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Müjde süt fiyatı
artıyormuş!

Sevgili dostlar,

Sayfa 5’te

Sayfa 19’da

Sayfa 9’da

Sayfa 25’te

www.tusedad.org

Aminoasit Beseleme Modelleme-
si Eğitimi İzmir’de 27-28 Ekim

tarihlerinde gerçekleştirildi. Yapılan
eğitime  davet edilen Yönetim Kuru-
lumuz 2. Başkanı Nejat  Deveci de
katıldı. 

Ülkemiz süt sığırcılığının beklenen verimliliğe ve süt kalitesine ulaşabilmesi için

Mecbuuuuurrr,
Kestiler kestiler ne et kaldı 

ne de süt kaldı!..

Tüm Dünyada kabul görmüş olan 

1 lt süt = 1,5 Kg yem paritesi 

Ülkemiz de de sağlandığı takdirde,

• Üretimde sürdürülebilirlik •

Piyasada istikrar

• Et ihtiyacının karşılanması

• Süt kalitesinde artış

• Sektöre yatırımların 

artması

• İstikrarın artması

• İhracatın artması 

sağlanacaktır.

Çünkü;

Sayfa 47’de

2015 yılı ilk yarısı 
süt taban fiyatı min. 1,3 TL/lt
max. 1,5 TL/lt olmalıdır... Antalya’da 30 Ekim-2 Kasım ta-

rihleri arasında düzenlenen Ru-
minant Akademi seminerine TÜSE-
DAD da katılmıştır.  

Antalya’da 6-9 Kasım tarihleri
arasında gerçekleştirilen 3. Sü-

rü Sağlığı Sempozyumuna TÜSE-
DAD’ta katılmıştır.

İstanbul’da 26 Kasım’da düzenle-
nen Sivil Toplumla Diyalog top-

lantısına Derneğimiz adına 2. Baş-
kanımız Nejat Deveci de katıldı. 

Sektörümüzün değerli paydaşla-
rı, sevgili dostlar, acısı-tatlısı ile

Tanrının bizlere biçmiş olduğu top-
lam ömrümüzden 365 günü daha
cömertçe silmiş bulunuyoruz. Güle
güle 2014 ve hoşgeldin 2015.
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Adnan YILDIZ
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Yaklaşan 2015

ton oldu diye övünüyoruz
ancak içerisinde bulunduğu-
muz şu günlerde süt sanayi-
cisi birbirilerinden süt çala-
bilmenin yarışı içerisine gir-
miş bulunuyorlar. Aslında
süt yok! Çok fazla sayıda süt
veren inek kesime gidiyor!
Köylerde süt ciddi miktarlar-
da azaldı!  Sebebini biraz-
dan kendi bölgemden (Trak-
ya) örnek ile açıklamaya ça-
lışacağım. Bu durumun önü-
ne geçmenin tek yolu üreti-
cinin sütünü "DEĞER FİYA-
TA" satabilmesi ile mümkün-
dür.
Aralık ayı içerisinde USK'de
üretici - sanayici ve kamu
temsilcileri biraraya gelerek
2015 yılı ilk 6 ayı için geçerli
olacak süt taban fiyatı tesbiti
görüşmeleri yapılacak. Bu
toplantıda, geçmiştende
ders alarak, sanayicinin de-
diğim dedik çaldığım düdük
anlayışından vazgeçmesi
gerekiyor. Bu da ancak; SÜT
- YEM paritesinin kabulü ile
mümkündür. Dünya bunu
böyle çözmüşse: 1 lt SÜT =
1,5 kg YEM bizimde bu nok-
tada birleşmemiz şart. 
Üretici evinin geçimini rahat-
ca temin edebildiği sürece
işine devam eder. Yukarıda
da bahsettiğim gibi bizim
bölgemizde (Trakya) genç
kızlarımız evlilik teklifine
"evet" demek için kasabada
veya şehirde yaşama şartını
öne sürüyor. Haklı da, genç
kızlığı veya delikanlılığı döne-
minde annesini ve babasını
gördü. Anne, sabahın körün-
de süt sağıyor, yem veriyor.
Baba, gübre ile haşır-neşir
oluyor veya tarlada. Bu zor

çalışma koşullarına ve tem-
poya karşılık emeğin sömü-
rüldüğünün, huzurun olama-
dığının farkında. Akşam sey-
redilen diziler veya haberler-
de ise çok farklı, bambaşka
bir dünya anlatılıyor. Doğal
olarak bu gençler anne ve
babalarının koşullarına razı
olmak istemiyorlar. Asgari
ücret olsun ama şehir olsun
diyorlar. O anne ve babalar
bugün 50' li yaşlardalar, bel-
ki bir 10 sene daha bu zorlu
koşullarda tarım ve hayvan-
cılığı borç-harç sürdürmeye
gayret ederler. Sonrasında,
bedenleride bu işi bırakma-
ları gerektiğini onlara dikte
ettirecek.
Yaklaşan büyük tehlikenin
farkına varmamız hepimizin
faydasına.

Sağlık, mutluluk, başarı ve
bol kazançlı bir 2015 yılı te-
menni ediyorum.

Saygılarımla, 

Sektörümüzün değerli
paydaşları, sevgili
dostlar, acısı-tatlısı ile

Tanrının bizlere biçmiş oldu-
ğu toplam ömrümüzden 365
günü daha cömertçe silmiş
bulunuyoruz. Güle güle 2014
ve hoşgeldin 2015.

- Taban fiyat oluşumundaki
kriterin belirlenmesi.
Sıralamaya çalıştığım baş-
lıkların bazılarında mesafe-
ler kaydedildi ancak yeterli
değil. Sektörümüzün özelli-
ği, iyileştirmeleri yaparken
bütün pencerelerden aynı

anda bakabilmeyi ve gerekli
tedbirleri bir bütün olarak
alabilmeyi gerektiriyor. An-
cak bu yolla etkili netice ala-
biliriz. Tabii, bütün iyileştir-
meleride devletimizden bek-
lemek de sürenin uzaması
anlamına geliyor, sektör
paydaşlarıda bu konuda
üzerlerine düşen görevi, ba-
zı fedakarlıklara katlanmala-
rı gerekse bile, ülke menfaa-
tini ön planda tutarak yerine
getirmeli.
Üretici var olduğu sürece
yem ve süt sanayiciside var-
lığını sürdürebilir. 2014 yılın-
da sütümüz yıllık 18 milyon

2014 yılında, sektör adına
başarılı hamleler yapılabil-
mişmidir? Bence hayır! Geç-
tiğimiz yıllarda hangi konu-
larda rahatsız olduğumuzu
ifade etmeye çalıştıysak
2014 yılında da aynı konuları
konuştuk. Başlıklar halinde
sıralarsak;
- Verimlilik,
- Hijyen,
- Bilim ve teknolojiden fay-
dalanmak,
- Soğuk zincir,
- Kalite (bakteri yükü, so-
matik hücre sayısı, yağ ve
protein değerleri),
- Kaliteli kaba yem temini,





Konuk Yazar7

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

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

Hayvancılığa 
küresel bakış...

gelerdeki gelişen ekonomilerde,
et sektörünün 2022’ye kadar
yüzde 80 oranında büyümesi
bekleniyor. En büyük talep, de-
vasa yeni orta sınıflarıyla Hindis-
tan ve Çin’den gelecek.
Şirket evlilikleri artacak: Et sektö-
ründe kâr marjları düşük olduğu
için, bütün şirketler ölçek ekono-
misine yöneliyor. Yani daha bü-
yük verimlilikle, daha düşük ma-
liyetlerle, daha çok üretmek için
çabalıyorlar. Bu sebeple, sektör-
deki konsantrasyon iki açıdan ar-
tıyor. Şirket evlilikleri ve alımlar
daha büyük şirketleri yaratıyor.
Hem başka ülkelere hem de
başka hayvan türlerine doğru bir
genişleme yaşanıyor. Et üretimi
de yoğunlaşıyor. Daha fazla sa-
yıda hayvan aynı çatı altında bes-
leniyor. Genetik taban daralıyor:
Hayvancılığın genetik tabanı her
geçen gün daralıyor. Tüm dünya
belli bir amaç için üretilmiş az sa-
yıdaki ırka güveniyor. 130 ülkede
yetiştirilen siyah-beyaz Holstein-
Fresian süt ineği gibi ırklar buna
örnek. Tavuk, keçi, domuz ve ko-
yun üretimi de yüksek verimli bir-
kaç ırk üzerinden ilerliyor.
Kadınlar sektörü ayakta tutuyor:
İnsanoğlu 30 farklı canlı türünü
çiftlik hayvanı olarak evcilleştirdi
ve bunu yaparken de inanılmaz
bir ırk çeşitliliği yaratmış oldu. Şu
ana kadar Birleşmiş Milletler  Gı-
da ve Tarım Örgütü’nün belgele-
diği yaklaşık 8 bin farklı ırk var.
Bunların büyük kısmı, çoğu ka-
dın olan küçük besiciler tarafın-
dan yetiştiriliyor. Besici kadınlar,
hem dünyanın etini üretiyor hem
de canlı hayvan çeşitliliğini koru-
muş oluyor. Pek çok fakir hane-
de hayvanlar; özellikle tavuk, ko-
yun ve keçi, o hanenin geçiminin
önemli kaynaklarından biri. Bu iş
için yerli ve çok amaçlı kullanıla-
bilen ırklar seçiliyor çünkü onlar
yerel koşullara ve çetin iklim ko-
şullarına uyum sağlamış oluyor-
lar. Ağır endüstriyel hayvancılıkta
ise toplam sekiz tür hayvan kul-
lanılıyor; sığır, domuz, koyun, ke-
çi, tavuk, hindi, ördek ve tavşan. 
Antibiyotik tehdidi:Dünya Sağlık
Örgütü, hayvancılık sektöründe

Hayvancılık sektörüne ge-
nellikle ülkemiz açısından
bakıyoruz. Üretim maliyet-

leri, girdi fiyatlarının yüksek olma-
sı,ithalat,destekler,süt ve et fiyatı
gibi güncel gelişmeleri tartışırken
dünyada hayvancılık sektöründe
neler oluyor? 
Dünyada yaşanan gelişmeler,
eğilimler bizi nasıl etkiliyor veya
sektörün geleceğini nasıl yönlen-
direcek? Bu sorulara yanıt bul-
mak için konuya daha büyük bir
çerçeveden bakmakta yarar var.
Bu kapsamda Heinrich Böll Stif-
tung Derneği tarafından hazırla-
nan Et Atlası bir rehber niteliğin-
de. Global ölçekte hayvancılık
sektörüne ilişkin değerlendirme-
lerin yanı sıra et sektörünün ge-
leceğine ilişkin önemli ipuçları
veriyor.Et Atlası'ndan derlediği-
miz bilgilere göre hayvancılık ve
et sektörüne ilişkin detaylar şöy-
le: Hayvancılık 1.3 milyon insanın
geçim kaynağı:Dünya çapında,
birçoğu gelişmekte olan ülkeler-
de olmak üzere 1.3 milyar insan
geçimini hayvancılıktan sağlıyor.
Bunların çoğunluğu hayvanlarını
köylerinin çevresindeki araziler-
de otlatıyor, bazıları sürüleriyle
oradan oraya göç ediyor, bazıla-
rıysa evlerinde birkaç tavuk, sığır
ya da domuz besliyor. Gelişmiş
ya da hızlı büyüyen ülkelerde
hayvancılıkla uğraşan insanların
sayısı azalıyor. Hayvancılık sek-
törü sanayileşiyor ve et üreten fir-
malar giderek büyüyor.
Çiftçi sayısı azalıyor,hayvan sayı-
sı artıyor:Gelişmiş dünyada çiftçi
sayısı sürekli azalırken beslenen
hayvan sayısı sürekli artıyor. Ye-
rel pazarlar yerine uzaktaki sü-
permarketlere üretim yapılıyor.
Bu değişimin bir benzeri, şimdi
gelişmekte olan ülkelerdeki hay-
vancılıkta görülüyor.
Et talebi artıyor:Dünya genelinde
ete olan talep sürekli artış göste-
riyor. Fakat bu artış, farklı ülkeler-
de farklı oranlarda. 20. yüzyılın
en büyük et üreticileri olan Avru-
pa ve Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde tüketim çok yavaş artıyor,
hatta neredeyse yerinde sayıyor.
Öte yandan, Asya ve diğer böl-

daha iyi durumda olanlar için et
yemek bir statü sembolü.  Geliş-
miş ve gelişmekte olan ülkeler
arasındaki uçurum et tüketimin-
de de kendini gösteriyor. Geliş-
miş ülkelerde insanlar protein ih-
tiyaçlarının yüzde 56’sını hayvan-
sal ürünlerden karşılarken, geliş-
mekte olan ülkelerde bu oran
yüzde 18 seviyesinde. 
Organik üretim güvenli, fakat ye-
tersiz:Organik üretim, tüketicile-
rin şüphelerini dikkate alan bir al-
ternatif olabilir. Organik olarak
üretilen hayvanlar genetiği değiş-
tirilmiş soya yemiyle beslenmiyor
ve yemlerin büyük bir kısmı çiftli-
ğin kendi arazisinde üretiliyor.
Antibiyotik kullanımı ya tamamıy-
la yasak ya da son derece sınırlı.
Buna rağmen sanayileşmiş ülke-
lerde satılan etin yüzde 2’sinden
azı organik. Etiket fiyatı maliyeti
yansıtmıyor: Bir paket et üzerin-
deki fiyat etiketi, o eti üretirken
ortaya çıkan gerçek maliyeti yan-
sıtmıyor. İşin çevreye ve vergi
mükelleflerine maliyeti çok daha
fazla. Eğer bu maliyetler fiyata
eklenirse hayvancılık net olarak
zarar eder. Türkiye'de hayvancı-
lığı ithalat şekillendirecek:Kırmızı
et üretiminin kısa sürede ve ko-
laylıkla artmayacak gibi görün-
mesi Amerika kıtasındaki işletme
ve ihracatçıları Türkiye’ye hayvan
veya et satmaya istekli kılıyor.
Hatta buralardan getirilen hay-
vanların son dönem besisinin
Türkiye’de yapılması ve burada
kesilerek, ülke içine satılması
ve/veya ihraç edilmesi de tartışı-
lan hususlar arasında. Bu düşün-
ce, Türkiye’nin hem dönem dö-
nem büyük çaplı ithalat yapma
olasılığına hem de sığır eti üreti-
cisi ülkelerin birçoğunda tavuk
ve domuz etine talebin artmasıy-
la, sığır eti talebinin düşeceği yo-
lundaki beklentiye dayandırılıyor.
Bu beklentinin gerçekleşmesi
halinde sadece ithalat süreklilik
kazanmayacak, aynı zamanda
Türkiye çevreye zarar verecek bir
üretimin yaygın olarak yapıldığı
bir alan haline de gelmiş olacak.
Üstelik bu üretim, büyük ölçüde
başka coğrafyalarda üretilmiş
hayvanlar ve yemler kullanılarak
gerçekleştirilecek.

Özetle, sadece kısa bir bölümünü özetleyerek paylaştığımız
"Et Atlası" çok daha detaylı ve yararlı bilgileri içeriyor. 
Sektördeki herkesin okumasında yarar var. Et Atlası'nı 

Heinrich Böll Stiftung Derneği İstanbul Ofisi'nden 
edinebilirsiniz.Türkiye'de güncel gelişmeleri tartışırken 
dünyadaki gelişmeleri de yakından izlemekte yarar var. 

pervasızca antibiyotik kullanımı-
na devam edersek bir antibiyotik
sonrası çağa gireceğimiz ve gü-
nümüzde tedavisi çok kolay olan
pek çok sağlık sorununun tekrar
ölümcül hale geleceği konusun-
da uyarıyor. Antibiyotikler, hay-
vanların fabrika koşullarında ve
oradan kesimhaneye gidene ka-
dar hayatta kalmalarını garanti al-
tına almak için kullanılıyor. Pek
çoğu ise büyümeyi hızlandırmak
amacıyla hayvanlara veriliyor.
Antibiyotik verilen domuzun pa-
zarda satılabilir ağırlığa gelmesi
için domuz yüzde 10-15 daha az
yeme ihtiyaç duyuyor. 
Hayvancılık su kaynaklarını tüke-
tiyor: Doğal Hayatı Koruma Vakfı
(WWF) tarafından yapılan bir ça-
lışmaya göre sadece bir kilo-
gram sığır eti üretmek için 6.5 ki-
logram tahıl, 36 kilogram kaba
yem ve 15 bin 500 litre suya ihti-
yaç var. Endüstriyel yöntemlerle
yetiştirilen bir sığır, açık havada
otlayan bir sığıra göre çok daha
fazla su tüketiyor. Ve dünya ça-
pında giderek daha fazla sayıda
hayvan, dışarıda otlatılmak yeri-
ne iç mekanlarda besleniyor.
Yükselen değeri tavukçuluk:En-
düstriyel tavukçuluk artık büyük
ölçüde globalleşmiş olan hay-
vancılık  endüstrisinin en hızlı bü-
yüyen ve en hızlı değişen sektö-
rünü oluşturuyor. 2010 itibariyle
kümes hayvanlarındaki küresel
üretim 124 milyona çıktı. 
Ette tüketim eğilimi:Gelişmekte
olan ülkelerdeki pek çok insan
için et yemek bir lüks. Bir kilo-
gram et, yerel pazarda 3 ila 7 eu-
roya mal olabiliyor, bu da birkaç
günlük yevmiyeye denk geliyor.
Buna karşılık et tüketimi kentli or-
ta sınıf arasında artıyor. Çünkü
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Bu yıl üçüncüsü Çiftlik
Hayvanları Hekimliği
Derneği tarafından dü-

zenlenen Sürü Sağlığı ve Yö-
netimi Sempozyumu 6-9 Ka-
sım 2014 tarihinde Antalya’da
Cornelia Diamond Otel’de ya-
pıldı. Çiftlik Hayvanları alanın-
da çalışan meslektaşlarımızın
sürekli eğitimlerine destek ol-
mak üzere planlanan sempoz-
yumda, yurtdışından ikisi ABD
ve biri İsviçre’den davet edilen
konuşmacıların sunduğu 3 ko-
nu ile son anda toplantıya ge-
lemeyerek telekonferans siste-
mi ile ABD’den katılan konuş-
macının besi sığırlarına yöne-
lik sunusuyla toplam 4 konu
sunuldu. Ülkemizden de 12
öğretim üyesi tarafından bes-

leme, üreme, metabolizma
hastalıkları, abortlar, solunum
sistemi hastalıkları, ektopara-
ziter hastalıklar, ayak hastalık-
ları, nekropsi bulguları ve ülke-
mizde son dönemde sığırcılığı
tehdit eden LSD hastalığı su-
nuldu. Bu sunuların yanında
sponsorlarımızın uydu sem-
pozyumu olarak sunduğu 3
yurtdışı konuşmacının konuları
da oldukça ilgi çekti. Ayrıca yi-
ne sahadan yoğun talep gös-
terilen konulardan ilk gün 6 ve
ikinci günde 6 olmak üzere

toplam 12 workshop yapıldı.
Diğer yandan sempozyuma,
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi ve hem bir iş-
letme sahibi olarak hem de bir
sivil toplum örgütü TÜSEDAD
adına başkan Adnan Yıldız sa-
hadaki çalışanlardan beklenti-
lerini ve mevcut sorunlara dik-
kat çekmişlerdir. Sempozyu-
ma toplam 460 kişi katılarak
bu tür organizasyonlara katı-
lım şimdiye kadarki en yüksek
sayıya ulaştı. Sempozyuma
katılımcı sayısının çok yüksek

olması yanında son oturum
sonunda yapılan anketler de-
ğerlendirildiğinde memnuni-
yetin çok yüksek olduğu gö-
rüldü. Hem katılımcı sayısının
ve bireysel katılım oranının ge-
çen sempozyumlara göre da-
ha yüksek olması ve hem de
katılımcıların memnuniyetleri-
nin çok yüksek olması bizleri
son derece memnun etmiştir.
Bu durum, bundan sonraki or-
ganizasyonlar için bizlere mo-
ral vermiş ve daha iyi ve kap-
samlı organizasyonlar yapma-
ya cesaretlendirmiştir. 
Derneğimiz birçok etkinlik ile
birlikte, iki yılda bir dönüşümlü
olarak Sürü Sağlığı ve Yöneti-
mi Sempozyumu ve Koyun
Keçi Sağlığı Sempozyumu’nu
düzenleyecektir. Buna göre ilk
olarak Nisan-2015’de Koyun-
Keçi Sağlığı Sempozyumu
Marmaris’de gerçekleştirile-
cektir. Sürü Sağlığı ve Yöneti-
mi Sempozyumu’nun dördün-
cüsü de 2016 yılında düzenle-
necektir.
Sempozyuma ilgi gösteren
tüm katılımcılara, sponsorları-
mıza, konuşmacılarımıza ve
emeği geçen herkese tekrar
teşekkür ederim.

Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu 
6-9 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da Cornelia 

Diamond Otel’de yapıldı. 

3.sürü sağlığı ve yönetimi sempozyumu yapıldı
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Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Buzağı beslenmesinde 
son gelişmeler

Tablo 1: Buzağı Başlangıç Yemlerinin Ham Madde ve Kimyasal Kompozisyonu

İçerik, % KM’de Düşük NDF Yüksek NDF Yulaf K. Otu

Buğday 22.0 32.6 …

Mısır 24.0 8.0 …

Arpa 11.2 4.0 …

Soya küspesi 24.0 22.2 …

Razmol 12.0 2.0 …

Soya kabuğu 5.0 29.4 …

Vit. Min.  Prem. 1.8 1.8 …

Ham protein 22 23.5 6.8

NDF 18.2 26.7 63.0

Nişasta 43.7 34.9 …

Yağ 4.2 4.9 …

me dönemindeki her 1000
gramlık günlük canlı ağırlık artışı
farkının ilk laktasyon süt veri-
minde 1113 kg’a kadar artışa
neden olduğu belirtilmiştir. Bu
işletmedeki buzağıların süt em-
me dönemindeki ortalama gün-
lük canlı ağırlık artışları 660
gram, sütten kesim sonrası dö-
nemde ise 910 gram olmuştur.
Her iki denemede toplam iki bi-
ne yakın süt sığırına ait veriler
değerlendirilmiştir. Süt emme
dönemindeki buzağı gelişiminin
ilk laktasyon dönemindeki süt
verimi üzerine etkileri hakkında
ileri sürülen mekanizma “lactoc-
rine” kavramı olarak adlandırıl-
mıştır. Bu terim araştırıcılarca
“süt için doğma” (milk-borne)
şeklinde tarif edilmiştir.        
Buzağıların süt emme dönemin-
deki performanslarını etkileyen
önemli faktörlerin başında az
öncede söylendiği gibi beslen-
me gelmektedir. Beslenmede
ise önemli faktörler süt ya da süt
ikame yemlerinin verilme şekli
ve miktarı, süt ikame yemlerinin
kalitesi, buzağı başlangıç yem-
lerinin ve kaba yemlerin kalitesi,
verilme şekli ve miktarı olabilir.
Bu yem maddelerinin her biri
kendi başına buzağı perfor-
manslarını değiştirebilir.  Yapı-
lan son bir çalışmada yine ilk
laktasyon süt verimi üzerine süt
emme dönemindeki beslenme-

nin etkileri araştırılmıştır. Araştır-
mada dilediğince içebileceği bi-
çimde (ad libitum) tam yağlı süt
ya da süt ikame yemi ile besle-
nen iki buzağı grubunun ilk lak-
tasyon süt verimleri karşılaştırıl-
mıştır. Deneme sonunda süt ile
beslenen grubun ilk laktasyon
süt verimlerinin diğer gruba gö-
re % 10.3 daha yüksek olduğu
gözlenmiştir. Araştırıcılar bu
farklılığın süt ikame yemlerinin
tam yağlı süt gibi biyolojik ola-
rak aktif bazı maddeleri içerme-
mesinden kaynaklanabileceğini
bildirmişlerdir. Çünkü sütten
kesme anında tam yağlı süt ile
beslenen buzağılar, süt ikame
yemi ile beslenenlere göre orta-
lama 3.1 kg daha fazla canlı
ağırlık artışı sağlamışlardır. Öte
yandan buzağıların iskelet geli-
şimleri arasında fark olmamış,
canlı ağırlık farkının nedeni artan
vücut yağı birikimine bağlan-
mıştır. Bu durumdan yola çıkıla-
rak ilk laktasyon dönemindeki
süt veriminin daha yüksek olma
nedeni yağ dokudaki parakrin
ve endokrin etkilerle açıklanmış-
tır. Bu etkiler neticesinde erken
dönemde meme bezlerinde da-
ha iyi bir gelişme olabileceği sa-
vı ileri sürülmüştür. Araştırmada
buzağılara verilen tam yağlı süt
ve süt ikame yeminin kuru mad-
de içerikleri birbirine benzer ol-
muştur. Ancak tam yağlı süt

Modern buzağı yetiştirici-
liği hayatta kalma oranı-
nın artmasına ve süratli

canlı ağırlık artışına odaklanmış-
tır. Bu odaklanmayla birlikte bu-
zağı beslenmesinde pek çok
yöntem denenmiş veya kullanıl-
maktadır. Acaba buzağıların
beslenme yönetimi neticesinde
süratli canlı ağırlık artışı sağlaya-
rak yüksek bir performans gös-
termeleri ne kadar önemlidir?
Bu neden yapılıyor? Bu sorula-
rın cevapları pek çok araştırıcılar
tarafından merak edilmiş ve
akabinde çeşitli bilimsel çalış-
malar yürütülmüştür. Yapılan
bazı çalışmalarda buzağıların
doğumdan yaşamlarının 56. gü-
nüne kadar uygulanan besleme
stratejilerine bağlı olarak ilk lak-
tasyondaki süt verimlerinin 450
ila 1300 kg arasında farklılık
gösterdiği ortaya konmuştur.
Diğer bazı çalışmalarda ise bu-
zağı besleme yöntemlerinin ilk
laktasyon süt verimini etkileme-
diği gözlenmiştir. Yine son za-
manlarda iki süt sığırı sürüsü
üzerinde yürütülen bir çalışma-
da buzağıların süt emme döne-
mindeki canlı ağırlık artışları ile
bu buzağıların ilk laktasyon dö-
neminde vermiş oldukları süt
verimleri izlenmiştir. Araştırma
sonucunda buzağıların süt em-
me dönemindeki ortalama gün-
lük canlı ağırlık artışlarının 100
ila 1580 gram arasında değiştiği
anlaşılmıştır. Bu kazanç farklılık-
larının ise ilk laktasyon süt veri-
mi ile yüksek oranda korelas-
yon içerisinde olduğu açıklan-
mıştır. Buna göre süt emme dö-
nemindeki her 1000 gramlık
günlük canlı ağırlık artış farkı için
buzağıların ilk laktasyonlarında
850 kg daha fazla süt verdikleri
saptanmıştır. Araştırmada yer
alan buzağıların süt emme dö-
nemindeki ortalama günlük
canlı ağırlık artışları ise 820
gram olmuştur. Araştırmada yer
alan diğer işletmede ise süt em-

yaklaşık % 29.4 yağ, % 25.9
protein ve % 40.7 laktoz içerir-
ken, süt ikame yemi % 23.7
ham protein, % 13 yağ ve % 8
kül içermiştir. Öte yandan ABD
başta olmak üzere bugün dün-
yanın pek çok ülkesinde süt
emme dönemindeki buzağıların
beslenmesinde tam yağlı sütten
ziyade süt ikame yemleri yani
buzağı mamaları kullanılmakta-
dır. Dolayısıyla süt ikame yem-
lerinin kullanılıp kullanılmama
fikrinden ziyade birbirleri arasın-
daki kalite farklılıkları göz önüne
alınmalıdır.
Ruminantların beslenmesinde
sindirim sistemi sağlığının sür-
dürülmesi bakımından yüksek
lif içerikleri nedeniyle kaba yem
kullanımı neredeyse tüm dö-
nemlerde zorunludur. Öte yan-
dan süt emme dönemindeki bu-
zağıların süratli gelişimleri için
özellikle son 10 yıldır sadece
konsantre yemle besleme yapıl-
ması teşvik edilmektedir. Buna
göre hiç kaba yem kullanma-
dan oldukça kuvvetli bir buzağı
başlangıç yemi ve beraberinde
süt ya da süt ikame yemini de
kullanarak besleme programları
hazırlanmaktadır. Bu tip besle-
me programlarının düzenlen-
mesindeki ana gerekçe ise yük-
sek canlı ağırlık artışı sağlama
istekleri olmuştur. Çünkü bu dö-
nemde buzağı başlangıç yemi-
nin yanı sıra ilave olarak kaba
yem kullanılmasının konsantre
yem tüketimin düşürdüğü, böy-
lelikle de rumen fermantasyo-
nunun rumen papilla gelişimi
üzerine en etkili uçucu yağ asidi
olan bütirik asitten asetik aside
doğru kaydığı söylenmektedir.
Ayrıca kaba yem kullanılması
buzağıların canlı ağırlık artış sü-
ratlerini de olumsuz etkileyebil-
mektedir. Ancak bu uygulama
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tır. Araştırmada yeni doğmuş (3
günlük yaşta) 20’şer baş erkek
ve dişi şeklinde toplam 40 baş
Holstein buzağı 10’ar başlık dört
gruba ayrılmışlardır. Buzağılar
56 gün süren süt emme dönemi
boyunca bireysel bölmelerde
süt ikame yeminin yanı sıra pe-
let buzağı başlangıç yemi, mısır
flake ve yonca kuru otu şeklin-
deki kuru yemlerden oluşan
dört farklı rasyon ile beslenmiş-
lerdir. Buzağı başlangıç yemleri
iki farklı formülde hazırlanmıştır
(Tablo 4). Birinci formülde buza-

ğı başlangıç
yemi içerisine
% 35 oranında
mısır ilave edil-
miştir. İkinci for-
mülde ise buza-
ğı başlangıç ye-
minden mısır çı-
kartılmıştır. Geriye
kalan ham mad-
deler ise çıkartılan
mısırın yerini dol-
durmak üzere oran-
tısal olarak arttırıl-
mıştır. Bu buzağı
başlangıç yeminin
verildiği gruplara ise

% 65 pelet buzağı başlangıç ye-
mi ve % 35 flake mısır içeren bir
buzağı başlangıç yemi karışımı
verilmiştir. Oluşturulan dört gru-
ba mısır içermeyen buzağı baş-
langıç yemi, mısır flake ve yon-
ca kuru otu (Grup 1), % 35 mısır
içeren buzağı başlangıç yemi ve
yonca kuru otu (Grup 2), mısır
içermeyen buzağı başlangıç ye-
mi ve mısır flake (Grup 3), % 35
mısır içeren buzağı başlangıç
yemi (Grup 4) şeklinde rasyon-
lar verilmiştir. Yonca kuru otu-
nun verildiği gruplara ilk 28 gün
50 gram/gün, 29-56. günler ara-
sı ise 100 gram/gün olacak şe-
kilde sınırlı biçimde yonca kuru
otu verilmiştir. 
Konsantre yemler ise ad libitum
verilmiştir. Araştırmada sıvı yem
olarak süt ikame yemi, süt em-
me dönemi boyunca 4 litre/gün
(beher litre sıvı yem 125 gram
toz süt ikame yemi içerecek şe-
kilde hazırlanmıştır) şeklinde süt
ikame yemi verilmiştir. Araştır-
ma sonunda elde edilen canlık
ağırlık artışı ve yem tüketimi de-
ğerleri Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo incelendiğinde gruplar
arasında günlük canlı ağırlık ar-
tışı bakımından istatistik farklık
görülmemiştir.

