süt,
hazırlama ve işleme formu ne-
deniyle geniş bir kullanma ala-

Çizelge 6. 100 gram sütün sağladığı kalori miktarı.

Çizelge 5. İnek Sütündeki Kuru Maddenin Yapısı



Bilimsel 36

ğer  ve  safra  rahatsızlıklarında
yararlı görülmektedir. Çok yük-
sek biyolojik değerliliği dolayı-
sıyla süt proteini özellikle diyet-
lerde rahatlıkla kullanılmakta-
dır. Süt proteini karaciğer ve
safra hastalarının yiyeceklerin-
de ve diyabetlerin diyetlerinde
kullanılmaktadır. Gastrit ve ül-
ser rahatsızlıklarında süt protei-
ni son derece uygun bir gıda-

Yıllarca gündemde tutulan kalp
ve damar hastalıklarına (Artheri-
osklerosis)  süt tüketimi yoluyla,
ya da direkt olarak tereyağı tü-
ketiminin sebep olduğu ve ölüm
oranını artırdığı iddia edilmekte
ise de, bunun doğru olmadığı
çizelge 8’in incelenmesinden
kolayca anlaşılır.
Sütün  diyet  uygulamasındaki
yeri  hiçbir  zaman  tartışılmaz,
bebeklerin,  küçük çocukların,
okul çağındaki çocuk ve genç-
lerin hamilelerin ileri dönemle-
rinde esansiyel gıda bileşenle-
rinin karşılanmasında, süt em-
zirme devresinde ve yaşlı insan-
ların beslenmesinde süt mutla-
ka gereklidir. Sütün yerine baş-
ka bir gıdayı ikame etmek im-
kansızdır.
Tereyağı diyetik tedbirler için
çok uygun olan çok ideal bulu-
nan kısa ve orta zincirli yağ
asitlerini  içermektedir.  Bu
yağ,  mide,  bağırsak,  karaci-

dünyaya satan bir üretimi he-
deflemek olmalıdır, bunun   için
planlar, projeler geliştirebilme-
nin ve uygulamanın önü açıl-
malıdır.
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dır. Çünkü bu proteinler tam-
pon etkisiyle fazla asitliği dü-
şürmektedirler.

Sonuç
Sütün çok yönlü ve çok yararlı
mükemmel bir gıda olduğu her
geçen gün daha net olarak an-
laşılmaktadır.  Dolayısıyla süt ve
süt ürünlerinin hem üretimi,
hem de tüketimi için her  türlü
bilgilendirme  ve  teşvik  için
gerekli  tedbirlerin  etkili  bir  şe-
kilde  alınması  çok önemlidir.
Üretimin en önemli motoru tü-
ketimdir. Ülkemizde ne yazık ki
gerek et ve et ürünleri ve gerek-
se süt ve süt ürünlerinin tüketi-
mi gelişmiş ülkelere nazaran
çok düşük seviyelerdedir. Ha-
yatın her döneminde ihtiyaç du-
yulan hayvansal ürünleri 7’den
70’e bütün insanlarımızın yete-
rince  tüketebilmesinin yolları
aranmalıdır.  Bunun  için  önce-
likle  yetişen  genç nesillerimizin
hayvansal  ürünleri(et ve süt
ürünleri)  tüketebilmesinin  en
kolay  yolu ilköğretim, lise ve
üniversite gençliğine bu ürünle-
rin ücretsiz dağıtılmasıdır. Bu-
nun için okullarda bir hafta süt
ve  süt  ürünleri ambalajlı  ola-
rak dağıtılmalı, ertesi  hafta et
ve  et ürünlerinin  dağıtılması
gerçekleştirilmelidir.  Hayvansal
ürünlerin  vücudumuza  yarar-
ları (fiziki ve zihinsel gelişimin
en temel unsurlarının hayvansal
gıdalar ile olduğu) ilkokuldan iti-
baren bütün gençliğe öğretil-
melidir.
Sonuç olarak,  sığır yetiştiricili-
ğinde ülkemizin hedefi,  kendi
kendine yeten değil, et ve süt
ürünlerini ülkemizin geleceği
olan kendi öğrencilerimize ve
yoksul ülkelere dağıtan ayrıca

Besin Maddeleri Normal Süt
Yağ (g/100 g)....................................................................3.5
Yağsız kuru madde (g/100 g) ...........................................8.6
Protein (g/100 g)..............................................................3.3
Kazein (g/100 g)...............................................................2.6
Albumin (g/100 g) ............................................................0.5
α-laktoglobülin (g/100 g)...............................................0.13
β-laktoglobülin (g/100 g)...............................................0.30
γ - Globülin (immün globülin) (g/100 g) ........................0.09
Kalsiyum (g/100 g).........................................................0.13
Magnezyum (g/100 g) ....................................................0.01
Potasyum (g/100 g)........................................................0.15
Sodyum (g/100 g)...........................................................0.04
Fosfor (g/100 g) .............................................................0.11
Klor (g/100 g).................................................................0.07
Mangan (µ g/100) .........................................................0.003
Demir (µ g/100) .....................................................0.10-0.07
Bakır (µ g/100).......................................................0.01-0.03
Kobalt (µ g/100).....................................................0.05-0.06
Karoten (µ g/1 g yağ) .......................................................7.0
Vitamin A (µ g/1 g yağ).....................................................8.0
Vitamin D (µ g/1 g yağ).....................................................0.6
Vitamin E  (µ g/1g yağ)......................................................20
Tiyamin (µ g/100 g) ...........................................................40
Riboflavin (µ g/100 g)......................................................150
Nikotinik Asit (µ g/100 g) ..................................................80
Pantotenik Asit (µ g/100 g) .............................................350
Biotin (µ g/100 g) .............................................................2.0
Vitamin B12 (µ g/100 g) ...................................................0.5
Folik Asit (µ g/100 g)........................................................0.1
Askorbik Asit (µ g/100 g) .................................................2.0
Kolin (µ g/100 g) ...............................................................13

Ülke Ölüm Oranı Yıllık tereyağı
100.000'de tüketimi kg./fert

İskoçya 357 7.1
İrlanda 314 16.4
İngiltere ve Galler 311 8.5
ABD. 307 3.4
Avustralya 256 11.6
Yeni Zelanda 252 19.5
Norveç 209 3.9
Fransa 79 11.0

Çizelge 8. Çeşitli ülkelerde tereyağı tüketimi ve 
arterosiklerosis (kalp hastalığından) dolayı ölüm oranları
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ha da vahim gözüküyor. Geçti-
ğimiz yılın Mayıs ayında İstan-
bul barajlarındaki doluluk yüz-
de 88.5 iken bu yılın Mayıs
ayındaki rakam tam anlamıyla
şoke edici: Yüzde 26.89
Doluluk oranlarının özellikle
Temmuz ayından sonra hızlı
bir şekilde düşüşe geçtiği gö-
rülüyor. Ağustos'ta yüzde
64.32 olan barajlardaki doluluk
ekim'de yüzde 46.88, Aralık'ta
yüzde 38.13, Şubat'ta ise yüz-
de 31'e kadar geriledi. Mart'ta
hafif bir artış olsa da doluluk
oranları son iki ayda yeniden

düşüşe geçti ve yüzde 30'un
da altına indi.

Neden işe yaramadı
Son yağışların neden barajlara
bir etkisinin olmadığını değer-
lendiren uzmanlar, özellikle ya-
ğışların yüzeysel akışa geçip
denize dökülmesine ve bölge-
sel olmasına dikkat çekiyor.
Suyun barajlara faydalı olabil-
mesi olması için yavaş yavaş
yağması gereğine dikkat çe-
ken uzmanlar, ayrıca kışın bek-
lenen kar yağışlarının gerçek-
leşmemesinin barajların bu ka-
dar düşmesinde çok önemli
olduğunun altını çiziyor. Dö-
nemsel yağışların ise önemli
bir etkisinin olmayacağının altı
çiziliyor. 
İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Orhan Şen,  yağışların ne-
den etkili olmadığını şu sözler-
le anlattı:
"Bu yağışlar, bir anda ve hızlı
yağıp çok fazla suyu aşağıya
indirdiği için yüzeysel akışa
geçip denizlere akıyor. Yağışın
toprağa temas etmesi, toprağa
geçip yeraltı sularını besleme-
si lazım. İstanbul gibi beton-
laşmış, asfalt bir yerde toprağı
göremiyorsunuz. Ya gölet olu-
yor ya da akıp gidiyor. Yeraltı-

Son yağışlar maalesef hiçbir işe yaramadı

İstanbul'u son günlerde etki-
si altına alan yağmurun ba-
rajlara hiç bir faydası olma-

dı. Hatta aksine, barajlardaki
doluluk günden güne azalıyor.
Uzmanlara göre bu düşüşün
en önemli sebebi ise yağışların
çok hızlı olması, bölgesel ol-
ması ve yüzeyde kalmaması.
İSKİ'nin verilerine göre İstan-
bul barajlarındaki doluluk gün-
den güne azalıyor. Bugün iti-
bariyle barajlardaki doluluk
yüzde 26.44'e kadar gerilemiş
durumda. Bir önceki hafta Per-
şembe günü ise doluluk yüzde

27.32 düzeyindeydi. Daha da
önceye gidildiğinde 22 Mayıs
tarihinde yüzde 28.86 düzeyin-
de olan doluluk o günden son-
ra istikrarlı bir şekilde düşme-
ye başladı. Yağan yağmurların
barajları dolduracağı beklenti-
sinin aksine 26 Mayıs'ta yüzde
28'e gerileyen doluluk oranı
kademe kademe düşerek yüz-
de 26 sınrına doğru yaklaşıyor.

Son 1 yıl 
daha da vahim
Son 1 yıldaki aylık ortalamala-
ra bakıldığında ise durum da-
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na etkisi olmuyor. Yüzeysel
akışa geçiyor. İstanbul'da yapı-
laşma çok. Su toplama havza-
ları imara açılmış, çok yapılaş-
ma var. Dolayısıyla bu yağışla-
rın barajlara etkisi beklenilen
şekilde olmuyor."
Prof. Dr. Orhan Şen, barajlar-
da su havzalarındaki betonlaş-
manın da olumsuz etkilerinin
görüldüğünü kaydederek, ba-
rajların su tutmasında orman-
lık alanların korunmasının bü-
yük önem taşıdığını sözlerine
ekledi.
Şen ayrıca küresel ısınmadan
dolayı bölgede iklim değişikli-
ğinin meydana geldiğini ve
Türkiye'nin artık "yarı tropik ik-
lim" sisteminde kabul edilmesi
gerektiğini anlattı. Şen, "Yarı
tropikal iklim" sisteminde,
mevsim değişimleri sırasında
kısa süreli sağanağın normal
olduğunu aktararak, şu bilgile-
ri verdi:
"Tropik iklim kuşağı, 30 derece
enlemlerinden başlar ancak
küresel iklim değişikliği nede-
niyle kuzeye doğru kaymaya
başladı. Yarı tropik olan kısım,
bizim bölgemize geldi. Daha
ileriki senelerde, tropik iklime
doğru girmeye başlayacağız.
Aşırı yağışlar, kuraklık, fırtına,
hortum, bu iklim değişikliğin
sonuçlarındandır. Küresel ısın-
madan önce tabi ki bu yağış
normal değildi. Dünyanın orta-
lama sıcaklığı 2 derece artış
gösterdi. Bunun yanı sıra sera
gazlarından en önemlisi olan

karbondioksit 400 ppm'e çıktı.
400 ppm, geçmişte görülme-
miş bir değer. Dolayısıyla dün-
ya ısınmaya devam ediyor.
Isınma devam ettikçe Türki-
ye'de bunun etkileri, sellerle fır-
tınalarla kuraklıkla kendisini
gösterecek. Yani, küresel iklim
değişikliği nedeniyle Türki-
ye'de mevsim değişimleri dö-
neminde, afet şeklindeki fayda-
dan çok zarar veren aşırı yağış-
lar bundan sonra da olacak."

Mogan ve Eymir’un
suyu da azalıyor
Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI
(Ankara), (DHA)
Ankara ve ilçesi Gölbaşı’nda
hayat veren Mogan ve Eymir

göllerinde su seviyesi, yağmur-
lara rağmen azalmaya devam
ediyor. Her iki gölde su seviye-
sinin son bir ay içersinde yarım
metre azaldığı görüldü. Yaz dö-
neminde kıyılarda bataklık gö-
rülebileceği belirtildi.
Gölbaşı İlçesi Koruma, Geliş-
tirme ve Turizm Derneği Baş-
kanı İsa Ömercan, "Gölde ted-
birler alınmazsa önümüzdeki
ay kıyılarda bataklıklar oluşa-
bilir" dedi. Son zamanlarda
Gölbaşı’na düşen yağmurların
su seviyesini yükseltmediğini,
önümüzdeki yaz ayında ve ha-

vaların ısınmasıyla birlikte Mo-
gan ve Eymir göllerinde kurak-
lık tehlikesi yaşanabileceğine
dikkat çeken Ömercan, şunları
söyledi:
"Mogan’dan Eymir gölüne ka-
naldan su bırakılıyor. Son bir
ay içerisinde su seviyesi yakla-
şık yarım metre düşmüştür. Bu
hızla giderse önümüzdeki ay
kıyılarda bataklık görülebilir.
En azından kanal tahliye ka-
pakları kapatılarak suyun Mo-
gan Gölü’nde kalması sağlan-
malıdır" dedi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
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Damızlık sığır yetiştiricili-
ğinde sürü yenileme ora-
nı, ıslah programının ba-

şarısında olduğu gibi yetiştirici-
liğin kârlılığında da önemli bir
etkiye sahiptir. Sürü yenileme
oranının yüksek veya düşük ol-
masında sürüden çıkarma ka-
rarları önemli rol oynar. Bu ne-
denlerle, işletme ve populasyon
düzeyinde sürüden çıkarma ne-
denleri ve sürü yenileme oranı-
na ilişkin kayıtların eksiksiz bir
biçimde tutulması, ulusal ve
uluslararası standartlara uygun
analiz edilmesi ve sonuçların
kullanıma sunulması gerekmek-
tedir. Bu makalenin amacı, sürü
yenileme oranı ve sürüden çı-
karma nedenlerine ilişkin çalış-
malar ve standartlar bakımından
gelişmiş ülkeler ile Türkiye’deki
durumu karşılaştırmak ve Antal-
ya’da yapılan bir çalışmada elde
edilen sonuçlara da dayanarak
öneriler sunmaktır.
Süt sığırı yetiştiriciliğinde sürü
yenileme oranı kârlılığı etkileyen
en önemli unsurlardan biridir.