Tablo 2: Farklı NDF oranlarının canlı ağırlık artışı üzerine etkisi

Tablo 3: Sütten kesimden 10 gün sonra alınan rumen sıvılarında rumen pH ve toplam uçucu yağ asidi sonuçları

dNDF1 dNDF + KY2 yNDF3 yNDF+KY

Rumen pH 5.0b 5.9a 5.1b 5.7a

Toplam UYA, mM 202.8a 123.8b 214.9a 149.3b

dNDF1 : Düşük NDF 

KY2 : Kaba yem

yNDF3 : Yüksek NDF

a-b     : Aynı satırda farklı harfler taşıyan değerler önemlidir (P<0.05).

pek çok yerde olduğu gibi ülke-
mizde de son yıllarda tartışma
konusu olmaya başlamıştır.
Çünkü özellikle 6-7 haftalık yaş-
tan daha büyük buzağıların ka-
ba yem olmaksızın sadece bu-
zağı başlangıç yemleri ile bes-
lenmeleri, zaman zaman isalle
seyreden sindirim sistemi şikâ-
yetlerine konu olmuştur. Böyle
durumların önüne geçebilmek
için süt emme dönemindeki bu-
zağıların önlerine kaba yem ko-
nulması ya da kullanılan buzağı
başlangıç yeminin lif içeriğinin
yükseltilmesi bir seçenek ol-
muştur. Bu düşünceyle bir araş-
tırma gerçekleştirilmiştir. Araştır-
mada dört grup oluşturulmuş
ve gruplar kuru yem olarak dü-
şük NDF’li (lifli) buzağı başlan-
gıç yemi, düşük NDF’li buzağı
başlangıç yemi ve kaba yem,
yüksek NDF’li buzağı başlangıç
yemi ve son olarak yüksek
NDF’li buzağı başlangıç yemi ve
kaba yem içeren rasyonlarla
beslenmişlerdir (Tablo 1). Araş-
tırma sonucunda elde edilen
performans değerleri Tablo
2’de sunulmuştur.
Tablo 2 incelendiğinde süt em-
me dönemi sırasında düşük
NDF içeren yem yedirilen buza-

ğıların, yüksek NDF içe-
ren yem yedirilenlere gö-
re istatistik olarak daha
yüksek canlı ağırlık ka-
zandıkları görülmekte-
dir. Sütten kesimden
sonra ise sadece dü-
şük ve yüksek NDF
içeren buzağı başlan-
gıç yemleri yedirilen
grupların, kaba yem
ilave edilen gruplara göre daha
düşük canlı ağırlık artışı göster-
dikleri anlaşılmıştır. Araştırıcılar
aldıkları bu sonuçlar karşısında
sütten kesim günlerine yaklaşıl-
dığında buzağı başlangıç yem-
lerinin NDF içeriklerinden ziya-
de, rasyonlara kaba yem ilave
edilmesinin performans üzerine
olumlu etkiler yarattığını, bu du-
rumunda nedeninin daha yük-
sek rumen pH’sından ileri gele-
bileceğini açıklamışlardır. Nite-
kim araştırmanın sütten kesim-
den sonraki 10 gününde (buza-
ğılar 61 günlük olduklarında) alı-
nan rumen sıvılarında rumen pH
değerleri ile toplam uçucu yağ
asidi sonuçları Tablo 3’de gös-
terilmiştir. Tabloya göre rasyon-
larına kaba yem katılan gruplar-
da rumen pH değerlerinin daha
yüksek ve rumende asit üretimi-

nin bir göstergesi olan toplam
uçucu yağ asidi miktarlarının
daha düşük olduğu anlaşılmış-
tır. Araştırıcılar sütten kesim
günlerine doğru rasyonlara ka-
ba yem ilavesinin performans
ve rumen sağlığı bakımından
gerekli olduğunu ileri sürmüş-
lerdir.
Yukarıda anlatılan çalışmaya
benzer bir çalışma da Anabilim
Dalımız tarafından Ömer Matlı
Araştırma ve Eğitim Merke-
zi’nde yürütülmüştür (Türkmen
ve ark., basılmamış araştırma).
Araştırmada süt emme döne-
mindeki buzağılara flake edilmiş
mısır ve sınırlı miktarda kaba
yem verilmesinin canlı ağırlık ar-
tışı, bazı rumen ve kan paramet-
releri üzerine etkileri araştırılmış-

dNDF1 dNDF + KY2 yNDF3 yNDF+KY

Süt içme dönemi 9-51 gün

Canlı Ağırlık Artışı, g/gün 680a 700a 630b 640b

Başlangıç Yemi Tüketimi, g/gün 550 530 510 530

Kaba Yem Tüketimi, g/gün --- 30 … 22

Sütten Kesimden sonra 51-64 gün

Canlı Ağırlık Artışı, g/gün 860b 1120a 910b 1030a

Başlangıç Yemi Tüketimi, g/gün 2020b 2300a 2050b 2240a

Kaba Yem Tüketimi, g/gün … 94 … 71

dNDF1 : Düşük NDF 

KY2 : Kaba yem

yNDF3 : Yüksek NDF

a-b     : Aynı satırda farklı harfler taşıyan değerler önemlidir (P<0.05).
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Yonca kuru otu içermeyen yani
kaba yem verilmeyen grupların
buzağı başlangıç yemi tüketim-
leri kaba yem içerenlere göre
istatistik olarak önemli biçimde
yüksek bulunmuştur. Buna kar-
şın kaba yem verilen grupların
buzağı başlangıç yemi tüketim-
leri göz önüne alınarak yapılan
yemden yararlanma oranları
daha iyi bulunmuştur. Bu so-
nuçlar bir bütün olarak değer-
lendirildiğinde günlük canlı ağır-
lık artışının gruplar arasında bir-
birine yakın çıkması süt emme
dönemindeki buzağılara sınırlı
miktarlarda kaba yem verilme-
sinin herhangi bir olumsuzluğu
neden olmadığı anlaşılmakta-
dır. Öte yandan flake edilmiş
mısır kullanımı Türkiye’de son
yıllarda giderek kullanım alanı
bulan bir ham madde konumu-
na gelmiştir. Bu araştırmada bu-
zağı başlangıç yemi içerisinde
öğütülmüş mısır kullanımı ile bu
mısırın flake edilerek haricen
verilmesi arasında performans
farklılığı oluşmadığı anlaşılmak-
tadır. Oysa NRC 2001 verilerine
göre mısır flake işlemine tabi tu-
tulduğunda öğütülmüş mısıra
göre yaklaşık % 10 oranında
daha yüksek enerji içerebilmek-
tedir. Bu konuda yapılan bazı
çalışmalarda da mısırın bütün
ya da ezilmiş biçimde buzağıla-

Hammaddeler Mısırlı Buzağı Mısırsız Buzağı

% Başlangıç Yemi Başlangıç Yemi

Mısır 35 ---

Melas 5 7.7

DDGS 11 16.9

Soya fasulyesi küspesi 12 18.5

Kanola küspesi 11 16.9

Buğday kepeği 14.5 22.3

Mısır grizi 9 13.8

Kireç taşı 1.6 2.5

Tuz 0.8 1.2

Vitamin-mineral premix 0.1 0.2

Besin maddeleri, % 

Kuru madde, % 89 88

Nem, mcal/kg 2.32 2.35

Neg, mcal/kg 1.76 1.79

HP, % 22 22

HY, % 4.2 4.2

NDF, % 23.1 23.1

ADF, % 9.9 9.9

NFC, % 46 46

Ca, % 0.88 0.88

P, % 0.67 0.67

Tablo 4: Mısırlı ve mısırsız buzağı başlangıç 
yeminin kompozisyonu 

Tablo 5: Buzağılarda süt emme döneminde (0–56 gün) uygulanan farklı besleme yöntemlerinin performans üzerine etkisi

Gruplar

Grup 11 Grup 22 Grup 33 Grup 44

%35 mBBY %65 BBY %35 mBBY %65 BBY

+ + +

Y % 35 MF + Y % 35MF

Doğum ağırlığı, kg 43.9 43.7 43.9 43.1

56. gün canlı ağırlık, kg 67.4 68.1 67.9 66.9

Günlük canlı ağırlık artışı, gram 420 440 430 420

Buzağı baş. yemi tük., gram/gün 470b 470b 550a 520a

Yemden yararlanma oranı5 0.89a 0.94a 0.78b 0.81b

Rumen pH (56. gün) 6.47ab 6.61a 6.29b 6.75a

Dışkı skoru6 2.73 2.85 2.77 2.80

Grup 11( %35 mBBY+Y): % 35 mısır içeren buzağı başlangıç yemi ve yonca

Grup 22 (%65 BBY+%35MF+Y): Mısır içermeyen pelet buzağı başlangıç yemi (%65) ve mısır flake karışımı (%35) ve yonca

Grup 33 (%35 mBBY): %35 mısır içeren pelet buzağı başlangıç yemi

Grup 44 (%65 BBY+%35 MF): Mısır içermeyen pelet buzağı başlangıç yemi (%65) ve mısır flake karışımı (%35)
5 Yemden yararlanma oranı: Canlı ağırlık artışı / buzağı başlangıç yemi tüketimi
6 Dışkı skoru: 1; diare, 2; çok yumuşak ve şekilsiz, 3; yumuşak ve sınırları belli, 4; sert, 5; çok sert ve kuru

a-b: Aynı satırda farklı harfler taşıyan değerler istatistik olarak önemlidir (P<0.05).

anlaşılamamıştır. Ancak kullanı-
lan mısır flakenin özgün mısır
flake formlarına göre daha az
bir flake işlemine tabi tutulduğu-
nun gözlenmesi bu sonucun
alınmasına neden olmuş olabi-
lir. Bu konuda yapılabilecek di-
ğer bir açıklama ise şu olabilir.
Yeni doğan buzağılar erişkin sı-
ğırlardan farklı olarak oldukça
güçlü bir mide sindirimine sa-
hiptirler. Dolayısıyla öğütülmüş
mısır da tıpkı flake edilmiş mısır
gibi sindirilmiş olabilir. 
Sütten kesim gününde yapılan
rumen pH ölçümlemelerinde ise
tüm rumen pH’ları ruminatlar
için ideal sayılan pH sınırları ara-
sında (6.29≈6.75) kalmıştır. Bu-
nunla birlikte kaba yem kullanıl-
madan öğütülmüş mısır içeren
buzağı başlangıç yemi ile besle-
nen grubun rumen pH’sı diğer
gruplardan daha düşük bulun-
muştur. Bu durumun nedeni bu
grubun beslenmesinde kaba
yem kullanılmamasının yanı sı-
ra, en yüksek buzağı başlangıç
yemi tüketen grup olması olabi-
lir. Kaba yemli ya da kaba yem-
siz beslenen ancak % 35 flake
edilmiş mısır kullanılan iki gru-
bun rumen pH’sının diğer grup-
lara göre yüksek çıkması mısır
flakenin fiziksel formundan do-
layı çiğneme aktivitesini uyar-
masından kaynaklanmış olabilir.    
Sığırlarda buzağılık döneminde
sütten katı yemlere birden bire
olmayıp, kademeli bir biçimde
geçiş yapılmasının mortalite ve
morbititeyi azaltabileceği, üste-
lik canlı ağırlık artışını iyileştire-

ra verilmesine karşın flake işle-
minden geçirilerek verilmesiyle
daha yüksek bir canlı ağırlık ar-
tışı sağlanmıştır. Araştırma so-
nuçlarına göre mısırın flake edi-
lerek verildiği grupta günlük 602
gramlık bir canlı ağırlık artışı
sağlanırken, bütün ya da ezilmiş
halde verildiğinde sırasıyla 584
ve 579 gramlık artışlar elde edil-
miştir. Araştırmamızda buzağı
gelişimi üzerine flake edilmiş
mısır kullanımının bir katkı sağ-
lamamasının nedeni tam olarak

bileceğine dair iddialar bulun-
maktadır. Öte yandan kaba ye-
min kontrollü verilmesi rumen
ortamını düzelterek artan yem
tüketimine ve iyileşen canlı ağır-
lık artış süratine de neden ola-
bilmektedir. Nitekim benzer şe-
kilde yapılan bir çalışmada süt
emme dönemindeki buzağılara
kaba yem olarak yulaf kuru otu,
arpa samanı veya tritikale silajı
verildiğinde hiç kaba yem veril-
meyen gruba göre canlı ağırlık
artışı ve kuru madde tüketiminin
arttığı bildirilmiştir (Tablo 6). 
Genç buzağılarda rumen fer-
mantasyonu ve sindirim sistemi
gelişimi üzerine kaba yem kul-
lanımının etkilerini araştırılmıştır.
Araştırmada buzağılar 3 grupta
beslenmişlerdir.  Gruplardan bir
tanesi kontrol grubu şeklinde
56 günlük oluncaya kadar (süt
emme dönemi) ve 13 günlük
sütten kesim sonrası dönemi
(57-70. günler arası) boyunca
sadece buzağı başlangıç yemi
ile beslenirken, diğer gruplara
ilave olarak yonca kuru otu ya
da yulaf kuru otu verilmiştir. De-
neme sonunda alınan buzağı
gelişimi ve rumen parametrele-
rine ilişkin sonuçlar tablo 7’de
verilmiştir. 
Deneme sonucunda süt emme
döneminde gruplar arasında
canlı ağırlık artışı istatistik olarak
farklı bulunmamıştır. Sütten ke-
sim dönemi sonrası ise yulaf
kuru otu verilen grubun diğerle-
rine göre daha yüksek bir canlı
ağırlık artışı sağladığı anlaşıl-
mıştır. Bu dönemde yonca kuru
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otu tüketimi istatistik olarak
önemli biçimde yulaf kuru otu
tüketimine göre daha yüksek ol-
muştur. Rumen pH’sı bakımın-
dan yulaf kuru otu ile beslenen
grup daha iyi bir değere sahip
olmuştur. Yapılan bir başka ça-
lışmada ise süt emme dönemin-
de buzağılara kaba yem veril-
mesinin sütten kesim sonrası
yem tüketimi ve düve gelişimi
üzerine etkileri araştırılmıştır.
Araştırmada iki grup buzağı kul-
lanılmış bir gruba tek başına bu-
zağı başlangıç yemi verilirken
diğerine ilave olarak buğdaygil
kuru otu da verilmiştir. Buzağılar
10 haftalık olduklarında ise süt-
ten kesilmişler ve 11. haftadan
itibaren de buzağı başlangıç ye-
mi sınırlandırılarak serbest kuru
ot tüketimi şeklinde bir besleme
planına alınmışlardır. Bu besle-
me planında da 18 haftalık ola-
na değin araştırma sürdürülm-
üştür. Araştırma sonunda 11 ila
18 haftalık yaşlar arasındaki bu-
zağılarda süt emme döneminde
kaba yem verilen grubun daha
fazla kaba yem tükettiği buna
karşın gruplar arasında bu za-
man aralığında herhangi bir per-
formans farklılığının ortaya çık-
madığı anlaşılmıştır. Öte yandan
denemenin en başından sonu-
na kadar olan dönemdeki orta-
lama günlük canlı ağırlık artışları
incelendiğinde daha farklı bir
sonuç ortaya çıkmıştır. Buna
göre süt emme döneminde sa-
dece buzağı başlangıç yemi ile
beslenen grubun buzağı baş-
langıç yemine ilave olarak buğ-
daygil kuru otunun da verildiği
gruba daha yüksek bir canlı
ağırlık kazandığı (920 gram/gü-
ne karşılık 790 gram/gün şeklin-
de) anlaşılmıştır. 

Süt emme dönemindeki buzağı-
ların beslenmesinde günlük
canlı ağırlık artışını etkileyen bir
diğer faktör kullanılan süt ya da
süt ikame yeminin miktarı olabi-
lir. Bu konuyu incelemek için 20
buzağı iki gruba ayırarak, grup-
lardan bir tanesini ad libitum, di-
ğerine ise 5 L/gün (750 gram
kuru madde/gün) miktarında
asidifiye edilmiş % 22 ham pro-
teinli, % 18 ham yağlı süt ikame
yemi ile beslenmiştir. Bu şekilde
araştırmanın süt emme dönemi
7 hafta sürdürülmüştür. Akabin-
de buzağılar özel bir pelet yem-
le 7 hafta daha beslenmişlerdir.
Süt emme dönemine ve süt em-
me dönemi sonrasına ait araş-
tırma verileri Tablo 8’de sunul-

muştur.
Tabloda süt emme dönemi ve-
rileri dikkate alındığında süt ika-
me yemi tüketiminin ad libitum
grubunda diğer gruba göre

2.65 kat daha fazla, konsantre
yem tüketiminin ise 4.61 kat da-
ha az olduğu anlaşılmıştır. Gün-
lük canlı ağırlık artışı ise iki kat
fazla gerçekleşmiştir. Süt emme
dönemi sonrasında ise gruplar
arasında ne kuru madde tüketi-
mi ne de canlı ağırlık artışı bakı-
mından farklılık gözlenmemiştir.   
Sonuç olarak buzağı yetiştiricili-
ği, sığır grupları içerisinde ha-
yatta kalma oranı en düşük olan
grupların başında geldiği için
dikkat isteyen bir iştir. Yine özel-
likle son yıllarda yapılan bazı ça-
lışmalarda süt emme dönemin-
de elde edilen canlı ağırlık artış-
larının ilk laktasyon döneminde-
ki süt verimi üzerine hatırı sayılır
etkilerinin olduğunun ortaya çık-
masıyla buzağı beslenmesi ba-
kımından bu noktaya odaklanıl-
malıdır. Böyle bir durumda orta-
ya süt ikame yemi kullanımı, bu-
zağı başlangıç yemlerinin özel-
likleri, kaba yem kullanımı gibi
durumlar değerlendirilmelidir.
Sindirim sistemi sağlığı bakımın-
dan ruminantlarda kaba yemin
önemi yadsınamaz bir gerçektir.
Çünkü bu türler yüksek perfor-
mans için tek mideli gibi bir yan-
dan konsantre yemlere ihtiyaç
duyarlarken, diğer taraftan da
rumen sağlığı için kaba yemlere
de gereksinim gösterirler. An-
cak kaba yem kullanımının
kontrolsüz olması buzağı per-
formansını bozabilir. Hem yük-
sek performans hem de sağlıklı
rumen ortamının bir arada yürü-
tülmesi en iyi seçenektir. Bu
bağlamda buzağılardan süt em-
me döneminde yüksek bir per-
formans alabilmek için kuvvetli
bir buzağı başlangıç yemi, kali-
teli bir süt ikame yemi ya da süt
kullanımının yanı sıra % 5-10
arasında değişen sınırlı kaba
yem tüketiminin en iyi seçenek
olduğuna inanılmaktadır.

Tablo 6: Çeşitli kaba yemlerin buzağı performansı üzerine etkisi

Parametreler Gruplar

BBY YKO IÇO YO AS TS MS

Canlı Ağırlık

Başlangıç CA, kg 45.2 43.6 43.3 46.7 46.2 45.0 44.8

Bitiş CA, kg 84.5 86.4 91.6 96.1 93.2 93.6 89.8

Canlı Ağ. Art, g/gün 720 760 840 930 880 880 820

Yem Tüketimi, g/gün

Buzağı Başl. Yemi 880 760 990 1140 1060 1170 980

Kaba yem --- 120 46 101 60 48 51

KMT, % CA 2.14 2.26 2.36 2.55 2.42 2.54 2.35

Yemden yararlanma 0.55 0.54 0.55 0.55 0.56 0.54 0.55

BBY: Buz. Baş. Yemi, YKO: Yonca kuru otu, IÇO: İtalyan Çavdar otu,YO: Yulaf otu, AS: Arpa samanı, TS: Tritikale

silajı, MS: Mısır silajı

Buzağı Buz. Baş. Buz. Baş.
Baş. Y. ve Yonca Y. ve Yulaf
yemi kuru otu kuru otu

Başlangıç Canlı Ağırlığı, kg 44.7 43.2 44.1

Bitiş Canlı ağırlığı, kg 89.8 92.3 98.6

Süt emme dönemi (8-56 günler)

Canlı Ağırlık Artışı, kg/gün 0.53 0.62 0.66

Yem tüketimi, kg kuru madde/gün

Başlangıç yemi 0.54 0.62 0.66

Kuru ot --- 0.11a 0.02b

TKMT1 0.99 1.17 1.13

Yemden yararlanma (kazanç/tüketim) 0.61 0.60 0.60

Sütten kesim sonrası (57-70. günler)

Canlı Ağırlık Artışı, kg/gün 0.79b 0.82b 1.29a

Yem tüketimi, kg kuru madde/gün

Başlangıç yemi 1.90 2.08 2.61

Kuru ot --- 0.29a 0.13b

TKMT1 1.90 2.37 2.74

pH

Rumen 5.10 5.20 5.59

1TKMT: Toplam kuru madde tüketimi (buzağı başlangıç yemi, kuru ot ve süt ikame yemi)

a-b: Aynı satırda farklı harfler taşıyan sonuçlar istatistik olarak önemlidir (P<0.05).

Tablo 7: Farklı kaba yemlerle beslenen buzağılarda 
yem tüketimi, canlı ağırlık artışı ve rumen pH değerleri

Gruplar P değeri

Ad libitum Sınırlı

Süt emme dönemi

Süt ikame yemi tüketimi, kg/gün 1.770 0.666 <0.001

Katı yem tüketimi, kg/gün 0.098 0.452 <0.001

Toplam kuru madde tüketimi, kg/gün 1.87 1.12 <0.001

Canlı ağırlık artışı, kg/gün 1.20 0.60 <0.001

Süt emme dönemi sonrası

Kuru madde tüketimi, kg/gün 3.38 3.17 Önemsiz

Canlı ağırlık artışı, kg/gün 1.2 1.2 Önemsiz

Tablo 8: Ad libitum veya sınırlı miktarda süt ikame 
yemi kullanımının buzağı performansı üzerine etkisi
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Ü lkemizde insan sağlığı
ve hayvan sağlığı için
gerekli Hastalıktan Ari

İşletmeler ve AB Onaylı çiftlikler
gittikçe büyük  önem kazan-
maktadır. Çok yakın gelecekte
yeni kurulacak çiftlikler damız-
lıklarını bu çiftliklerden temin
edeceklerdir.
Süt sığırı işletmeleri için ilk kez
verilecek hastalıktan arilik ser-
tifikası,  tüberküloz için, 6 haf-
talıktan büyük tüm hayvanların
6 ay arayla yapılan iki resmi tü-
berkülin testinin menfi sonuç
vermesi gerekir. Bruselloz için
ise 12 aylıktan büyük tüm hay-
vanların 3-12 ay arayla yapılan
iki resmi serolojik testten menfi
sonuç alındıktan sonra tanzim
edilmektedir. Sertifikalı işletme-
lerde ariliğin devamı için tüber-
küloz ve bruselloz testleri yılda
1 kez tekrarlanmaktadır.  
Bakanlığımızca, 2014 yılı Hay-
vancılık Desteklemeleri ve Av-
rupa Birliğine süt ve süt ürünle-
ri ihraç etmek isteyen süt tesis-
lerinin, süt tedarik ettikleri çift-
liklerin sertifikalandırılmasına
dair usul ve esaslar belirlen-
miştir. Hastalıktan Ari İşletme-
ler ve Onaylı Çiftliklerle ilgili uy-

gulamalar Bakanlığımızın
26.07.2012 tarihinde yayımladı-
ğı Hastalıktan Ari İşletmeler ve
Onaylı Çiftlikler Genelge-
si(2012/21) kapsamında yapıl-
maktadır. 
"Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası"
ise 05.07.2012 tarihli ve
2012/18 sayılı "AB'ye Süt Ürün-
leri İhracatı" Genelgesi ile belir-
lenmiş kriterlere sahip süt sığırı
işletmelerine verilir. 
Hastalıktan Ari İşletmeler İçin
Sağlık Sertifikası"na sahip süt
sığır işletmelerine Bakanlar Ku-

rulunun “Hayvancılığın Destek-
lenmesi Hakkında Kararı" gere-
ği 2014 yılı için 500 başa kadar
hayvan başına 375 TL, 501 baş
ve üzeri için %50 sine karşılık
gelen tutarın ödenmesi ile des-
tekleme uygulaması yapılır. 
Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına
sahip olan işletmelerdeki ari iş-
letme desteği alan tüm hayvan-
lar için ilave olarak hayvan ba-
şına 50TL/baş destekleme öde-
mesi yapılmaktadır. Süt sığırı
işletmelerinde bulunan 6 ayın
üzerindeki erkek sığırlar için

Soner Topal 
Veteriner Hekim soner.topal@hotmail.com , 0532 223 25 88

Hastalıktan ari işletmeler 
ve AB onaylı çiftlikler

destekleme ödemesi yapılma-
maktadır.
Hastalıktan Ari İşletme başvu-
rusu yapan çiftliklerin mevcut
hayvanlarında yapılacak olan
testler  “Sığır Bovine Tüberkü-
lozu Yönetmeliği” ve “Bruselloz
ile Mücadele Yönetmeliği” ne
uygun olarak yapılır.
Sertifikalı işletmelerin dışarıdan
gelecek bulaşmalara engel ola-
cak şekilde Biyogüvenlik siste-
mini oluşturmaları gerekir. İşlet-
melerin sağlıklı ve hijyenik ku-
rallara uygun süt üretimi yap-
maları esastır. Genelge ekinde
yer alan işletmeye ait tüm kayıt-
ların düzenli olarak tutulması
gerekir. İşletmeler yılda en az 2
defa denetlenir. İşletmelerde
KARANTİNA ünitesinin bulun-
ması şarttır. 
Hastalıktan Ari İşletme için baş-
vuru yapacak yetiştiricilerimiz
Bakanlıkça hazırlanmış  “Has-
talıktan Ari İşletmeler için Müra-
caat Formu” ile başvurularını İl
veya İlçe Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüklerine yapabi-
lirler. 
Başvuru işleminden sonra işlet-
meye gidilerek işletmenin Has-
talıktan Ari İşletmeye uygun
olup olmadığı incelenecek ve
“Hastalıktan Ari İşletmeler için
Tespit ve İnceleme Tutanağı”
hazırlanacaktır. İşletmede bulu-
nan hayvanların tamamı TÜRK-
VET kayıt sisteminde kayıtlı
olup olmadığı kontrol edilerek
kayıtlar düzeltilir. İşletmede ka-
yıt dışı ve küpesiz hayvan bu-
lunmamalıdır. Belirlenen prog-
ram dahilinde test işlemlerine
başlanır.
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S üt humması olarak da bi-
linen hipokalsemi bir kal-
siyum (Ca) metaboliz-

ması bozukluğudur. Bu sorun
rasyonda Ca eksikliği veya faz-
lalığı ile ilişkili değildir. Bu has-
talığın subklinik formunda belir-
gin klinik semptom yoktur. An-
cak kan Ca düzeyinin düşük,
paratiroid hormon (PTH) düze-
yinin ise yüksektir. Doğal olarak
kaba yem tükettikleri ve kesif
yemlere mermer tozu ile kireç
katıldığı için ruminant rasyonla-
rında rasyonda kalsiyum eksik-
liği söz konusu olamaz. Kaldı ki,
kesif yeme kalsiyum kaynakları-
nın katılması yem üreticisi için
ekonomik açıdan avantajlıdır.
Peki, rasyonda Ca eksik değilse
hayvanda neden hipokalsemi
şekillenir?
Hipokalsemi oluşmasının ana
nedeni kalsiyum metabolizma-
sından sorumlu olan hormonla-
rın doğum öncesi dönem ile do-
ğum sonrası dönemde fizyolojik
duruma zamansal açıdan uyum
sağlayamamasıdır. Bu karmaşık
cümlenin açıklanabilmesi için
kuru dönem ve laktasyon döne-
minde kalsiyumun metaboliz-
masının hormonal kontrol me-
kanizmasını anımsatmak gere-
kir.
Tipik kuru dönem yemi %70-
100, tipik geçiş dönemi yemi ise
%60-70 kaba yemden ibarettir.
Kaba yemler kuru dönemde Ca
ihtiyacını 2-3 kat karşılayacak
düzeydir. Erken laktasyon dö-
neminde sunulan yem ise süt
üretimine (Ca çıkış miktarının
artmasına) rağmen ihtiyacın 1.5
katını karşılayabilir. Kuru dö-
nemde süt üretimi olmadığın-
dan ihtiyaçtan fazla karşılanan
Ca sadece idrar (2 gr/gün), dışkı
(6 gr/gün) ve fötusa transfer (7-
10 gr/gün) ile atılır. Süt önemli
Ca uzaklaştırıcı unsurdur (20-80
gr/gün). Bu nedenle fazla Ca
kemiklerde depolanır. Bu süreç-
te aktif olan hormon kalsitonin-

dir. Kalsitonin serumda yükse-
len Ca'u kemiklerde depolan-
mak üzere yönlendirir. İdrar ile
de kalsiyum uzaklaştırılmasını
artırır. Yani, yüksek kan Ca dü-
zeyini (hiperkalsemi) normal se-
viyesine (normokalsemi) indir-
meyi amaçlar. Sindirim kanalın-
dan Ca'un emilme oranına etkisi
yoktur. Kısaca, kuru dönem sü-
recinde ineğin kemikleri kan se-
rumundan kalsiyumu alarak de-
polar.
Doğumla birlikte laktojenez hız
kazanır. Süt Ca bakımından
zengindir. Süt üretimi için Ca
gerekir. Yani, laktasyonla birlik-
te Ca'un akış önceliği süte ka-
yar. Bu durumda rezerv kaynak-
lardan Ca ödünç alınır. Ancak,
kemikler uzun süre kalsitonin
fazlalığı nedeniyle Ca'u depola-
ma eğiliminde olduklarından,
düşen kan serumuna Ca sağla-
mak üzere mobilizasyonda (se-
ferber edilmesinde) yetersiz ve-
ya yavaş kalır. Böylece kan Ca
düzeyi düşük seyreder ve hipo-
kalsemi şekillenir. Kan Ca düze-

yi düşünce Ca metabolizmasın-
da rol oynayan diğer hormon,
PTH'nın kandaki düzeyi yüksel-
meye başlar. Bu hormon, hipo-
kalsemiyi normokalsemiye dön-
üştürmek için kemiklerden Ca
talep eder (mobilizasyon) ve
Ca'un idrarla uzaklaştırılmasını
azaltır. PTH da kalsitonin gibi
sindirim kanalından Ca emilim
oranını etkilemez.
Sindirim kanalından Ca'un
emilmesini sağlayan yegane
unsur vitamin D'dir. Vitamin D
uygulamasıyla sindirim kanalın-
dan Ca emilim düzeyi artırılarak
kan Ca düzeyinin yükseltilmesi
amaçlanır.
Klinik hipokalsemi durumunun
belirtileri oldukça aşikardır. Kan
serum Ca düzeyi 5-7.5 mg/dl
olduğunda hayvan ayakta du-
ramaz, sinirsel belirtiler öne çı-
kar ve boynu tipik olarak aksi
yöne dönük konumdadır. Has-
talığın adı "humma" (fever, hi-
pertermi) olmasına rağmen as-
lında hayvanın kulakları hisse-
dilir düzeyde soğuktur (hipoter-

mi). Kontrollü damar içi kalsi-
yum uygulamaları ile klinik du-
rum çoğu zaman düzeltilebil-
mektedir.
Hipokalsemi bir sürü hastalığı-
dır. Özellikle Jersey ırkı, >2nci
yavrusunu doğuran inekler ile
yüksek verimli ineklerde hipo-
kalsemi yaygındır ve subklinik
(7.5-10 mg/dl) seyreder. Klinik
belirtiler mevcut olmasa bile
subklinik hipokalsemi laktasyon
verimi, meme sağlığı ve döl ve-
rimini olumsuz etkiler.
Kalsiyum kemik doku, düz kas-
ların hareketliliği ve sinirsel ileti
için gerekli bir makromineral-
dir. Bu görevler dikkate alındı-
ğında subklinik hipokalsemik
bir inekte eşi atamama (reten-
siyo sekundinaryum), uterus in-
volusyonunun gecikmesi (> 19
gün), metritis, abomazum dep-
lasmanı, rumen indigesyonu,
ketozis ve mastitis riskinin arta-
cağı ve süt veriminin direk-indi-
rek bu sorunlardan dolayı aza-
lacağı aşikardır. ABD'de yapı-
lan çalışmaya göre hipokalse-
minin erken laktasyondaki ma-
liyeti 125 USD / baştır. Bu has-
talığın insidansının (görülme
sıklığı) %50'lere kadar yükseldi-
ği dikkate alındığında ekono-
mik kaybın çok ciddi boyutlar-
da olması şaşırtıcı değildir.
Kuru dönem rasyonunda Ca
seviyesini düşürmek mümkün
değildir. Ancak, rasyonda yapı-
lacak manipülasyonlar ile Ca
metabolizmasının geçiş döne-
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Subklinik hipokalsemi: 
Gizli tehlike