Kârlılık açısından bakıldığında,
her yıl sürüye katılan ineklerin
oranının %25 ile %30 arasında
kalması ve %35’i geçmemesi
gerektiği ileri sürülmektedir (Ro-
gers ve ark., 1988; Gruis ve ark.,
2005). Sürü yenileme oranı ile
damızlıkta kalma süresi arasın-
da yakın bir ilişki vardır. Şöyle
ki, sabit büyüklükteki bir sürüde
damızlıkta kalma süresi uzadık-
ça sürü yenileme oranı azala-
cak, damızlıkta kalma süresi kı-
saldıkça sürü yenileme oranı
yükselecektir. İlk buzağılama ta-
rihi ile sürüden çıkma tarihi ara-
sındaki süre olarak tanımlanan
damızlıkta kalma süresinin 33-
48 ay arasında değişmesinin
kârlılık açısından optimal olaca-
ğı ileri sürülmüştür (Van Aren-
donk ve Dijkhuizien, 1985; Ro-
gers ve ark., 1988; McCullough
ve DeLorenzo, 1996). Buna gö-
re, ineklerin ortalama olarak 3-4
yıl süreyle işletmede tutulması
ve dolayısıyla her yıl sürünün
%25’i ile %30’unun yenilenmesi
gerekmektedir. 

Sürü yenileme oranı önemli öl-
çüde yetiştiricilerin sürüden çı-
karma kararlarına bağlıdır. Bu
konuda yetiştiricileri karar alma-
ya iten çok sayıda neden bulun-
maktadır. Bu nedenler gelenek-
sel olarak, istemli (voluntary) ve
zorunlu (involuntary) olmak
üzere iki başlık altında toplanır
(Martin, 1992; Seegers ve ark.,
1998; Neerhof ve ark., 2000;
Weigel ve ark., 2003). Buna gö-
re, ihtiyaç fazlası damızlık satış
ve düşük süt veriminden dolayı
damızlık veya kasaplık satış is-
temli; kısırlık, yaşlılık, meme so-
runları, ayak-bacak sorunları,
hastalık, ölüm gibi nedenler ise
zorunlu çıkarma nedenleri ara-
sında sayılmaktadır. Fetrow ve
ark (2005) ise bu gruplamaya
karşı çıkmış ve alternatif olarak
sürüden çıkarma nedenlerini bi-
yolojik ve ekonomik nedenler
şeklinde iki başlık altında topla-
manın daha doğru olacağını ile-
ri sürmüşlerdir. Buna göre; kı-
sırlık, ölüm, verem, ağır biçimde
sakatlanma gibi nedenler zo-
runlu; ihtiyaç fazlası satış, dü-
şük süt veriminden dolayı satış,
yaşlılık, meme yangısı gibi ne-
denler ise ekonomik amaçlı çı-
karma nedenleri sayılmalıdır.
Bu çalışmada önce sürü yenile-
me oranı ve daha sonra sürü-
den çıkarma nedenleri üzerinde
durulmuş, bu açıdan Türki-
ye’deki durum irdelenmiş ve ko-
nu hakkında öneriler sunulmuş-
tur.

Sürü Yenileme Oranı
Sürü yenileme oranı (SYO), be-
lirli bir süre içinde sürüye katılan
ineklerin o dönem içinde yetiş-
tirilen inek sayısına oranı şeklin-
de tanımlanır ve hesaplanır. Sü-
rüye yeni katılan inekler ya ilk
kez buzağılayan ya da dışarı-
dan alınan ineklerdir. Genellikle

yıl bazında hesaplandığından
sürü yenileme oranı hesaplama-
larında yılbaşı ve yılsonu inek
mevcutlarının ortalaması kullanı-
lır. Özetle; yıllık sürü yenileme
oranını hesaplanmak için yıl
içinde sürüye katılan inek sayı-
sının (SKIS) o yılda sürüde bu-
lunan ortalama inek sayısına
(OIS) bölünmesi ve elde edilen
değerin 100 ile çarpılması ge-
rekmektedir.
SYO = 100 * SKIS/OIS 
İnek varlığı yıldan yıla önemli öl-
çüde değişmeyen, başka deyiş-
le, sürü büyüklüğü sabit olan iş-
letme veya ülkelerde SYO ile
sürüden çıkarma oranı (SÇO)
birbirine eşittir. Büyüyen veya
küçülen sürülerde ise SYO ve
SÇO birbirinden farklı değerler
alır. Örnek olarak hazırlanan Çi-
zelge 1’deki değerlerden anlaşı-
lacağı üzere, yıldan yıla küçülen
veya büyüyen işletmelerde
SÇO ve SYO değerleri doğal
olarak farklı olmaktadır. SYO’nın
hesaplanmasında olduğu gibi,
SÇO’nın hesaplaması amacıyla
yıl içinde sürüden çıkarılan inek
sayısı o yıla ait ortalama inek sa-
yısına bölünmüştür.
Başka sürülerden dişi damızlık
almayan ve inek sayısı yıldan yı-
la sabit kalan sürülerde SYO de-
ğerinin %40’ı aşması beklen-
mez. Bu tür işletmeler, sürü ye-
nilemede kullanacakları genç
damızlıkları kendileri yetiştirmek
zorundadır. Çizelge 2’de görü-
len ve ideal sayılabilecek döl ve-
rimi değerleri kullanıldığında da-
hi 100 baş inekten elde edilebi-
lecek 24 aylık toplam düve sayı-
sı 40 baş dolayında kalmakta-
dır. Dolayısıyla, düvelerin tümü
sürü yenilemede kullanılsa bile
SYO %40’ı aşamayacaktır. 
SYO değerinin %40 olmasının
anlamı, sürü varlığının sabit tu-
tulabilmesi için yaşamı boyunca
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caktır. Genetik seviyenin yüksel-
mesi için sürüye katılan gençle-
rin genetik seviyesinin çıkarılan
ineklerinkinden daha yüksek ol-
malıdır. Bu durumda, %32 ora-
nındaki gençlerden bir kısmının
elenerek damızlık dışı kalması
büyük ihtimaldir. 
Buraya kadar yapılan açıklama-
lar göstermiştir ki, sürü yenile-
me oranı (SYO) yetiştiriciler için
olduğu kadar bölgesel ve ülke-
sel düzeyde planlama ve politi-
ka oluşturmadan sorumlu kişi
ve kurumlar için son derece
önemli bir değerdir. Hesaplan-
ması oldukça kolay olan SYO
için her bir işletme bazında yıl-
başı ve yılsonu itibarıyla inek sa-
yıları ile yıl içinde sürüden çıka-
rılan ineklerin sayısı ve sürüye
katılan ineklerin sayısının dü-
zenli olarak kayıt edilmesi yeterli
olacaktır. 
Bu kadar önemli ve kolay he-
saplanabilir olmasına rağmen,
yapılan incelemede Türkiye Da-
mızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez
Birliği veri tabanında eksiklikler
olduğu ve SYO’nın ancak dolay-
lı yollarla tahmin edilebileceği
saptanmıştır. Söz konusu veri
tabanından yararlanarak yapı-
lan bir çalışmada Türkiye Hols-
tein populasyonunda sürü yeni-
leme oranının %36,3 ile %38,9
arasında değiştiği ileri sürülmüş
(Kumlu ve Akman, 2004); başka

bir çalışmada da, ortalama da-
mızlıkta kalma süresinin 25,1 ay
ve bu sürede inek başına orta-
lama buzağılama sayısın 2,23
olarak gerçekleştiği bildirilmiştir
(Kumlu ve Akman, 1999). Her iki
çalışmada bildirilen değerlerin
ideal değerlerden uzak olduğu,
populasyonda ihtiyaç fazlası
genç dişi damızlık satışının ola-
naksız olduğu, hatta, populas-
yondaki inek sayısı sabit tutula-
caksa, dişi damızlık ithalatının
zorunlu olduğunu açıkça ortaya
koymaktadır. Bununla birlikte,
Antalya’da yapılan bir çalışma-
da bu karamsar tabloyu değişti-
recek nitelikte değerler bildiril-
miştir. Antalya Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Birliği’ne üye 133 iş-
letmede Ağustos 2004- Eylül
2005 döneminde yapılan çalış-
mada toplam 1.089 baş inek iz-
lenmiş ve bu dönemde 209 baş
ineğin sürüden çıkarıldığı sap-
tanmıştır (Işık, 2006). Dönem
içinde sürüye katılan inekler dik-
kate alınmadığı için, yukarıda
belirtilen eşitlik yardımıyla
SYO’nı veya SÇO’nı hesapla-
mak mümkün olamamıştır. Dö-
nem başı ve sonunda aynı sayı-
da inek olduğu varsayıldığında
SYO’nın %19 gibi, Kumlu ve Ak-
man (2004) tarafından bildirilen
değerlerden çok düşük seviye-
de kaldığı ortaya çıkmaktadır.
Damızlıkta kalma süresi de
Kumlu ve Akman (1999) tarafın-
dan bildirilen değerin yaklaşık
iki katı düzeyinde, 47 ay olarak
bildirilmiştir. Yaylak (2003) İzmir
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
üyesi olan ve Ödemiş İlçesi’nde
bulunan işletmelerde yaptığı bir
çalışmada damızlıkta kalma sü-
resini 34,9 ay olarak bildirmiştir. 
Yukarıda verilen araştırma so-
nuçlarının birbirinden çok farklı
olduğu açıkça ortadadır. Işık
(2006) ve Yaylak (2003) tarafın-
dan bildirilen değerler damızlık-
ta kalma süresi ve sürü yenime

oranı bakımından büyük bir so-
runun olmadığına ve damızlık
genç dişi ithalatının gereksiz ol-
duğuna işaret ederken Kumlu
ve Akman’da (1999 ve 2004) bil-
dirilen değerler ise tam tersi yo-
rumlara meydan verebilecek ni-
teliktedir. Bu karışıklığı asgariye
indirmek için Türkiye Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Merkez Birli-
ği’nin veri tabanında gerekli dü-
zenlemeler bir an önce yapılma-
lı ve bunu destekleyecek saha
çalışmaları özenle yapılmalıdır.

Sürüden Çıkarma 
Nedenleri
Sürü yenileme oranı (SYO) ve
sürüden çıkarma oranını (SÇO)
saptamak önemli bir adımdır fa-
kat sürüden çıkarma nedenleri
ile tamamlanmaz ise eksik kalır.
Hangi neden veya nedenlerden
dolayı ineklerin sürüden çıktığı
veya çıkarıldığını saptanırsa,
SYO ve SÇO’nı denetim altına
almak, istenen seviyede tutmak
mümkün olabilir. Her şeyden
önce, çıkarma nedeni bilindiğin-
de, büyük masraflarla yetiştiril-
miş ve büyük umutlarla seçile-
rek sürüye katılmış bir ineğin er-
ken dönemde sürüyü terk etme-
sine karşı önlem alınabilir. 
Daha önce belirtildiği üzere,
hangi ineğin neden ve ne za-
man sürüden çıkarılması gerek-
tiği konusunda yetiştiricileri ka-
rar almaya iten çok sayıda ne-
den vardır ve geleneksel olarak
bunlar istemli ve istemsiz (zo-
runlu) olmak üzere iki başlık al-
tında toplanır. Son dönemlerde
ise Fetrow ve ark (2005) bu
gruplamaya karşı çıkmış ve al-
ternatif olarak sürüden çıkarma
nedenlerini biyolojik ve ekono-
mik nedenler şeklinde iki başlık
altında toplamanın daha doğru
olacağını ileri sürmüşlerdir. Ge-
leneksel gruplama ile Fetrow ve
ark. (2005) tarafından önerilen
gruplama arasındaki fark Çizel-

Çizelge 1. Yıl İçinde İnek Sayısı Sabit Kalan (A), Azalan (B) ve Artan (C) Sürülerde Sürü Yenileme ve Sürüden Çıkarma Oranları

İnek varlığı (baş)      Çıkarılan inek Katılan inek OIS SYO SÇO

İşletme Yılbaşı Yılsonu (baş/yıl) (baş/yıl) (baş) (%) (%)

A 100 100 30 30 100 30 30

B 100 90 40 30 95 32 42

C 100 110 30 40 105 38 29

Çizelge 2. Döl Verimine İlişkin Değerler 

İnek sayısı (baş) 100

Buzağılama oranı (%) 90

Eşeysel oran (%) 50

0-3 ay ölüm oranı (%) 5

4-12 ay ölüm oranı (%) 3

13-24 ay ölüm oranı (%) 3

İlk buzağılama yaşı (ay) 24

Damızlığa uygun düve oranı (%) 70-80

her bir ineğin ortalama 2,5 kez
buzağılaması gerektiğidir. Böy-
lesi bir işletmenin ihtiyaç fazlası
damızlık düve satması söz ko-
nusu değildir. Buzağılama ora-
nından yola çıkarak iki buzağıla-
ma arası süreyi veya daha kısa
deyimle buzağılama aralığını
tahmin etmek olasıdır. Örneğin,
yukarıdaki gibi buzağılama ora-
nı %90 olarak kabul edilirse, bu
sürüde buzağılama aralığı 13,3
ay (1/0,9) dolayında olacaktır. 
İnek başına ortalama buzağıla-
ma sayısı 2,5 ve buzağılama
aralığı 13,3 ay olduğuna göre,
sürüde ineklerin ortalama da-
mızlıkta kalma süresi 2,8 yıl ola-
caktır. Bu değere, 24 ay olarak
kabul edilmiş olan ortalama ilk
buzağılama yaşı eklendiğinde
ineklerin sürüde ortalama 4,8 yıl
(57 ay) kaldıkları ortaya çıkar.
Yukarıda belirtilen değerler, do-
ğan ve 24 aylık yaşa kadar ha-
yatta kalan tüm düvelerin da-
mızlık olarak kullanılması duru-
munda geçerli olacaktır. Oysa,
bunların bir kısmı kısır olabilir,
ağır bir sakatlık veya hastalık
geçirebilir, damızlıkta kullanıl-
masına engel olacak bazı be-
densel kusurlara sahip olabilir
veya istenen niteliklere sahip ol-
mayabilir. Deneyimler, bu ve
benzer nedenlerle damızlık ola-
rak seçilmeyen düve oranının
%15-40 arasında değiştiğini
göstermektedir. Damızlığa uy-
gun olan düve oranı %80 oldu-
ğunda SYO %32’ye, %70 oldu-
ğunda ise SYO %28’e gerileye-
cektir. Bu durumda inek başına
gerekli ortalama buzağılama sa-
yısı 3,5’e, ortalama damızlıkta
kalma süresi 3,5 yıla yüksele-
cektir. Sürüde genetik seviye
arttırılmak istendiğinde, seleksi-
yon yapılması kaçınılmaz ola-
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ge 3’te açıkça görülmektedir.
Geleneksel gruplamaya göre,
yalnızca verim düşüklüğü ve ih-
tiyaç fazlası damızlık veya ka-
saplık satış istemli çıkarma ne-
deni sayılırken ve geri kalan tüm
nedenler yetiştiricilerin zorunlu
çıkarma nedenleri arasında
gösterilirken Fetrow ve ark.
(2005), yalnızca, gelecekte üret-
ken olma olasılığını yitirmeye
yol açan nedenleri biyolojik çı-
karma nedeni, başka bir deyiş-
le, zorunlu çıkarma nedeni say-
mışlardır. Biyolojik nedenler ara-
sına ölüm, gerçek kısırlık, ağır
biçimde sakatlanma, mecburi
kesim gerektiren sakatlıklar ile
onulmaz hastalıklar dahil edil-
miştir. Buna karşılık örneğin,
meme yangılarını zorunlu değil,
ekonomik nedenler arasına koy-
muşlardır. Gerekçe olarak da,
yetiştiricilerin her memesi yangı-
lı ineği sürüden çıkarmadığını,
ancak yerine daha iyisini buldu-
ğu zaman veya ekonomik açı-
dan tahammül edilemez kayıp-
larla karşılaştığında ineği çıkar-
dığını göstermişlerdir. Dolayısıy-
la bu ölüm, ağır sakatlık veya kı-
sırlık gibi bir zorunlu çıkarış de-
ğil, ekonomik amaçla çıkarıştır. 
Fetrow ve ark. (2005) yetiştirilen
inekleri 4 farklı sonun beklediği-
ni ve bunların sırasıyla damızlık
satış, kasaplık satış, imha ve
ölüm olduğunu belirtmişlerdir.
Buradan hareketle, sürüden çı-
karılan her bir ineğin yukarıda
belirtilen 4 akıbetten hangisine
uğradığının soy kütüğü sistemi-