Klinik ve subklinik hipokalsemik inekler

Hipokalseminin neden olabileceği diğer sağlık sorunları
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kine uygun değildir. Ancak iyi
bir karışımla (örneğin ezilmiş
mısır ile) tüketilmeleri sağlanır.
Rasyonun katyon-anyon den-
gesi gebelik öncesi <-100
mEq/kg KM olmalıdır. Bu ra-
kamlar doğum sonrasında ke-
sinlikle artı (+)değerde tutulmalı
(>250 mEq/kg), asla anyonik
tuz kullanılmamalıdır. 
4- Rasyon %1 kalsiyum, %0.35
magnezyum (Mg) ve %0.3 fos-
for (P) içermelidir.
5- Doğumu müteakip oral yolla
6-8 saat ara ile en az 2 defa Ca-
Mg içeren jel preparatlar uygu-
lanmalıdır. Klinik vakalarda ise
kontrollü bir şekilde damar içi
Ca içeren serum verilmelidir.
Hipokalsemi'nin saptanması
için;
1- Kan kalsiyum düzeyinin ölçül-
mesi (doğum öncesi, >10
mg/dl; erken laktasyonda, >8.4
mg/dl)
2- İdrar pH'sının belirlenmesi:

Rasyonun kalsiyum ve potasyum düzeyine göre erken laktasyonda hipokalsemi görülme sıklığı

Rasyonun kalsiyum ve potasyum düzeyine göre erken laktasyonda 
hipokalsemi ile ilintili olan diğer sağlık sorunlarının görülme sıklığı

Rasyonun katyon-anyon dengesine göre idrar pH'sının değişimi

2- Vücut kondisyonunu da takip
ederek rasyonda S bakımından
zengin mısır silajı kullanmak. Bu
uygulama ile elde edilecek ba-
şarı ise düşüktür.
3- Anyonik tuz yedirmek: Bu
kaynaklar hayvanın damak zev-

mine adaptasyonu sağlamak
mümkündür. Bunun için rasyo-
nun katyon-anyon dengesinin
değiştirilmesi lazımdır. Kısaca,
kaba yemler alkali özelliğe sa-
hip katyonlar bakımından zen-
gin (potasyum, K; sodyum,
Na), asidik özellik sağlayan an-
yonlar (klor, Cl; sülfür, S) bakı-
mından ise fakirdir. Bu nedenle
kuru dönem yemleri doğal ola-
rak alkali özelliğe sahiptir, yani
(Na+K) > (Cl+S). Bu durum
hayvanda "metabolik alkaloz"
olduğunu gösterir. Metabolik
alkaloz ile kalsitonin hormon
düzeyinin yüksekliği beraber
seyreder. Diğer bir ifade ile, ke-
mik Ca depolamaya devam
eder. Oysaki, kuru dönemde
süt verimi olmadığından sanki
"hayvan süt veriyormuş gibi,
kemiklerden kalsiyum mobili-

zasyonunu teşvik edecek PTH
sekresyonunu indüklemek" ge-
rekir. Böylece, laktasyona baş-
layınca kemik yeni fizyolojik du-
ruma hızlı adaptasyon gösterir.
Bu amaçla, gebeliğin son 14-
21 gününden doğuma kadar
hayvanlara 85-125 gr/gün/baş
amonyum sülfat [(NH4)2SO4]
veya amonyum klörür (NH4Cl)
gibi anyonik tuzlar yedirilerek
hafif "metabolik asidoz" oluştu-
rulur ve PTH reseptörleri aktif
halde tutulur.

Korunma ve teşhis
Hipokalsemiyi önlemek için ku-
ru dönemin son 3 haftasında
(asla tüm kuru dönem boyunca
değil);
1- Rasyonda Ca düzeyini düşür-
mek: Bu uygulanabilir yaklaşım
değildir.



Güncel19

Holştaynlarda 6.2-6.8, Jersey-
lerde ise 5.8-6.3 arasında olma-
lıdır. İdrar pH'sı bu değerlerden
düşük ise fazla anyonik tuz ye-
dirilmiş ve yem tüketimi olum-
suz etkilenmiş demektir.
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Rasyonun kalsiyum ve potasyum düzeyine göre peripartum dönemde kan plazması kalsiyum, 
PTH ve vitamin D düzeylerinin değişimi

Ruminant sektör paydaşlarını bir ara-
ya getiren ve Trouw Nutrition TR ta-
rafından ilki düzenlenen Ruminant

Akademi, 30 Ekim – 2 Kasım tarihleri ara-
sında Akka Antedon Otel Kemer’de, ara-
larında bakanlık, sektörel dernek ve basın
mensupları ile akademisyenler, yem fab-
rikaları ve çiftlik işletmecileri ile çalışanla-
rının bulunduğu yaklaşık 150 kişinin katı-
lımı ile gerçekleştirildi. 
Trouw Nutrition TR Genel Müdürü Sn. Me-
tin Akman’nın açılış konuşmasını takiben
“Süt Sığırcılığında Yaşanan Problemler ve
Çözüm Önerileri” başlıklı panelde, Prof.
Dr. Şakir Doğan Tuncer’in moderatörlü-
ğünde TÜSEDAD Başkanı Necmettin Ad-
nan Yıldız, TÜRKİYEMBİR Başkanı H. Ülkü
Karakuş ve T.C. Kalkınma Bakanlığı, Dev-
let Planlama Teşkilatı, Planlama Uzmanı
Dr. Yurdakul Saçlı sektörde yaşanan gün-
cel problemleri ele alarak katılımcılar ile
birlikte çözüm önerileri üzerine görüşlerini
bildirdiler. Prof. Dr. Murat Görgülü’nün
moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yeni-
likçi Besleme Çözümleri” konulu ikinci pa-
nelde Nutreco araştırma ve geliştirme
merkezinden Ruminant Besleme Uzmanı
Sander van Zudervald, rumen dünyasında
besleme çözümleri sunumunda katılımcı-

ları, optimizasyon zincirindeki gerekli-
likler ve Nutreco’nun 50 yılı aşkın bilgi
birikimini yansıttığı yenilikçi besleme
modeli olan NutriOpt konusunda bil-
gilendirdi. MasterLab kalibrasyonları
ve parametrelerinde 10 yılda kat edi-
len ilerleme ve gelişmeler, Trouw
Nutrition TR Ruminant Ürün Müdürü
Kazım Bilgeçli tarafından paylaşıldı.
Ruminant Akademi’nin ikinci gü-
nünde “Kaba Yem Kalitesi ve Yö-
netimi” konulu ilk panelinde, rumi-
nant beslemenin en önemli ham
maddelerinden olan kaba yemle-
rin kalite ve yönetimi ile iyi silaj
uygulamaları konulu sunumlar ger-
çekleştirildi. “Buzağıdan Süt Sığırına Ba-
kım ve Besleme” konulu ikinci panelde,
sütten kesim öncesi beslemenin önemi ve
bu dönemde yapılacak stratejik uygula-
maların sağmal döneme yansıması Nutre-
co Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde
araştırmacı olarak görev yapan Leonel Le-
al tarafından paylaşıldı. Joost de Veer, süt
sığırı işletmelerindeki kritik kontrol nokta-
larının önemini vurgulayarak, saha tecrü-
belerini katılımcılara aktardı.
İlk Oturumda görüş ve önerilerini payla-
şan TÜSEDAD Başkanı Adnan Yıldız “Üre-

Ruminant Akademi Antalya’da gerçekleştirildi
“Süt Sığırcılığında Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri” başlıklı panelde, 

Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer’in moderatörlüğünde düzenlendi...

ticilerin Problemleri ve Çözüm Önerileri”
başlığındaki konuşmasında hem bir üreti-
ci hem de bir sivil toplum kuruluşu yöne-
tim kurulu başkanı olarak görüşlerini ve
çözüm önerilerini aşağıdaki başlıklarda di-
le getirdi;
1- Sektörün yetişmiş eleman bulmaktaki
problemleri,
2- Hayvancılık yapış biçimi,
3- Birlik ve Kooperatiflerin üreticiyi temsil
kabiliyeti,
4- Taban fiyat oluşumundaki aksaklıklar.
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Sevgili süt üreticisi dostlarım,
2014 yılının son sayısında ve devam eden

sayılarımızda da bundan sonra sektör pay-
daşlarımızdan önemli konukları köşemde

ağırlayacağım ve sektör ile ilgili görüş alış – veri-
şinde bulunacağım. Bu sayımızda Yonca Hay-

150 milyon dolarlık dev bir yatırımla kurulan ve Avrupa'nın en
büyük ihtisaslaşma modeli olarak fark yaratan Tarımsal Kü-
melenme Modeli, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistem ola-

rak öne çıkıyor. Türkiye'de yaygın olarak uygulanan küçük ölçekli
hayvancılık modeline yüksek verimli bir alternatif sunan Tarımsal
Kümelenme Modeli ile, kalite standartları ve ekonomik ölçek bakı-
mından yüksek verimli hayvancılık modeli gerçek oluyor. Bu mo-
delde olduğu gibi büyük ölçekli yatırımlar yaygınlık kazandığı tak-
dirde, mevcut 65 milyar dolarlık tarım ve hayvancılık sektörü ciro-
sunun, 250 milyar dolarlık bir üretim büyüklüğüne ulaşabileceği
belirtiliyor. Türkiye'ye modern, katma değeri ve kalite standartları
yüksek bir hayvancılık modelini ka-
zandırmak için uzun yıllar boyunca
yoğun çaba ve emek harcadıklarını
belirten Yonca Hayvancılık Yönetim
Kurulu Başkanı Dursun Akdağ, 150
milyon dolarlık dev bir proje olan Ta-
rımsal Kümelenme Modeli'nin Türki-
ye'ye örnek olacak devrimci bir mo-
del olacağına yürekten inandığını
kaydediyor. Kısa zamanda büyük
bir ekonomik ölçeği  ve rekor kıran
verimleri yakaladıklarını ifade eden
Akdağ, üretim ve know-how düze-
yinde ulusal pazarın yanı sıra ihraca-
tı da hedeflediklerinin altını çiziyor.   

Trakya'da devasa bir 
ekonomik ölçek doğdu
Yonca Hayvancılık'ın öncülük ettiği
Tarımsal Kümelenme Modeli'nde ta-
rım ve hayvancılık alanında yapılan
tüm üretimler ihtisas alanlarına ayrılıyor ve kayda değer bir ekono-
mik büyüklük oluşturuluyor. 10 büyük tarım ve hayvancılık çiftliği,
10 çiftlikten gelen düveleri yetiştiren Düve Yetiştirme Merkezi, 10
çiftliğin yem ihtiyacını karşılayan Yem Hazırlama Merkezi, et üretimi
gerçekleştiren Besi Merkezi, çiftliklerin tüm enerji ve gübre ihtiya-
cını karşılamak üzere kurulmakta olan Biogaz Tesisi, tarım işletme-
si Selva Tarım ve seradan oluşan Yonca Hayvancılık, 2018 yılı iti-
bariyle 20.000 dekar alanda tarımsal üretim ve 24.000 büyükbaş
hayvanla dev bir üretime doğru ilerliyor. 

Rekor kıran bir üretime ilerliyor
Projenin 2013 birinci etabında 124 milyon TL yıllık ciro hedefleyen
Yonca Hayvancılık, projenin 2018 ikinci etabında 300 milyon TL
yatırımla yıllık 302 milyon ciro gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Hayvan-
cılık ve tarımı en ileri teknolojik yöntemlerle entegre eden Yonca
Hayvancılık, ikinci etapta 12 bin damızlık süt sığırı, 11.400 adet yıllık
buzağı üretimi, yıllık 145 bin ton mısır silajı kapasitesi, yıllık 38 bin
ton yonca kuru otu kapasitesi, yıllık 15.5 ton buğday sapı kapasi-
tesi, yıllık 70 bin ton konsantre yem kullanma kapasitesi, günlük
288 ton süt üretimi, yıllık 200 bin ton karma yem üretim kapasitesi,

yıllık 360 bin ton organik gübre üretimi, yıllık 400 ton buzağı ma-
ması kullanım kapasitesi, yıllık 5.500 adet damızlık gebe düve üre-
timi, 24.960 MWh/a ısı enerjisi üretimi ve 400 personel istihdamı ile
dev bir üretime doğru ilerliyor.

Tarımsal kümelenme modeli nasıl çalışıyor?
Tarım ve hayvancılıkta en gelişmiş teknolojiyi ve sistem modelini
gerçekleştiren Yonca Hayvancılık'ın Tarımsal Kümelenme Mode-
li'nde yer alan Yem Hazırlama Merkezi'nde, süt çiftliklerinin ve besi
merkezinin yemleri profesyonel danışmanlar eşliğinde üretiliyor ve
çiftliklerin tüm ihtiyacı karşılanıyor. Süt işletmelerinde ise Avrupa

standartlarında yüksek süt verimi
kalitesine sahip süt üretilmesi ve yıl-
da hayvan başına bir buzağı hedef-
leniyor. Verim rekoru kıran Tarımsal
Kümelenme Modeli'nde bir inekten
30 litre süt elde edilirken, Türkiye
ortalaması 9 litrede kalıyor. Düve
Merkezi'nde, süt işletmelerinde üre-
tilen dişi buzağıların 15'inci ayda uz-
man veteriner hekimlerin nezaretin-
de tohumlanıp gebe bırakılarak iç
piyasada yeni kurulacak işletmele-
rin ihtiyaçlarını karşılamak üzere
faaliyet gösteriliyor. Proje kapsa-
mında ayrıca hayvan ithalatında dı-
şa bağımlılığın azaltılması da amaç-
lanıyor. Besi Merkezi'nde ise, süt iş-
letmelerinde üretilen erkek buzağı-
lar alınarak kaliteli kaba yemle ve
uzman veterinerler gözetiminde
sağlıklı et üretimi sağlanıyor. Diğer

yandan, 10 çiftlikte üretilen yıllık 180.000 ton gübre, Biogaz Tesi-
si'nde işlenecek ve ihtiyaç fazlası enerji doğrudan devlete satılacak.
Tüm çiftliklerin ihtiyacını karşılayan elektrik üretiminin yanı sıra iş-
lemden elde edilen katı ve sıvı gübreler tarım arazilerine geri veri-
lerek tarımsal üretimin verimliliği artırıldığı gibi çevreye herhangi bir
zarar verilmiyor. Tarımsal faaliyeti üstlenen Selva Tarım ise modern
tarım makineleri, gelişmiş sulama teknikleri ve ileri tarım teknoloji-
siyle çiftliklerin yem ihtiyacını karşılayan buğday, mısır ve yonca
üretimini gerçekleştiriyor.    

İleri teknolojik altyapı merkezi 
sistemle takip ediliyor
Modern hayvancılık ve tarım teknojilerinin yenilikçi bir sistem mo-
deli ile entegrasyonu, planlanması ve denetlenmesi Tarımsal Kü-
melenme Modeli'nin kilit noktasını oluşturuyor. 
Tüm çiftliklerdeki üretim prosesleri gelişmiş bir teknolojik altyapı
üzerinden takip ediliyor. Merkezi sistemle izlenen ve denetlenen
üretim modeli, planlamaya bire bir uyulmasını sağlıyor. Çiftliklerde
yer alan koruyucu veterinerlik sistemi, geleneksel veterinerlik hiz-
metlerinden farklı olarak hastalık sonrası müdahaleye değil, koru-

vancılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Akdağ’ı ko-
nuk ettim. Çünkü Ülkemizde hatta Dünyada hacmi ve bü-
yüklüğü ile  eşi benzeri görülmemiş bir projeye imza attı-
lar. Tarımsal kümelenme adlı bu dev projenin detaylarını
sizinle paylaşmak istedim. Sütünüz bol olsun…

Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri
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yucu hekimliğe odaklanarak verimde ya-
şanabilecek aksaklıkların önüne geçilme-
sini sağlıyor. Tarım üretimi ise tüm çiftlik-
lerde yer alan ziraat mühendislerinin de-
netiminde yürütülüyor. Çevre dostu bir
model olarak da fark yaratan Tarımsal
Kümelenme Modeli, doğadan aldığını
doğaya veriyor, geri dönüşümü en yük-
sek tarım ve hayvancılık modeli olarak
fark yaratıyor. Yonca Hayvancılık'ın Ta-
rımsal Kümelenme Modeli'nin oluşmasın-
da uzman danışmanlar yer aldı. Bu isim-
ler arasında tarım ve süt çiftliği sektörle-
rinde dünya çapında bir uzman olan Prof.
Dennis V. Armstrong, sağımhane ve bes-
lenme uzmanı Prof. Dr. Fred Delfino, ka-
ba yem ve mera ıslahı alanında Türki-
ye'nin önde gelen uzmanlarından Prof.
Yunus Serin ve sağımhane ve tarım ma-
kine ekipmanları alanında söz sahibi
isimlerden Doç. Dr. Erkan Gönülol da bu-
lunuyor. 
Yonca Hayvancılık - 2007 yılında kuru-
lan Yonca Hayvancılık, Türkiye'de bir ilke imza atarak 150 milyon
dolarlık yatırımla Tarımsal Kümelenme Modeli'ni hayata geçirdi.
Tarımsal Kümelenme Modeli'nde tarım ve hayvancılığın tüm ihti-
sas alanlarını tek çatı altında toplayarak entegre eden ve geniş
kapsamlı bir ekonomik ölçek yaratan Yonca Hayvancılık, 2018
yılı itibariyle 20.000 dekar alanda tarımsal üretim ve 24.000 bü-

yükbaş hayvanla dev bir üretime doğru ilerliyor. Katma değeri
ve kalite standartları yüksek bir üretim gerçekleştiren Yonca Hay-
vancılık, Türkiye'de hayvancılık sektörü için örnek bir model olan
Tarımsal Kümelenme Modeli ile hayvancılıkta dışa bağımlılığı
azaltmanın yanı sıra üretim gücü ve kalitesiyle uluslararası pa-
zarlara açılmayı da hedefliyor.





devam ediyor. Çiftliğin ihtiyaçla-
rına göre oluşturulan anayasa
niteliğindeki protokoller sayesin-
de işler yeni ekiple birlikte ay-
nen işlemeye devam ediyor. Mil-
yonlarca lira yatırımla kurulmuş
çiftlikler deneme tahtası olmak-
tan kurtuluyor.

Aşılama programları ve
protokolleri büyük bir
problem. Bu soruna nasıl
bir çözüm buldunuz?
Binlerce hayvan olan bir işlet-

mede zamanı gelince aşılana-
cak hayvanları tespit etmek ve
aşılanan hayvanların kaydını tu-
tarak gerçekten zor ve çok za-
man alıcı bir iştir. Bazen o kadar
uğraşmanıza rağmen işletmede
aşılanmayan hayvanlar kalır. Bir
sağlık personeli değişince yeni
gelen kendine göre bir aşılama
programları ve protokoller uy-
gulamaya çalışır. Anlayacağınız
işletmelerde dört dörtlük bir aşı-
lama programı oturtmak çok
zordur. Hastalıkların kol gezdiği
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Yerli otomobili hala yapamadık fakat 
yerli  sürü yönetiminin alasını yaptık!

K
endinizi ve firmanızı
tanıyabilir miyiz?
1999 Ankara Üniversitesi

Veteriner fakültesi mezunu-
yum. 14 yıldır poliklinik işletiyo-
rum. 10 yıldır süt sığırı işletmesi
sahibi ve yöneticiliğini yapıyo-
rum. Hem hekimlik hem de iş-
letmecilik birikimlerimizle 10
yıldır sektörel yazılımlar üreti-
yoruz. CetaSoft, veteriner he-
kim ve yazılımcı ortak girişimi
ile kurulmuş, sektörün lider ya-
zılım firmasıdır. Sektörde 3000
in üzerinde kullanıcımız bulun-
maktadır. Başarımız aktif olarak
sektörün içinde olmamızdan
gelmektedir.

CetaSoft Çiftlik PRO  yazılım
sistemi nedir? Bir işletmeye
ne gibi faydaları vardır?
CetaSoft çiftlik programı; çiftlikle-
rin sürü yönetimi , sağlık, beslen-
me, resmi defterler ve ticari  işle-
rini aynı anda çözüm üreten bir
bilgisayar programıdır. İşletmeler
şu anda bu işlemler için ayrı ayrı
programlarda, Excel dosyaların-
da ve defterde kayıtlarını bölük
pörçük tutmaya çalışıyorlar. Ka-
yıtların ayrı ayrı yerlerde tutulması
hem ciddi anlamda iş yükü geti-
rirken sürü ile ilgili analizler ve ra-
porlar düzgün olarak çıkmıyor.
Bu kayıtların düzgün olmaması
hem sürü yönetimi hem de resmi
defterlerin kayıtları açısından cid-
di sıkıntılar yaratmaktadır. Ceta-
Soft çiftlik PRO kullanan işletme-
ler; Excel dosya reçete ve resmi
defterlerden kurtuluyor.

Sizi Excel ve defterlerden
kurtarıyoruz sloganınızı
açar mısınız?
Şu anda tüm işletmeler hem sü-
rü yönetimi programları hem de
muhasebe programları kullan-
maktalar. Fakat herkes program
sahibi olduğu halde birçok sürü
yönetimi ve resmi kayıtlarını ya
Excel de yada elle defterlerde

tutmaktadır. Bizim programı kul-
lanan işletmelerin artık kayıt di-
ye bir derdi kalmıyor. Tüm iş-
lemler ve kayıtlar program tara-
fından otomatik olarak gerçek-
leştiriliyor.

Programınız resmi süreç-
leri nasıl takip ediyor?
Biliyorsunuz son çıkan yönet-
melikle işletmeye giren her ilaç
fatura ile girecek ve kullanılan
her ilaç reçete ile çıkış yapıla-
cak. Ayrıca bu ilaç giriş ve çıkış-
ları ile ilgili tüm defterler fatura
ve reçete ile uyumlu olarak ek-
siksiz olarak doldurulacak. Ari
ve AB onaylı işletmeler için tutul-
ması gereken ayrıca kayıtlar ve
defterler var.Aşılar ve tohumla-
malar ile ilgili makbuzlar defter-
ler ve icmaller de tutulacak ka-
yıtlardan. Tüm bu kayıtların ek-
siksiz olarak hazırlanması belki
de işletmede çalışan sağlık eki-
binin saatlerini almaktadır. Bu
saatler süren kayıtlar CetaSoft
çiftlik programı ile sadece 2-3

dakikada kolayca ve eksiksiz
olarak hazırlanabilmektedir.

Çiftlikler neden CetaSoft
Çiftlik'i kullanmalılar?
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki
çiftliğin aynı anda tüm işlerine
çözüm üreten bırakın Türkiye yi
dünyada bile başka program
yoktur! Çok iddialı bir söylem
olarak düşünebilirsiniz. Fakat bu
bizim değil programımızı kulla-
nan çiftlik yöneticilerinin ifadesi-
dir. Yonca Çiftliği'ni biliyorsunuz
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük
grup hayvancılık projesi. Yonca
Çiftliği daha önce yabancı kay-
naklı programlar kullanmışlar fa-
kat hangi programı kullandılarsa
hep bazı işlerini ya Excel de ya-
da elle defterlerde tutmak zo-
runda kalmışlar. Şu anda Ceta-
Soft Çiftlik programı ile tüm işle-
rini tek programla yönetiyorlar.
Çiftliklerde kayıt ve iş yapış şekli
standardı getiriyoruz. İşletmede
bir yönetici veya sağlık persone-
li değişse dahi sistem işlemeye

Üyelerimizden Aytaş Hayvancılığın sahibi Talat Aydın hepimiz için problem olan 
Çiftlik Yönetimi konusunda başarılı bir program hazırlamışlar. Üyelerimizin 

ve sektör paydaşlarımızın bu konuda daha detaylı bilgiye sahip
olabilmeleri için yaptığımız söyleşiyi paylaşmak isteriz.
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ülkemizde aşılama programları
uygulamamın önemini hepimiz
çok iyi biliyoruz. CetaSoft Çiftlik
programı bu zor ve karmaşık
olan aşılama işini aşılama havu-
zu sistemi ile çok basit ve kolay
bir şekilde çözümlemektedir.
Her aşı için genel bir aşılama
protokolü oluşturulur, bu aşıla-
ma protokolüne göre aşılama
zamanı gelen tüm hayvanlar,
program tarafından süzülür ve
aşı havuzuna atılır. Aşısı yapılan
hayvan bu havuzdan otomatik
olarak çıkartılır. Bu havuz siste-
mi sadece aşılama için değil
çiftlikte periyodik olarak yapılan
tüm işleri planlamak için uygu-
lanabilen bir sistemdir. Bu sis-
tem; şu anda kullanmış olduğu-
nuz sistemlerde olduğu gibi ba-
sit bir hatırlatma sistemi değil,
aktif olarak yaşayan bir yapıla-
cak işler havuz sistemidir.Yapı-
lacak iş bu havuza düşer iş ya-
pıldıkça havuzdan düşer,iş ya-
pılmadığı sürece bu havuzunda
görülmeye devam eder.

Fertilite yönetimi ile 
ilgili çözümlerinizden 
bahseder misiniz?
Fertilite yönetimi ile ilgili çiftlikte
uygulanması gereken işler ve
protokoller öncelikle programda
tanımlanıyor. Program bu proto-
koller çerçevesinde hangi hay-
vanlara ne zaman hangi uygula-
malar yapılacak otomatik olarak
hazırlayıp size sunuyor.Gönüllü
bekleme süresini aşmış düve ve
inekler senkronizasyon proto-
kolleri oluşturulmak üzere oto-
matik olarak listelenir. Fertilite
işlemleri ile ilgili tohum tutma
oranları fertilite analizleri gibi
çiftliğinizin karnesi niteliğindeki
raporları size otomatik olarak
sunar. Programda oluşturacağı-
nız, çiftliğin anayasası niteliğin-
deki bu temel protokollerle hay-
van avlama işinden kurtulacak-
sınız. Yapılacak tüm işler siz hiç
çaba göstermeden her gün kar-
şınıza getirilecek. Böylece asıl
işiniz olan çiftlik yönetimine da-
ha çok zaman kalacak.

Hayvanların ve verimlerinin
yönetimi ve takibi
Hayvanlar yaşlarına, gebelik du-
rumlarına ve beslenme şekilleri-
ne göre gruplandırılabilir. Bu
gruplama işini sizin talimatınızla
program otomatik olarak yapar.
Oturup hangi hayvanlar hangi

grupta olası gerekiyor tek tek
bakmanıza gerek kalmaz. Siz
genel hayvan gruplama protoko-
lünü yaparsınız program otoma-
tik olarak o grupları oluşturur ve
yönetir. Süt miktarları kullanmak-
ta olduğunuz ve sağım sistemi
ile uyumlu olarak çalışan prog-
ramdan otomatik olarak alınır.
Süt verimleri,süt azalış alarmları
ve süt grafikleri program tarafın-
dan hazırlanıp size sunulur.
Programda hayvana hastalık,
üreme, aşılama, süt kaydı gibi
herhangi bir uygulama yapılınca
tüm kayıtlar hayvan secersinde
toplanır. Siz hayvanın numarası-
nı girdiğiniz anda hayvana yapı-
lan tüm işlemleri aynı pencerede
görebilirsiniz.

Beslenme ve maliyet  
yönetimi ile ilgili bir
çalışmanız var mı?
Hayvanların yaşlarına ve verim
durumlarına göre gruplanır. Bu
gruplara göre uygulanacak olan
rasyon belirlenir ve programda
tanımlanır. Program bu verdiği-
niz talimat ve protokole göre
hayvanları besler, bu verilen
yemleri stoklardan düşer ve hay-
vanların beslenmelerinin mali-
yetlerini çıkartır. Beslenme mali-
yetlerine işçilik ve diğer giderler-
de eklenir. Süt ve hayvan satışı
ve varsa diğer gelirler le birlikte
net maliyet program tarafından
otomatik olarak sürekli hesapla-
nır ve size sunulur. Yani siz işlet-
medeki sütün maliyetleri elinize
kalem almadan istediğiniz anda

sistemden görebilirsiniz. Cari net
karınızın yanında her zaman çok
net hesaplayamadığınız hayvan
varlığı artışından kaynaklanan
karlarınız vardır. Program sizin
hayvan artış ve azalışlarını  oto-
matik olarak ve yaşayan bir sis-
temle takip eder. Tek tuşla hay-
van varlığınızı ve hayvanlarınızın
maddi değerlerini güncel olarak
size sunabilmektedir.

Planlama konusunda 
çalışmalarınız var mı?
Hayvancılık işletmelerinde plan-
lama çok sıkıntılı bir süreçtir. Bir
yıl sonra kaç hayvanımız olacak
? ne kadar süt üreteceğiz ? ne
kadar harcama yapacağız ? gibi
soruları yanıtlamak çok kolay
değildir. Hayvan canlı bir mater-
yal olduğundan dolayı her za-
man 2x2 dört etmiyor. Biz Ceta-
Soft olarak üzerinde çalıştığımız
planlama modülüyle bu çok zor
soruların kolay cevaplarını ürete-
bileceğiz. Her işletmenin üreme,
sürüden çıkma ve verim tabloları
birbirinden farklıdır. Biz bu plan-
lama modülü ile her işletmenin
kendi verilerine göre geleceğini
planlamaya çalışıyoruz.

Sürünün genel durumu 
ile ilgili analizler raporlar
alınabiliyor mu? 
Programla; sürü genel durumu,
üreme, sağlık ve maliyet gibi tüm
konularla ilgili  zengin analizleri ve
tabloları içeren ayrıntılı raporlar
alabilirsiniz. Ayrıca programdaki
patron ekranı modülü ile tüm çift-

liğin karnesi niteliğindeki; sürü
durumu, üreme tablosu, hastalık
tablosu ve mali tablolar gibi ana-
lizler tek tuşla alınabilmektedir.

Mobil ve merkezi sunucu
sistemlerinin işletmelere ne
gibi faydaları vardır?
Programı sunucu tabanlı kulla-
nabilme özelliği ile çiftlik dışında
merkez ofisinizden evinizden
yani yaşadığınız her yerden çift-
liğinizi takip edebilirsiniz. Cep
telefonu modülü ile hayvanın
başından ofise gitmeden hay-
vanla ilgili tüm ayrıntılı bilgileri
görebilir ve hayvana uygulamış
olduğunuz işlemleri cep telefo-
nundan hayvanın başında giriş
yapabilirsiniz. Programla; hay-
vanlarınızı kulağa takılacak chip
lerle RFID sitemiyle takip edebi-
lirsiniz.Hayvanın başında cep
telefonu ile uyumlu  chip okuyu-
cucularla hayvanlarınızı takip
edebilirsiniz. Böylece hayvanın
kulak numarası düşmesi numa-
ra yanlış girilmesi gibi olumsuz-
luklar ekarte edilmiş oluyor.

Hangi ölçekteki çiftliklere 
hitap ediyorsunuz   ?
50 başlıklı küçük bir işletmeden
20.000 başlıklı işletmeye kadar
her işletmeye hitap edebiliyo-
ruz. Programdaki modüler sis-
tem sayesinde 100 sağmal Ay-
taş Çiftliği de, 500 sağmal Ergin
Tarım Çiftliği de, 5000 sağmal
Yonca Hayvancılık Çiftlikleri de
kullanıcı portföyümüzün içinde
yer almaktadır.  
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İneklerde, doğumdan sonra-
ki ilk 42-45 günü içeren dö-
nem postpartum süreç ola-

rak tanımlanır. Bu süreçte ute-
rus, gebelik öncesi boyutlarına
geriler (involüsyon), uterus iç
zarı (endometriyum) yenilenir,
uterus içinde biriken döküntü
hücreler ve bakteriler loşya
akıntısı ile atılır ve yumurtalık
(ovaryum) faaliyetleri yeniden
başlar. Bir ineğin sağlıklı ve eko-
nomik bir şekilde yeni gebeliğe
hazırlandığı bu dönemde mey-
dana gelen metabolik ve fizyo-
lojik değişiklikler (süt veriminin
başlaması, metabolik ihtiyacın
artması, kuru madde tüketimi-
nin düşük olması) bireysel ferti-
lite, sürü fertilitesi ve sürdürüle-
bilir inekçilik için riskler oluştur-
maktadır. Bu risklerin başında,
bireysel ve sürü problemi şek-
linde karşımıza çıkan uterus içi
enfeksiyonlar gelmektedir. Her
doğumun ardından uterus, nor-
mal olarak çeşitli bakterilerle
kontamine (bulaşık) olmaktadır.
Ancak bu dönemde bağışıklık
sistemi hücrelerinin etkin rolü ve
uterusun küçülme sürecinde
meydana getirdiği kasılmalar,
bakterilerin uterus duvarına tu-
tunmasına ve enfeksiyon oluşu-
muna izin vermez. Böylece ute-
rus, doğumdan sonra meydana
gelen bakteriyel bulaşmadan ,
ilk 45-60 gün içerisinde arınır.
Fakat, bahsedilen sürecin getir-
diği, artan metabolik ihtiyacın
karşısında azalan kuru madde
tüketimi, süt veriminde artışla
birlikte oluşan negatif enerji
dengesi, güç doğumlara müda-
hale sırasında uterus duvarında
meydana gelen yaralanmalar,
yavru zarlarının doğumdan son-
ra atılamaması, çoğul (ikiz) ge-
belikler ve doğum öncesi aşırı
veya eksik beslemeler sonucu
oluşan doğum sonrası metabo-
lik hastalıklar (hipokalsemi, ke-
tozi vb.), gibi hazırlayıcı faktörler
etkisinde meydana gelen bakte-

riyel bulaşıklık ortadan kaldırıla-
maz ve kontaminasyon enfeksi-
yona dönüşür. 
İneklerde doğum sonrası rahim
içi enfeksiyonlar ile fizyolojik
olan ve sağlıklı her inekte görü-
len loşya dönemi birbirine karış-
tırılmaktadır. Normal bir durum
olan loşya sıvısının atılma süreci
sağlıklı ineklerde 21. güne ka-
dar tamamlanır. Normal loşya
akıntısı doğum sonrası ilk bir-
kaç günde kanla karışık ve kır-
mızı-kahverengimsi olmakla bir-
likte (şekil 1), sonrasında sarım-
sı-kahverengi bir görünüme ka-
vuşur. Doğum sonrası 7-14.
günler arasında endometriyu-
mun yenilenme aşamasında
açık kalan damar uçlarından sı-
zan kan, loşya akıntısına tekrar
kırmızımsı-pembemsi bir görü-
nüm kazandırır (Şekil 2). Rengi
dönemine göre sarı-kırmızı-kah-
verengi olan normal loşya akın-
tısı kokusuzdur ve 21. günden
sonra gözlenmez. Bu özellikle-
riyle rahim içi enfeksiyonlardan
kaynaklı patolojik akıntılardan
ayırt edilir. Uterus içi enfeksi-
yonların tanınmasında, tedavi
protokolünün belirlenmesinde
ve hastalığın prognozunun tah-
min edilmesinde sınıflandırma-
ya ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan
sınıflandırmada doğumdan son-
ra geçen gün sayısı, ineğin ge-
nel durumu, akıntının varlığı ve
karakteri ölçü olarak klinik sınıf-
landırma kriteri olarak kabul
edilmiştir. Bu sınıflandırmaya
göre; doğumu izleyen ilk 21 gün
içinde meydana gelen, yüksek
ateş, iştahsızlık, depresyon, de-
hidrasyon (sıvı kaybı) ve kötü
kokulu kırmızı kahverengi vagi-
nal akıntı ile seyreden olgular
akut-septik metritis olarak isim-
lendirilmiştir. Daha çok doğum-
dan sonraki ilk hafta içerisinde
kendini gösteren bu olgu fertilite
problemi ile sınırlı kalmayıp, şid-
detlendiği hallerde ölümle so-
nuçlanabilir. Bu nedenle doğum

sonrasındaki ilk hafta içerisinde
inekler kontrol altında tutulmalı,
genel durumları (vücut ısısı,
yem tüketimi, hareketliliği, vb.)
izlenmeli, düzenli akıntı kontrolü
yapılmalıdır.
Doğum sonrası ilk 21 gün içeri-
sinde karşılaşılabilecek diğer bir
uterus enfeksiyonu, subakut
metritistir. Bu olgularda, genel
duruma ilişkin herhangi bir bo-
zukluk izlenmezken, muko-pu-
rulent karakterli akıntının kesil-
mediği görülür (Şekil 3). Bu ol-
guların bir kısmı postpartum sü-
recin ilerleyen günlerinde kendi-
liğinden iyileşebilmektedir. Su-
bakut metritis izlenen ineklerde
doğum gebe kalma aralığında
uzama meydana gelmesine
rağmen, gebe kalma oranları
bakımından prognoz nispeten
iyidir. Yapılan çalışmalarda, do-
ğum sonrası ilk 150 gün içeri-
sinde gebe kalma oranları yö-
nünden subakut metritis izlenen
inekler ile sağlıklı inekler kıyas-
lanmış ve belirgin bir fark bulun-
mamıştır. Subakut metritis sap-
tanan ineklerde erken dönemde

Yrd. Doç. Dr. Mehmet CENGİZ 
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 25240, Erzurum,  mehmetcengizbodrum@gmail.com 

İneklerde doğum sonrası uterus 
(rahim) içi enfeksiyonlar-sınıflandırma 
ve tedavi yaklaşımları

Şekil 1. Doğum sonrası 4. günde normal loşya akıntısı. 

tedavi önerilmezken, postpar-
tum sürecin ilerleyen günlerinde
(35. gün ve sonrası) yapılacak
tedavilerin daha iyi sonuçlar ver-
diği bildirilmiştir. Özetle, erken
dönemde subakut metritis sap-
tanan ve genel durum bozuklu-
ğunun izlenmediği olgularda,
tedavi için acele edilmemesi,
kendiliğinden iyileşmeler için
bağışıklık sistemine şans veril-
mesi gerektiği savunulmuştur.
Olguların kendiliğinden iyileşme
oranı üzerine, ovaryumda siklik
aktivitenin tekrar başlaması be-
lirleyici rol oynamaktadır. Siklik
ineklerde subakut endometritis
olgularının kendiliğinden iyileş-
me oranı yüksek bulunmuş ve
tedavi alan siklik ineklerde ferti-
lite yönünden prognozun siklik
olmayanlara göre daha iyi oldu-
ğu savunulmuştur. 
Purulent veya muko-purulent
akıntı ile karakterize subakut
metritislerin bir kısmında enfek-
siyon şiddeti postpartum süre-
cin sonuna doğru azalmaktadır.
Başlangıçta sürekli izlenen bu
anormal vaginal akıntı zamanla
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de olsa karşılayabilmek için yo-
ğun konsantrasyonlu dekstroz
uygulamaları önerilir (500 ml
%30 dekstroz). Bağışıklık siste-
mini destekleyen, iştahı uyaran
ve sinirsel iletimde rol alan vita-
min (B12, B1, B6, C vb.) ve mi-
nerallerin (fosfor, kalsiyum,
magnezyum vb.) destek tedavi-
sine dahil edilmesi önerilir. 

Antibiyotik tedavisi
Uterus enfeksiyonları sırasında
antibiyotik kullanımı, seçilecek
antibiyotiklerin özellikleri ve ve-
rilme yolları hakkında farklı yak-
laşımlar mevcuttur. Güncel bir
problem olan antibiyotik kalıntısı
ve dirençliliğinin önüne geçmek
ve gereksiz antibiyotik kullanı-
mını engellemek için bazı yazar-
lar, genel durum bozukluğu iz-
lenmeyen olgularda antibiyotik
kullanımı önermemektedirler.
Bazıları ise antibiyotik kullanımı-
nın, genel durumun bozulmadı-
ğı olgularda da gerekli olduğu-
nu, ancak doğumdan sonra bel-
li bir süre beklenerek (doğum
sonrası 35. gün ve sonrası) uy-
gulanması gerekliliğini vurgula-
mışlardır. Subakut metritis olgu-
larında kendiliğinden iyileşme
oranının fazlalığı düşünüldüğün-
de, erken dönemde acil antibi-
yotik tedavisine başlamaktansa,
ilerleyen günlerdeki kontroller
sonucunda antibiyotik tedavisi-
ne başvurmak daha uygun ola-
caktır. Böylece ekonomik kayıp
azaltılmış, gereksiz antibiyotik
kullanımı engellenmiş, sürü içe-
risinde dirençli bakteriyel suşla-

uterusa yönelik tedavilerden ön-
ce tercih edilir.

Destek tedavi
Bu tedavinin amacı, dolaşımda
biriken endotoksin düzeyini
azaltmak ve uzaklaştırmak, salı-
nan endotoksinlerin vücuda ver-
diği hasarı onarmak, enfeksiyon
odağını ortadan kaldırarak yeni
toksin salınımını engellemek,
böylece oluşabilecek yeni ha-
sarların önüne geçmektir. Bu
amaçla, genel durumun bozul-
duğu durumlarda yapılacak acil
sıvı tedavisi, kan dolaşımındaki
toksin düzeyini seyreltecek ve
vücuttan atılmasını sağlayacak-
tır. Sıvı tedavisine ek olarak kul-
lanılacak yangı giderici-ateş dü-
şürücü ilaçlar ile genel durum
düzeltilecek, organlara zarar ve-
rebilecek yangısal toksinlerin
salınımı engellenecektir. Ateşli
hastalıkların bir komplikasyonu
olarak meydana gelen hipokal-
semi durumu ise verilecek %16-
24 derişime sahip kalsiyum tuz-
larını içeren serumlar ile önlene-
bilecek/tedavi edilebilecektir.
Bu uygulama ile hem uterusun
küçülme ve küçülme esnasında
uterus içeriğinin boşaltılmasına
katkı sağlanacak, hem de sinir-
sel iletim düzenlenecektir. Akut-
septik endometritis durumların-
da meydana gelen anoreksi (iş-
tahsızlık), inekte artan enerji ih-
tiyacına neden olacaktır. Bu du-
rum enfeksiyonun derinleşme-
sine ve prognozun kötüleşme-
sine neden olacaktır. Derinle-
şen enerji ihtiyacını kısa süreli

Şekil 2. Doğum sonrası 10. günde normal loşya akıntısı. 

Şekil 3. Subakut metritis olgusunda, vulvaya dudaklarına 
anormal mukopurulent vaginal akıntı.

izlenmez hale gelir. Herhangi bir
genel durum bozukluğu görül-
meksizin, sadece östrus (kızgın-
lık) sırasında, çara akıntısı içe-
rinde anormallikler fark edilir. Bu
olgulara uterus içerisinde sınırlı
bir yangıyı ifade eden klinik en-
dometritis ismi verilmektedir.
Endometriyum ile sınırlı bu en-
feksiyonlarda çara akıntısı bula-
nık görünüme sahip olabileceği
gibi (Şekil 4), yer yer purulent
(irinli) odaklar da saptanabilir.
Bahsedilen klinik endometritis
olguları genellikle tohumlama
sırasında, çara akıntısındaki
anormalliklere bağlı fark edildi-
ğinden, tohumlama başarısını
düşüren bir olgudur. Bu neden-
le tohumlama yapılacak inekler-
de, tohumlama öncesi çara
muayenesi önem taşır.
Postpartum süreçte meydana
gelen problemler genellikle kli-
nik muayenelerle ve gözlemle
tanınabilmektedir. Özellikle va-
ginal akıntının karakteri enfek-
siyonların varlığını tespitte
önemli bir belirteçtir. Ancak,
postpartum süreçte meydana
gelen ve laktasyonun ilerleyen
dönemlerinde varlığını koruyan
ve klinik gözlem ile tanınması
mümkün olmayan uterus en-
feksiyonları da vardır. Bu enfek-
siyonların teşhisinde kullanılan
en başarılı yöntem uterus içi
smear örneklemeri (sitobraş)
ve biyopsidir. Bakteriyolojik
muayene ise çoğu zaman so-
nuç vermemektedir. Klinik
muayenelerle ve gözlemle tanı-
namayan, normal görünümlü
çara akıntısına ve sağlıklı ovar-

yum ve uterus yapısına rağmen
infertiliteye (kısırlık) neden
olan, teşhisi için özel yöntemle-
re ihtiyaç duyulan uterus enfek-
siyonlarına, subklinik endomet-
ritis denir. Subklinik endometri-
tis, genellikle alınan smear ör-
neklerindeki nötrofil lökosit yo-
ğunluğuna bakılarak teşhis
edilmektedir. Doğum sonrası
dönemde (20-35. gün) normal
olarak yüksek olan (%18-20 ci-
varı) nötrofil lökosit yoğunluğu
35. günden sonra belirgin ola-
rak azalmaktadır. Nötrofil löko-
sit yoğunluğunun azalmadığı
(35. günden sonra %5-6 ve
üzerinde) durumlarda subklinik
endometritis varlığından söz
edilir. Saha şartlarında teşhisi
zor olduğu için çoğunlukla göz
ardı edilen bu enfeksiyon, do-
ğum gebe kalma aralığında
uzamalara ve kalıcı infertiliteye
neden olabilmektedir. 

Rahim içi enfeksiyonlar-
da tedavi yaklaşımları
İneklerde rahim içi enfeksiyon-
ların tedavisinde çeşitli yakla-
şımlar ve stratejiler belirlenmiş-
tir. Bu tedavi yaklaşımlarının ba-
şarısı, sürüden sürüye ve inek-
ten ineğe farklılıklar gösterse
de, seçilecek tedaviye yön ve-
ren bazı kriterler mevcuttur.
Bunlardan başlıcaları; ineğin
genel durumu, akıntının karak-
teri, doğum sonrası geçen gün
sayısı ve ovaryumda siklik akti-
vitenin başlayıp başlamadığıdır.
Bu kriterler dikkate alındığında
öncelikle genel durumun bozul-
duğu olgularda, destek tedavisi,
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rın oluşumu önlenmiş olacaktır. 
Antibiyotik tedavisinde bir diğer
tartışmalı konu uygulama şekli-
dir. Uterus enfeksiyonlarında
kullanmak üzere hazırlanan ilaç-
lar, parenteral enjeksiyon veya
uterus içi içine verilebilecek şe-
kilde hazırlanmıştır. Uterus içi
antibiyotik uygulamalarında
amaç, enfeksiyon odağında et-
kili ilaç yoğunluğunu uzun süre
sağlamaktır. Uterus içi kullanım
ile yapılan çalışmalarda başarılı
sonuçlar sağlanmakla birlikte,
etkili ilaç yoğunun derin doku-
larda (derin endometriyum ve
miyometriyumda) sağlanamadı-
ğı belirlenmiştir. Kısacası, uterus
içi antibiyotik kullanımı sonucu
uterus boşluğu ve iç zarındaki
enfeksiyonlar giderilebilirken
(endometritis), derin dokulara
yayılmış enfeksiyonlarda sonuç
şüphelidir. Uterus içi tedavilerin
bu olumsuzluklarını gidermek
için, kullanılacak antibiyotiğin 24
saat ara ile en az 2 kez tekrar
edilmesi yapılan çalışmalarda
önerilmiştir. Uterus içi antibiyo-
tik uygulamasının bu olumsuz-
luğuna karşın, uterus dokusuna
iyi dağılan parenteral enjeksi-
yonluk antibiyotikler de öneril-
miştir. Özellikle, derin dokulara
yerleşen Actinomyces pyoge-
nes enfeksiyonlarına karşı, pa-
renteral enjeksiyonlarla iyi so-
nuçlar alınmıştır. 
Uterus içi enfeksiyonlarda kulla-
nılan antibiyotiklerin uygulama
yolu yanında, antibiyotiklerin
kimyasal yapısı da araştırılmıştır.
Doğum sonrası erken dönemde
penisilinaz üreten bakterilerin
sıklıkla enfeksiyona neden ol-
ması nedeniyle, penisilin türevi
antibiyotikler etkisiz kalabilmek-
tedir. Bu nedenle erken dönem
enfeksiyonlarda, ya penisilin
türevi antibiyotikler tercih edil-
memeli ya da klavulanik asit ve-
ya sulbaktam ile güçlendirilmiş
penislinler seçilmelidir. 
Aminoglikozid türevi antibiyotik-
ler uterus involüsyonunu gecik-
tirirken, sülfonamid türevi antibi-
yotiklerin irin ve döküntü hücre
varlığında (subakut metritis, kli-
nik endometritis, septik metritis)
etkinliği azalmaktadır. Bu dö-
nemde seçilebilecek en başarılı
antibiyotik olarak oksitetrasiklin-
ler gösterilmiştir. Uzun etkili kul-
lanıma uygun formülasyona sa-
hip ve geniş spektrumlu olması
nedeniyle uzun yıllardır tercih

edilmektedir. Ancak oksitetra-
siklinlere karşı ülkemizde geli-
şen yaygın bakteriyel direnç ve
bu antibiyotiğe ait uzun sütten
arınma süresi bu sınıftaki antibi-
yotiklerin kullanımını sınırlandır-
maktadır. Bu nedenle oksitetra-
siklin kullanılacak olgularda
bakteriyel direnç durumuna gö-
re seçim yapılması tedavi başa-
rısını doğrudan etkileyecektir.
Oksitetrasiklinlerin seçiminde
dikkat edilecek bir diğer durum
sütten arınma süresidir. Sütten
arınma süresine uygun şekilde
sütün imhasını göze alamayan
işletmelerde kullanılmamalıdır.
Uterus içi enfeksiyonlarda tercih
edilebilecek antibiyotiklerden
biri de sefalosporinlerdir. Bu
grup antibiyotiklerle yapılan ça-
lışmalarda başarılı sonuçlar alın-
mış, bu sınıfta yer alan antibiyo-
tiklerin kullanımıyla, uterus do-
kusunda etkili ilaç konsantras-
yonu sağlandığı görülmüştür.
Meme bezine dağılımı zayıf ol-
duğundan sütten kalıntı proble-
mi oluşturmaz. Bu nedenle süt-
çü işletmelerde tercih sebebidir. 

Hormon tedavisi
Prostaglandin F2α (PGF2α), ra-
him içi enfeksiyonların tedavisin-
de tercih edilen bir hormondur.
Yapılan çalışmaların bazılarında,
enfeksiyonun tedavisinde etkili
bulunurken, bazılarında olumlu
etkisinin, ovaryum üzerinde kor-
pus luteum varlığında ortaya çık-
tığı bildirilmiştir. PGF2α nın ute-
rus üzerine bilinen 2 ana etkisi
bulunmaktadır. Bunlar; korpus

luteumun ömrünü kısaltıp östrus
siklusunu yeniden başlatması ve
uterus miyometriyumunda kasıl-
maları uyarmasıdır. Metritis olgu-
larında, korpus luteum lizisi ar-
dından başlayan östrojen hor-
monu artışıyla bağışıklık sistemi
hücrelerinin uterusa göçünün
sağlandığı ve böylece PGF2α nın
iyileştirici etkisi olduğu öne sü-
rülmüştür. Diğer bir etkisi olan
kasılmaların uyarılmasıyla, anor-
mal uterus içeriğinin uterus dışı-
na atıldığı, toksin ve bakteri yü-
künün azaltıldığı, içeriğin azal-
masıyla birlikte bağışıklık siste-
minin enfeksiyonun üstesinden
gelebileceği düşünülmüştür.
Tek başına PGF2α uygulaması-
nın tedavi edici başarısı tartışmalı
olsa da, yukarıda bahsedilen
olumlu etkilerin, uygulanacak
antibiyotik tedavisinde başarıyı
artıracağı düşünülmektedir. 

Uterus içi antiseptik 
uygulamaları
Uterus içi antiseptik uygulamala-
rı, uterus içi enfeksiyonların teda-
visinde uzun yıllardan bu yana
kullanılmasına rağmen güncelli-
ğini korumaktadır. Özellikle anti-
biyotik direnci ve hücre içi yerle-
şen bakterilerin form değiştirebil-
mesi nedeniyle, uterus içi antibi-
yotik uygulamalarına alternatif
olarak tercih edilmektedir. Bu
amaçla tercih edilen antiseptik-
ler; iyotlu bileşikler, polivinil pro-
lidon, parasetik asit, ozon vs. dir.
Antiseptik uygulamasında amaç,
enfekte olmuş ve bütünlüğü bo-
zulmuş endometriyum katının

kimyasal küretajı, ve sonrasında
sağlıklı endometriyal katın oluş-
turulmasıdır. Uterus içi enfeksi-
yona neden olan bakterilerin bir
çoğu endometriyal epitel hücre-
ler içine yerleştiğinden bu uygu-
lamalar sonuç vermektedir. An-
cak, antiseptik uygulamalarında
öne çıkan bazı dezavantajlar bu-
lunmaktadır. Bunlar; uygulanan
antiseptiğin gıda kalıntısına yol
açması, seçici bir etki gösterme-
mesi (enfekte hücreler yanında
sağlıklı hücreleri de tahrip etme-
si), yoğun konsantrasyonlarda
endometriyal bez hasarına ve
koagulasyon nekrozuyla ortaya
çıkan kalıcı infertiliteye neden ol-
masıdır. Bu nedenle yapılan
araştırmalarda, uterus içi uygu-
lanan antiseptiklerin en fazla %6
konsantrasyonda (iyotlu bileşik-
ler için) hazırlanması, özellikle
klinik ve subklinik endometritis
olguları için tercih edilmesi, ge-
nel durumun bozulduğu septik
olgularda kullanımından kaçınıl-
ması önerilir. Uterus içi enfeksi-
yonlar, genellikle doğum sonrası
ortaya çıkan ve sürüde fertilite
parametreleri üzerine olumsuz
etkileri olan hastalıklardır. Bu ne-
denle doğum sonrası inekler
gözlem altında tutulmalı, düzenli
klinik muayenelerle postpartum
süreç kontrol edilmeli, meydana
gelen olumsuzluklara uygun za-
manda ve uygun yöntemlerle
müdahale edilmelidir. Aksi tak-
dirde yaygın olguların meydana
gelmesiyle, doğum gebe kalma
aralığında uzamalar ve iki do-
ğum arası sürede artışlar işlet-
melerde ekonomik olarak zarara
neden olacaktır.
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Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

Çiğ sütte taban fiyatı belir-
leme süreci yeniden
başlıyor. 

Ulusal Süt konseyinin topladığı
taraflar Aralık ayı içersinde An-
kara’da çiğ süt taban fiyatı pa-
zarlığı yapacaklar. Oyuncular
aynı, figüranlar aynı, tiyatro sah-
nesi aynı, oynanan oyun da ay-
nı olunca, bu iş kabak tadı ver-
meye başlıyor. Artık bu oyunu
sahneden kaldırma zamanı gel-
miştir. Her üç ayda veya altı ay-
da bir çiğ süt taban fiyatı belir-
lenmesi için kör döğüş yapma-
ya gerek yok. Saatlerce konu-
şulup sonuç çıkmayan toplantı-
lar, ertesi güne kalıp tekrar gö-
rüşmeler, bu gün olmadı düşü-
nelim, haftaya görüşelim diye

uzayıp giden pazarlıklar bir süre
sonra yıldırma politikalarına dö-
nüşüyor. Taraflar bir sonraki
hafta toplantı diyerek süreç uza-
yıp gidiyor. 
Maliyetlerimizin en büyük kısmı-
nı oluşturan kaba yem ve kesif
yem (besleme) fiyatlarıdır. Sa-
nayicinin gözü artan yem mali-
yetlerini görmek istemez. Mar-
ket fiyatlarını arzu ettikleri gibi çı-
karıp, indirme haklarını kendile-
rinde görürken üreticinin böyle
bir hakkı olduğunu  kabul et-
mezler. 
Durum böyle oluncada üretici
pazarlık sürecinde dilenci konu-
muna düşüyor. On kuruş verin,
olmadı beş kuruş verin muhab-
betleri bitmiyor. Hakem görevi
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yapan ve üreticinin yanında dur-
ması gereken kamu tarafı ise
konuşmuyor, duymuyor, gör-
müyor yani kısacası müdahil ol-
muyor. 
Masa başındaki üretici birlikleri-
nin çoğunun derdi üreticiden
çok, birlik komisyonları ve birlik-
lerin ayakta kalabilmesi. Durum
böyle olunca sonuç çıkmayan,
sinir harbine dönen bir sürü ge-
reksiz toplantı oluyor. Artık bu işi
düzene koyma zamanı gelmedi-
mi dersiniz?
Çiğ süt taban fiyatı için daha ön-
ce hazırlanan algoritma sanayici
tarafından kabul görmedi. 
Bu işi basite indirerek her kesi-
min kabul edebileceği bir yem-
çiğ süt paritesine bağlamak ge-

rekir. Üretici için bir paritenin
oluşmasının ciddi avantajları
olacaktır. 
Şu anda biz sütümüzü önümüz-
deki ay kaç paraya neye göre
vereceğimizi kestiremiyoruz. Bu
durumda ödemelerle ve yatırım-
la ilgili bir planlama yapamıyo-
ruz. Kullanıdığımız kredileri öde-
yip, ödeyemeyeceğimiz bile
belli değil. 
Çiğ süt üretiminin sürdürülebilir
olması için mutlaka bir yem-süt
paritesine bağlanmalıdır. Biz de
üretici olarak önümüzü görüp,
uzun vadeli planlar yapabilmeli-
yiz. Bakanlığımızında bunun için
gerekli çabayı göstereceği inan-
cını kaybetmek istemiyoruz. Ve-
rilen desteklerin yapılan ithalat-
ların yani kısacası bu milletin pa-
rası buharlaşmadan üretime
katkı sağlanmalıdır. Biz hayvan
ve hayvansal ürünler ithal ede-
rek ihracatçı ülkelerin üreticisine
destek verirken içerdeki üretici-
mizi cezalandırmış oluyoruz.
Global dünyada ancak üretirse-
niz varsınız. Teknoloji, makine,
araba, enerji üretemiyoruz. Eli-
mizdeki tarım ve hayvancılığın
kıymetini bilelim. 

Çiğ süt taban fiyatı

Avrupa Birliği Bakanlı-
ğı tarafından, 26 Ka-
sım 2014 Çarşamba

günü İstanbul’da Grand Ce-
vahir Otel Oditoryum Salo-
nu’nda dört yüze yakın sivil
toplum kuruluşundan bin-
den fazla temsilcinin katılı-
mıyla “Türkiye’nin Yeni AB
İletişim Stratejisi” Sivil top-
lumla diyalog toplantısı dü-
zenlendi. Düzenlenen top-
lantıya Derneğimiz adına
İkinci Başkanımız Nejat De-
veci katıldı. 
Avrupa Birliği üyelik sürecin-
de Türkiye’nin dönüşümüne
büyük katkıda bulunan sivil
toplum kuruluşları temsilcileri,
toplantıda Avrupa Birliği Baka-

nı ve Başmüzakereci, Büyükel-
çi Volkan Bozkır’a, “Türkiye’nin
Yeni Avrupa Birliği İletişim

Stratejisi” ile ilgili görüş ve
önerilerini ilk elden sunma fır-
satını buldular.

Avrupa Birliği Bakanı ve Baş-
müzakereci, Büyükelçi Vol-
kan Bozkır toplantı kapsa-
mında Yeni Avrupa Birliği İle-
tişim Stratejisi ve müzakere
sürecine ilişkin değerlendir-
melerini paylaştıktan sonra,
samimi bir diyalog ortamında
katılımcılar ile görüş alışveri-
şinde bulundu.
Toplantıda ayrıca, Yeni Avru-
pa Birliği İletişim Stratejisi çer-
çevesinde yürütülecek proje-
lerin finansmanı ile ilgili olarak,
Erasmus+ Programı ve Avru-
pa Birliği Katılım Öncesi Mali
Yardım kapsamında sivil top-
lum kuruluşlarına verilen des-
tekler konusunda bilgilendir-
me sunumları yapıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye’nin yeni 
AB iletişim stratejisi sivil toplumla 

diyalog toplantısı düzenlendi
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karnitin eksikliği tespit edilmiştir
(Rudman ve ark., 1977). 