ne işlenmesi gerektiğini ve daha
sonra çıkarma nedeninin ayrıca
kayıt edilmesini önermişlerdir.
Başka bir deyişle, ineklerin ön-
ce akıbetleri ve ardından da çı-
karılma nedenleri açık bir biçim-
de kayıt edilebilmelidir.
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştirici-
leri Merkez Birliği veri tabanında
ineklerin akıbeti ve çıkarılma ne-
denleri için ayrı kayıt olanağı ta-
nınmıştır. Yapılacak ilk iş, akıbet
ve çıkarma nedenleri ile ilgili
kodların gözden geçirilmesi ve
güncelleştirilmesidir. Asıl yapıl-
ması gereken ise, konu ile ilgili
sağlıklı verilerin düzenli olarak
toplanıp kayıt edilmesidir. Çün-
kü, halen bu konuda çok az veri
toplandığı ve toplanan verilerin
kullanılır durumda olmadığı bi-
linmektedir. Sürüden çıkma ne-
denleri üzerine yapılan araştır-
malar, geleneksel gruplamaya
göre, zorunlu nedenlerin payı-
nın çok daha yüksek olduğunu
ortaya koymuştur. Örneğin zo-
runlu nedenlerin payını Bascom
ve Young (1998) %78, Seegers
ve ark. (1998) %71, Yaylak
(2003) %56 ve Işık (2006) %69
olarak bildirmişlerdir. Sürüden
çıkarma nedenlerinin payını
göstermek amacıyla Işık (2006)
tarafından bildirilen değerler Çi-
zelge 4’te verilmiştir. 
Çizelge 4’teki değerlerden anla-
şılacağı üzere, Antalya Holstein
populasyonunda üreme sorunla-
rı %31 ile ilk sırada yer alırken ve
onu, ihtiyaç fazlası damızlık satış
ile süt verimi düşüklüğü izlemek-

Çizelge 3. Sürüden Çıkarma Nedenleri ve Bunların Geleneksel Gruplan-
ması ile Fetrow ve ark. (2005) Tarafından Önerilen Gruplama Şekli

Geleneksel Çıkarma Nedenleri Öneri

İstemli Verim düşüklüğü Ekonomik

İhtiyaç fazlası satış

Meme yangısı

Meme yapısı

Ayak-bacak sorunları

Üreme sorunları

Zorunlu Yaşlılık

Ağır sakatlık

Onulmaz hastalık (tüberküloz vb) Biyolojik

Kısırlık

Ölüm

Çizelge 4. Sürüden Çıkarma Nedenlerine 
Göre Antalya’da Çıkarılan İnek Sayısı ve Oranları

Sürüden çıkarma nedeni N %

İstemli Süt verim düşüklüğü 27 13

İhtiyaç fazlası damızlık satış 37 18

Toplam 64 31

Ölüm 10 5

Meme sorunları 19 9

Üreme sorunları 65 31

İstemsiz Ayak-tırnak sorunları 2 1

Yaşlılık 18 9

Diğer 31 15

Toplam 145 69

Genel Toplam 209 100

bildiride konu ile ilgili gelişmeler
ele alınmış ve Türkiye’deki ek-
sikliklerin altı çizilmiştir. Sürü yö-
netimi ve ıslah açısından son
derece önemli bir gösterge olan
sürü yenileme oranı ve sürüden
çıkarma oranının işletme, bölge
ve ülke düzeyinde yıllık aralıklar-
la hesaplanması için yılbaşı ve
yılsonu inek varlığı ile yıl içinde
sürüye katılan ve sürüden çıkan
ineklerin eksiksiz bir biçimde
soy kütüğüne kayıt edilmesi
mutlaka sağlanmalıdır. Her yılın
sonunda hazırlanacak raporlar-
da durum ortaya konulmalı, ir-
delenerek sorunların çözümüne
yönelik somut öneriler geliştiril-
meli ve önlemler alınmalıdır.
Fetrow ve ark. (2005) tarafından
önerilen ve dünyada yaygın bir
biçimde kullanılmaya başlanan
şekilde ineklerin akıbeti ve sürü-
den çıkma nedenleri saptanıp
soy kütüğüne kayıt edilmelidir.
Belirli aralıklarla yapılacak ana-
lizlerde hangi hallerde ve hangi
nedenlerden dolayı sürüden çı-
karmanın ön plana çıktığı belir-
lenmeli; biyolojik veya zorunlu
nedenlerle çıkan ineklerin oranı-
nı en az seviyeye çekmenin yol-
ları aranmalıdır.
Bu konuda öncelikli görev, el-
bette, Türkiye Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği’nindir.
Bu konuda Merkez Birliği des-
teklemek, başta Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığı olmak üzere araş-
tırma kurumları ve konu uzman-
ları ile hayvancılık alanında faa-
liyet gösteren özel sektör kuru-
luşlarının görevidir. 

tedir. Bu konuda yapılan araştır-
maların çoğunda ilk 3 sırayı üre-
me sorunları, meme problemleri
ve verim düşüklüğü veya ihtiyaç
fazlası satış paylaşmaktadır
(Martin, 1992; Anonim, 2000;
Bascom ve Young, 1998; See-
gers ve ark., 1998; Yaylak 2003). 
İneklerin yalnızca bir nedenden
dolayı değil, birden çok nedene
bağlı olarak sürüden çıkarılabi-
leceği görüşüyle yapılan araştır-
malarda farklı sonuçlar alınmış-
tır. Bascom ve Young (1998) ta-
rafından yapılan bir saha çalış-
masında çıkarılan ineklerin
%35’ine 2. neden gösterildiğini
ve kayıt sisteminde en azından
3 farklı nedenin kayıt edilmesine
olanak sağlayacak düzenleme-
nin yapılmasında yarar olduğu-
nu belirtmişlerdir. Buna karşılık
Seegers ve ark. (1998) 2. çıkar-
ma nedeni belirtilen inek oranı-
nın %23’te kaldığını, 2. neden
bildiren yetiştiricilerin zorlandığı-
nı ve boş kalmasın diye işaret
ettiklerini belirtmiş, bu nedenle
de birden çok nedenin kullanıl-
masına gerek olmadığını ileri
sürmüşlerdir. Fetrow ve ark.
(2005) ise birden çok nedene
yer verilmesinin yararlı olduğu-
nu ve kayıt sistemine eklenme-
sini önermişlerdir. Işık (2006)’da
elde edilen sonuçlara göre ye-
tiştiriciler yalnızca ineklerin
%23’üne 2. ve %2’sine 3. neden
gösterebilmişlerdir.
Damızlık sığır yetiştiriciliğinde
sürü yenileme oranı ve sürüden
çıkarma nedenlerini tartışmaya
açmak amacıyla hazırlanan bu
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Sütleri soğutuyoruz!

ri büyümeye başladı. Günümüz
trendi daha az çiftlik daha çok
hayvan barındırma prensibi ile
yürümektedir. Bugün üretici, sü-
tü işleyen firma ve tüketici ara-
sındaki mesafe ilk zamanlara
oranla daha uzundur. Sütün çift-
likte depolanmasından sonra,
süt işleyen firmalara nakliyatı
esnasında, bakterilerin ortama
uyum sağlaması ve çoğalması
gündeme gelebilmektedir. Süt
kalitesini ilk sağıldığı andaki gibi
koruması çok zordur. Depola-
nan süt sıcaklığı düşürüldüğü
takdirde, kimyasal işlem ve mik-
robiyolojik üreme yavaşlamak-
ta, sütteki kalite düşüşü gecik-
mektedir. Bu bilgi günümüzde,
hem üreticiler, hem süt işleyen
firmalar,   hem de tüketiciler ta-
rafından kabul gören bir yöntem
olarak benimsenmekte ve uygu-
lanmaya çalışılmaktadır.
Soğutma süt kalitesini yüksek
seviyede tutabilmek için en iyi
yöntemlerden biridir.
Sütün çiftlikte soğutulması için
2 temel unsur bulunmaktadır.
– bakteri üreme/bozulmalarını
engellemek.
– sütü çiftlikte depolayarak bi-
rim taşıma maliyetlerini düşür-
mek
Süt kalitesi temel olarak üretim
esnasındaki hijyenden başla-
maktadır. Önemli kritik nokta,
üretim esnasındaki bakteri sayı-
sı ile saklama esnasındaki bak-
teri sayısının çoğalmadan ko-
runmasının sağlanabilmesidir.
Vücut sıcaklığında, bakteri sayı-

Son yıllarda Türkiye’deki
süt hayvancılığında oto-
masyon konusunda yatı-

rımcılarımızın ciddi şekilde bilin-
çlendiğini görmek bizim için
son derece memnun edici bir
durumdur. Süt ve süt ürünleri-
nin besin maddesi olarak ne ka-
dar önemli olduğu artık herkes
tarafından bilinmektedir. Süt ka-
litesine etki eden, inek yaşam
alanından, son tüketicinin önün-
deki bardağa kadar her bir aşa-
manın ne kadar önemli olduğu-
nu biliyoruz. Bu yazımızda size
sütün hijyenik şekilde sağılma-
sından hemen sonra, süt tanke-
rine teslim edilmeden önceki
soğuk süt zincirinin önemli bir
halkasını, yani sütün neden so-
ğutulduğunu ve soğutma yön-
temlerini anlatmaya çalışacağız.

1-Sütü neden soğuturuz?
Eski zamanlardan beri insanoğ-
lu kendi besin kaynağını sağla-
yabilmek adına, tarım ve hay-
vancılıkla uğraşmaktadırlar. İlk
zamanlarda hayvanlar işgücü
üretmek yerine besin kaynağı
olarak değerlendirilmekteydiler.
Özellikle ineklerin eti ve sütün-
den mümkün olduğunca yarar-
lanılmaktaydı. Özellikle o dö-
nemde aileler ihtiyaçlarını karşı-
layabilmek adına kendi üretim-
lerini kendileri yapmaktaydılar.
Daha sonraları ise sanayi ve
profesyonel yaşamın gelişmesi
ile üreticiler, tüketiciler için birer
tedarikçi haline dönüştüler ve
bu sayede çiftliklerin kapasitele-

bulunan yağ ve proteinler sak-
lanma aşamasında koşullara
bağlı olarak değişim gösterebil-
mektedir. Bu da süt kalitesini
değiştirmektedir. Bu değişimler
genellikle 2 tiptir. Sütte ve tere-
yağlarında lezzet bozulmaları
ortaya çıkmaktadır.  
• Oksidasyon: Sütte metalik bir
tat oluşumuna yol açar. Ayrıca
tereyağlarında da lezzet bozuk-
luğu ortaya çıkar. İstenmeyen
bu durumu önlemenin başlıca
yollarından bir tanesi sütün di-
rek güneş ışığından korunma-
sıdır.
• Lipolisis: Sütün içindeki yağın
parçalanması sonucunda,
glycerol ve serbest yağ asitleri-
nin ortaya çıkması olayıdır. Sü-
tün tadında küflü, bayat veya acı
bir oluşum meydana gelir. Bu
durumu önlemenin başlıca yol-
larından biri ise, sütün hasardan
korunmasıdır. Gereğinden fazla
pompalama, karıştırma veya
çalkalama işlemlerinden kaçın-
mak gerekmektedir.   
3. Mikrobiyolojik Hijyen: Zayıf
mikrobiyolojik süt hijyeni, gıda
zehirlenmelerin ve enfeksiyonla-
rının nedenini oluşturabilmekte-
dir. Bu etki ile karşılaşmamak
adına sütün soğutulması önemli
bir kriterdir. Bakteriler tek hücre-
li mikroorganizma grubudur ve
ikiye bölünerek çoğalırlar. Süt,
özel içeriğinden ötürü geniş

Emre ÜÇER, Delaval
Ürün Müdürü - Yatırım Malları

sı çok hızlı bir şekilde katlanarak
çoğalabilmekte ve çok düşük
bakteri sayısına sahip sütlerde
bile sayısal olarak çok hızlı artış-
lar gözlemlenebilmektedir. Hij-
yenik koşullar altında üretilen
süt 15-20 saate kadar iyi kalite-
de korunabilmektedir. Bununla
beraber, saklama sıcaklığı başlı
başına önemli bir faktör değildir;
Sütün 4 °C’ye ne kadar sürede
soğutulduğu da en kritik etken-
lerden bir tanesini oluşturmakta-
dır. Depolama tankları sütü 4
°C’ye belli bir sürede soğutmak
üzere dizayn edilmektedirler.