Karnitinin sığırlar üzerin-
deki etkileri ve faydaları
Yemlerle hayvana karnitin veril-
mesi keton cisimciklerin enerji
kaynağı olarak kullanılmasını
sağlayarak kanda keton mad-
delerin oranının düşmesini sağ-
lamaktadır. Ketozisli ineklere
günlük 3g karnitin ağız yoluyla

verilmiş ve uygulamadan 12 sa-
at sonra kan plazmasında ser-
best yağ asitlerinin ve keton ci-
simciklerinin azaldığı tespit edil-
miştir (Buanoccordi ve Groce,
1975). Diğer bir çalışmada keto-
zisli ineklere 23,8g karnitin en-
jeksiyon yoluyla verilmiş ve kan
plazmasında keton cisimcikleri-
nin miktarının düştüğü, glukoz
miktarının arttığı bildirilmiştir.
Böylece ketozisin erken evrele-
rinde karnitin kullanımının keto-
zisi engelleyeceği belirtilmiştir
(Erfle ve ark., 1971). Karnitinin
niasinle veya tek başına süt
ineklerine verilmesi ile laktasyo-
nun başındaki süt veriminin
günlük 1,5 litre arttığı bildirilmiş-
tir (Babai ve Mezes, 1996).
Özellikle süt ineklerinin geçiş
döneminde rasyona 6, 50 ve
100g/gün karnitin ilavesin genel
olarak β-oksidasyonu ve serum
insülin konsantrasyonunu artır-
dığı, serbest yağ asit içeriğini et-
kilemediği belirlenmiş ve karni-
tinin glukoz durumunu iyileştire-
rek metabolik hastalıklarının in-
sidensinin azaltılmasında yararlı
olabileceği bildirilmiştir (Arslan
ve Tufan, 2010). Karnitinin hay-
vanlara 5g/gün rumen bakterile-
rine karşı korunmuş kapsülle
verilmesi ile süt ve döl verimi
artmış, mastitis ve metritis olgu-
larının görülme sıklığı azalmıştır
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Sığır rasyonlarında 
karnitin kullanımı

Çizelge 1. Hayvansal ve Bitkisel kaynaklarda karnitin düzeyi

Hayvansal Kaynaklar Karnitin (mg/100g) Bitkisel kaynaklar Karnitin (mg/100g)

Koyun eti 210 Mısır 0,5-1

Kuzu eti 78 Yer fıstığı 0,1

Sığır eti 64 Buğday 0,3-1,2

Tavuk eti 7,5 Arpa 0-0,1

Süt 2 Patates 0

Kan unu 30-50

Yumurta 0,8

Balık unu 8,5-14,5

Karnitin vitamin benzeri bir
madde olup B grubu vita-
minleri içerisinde değer-

lendirilmektedir. Lizin ve metio-
ninden biyosentetik yolla elde
edilebilen karnitinin, lizin bakı-
mından yetersiz mısır, buğday,
arpa gibi yemlerin tek başına ve
uzun süre kullanımları sonucun-
da eksikliği görülebilir. Karnitin
enerji metabolizmasında yer alır
ve uzun zincirli yağ asitlerinin
mitokondri içerisine geçişine
yardımcı olarak yağlardan enerji
üretilmesine olanak sağlar. Ay-
rıca enerjinin vücutta hücrelere
ve bir organdan diğer organa
taşınmasında görev alır. Normal
koşullarda hayvan vücudunda
gereksinimi karşılayacak şekil-
de sentezlenen karnitine yağ
asitlerinin yetersizliği ve fazlalı-
ğında gereksinim artar. Karnitin
vücutta başlıca karaciğer, böb-
rekler ve beyinde sentezlen-
mektedir. En etkin sentez yeri
karaciğerdir (Çitil, 2001). Özel-
likle yüksek verimli süt ineklerin-
de enerji metabolizmasının sta-
bilitesini sağlar, ketozisin önlen-
mesi, süt veriminin artması ve
süt yağ içeriğinin düzenlenme-
sinde etkilidir (Ergün ve ark.,
2007).

Karnitin kaynakları
Karnitinin ruminantlarda 3 tane
potansiyel kaynağı bulunmakta-
dır (Newton ve Burtle, 1992).
- Karaciğer ve böbreklerde ger-
çekleşen sentez

- İşkembedeki bakteriyel sentez
- Yemlerle dışardan alım
Hayvansal yiyecekler bitkisel yi-
yeceklere göre karnitince ol-
dukça zengindir (Çizelge 1).
(Ergün ve ark., 2007).
Karnitin doğda L ve D formları
olmak üzere 2 formu bulunmak-
tadır. Sadece L formu insan ve
hayvan beslenmesinde önemli-
dir. D-karnitinin yüksek dozları
zararlı etkiler göstermektedir. 

Karnitinin 
metabolizması
Karnitin ağız yoluyla alındıktan
sonra yaklaşık %50-80’i bağır-
saklardan emilir ve emilen kısım
kullanılır. Karnitin hedef organ
ve dokulara kan yoluyla taşınır.
Bazı organlar özellikle kalp kası
ve iskelet kası kan serumundaki
karnitine bağımlıdır ve %98 ora-
nında bu organlarda depo edi-
lirler. Organizmada hücreler ta-
rafından metabolie edilemez ve
süt ve idrarla dışarı atılır. İnekler
günlük olarak 30kg sütle yakla-
şık olarak 500mg karnitin kay-
bederler. Yeni doğanlarda kar-
nitin sentezi sınırlı olduğu için
kolostrumla anneden gelecek
karnitine ihtiyaç duyarlar. Lak-
tasyonun ilk evrelerinde karnitin
atılımı daha fazladır. Laktasyon
başındaki yüksek karnitin kon-
santrasyonu laktasyonun 40.
Gününe kadar düzenli bir şekil-
de azalır ve daha sonraki evre-
lerinde sabit bir şekilde kalır (Çi-
til, 2001).

Karnitin ihtiyacı 
veya eksikliği
Karnitin hayvanlar için esansi-
yel bir besin maddesidir. Kara-
ciğerde ve böbreklerde gerçek-
leşen sentez günlük ihtiyacı
karşılasa da endojen sentez bo-
zukluklarında günlük 200mg
düzeyinde eksojen karnitin ve-
rilmesi önerilmektedir (Çitil,
2001). Karnitin ihtiyacı sığırlar-
da; ketozis, yüksek verim, yeni
doğanlar, genç hayvanlar, ge-
belik ve laktasyon, ketojenik ve
yağlı gıdalarla beslenme, iş-
kembede fermentasyon bozuk-
luğu, soğuk ve açlık durumla-
rında artmaktadır (Baumgart-
ner, 1996). Karnitinin en önemli
fonksiyonlarından biri de toksik
maddelerin bertaraf edilmesidir.
Metabolizma hastalıklarında
karnitin eksikliği görülmekte-
dir.Özellikle asidoz durumunda
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Çizelge 2. Doğum sonrası dönemde ineklerde doğumsal hastalıklar

Hastalıklar L-karnitin (n=10, %) Kontrol (n=10, %)

Güç doğum 10 20

Sonun atılamaması 20 20

Endometritis 30 40

Mastitis 10 0

(Çitil, 2001). Yapılan bir çalışma-
da gebe ineklerde doğum ön-
cesi ve doğum sonrasında L-
Carnitin uygulamalarının doğum
sonrası dönem hastalıkları üze-
rine etkisi incelenmiş ve uygula-
ma grubundaki ineklere (n=10)
gebeliğin son üç haftası, doğum
günü ve doğumdan sonraki 7.
günde 1g/hayvan/günlük dozda
L-Carnitin deri altı yolla uygulan-
mıştır. Kontrol grubundaki inek-
lere (n=10) aynı dozda deri altı
yolla placebo (%0,9 NaCl) uy-
gulanmıştır. Kontrol grubu inek-
lerde güç doğum (%20) ve en-
dometritis (%40) görülme oranı
L-Carnitin uygulanan ineklere
göre daha yüksek bulunurken,
retentio secundinarium (sonun
atılamaması) şekillenme oranla-
rında farklılık görülmemiştir. So-
nuç olarak L-Carnitin’in güç do-
ğum ve endometritis olguların-
dan korunmak amacıyla kullanı-
labileceği, ancak bu konuda ye-
ni çalışmalar yapılması gereklili-
ği ortaya konulmuştur (Çizelge
2) (Kaçar ve Çitil, 2007).Besi da-
nalarına günlük 0,6gr/gün düze-
yinde karnitin günlük canlı ağır-

lık artışında yükselme sağlamış-
tır. Bunların dışında bazı araştır-
macılar  L-karnitinin birçok do-
kuda oksidatif stresten koruyu-
cu etkinliğinin olduğunu bildir-
miş ve bunu da özellikle hücre
duvarına zarar veren reaktif ok-
sijen türlerini temizleyici etkisi ile
açıklamışlardır (Arslan ve ark.,
2008). Karnitinin bazı zararlı me-
tabolitlerle birleşerek onların za-
rarlı etkilerini önleyici rolü de bu-
lunmaktadır, böylece hücre zar-
larını zararlı etkilerden korur. Ör-
neğin amonyak gibi toksik mad-
delere karşı beyin dokusunu ko-
rurlar. Bu fonksiyonu ile üremi-
de artan kan üre ve amonyak
düzeylerinin düzenlenmesinde
rol alır (Yavuz ve Kurtoğlu,
2012). Ayrıca sinir hücrelerinde
birikerek asetil kolin sentezinin

asetil gruplarının transferini sağ-
layarak sinirsel fonksiyonlarda
rolü bulunmaktadır (Yavuz ve
Kurtoğlu, 2012).
Karnitinin sığırlardaki etkilerini
özetlersek;
Süt ineklerinde,
- Hastalıklara karşı direnci artırır.
- Ketozisi önler.
- Yağ asitlerinden enerji eldesini
sağlar.
- Süt verimini ve sütteki yağ ora-
nını artırır.
Buzağılarda,
- Sütteki yağın değerlendirilmesi
için esansiyeldir.
- Canlı ağırlık artışına olumlu et-
kisi vardır.

Sonuç
Karnitin normal koşullarda vü-
cutta sentezlenmesine karşın

yukarda da belirtildiği gibi bazı
durumlarda yetersizlik görülebil-
mektedir. Metabolizma hastalık-
larının önlenmesi için eksojen
karnitinin mutlaka hayvanlara
verilmesi gerekmektedir. Vücut-
taki en önemli enerji kaynağı
olarak nitelendirebileceğimiz
yağların bu potansiyelinin de-
ğerlendirilebilmesi için karnitine
ihtiyaç duyulduğu açıkça görül-
mektedir.  Özellikle doğum son-
rası dönemde beslenmeye
bağlı hastalıkların sıklıkla görül-
düğü süt sığırlarının beslenme-
sinde hayvanın karnitine olan
gereksiniminin belirlenmesi ve
rasyon hazırlanırken bu gerek-
sinimlerin de göz önüne alın-
ması gerektiği bilinmelidir. Kar-
nitinin tüm bu yararlarına karşın
sığır rasyonlarında karnitinin
kullanımına yönelik yapılan
araştırmaların yetersizliği dikkati
çekmektedir. Bu nedenle farklı
yaş gruplarındaki ve farklı verim
düzeylerindeki hayvanlarda
karnitin ihtiyacının belirlenmesi
ve buna yönelik olarak hayvan-
ların beslenmesinin faydalı ola-
cağı düşünülmektedir.
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Ş irketimiz 2008 Yılında
BNG Tarım Hayvancılık
Gıda Ürünleri San. ve

Tic. A.Ş. unvanı ile kuruldu.
Hayvancılık, ülkemiz için sosyal
ve ekonomik açıdan önemli bir
sektördür. İnsanların sağlıklı ve
dengeli beslenmesi, hayvancılı-
ğa bağlı sanayinin gelişmesi,
kırsal alanda kısa zamanda ve
diğer sektörlere oranla daha az
yatırımla istihdam yaratılması,
kalkınmada öncelikli yörelerin
gelişmesi, tarımda verimliliğin
arttırılması, dış ticaret dengele-
rinin sağlanması ve AB 'ne giriş-
te en kritik alt sektör olması ne-
deniyle özel öneme sahiptir.
Ülkelerin gelişmişliği yalınız tek-
nolojik gelişmelere bağlı değil-
dir. Günümüzde hayvansal ve
bitkisel protein üretimi yapan ve
ihraç eden ülkeler gelişmiş ülke-
lerdir. Bu bağlamda hayvansal
ve bitkisel üretime yatırım yap-
mak ve birim miktardaki verimli-
liği arttırmak çok daha önem
kazanmaktadır. Hayvansal ve
bitkisel protein üretimi stratejik
bir ürün olmaktadır. Ülkelerin
gelişmişlik düzeylerinin belirlen-
mesinde kullanılabilecek gös-
tergelerin birisi de hayvansal ve
bitkisel protein üretim miktarı ve
bu üretimden fert başına düşen
tüketim miktarıdır. Toplumun
daha sağlıklı yaşaması, insan
ömrünün  uzun olması, gelecek

Misyonumuz ve vizyonumuzdaki hedefleri en kısa sürede 
yerine getirerek ülkemizde ve yurtdışında referans gösterilen
işletme olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız.

BNG Tarım Hayvancılık

sektörünün gidişi iyi görülmedi-
ği için yatırıma ara verilmiştir.
2010 yılında tekrar inşaata baş-
lanarak BNG TARIM HAYVAN-
CILK GIDA ÜRÜNLERİ SAN ve
TİC . A.Ş. işletmesi yapımına
devam edilmiştir ve bugün itiba-
ri ileMALDİA ÇİFTLİĞ adı İle iş-
letmeye devam etmektedir.
Bu arada şirketimizin misyon ve
vizyonunu belirleyerek, bu doğ-
rultuda yatırımlarımıza devam
etmekteyiz.  İşletmemiz 960
sağmal olmak üzere toplamda
2500 Büyükbaş kapasiteli bir
projedir.  Misyonumuz ülkemiz
insanlarına sağlıklı, kaliteli ve hij-
yenik süt ve süt ürünleri, et ve et
ürünleri sunmaktır. Vizyonumu-
zu da damızlık süt sığırcılığında
olması gerekenin en iyisini ya-
parak, referans bir işletme olma-
yı hedefledik. 2011 yılı aralık
ayında birinci etap inşaatımız ta-
mamlanmış olup 2011 aralık
ayında ABD’ den 200 Baş Hols-
tein gebe düve ithal edilerek iş-
letmemiz faaliyete geçirilmiştir.
Şirketimiz Trakya’da ilk galeri
sistemi sağımhaneyi kurmuştur.
Bu arada misyonumuz ve vizyo-
numuz da belirlemiş olduğu-
muz değerleri gerçekleştirmek
için gerekenleri yapmaya başla-
dık ve 2012 yılı Mart ayında ku-
rumsal bir kuruluş olabilmek
için ISO 9001 Belgesi aldık. Ay-
nı zamanda misyonumuzda be-

nesillerin sağlıklı, dinamik, zeki
olabilmeleri hayvansal ve bitki-
sel kökenli protein tüketimine
bağlıdır. Bu nedenle hayvansal
ürünlerden sağlanan proteinin
ve dolayısıyla hayvancılığın öne-
mi büyümektedir.
FAO’nun verilerine baktığımız
da 2050 yılında dünya nüfusu 9
milyar kişiyi  aşacak, yani bugü-
ne oranla % 25 artacaktır. An-
cak dünyadaki üretim alanları
bu oranda artmayacaktır. Bu
bağlamda bugünkünden daha
fazla gıda sıkıntısı, açlık ve yok-
sulluk çekilecektir. Özellikle için-
de bulunduğumuz bölgede aç-
lık sıkıntısı çekenler daha da ço-
ğalacak ve Türkiye'nin üretimi

artırması bir kat daha önem arz
edecektir. FAO'nun da Türki-
ye'deki beklentileri daha da art-
makta ve Türkiye'nin üretimi faz-
lalaştırmakta ki sorumluluğu bir
kat daha artmaktadır.
Bütün bu etkenler firmamızın
hayvancılığa ve tarıma yatırım
yapmasına neden olmuştur. Şir-
ketimiz Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Necati Gültekin bütün bu
etkenleri göz önünde bulundu-
rarak insanlığa katkı sağlaması
adına 2008 yılında Manisa’nın
Salihli ilçesinde Zeytin yetiştiri-
ciliğine ve Kırklareli’nin Lülebur-
gaz ilçesi Celaliye Köyünde
hayvancılığa yatırım yapmıştır.
Ancak 2008 yılında hayvancılık
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ONAYLI olabilmek için yapılma-
sı gerekenleri yerine getirerek
onay belgelerini almalarını
önermekteyim. Bugün Rusya
ve Çin’in süt ve süt ürünleri ta-
lebini karşılamak, ülkemize dö-
viz girişi sağlamak ve Cari açı-
ğın kapanmasına katkı sağla-
mak için tüm işletmelerimizin
onaylı olması gerekmektedir.
Yaklaşık 3 yılı aşkın süren inşaat,
makine ve ekipman yatırımları-
mız hayvancılığın esaslarına uy-
gun kriterlerle yapılmaktadır.
Çiftliğimizde hayvan refahına
önem verilerek tüm ekipman ve
hayvan barınaklarımız bu kriter-
lere uygun oluşturulmuştur. Çift-
liğimiz 148.000 m2 alan üzerine
kurulmuş olup 500’ü sağmal ol-
mak üzere toplam 1250 hayvanı-
mız mevcuttur. Ayrıca 150.000
m2 alanda da yem bitkisi üretimi
yapılmaktadır. Çevreyi koruma-
ya verdiğimiz önemden dolayı
16.000 m3 depolama kapasiteli
sıvı gübre lagünü ve 6000 ton
kapasiteli katı gübre depolama
havuzu perde beton duvar ve ta-
banı beton (18*3*100) ile gübre
kontrolünü yapmaktadır. Hijyeni
her noktada en üst seviyede tu-
tuğumuzdan dolayı son teknoloji
sağım ünitesi, Veteriner Hekim
Odası, tüm sağım salonu, üst ve
alt sağım galerisi, süt tankı odası,
revir, yeni doğan buzağı barınağı
duvarları tavana kadar seramik
kaplıdır,  dezenfekte  edilmekte-
dir. Geleceğimiz olan buzağıları-
mız için yapılan Buzağı Köyü’de
kulübelerin tamamının altında Iz-
gara sistemi olup yazın günlük
yıkanabilmekte, kışında altık kul-
lanılmaktadır. Izgara üzerine alt-
lık atıldığında idrar sızarak alta
aktığı için buzağılarımız kışında
korunmaktadır. Buzağı köyünün

üzeri kapalı olup ıslanmaktan ko-
rumalıdır. Şuan işletmemizde 1
karantina ahırı, 3 sağmal ahırı, 1
genç ahırı, 200 başlık besi ahırı,
Doğumhane, Sağımhane,  Revir,
ön ofis, idari İç ofis , çalışanlar
için sosyal tesisler bulunmakta-
dır. 1 sağmal ahırı temeli atılmış
inşaatı devam etmektedir. Yine
580 başlık genç hayvan padoku-
nun da inşaatı devam etmekte-
dir.2015 yılının Mayıs ayında iş-
letmemizin tam kapasite inşaatı
tamamlamış olacaktır. 
İşletmemizde 4'ü Veteriner He-
kim olmak üzere 30'un üzerinde
personelimiz mevcuttur. Perso-
nelimize konusunda uzman öğ-
reticiler ve eğitmenler eşliğinde
uygulamalı eğitimler aldırmakta-
yız. Başta kendi sağlıkları olmak
üzere, hayvanlarımızın sağlığı
ve refahı açısında ve hijyen ko-
nusunda  eğitilmektedirler.  Ka-
liteli üretim için kaliteli besleme-
nin de önemini bildiğimizden
uluslararası kalitesini kanıtlamış
yem firmasından yemlerimizi te-
min etmekteyiz, ileride kendi ye-
mimizi üretmek için yem ünite-
mizi de yapmayı  planlamış bu-
lunmaktayız. Dolayısıyla son de-

rece yararlı besin kaynağımız
olan sütün baştan sona hijyenik
ortamlarda üretiminin gerektiği-
ni bildiğimizden hijyen bizim en
önem verdiğimiz konunun ba-
şında gelmektedir. Bizler tüm
bu edinmişlik ve hedeflerimizle
kaliteyi ve hijyeni her noktada
üst seviyede tutarak ülkemize
kaliteli süt veren bir işletme ol-
ma arzusu içindeyiz. Gerekli Ka-
lite sertifikalarına sahip, Ari,
Onaylı (Mavi Bayraklı) AB  kriter-
lerini yakından takip eden, uy-
gulayan ve gelişimlere açık bir
işletmeyiz. 
Ülkemizin bir gerçeği olan Çiğ
Süt ihtiyacını karşılamak için Ba-
kanlığımızın Hastalıklardan Ari
İşletmelere Çiğ Süt Satış İzni
vermesi gerektiğini düşünmek-
teyiz. Çünkü bugün İstanbul da
günde 500 ile 560 ton civarında
çiğ sokak sütü satılmaktadır.
Halkımızın kaliteli, sağlıklı ve hij-
yenik çiğ süt alabilmeleri için
soğuk zinciri kurulmuş ve so-
ğutma tanklarında muhafaza
edilmiş olmalıdır. Kaliteli, sağlıklı
ve hijyenik süte halkımızın ka-
vuşması için bakanlığımızın has-
talıklardan ari işletmelere çiğ süt
satış izni vermesi doğru olacak-
tır ve böylece sokaklarda satılan
sağlıksız ve kalitesiz süt satışı-
nın önüne geçilmiş olur. Zoo-
noz hastalıkların son zamanlar-
da artış gösterdiği Sağlık Ba-
kanlığı tarafından  vurgulan-
maktadır. Bunun en önemli se-
beplerinden  birisi sağlıksız ,
kontrolsüz satılan sokak sütün
deki (Tüberküloz ve Burusella)
hastalıklardır. Bundan böyle iş-
letmemiz Süt ve Süt ürünleri, Et
ve Et ürünlerimizi direkt olarak
tüketiciye sağlıklı ve hijyenik or-
tamda ulaştırmak ve sunmak
için çalışmalarımız kısa bir süre
sonra başlayacaktır.

lirtilen sağlıklı, kaliteli ve hijyenik
gıda üretimi yapıldığını ISO
22000 Kaliteli Gıda Üretimi
(HCCP Kuralları çerçevesinde)
belgesi ile tescillemiş olduk .
Böylece mart 2012 de ISO 9001
ve ISO 22000 belgelerine sahip
bir işletme olduk.
Haziran 2012’de ABD’ den 280
Baş gebe Holstein düve ithal  et-
tik ve aynı zamanda Tarım İl Mü-
dürlüğü’nden hastalıklardan ari
işletme belgesi aldık ve Tem-
muz 2012 den itibaren de “has-
talıklardan ari” işletme olduk. Bu
arada yatırımlarımıza devam
ederek  2013 Mart’ta ABD’den
120 Baş gebe Holstein düve it-
hal ettik. Vizyonumuz gereği da-
mızlık süt sığırcılığı işletmesinde
yapılması gerekenlerin en iyisini
yapma gayretini göstererek Ma-
yıs 2013’de “ONAYLI” İşletme
olduk. Misyonumuz ve Vizyonu-
muz da belirlemiş olduğumuz
kriterleri yerine getirerek “Refere
İşletme” olduk, Ülkemizin deği-
şik illerinden İşletmemizi ziyaret
ederek bilgi edinmeye gelen iş-
letme sahiplerine bilgi ve dene-
yimlerimizi aktarmaktan da mut-
luluk duymaktayız. Bu arada
Rusya,Katar, Hollanda, İspanya,
İngiltere ve İtalya'dan da işletme-
mizi görmeye gelen ziyaretçile-
rimizi memnuniyetle ağırladık.
Aynı zamanda ileriki tarihlerde
kendi üreteceğimiz  sağlıklı, ka-
liteli ve hijyenik  Süt ve Süt ürün-
leri, Et ve et ürünleri için marka
tescili aldık. BNG Süt ve Sütsağ
süt ürünleri markalarını Maldia
Çiftliği markası adı altında topla-
yarak tescil ettirdik. Üreteceği-
miz ürünleri halkımıza ulaştır-
mak ve internet üzerinden satışı-
nı yapmak adına sütnet.com.tr,
sütsepeti.com ve evleresüt.com
olmak üzere üç satış ağı tescil
ettirdik. Kısacası hayvancılık kır-
sal alanda geleneksel yöntem-
lerle yapılan bir tarımsal faaliyet
olmaktan çıkıp, sermaye, bilgi
birikimi ve profesyonel yönetim
gerektiren endüstriyel bir tarım-
sal faaliyet şekline dönüştürül-
melidir. Endüstriyel Hayvancılık
işletmeleri giderek arttırılmalıdır.
Ülkemizin hedefi Avrupa Birliği-
ne girmektir. Avrupa Birliği ise
süt ve süt ürünleri kalitesine
önem veren bir topluluktur. Bu-
nu temin maksadıyla modern
Hayvancılık tesislerine daha çok
ihtiyaç vardır. Bu bağlamda
ONAYLI olmayan işletmelerin
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Ülkemiz hayvan sağlı ko-
nusunda son dönemler-
de Mavidil, 3 gün hastalı-

ğı Lumpy deri hastalığı gibi so-
runlarla boğuşurken, işletmeler-
de sinsi sinsi ilerleyen bizimle
bütünleşen bir sorunu, BVD en-
feksiyonunu biraz unuttuk. Bu
yazımda BVD sorununu siz de-
ğerli üreticilere tekrar hatırlat-
mak istedim. Sığırların Bovin vi-
ral diyare - mukozal hastalığı;
yavru atma, anamolili buzağı
doğumları, zayıf buzağı sendro-
mu, endometritis, sık olarak tek-
rar eden solunum sistemi enfek-
siyonları,neonatal dönem ishal-
leri,infertiliteve verim kaybı ile
karakteriz son derce ciddi bir
enfeksiyondur. Enfeksiyon ayrı-
ca sporodik olarak 6-24 ay arası
genç hayvanlarda tüm sindirim
sitemini kapsayan şiddetline-
krotik-ülseratif lezyonlar oluştu-
ran Mukozal hastalığa (MD) ne-
den olur. Bovin viral diyare virü-
sü (BVDV) koyunların Border
hastalığı virüsü ve domuz kole-
rası ile hastalık yapısı özellikleri
yönü ile (antijen) çok yakın ben-
zerlik gösterir. 
Virüsün tek bir serotipi olmasına
karşın antijenik, immunolojik ve
moleküler açıdan pek çok alt ti-
pi mevcuttur.
- BVD Tip 1 (11 adet alt tip)
- BVD Tip 2 (2 adet alt tip) He-
morojik-trombositopenik-kana-
malı hastalık- formu oluşturur.
Burada çok önemle üzerinde
durulması gereken ve enfeksi-
yondan korumada göz önüne
alınması gereken nokta BVD tip
2’nin BVD- tip 1’e göre genetik
ve serolojik dolayısı ile antijenik
olarak farklı olmasıdır. Bunun
anlamıda, BVD-tip 1 göre hazır-
lanan aşıların BVD tip 2’ye bağlı
oluşacak enfeksiyonlara karşı
koruma saylayamayacağıdır.  
BVD tip 1 virüsünün hücresel
morfolojik (yapısal) değişimlere
neden olan sitopatojen ve hüc-
resel yapısal değişimlere yol aç-

beraber; kan emici sinekler ve
enjeksiyon, operatif müdahale
ve rektal muayenelerde hijyenin
göz ardı edilmesi ile  de bulaş-
ma meydana gelebilir.  

Hastalığın 
ekonomik önemi
BVD virüsü ile enfekte sürülerde
büyük ekonomik yıkımlar mey-
dana gelebilir. En önemli kayıp-
lar abort, düşük reprodüktif per-
formansla ilişkili infertilite, yaşa-
ma sanşı olmayan prematüre
buzağılar,  doğmasal anomaliye
veya zayıf buzağı sendromuna
sahip yavru doğumları, ikinci vi-
ral, bakteriyel veya mikotik has-
talık insidansı ve görülme sıklı-
ğında artışlar, sporodikte olsa
görülen mukozal hastalığa bağlı
ölümler tarafından oluşturulur.
Hastalık her şeyden önemlisi
manevi açıdan da işletme sahi-
bine oldukça hasar verir.
Hastalığın şekillenmesi hasta ile
ilgili pek çok faktöre bağlıdır
bunlar;
• Hastanın virüse karşı savun-
ma sisteminin durumu
• Hayvanın yaşı

• Enfeksiyonun gebeliğin hangi
döneminde bulaştığı
• Önceden geçirilmiş enfeksiyon
• Stres faktörleri
Bu faktörlere bağlı olarak hasta-
lığın oluşumu farklı kategorilere
ayrılmaktadır.

Bağışıklığa sahip 
olmayan ve gebe 
olmayan inekler:
• Tipik klinik belirti vermeyen
BVD enfeksiyonu (nüks eden
solunum sistemi hastalıkları,
yüksek tüberküloz oranı, rutin
tedaviye cevap alınamayan is-
hal yansımaları)
• Ani ölümler, Pıhtılaşma yetersiz-
liği ve kanamalı ateş sendromu
• Aşılamalarda istenilen 

bağışıklığın oluşmaması
• Mantar hastalığında artış

Bağışıklığa sahip 
olmayan gebe inekler:
• İneğin tohumlanmadan önce
enfekte olması fertilite sorunları-
na, ovulasyonun gecikmesine ve
yumurtalık hasarına neden olur.
• İneğin enfekte sperma ile to-
humlanması: Bu spermler ge-
nellikle düşük spermatozoon sa-
yılarına sahip olmakta ve bunun-
la birlikte meydana getirdikleri
enfeksiyon döl tutma oranlarının
düşmesine neden olmaktadır.

Gebeliğin erken 
döneminde enfeksiyon
• Çiftleşmenin başarı oranında
düşüş ve tekrarlanan tohumla-
ma sayısında artış
• Embriyonik ölümler, yavrunun
rahimde,mumyalaşması
• Persiste enfektebuzağıların
doğumu
Fötal Enfeksiyonlar:
• Geç emriyonik-erken fötal dö-
nemde enfeksiyon  (45- 125.gün)
Genellikle 100. Güne kadar
olan hücre yapısında yapısal
değişime yol açmayan (nonsi-
topatojenik virüs)enfeksiyon-
larda abort ve bazen mumifi-
kasyon oluşur. Anne karnında-
ki yavrunun bu dönemde
BVDV enfeksiyonu sonrası ha-
yatta kalabilme şansı %70 do-
laylarındadır. Gebeliğin ilk pe-
riyodunu kapsayan ilk 3 ayda
yavruda henüz tam bir bağışık-
lık yanıt şekillenmediği için yav-
ru virüse karşı antikor ürete-
mez. Kolostrumu almadan ön-
ce doğan bu şekildeki buzağı-
lardan yapılan kan testlerinde

Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK 
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi Başhekimi, sezsen@uludag.edu.tr
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Resim 1. BVD’ li bir buzağıda
tekrara eden şiddetli 

pnomöni ( Şentürk, 2010)

mayan non-sitopatojen olmak
üzere iki biyo tipi mevcuttur.
Benzer şekilde BVD tip 2 virüsü-
nunda iki biyotipi vardır. Non–si-
topatojenik BVD virüsü persiste-
enfeksiyonlara, sitopatik olanlar
mukozal hastalığa neden olur.

Enfeksiyonun yayılımı
Sürüde enfeksiyonun en önemli
kaynağı  tipikklinik belirti göster-
memesine karşın virüs saçan
persisteenfekte hayvanlardır. 
• Dünya üzerinde yapılan bir-
çok çalışmada hastalığın yayı-
lım oranı %80 ve üzerinde bu-
lunmuştur. 
•Ülkemizde yapılan değişik ça-
lışmalarda seropozitiflik oranının
%50- 80 arasında olduğu belir-
lenmiştir.  Bu yüksek orana kar-
şın persisteenfekte hayvanların
sürüdeki oranı % 3,6 olarak bu-
lunmuştur. Bu oran %0.05 -%2
olan dünya ortalamasının olduk-
ça üzerindedir. Dolayısı ile ülke-
miz BVD açısında son derece
hassas bir durumdadır. 

Morbidite ve 
mortalite oranları 
• Mukozal hastalığın sürüdeki
ortalama insidansı 24 aylığa ka-
dar olan hayvanlarda %5 civa-
rındadır. Salgın durumlarında
bu oran %25’lere kadar çıkabil-
mektedir. 
• Persisteenfekte olmayan has-
talarda gözlenen perakut BVD
olgularında sürü bazında insi-
dans %40’lara kadar ulaşırken,
sürü bazında ölüm oranı %20
seviyesine çıkabilir. 

Bulaşma Yolları 
Bulaşmada ana kaynak persis-
teenfekte hayvanlardır. Virüs;
burun akıntısı,  tükürük,  semen,
dışkı, idrar, gözyaşı ve süt ile sa-
çılabilir. Bulaşma genellikle hay-
vanlar arasında direkt temasla
oluşurken, gebe hayvanların
yavrularına  göbek kordonu yo-
lu ile geçebilmektedir. Bununla
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nebilir. Bu formu şarbonla karış-
tırılabilir. 