Süt Hijyeni ve Kalitesi
Süt kalitesine etki eden birçok
faktör bulunmaktadır. Biz bu
faktörlerden başlıca 3 tanesini
ana hatlarıyla açıklamaya çalı-
şacağız. 
1. Fiziksel hijyen
2. Kimyasal Hijyen
3. Mikrobiyolojik Hijyen
1. Fiziksel hijyen: Sütte fiziksel
hijyen genel yapılar ile aşağıda-
ki şekilde açıklanmaktadır.
• Sütün Yoğunluğu: 1.028 ve
1.038 g/cm3 değerleri arasındadır. 
• Sütün Donma noktası: -0.54
den -0.59°C değerleri arasındadır. 
• Sütün H+ iyonlarının asitlik
konsantrasyonu.
2. Kimyasal hijyen: Sütün içinde
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bakteri yelpazelerinin bulaşabil-
mesine elverişlidir. Çiftlik sütü,
yıkama, dezenfeksiyon veya so-
ğutma ayaklarından herhangi
birinin zayıf yapılmasından ötü-
rü milyonlarca bakteriye biran-
da maruz kalabilir. Sütün kalite-
sini değerlendirilirken, içindeki
bakteri sayısı göz önüne alın-
maktadır. Normal şartlar altın-
dan sütteki bakteri sayısı, (Co-
lony Forming Units/ CFU),
ml’de 100,000 den az olmalıdır.
Sütün  4 ºC ye hızlı şekilde so-
ğutulması süt kaliteli şekilde ko-
runmasında önemli bir rol oyna-
maktadır. Sütün içindeki bakteri
sayısının değişik sıcaklıklarda
çoğalmalarını gösteren grafik
aşağıda yer almaktadır.

2- Süt Soğutma Sistemleri
A. Doğrudan Genişlemeli 
Tanklar DX
En yaygın olan sistem budur.
Tankın alt kısmı buharlaştırıcı
olarak üretilmiştir. Sütün sıcak-
lığı paslanmaz çelik duvardan
doğrudan soğutucu maddeye
gider. Soğutucu madde buhar-
larlaşır ve bu sayede sütün sı-
caklığı alınır. Bu işlem, sütten ısı
enerjisini almanın en doğru ve
en etkili yoludur. Son yıllarda,
büyük ticari çiftliklerde kullanımı
uygun olan, doğrudan genişle-
meli tanklar piyasada bulun-
maktadır.

B. Buz Bankası 
(Glikol) Tankları
Buz bankası tankların soğutma
üniteleri buzlu su üretmek için
kullanılır. Bu buz, buharlaştırıcı
borularının çevresinde donar.
Ilık süt tanka girdiğinde bir
pompa çalışmaya başlar ve buz

borularının çevresindeki su, süt
tankının dışına doğru püskürtü-
lür. Bu işlem sütün sıcaklığını
alır ve buz erir ve suyun sıcak-
lığını alır. Buzlu su, süt 4°C
oluncaya kadar sirkülasyon ya-
par. Bazı sistemlerde, buz ban-
kasında olduğu gibi, bir depo-
lama tankındaki sütü soğutmak
için su/glikol karışımını depola-
nan sütün çevresindeki bir ce-
ketten geçirme prensibi ile çalı-
şan bir su/glikol karışımını so-
ğutma ve muhafaza etme siste-
mi kullanılabilir. 

C- Ön Soğutucu Sistem-
leri (Plakalı Isı Değiştirici) 
Süt, ineklerden sağıldıktan son-
ra süt filtresinden geçerek plaka-
lı ön soğutucuya ulaşır, burada
belli bir dereceye soğutulan süt
soğutma tankına gönderilir. Pla-
kalı ısı değiştirici özel kıvrımlı
paslanmaz çelik plakalardan
oluşmuştur. Plakaların yüzeyinin
bir tarafından süt akarken diğer

tarafından musluk suyu veya
yeraltı suyu geçirilmektedir. Bu
akış sayesinde su geçiş oranla-
rına da bağlı olarak, süt çıkış sı-
caklığı su sıcaklığından 2 – 4 °C
yukarıda bir sıcaklığa ulaşmış
olur. Buradan tanka alınan so-
ğutulması gereken sıcaklığa so-
ğutma tankında soğutulur. Uy-
gun koşullar sağlandığı taktirde,
plakalı ısı değişticisinden çıkan
su hayvanların içme suyu olarak
kullanılabilmektedir.

D. Anında Soğutucu 
Sistemleri
Bugün işletmelerin büyümesi,
hayvan sayılarının artışı ve sa-
ğım sürelerinin uzaması, soğut-

ma zamanı için sürelerin kısal-
ması gerekliliğini doğurmuştur. 
Anında soğutma sistemleri, sü-
tün depolama tankına gitme-
den, sağıldıktan sonra saniyeler
içinde düşürülmesi gereken sı-
caklığa ulaşmasını sağlamakta-
dır. Bu sistemde plakalı ısı de-
ğiştirici sistemin kalbi rolünde-
dir. Plakalı ısı değiştiriciye, özel
bir birimde hazırlanmış ve belli
bir dereceye soğutulmuş soğuk
su kontrollü olarak giriş yap-
makta ve plakaların diğer tara-
fından geçen süt bu sayede
anında soğutulmaktadır. 
Bu akış sayesinde su geçiş
oranlarına da bağlı olarak, süt çı-
kış sıcaklığı su sıcaklığından 2-
4°C yukarıda bir sıcaklığa ulaş-
mış olur. Plakalı ısı değiştiricisin-
den çıkan soğuk süt devamlı
olarak özel izolasyonlu depola-
ma tanklarına aktarılmaktadır.

E. Ekombiler
2 adımlı soğutma işleminden
oluşmaktadır. Sistem, ön soğu-
tucu sistemleri ile anında soğu-
tucu sistemlerin kombinasyonu
ile tamamlanmaktadır. Ön soğu-
tucuda, plakalı ısı değiştirici 2 ay-
rı bölüme ayrılmıştır. Birinci bö-
lümde süt musluk suyu sıcaklığı-
na yakın bir sıcaklığa soğutulur.

İkinci bölümde ise soğutulmuş
süt, plakalıların sayesinde isteni-
len süt sıcaklığına özel soğutul-
muş su ile çarpıştırılarak istenilen
nihai sıcaklığa ulaşılmaktadır.

3 - Soğutma 
Ekipmanlarının Seçimi 
Soğutma Ekipmanları seçimin-
den aşağıdaki soruların cevap-
ları ekipman seçimi ve kapasite
belirlenmesi için önemli rol oy-
namaktadır. 
– Günlük toplam süt üretimi ne
kadardır?
– Depolama kapasitesini belirle-
mek için günde kaç kez sağım
yapılmaktadır ? Sağım kaç saat
sürmektedir?
– Toplam soğutulacak süt kap-
asitesi ne kadardır?
– Dış ortam sıcaklığı nedir? 
– Etkin bir soğutma için uygun
opsyonlar nelerdir?

Soğutma Tankları için 
Soğutma ve Karıştırma 
Performansı 
Örneğin, 2BII soğutma sınıfında
1000 L’lik soğutma tankının
özellikleri için,
Soğutma tankının arkasında
kullanılan soğutma üniteleri
aşağıdaki gibi planlanmıştır an-
lamı çıkartılmaktadır.
• Tankın içine 500 L koyduğu-
nuz taktirde, (2BII’nin, ‘’2’’ si
toplam kapasiteyi 2 ye bölece-
ğimizi ifade etmektedir.)
• 32/38°C ortam sıcaklığında
(2BII’nin, ‘’B’’ si dış ortam sıcak-
lığını belirtmektedir.)
• Süt 3 saatte, 35°C’den 4°C’ye
soğutulmaktadır. (2BII’nin, ‘’II’’ si
soğutma süresini belirtmektedir.)
Sınıfların belirlenmesinde daha
detaylı bilgi için EN13732 stan-
dartlarını inceleyiniz.
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Geçen gün arabayla eve
dönerken, internetin ya-
şam ve çalışma şeklimi-

zi ne kadar değiştirdiğini düşün-
düm. Telefonla sipariş alıp, üre-
tilsin diye deftere işlediğimiz
günler daha çok uzak değil. Bu
pek çoğumuz işin Taş Devri gi-
bi. Ama işin aslı, yem sektörün-
de hala pek çok kişi bu şekilde
çalışmaya devam ediyor.
Trafik o gün gerçekten çok kö-
tüydü ve ben de yem sektörün-
de teknolojinin bir sonraki ola-
naklı kılacağı şeyi düşünerek bu
karmaşadan uzaklaştım. Ve
sonra daha fazla işletmenin ge-
lişmiş teknoloji çözümlerinizi
kullanarak internet üzerinden
bilgi sistemlerini bir araya getir-
melerinin çok daha farklı boyut-
ta bir rekabet ortamı yaratacağı-
nı düşündüm. Şimdiye kadar
hep kendi operasyonumuza
odaklandık ve akıllı sistemlerle
sistemlerimizi birleştirdik ve
doğru bilgiyi doğru kişiye yön-
lendirdik ki daha isabetli karar-

ları saniyesinde alabilsin.
Peki işletmemizin dışına bakıp
diğerlerine baktığımızda ne gö-
rüyoruz? Halihazırda kurulmuş
tedarik zincirleri görüyoruz. Ve
yeni Gıda Yönetmeliği, sektör-
deki birleşimi yöneterek çıtayı
yükseltiyor. Satın alma, stok, lot
takibi, teslim garantisi, güvenli
veri-adını siz koyun-hepsi çevri-
miçi ve hepsi birbiriyle bağlantılı
hale geliyor.
Peki bunların hepsinin gittiği
nokta nedir? Evet arkadaşlar,
çok uzak olmayan gelecekteki
yeni bir gerçekliğe bakıyoruz ve
şimdi söyleyeceklerim hoşunu-
za gitmeyebilir. Bunun adı Sanal
Yem Pazarı ve bütün bilgi akışını
bağlamamış olan pek çok yem
operasyonunu ortadan kaldıra-
cak nitelikte. Bunun anlamların-
dan birisi de rakiplerinizin artık
sizden bir sokak değil bir kıta
ileride olabileceği. Ve sadece
bu bile sizleri ayağa kalkıp ön-
lem almak için harekete geçir-
meli. Online ticaretin ilk günleri-

ni düşünün. İnsanlar nasıl da
sanal marketlerin tuğlanın, har-
cın yerine geçemeyeceğini dü-
şünüyordu. İnternetten kolayca
alabileceğiniz bir ürün için en
son ne zaman bir mağazaya git-
tiniz? İşte yem sektöründe gel-
diğimiz nokta bu.
Bir düşünün. Tüm operasyonu-
nu tamamen dijital ortama taşı-
mış bir yem üreticisi, neden
coğrafi sınırları dışında müşteri-
ler aramasın ki? Bağlı pazarlar
sayesinde rakibiniz, bir zaman-
lar erişemediği ya da hammad-
de maliyeti farkları olan rekabet-
çi ürünleri sizin faaliyet bölgeni-
ze sürebilir. Peki, tamamen çev-
rimiçi olan ve gelişmiş ürünler
ve hizmetler sunan bir yem üre-
ticisinin sizin mevcut müşterile-
rinize hizmet vermesini engelle-
yecek olan şey nedir? Nihaye-
tinde, sizinle birleşik bilgi sis-
temleri sayesinde; ürün kalitesi,
fiyat ve müşteri hizmetleri ve di-
ğer pek çok alanda rekabet
edebilirler.

Peki o zaman yem operasyo-
nunda panoda asılı olan ilk ön-
celik nedir? Sistemleri entegre
etmek ve bunu da hızlı şekilde
yapmak. Müşterilerinizle olan
mevcut durumunuz sizi pazarda
korumaz. Derin kişisel bağlar
kurmalı, yerel olmanın verdiği
özel avantajları kullanmalısınız.
Onlara özel ihtiyaçları her sefe-
rinde anlamalısınız. Hızlı hareket
eden hammaddeleri avantaja
çevirebilmek için hızlı karar ver-
menizi sağlayacak araçlar kul-
lanmalısınız. Ve üzerinde süslü
şekilde markanız olan bir yem
çuvalını müşteriye güvenle tes-
lim etmelisiniz. Mal, kabulden,
üretim ve yüklemeye kadarki
tüm süreçlerle ilgili uygun takip
sistem kontrollerine sahip olma-
lısınız. Fabrikanızdaki sabit ve
değişken maliyetleri sürekli ola-
rak geliştirebilmek adına aylık
mevcut harcamalarınız ve olma-
sı gereken model kıyaslamaları
yapabilmelisiniz. Fabrikanızı sü-
rekli temiz ve düzenli tutmalısı-
nız ki, müşterileriniz geldiklerin-
de kendilerini paslı bir ön satış
ofisi ve bir depo yerine güvende
hissettikleri sıcak bir çevrede
hissetsinler.
Yaklaşan teknoloji ile mücadele
etmeyi bırakma vakti geldi. Çün-
kü hayatımızı kolaylaştıracak
doğru ve hızlı kararlar almamızı
sağlıyor. Benzeri olmayan, kul-
lanımı kolay olan ve tüm araçla-
rıyla bütün verilerimizi birbirine
bağlayan bir sistem kurmalı ve
bu sistemi de her zaman her
yerden ulaşılabilir kılmalıyız.
Pek çok yem üreticisi zaten ora-
dalar ve arka bahçenizde bir
sonraki aşamaya geçmek için
teknolojiyi kullanıyorlar.
Yem sektöründe daha fazla
bilgi bağlandıkça, yerel anlam-
da fark yaratabildiğiniz detay-
lar ortadan kalkmaya başlaya-
cak. Oyunun kazananını belir-
leyecek olanlar artık özelleş-
me, kişiselleşme ve ustalık. Ar-
tık birleşik bir dünyada farklı
ve iyi olduğunuzu göstermek
için müşterinize verdiğiniz her
sözü yerine getirmenizi sağla-
mak için, güçlü araçlar kulla-
narak odaklanılmış ürünler ve
marka kararları geliştirmeniz
gerekiyor.
Kaynak: www.yemsis.com