Persisteenfektebuzağı (PE)
• Persiste enfeksiyona sahip
hayvanların  %50 kadarı do-
ğumdan sonraki ilk 1 yıl içinde
ölür. Geri kalanları çoğunluğu
ise genellikle 2 yıl içinde hayat-
larını kaybederler ki bu bu yaş
ilk gebelik dönemine denk gelir.
Az bir kısmı ise hayatta kalmayı
başarır ve persiste enfekte inek
olarak yaşamını devam ettirir.
• Persiste enfekte hayvanlar ge-
nellikle 6 – 24 ay arasında  hüc-
resel yapı bozukluğu oluşturan
(sitopatojen-tip) BVD virüsü ile
enfekte olurlarsa  %100 yakın
mortaliteye sahip Mukozal has-
talık tablosu meydana gelir.
• Persisteenfekte hayvanlar ay-
nı yaş grubunda bulunan akran-
larına göre belirgin bir gelişme
geriliğine sahip olabilir.
• Dünyaya gelen buzağıların
bazılarında kaslarda titremeler
görülebilir.
• PE bir hayvan hemen hemen
tüm yaşamı boyunca, yüksek
miktarda virus yayar.
Persiste enfekte  bir inek, her
zaman Persiste enfekte bir bu-
zağı doğurur.

Klinik tanıda hastalığa
özgü bazı karakteristik
bulgular Nelerdir?
• Sürü kapsamında, sporodik
olarak bazı hayvanlarda ağızda
kepek serpilmiş gibi görüntü su-
nan  lezyonlar.Kanlı, sulu pis ko-
kulu ishal, 
• Anamolili buzağı doğumları,
erken embriyonik ölümler ve/
veya yavru atmalar
• Sürüde yüksek infertilite, sub
klinik – klinik mastitis,metritis-
endometritis oranı, 
• Yaygın mantar hastalığı
• Kafesteki buzağılarda tedavi-
ye cevap alınamayan buzağı is-
halleri 

antikor negatif antijen pozitif re-
aksiyon alınır. Kısaca dünyaya
gelen bu yavrular persiste en-
fektedir. Bu şekilde dünyaya
gelen buzağılar enfeksiyonun
yayılımında en önemli rol oy-
narlar. Bu buzağılar ne kadar
erken dönemde belirlenir ve
eredike edilirse yayılımda o de-
rece azalır.
•  Orta Fötal dönemde (125 –
175.gün) enfeksiyonlar:
Bu dönem organların özellikle-
de anne karnındaki yavrunun si-
nir sisteminin geliştiği dönem-
dir. Bu dönemde anne karnın-
daki yavru virüsle enfekte olursa
beyin, beyincik gelişimi aksar.
Doğmasal anomalili ve yaşam
şansı olmayan buzağılar dünya-
ya gelir.  
• Gebeliğin 180. Günü ile do-
ğum arasındaki enfeksiyonlar:
Bu dönemde enfekte olan anne
karnındaki yavruda  gelişmiş bir
immun sistemi olduğu için viru-
su elimine eder, viruse karşı an-
tikorlara sahip buzağıda virus
mevcut değildir. Bu dönemde
enfekte olan yavru ya atılır
(abort)ve  zayıf buzağı sendro-
mu -erken doğum görülebilir.

Klinik Yansımalar
Klinik bulgular genellikle BVD vi-
rüsünün savunma sistemini
baskılayıcı etkisi sonucu oluşan
ikincil enfeksiyonların yansıma-
larını kapsar.  En önemli yansı-
malardan biride BVD ile enfekte
sürülerde çok sık pnomöni tab-
losunun oluşmasıdır. Öyle ki 2
hafta önce uygun tedaviye taki-
ben tamamen düzelen pnomö-
nili bir hayvan 2 hafta sonra tek-
rar pnomöni bulguları göstere-
bilir. Bu nedenle sık ve kısa dö-
nem içerisinde tekrar eden pno-
möni bulgularının gözlendiği iş-
letmelerde BVD kesinlikle göz
ardı edilmemelidir.  
• BVD ile enfekte hayvanlarda
bazen ani ölümler oluşabilir ve-
ya şiddetli solunum sistemi has-
talığı, bazen kanlı mukuslu pis
kokulu inatçı bir ishal, yüksek
beden ısısı, süt veriminin tama-
men durması meydana gelebilir
Benzer şekilde kanamalı hasta-
lık formunda,  
• 41- 42 °C ye bulana beden sı-
caklığı artışı, burun kanması, ol-
dukça sulu- pis kokulu bazen
kanlı ishal, solunum güçlüğü
• Diş etinde, deride kanama
odakları ve ani ölümler şekille-

BVD’nin Kontrolünü 
nasıl sağlarız?
Öncelikle sürüdeki enfeksiyon
durumunun belirlenmesi gerek-
lidir. Persiste enfekte hayvanlar
derhal eredike edilmelidir ( baş-
kalarına SATILMAMALIDIR). Hız-
la sürüye aşılama programları
uygulanmalıdır. Sürünün; son
PE hayvanın uzaklaştırılmasın-
dan sonra az 1 yıl, diğer kaynak-
lardan olası virüs girişi açısından
da sürekli gözlenmesi gerekir.
Aşılama korumada etkin yollar-
dan biridir. Yalnızca fötal koru-
ma sağladığı bilinen aşılar kulla-
nılmalıdır. Hastalığa ilişkin prob-
lemlerin önlenmesi için inekler
Tohumlamadan en az 3 hafta
önce tercihen 6 hafta öncesinde
aşılanmalıdır. Enfeksiyonun cid-
di sıkıntı yarattığı bölgelerde ve-
ya işletmelerde aşı uygulaması-
na 6 ayda bir devam edilebilir.
İnaktif aşılar gebelik esnasında
da güvenle kullanılabilir. Modifi-
ye canlı aşılar transplesantal en-
feksiyon riski nedeni ile gebe
hayvanlarda, buzağılarda veya
BVD enfeksiyonu şüpheli hay-
vanların bulunduğu sürülerde
kesinlikle kullanılmamalıdır. Za-
ten ülkemizde de şu an için BVD
canlı aşılar bulunmamaktadır.
Değerli yetiştiriciler unutmayın ki
yalnızca subklinik ketozis, klinik
ketozis, hipokalsemi, subklinik
rumen asidozu gibi metabolik ve
beslenme hastalıkları verim kay-
bına yol açmaz, bu hastalıkları
kontrol altında tutarken ülkemizi
kuşatan enfektif hastalıkları da
ihmal etmeyin. Enfektif hastalık-
larla mücadelede malasef isteni-
len bilinçte olmadığımızı görüyo-
rum. Sağlıklı verimli bir sürü için
hayvan refahı, bakım besleme
ve biyogüvenlik olmazsa olmaz
unsurlardır.

• Tedaviye genelde cevap alı-
namayan ve çok sık tekrarlayan
solunum sistemi hastalıkların
bulunması

TANI
Antikor tespiti
İmmun durumu iyi olan  bir hay-
vanda enfeksiyonun varlığını or-
tağa koymak için kan serum ör-
neklerinin pozitif ve genellikle
antikor titresinde 4 kat bir artışın
belirlenmesi önemlidir. Serum
örneklerinin akut hastalık süre-
since veya enfeksiyonuna taki-
ben 2-3 hafta sonra alınması ge-
rekir.  Antikor tespitinin pozitif
olması tek başına persisteenfek-
te hayvanları ortaya koymada
hiçbir öneme sahip değildir.
Persiste hayvanları ortaya koy-
mak için 3 hafta aralıklarla anti-
jen testi ile birlikte değerlendiril-
melidir.  

Antijen tespiti
– Antijen ELISA (serum, plazma,
doku örnekleri)
– PCR
Antikor ve antijen ilk örnekleme-
de pozitif ise  hayvanınenfeksi-
yonu aldığını gösterilir ama per-
site hayvanı göstermez. Persis-
te hayvanı belirlemek için ilk de-
ğerlendirmeden 2- 3 hafta sonra
tekrar değerlendirilmelidir. 3
hafta sonra serum antikor nega-
tif antijen pozitif ise persisteen-
feksiyonu gösterilir.  
3 hafta sonra alınan örneklerde
antikor pozitif antijen negatifse
hayvan enfeksiyona karşı anti-
kor oluşturduğunu ve virüsü
elemine ettiğini işaret eder.

LABORATUVAR TESTLERİNİN
MUTLAKA GÜVENİLİR BİR 
LABORATUARDA YAPILMASI
ÖNEMLİDİR.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

Resim 2. Doğmasal anomolili bir buzağıda sinirsel bulgular , ayağa
kalkamama ve gergin vaziyette boyunun yukarı doğru tutulmas

Resim 3. BVD ile ilişkili atıklar
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Dünya nüfusunun hızla ar-
tışına paralel olarak den-
geli ve yeterli beslenme

için hayvansal proteinlere duyu-
lan ihtiyaç hayvancılık sektörü-
nün önemini daha da artırmıştır.
İnsanlar tarafından tüketilen
proteinin yaklaşık %60’nı sığırlar
karşılamaktadır. Kutuplar hariç
dünyanın hemen her bölgesin-
de yetiştirilebilen sığırlar süt ve
et üretiminin başlıca kaynağıdır.
Dünya süt üretiminin hemen he-
men tamamına yakını (%90), et
üretiminin ise %38’den fazlası
bu hayvanlardan sağlanmakta-
dır. Dolayısı ile bu hayvanların
her türlü sağlık sorunu bunlar-
dan elde edilecek ürünlerin ka-
lite ve miktarını etkileyecektir.
Daha açık bir ifade ile sığırların
verim düzeylerini etkileyen çok
sayıda hastalık etkeni mevcut-
tur. Bu etkenler arasında parazi-
ter hastalıkların payı ise oldukça
yüksektir. Buna karşın ülkemiz-
de çoğu zaman paraziter hasta-
lıklar yeterince ciddiye alınma-
mış, oluşturduğu kayıplar göz
ardı edilmiştir.  Ancak bu para-
zitler metabolizmayı, absorbsi-
yonu ve protein sindirimini bo-
zarak hayvanların yedikleri gıda-
lardan yeterince yararlanama-
malarına neden olmakta sonuç-
ta enfekte hayvanlar yeterince
kilo alamamakta ve zayıflamak-
tadır. Verim kaybı sadece et ve-
riminde meydana gelmez. Süt
ve döl verimi, karkas kompozis-
yonu ve kas yapısı paraziter en-
feksiyonlardan olumsuz yönde
etkilenmektedir. 
Türkiye iklimi, coğrafik yapısı ve
bilinçsiz mücadele nedeniyle
parazitlerin yaşayabilmeleri için
çok uygun bir ortam oluştur-
maktadır. Parazit lehine olan bu
avantajlardan dolayı da ülke-
mizdeki hayvanların çok büyük
bir kısmı paraziter hastalıklar-
dan etkilenmektedir. Ancak
üzülerek belirtmek gerekir ki
Türkiye’nin hemen her bölge-
sinde bu parazitlere rastlanabi-

Prof.Dr.Bayram ŞENLİK 
Uludağ Üni., Veteriner Fak., Parazitoloji Anabilim Dalı, Görükle Kampüsü/BURSA, bsenlik@uludag.edu.tr

lirken işletmelerin çoğu bunları
dikkate alarak stratejik bir mü-
cadele gerçekleştirmemektedir.
Aslında gözlemleyemedikleri
için kaybedilenlerin farkında de-
ğildirler. Sığırlara zarar veren
çok sayıda protozoon, artropod
ve helmint bulunmaktadır. An-
cak bütün paraziter hastalıkları
aynı anda ele alabilmek pek
mümkün değildir. Bu nedenle
bu yazıda çoğunlukla kronik
seyreden ve ciddi kayıplara ne-
den helmintlerden hatta onlar-
dan da sadece mide-bağırsak
nematodlarından (mide-bağır-
sak kılkurtlarından) bahsedile-
cektir. Bu parazitler arasında
helmintler en çok verim kaybına
neden olan gruptur. Çünkü hel-
mint enfeksiyonları genellikle
sinsi ve kronik seyretmekte,
ölüm nadiren görülmektedir.
Enfekte hayvanlarda meydana
gelen kayıplar bireysel olarak
göze çarpmasa da sürü bazın-
da ve ülke genelinde çok büyük
ekonomik zararlara neden ol-
maktadır. Örneğin sadece Fas-
ciolosis nedeni ile sığırlarda olu-
şan yıllık kayıp dünya genelinde
2 milyar dolardan fazladır. Bu
duruma ülkemizden bir örnek
vermek gerekirse Echinococco-
sis’in sığırlarda oluşturduğu ka-
yıp yıllık 32.4 milyon dolar ola-
rak hesap edilmiştir. 
Sığırlarda görülebilen helmintle-
ri başlıca 3 grup altında topla-
mak mümkündür.
• Trematodlar 

Karaciğer trematodları
Rumen trematodları

• Cestodlar
Erişkin cestodlar 
Larval cestodlar  

• Nematodlar
Mide-bağırsak nematodları
Akciğer nematodları

Ancak bunlar arasında mide ba-
ğırsak nematodlarının özel bir
yeri vardır. Bu parazitlerin larva-
ları sığırların abomazumlarına
yerleşerek nodüller oluşturmak-
ta, bu organın yapısını bozmak

suretiyle sindirim fonksiyonlarını
ve gıdadan yararlanmayı engel-
lemektedir. Özellikle subklinik
seyreden paraziter gastroente-
ritis sığırlardaki kayıpların başlı-
ca sorumlusudur. En çok genç
hayvanları etkileyen bu parazit-
ler özellikle hayatlarının ilk iki yı-
lındaki sığırlarda sorun oluştur-
makta, et, süt ve döl veriminde
kayıplara neden olmaktadır. 
Genel olarak bu parazitleri taşı-
yan hayvanlarda;
• Abomazum ve bağırsak mu-
kazasından protein kaybı şekil-
lenir.
• P, Ca ve K metabolizması et-
kilenir
• Enerji metabolizması etkilenir
ve enerji dengesi bozulur
• Amino asit ve mineral madde
metabolizması  bozulur
•Su ve elektrolit balansı bozulur
• Mide-bağırsak sisteminin sta-
sisi bozulur
• İskelet ve kas yapısı bozulur
• İştah azalır. Orta dereceli ve
şiddetli enfeksiyonlarda gıda alı-
mı %20 oranında azalmaktadır.
Genel olarak paraziter hastalık-
lardaki kilo kaybının %60-73’ü
ise iştahsızlık nedeni ile oluş-
maktadır.
• İştah azalması ve gastrointes-
tinal sistemdeki hasara bağlı
olarak kuru madde sindirimi de
bozulur.
• Enfekte hayvanlarda yüksek
kaliteli yemlerde bile sindirilebi-
lirlik %37 oranında azalır
(%48’den %31’e düşer).
• Eğer yemin kalitesi düşükse
bu oran daha da yükselir. Sindi-
rilebilirlik %53 azalır (%25’den

Gastro intestinal nematodlarla enfekte bir sığır ve abomazumu

Sığır işletmelerinde mide -
bağırsak nematodları (kıl 
kurtları) ciddiye alınmalı mı?

%12’ye).
Bütün bu değişiklikler enfekte
hayvanlarda süt, et ve döl veri-
minde azalma ile sonuçlanmak-
tadır. Diğer taraftan bu hayvan-
ların bağışıklık sistemleri zayıfla-
makta ve zayıf düşen hayvanlar
diğer hastalıklara daha kolay
yakalanmaktadırlar. 
Gastrointestinal nematodlar ile
enfekte sığırlarda et verimi ciddi
bir şekilde etkilenmektedir. En-
fekte sığırlar kesim olgunluğuna
daha geç ulaşmaktadır. Tedavi
edilen sığırlarda tedavi edilme-
yenlere göre günlük olarak
0.60-0.86 kg daha fazla canlı
ağırlık kazancı sağlanmaktadır.
Bu kazanç 4 aylık bir besi süre-
sinde 44 kg’ı bulmaktadır.  Dört
aylık sürede dört kez uygulanan
tedavi sonucunda canlı ağırlıkta
ne kadar artış olduğu bir çalış-
mada araştırılmış olup ayrıntıları
aşağıdaki tabloda görülebil-
mektedir. Bu çalışmanın sonuç-
larına göre 15-20 TL lik bir teda-
vi masrafına karşılık karkas ağır-
lığında (%50 randımanla) yakla-
şık 22 kg artış sağlanmaktadır.
Bu artış özellikle ülkemiz şartla-
rında çok ciddi bir kazançtır. Bu-
nun yanında enfekte hayvanlar-
da karkas kalitesi de olumsuz
yönden etkilenmektedir. Paraziti
barındıran hayvanların karkasla-
rı %20 oranında daha fazla su
tutmakta dolayısı ile bu hayvan-
ların etleri daha gevşek olmak-
tadır. Mide-bağırsak nematodla-
rı sığırların süt verimleri üzerinde
de olumsuz yönde çok ciddi et-
kiler oluşturmaktadır. Dolayısı
ile yapılan her tedavi süt veri-
minde önemli artışlar sağlaya-
caktır. Tedavi edilen sığırlardaki
bu artış bakım besleme, hayva-
nın ırkı, çevresel etkenler gibi
faktörlere bağlı olarak hayvan
başına 0.4-3.2 lt arasında değiş-
mekte olup ortalama 0.6 lt dir.
Bir laktasyon periyodu dikkate
alındığında ise bu artış hayvan
başına 200 lt kadardır. Yani ter-
sinden bakacak olursak tedavi
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Gastro intestinal nematodların tedavi edilmesiyle 
4 ayda elde edilen canlı ağırlık kazancı

programı uygulanmayan işlet-
melerde hayvan başına günlük
0.4-3.2 lt arasında süt kaybı şe-
killenmiş olacak, laktasyon pe-
riyodu boyunca da bu kyıp 200
lt kadar olacaktır. Yapılan antel-
mentik tedaviler sonucunda bu
parazitlerin olumsuz etkileri or-
tadan kaldırıldığında elde edilen
sütün kalitesinde de belirgin ar-
tışlar görülmektedir. Tedavi uy-
gulanan hayvanların sütlerinde
günlük olarak yağ oranı 18 gr,
protein oranı da 22 gr artmakta-
dır. Mide-bağırsak nematodları
ile enfekte sığırlar tedavi edildik-
lerinde 1 saat daha fazla otla-
maktadırlar. Bu bir saatlik fazla
otlama 1 kg daha fazla kuru
madde alınmasını sağlamakta
bu da süt veriminde günlük 1.1
lt bir artışa neden olmaktadır. 
Bütün bunların yanında bu pa-
razitler enfekte hayvanlarda döl
verimi ve üreme potansiyeli üze-
rinde de olumsuz etkiler göster-
mektedir. Enfekte hayvanlarda
androjenlerin katabolizması bo-
zulmakta, östrojen ve progeste-
ron hormon seviyeleri etkilen-
mektedir. Bu olayların sonucun-
da da gebe kalma, buzağılama
ve gebe kalma arasındaki süre
v.b. birçok üreme potansiyeli et-
kilenmektedir. Tedavi edilen
hayvanlarda parazitlerin olum-
suz etkileri ortadan kaldırıldığın-
da gebe kalma ve buzağılama
oranı artmakta, ölü doğum oranı
azalmakta, ilk servisde gebe
kalma oranı da %20 artmakta-
dır. Avustralya’da 430 sığırda
yapılan bir çalışmada hayvanla-
rın tedavi edilmesi sonucu bu-
zağılama ve tekrar gebe kalma
arasındaki süre ortalama 4.8
gün kısalmıştır. Kanada’da 549
sığır üzerinde yapılan başka bir
çalışmada ise bu sürenin ortala-

ma 9 gün kısaldığı (124 günden
117 güne) ortaya konmuştur.

Mide bağırsak nematod-
ları ile bilinçli olarak
mücadele eden işletme-
lerin kazancı nedir?
Uygun zamanda, parazitin türü-
ne göre, uygun ilaçlarla yapılan
tedaviler sonucunda işletmeni-
zin verimini arttırabilir ve çok
önemli kazançlar sağlayabilirsi-
niz. Neler kazanırız peki?
Öncelikle şunu belirtmekte fay-
da var. Mide-bağırsak nematod-
larına karşı stratejik bir mücade-
le uygulanan işletmelerde sade-
ce 3-4 aylık zaman diliminde
hayvan başına elde edilecek ka-
zanç minimum 200 USD dir. Ya-
pılan bilimsel çalışmalarda para-
ziter hastalıkların tedavi edilme-
sinin 1:20’ye varan oranlarda
kazanç sağladığı ortaya kon-
muştur. Yani 1 TL lik tedavi ma-
liyetine karşı 20 TL kazanmış
olacaksınız. Tedavi edilen hay-
vanlarda; 
• Enerji dengesi sağlanır
• Metabolik hastalıklara yaka-
lanma oranı azalır
• Et verimi artar, karkas kalitesi
yükselir
• Süt verimi ve kalitesi artar
• Döl verimi artar
• Gebe kalma oranı artar
• Canlı doğum oranı artar
• Hayvanlar diğer hastalıklara
karşı daha dirençli hale gelir
• Diğer hastalıklara karşı yapı-
lan aşılamaların başarı şansı ar-
tar
Şimdi yazının başlığına dönerek
şu soruyu kendinize sormanızı
istiyorum. Sizce sığır işletmele-
rinde mide-bağırsak nematodla-
rı ciddiye alınmalı mı? Sizi bil-
mem ama bence kesinlikle ve
kesinlikle evet.
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Özellikle ekonomik verim
amacıyla yetiştirilen
hayvanlardan elde edi-

len deri, hayvanların kesimi
sonrasında elde edilen önemli
bir sanayi hammaddesidir. Deri
sektörü; sektörün hammaddesi
olan derinin özgün yapısı ve bu
özgün yapıyı tüketilinceye ka-
dar uzun bir süre sürdürmesine
dayandığı için hiçbir sektöre
benzemeyen bir özellik taşı-
maktadır. 
Yoğun emek gerektiren deri
üretimi ve sanayisinin temeli
hayvansal üretime ve özellikle
büyükbaş ve küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğine dayanır. Türkiye,
dünya deri ve deri mamulleri ti-
caretinde önemli bir ülkedir ve
deri giyimde 6., kürk giyimde
ise 4. en büyük tedarikçi olarak
önde gelen ülkeler arasında yer
almaktadır. Yapılan bu çalışma-
da Türkiye’ de deri üretimi ve
deri sanayi güncel verilere da-
yalı bir yaklaşımla ele alınmış ve
mevcut durum ortaya konulma-
ya çalışılmıştır.   
Deri sektörü; sektörün ham-
maddesi olan derinin özgün ya-
pısı ve bu özgün yapıyı tüketilin-
ceye kadar uzun bir süre sür-
dürmesine dayandığı için hiçbir
sektöre benzemeyen bir özellik
taşımaktadır. Yoğun emek ge-
rektiren deri üretimi ve sanayi-
sinin temeli hayvansal üretime
dayanır. 
Deri sektöründe en önemli
problemin hammadde temini
olduğu ve Türkiye’nin hammad-
de temininde % 80 oranında it-
halata bağımlı olunduğu bildiril-
mektedir (Anonim 5, 2014). Di-

ğer hayvansal kaynaklı ürün
üretiminde olduğu gibi deri üre-
timinde de açığı kapatmanın te-
mel koşulu hayvancılığımızın
geliştirilmesidir. 

1. Deri ve 
derinin yapısı

Deri veya cilt; insanlar ve hay-
vanların vücutlarını kaplayan en
üst katman olup, altında barın-
dırdığı kas ve organları koruyan
ve doku tabakalarından oluşan
bir örtü sistemi organıdır (Ano-
nim1, 2014). Deri kimyasal ola-
rak; %55 karbon, %6-8 hidro-
jen, %19-25 oksijen, %14-20
azot, %0,5-1,5 kükürt, fosfor,
demir, iyot ve klordan, biyolojik
olarak; % 65 su, % 32.5 protein,
% 2 yağ, % 0,5 mineral tuzlar-
dan ve % 0,5 diğer unsurlardan
meydana gelmiştir (Anonim 6,
2014).
Deri üç tabakadan oluşur: Üst
deri; Derinin % 1 kalınlığını teş-
kil eder (Epidermis). Alt deri;
Derinin % 14 kalınlığındadır.
Yüzme kalıntılarını da üzerinde
taşıdığından (yağ ve et) kireşlik
işlemi esnasında giderilir (Kor-
yum). Orta deri; Derinin % 85'ini
teşkil eden ve değerlendirilen
kısımdır (Sübkitus).

2. Deri teknolojisi ve 
işleme basamakları

Halen dünyada uygulanmakta
olan deri işleme prosesi şu aşa-
malardan oluşmaktadır:

1. Islatma-Yumuşatma: Ber-
rak, sertliği düşük bakterilerden
arınmış demir bileşikleri ihtiva
etmeyen suyla yapılır. Amaç

tuz, gübre, idrar, kan, vs. gibi
kirlerin giderilmesi ve suda çö-
zünebilen proteinlerin uzaklaş-
tırılmasıdır. Diğer önemli bir
nokta ise salamura süresinde
derinin kaybettiği suyun takrar
kazandırılmasıdır (% 65'e çıkarı-
lır). Yumuşama süresi 24-48 sa-
at arasındadır.

2. Kireçlenme (Kalsiyum hid-
roksit)-Zırnıklama (sodyum
sülfür): Kireçlemenin gayesi
kıl köklerini gevşetmek, derinin
şişmesini sağlamaktır. Tüylü
(kürk) deri yapılmak istendi-
ğinde kireçlenme-zırnıklama
işlemi yapılmaz.

3. Mineral tabaklama: Krom,
alüminyum, demir vs. gibi me-
tallerin tuzları ile yapılabilir. Ge-
nellikle krom debagatı yapılır.
Kireçlik işlemi bitmiş deri dolap-
larda suni gübre (amonyum
sülfat) ve enzim ilavesiyle deri-
nin bünyesindeki kireç ve en-
zim yardımı ile istenmeyen pro-
teinler deriden uzaklaştırılır. De-
ride yumuşaklık artar ve belirgin
hale gelir. 

4. Piklaj: Deriyi debagat Ph'sı-
na ayarlama işlemidir. (Deri me-
tal debagattan önce asidik du-
ruma getirilir). Piklaj işleminde
deri asitten zarar görmemesi
için sodyum klorür (tuz) verilir.
Deri lifleri arasına giren tuz de-
riyi aside karşı dayanıklı hale
getirir. Genellikle asit olarak sül-
firik asit kullanılır. 
Sonra deriye krom oksit
(krom kompleksi) verilir.
Krom, deriyi dış etkilerden ko-

rur. Bundan sonra kromun de-
riye bağlanması için dönen
dolaba soda veya bikarbonat
verilir. Böylece kristaller bü-
yür, krom liflerin arasından çı-
kamaz. Deri dolaptan çıkarıla-
rak istiflenir. 
Kalın deriler (sığır derisi) yarma
makinesinden geçtikten sonra
tıraşlanır. Kromlu deri, tıraş ma-
kinesinde istenilen inceliğe ge-
tirilir. Deriler retenaj dolaplarına
atılır. Retenajın gayesi: 
a) Deriye yumuşaklık kazandır-
mak, ve b) Deriye homojenlik ka-
zandırmaktır. Deri sodyum bikar-
bonat ile zayıf alkali hale getirilir.
Deriler yıkandıktan sonra istenir-
se 55 °C'de çeşitli renklerde ani-
lin boya çeşitleriyle boyanır. 

5. Yağlama: Yağlama 55 °C'de
sıcak suyla yağlama işlemidir.
Yağlar suda eriyen sülfone, sül-
fite veya sentetik yağ çeşitleri-
dir. Yağlamanın gayesi deriyi
yumuşatmak ve su geçirgenliği-
ni azaltmak içindir. Sülfone yağ
kullanılmasının sebebi yağı su
ile beraber tutmaktır.

6. Tanenleme: Çeşitli tanenler
kullanılabilir. Bunlar sentetik fe-
nol-formaldehid, reçine esaslı
olduğu gibi bitkilerden elde edi-
len tabii tanen diye tabir ettiği-
miz sumak, mimoza, valeks vs.
olabilir. Bu tanenler sayesinde
deriye daha bir dayanıklılık ve
dolgunluk sağlanır. Deriler do-
laptan çıkarılıp açkı makinala-
rında açılarak şu şekillerde ku-
rutulur:
-Normal hava sıcaklığında ası-
larak,
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Türkiye’de deri üretimi
ve deri sanayine genel bir bakış 

Yapılan bu çalışmada Türkiye’de deri üretimi ve deri
sanayi güncel verilere dayalı bir yaklaşımla ele alınmış

ve mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır.   
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sını önleyip kullanılabilir duru-
ma getirme çabası olarak ta-
nımlanır ve binlerce yıllık geçmi-
şe sahiptir. Deri sanayinde kul-
lanılan ham deriler; 
Büyükbaş deriler; ayakkabı, sa-
raciye ve mobilya yapımında
kullanılan ve Küçükbaş deriler;
deri giysi üretiminde kullanılan
(kürk, süet: yünü alınmamış)
derilerdir. 
Türkiye, küçükbaş deride ve
özellikle kürk ve süet gibi yünü
alınmamış küçükbaş deride
önemli bir merkez durumuna
gelmiştir. Küçükbaş deri fabri-
kaları ağırlıklı olarak Ege Bölge-
si’nde (İzmir Serbest Bölgesi,
Uşak ve Manisa) ve büyükbaş
fabrikaları ise İstanbul Tuzla ve
Bolu Gerede’de bulunmaktadır.
Bunun dışında Isparta, Niğde
Bor ve Deriden mamul ayakka-
bı ve saraciye üretiminin önemli
kısmı yurt içinde tüketilirken,
deri konfeksiyonun neredeyse
tamamı ihraç edilmektedir
(Anonim4, 2014). 
Ayakkabı sektörü de gelişmiş
ülkelerden gelişmekte olan ül-
kelere kalan bir alandır. Dünya
ayakkabı sektörü özellikle
1990’lı yılların 2. yarısından iti-
baren üretim tesisleri ve mali-
yetlerin daha düşük olduğu ül-
kelere kaymıştır. Ancak bu de-
ğişim yatırım miktarları diğer sa-
nayilere göre düşük olan ayak-
kabı sektöründe hızlı gelişmiş-
tir. Dünya ayakkabı üretiminde
Çin en büyük üretici ve yakın
rakibi Hindistan’dan 6 kat daha
büyüktür. Bunu 3. Brezilya, 4.
İtalya izlerken, Türkiye 6. sıra-
dadır (Anonim 9, 2014). 

5. Türkiye’de deri 
üretimi ve deri 
mamulleri ihracatı

Türkiye’ de ham deri üretimi
özel sektöre ait et kombinaları,
belediye mezbahaları, EBK
kombinaları ve kayıt dışı kesim-
hanelerden sağlanmaktadır.
TÜİK ham deri üretimini iki dü-
zeyde ele almaktadır. Birincisi
mezbaha ve kombinalarda ya-
pılan resmi kesimler 2. ise bu-
nun %10’u oranın yapıldığı var-
sayılan kaçak kesimlerdir. An-
cak bu tahminlemeyle elde edi-
len sonuçlar yanıltıcıdır. Tablo
1’de TÜİK güncel verilerine

-Pestink cihazıyla (derinin nemi
sıkılarak giderilir),
-Vakum (nem emilir),
-Gergef (deri gerilerek kurutu-
lur).
Kurutulmuş deri su veya % 35
rutubetli talaşla tavlama işlemi
yapılarak deriye rutubet kazan-
dırılır. Daha sonra gergef maki-
nasında gerilerek düzgün bir
hale getirilir. 