Bir sonraki sanal gerçeklik:
SANAL YEM PAZARI

Brad Guyer- YemSis & FMS
Yazar: Brad Guyer – Feed Management Systems, Global Operasyonlar Portföy Yöneticisi - bguyer@feedsys.com
Çeviren: Onur Çobanoğlu – YemSis – onur@yemsis.com
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miş kolza, antioksidan likopen-
ce zenginleştirilmiş domates, fo-
lik asidi yükseltilmiş marul gi-
bi…  Ancak konunun önemli ol-
ması nedeniyle, Dünya Sağlık
Örgütü, Gıda ve Tarım örgütü
ve CGIAR (Consultative Group
for International Agricultural Re-
search) gibi üst örgütler bu ko-
nuda daha ciddi adımlar attılar
ve 2004 yılında, klasik ıslahla
bitkilere eksikliği çekilen söz ko-
nusu vitamin veya mikro besin
elementlerini kazandıracak gen
transferi çalışmalarını başlattılar.
Bu uluslararası program, Har-
vestPlus Challenge ,  doğrudan
bitki yaprak, kök ve tohumu tü-
keterek gizli hastalıkların önlen-
mesi amacıyla birçok türde çeşit
geliştirip üreticiye ulaştırmayı
başarmıştır. Özellikle gelişmek-
te olan ülkelerdeki mikro besin
element eksikliğini kapatacak
bu yeni tescillerden bazılarına
bir göz atalım: 
• 2011 yılında Kongo’da vita-
min A’ca zenginleştirilmiş kasa-
va çeşitleri; 
• 2012 yılında yine Kongo’da
demirce zenginleştirilmiş bakla
çeşidi;
• 2012 yılında Ruanda’da de-
mirce zenginleştirilmiş beş fa-
sulye çeşidi; 
• 2012 yılında Zambia’da vita-
min A’ca zenginleştirilmiş mısır
çeşidi; 
• 2012 yılında Hindistan’da de-
mirce zenginleştirilmiş cin darı
çeşidi; 
• 2007 yılında Uganda ve Mozam-

bik tarımı için vitamin A’ca zengin-
leştirilmiş tatlı patates çeşidi; 
• 2013 yılında Hindistan ve Ban-
gladeş için çinkoca zenginleşti-
rilmiş çeltik ve Hindistan ve Pa-
kistan için yine çinkoca zengin-
leştirilmiş buğday çeşitleri. 
Buraya klasik ıslah başarıları,
çeltikte A vitaminince zenginleş-
tirmeyi amaçlayan ve dünyada
ALTIN ÇELTİK diye bilinen biyo-
teknoloji projesi ile sürdürülece-
ğe benzemektedir. Biyoteknolo-
ji karşıtlarınca hiç de mantıklı
görülmeyen savlarla (vitamin A
hapı ile vitamin alımı daha ucuz
ve pratik olurmuş!) karşılaşan
ve dünyada 700 milyon çocuğu
ilgilendiren bu projenin 2014 yı-
lında ilk ürününü vermesi bek-
lenmektedir. 
Greenpeace bünyesinde, kuru-
cularının bile kurumdan ayrılma-
sına neden olan bu “GOLDEN
RICE” gelecek bloğumuzun ko-
nusunu oluşturacaktır. Son yıl-
larda bazı ülkelerde yetersiz
beslenme konusunda önemli
adımlar atılmış ve bazı ilerleme-
ler sağlanmıştır. Buna rağmen,
iyi beslenmek amacıyla gıda
sistemlerinden daha iyi fayda-
lanma arayışlarına gereksinim
duyulmuştur.  Beslenme bozuk-
luğunun ve onun altında yatan
nedenlerin karmaşıklığı bu yak-
laşımların çok disiplinli ve çok
sektörlü olmasını zorunlu kıl-
maktadır. Hepsinden önce de,
karar verici makamların bu ko-
nuda bilgilendirilmesi gerek-
mektedir.

Beslenme bozukluklarının topluma maliyeti 

Beslenme bozukluğu, ye-
tersiz beslenme, mikro
besin element eksikliği

ve aşırı kiloluk - obezitenin ge-
nel tanımıdır. Maalesef bu bo-
zukluk, tahmin edilemeyecek
yükseklikte ekonomik ve (Ra-
por) sosyal bedele mal olmak-
tadır. FAO'nun son tahminlerine
göre dünya nüfusunun yüzde
12,5’i (868.000.000 kişi), yeter-
siz beslenmektedir. Yine dünya
çocuklarının yüzde 26’sı büyü-
me geriliği görülmektedir. 2 mil-
yar insan bir veya birkaç mikro
besin element eksikliğinden
muzdariptir. Diğer taraftan 500
milyonu obez olmak üzere, 1,4
milyar insan da aşırı kiloludur.
Tüm bu beslenme bozuklukları-
na, birden fazla şekliyle, her ül-
kede rastlanabilir.
Beslenme bozukluğunun -sos-
yal maliyetinin ötesinde- üret-
kenlikteki düşüş ve tedavi har-
camaları ile birlikte yıllık dünya
gayrisafi hâsılsının %5’i olan 3,5
trilyon US$’lık (kişi başına 500
US$) bir maddi bedeli vardır.
Söz konusu meblağın tam ola-
rak dökümü yapılmamışsa da;
2010 yılında aşırı kilo ve obezi-
tenin risk faktörleri ile birlikte

dünyaya maliyeti 1,4 trilyon US$
olarak tahminleşmiştir. Durum
ülkemiz için de alarm vermekte-
dir. Çocuklarımızın %12’sinde
büyüme geriliği, %33’ünde kan-
sızlık, %12’sinde vitamin A ek-
sikliği, %61’inde iyot eksikliği
gözlemlenmiştir. Yetişkinlerimi-
zin de %29’u obezdir. İyot eksik-
liği ve obezite açısından çizelge-
de listelenen dünya ortalama-
sından, Almanya ve Hindis-
tan’dan ne denli yüksek oranlar-
da olduğumuz dikkat çekicidir. 
Söz konusu maliyetin düşürül-
mesi ve daha iyi beslenmeyi
sağlayacak gıda sistemleri ta-
rımla başlar. Tarım, bir geçim
kaynağı olmanın ötesinde, gıda
üretiminin kaynağıdır. Dolayısıy-
la üretimden işlemeye, depola-
maya, taşımaya ve pazarlamaya
kadar tüm evrelerde, beslenme
bozukluğunun asgariye düşü-
rülmesi açısından önemli role
sahiptir. İlaç ve gıda sanayi,
mikro besin element eksikliğini
giderecek ticari ürünleri pazara
süre dursunlar, bu konuda, ek-
sikliği dile getirilen elementlerce
zenginleştirilmiş bitkiler de dev-
reye girmektedir. Örneğin yağ
asidi omega-3’ce zenginleştiril-

Prof. Dr. Nazimi AÇIKGÖZ 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri  Bölümü
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AAve MP Hesapla-
yıcısı”, NRC
2001 sonrası

New Hampshire Üniversitesi ta-
rafından 2001 ve 2004 arasında
yapılmış çalışmalara dayanmak-
tadır. Çalışmanın amacı, Florida
Nutrition Konferansı sırasında
yapılan sunumda belirtilmiştir: “
… amacı MP-Lys ve MP-Met ar-
zındaki değişikliklere bağlı ola-
rak süt veriminin öngörüsünü
sağlayacak şekilde modeli ge-
nişletmektir”
Dairy Science gazetesinde ya-
yınlanmış 300’den fazla diyete
bağlı deneysel bilgi NRC (2001)
modeline girilmiş ve Duodenal
Amino Asit kullanım raporlarına
ve özetlere bağlı ilgili veriler ka-
yıt altına alınmış, değerlendiril-
miş ve analiz edilmiştir.
Çok önemli iki gözlem ortaya
çıkmıştır:
1.   “…tüm vakalarda ( MP, MP-
Met, ve MP-Lys için), protein ve-
rimi, süt veriminden daha isa-

betli şekilde öngörülebilmekte-
dir.”
2.   “…bağırsak içinde bulunan
ve en sınırlayıcı AA’e bağlı olan
süt ve süt proteini verimi öngö-
rüleri, MP miktarına bağlı verim-
den daha isabetlidir.”
Bu iki gözlemin özünde kastedi-
len, NRC 2001 AA alt modelinde
en keskin tahminlemeler protein
verimine bağlı olmakta ve prote-
in verimi de en iyi şekilde bağır-
sakta bulunan MP-Lys ve MP-
Met bilgisi ile elde edilebilmek-
tedir. Bu bilgilere bağlı çıkarım-
lar da yayınlanmış olan modelin
75-85 sayfaları arasında “Pre-
dicting Passage to the Small In-
testine (Küçük Bağırsağın Çalış-
ması ile ilgili Öngörü)” başlığıyla
yer alan bölümdeki diğer önem-
li bilgilerle aynı doğrultuda git-
mektedir.
CNCPS ve NRC 2001 modelleri
arasındaki başlıca fark, NRC’nin
dayandığı teorik iskeletin Dairy
Science ‘da yayınlanan ve 57

farklı çalışmada yayınlanan 199
diyetteki ölçümlenen AA akışla-
rına dayanırken, CNCPS’nin
hiçbir veri düzeltmesi olmaksı-
zın tamamen teorik bir yapıya
dayanmasıdır. Geliştirildiğinde,
teorik model oluşturulduktan
sonra bahsi geçen 199 diyet
modele eklenmiş ve çıkan so-
nuçlara  göre hangi değişkenle-
rin, gerçekte ölçümlenen AA
akışlarını tahminlediği değerlen-
dirilmiştir.  Bu değişkenler, son-
rasında bağırsaklara giden
esansiyel AA akışlarını belirle-
mek için kullanılan EAA akış
eşitliklerini geliştirmek için kulla-
nıldı.
Bu çalışmanın sonuçları tahmin-
lenen ve ölçümlenen MP-Lys ve
MP-Met akışları arasındaki fark-
ları göstermek için plot olarak
kullanıldı. Aşağıdaki tablodan
da görülebileceği üzere, NRC
AA alt model bağırsağa gelen
MP-Met için tahminleme hatası,
tüm veri seti içerisinde 1.3 gram

çıktı. (RSMPE = 1.3). Buna aşırı
derece güvenilir bir tahminleme
seviyesi denilebilir ve hem biz-
lerin hem başkalarının saha de-
neyimlerinde de olumlu şekilde
etkisini göstermiştir.
MP-Lys tahminleme hatası ise
her ne kadar düşük olsa da MP-
Met’e oranla 3 kat daha yüksek
çıkmıştır. Her ne kadar MP Lys
kotunun üzerindeki noktalar çiz-
giye daha yakın pozisyonda ol-
sa da, MP Met kotunun eksen-
deki oranı, MP Lys’in üçte biri
kadardır.  Eğer MP-Met ile MP
Lys aynı eksende olsalardı, MP-
Met noktaları, en uygun eğriye
mevcut durumun üçte biri kadar
uzak olacaklardı. Diğer bir de-
yişle noktalar, etrafında olmak
yerine, en uygun hattın üzerinde
olacaktı.
Tüm bunlar basitçe şu anlama
gelir. NRC 2001 AA alt modelin-
de bağırsaktaki EAA miktarına
yönelik en keskin tahminleme
MP-Met ‘e dayalıdır.

Dr. Charles Schwab (2012-12-19) 

NRC 2001 ile AA dengeleme için 
MP-Methionine kullanımı
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Bu sebeple, NRC çalışması
sonrası UNH’de yapılan çalış-
malarında birbiriyle ilişki içeri-
sinde olan iki belirgin gözlem
ve NRC modelinin tahminlerin-
deki isabetlilik gösterir ki: En
isabetli süt verimi tahminleme-
si; süt verimi, sütteki protein
konsantrasyonunun bir fonksi-
yonu olarak hesaplandığında
MP-Met ile tahminlenen protein

veriminden gelir.
Feed Ration Balancer AminoA-
cid ve MP Hesaplayıcısındaki 3.
sekmenin asli görevlerinden biri
tahminlenen süt verimini ölç-
mektir.
Dikkat edilirse, yukarıdaki gör-
seldeki “Milk corrected to en-
tered TP% (Girilen TP%’ye gö-
re düzeltilen süt)” miktarı aslın-
da “MP Met supported milk

flow (MP Met destekli süt mik-
tarı)” alanındakinden daha dü-
şüktür. 
“Milk corrected to entered
TP% (Girilen TP%’ye göre dü-
zeltilen süt)” değeri, “MP-Met
TP production as grams (MP
Met gram cinsinden üretimi)”
alanındaki süt protein tahmin-
lemesine göre ve hesaplayıcı-
nın ilk sekmesinde bulunan ve
kullanıcı tarafından girilen süt
protein yüzdesine göre hesap-
lanır.

Bu değer NRC 2001 modeliyle
yapılabilecek en isabetli süt
verimi tahminlemesi olacaktır
ve beklenen süt veriminin da-
yanağı olacaktır. Diyet değişik-
liklerini planlarken, süt alım
miktarı için planlanan tüm de-
ğişiklikler, “Milk corrected to
entered TP% (Girilen TP%’ye
göre düzeltilen süt)” verisi ile
doğrulanmalıdır.

İlişkileri tekrar ele alırsak:
1.   “…tüm vakalarda ( MP, MP-
Met, ve MP-Lys için), protein ve-
rimi, süt veriminden daha isa-
betli şekilde öngörülebilmekte-
dir.”

2.   “…bağırsak içinde bulunan
ve en sınırlayıcı AA’e bağlı olan
süt ve süt proteini verimi öngö-
rüleri, MP miktarına bağlı verim-
den daha isabetlidir.”

3.   Bağırsaktaki EAA miktarına
dair en keskin tahminleme 1.3
gramlık hata payı ile MP-Met ‘e
aittir.  

4.   Yukarıdaki üç noktaya bağlı
olarak, NRC modeline bağlı en
isabetli süt verimi tahminlemesi;
süt verimi, sütteki protein kon-
santrasyonunun bir fonksiyonu
olarak hesaplandığında MP-Met
ile tahminlenen protein verimin-
den gelir.
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Etin yanında yiyeceğiniz taze bir salata, kırmızı etin içeriğinde bulunan
demiri çok daha kolay bir şekilde kullanmanızı ve vücudunuzun 
demirden faydalanmasını sağlayacaktır.

sizliklerini büyük ölçüde azalta-
bilmektedir.
Günlük alınması gereken prote-
in miktarı erişkin bir erkekte 55
gr., kadında ise 45 gr’dır. Bu
miktar hastalık ve yüksek aktivi-
te gibi durumlarda artabilmekte-
dir. Gelişme çağındakilerin hay-
vansal proteinlere ihtiyacı fazla-

dır. Belirtilen miktardaki prote-
in yüksek kaliteli

ve sindirile-

bilir olmalıdır. Hayvansal prote-
inlerin %75’inden, bitkisel prote-
inlerin% 50’sinden faydalanıla-
bilir. Bu kapsamda hayvansal
gıdaların içerdiği protein bitkisel
gıdalara kıyasla çok daha kalite-
lidir. Kırmızı et en değerli hay-
vansal protein kaynağıdır.
Et kan yapar ve kansızlığı önler.
Bedeni canlı ve güçlü kılar. Zi-
hinsel gelişmeyi sağlar. Şişman-
lığı önler. Aşırı tüketilmemesi
gereken kırmızı etin faydaları
arasında en önemlisi kansızlığa
karşı etkili olmasıdır. Kırmızı etin
içerisinde yüksek miktarda bu-
lunan demir minerali vücudu
kansızlığa yani anemi hastalığı-
na karşı korur. 
Düzenli et tüketimi sayesinde
özellikle kadınların ve gelişme
çağındaki çocukların sık yaka-
landığı bu rahatsızlığa yakalan-
ma riski azaltılabilir. Kırmızı etin
faydaları arasında önemli olan
bir diğeri de dokular üzerindeki
etkileridir. 
Kırmızı ette bulunan protein, do-

kuların gelişmesini ve tamirini
sağlamaya yardımcı olur. Yük-
sek protein içermesinden dolayı
sporcular tarafından sıklıkla tü-
ketilmeye çalışılan kırmızı et,
kasların kuvvetlenmesini ve ge-
lişmesini sağlar.