7. Boyama: Derinin üst boya-
ması yapılırken, asidik boya ile
otomatik veya el tabancasıyla
deriye püskürtme suretiyle as-
tar boyası verilir. Bu püskürtme-
den sonra organik pigment ve
bağlayıcılarla son boyası verile-
rek cilası atılır ve ütülenir. 

8. Pazarlama: Ölçü makinasın-
da ölçülerek alan hesabıyla pi-
yasaya sürülür. Tüylü (kürk) de-
riler adet olarak piyasada satılır.
İyi kalite bir derinin cildi temiz
olur. Hayvanın tabii cildi gözü-
kür, göze herhangi bir hata gö-
zükmez (Anonim6, 2014; Ano-
nim 7, 2014).

3. Deri sanayisinde
özel terimler nelerdir?
Deri sanayi ve dericilikte başlı-
ca bilinmesi gereken terimler
aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
Dericilik; derinin fiziksel ve kim-
yasal işlemlere tabi tutulup kul-
lanılacak hale getirilmesi, 
Tabaklamak: Hayvan postları-
nın kullanılabilecek duruma ge-
tirmek için çeşitli kimyasal mad-
deler ile islemek ve terbiye et-
mek (sepilemek),
Tabakhane: Tabaklama işlemi-
nin yapıldığı yer, sepi yeri,
Saraçhane: At takımları, araba
koşumları ve meşinden eşya
yapılan ve satılan yer,
Meşin: Sepilenmiş koyun deri-
si,
Kösele: Ayakkabı tabanı, bavul-
çanta imalinde kullanılan işlen-
miş büyükbaş hayvan derisi,
Vidala: Çanta ve ayakkabı yapı-
lan tabaklanmış dana derisi,
Napa, Zig: Deri elbiselik yapı-
mında kullanılan koyun ve kuzu
ham derileri,
Glase, Süet: Ayakkabı astarı ve
yüzlük yapımında kullanılan ke-
çi ve oğlak ham derileri,
Maroken: Fas’ta işlenen yumu-
şak bir çeşit keçi derisi,
Vaketa: Bir tür ince meşin,
Yarma Deri: Büyük parça deri-
de enine kesimden sonra altta
kalan kısım (Anonim8, 2014).

4. Türkiye’de deri 
sektörü
Tarihin en eski çağlarından beri
insanlar dericilikle uğraşmış,
üstünde durup geliştirerek
ayakkabı, terlik, elbise, yelken
vs... gibi türlü eşyalar yapmış-
lardır. En güzel deri işleri; Türk-
ler, Araplar, İspanyollar ve Ve-
nedikliler tarafından yapılmıştır.

Türkiye'de modern deri sanayi
İstanbul'da II. Mahmud zama-
nında Beykoz deresinde tabak-
hane kurularak faaliyete geç-
miştir. Burada yapılan deriler
ordunun ayakkabı ihtiyacını kar-
şılamak için askeri ayakkabı ya-
pımında kullanılmaya başlanıl-
mıştır. Kurtuluş savaşı sırasında
ordunun ayakkabı ihtiyacının
büyük bir kısmını karşılamıştır.
Daha sonra İstanbul'da Kazlı-
çeşme' de, Ege bölgesinde ve
Anadolu’nun bazı şehirlerinde
özel ve modern deri fabrikaları
açılmıştır.
Türkiye, dünya deri ve deri ma-
mulleri ticaretinde önemli bir ül-
kedir. 1980’li yıllardan itibaren
deri sanayiinin gelişmiş ülkeler-
den gelişmekte olan ülkelere ve
üçüncü dünya ülkelerine kay-
maya başlaması, Türkiye’nin
önemli bir deri merkezi haline
gelmesindeki etkenlerden biri
olmuştur (Anonim2, 2014).
Türkiye deri sektörü esas olarak
dünya pazarına üretim yapan,
ihracat odaklı bir sektördür.
Türkiye deri giyimde 6., kürk gi-
yimde ise 4. en büyük tedarikçi
olarak önde gelen ülkeler ara-
sında yer almaktadır. Dünya ge-
nelinde, deri sektöründeki üre-
timin % 70-80′ini büyükbaş, %
20-30′unu küçükbaş hayvanla-
ra ait deriler oluşturmaktadır.
Türkiye’de tam tersi olan bu
oran, Türkiye deri sektörünün
ağırlıklı olarak giysilik deri ve
konfeksiyonculuğa odaklandı-
ğını göstermektedir (Anonim 5,
2014).
Ham deri, et sanayinin bir yan
ürünüdür ve üretimi tümüyle ül-
kelerin nüfus, gelir düzeyi ve
yeme alışkanlıklarına bağlıdır.
Dericilik, ham derinin bozuşma-

Tablo 1. Türkiye’de kesilen büyükbaş, küçükbaş, domuz ve deve sayıları (baş) 
ve bunlardan elde edilen kayıtlı deri (baş) miktarları

2007 2008 2009

Kesilen Deri (Baş) Kesilen Deri (Baş) Kesilen Deri (Baş)

Hayvan Hayvan Hayvan

Sayısı (Baş) Sayısı (Baş) Sayısı (Baş)

Büyükbaş Hayvan 

(Öküz, Manda vs) 1.067.817 2.189.290 1.743.358 1.905.326 1.914.522 1.645.247

Küçükbaş hayvan 

(Oğlak, Keçi vs) 7.528.201 8.178.108 5.589.674 6.853.219 3.997.954 4.952.822

Domuz 0 0 0 0 47 51

Deve 33 36 47 51 55 60

Kaynak:TÜİK, 2014



Tablo 4. Türkiye’nin genel ihracatında deri ve deri mamullerinin payı (1000$)

2011 2012 12/11

Ocak-Aralık Ocak-Aralık Değişim%

Türkiye Genel İhracatı 134.906.869 151.860.846 12.6

Deri ve Deri Mamülleri İhracatı 1.479.274 1.605.089 8.5

Deri ve Deri Mamülleri İhracatının 1.1 1.1

Genel İhracat İçindeki Payı

Kaynak: Anonim 10, 2014.
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Tablo 3. 2011-2012 Türkiye deri ve deri mamülleri ihracatı bölgeler göre dağılımı (1000$)

ARALIK 01 OCAK-31 ARALIK

2011 2012 Değişim% 2011 2012 Değişim% Pay

İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhr. Bir. 135.972 97.358 -28.4 1.152.077 1.213.587 5.3 75.6

Ege Deri ve Deri Mam.  İhr. Bir. 11.074 11.309 2.1 123.244 113.447 -7.9 7.1

Akdeniz İhr. Bir. (deri kaydı) 908 949 4.4 8.722 10.819 24.0 0.7

Uludağ İhr. Bir. (deri kaydı) 111 403 261.2 3.956 5.720 44.6 0.4

Antalya İhr. Bir. (deri kaydı) 2.558 4.760 86.1 23.153 43.274 86.9 2.7

G.doğu Anadolu İhr. Bir. (deri kaydı) 5.089 7.572 48.8 68.117 90.950 33.5 5.7

Denizli İhr. Bir (deri kaydı) 312 1.001 220.5 2.997 6.366 112.4 0.4

Doğu Anadolu İhr. Bir. (deri kaydı) 2.775 3.359 21.0 37.679 47.364 25.7 3.0

Diğer Birlikler 5.690 6.056 6.4 59.332 73.543 24.0 4.6

Toplam 164.491 132.766 -19.3 1.479.274 1.605.069 8.5 100

Kaynak: Anonim 10, 2014.

Tablo 2. 2011-2012 yılında Türkiye’nin deri ve deri mamülleri ihracatı

2011 2012 Artış/ Top. deri ihr. 

(milyon$) (milyon$) Azalış içindeki payı

Ham deri, yarı işlenmiş ve bitmiş deri  ihracatı 142,2 162,5 (+)% 13,9 % 10,1

Deri giysi ve saraciye  ihracatı 489,6 476,1 (-)% 2,7 % 29,6

Ham kürk, işlenmiş kürk, kürkten giyim eşyası  ihr. 395 411 (+)% 5,2 % 25,6

Ayakkabı ve ayakkabı aksamı ihracatı 449,7 552,1 (+)% 22,8 % 34,4

Kaynak: Anonim 10, 2014.

2007, 2008 ve 2009 Türkiye’de
kesilen büyükbaş, küçükbaş,
domuz ve deve sayıları (baş) ve
bunlardan elde edilen kayıtlı
deri (baş) miktarları verilmiştir.
Tablo1 incelendiğinde kesilen
hayvan sayısı ve elde edilen de-
ri sayılarının birbirinden farklı ve
tutarsızlık göstermektedir. Bu
durum daha öncede belirtildiği
gibi kayıt dışı kesim veya kesim
sonrası elde edilemeyen kayıt-
sız derilerden kaynaklanmakta-
dır. 2012 yılı 12 aylık ihracat ka-
yıt rakamlarına göre, Türkiye
geneli deri ve deri mamulleri ih-
racatı 2011 yılındaki 1,48  milyar
$ seviyesinden 1,61 milyar $
düzeyine çıkmış ve yılı bir önce-
ki yıla oranla % 8,5’lik bir artış
oranı ile kapatmıştır. Bu ihracat
değeri aynı zamanda Türki-
ye’nin 2012 yılında gerçekleştir-
miş olduğu 151,86 milyar $ tu-
tarında olan tüm sektörlere ait
ihracat rakamı içerisinde
%1,06’lık bir paya sahiptir.
2011-2012 yılında Türkiye’nin
deri ve deri mamülleri ihracatı
Tablo2’de verilmiştir. 
2012 yılında deri ve deri ürün
grupları içerisinde en çok ihra-
cat ayakkabı ürünlerinde yapıl-
mış olup, 552,1 milyon dolarlık
ihracat ile bir önceki yıla göre
%22,8 oranında artış kaydedil-
miştir. Deri ve deri ürün grupla-
rı içinde en çok ihracat yapılan
diğer bir grup ta deri giyim ve
kürk giyim ürünlerinden oluşan
deri konfeksiyon grubu olup,
bu ürün grubundan gerçekleş-

Avantajlar Dezavantajlar

Asya ve Avrupa İthalatta eşgüdüm olmaması
pazarlarına yakınlık dolayısıyla yüksek fiyat

Türkiye’nin dünyanın nitelikli Kesim ve saklama tekniklerinin
ham derisini ithal etme refleksine yetersizliği nedeniyle deri kayıpları
sahip bir ülke olması

Dünya küçükbaş deri üretiminin Yetersiz kurumsal yapı
%22’sinin Türkiye’de işlenmesi

Son yıllarda hayvancılığın canlanması Giderek artan dışa bağımlılık

Yüzüm ve saklama ile ilgili stan- Hayvancılığın yeteri
dartların iyi yönde eğilim göstermesi düzeyde gelişmemesi

Turizm Ülkesi olması 

Quick response=zamanında teslim 
olgusu dolayısıyla hızlı teslimat

Kaynak: Anonim3, 2014; Anonim 10, 2014

Tablo5. Türkiye’nin dericilikte sahip olduğu
avantaj ve dezavantajları 

tirilen toplam ihracat, 2012 yı-
lında geçen yıla göre % 0,1
oranında artarak 540,9 milyon
dolara yükselmiştir. 
Yarı işlenmiş / bitmiş deri ve iş-
lenmiş kürk ürün grupları top-
lamında 2012 yılında 259,2 mil-
yon dolarlık ihracat yapılmış
olup, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre artış oranı %7,2 se-
viyesindedir.
Deri ve deri ürünleri ihracatının
diğer önemli bir grubu olan sa-
raciye ürün grubundan 2012
yılında % 1,7 artışla 249,7 mil-
yon dolarlık ihracat yapılmıştır.
Ürün grubunun Türkiye toplam
deri ve deri mamülleri ihraca-
tındaki payı % 15,6’dır. 2011-
2012 yılında Türkiye deri ve de-
ri mamulleri ihracatının bölge-
lere dağılımı, Tablo 3 ’te sunul-
muştur. 
Türkiye’nin genel ihracatında
deri ve deri mamullerinin payı
Tablo4’te  verilmiştir. 

Tablo 4 incelendiğinde deri ve
deri mamulleri ihracatı toplam
ihracatımızın %1,1’ini oluşturdu-
ğu görülmektedir. Türkiye ihra-
catçılar meclisi kayıt rakamları-
na göre, 2012 yılı Ocak-Aralık
döneminde Türkiye genel ihra-
catı % 12,6 oranında artarak
151,9 milyar dolar olarak ger-
çekleşmiştir. 
Aynı dönemde Türkiye deri ve
deri ürünleri ihracatı ise % 8,5
artışla 1 milyar 605 milyon do-
lara yükselmiştir. Türkiye’nin
dericilikte sahip olduğu avantaj
ve dezavantajları Tablo 5’ te

Sonuç
Sonuç olarak Türkiye’nin deri
sektöründe üstünlüklere sahip
olduğu açıktır. Ancak küresel
rekabette doğal faktörlere da-
yalı rekabet azalmış ve yaratılan
farklılıklara dayalı üstünlükler
ön plana çıkmıştır. Hayvancılığa
dayalı bir sektör olan derinin
hammadde kaynağı olan hay-
vancılığın geliştirilmesi ve iyileş-
tirilmesinin yanında Ar-Ge çalış-
malarına, markalaşmaya, deri
işleme aşamasında farklılık ya-
ratmaya dönük çabalara ağırlık
verilmesi gerekmektedir.

gösterilmiştir. 
Ayrıca son yıllarda makina sa-
nayiinin gelişmesi ile birlikte
sektör, yurtdışına teknik bilgi ih-
raç edebilecek ve diğer ülkeler-
de (Rusya, Türk Cumhuriyetleri,
Ortadoğu) anahtar teslim deri
işleme merkezleri kurabilecek
düzeye ulaşmıştır (Anonim2,
2014).





Bilimsel 44

Doç. Dr. Fisun  KOÇ
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Kızılötesi (Infrared/IR) termografi 
tekniğinin silajlarda aerobik stabilite 
döneminde kullanımı

Ekim, Kasım, Aralık 2014

mikroorganizmalardan C. botu-
linum, botulinum toksini üretir.
Söz konusu toksin doğada bu-
luna en güçlü nörotoksindir ve
kaslarda felçlere neden olur
(Adams ve Moss 2000). Ayrıca
C. butyricum ve C. tyrubutyrici-
um’un silajlarda bulunması, süt
ve süt ürünlerinin kalitesini de
düşürmektedir (Klijn ve ark.
1995, Tabacco ve ark. 2009). 
Bazı maya ve küfler artan şeker-
ler ile laktik asidi besin maddesi
olarak kullanıp silajlarda CO2
üretimine yol açmakta, bunun
sonucunda ortam pH’sında ve
sıcaklığında artış meydana gel-
mektedir (Ashbell ve ark. 1991).
Dawson ve ark. (1990) aerobik
mikroorganizmaların besin
maddelerini metabolize etmeleri
sonucunda siloda oluşan sıcak-
lık ve pH artışını “aerobik insta-
bilite” olarak tanımlamaktadır. 
Aerobik stabilite üzerinde etkili
olan diğer bir faktör de çevre sı-
caklığıdır. Yüksek sıcaklık (35-
45 0C) mikrobiyal aktiviteyi teş-
vik ederek, silajın hızlı bir şekil-
de bozulmasına neden olur
(Ashbell ve ark. 2002, Kim ve
Adesogan, 2006, Koç ve ark.
2009, Wilkinson ve Davies
2012). Dolayısıyla sıcak bölge-
lerde yapılan silajlar, soğuk böl-
gelerde yapılan silajlara göre ve
yaz aylarında yapılan silajlarda
kış aylarında yapılan silajlara
göre daha fazla ısınırlar (Filya
2001). 

Silajın ısınması için gereken za-
man; silajın içerdiği aerobik mik-
roorganizma sayısı, silajın yem-
lemeden önce oksijene maruz
kaldığı süre, silaj fermantasyon
karakteristikleri ve çevre sıcaklı-
ğı gibi bazı faktörlere bağlıdır.
İşletme koşullarında, yemleme
döneminde görülen kuru mad-
de kaybı büyük ölçüde amanej-
man ile ilgilidir.
Bu konuda işletme koşullarında
yapılan çalışma sayısı çok az
olup, laboratuvar şartlarında ya-
pılan çalışmalarda, silaj sıcaklı-
ğının çevre sıcaklığından her 8-
12 °C daha yüksek olması halin-
de, her gün yaklaşık % 1.5-3.0
oranında kuru madde kaybı ol-
duğu saptanmıştır (Woolford,
1984). 
Ülkemiz koşullarında yapılan si-
lajların büyük bir kısmının, top-
rak üstü geçici silolarda yapıldı-
ğı düşünüldüğünde, kayıpların
daha da büyük olduğunu tah-
min etmek zor olmasa gerek. 
Yakın zamana kadar, silaj yüzey
sıcaklığı geniş varyasyonlar
gösterebildiğinden, çoğu kez
göz ardı edilmiştir. İtalyan araş-
tırmacı Borreani ve Tabacco
(2010) silaj yüzey sıcaklığının
ortam sıcaklığının 10 °C daha
yüksek olması durumundaki si-
lajların, daha yüksek maya ve
küf sayıları olduğunu tespit et-
mişlerdir.. Araştırmacılar bu sa-
yede, saha koşullarında silo yü-
zeyinin belli bölgelerindeki yü-

Tüm saklama metotlarında
olduğu gibi, silaj yapımın-
da da bazı kayıplar söz

konusudur. Silolama sırasında
oluşabilecek bu tip kayıpları, tar-
lada gerçekleşen kayıplar, solu-
num ile gerçekleşen kayıplar, si-
lo suyu ile gerçekleşen kayıplar
ve aerobik bozulma ile gerçek-
leşen kayıplar olmak üzere de-
ğişik kategorilerde incelemek
mümkündür.
Hava ile temasa giren silaj kitle-
sinde hızla bozulma başlar. Te-
mas süresinin uzunluğuna da
bağlı olarak silaj kompozisyo-
nunda ve besleme değerliliğin-
de önemli değişmeler gerçekle-
şebilir. Zamana bağlı olarak kit-
lenin mikrobiyal kompozisyo-
nunda da değişimler oluşur,
maya ve küflerin oransal miktarı
artar. Silaj içerisindeki suda çö-
zünebilir karbonhidrat, organik
asit, çözünebilir nitrojenli bile-
şiklerin bu tip mikroorganizma-
lar tarafından substrat olarak
değerlendirilmesi sonucu top-
lam kitlede selüloz ve kül miktarı
yükselir. pH ve amonyağa bağlı
nitrojen miktarında da artışlara
neden olan bu gelişmelerin son
aşamasında yapısal karbonhid-
ratlarda da bozulma oluşur. 
Tüm silajlar oksijensiz koşulların
ortadan kalkması sonrası farklı
süreçler içerisinde bozulmaya
uğrarlar. Bu noktada, silajlık ma-
teryal türünün belirleyici olduğu-
nu söylemek mümkündür. Ör-
neğin; ot silajlarında mayalar
hızlı bir bozulmanın sorumlusu
durumunda iken, mısır silajların-
da başlangıçtaki bakteriyel akti-
vitenin aerobik bozulmaya iliş-
kin olarak daha etkin roller üst-
lendiği bildirilmektedir. Silajın
aerobik bozulmaya olan direnci
ya da başka bir tanımlamayla
aerobik stabilitesi, büyük oran-
da silolamanın erken dönemin-
de aerobik mikroorganizmaların
gelişimlerini teşvik edecek ko-

şulların varlığı ile ilişkilidir. Silaj
kitlesinde aerobik mikroorganiz-
maların aktiviteleri sonucunda
besin madde değerliliğinde
önemli kayıplar gerçekleşirken
CO2, H2O ve amonyak oluşu-
mu artar, kitlenin sıcaklığı yük-
selir (Mc Donald ve ark. 198,
Petterson 1988).
Aerobik bozulma fungal ya da
bakteriyel aktivite tarafından
başlar. Bu süreç üzerinde etkili
olan mikroorganizmaların ba-
şında ise maya ve küfler gel-
mektedir (McDonald ve ark.
1991). Bu mikroorganizmalar si-
lajdaki şekerleri ve laktik asit gi-
bi fermantasyon ürünlerini tüke-
terek, büyük miktarlarda kuru
madde ve besin maddeleri kay-
bına neden olurlar. Aynı zaman-
da silajın lezzetini azaltarak,
yem değerini de değiştirirler
(Sclatter ve Smit 1999). Maya-
lar, iyi fermente olmuş silajlarda
10 cfu/g, bozulmuş silajlarda ise
1012 cfu/g’a kadar değişen dü-
zeylerde bulunabilirler (Middel-
hoven ve van Balen 1988). Da-
niel ve ark. (1970) maya popu-
lasyonu 106 cfu/g olan silajların,
aerobik bozulmaya açık silajlar
olduğunu bildirmişlerdir. Bazı
küf türleri mikotoksin ve diğer
toksik bileşikler üretebilirler. Si-
lajlardaki besin maddeleri kaybı
ve mikotoksin oluşumu, silajın
gerek ekonomik değerini, ge-
rekse besleme değerini düşü-
rür. Bu tip silajlar hayvanların
yem tüketimini azaltır, besin
maddelerinin sindirilebilirliğini
olumsuz yönde etkiler, emilimini
düşürür ve toksik etki yaratabilir
(Sclatter ve Smith 1999). Kötü
fermente olmuş silajlarda görü-
len Listeria gibi patojen bakteri-
ler ile C. botulinum, C. butyri-
cum ve C. tyrubutyricium gibi
spor oluşturan bakteriler, silajla-
rın hijyenik kalitelerini etkiler ve
besleme değerini önemli ölçüde
düşürürler (Wilkinson 1999). Bu

Tablo 1. Termal kamera kullanım alanları

Savunma Nesne tanımlama, keşif yapma vb

Sağlık Damar tıkanıklıklarının tespiti, mamografi, 

kırık bölge tespiti vb.

Endüstriyel Motorlar, dağıtım merkezleri, trafolar vb.

İnşaat Çatı rutubeti kontrolü, hava sızıntısı vb.

Çevre Yer altı kaynaklarının bulunması, kirlilik kontrolü vb

Veterinerlikte Hayvan sağlığı, üreme vb.

Tarım Ürün kalitesi , gıda güvenliği
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ile orta dalga ve uzun dalga
bantların her ikisinde de görün-
tü elde edilebilir. Termal kame-
ralar elektrikli ekipmanları ve sü-
reç ekipmanlarını denetlemek,
sağlık, savunma, veterinerlik,
endüstriyel, çevre, gıda tarım ve
sivil birçok alanda kullanılmaya
başlanmıştır (Manickavasagan
ve ark. 2006; Gowen ve ark.
2010, Manickavasagan ve ark.
2010, Vadivambal ve Jayas
2011). (Tablo 1’de termal kame-
raların birkaç uygulama alanı
verilmiştir.
Normal kameralar görüntüyü
ışık sayesinde oluştururken, ter-
mal kameralar görüntüyü ısı sa-
yesinde oluştururlar. Benzer şe-
kilde insan beyni ve gözü gö-
rüntüyü oluşturmada renkleri ve
ışığı kullanırken renk farklılıkları
önemlidir. Beyaz bir duvar
önünde bulunan beyaz bir obje-
nin fark edilmesi son derece zor
olduğu gibi ortam sıcaklığına
eşit bir sıcaklıktaki bir objenin
termal kamera ile görüntülen-
mesi de son derece zordur. Bu
tür kameralarda kullanılan ob-
jektifler, çok küçük sıcaklık fark-
larını yakalayabilen (0.01 °C gi-
bi) ve bu farklılıktan görüntü
oluşturabilen özelliklerdedir. Ay-
rıca görüntü oluşturabildikleri
belli bir sıcaklık aralığına sahip-
tirler. Her sıcaklık değerinde
farklı IR yayılımlar olduğu ve her

zey sıcaklıklarını ölçerek, silajın
sıcaklığı ve mikrobiyal kompo-
zisyonu arasındaki ilişkiyi ortaya
koydular.

Pek, silaj yüzey sıcaklığı
ölçmek, gerçek bir sorun
var ise onu belirlemeni-
ze yardımcı olabilir mi?
Çoğu zaman çıplak gözle yü-
zeydeki ısıyı ve bozulmayı "gör-
mek" mümkün olmayabilir. Bu
amaçla son birkaç yıldır termal
görüntüleme kameraları (kızıl-
ötesi) kullanmaya başlamıştır.
Termal kameralar, çeşitli sektör-
lerde kullanılan, alanların ya da
parçaların normalin üzerindeki
sıcaklıklarını ya da soğuklukla-
rını ölçebilen tanı cihazlarıdır.
Bu cihazla normalde çıplak
gözle görünmeyen sorunları
tespit edilebilir. Bu cihazlar nes-
nelerden yayılan termal enerjiyi
ölçmeye yarayan lenslerden ve
algılayıcılardan oluşur. Termal
kamera, kızılötesi dalga boyu
(Infrared/IR) spektrumunda,
ekipmanla doğrudan temas
gerçekleştirmeksizin sıcaklık
modellerini algılayan cihazdır.
Görüntüleme yöntemi olarak
gözle görülmeyen IR enerjiyi
(ısıyı) esas alan ve görüntünün
genel yapısını IR enerjiye göre
oluşmuş renkler ve şekillerin be-
lirlendiği görüntüleme sistemi-
dir. Ciddi sonuçlara yol açabilen
ve insanların göremediği prob-
lemleri en iyi tespit eden cihaz-
lar termal kameralardır (Düzgün
ve Erman 2009).
Termal kamera canlıları, vücut-
larının çıkardığı ısı sayesinde
görür. Kısaca canlıların yaydığı
vücut ısısından yararlanarak ha-
reketlerini tespit edip yerlerini
belirleyen kameralardır. Termal
kamera son derece düşük sı-
caklık farklarını algılayabilir ve
bu farkları gerçek zamanlı video
görüntüsü olarak dönüştürüp
monitörde izlenmesini sağlar.
Tam gece görüşü ve benzer zor
uygulamalar için en uygun
üründür. Sıcak nesnelerin gö-
rüntülerini elde etmek için iki tür
termal kamera vardır. Bu iki tür
kamera arasındaki fark sensör-
lerin yapılarından ileri gelir. Bi-
rinci grup kameralar uzun dalga
infrared de çalışan ve soğutul-
mayan sensörler ile donatılmış-
tır. Diğer grup ise kriyojeni so-
ğutma tekniği ile soğutulan sen-
sörlerden oluşur. Bu kameralar
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leri için genellikle kızılötesinden
kastedilen belirli bantlardır. Bu
yüzden kızılötesi bant daha kü-
çük alt bantlara bölünmüştür.
Bunlar; yakın IR (NIR), orta IR
(MIR) ve uzak IR (FIR) olarak
üçe ayrılır (Çalışan 2013).
Kızılötesi (Infrared/IR) Termo-
grafi: Termografi kavramı “sı-
caklık resmi” anlamına gelen
kelimelerin köklerinden elde
edilmiştir. 1800’li yıllarda güneş
ışığı ile deneyler gerçekleştirmiş
olan Alman gökbilimci Sir Willi-
am Herschel, termografinin kö-
keni ile onurlandırılabilir (Alan
2012). Hassas, civalı bir termo-
metreden yararlanan Herschel,
bir prizma içerisinden güneş ışı-
ğını geçirerek ve her rengin sı-
caklığını ölçtüğü yerlere, çeşitli
renklere termometreyi tutarak,
kızılötesi ışınımı keşfetti. Hersc-
hel dışarı, kırmızı ışığın ötesine
“dark heat” (karanlık ısı) olarak
isimlendirdiği bir alana hareket
ettiği zaman sıcaklığın arttığını
belirledi. “Dark heat” şu anda kı-
zılötesi ısı olarak bilinen ve elek-
tromanyetik ışınım olarak kabul
edilen, elektromanyetik spekt-
rum bölgesiydi. Kızılötesi termo-
grafi ışınımı ve bununla ilişkili
olarak yüzey sıcaklığını algıla-
mak ve ölçmek üzere, elektro-
nik optik cihazlar kullanma bili-
midir. Işınım, ışıyan enerji (elek-
tromanyetik dalgalar) doğrudan
bir iletim ortamı olmaksızın ha-
reket ederken ortaya çıkan ısı
hareketidir. Modern kızılötesi
termografi, ışınımı algılamak ve
ölçmek ve bunu denetlenen ya-
pı veya ekipmanın yüzey sıcak-
lığı ile ilişkilendirmek üzere,
elektronik optik cihazlar kullanı-
larak uygulanır. 
İnsanlar, kızılötesi ışınımı her za-
man algılayabilmişlerdir. İnsan
derisindeki sinir uçları,
±0.009°C (0.005°F)’ye kadar
küçük sıcaklık farklarına cevap
verebilmektedir (Guotai ve ark.
2005). İnsanlar ısıyı algılamada
fiziksel sınırlamalara sahip ol-
dukları için, ısıya karşı aşırı has-
sas mekanik ve elektronik ci-
hazlar geliştirmişlerdir. Bu ci-
hazlar, sayısız uygulamaya iliş-
kin termal denetlemelere yöne-
lik olarak herkesçe kabul edil-
mektedir. Termografi, termal
görüntüleme veya termal video,
kızılötesi görüntülemenin bir çe-
şididir. Termografik kameralar
elektromanyetik spektrumun kı-

IR yayılımın farklı dalga boyuna
sahip olmasından dolayı da bu
objektifler belli sıcaklık aralıkla-
rında görüntü verebilirler. Askeri
amaçlı olanlar genellike doğada
bulunan cisimlerin ortak IR yayı-
lımlarının olduğu 8 ile 14 μm
dalgaboyuna duyarlı oldukları
gibi endüstriyel tipte olanlar da-
ha düşük dalga boylarında has-
sas üretilirler ve daha yüksek
veya daha düşük sıcaklıklarda
da görüntü oluşturabilme özel-
liklerine sahip olabilmektedirler
(Günyel ve ark. 2007). Kızılötesi
(Kızılaltı, IR veya Infrared) ışınım,
dalgaboyu görünür ışıktan uzun
ve mikrodalgalardan daha kısa
olan elektromanyetik ışınımdır.
Teknolojide kabul edilen ismi
olan “infrared” Latince'de aşağı
anlamına gelen infra ve ingilizce
kırmızı anlamına gelen red keli-
melerinden oluşmaktadır ve
”kırmızı altı” anlamına gelir. Kır-
mızı, görünür ışığın en uzun dal-
ga boyuna sahip rengidir. Kızıl-
ötesi ışınımın dalgaboyu 750
nanometre ile 1 mikrometre ara-
sındadır. Normal sıcaklığındaki
insan vücudu 10 mikrometre ci-
varında ışıma yapar. Güneş ışığı
%47 kızılötesi, %46 görünür ışık
ve %7 morötesi ışınımdan olu-
şur. Nesneler oldukça geniş bir
tayfta kızılötesi ışınım yayarlar,
fakat algılayıcılar sadece belli
bant genişliklerini algılayabildik-

Resim 1. Silajlarda sıcaklık değerlerinin termografi ile belirlenmesi 
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zılötesi bölümündeki (yaklaşık
900-14000 nanometre) elektro-
manyetik ışınımı tespit ederler
ve bu ışınımdan resimler oluştu-
rurlar. 
Kızılötesi ışınım sıcaklıklarına
göre tüm cisimlerden salınır. Ka-
ra cisim ışıması kanununa göre,
termografi görünür aydınlatma
olmadan cisimlerin görünebil-
mesini sağlar. Bir cisim tarafın-
dan salınan ışınımın miktarı sı-
caklık arttıkça artar, bu yüzden
termografi sıcaklıktaki farkları
görmemizi sağlar. Termografik
bir kamera tarafından görüntü-
lendiklerinde, sıcak cisimler da-
ha soğuk arka planların yanında
oldukça göze çarparlar. Böyle-
ce insanlar ve diğer sıcakkanlı
hayvanlar gündüz veya gece ra-
hatlıkla görülebilir hale gelir.
Termal dalga metotları katı cis-
min termal özellikleri zaman ve-
ya boşluktaki sıvının sıcaklık akı-
şı arasındaki bağıntıyı ortaya çı-
karmak için kullanılır. Bir nesne-
nin termal görüntüleri hakkında-

ki bilgi, zaman veya frekans böl-
gesindeki sıcaklık yanıtından el-
de edilir. Termal dalga metotları
kullanılarak nesnenin yüzeyin-
deki dinamik sıcaklık alanlarının
teşhis edilmesini içeren termal
düzensizlikler görselleştirilir.
Nesne üzerindeki sıcaklık farklı-
lıklarını ayarlamak için enerjik
uyarılmanın frekans spektrumu
(aralığı) göz önünde bulunduru-
lur.