Kırmızı etin büyümede
önemli etkisi vardır
- Kırmızı et, önemli bir vitamin
ve mineral kaynağıdır.
Et ve et ürünleri; Tiamin, Ribof-
lavin, Niasin, Biotin, B6, B12,
Pantotenik asit, Folasin gibi B
kompleks vitaminler için önemli
bir kaynaktır. Ayrıca Demir,
Çinko, Manganez için de mü-
kemmel bir gıdadır. Çinko ve
demir eksikliğinin giderilmesin-
de önemli rol oynamaktadır.
B12 vitamini sayesinde sinir
hücrelerinin büyümesi ve tami-
rinde etkin rol oynar.
Vitamin B12 karbonhidratlar,
protein ve yağların işleme tabi
tutulması için gereklidir. Amino-
asitlerin işlevinde rol oynamak-

Kırmızı 
etin faydaları...

Kırmızı et yüksek kalitede
esansiyel amino grup
asit içeren protein, demir

ve çinko yönünden zengindir.
Gıdalardan alınan demirin sindi-
rilmesine yardımcıdır. B grubu
vitaminler için zengin bir kay-
naktır. 
Dolayısıyla toplumda yaygın
olarak görülen beslenme yeter-
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

“İthalatın önünü açtırmayacağız”
“Üretimi artırmaya çalışırken, çiftçilerimizin önünü kesmeyelim,

üreticiye zarar verirsek tüketici de zarar görür”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bir-
takım açılış ve ziyaretler için geldiği

Niğde’de yaptığı açıklamada, Ramazan
öncesi "et lobisi"nin çalışmalara başladığını
belirtti. Bayraktar, Niğde Ziraat Odasında
basın toplantısı düzenledi.
Ramazan öncesi "et
lobisi"nin çalışmalara başla-
dığını belirten Bayraktar, "Bu
sene de ithalatın önünü açtır-
mayacağız" dedi.
Bayraktar ilk ziyaretini Niğde
Ziraat Odası'na yaptı. Niğde
Ziraat Odası Başkanı Veli Ke-
nar ve yönetim kurulu tara-
fından karşılanan Bayraktar
yaptığı açıklamada, her Ra-
mazan ayı başlangıcında et
ithalatı lobilerinin hortladığını
söyledi.
Geçmiş yıllarda da bu lobi ile
mücadele ettiklerini söyleyen Bayraktar,
şunları söyledi:
“Bu ülkede özellikle et ithalatı lobileri hort-
luyor. Bunlar her Ramazan ayı öncesinde,
'Et fiyatları yükseldi, et ithalatının önü açıl-
malı' diye faaliyete başlıyorlar, basında
açıklamalarda bulunuyorlar ama bu lobiler
belli alanlarda faaliyet yapıyorlar. Geçen
sene de biz bunlarla mücadele ettik ve ge-
çen yıl ithalatın önünü açtırmadık. Bu sene

Ramazan ayında da ithalatı açmayacağız.
Çok yoğun bir şekilde et fiyatlarının arttı-
ğını söyleyerek ithalatın önünü açmak is-
tiyorlar. Üretici fiyatları ve tüketici fiyatla-
rıyla ben de onlara gideceğim. Üreticiden
18-19 TL’ye eti alıyorlar. Bizim zaten yem

maliyetlerimiz var, bunun altında satamam
çünkü yem fiyatları artıyor. Üretici et fiyat-
larını artıramıyor, uzun zamandır böyle.
Bunun altına da düşemeyiz. İthalat kapısı-
nı açtığımızda tüketici fiyatlarını aşağı in-
dirirken, üretici fiyatları yerinde kalacaksa
buna itirazımız yok ama her ithalat şunu
göstermiştir, tüketici fiyatlarını 1 lira 2 lira
aşağı indirirken üretici fiyatlarını 5-6 lira
aşağı indirmişlerdir. Olan üreticiye oluyor.

Bir ithalat bugün üretimi yok eder. Benim
yem maliyetlerimi dikkate almayan anlayı-
şa, üretici fiyatlarını yüksek görmek sure-
tiyle bir ithalat kapısı açılıp yanlışa düşü-
lürse bu sefer üretimden vazgeçen çiftçi-
miz eti bir süre sonra tüketiciye pahalı ye-

dirir. Bunun faturası tüketici-
ye ağır çıkar. Esas olan üre-
timdir, üretimi artırmaktır.
Türkiye bu gayretin içerisin-
de, desteklemeler bu yönde.
Üretimin önünü ithalatla ka-
patmayalım. Üretimi artırma-
ya çalışırken, çiftçilerimizin
önünü kesmeyelim, üreticiye
zarar verirsek tüketicide za-
rar görür. Üreticiden alınan fi-
yatla, tüketici arasındaki ma-
kasa baktığımızda parayı ki-
min kazandığı orta yerde,
aradaki makas büyük. Et ile
alakalı spekülatif faaliyetlere

meydan vermemek lazım.”
Bu yıl hububat verimlerinin düşük olduğu-
nu belirten Bayraktar, “Hububat rakamları
düşecek. Çok spekülasyona meydan ver-
memek için rakam vermeyeceğim ama
geçen seneki üretim rakamlarının altına
ineceğiz, dolayısıyla saman ithalatı yapa-
biliriz” diye konuştu. Bayraktar daha sonra
Sazlıca kasabasındaki elma bahçesini de
ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

tadır. Folik asit ile bileşimi sinir
hücrelerinin kılıflarının koruna-
bilmesi ve DNA sentezi için ge-
reklidir; sinir iletilerini kolaylaştı-
rır. hafta da en az iki kez tüketil-
mesi yeterli olabilir. Haftalık et
tüketim miktarı kişinin yaş, kilo
ve enerji kaybı gibi etkenlere
göre değişiklik gösterebilir. Bes-
lenme programında mutlaka yer
verilmesi gereken kırmızı et, di-
ğer birçok besinde olduğu gibi
aşırı tüketilmemelidir. 
Kırmızı etin aşırı tüketimi ko-
lesterolün yükselmesine ve
kalp hastalıklarına yakalanma
riskinin artmasına neden ola-
bilir.

- Kırmızı et, demir deposudur.
Gıdaların içerdiği demirin in-
sanlar tarafından sindirilmesi,
maddenin kimyasal formuna,
beraber alındığı diğer gıdalarla
etkileşimine ve bireyin fizyolojik
faktörlerine göre değişmekte-
dir. Etteki demirin yarısı he-
moglobinde bulunmaktadır ve
sindirilme oranı %35 civarında
olup bitkilerdeki demirin sindi-
rilme oranına (%1-10) göre ol-
dukça yüksektir.

- Kırmızı et, önemli bir 
çinko kaynağıdır.
Çinko 50’den fazla enzimin ya-
pısına girer. Et çinko açısından

en zengin kaynak olup ihtiyacın
neredeyse % 50’si sadece etten
karşılanabilmektedir. Organiz-
mada hücre enzim sisteminde
yer alan, birçok enzimin ana bi-
leşeni olan, vücudumuzun ge-
nel gelişimini düzene sokan,
sperm üretimini kolaylaştıran
çinko, aynı zamanda güzel saç-
ların ve cildin sırlarından bir ta-
nesi olarak gösteriliyor.
Vücudumuz için gerekli olan
proteinin en zengin kaynakların-
dan olan kırmızı etin faydaları
için haftada iki kez tüketmek ye-
terli olabilir. Tükettiğiniz etin az
yağlı olması kadar pişirme yön-
temleri de önemlidir. Eti kızart-

mak yerine haşlamak, ızgara
yapmak veya fırında pişirmek,
sağlık açısından daha faydalıdır.
Ayrıca sindirimi zor olan kırmızı
et iyice çiğnenmelidir. Günü-
müzde sıkça tüketilen salam,
sosis, sucuk gibi ürünler kırmızı
et yerine tüketilmemelidir. Bir-
çok kimyasal işlemden geçen
bu ürünlerin yararından çok za-
rarı olabileceği göz önünde bu-
lundurulmalıdır.
Ayrıca etin yanında yiyeceğiniz
taze bir salata, kırmızı etin içeri-
ğinde bulunan demiri çok daha
kolay bir şekilde kullanmanızı ve
vücudunuzun demirden fayda-
lanmasını sağlayacaktır.
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Süt sığırcılığında temel
amaç yılda bir buzağı al-
maktır. Buzağı verimi döl

verim ölçütlerinden biridir. Aynı
şekilde sığırlardan elde edilen
süt ve et verimi de döl verimine
bağımlı ölçütlerdir. Başka bir
deyişle buzağılamayan inekten
süt elde etmek mümkün olma-
yacağı gibi et üretimi de bu du-
rumdan olumsuz etkilenecektir. 
Süt sığırcılığında istenilen ve-
rimlerin elde edilmesi ve sürü-
nün devamı, başarılı bir sürü
idaresine bağlıdır. Sürü idare-
sinde hayvanlara ait kayıtlar tu-
tulur, değerlendirilir, işletmenin
ileriye yönelik kararları alınır ve
uygulaması sağlanır. Böylece
sürü yönetimi bir döngü şeklin-
de sağlıklı bir biçimde devam
eder. Döl verimi sürü yönetimin-
den önemli ölçüde etkilenir. İyi
bir döl veriminin anlamı, daha
yüksek günlük süt verimi, daha
fazla buzağı üretimi, daha yük-
sek bir verim için daha fazla se-
leksiyon imkânı demektir. 
Dişi damızlıklarda döl verimi, za-
manında gebe kalma ve sağlıklı
yavruları ileriki yaşlarına kadar
doğurma yeteneği olarak tanım-
lanabilir. Süt sığırcılığında yarar-
lanılan bazı döl verim ölçütleri
aşağıda açıklanmıştır.

İlkine Damızlıkta
Kullanma Yaşı (İDKY)
Pek çok işletme tarafından, dişi
genç sığırların buzağılayıncaya
kadar geçen süre verimsiz dö-
nem olduğundan ek masraf ola-
rak görülebilmektedir. Bundan
dolayı bu verimsiz dönemin kısa
olması işletme yararına olacak-
tır. İDKY, hayvanın gelişmesin-
de, yaşam boyu veriminde ve
kondüsyonunda bir gerilemeye
yol açmayacağı en erken yaştır.
Bu dönemin süresini hayvanın
genotipi (ırk) ve canlı ağırlığı gibi

faktörler etkilemektedir. Erken
gelişen kültür ırkları (Siyah ala-
ca, simental, esmer vb.) 14-16
aylık yaşta tohumlanabilir ve ge-
be bırakılabilirken, geç gelişen
yerli ırklar 18-20 aylık hatta 24
aylık yaşta ancak olgunluğa eri-
şebilmektedir. İDKY’nı etkileyen
diğer bir faktör canlı ağırlıktır.
Genel bir inanış olarak bir düve-
nin ilk kez tohumlanabilmesi için
ergin yaş canlı ağırlığının
2/3’üne ulaşması istenir. Bunla-
rın yanı sıra tohumlanacak hay-
vanın cidago yüksekliği de göz
önüne alınmalıdır. Uygulamada
14-16 aylık yaşta ve 340-365 kg
canlı ağırlıkta ve 122-127 cm ci-
dago yüksekliğindeki kültür ırkı
düvelerin tohumlanabileceği ileri
sürülmektedir. Yapılan çalışma-
larda 24 aylık yaştan önce buza-
ğılayanların süt veriminin düşük
olduğu, 24-30 aylık yaşlar ara-
sında buzağılayanların süt veri-
minin doğrusal olmamakla bera-
ber arttığı ve daha ileriki yaşlar-
da düştüğü belirlenmiştir. 

İki Doğum Arası 
Süre (İDAS)
Hayvanların birbirini izleyen do-

ğumları arasında geçen süredir.
İşletme için tüm hayvanların iki
doğumu arasındaki sürelerinin
ortalaması alınarak hesaplanır.
İDAS’nin 340-380 gün arasında
yaklaşık 365 gün (1 yıl) olmalı-
dır. Bununla birlikte son yıllarda
hem süt veriminin yükseltilmesi
hem de tohumlamada başarının
gerilemesi nedeniyle İDAS 13
ayı geçmiş ve 14 aya dayanmış-
tır. Görüleceği üzere İDAS’nin
400 günü aşması artık normal
kabul görülebilmektedir. Özel-
likle süt fiyatlarının yüksek oldu-
ğu dönemlerde yüksek süt veri-
mi ve yüksek persistensiye sa-
hip ineklerin daha uzun bir süre
sağılmasından dolayı İDAS’nin
daha uzun olması ekonomik
olabilmektedir. 

Servis periyodu
İneğin doğumuyla bunu izleyen
gebeliği arasındaki süre servis
periyodu olarak adlandırılır. Do-
ğumdan sonra uterusun yeni bir
gebeliğe hazır olabilmesi için
ortalama 6 haftalık bir sürenin
geçmesi gerekmektedir. Yılda
bir buzağı almayı hedefleyen iş-
letmelerin gebelik süresini

280±10 gün olarak kabul eder-
sek gebe kalacağı tohumlama-
nın doğumu izleyen 60-90. gün-
ler arasında yapılması önerilir.

Kızgınlık ve tohumlama
Kızgınlık kısaca düve ve inekle-
rin çiftleşme isteği göstermeleri-
dir. Başka bir tanımla kızgınlık
olgunlaşan yumurtaların ser-
best bırakılma aşamasının bir
bölümünde gösterilen dış belir-
tilerdir. Kızgınlık sığırlarda 14-18
saat devam eder ve hayvan ge-
be kalmadığı sürece 17-24 gün
arasında değişmek üzere orta-
lama 21 gün arayla tekrarlanır.

Kızgınlık belirtileri
- Diğer ineklerin kendisini aşma-
sına izin verir.
- Hafif şişkin ve kızarık olan vul-
vadan sümüksü, berrak bir
akıntı gelir. Bu akıntı sağrı ve
kuyruğa bulaşmış olabilir.
- Kızgın hayvan sık sık böğürür,
huzursuzdur ve bütün gün
ayaktadır.
- Kuyruk sokumu üzerindeki
tüylerin kabarık veya ıslak yada
çamurlu olması kızgın olduğu-
nu gösterir.
- Herhangi bir neden olmaksızın
süt veriminde azalma olur.
- Vücut ısısı biraz yükselir.
Kızgınlık belirleme işi hayvanlar
serbestken sabah ve akşam sa-
atlerinde günde iki kez yapılma-
lıdır. Kızgınlığın davranışa bağlı
en önemli göstergesi kızgın hay-
vanın diğer hayvanların kendisi-
ni aşmasına izin vermesidir. Bu
nitelikte iki aşım arasında yakla-
şık 20 dakika geçmektedir. Bu
nedenle kızgınlık gösteren hay-
vanları belirlemek için sabah ve
akşam 30’ar dakikadan az ol-
mayacak şekilde sürü izlenmeli-
dir. Sığırlarda kızgınlığın belir-
lenmesi kadar tohumlama za-
manı da önemlidir. Kızgınlık
döngüsü ve yumurtlama zamanı
dikkate alınarak pratikte sabah
kızgınlık gösterenler akşam, ak-
şam kızgınlık gösterenler ertesi
gün sabah tohumlanmalıdır.

İlk tohumlamada 
gebelik oranı
İlk tohumlama kavramından, bir
ineğin buzağılamasından sonra-
ki ilk tohumlama veya bir düve-
nin ilk kez tohumlaması anlaşıl-
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malıdır. İlk tohumlamada gebe
kalma oranı işletmenin döl ve-
rimliliğini gösteren önemli bir öl-
çüttür. Bu ölçüt, sperma kalitesi,
ineğin sağlığı, tohumlama za-
manı ve tohumlama tekniğine
bağlı olarak değişmektedir. Ge-
rek düvelerde gerekse buzağı-
lama sonrası ineklerde yapılan
ilk tohumlamada gebelik oranı-
nın %50’nin üzerinde olması is-
tenir. Bu oranın ikinci tohumla-
mada %80’e, üçüncü tohumla-
ma sonunda %90’a ulaşması
normal kabul edilir. İşletmede
üç tohumlama sonunda gebelik
oranı %85’in altında ise bir üre-
me sorunu olduğunu gösterir.

Gebelik başına 
tohumlama sayısı
Bir sürüde her bir gebelik başı-
na düşen tohumlama sayısı
olup, ideali bir gebelik için bir
tohumlamadır. Ama bu genel-
likle gerçekleşmez. Doğal aşım-
da her gebelik için 1.2-1.3 to-
humlama normal kabul edilir-
ken, yapay tohumlamada her
gebelik için maksimum 2 to-

humlama normal kabul edil-
mektedir. Son yıllarda gebelik
başına tohumlama sayısının 2
ve biraz daha üzerinde olması
zorunlu olmuştur. Bunun nede-
ni ilk tohumlamadaki başarının
azalmasıdır. Bunun dışında bu
problem kızgınlığın izleneme-
mesi, tohumlamanın zamanın-
da yapılmaması, sperm kalitesi-
nin düşüklüğü veya ineklerin
hastalığından da ileri geliyor
olabilir. Diğer taraftan tohumla-
ma sayısının artması İDAS’nin
uzaması ve tohumlama masraf-
larının artması demektir.

Buzağılama oranı
Buzağılama oranı, buzağılayan
ineklerin, dahil olduğu sürüdeki
toplam inek sayısına oranıdır.
Sürü, işletme, bölge veya ülke-
deki döl verimi hakkında en iyi
bilgiyi veren ölçüdür. İyi yöneti-
len işletmelerde buzağılama
oranı %90’ın üzerindedir. Bu
oran sürüde %80-90 arasında
ise normal, %80’in altında ise
sürünün sorunlu olduğu kabul
edilmektedir. 

Üreme etkenliği
Üreme etkenliği, bir hayvanın el-
de tutulduğu süre içinde döl ve-
rimi hakkında bilgi sağlayan bir
ölçüdür. Bir ineğin gebe kalıp
canlı bir buzağı doğurabilme ka-
biliyeti olarak tanımlanabilir. Her
inek için ayrı ayrı hesaplanan bu
değerin ortalaması sürünün ge-
neli hakkında bir bilgi sağlar.
İnek başına yılda ortalama bir
buzağı elde ediliyorsa üreme et-
kenliği %100’dür. Bir sürü için
üreme etkenliği değerinin %75-
85 arasında olması uygun sayılır.
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probiyotiklere olan ilgiyi arttır-
mıştır. Çeşitli gastrointestinal
sistem hastalıklarının tedavisin-
de yardımcı, çocuklarda allerjik
reaksiyonların ortaya çıkışını
geciktirmede etkin, kadınlarda
vajinal ve üriner sistem enfeksi-
yonlarının tedavi ve önlenme-
sinde yararlı olduğu ortaya ko-
nulmuştur.
Doğal ekosistemde bulunan,
bağırsak florasını düzenleyerek
konakçı sağlığı üzerinde olumlu
etkileri olan mikroorganizmalar
"probiyotik" olarak tanımlan-
maktadır. Bir diğer deyişle pro-
biyotikler, sindirim sisteminde
belli sayılarda bulunan ve ko-
nakçıda yararlı etkiler oluşturan
canlı mikroorganizmalardır.
"Pro" ve "biota" olmak üzere iki
kısımdan oluşan bu terim "for li-
fe" (yaşam için) anlamını taşı-
makta olup, antibiyotik terimi-
nin anlamca karşıtıdır. Patojen
bakterilerin kontrolu için pato-
jen olmayan bakterilerin kulla-
nılması anlamına gelir. Laktik
asit bakterilerinden hazırlanan
probiyotik gıdaların fonksiyonel
gıda olarak kullanımı ve bu ko-
nu üzerinde yapılan araştırma-
lar son 10-15 yılda hız kazan-
mıştır. Probiyotikler yeni bir ke-
şif değildir çünkü insanoğlunun
onlarla tanışması, insanlık tarihi
kadar eskidir. Mikroorganizma-

ların varlığı bilinmeden çok ön-
ce bira, ekmek, şarap, kefir, kı-
mız ve peynir gibi günlük tüke-
tilen fermente ürünler çok sık
olarak beslenme ve tedavi
amaçlı kullanılmaktaydı. Eko-
sistem içindeki dengeler ve in-
sanoğlunu varlığını sürdürebil-
me açısından daima ihtiyaç
duyduğumuz dost bakteriler ile
tanışmamız, gebeliğin son dö-
neminde anne karnında olmak-
tadır. Doğumda anne florası ve
çevrenin florası ile zenginleşe-
rek hayata merhaba diyen in-
sanoğlu, bu dost bakterileri an-
ne sütü desteği ile hızlı bir şe-
kilde kendisi için daha önemli
olanları ön planda tutarak arttı-
rır. Bu birliktelik ölüme kadar
devam eder ve ölüm sonrasın-
da bu bakteriler bizi toprakla
bütünleştirir.Kafkasya'nın dağ-
lık kesimlerinde yaşamış kabi-
lelerin sağlık işareti olarak gör-
dükleri bir probiyotik türü olan
kefirin bağışıklık sistemimiz
üzerindeki Kefirin hem hücre-
sel, hem de sıvısal bağışıklık
sistemi üzerinde aktive edici et-
kisi bulunmaktadır. Kefir genel
olarak bağışıklık sistemini en-
feksiyonlara karşı hazır tutmak-
tadır. İşte kefirin faydaları;
1. Sindirim sistemini güçlendir-
mek
a. Antimikrobiyal aktiviteyi üst
düzeyde tutmak
b.Besinler ve barsaklardaki
emilim sağlayıcı yüzeyler açı-
sından patojen mikroorganiz-
malarla yarışarak mukozal
adezyonlarını ve beslenmelerini
önlemek
c. Antitoksin üretmek(zararlı
toksinleri yok eden madde üret-
mek)
2. Sinir sistemi üzerindeki sa-
kinleştirici etkisi uyku bozukluk-
ları, depresyon ve hiperaktivite
rahatsızlıklarıyla mücadelede
rol oynar.
3. İmmün fonksiyonları güçlen-

Kefir, çok eski yıllardan
beri özellikle Kafkasya
bölgesinde yapılan, bu-

gün ise Avrupa ve Amerika ül-
kelerinde ticari amaçla üretilen
süt asidi ve alkol fermantasyo-
nu yardımıyla yapılan köpüklü,
koyu kıvamlı (yoğurt kıvamın-
da), hafif ekşimsi fermente bir
süt ürünüdür. Kefir, beyazım-
trak renkte, karnabahar’a ben-
zeyen partiküller şeklinde  ve
genellikle bezelye veya fındık
büyüklüğünde tanelerden oluş-
muştur. Bu taneler 8-10 mm ça-
pındadır.  Kefir tanesinde; Toru-
la mayaları, Saccharomyces
sp., Lactococcus spp., Lacto-
bacillus spp.,Leuconostoc spp
gibi mikroorganizmalar bulu-
nur. Bunların faaliyeti sonucu
süt asidi, etil alkol ve karbondi-
oksit meydana gelir. Kefir tanesi
içerisinde bulunan mikroorga-
nizmalardan bazılarısüt şekerini
parçalayarak süt asidi oluştu-
rurlar ve süt pıhtılaşır. Mikroor-
ganizmalardan bazıları ise kar-
bondioksit ve etil alkol meyda-
na getirirler. Fermantasyon so-
nucu kefir adı verilen hafif ek-
şimsi, köpüklü, alkollü ve yo-
ğurt kıvamında bir süt içkisi or-
taya çıkar. Kefir yapımında inek,
koyun, keçi, manda sütleri yağlı
veya yağsız olsun kullanılabilir.
Eski Orta Asya'da çok kullanılan

kefire, günümüzde bilhassa
Kafkasya'da rastlanmaktadır.

Kefirin faydaları 
Beslenme yetersizlikleri, gide-
rek artan ömür sonucu yaşlılık
ve geriatrik hastalıklar, günlük
artan iş yoğunluğu ve buna ek
olarak gelecekten kaygı, insan-
ları enfeksiyon hastalıklarına,
kansere, depresyona ve otoim-
mün rahatsızlıklara mağdur bı-
rakmaktadır. Özellikle batı top-
lumlarında rafine gıdaların tüke-
timinin artması ve buna bağlı
rahatsızlıklar, bu toplum insan-
larının daha temiz ve katkısız
doğal ürünleri tüketmelerine
olan ihtiyacı arttırmaktadır. Tüm
bu olumsuz koşullara karşı vü-
cudumuzu ve özellikle sindirim
sistemi ve bağışıklık sistemimizi
korumada önemli bir faktör
olan probiyotiklerin tüketiminin
bilinçli bir şekilde arttırılması
önem taşımakta. Bakterilerin
vücudumuza zararlı ve hastalık-
lara neden olduğu kanısı uzun
yıllar kabul görmüştür. Oysa
günümüzde sayıları giderek ar-
tan bilimsel araştırma sonuçları
canlı mikroorganizmaların bazı
hastalıkların tedavisinde, hatta
önlenmesinde kullanılabileceği-
ne işaret etmektedir. Genelde
"doğal" olanı kullanma ve tüket-
me alışkanlığının bulunması

Kefir hakkında...

Kefirin bileşimi
Su  % 88-89, 

Süt asidi  % 0,8-0,9
Etil alkol  % 0,6-1,1, 

Süt şekeri /
laktoz  % 1,7-2,7

Kazein  % 2,5-2,9, 
Mineraller  % 0,6-0,8
Albümin  % 0,1-0,3

Yağ  % 2,8-3,3
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dirirler.
4. Zekanın gelişimine etki eder.
Zihinsel dinginlik sağlar. 
5.  Başta yoğurt ve kefir olmak
üzere doğal birçok besinde bu-
lunan probiyotik bakteriler, ba-
ğışıklık sistemini güçlendirir. 
6. Sindirim sistemini mükem-
mel şekilde düzenler. 
7. Sindirim sistemindeki yararlı
bakterilerin sayısını artırır. Bu
sayı ne kadar fazlalaşırsa bağı-
şıklık sistemi o kadar güçleni-
yor, bağırsakta vitamin üretimi
artıyor, zararlı maddelerin kan
dolaşımına geçme ihtimali aza-
lır. 
8. Sağlıklı diyet için önemlidir,
kilo almayı önler.  Kronik yor-
gunluk sendromuna ve halsizli-
ğe karşı olumlu etkileri vardır. 
9. Tümör oluşumunu engeller
ya da var olanın ilerlemesini az-
altır. Araştırmalara göre kefir,
kanser riskini yüzde 55 oranın-
da azaltıyor. İlaçlarla beraber
kullanımda ise bu rakam yüzde
70'e çıkıyor. 
10. Kemoterapi gören meme
kanserli hastalarda, kefirin ke-
moterapinin yan etkilerini azalt-
ma durumu incelenmiş ve bu-
lantı, ishal, kusma ve ağrı gibi

bulgularda azalma görülmüş-
tür. 
11. Bileşimindeki mucize mine-
ral selenyum, hücreler üzerinde
antioksidatif etki gösterir. Kan-
sere karşı çok önemli bir faktör
olarak değerlendirilen selen-
yum, kalp hastalıklarını da önle-
yerek, yaşlanmayı yavaşlatır. 
12. Metabolizmanın sürekli ye-

nilenmesini sağlar. 
13. Mide ve pankreas gibi bazı
organların salgılarını artırarak,
başta ülser olmak üzere sindi-
rim rahatsızlıklarını iyileştirir. 
14. Allerjik reaksiyonlardan ko-
ruyucu özellik taşırlar ve alerjik
koliti önler
15. Kan lipitlerini ( kolesterol..)
azaltırlar

16. Laktoz ( süt şekeri) emilimi-
ni arttırırlar
17. Çocuklarda kabızlık ve ishal
döngüsünün sürekli görüldüğü
bir çeşit hastalık olan irritabl
barsak semptomlarının kontro-
lünde yarar sağlar
18. Gebelik de kullanımı ile an-
nede ve bebekte obesiteyi en-
geller.

2013 yılı Ekim ayından itibaren başla-
yan Parçalama Tesislerinde Yetki-
lendirilmiş Veteriner Hekim görev-

lendirilmesi uygulamasında ortaya çıkan
sıkıntılardan biri olan ücret tarifesinde iyi-
leştirme yapıldı. 2014 ücret tarifesinde
kapasiteye göre kademelendirilen ücretler
düşürülerek, parçalama tesislerinde aza-
mi 5.000 TL uygulanan veteriner hekim
ücreti azami kapasitede 2.000 TL'ye çekil-
di. Kesimhanelerde de yaşanan aynı sıkın-
tıyı gidermek üzere, kapasiteye göre üc-
retlendirme 2014 ücret tarifesinde daha
makul seviyelere indi. Öte yandan; önemli
bir konu olan Yetkilendirilmiş Veteriner
Hekim Uygulaması konusunda aşağıdaki
şekilde yeni düzenleme yapıldı: 
Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
a)Kesimhanelere, en az bir resmî veya
yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlen-
dirir. Resmî veya yetkilendirilmiş veteriner

hekimin kesimhanedeki mesai saatleri,
kesimhanenin çalışma gün ve saatleri dik-
kate alınarak belirlenir.
ESKİ a) Kesimhanelere, her vardiya için
en az bir resmi veya yetkilendirilmiş vete-
riner hekim görevlendirir.
b) Parçalama tesisleri ve av hayvanı işleme
tesislerine; çalışma saatleri, vardiya sayısı
ve kapasiteleri dikkate alınarak resmî veya
yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlen-
dirir. Resmî veya yetkilendirilmiş veteriner
hekimin işletmede yapacağı resmî kontrol-
lerin sıklığı riske dayalı resmî kontrolleri de
kapsayacak şekilde belirlenir. ESKİ b) Par-
çalama tesisleri ve av hayvanı işleme tes-
islerine; çalışma saatleri, vardiya sayısı ve
kapasiteleri dikkate alınarak en çok dört iş-
letmeye bir resmi veya yetkilendirilmiş ve-
teriner hekim görevlendirir.

Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim
ücret tarifesi yenilendi
Kesimhaneler ve Parçalama Tesisleri’nde

Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim ücret tarifesi yenilendi
uygulanacak 2014 yılı ücret tarifesi aşağı-
dadır: Kesimhanelerde Resmi Kontrol Üc-
reti (aylık) (Gerçekleşen Fiili Kapasite)
a) 1-50 B.Başa kadar  300,00  
b) 50 den fazla her B.Baş hayvan için   1,00  
c) 1-400 K.Başa kadar   300,00  
d) 400'den fazla her K.Baş hayvan için   0,25  
e) 200.000 adet tavuk   500,00  
f) 200.000 adetten fazla her 1.000 adet ta-
vuk için  1,00  
g)1.000 adet hindi-ördek'e kadar   250,00  
h)1.000 adet üzeri her 100 adet hindi-ördek   1,40  
ı) Bıldırcın Kesimhanesi   100,00.
j) Diğerleri   100,00  

Parçalama Tesislerinde Resmi 
Kontrol Ücreti (aylık kurulu kapasite)
a) 1-10.000 kg. parçalama   200,00  
b) 10.001-25.000 kg. parçalama   400,00  
c) 25.001-50.000 kg parçalama   800,00  
d) 50.001-75.000 kg parçalama   1.200,00  
e) 75.001-100.000 kg. parçalama   1.600,00  
f) 100.001 kg. üzeri parçalama   2.000,00 
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Hayvansal Üretim İstatistikler, 2013
Büyükbaş hayvan sayısı 
14,5 milyon adet oldu

Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki
yıla göre %3,6 artarken küçükbaş
hayvan sayısı ise %7,6 arttı. Yıl

sonu itibariyle sığır sayısı 14 milyon 415
bin baş, koyun sayısı 29 milyon 284 bin
baş, keçi sayısı ise 9 milyon 226 bin baş
olarak gerçekleşti.

Toplam süt üretimi 2013 yılında
bir önceki yıla göre % 4,7 arttı
Toplam süt üretimi 2013 yılında 18 mil-
yon ton olarak gerçekleşti. Bu miktarın
%91,4‘ünü inek sütü, %6’sını koyun sü-
tü, %2,3’ünü keçi sütü ve %0,3’ünü ise
manda sütü oluşturmakta.
Yapağı, kıl, tiftik, bal ve balmumu üretimi

artarken, yaş ipek kozası üretimi azaldı.
Bir önceki yıla göre yapağı üretimi %7,
kıl üretimi %37,3 ve tiftik üretimi ise
%30,3 arttı. Bal üretimi 2013 yılında bir
önceki yıla göre %6,2 artarak 94 694
ton, balmumu üretimi ise %0,5 artarak
4 241 ton oldu. İpekböcekçiliği faaliyeti
yapan köy sayısı 2013 yılında 2012 yılı-
na göre %4,4 azaldı ve 327 oldu. İpek-
böcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da
%8,9 oranında azalarak 2 343 oldu. Açı-
lan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla
göre %5,7 azalarak 5 261 adet, yaş ipek
kozası bir önceki yıla göre %9,1 azala-
rak 121 ton olarak gerçekleşti. 

Toplam kümes hayvanı sayısı
bir önceki yıla göre %4,9 arttı

Yıl sonu itibariyle et tavuğu
sayısı %5 artışla 177 milyon
adet ve yumurta tavuğu sayı-
sı ise %4,8 artışla 89 milyon
adet olurken hindi sayısı ise
%6 artışla 2,9 milyon adet ol-
du. Ördek ve kaz sayılarında
2012 yılına göre artış görül-
dü. Ördekteki artış %3,1 ola-
rak kazdaki artış ise %11,7
olarak gerçekleşti.

AÇIKLAMALAR
Hayvansal Üretim İstatistikleri, büyükbaş,
küçükbaş ve kümes hayvan sayıları, süt,
yapağı, kıl, tiftik üretimi ve arıcılıkla ilgili
bilgileri kapsamakta olup, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı vasıtasıyla ilçe de-
tayında İVA (İstatistiki Veri Ağı) sistemi
aracılığıyla derlenmektedir. İVA, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde
kurulmuş bir veri giriş sistemi olup, bu sis-
teme veriler elektronik ortamda Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe
teşkilatlarındaki Ziraat Mühendisleri, Vet-
eriner Hekimler veya Teknisyenler tarafın-
dan girilmektedir. Süt, yapağı, kıl ve tiftik
üretim miktarları türev değişkenler olup,
IVA üzerinden derlenen verilerden ulus-
lararası metodolojiler çerçevesinde Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından hesaplan-
maktadır. İpekböcekçiliği ile ilgili veriler ise
Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Bir-
liği’nden (KOZABİRLİK) derlenmektedir.
Canlı hayvan sayılarına ait veriler 31 Aralık
2013 itibariyle olup hayvansal ürünlere ait
veriler ise Ocak-Aralık 2013 içindeki toplam
üretimi kapsamaktadır.

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Mart 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
toplanan inek sütü, Mart 2014

Takvim etkisinden arındırılmış toplanan 
inek sütü, Mart 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; ticari
süt işletmeleri tarafından üretilen içme sütü miktarı 2014 yılı
Mart ayında bir önceki aya göre %4,4 azalış, inek peyniri

üretimi %1,6 artış, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edi-
len peynir çeşitleri ise %2,1 artış gösterdi. 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, 2014 yılı Mart
ayında yoğurt üretimi bir önceki aya göre %0,6 artış, ayran üretimi
ise bir önceki aya göre %0,8 artış gösterdi.
Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; ticari süt işletmeleri tara-

fından üretilen içme sütü miktarı 2014 yılı Mart ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre %3,0 azalış, inek peyniri üretimi %5,5 artış, koyun,
keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise
%22,9 artış gösterdi.
Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; yoğurt üretimi 2014 yılı
Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artış, ayran üretimi
ise bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 artış gösterdi. Mart ayında
ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı %3,49,
protein oranı ise %3,20 olarak tespit edildi.
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TÜSEDAD Üye Başvuru Formu
                                                           Başvuru Tarihi: ………………………………………Tüzel Kişi ise

İşletmenin Adı                     : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vergi Dairesi / No                : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İşletmenin Adresi                : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon                               : ………………………………………………………………… Cep : ……………………………………………………………………

Faks                                   : ………………………………………………………………… E-Mail : ……………………………………………………………………

Şirket Adına Vekil Tayin 
Edilen Kişinin Adı Soyadı    : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Görevi                                 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TC Kimlik Numarası            : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Diğer Bilgi ve Notlar            : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İşletme Bilgileri
Mevcut Hayvan Kapasitesi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mevcut Sağmal Sayısı        : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hedeflenen Sağmal Sayısı : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Günlük Süt Üretim Miktarı   : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hedeflenen Süt Üretim Kap.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gelecekte ulaşmak istediğiniz kapasite hedefiniz nedir?    ………………………………………………………………………………………………………………………

Ne kadar zamanda kapasite hedefinize ulaşmayı planlıyorsunuz?  ……………………………………………………………………………………………………………

TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği)
Abide-i Hürriyet Cad. Arpa Suyu Sk.  Dikra Apt. No: 4, D. 3, 34380 Şişli / İST.   Tel:  (0212) 219 07 77  Faks: (0212) 219 07 78   tusedad@tusedad.org / www.tusedad.org

Derneğimiz TÜSEDAD'ın tanıtımı ve sektörümüzdeki firmalarla daha yakın 
bir işbirliği içerisinde olabilmek amacıyla düzenlediğimiz tanıtım paketimiz 
çok ilgi gördü ve birçok firma bu pakete iştirak etti. 

Başarıyla çıkarttığımız TÜSEDAD dergimize ilan vermek isteyen firmalar
için reklam bedelleri aşağıda belirtilmiştir. Göstermiş olduğunuz 
ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Atilla CELEP / TÜSEDAD Genel Sekreteri
Arka kapak ilanı

1 SAYI 2.000 TL 4 SAYI 1.500 x 4 = 6.000 TL
Ön - arka kapak içi ilanı

1 SAYI 1.500 TL 4 SAYI 1.250 x 4 = 5.000 TL
İç sayfalarda tam sayfa ilan

1 SAYI 1.250 TL 4 SAYI 1.000 x 4 = 4.000 TL 
İç sayfalarda yarım sayfa ilan

1 SAYI    750 TL 4 SAYI 500 x 4 = 2.000 TL
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Eylül - Ekim 2013

Çiftlikler uğraşıyor,didiniyor, üretiyor. Sütü 1 TL'ye satıyor.

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!

Sektörün  sesi 
’da siz de olun
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Ocak - Şubat - Mart 2014

Kuraklık kapıdabu yıl ne yiyeceğiz?

Kutudankonserve yeriz!

Bakan Eker, Türkiye'de kuraklık tartış-

malarını değerlendirerek, beklenen ya-

ğışın gelmemesi durumunda kuraklığın

meydana geleceğini söyledi.

Bakan Eker'den kuraklık uyarısı

Yanlış hesapBağdat’tan dönmeli!25 Ocak 2014 tarihinde Ulusal Süt Konse-

yinde önümüzdeki 6 ay için belirlenecek

olan çiğ süt taban fiyat toplantısında yi-

ne yem-süt paritesi dikkate alınmamıştır.

Çiğ süt taban fiyatı, 3 yıl öncesine kadar Üretici Bir-

likleri ve Kooperatif Başkanları ile bazı süt sanayici-

lerinin süt alım müdürleri arasında bölgesel olarak

yapılan sözde ihaleler ile belirlenmekteydi. Bakanlığa

yaptığımız yoğun itirazlarımız neticesinde U.S.K.

(Ulusal Süt Konseyi) kuruldu. Artık konseyde bakan-

lık temsilcileri nezdinde taraflar uzlaşmaya çalışıyor-

lar. Ama maalesef bu da bir çözüm olmadı. Yapılan

10 toplantıda da fiyat belirlenirken, her iki tarafta ay-

nı argümanlarla karşılıklı tartışıp birbirlerini rencide

ediyor ve bir uzlaşı çıkmıyor. Maalesef her seferinde

sanayicilerin dediği oluyor. Bu duruma Bakanlık tem-

silcileri de müdahil olmuyor.
Her defasında Dernek olarak fiyatın üretici maliyet-

leri gözetilerek belirlenmesini talep etsekte başarılı

olamadık. Haziran-Aralık 2013 dönemi için geçen se-

ne yapılan toplantıda USK’nın her iki tarafında ona-

yını alarak hazırlamış olduğu maliyet tablosunda 1

litre süt maliyeti 1,16 TL/litre belirlenmesine rağmen

fiyat 1 TL / litre olarak yine sanayici tarafından belir-

lenmiştir.Derneğimiz TÜSEDAD olarak, 25 Ocak 2014 günü

yapılan son toplantıda üretici maliyetleri dikkate

alınmadığı için dünyanın kabul ettiği yem-süt pari-

tesine göre bir çalışma hazırlayarak katıldık. (BKZ.

Aşağıdaki tablo) Maalesef bu çalışmamız da hiçbir

sanayici tarafından dikkate alınmamıştır.

Bu kayıkçı kavgası artık son bulmalıdır. Her iki taraf-

ta fiyat kavgası yapmaktan bıkmıştır. Taban fiyatın

bir hesaba dayandırılması gerekmektedir. USK’da ar-

tık süt kalitesi, üretim planlaması gibi daha önemli

konular konuşulmalıdır.

SAYIN BAKANIMIZA 
DERGİMİZ VASITASIYLA
ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ; “DÜNYADA GEÇERLİ OLAN

1 LİTRE SÜT= 1,5 KG YEM
PARİTESİNİ ÜLKEMİZ 
SÜT ÜRETİCİLERİİÇİNDE GEÇERLİ OLMASINI LÜTFEN SAĞLAYIN.”

OCAK 2014 SÜT YEMİ FİYATLARI

Firma
1.Kalite Süt Yemi 2. Kalite Süt Yemi 1. ve 2. Kalite

21 Protein, 
18 Protein,

Süt Yemi 

2700 Enerji
2600 Enerji

Ort. Fiyatı

Firma A
1.23 TL/kg

1.00 TL/kg

Firma B
0.79 TL/kg

0.75 TL/kg

Firma C
0.907 TL/kg

0.87 TL/kg

Firma D
0.93 TL/kg

0.81 TL/kg
0.91 TL/kg

Firma E
1.00 TL/kg

0.92 TL/kg

Firma F
0.953 TL/kg

0.83 TL/kg

Ortalama
0.96 TL/kg

0.86 TL/kg

0,91 x 1.5 = 1.365 TL / LT

Sevgili dostlar,Bildiğiniz ve tanıdığınız derneğimiz TÜ-

SEDAD sektördeki ilk ve tek Sivil Toplum

Kuruluşudur. Üyelerimizin tamamı AB ül-

kelerinde üretilen çiğ süte eşdeğer de

üretim yapmaktadır. 

Sayfa 25’de

Sayfa 3’te

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Sana-

yicilerin çiğ süte önerdiği ve ısrarcı ol-

duğu 1,05 TL’lik fiyat, kabul edilebilir

bir fiyat değildir.”

Çiğ süte önerilen fiyatmaliyeti karşılamıyor

Sayfa 34’te
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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 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!