Termografinin 
avantajları 
Büyük bir alanın sıcaklığını kar-
şılaştırmak için görünür bir re-
sim elde edilir, 
Hareket eden hedefler eşza-
manlı görüntülenebilir, 
Bozulmanın ilk aşamasında
olan bileşenler bulunabilir, 
Diğer yöntemler için ulaşılamaz
veya tehlikeli alanlar ölçülebilir
(Addah 2012).

Sonuç
Kızılötesi (Infrared/IR) görüntü-

Bu anlamda, saha koşullarında
silaj yüzey sıcaklıklarını tespit
ederek, aerobik stabilitenin er-
ken döneminde bozulmanın
boyutlarını belirleyebilmek, si-
laj amenajmanını geliştirmek
termal kameralarla mümkün
olabilir. 
Kullanıldığı uygulama alanları
zaman içinde daha da artacak
olan bu teknik, teknolojik geliş-
meleri de arkasına alarak ilerle-
yen zamanda özellikle saha
şartlarında araştırmacılara bu
alanda yardım sağlayabilir.

leme tekniği askeri alanda, en-
düstride, inşaat sektöründe, ve-
teriner hekimliğinde, tıpta kısa-
ca sıcaklığın ve ısının olduğu
her alanda yaygın olarak kulla-
nım alanı bulmuştur. 
Son zamanlarda kullanılan ter-
mal kameraların el feneri kadar
küçük boyutlarda olması taşı-
nabilirlik ve kullanım kolaylığı
sağlarken, objelere temas et-
meden herhangi bir zarar ver-
meden gerçek zamanlı görüntü
alabilmesi  büyük avantaj sağ-
lamıştır. 
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İ zmir’de 27-28 Ekim 2014 tarihleri ara-
sında USSEC sponsorluğunda, Yem-
Sis Yem Yazılım Sistemleri tarafından

düzenlenen Büyükbaş Besleme ve Amino
Asit Beseleme Modellemesi Eğitim Semi-

neri düzenlendi. 
İzmir Swiss Otel’de, gerçekleştirilen semi-
nere, 80 ‘e yakın sektör temsilcisi ve Der-
neğimizin İkinci Başkanı Nejat Deveci’nin
katılımlarıyla başarıyla gerçekleştirildi. Se-

minerde geleceğin süt ineğini yetiştirmek
için temel bilgiler örneklerle gösterildi. Bü-
yükbaş besleme ve yönetimi hakkında
kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca yüksek ve-
rimli süt hayvanlarında protein ve amino-
asit beslemesinin, 3 farklı sistem üzerin-
den (Amerikan, Hollanda ve Fransız) de-
taylarına değinildi. 
Feed Ration Balancer Programı ile
Hayvan Modelleme Sistemleri arasın-
daki farkları INRA, FEDNA  gibi sistem-
lere de atıfta bulunacak şekilde anlattıl-
dı ve Feed Ration Balancer&Formula-
te2 yazılımları kullanarak  aminoasit
besleme modelleme uygulamaları ger-
çekleştirdi. 
Ruminantlarda Yem Değerlendirmesi ko-
nularında kapsamlı bilgiler paylaşırken
geleceğin süt ineğini yetiştirmenin esas-
ları kapsamlı örneklerle anlatıldı.

Büyükbaş besleme ve amino asit beseleme 
modellemesi eğitim semineri

Ruminantlarda Yem Değerlendirmesi konularında kapsamlı 
bilgiler paylaşırken geleceğin süt ineğini yetiştirmenin

esasları kapsamlı örneklerle anlatıldı.
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larını karşılamaları açısından
önemli rol oynamışlardır. Hızlı
değişimlerin olduğu günümüz
dünyasında çiftlik hayvanları en-
düstrisi ve veteriner hekimlik
mesleğinin geleceği her zaman-
kinden çok daha fazla birbiri ile
ilişkilidir. Dünya nüfus artışı ile il-
gili tahmini bilgiler önümüzdeki
40-50 yılda hayvansal protein
ihtiyacının iki veya üç katına çı-
kacağını göstermektedir. Veteri-
ner hekimler, hayvan ve insan
sağlığını korumanın yanında
hayvansal protein ihtiyacının
karşılanması hususunda da çift-
lik hayvanları endüstrisinde ha-
yati bir rol oynayacaklardır.
İnek-buzağı ilişkisinde ekono-
mik uygulanabilirliğin temelini
maliyet-verimlilik esasına daya-
nan sürü sağlığı programı oluş-
turmaktadır. Sürü sağlığı, genel-
likle infeksiyöz organizmlerin
neden olduğu hastalıklardan
korunma esası olarak düşünü-
lür. Ancak bu görüş eskimiş
onun yerine günümüzde pato-
jen organizm ile konak arasında
genellikle var olan dinamik bir
denge tanımlanmıştır. Bu den-
ge, çeşitli faktörlerin etkisiyle
bozularak hastalığın aleni hale
gelmesine veya ürün kaybına
neden olmaktadır.  Patojen ve
konağın cevabı arasındaki dön-
gü, patojenin konağa girmesi,
hastalık oluşturması, büyüme-
nin veya üretimin azalması ve
bağışıklık sisteminin zayıflaması
ile özetlenebilir. Sürü sağlığı
kavramı;  “İmmun Sistem Yöne-
timi”, üreme, beslenme, davra-
nış, çevre ve sağlık yönetimi hu-
suslarının birbiriyle örtüşmesiy-

le oluşan geniş bir konuyu kap-
samaktadır. 
Bir sürüde, birçok hastalığın kli-
nik olarak ortaya çıkma olasılı-
ğı, subklinik olarak seyretme-
sinden çok daha düşük olup
bu oran, genellikle 1/5 ile 1/20
arasında değişmektedir. Bu du-
rum, bir fenomen olarak kabul
edilmektedir. Bu fenomen,
“hastalık - buzdağı” olarak ifa-
de edilmektedir. Diyare, kas za-
yıflığı, öksürük, gözyaşı, burun
akıntısı, atık, doğum anomalisi
gibi klinik semptomlar hastalı-
ğın görünen yani buzdağının
su üstündeki kısmını ifade
ederken erginliğe geç ulaşılma-
sı, büyümenin yavaşlaması ve
döl tutmanın gecikmesi gibi
subklinik durumlar da hastalı-
ğın görünmeyen yani buzdağı-
nın su altındaki kısmını ifade et-
mektedir. Bu nedenle subklinik
seyreden hastalığın ortaya çı-
karılması, klinik olarak ortada
olan hastalığın tedavisinden
çok daha zordur.
İnsanlık tarihi boyunca her top-
lumda farklı olmakla birlikte her
kültür ve her dinde özel bir öne-
me sahip olmuş olan sığır, eko-
nomik bir varlık olarak önemini
günümüzde de korumaktadır.
Dünya genelinde bugünkü sığır
mevcudu yaklaşık 1,3 milyar
baştır. Türkiye 10.859.942 baş
sığır varlığı ile Dünya’da 25. sı-
radadır.
Sığır, dünya besin maddesi üre-
timinde büyük paya sahiptir.
Dünya süt üretiminin neredeyse
tamamı (%86,3-%89,5), et üreti-
minin de yaklaşık %25’i sığırlar-
dan sağlanmaktadır. Sığır bu

Prof. Dr. Abdullah İNCİ
ERÜ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Hayvanlarda parazit enfeksiyonlarında
mücadele stratejileri

İ nsan ile hayvanlar arasında-
ki ilişkinin en eski evreleri,
ilk insanların yaşadıkları ma-

ğaraların duvarlarına çizdikleri
hayvan figürlerinden ve av sah-
nelerinden anlaşılmaktadır.
Hayvanları sürekli gözlemleyen
insanoğlu, onu rastgele öldür-
mek yerine evcilleştirerek çeşitli
ürünlerinden ve gücünden ya-
rarlanma yoluna gitmiştir. Hay-
vanın evcilleştirilmesi, insanlık
tarihinin en önemli uygarlık ba-
samaklarından birisini oluştur-
maktadır. Bu evreyle birlikte in-
sanlar hayvanların hastalıklarıy-
la ilgilenmeye başlamışlar ve
böylece Veteriner Hekimlik
mesleği doğmuştur.
Sığır, insanoğlunun tarım amaç-
lı evcilleştirdiği ilk hayvanlardan
birisidir. Tarımın gelişmesine
öncülük eden sığırın evcilleştiril-
mesi, insanlık tarihindeki önemli
dönüm noktalarından birisini
oluşturmaktadır. Sütünden,
etinden, derisinden ve iş gücün-
den faydalanmak üzere evcilleş-
tirilen sığır (genellikle inek ola-
rak anılır), insanlık tarihinde ev-

cilleştirilmiş en önemli hayvan-
lardan biri olup insan kültürün-
de ve ekonomisinde hep önemli
yere sahip olmuştur.
Günümüzde birçok ülkede sığır
yetiştiriciliği, çok ciddi olarak uy-
gulanmaktadır. Sığır, sadece gı-
da elde etmek için değil aynı za-
manda yan ürünlerinden ve iş
gücünden yararlanmak için de
yetiştirilmektedir. Öte yandan in-
sanoğlu için son derece yararlı
olan ruminantların rolü, yüzyıl-
lardır artan bir şekilde devam et-
miş ve günümüzde en yüksek
seviyelere ulaşmış olmakla bir-
likte ne tam anlamıyla anlaşıla-
bilmiş ne de tam olarak takdir
edilmiştir. 
Sığırlar, evcilleştirilmelerinden
bu yana birçok kültürün maddi,
sosyal ve manevi (dini) ihtiyaç-
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1. Mide-bağırsak parazitlerinin
esas zararları subklinik hastalık
tablosundan ileri gelen üretim
ve ekonomik kayıplardır.
2. Bu subklinik formda parazit-
lerin varlığına dair klinik belirtiler
çoğunlukla gözden kaçar veya
göz ardı edilir. 
3. Bu tip hayvanlarda iştahta
önemli derecede azalma mey-
dana gelir.
4. Yemden yararlanma oldukça
düşer.
5. Parazitlere bağlı ortalama 90
- 180 gr/gün kilo kaybı şekillenir.
6. Bunun yanında özellikle ya-
pağı kalitesinde bozulma, döl
verme yeteneğinde ve süt veri-
minde azalmalar şekillenir.
7. Bu tip enfekte hayvanlar fiz-
yolojik sefalete sürüklenir.
Teşhis: Mide-bağırsak kıl kurdu
enfeksiyonları, anamnez ve
geçmişe dair bilgiler ile epide-
miyolojik verilerin öğrenilmesi,
klinik belirtiler, dışkı muayenesi
(zenginleştirme yöntemleri ve
dışkı kültürü), klinik patoloji
(anemi, hypoproteinemi, serum
pepsinojen düzeyi), serolojik ve
moleküler tanı yöntemleri ve
nekropsi olmaktadır.

Kontrol ve mücadele
yöntemleri
Kontrol ve mücadelede temel
nokta parazitlerin hayat siklusla-
rını kırmaya yönelik uygulama-
lardır. Bu amaçla çeşitli müca-
dele yöntemlerine başvurulur.
Bunlar:
1. Mera Yönetimi:  Mücadelede
başarıyı yakalamanın anahtarı
mera yönetimidir. Mera yöneti-
mi kendi içerisinde çeşitli uygu-
lamaları gerektirir.
a-Meranın dinlendirilmesi: Bu
metotta meraya bir süre hayvan
sokulmayarak larvaların ölmesi
sağlanır. Ayrıca bu süre içinde
büyüyen otlarda oransal olarak
larva sayısı azalmış olur. Mera-
nın dinlendirilme süresi o bölge-
deki iklimin şartlarına bağlıdır.
Eğer mümkünse bu dönemde
büyüyen otlar biçilerek daha
sonra yem olarak kullanılabilir.

kadar yüksek verimliliği bir ta-
kım biyolojik avantajları ile sağ-
larken, diğer yandan çeşitli ye-
tiştirme hatalarına, elverişsiz ba-
rınak ve bakım besleme koşul-
larına ilaveten çoğu zoonotik
karakterli birçok bulaşıcı karak-
terli bakteriyel, fungal, viral ve
paraziter patojen de sığırlarda
infeksiyöz hastalık oluşturmak-
tadır. Bu infeksiyöz hastalıklar,
çoğu kere sığırlarda ölüm ve/ve-
ya verim düşmesine yol açarak
büyük ekonomik kayıplara se-
bep olmaktadırlar.
Parazit hastalıkları, genel olarak
yavaş seyirli olmaları ve bu yüz-
den de çoğu kere yetiştiriciler
tarafından gözden kaçırılarak ih-
mal edilmektedirler. Ancak pa-
razitler halen Türkiye’de hemen
bütün coğrafik bölgelerde hel-
mint ve protozoon enfeksiyonla-
rı ile artropod enfestasyonları ve
onların naklettikleri (Vector-Bor-
ne) hastalıklar halinde tüm şid-
detiyle hüküm sürmekte, sığırcı-
lığı önemli derecede tehdit ede-
rek büyük ekonomik kayıplara
yol açmaktadırlar.
İç parazit olarak da tanımlanan
ve gastrointestinal sisteme yer-
leşen türler, biyolojik gelişimle-
rine paralel olarak genellikle ya-
vaş seyir gösterirler. Dolayısıyla
yetiştiriciler tarafından genellikle
de göz ardı edilirler. Bunu fırsata
çeviren parazitler en başta ko-
nağın gıdasına ortak olarak
onun yemden maksimum sevi-
yede yararlanmasını engeller ve
onun kanını emerek de zayıf
düşmesine yol açarlar. Takiben
zayıf kalan konağında ileri dere-
cede verim kayıplarına yol açar
ve takiben ölümüne bile sebep
olurlar. Böylece de büyük eko-
nomik kayıplar ortaya çıkar. Bu
yazımızda mide-bağırsak kıl
kurdu olarak da bilinen Gastro-
intestinal Nematodlara karşı
mücadele stratejileri üzerinde
durulması amaçlanmıştır.

Helmintler
Nematodlar
Mide-bağırsak sistemine yerle-
şen nematodlar çoğunlukla kü-

çük ve kıl benzeri parazitlerdir.
Halk arasında da zaten mide-
bağırsak kıl kurtları olarak bilinir-
ler. Bu türlerde basit bir ağız de-
liği bulunmaktadır. Erkeklerinde
iyi gelişmiş çiftleşme kesesi var-
dır. Spikulumları iki adettir. Tür
tayinlerinde bursa kopulatriks
ve spikulumların morfolojik özel-
liklerinden yararlanılır. Gelişme-
leri direktir. Enfektif larvalar 3.
dönem larvalardır (L3). Konakta
göç yapmazlar.

Parazitlerin zararları
Parazitlerin meydana getirmiş
olduğu zararlarda bazı faktörler
özellikle önemlidir. Bunlar:
1. Parazitler tropik ve subtropik
bölgelerde yaygınlık gösterirler
(sıcak ve ılıman iklim kuşakların-
da gelişim gösterirler). 
2. Mevsimsel olarak bulaşma
periyodunun uzun olması (6
ay).
3. Prepatent sürenin kısa olması
(≤3 hafta). 
4. Bağışıklığın yavaş gelişmesi
(özellikle koyunlarda) ve özellik-
le yavrulama zamanında zayıfla-
ması (östrus senkronizasyonu-
na bağlı olarak eş zamanlı do-
ğumlar); bu dönemde inhibis-
yondaki larvaların hareketlene-
rek kısa sürede olgunlaşmaları,
olgunların çıkardıkları çok sayı-
da yumurta ile meranın ağır
kontaminasyonu (SPRING RISE
– BAHAR YÜKSELMESİ !!!). 
5. Çok doğurgan olmaları (Ör-
neğin Haemonchus sp. , ~
5000 yumurta/parazit/gün; ~
1,5 milyon yumurta /300para-
zit/gün; ~ 950 milyon yumur-
ta/300parazit x 30hayvan/3haf-
ta). 
6. Antiparaziter ilaçlara karşı di-
renç gelişimi.
A. Parazitlerin Direkt Zararları

1. Gelişen larvalar sebebiyle mi-
de ve bağırsak mukozasında bir
çok nodül oluşması ve yapısının
bozulması, mide bezlerinin tah-
rip olması,
2. Zymogen hücrelerin yıkımı
sonucu pepsinojen düzeyinde
azalma,
3. Parietal hücrelerin yıkımı so-
nucu HCl düzeyinde azalma,
4. Ortamda HCl eksikliğinde
zymogen hücrelerin salgıladığı
pepsinojen pepsine dönüşe-
mez, buna bağlı olarak protein
sindirimi bozulur ve klorofil de-
natüre olamaz. Bu yüzden yeşil
renkli, kötü kokulu, inatçı ishal
şekillenir. 
5. Hücreler arası bağlantı bo-
zulduğundan mide-bağırsak
mukozası makro molekülleri
geçirir hale gelir. Bu durumda
pepsinojen kana, kandaki plas-
ma proteinleri (özellikle albu-
min) ise mide-bağırsak lümeni-
ne geçer. Plazma proteinlerinin
kaybı hipoalbuminemi ile so-
nuçlanır. Bu durumda vücutta,
özellikle çene altında ödemler
şekillenir. 
6. Albumin kaybı ayrıca karaci-
ğerde protein metabolizmasını
da etkiler. Özellikle kas ve yapa-
ğı için gerekli özel proteinler ye-
teri kadar sentezlenemez. So-
nuçta kaslarda zayıflama ve ya-
pağı kalitesinde bozulma görü-
lür.
Klinik Belirtiler:  Zayıflama,  mü-
köz membranlarda solgunluk
(anemi), kıllarda matlaşma ve
dışkı ile bulaşık hal alma, pis ko-
kulu kanlı veya yeşilimsi ishal,
dehidrasyon, asites (yalancı ge-
belikle karıştırılma ihtimali), vü-
cutta özellikle çene altında
ödemler (bottle jaw), ağır enfek-
siyonlarda ölüm görülür.
B. Parazitlerin Endirekt Zararları
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b-Karışık otlatma: Değişik hay-
van türlerinin aynı anda merada
otlatılmasıdır. Esası parazitlerin
konak özgüllüğüne dayanır.
Farklı hayvan türleri birbirlerine
ait olan parazitleri alırlar. Böyle-
ce tek bir hayvan türünün ağır
bir şekilde enfekte olmasının
önüne geçilir. Ancak bu metotta
hayvanların tüketecekleri ot
miktarları göz önüne alınarak
karışık otlatma yapılan türlerde-
ki hayvan sayıları dengelenme-
lidir.

c-Hayvan türleri arasında me-
ra rotasyonu: Meranın farklı
hayvan türleri tarafından müca-
dele edilecek parazit türü dik-
kate alınarak çeşitli periyotlar-
da rotasyonlarla kullanılması-
dır. 
Böylece konak özgüllüğü ve
L3'lerinin meradaki yaşam sü-
resinin optimum şartlarda bir
yıldan az olması nedeniyle en-
fektif larvalar merada sayıca az-
altılmış olur. Ancak sığır ve ko-
yunlar arasında ortak yaşayan
bazı parazitler göz önüne alın-
malıdır.

d-Genç ve erişkinler arasında
mera rotasyonu: Bu metotta
örneğin meraya önce enfeksi-
yona duyarlı buzağılar sokulur.
Böylece bu hayvanlar L3'lerin az
sayıda olduğu otların üst kısım-
larını yerler. Daha sonra buzağı-
lar bu kısımdan uzaklaştırılır ye-
rine erişkin sığırlar sokulur. Eriş-
kin hayvanlar ise L3'lerin çok sa-
yıda olduğu otların alt kısımlarını
yerler. Ancak erişkin sığırlar dış-
kılarıyla çok az sayıda yumurta
çıkardığından (gelişen bağışıklık

ma paraziter hastalığın kont-
rolü ile ilgisi olmayıp, akut
hastaların tedavisi amacıyla
yapılır. 

2.Stratejik ilaç kullanımı: 
Mera dönemi boyunca hayvan-
lardaki parazit sayısını ekono-
mik kayıplara yol açmayacak
düzeyde tutmak için parazitin
belirli gelişme dönemlerine kar-
şı yılın belirli zamanlarında yapı-
lan ilaçlamadır.

3.Taktik ilaç kullanımı: 
Hava şartlarının parazitlerin ko-
nağa bulaşması için uygun ol-
duğu zamanlarda yapılan ilaçla-
madır. Böylece konağa bulaşan
parazitler yumurtlama dönemi-
ne ulaşıp (prepatent süre) mera
kontaminasyonuna yol açma-
dan yok edilirler.

4.Süppressive 
(Baskılayıcı) ilaç 
kullanımı: 
Parazitlerin konağa bulaşma
hızının yüksek olduğu yerlerde
parazitlerin prepatent süresi
esas alınarak düzenli aralıklar
ile yapılan ilaçlamadır.Bu yön-
tem belli bir süre konaktaki pa-
razit sayısının en düşük düzey-
de tutulması için en etkili ilaçla-
ma tipidir. 
Fakat pahalıdır, parazitlere kar-
şı oluşan konak bağışıklığının
kırılmasına yol açmasının yanı
sıra parazitlerde ilaca karşı di-
renç gelişmesine de neden
olur.

nedeniyle) meranın kontami-
nasyonu önemli derecede ön-
lenmiş olur.
Ancak sözü geçen son iki yön-
temde birden fazla mera yoksa
mevcut meranın çitlerle padok-
lanması gerekir. Bu da oldukça
masraflıdır.

2. Antiparaziter ilaç 
kullanım stratejileri
a. Antiparaziter ilaçlar, hayvan-
larda gelişmekte olan larvalara,
inhibe larvalara ve erişkinlere
karşı kullanılır. 
b. Gelişmekte olan larvalara ve
erişkinlere karşı yapılacak ilaç-
lama kuramsal olarak reenfeksi-
yonların en az düzeyde yani
merada enfektif larvaların en az
sayıda bulunduğu zamanlarda
yapılır. 

c. Böylece tüm ekosistem için-
de yani gerek hayvanda ve ge-
rekse merada bulunan tüm pa-
razit populasyonu azalmış
olur.
d. Genelde merada kışı atlatan
larva sayısı azdır. Dolayısıyla
bu zamanda reenfeksiyonlar
oldukça düşük düzeydedir.
Hayvanların meraya çıkışından
2,5 hafta sonra yani meradan
alınan larvaların prepatent sü-
reyi tamamlayıp yumurtlamaya
başlamalarından önce yapıla-
cak bir ilaçlama tüm parazit po-
pulasyonunda bir azalmaya yol
açacaktır.

Parazit enfeksiyonlarında
ilaç kullanım tipleri
1.Salvage (Terapötik) ilaç
kullanımı: Bu tip ilaç kullan-
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Antiparaziter mücadelede kullanılan etken maddeler:
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Antiparaziter direnç
Son 25 yılda, özellikle koyun ye-
tiştiriciliğinin yaygın olduğu ül-
kelerde birçok antiparaziter ilaç
grubuna karşı, çeşitli parazit po-
pülasyonlarında gelişen direnç,
mücadelede büyük sorunlara
yol açmaya başlamıştır.
Tanım: Parazitlerin bazı antipa-
raziter ilaçların etkilerine, gene-
tik yapılarını değiştirerek karşı
koymalarına direnç denir.
Dirence neden olabilecek fak-
törler
Ana faktör
1. Az sayıda parazit ilaç kullanı-
mından önce genetik dirençli
olabilir
• Bir ilacın kullanımı bu parazit-
lere bir avantaj sağlayabilir.
• Kademeli olarak dirençli para-
zit sayısında artma meydana
gelir.

Yardımcı faktörler
1. Sık sık yapılan tedaviler (Se-
nede 3 veya daha fazla aynı
grup ilaçla tedavi)
2.Toplu (Mass) ve gelişigüzel
(indiscriminate) tedaviler
3.Hayvanların (Özellikle koyun-
ların) yeterli dozda etken mad-
de alamamaları
• Doz altı preparatlar (Under-
dosing), Örn; son kullanma ta-
rihini aşmış ilaçların kullanımı
vb.
• Uygun olamayan ilaç tatbikat-
ları (Improper administration)
Konaklardaki parazit populas-
yonu ile tabiattaki preparazitik
formların (In_Refugia) popülas-
yonu arasındaki orantı, direnç
gelişiminde önemlidir. Meradaki
preparazitik formların, konakta-
ki parazitlere oranla daha fazla

olması direnç gelişiminin yavaş
şekillenmesine zemin oluşturur.
Tersi durumda direnç daha hızlı
şekillenir. 
Parazitlerin kontrolünde antipa-
raziterlerin etkisiz veya yetersiz
kalmasında yalnızca antiparazi-
ter direnç sorumlu değildir. Di-
rençin yanında birtakım daha
faktörler bulunmaktadır. Bunlar: 
1. Yetersiz antiparaziter dozla-
ma.
• Hayvanın kilosunun yanlış be-
lirlenmesi
• Dozlama teçhizatının kötü mu-
hafazası ve hassasiyetinin bo-
zulması
2. Yetiştiricilerin parazit müca-

delesindeki bir takım ihmalleri.
• Preparatların doğru bir şekilde
muhafaza edilmemesi
• Son kullanma tarihi geçmiş
preparatların kullanımı
• Antiparaziterlerin diğer ürün-
lerle karıştırılması
3.Yüksek düzeyde enfekte mera
dolayısıyla tedavi sonrası hay-
vanların hızlı re-enfeksiyonu.
4. Hedef parazite uygun olma-
yan ilaçların kullanımı.

Parazitlerdeki direnci gecik-
tirmek için neler yapılabilir?
1. Antiparaziter grupların rotas-
yonlu kullanımı
2. Antiparaziter grupların kombi-

nasyonu
3. Dirençli parazitlerin bir çiftlik-
ten diğerine geçmesinin engel-
lenmesi
Antiparaziter kullanımında ve
parazitlerin kontrolündeki
esaslar;
1. Veteriner hekim veya danış-
man ile birlikte uygun bir kontrol
stratejisinin belirlenmesi: Uz-
manlara danışma, geçmişe gö-
re günümüzde çok daha elzem
hale gelmiştir. Antiparaziterin
parazit kontrolünde akıllıca kul-
lanımı hakkındaki kararlar çok
komplekstir. Devam eden kon-
sültasyonlara ihtiyaç duyulur.
2. Dirençli parazitlerin sürüye
girişini engellemek için yeni alı-
nan hayvanlara karantina ted-
birlerinin uygulanması: Dirençli
allel genler antiparaziter diren-
cin gelişiminin en büyük sebe-
bidir.  Bu noktada 3 basamaklı
bir strateji tavsiye edilebilir. 1.
Basamak : sürüye yeni dahil
edilecek tüm hayvanlar ayrı pa-
dok veya ünitede tutularak iki
farklı sınıf antiparaziter ilaç ile
tedavi edilmelidir. İki müstahzar
karıştırılmamalı, ayrı ayrı dozla-
ma yapılmalıdır. Her ilaç için
tam doz verilmelidir. 2. Basa-
mak: tedavi sonrası atılan para-
ziterlerin yumurtaları ile mera-
nın kontaminasyonunu engelle-
mek için hayvanlar meradan
24-48 saat uzak tutulmalıdır. Bu

* Tablet formülasyonu uygulanan 25 koyunun 8!i (%32) ilacı geri çıkarmıştır.
** Personek, tablet yutturulması esnasında dilin tutulmaması için uyarılmıştır.
*** Personel, ilacın veya ilaç uygulamasında kullanılan suyun karaciğerlere kaçması 
(Aspirasyon pneumonisi) riskine karşı uyarılmıştır.
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zamanda hayvanların besin ve
su ihtiyacı karşılanmalıdır. Hay-
vanların çıkarmış olduğu dışkı-
lar toplanılmalıdır. Bunlar kesin-
likle meraya karıştırılmaz. İmha
edilmelidir (Örn; yakılabilir). 3.
Basamak: hayvanlar muhtemel
kontamine meraya bırakılır. Ha-
yatta kalan paraziterlerden me-
raya sınırlı sayıda yumurta bıra-
kılmasına izin verilir. Endemil
bölgedeki paraziterler ile bağı-
şıklığın devamını sağlayacak
şekilde reenfeksiyona imkan
sağlanmalıdır. 
3. İşletmenin antiparaziter di-
renç yönünden kontrolü: Danış-
manlar hayvan sahiplerini, sürü-
lerini antiparaziter direncin kont-
rolü yönünden mutlaka teşvik
etmelidirler. Her ilacın etkinliği
hakkında bilgi sahibi olmak
esas alınmalıdır. Bu bilgi yoklu-
ğunda yeterli parazit kontrolü
yapılamayabilir. Duyarlı ilaç ro-
tasyonları planlanamayabilir.
4. Antiparaziterlerin etkili bir şe-
kilde uygulanması: Gruptaki en
ağır enfekte hayvan baz alına-
rak dozlama yapılır. Dozlama ve

ilaç tatbik teçhizatının düzgün
çalıştığı kontrol edilmelidir. İlaç
doğru şekilde uygulanmalıdır. 
5. Antiparaziterlerin yalnızca ge-
rektiğinde uygulanması: Antipa-
raziterlerin gelişi güzel değil böl-
genin epidemiyolojik faktörleri
dikkate alınarak kullanılması
önemlidir. Koç katımına girecek
koyunlarda ilaç kullanımına
özen gösterilmelidir. Bahar yük-
selmesi olarak tabir edilen esa-
sında doğum sonrası meydana
gelen parazit yükünün arttığı
dönem en etkili tedavi yapılma-
lıdır.
6. Uygun etken madde seçimi:
Mümkünse dar spekturumlu an-
tiparaziter ilaçlar tercih edilmeli-
dir. Hedefe yönelik kullanım,
Gerektiğinde antiparaziter ilaç-
ların rotasyonu yapılmalıdır. Ba-
zı antiparaziterlerin risk ve avan-
tajları göz önüne alınmalıdır ( Et-
kili doz, vücutta kalış süresi vb.)
7. Parazit duyarlılığının muhafa-
zası için gerekli stratejilerin be-
nimsenmesi: Antiparaziter di-
rencin şekillenmemesi için uy-
gun doz ve uygulama stratejileri

belirlenmelidir. Sürünün bir bö-
lümünün ilaçlanmadan bırakıl-
ması yoluyala seleksiyon: örn;
ortalama olarak sürünün
%10’unun (%5-20) tedavi dışı
bırakılması. Sürünün geri kala-
nına etkili tedavi uygulanmalıdır.
( >%99 etki ) İlaçlama sonrası
sürünün belirli bir süre aynı çift-
likte tutulmasına özen gösteril-
melidir. 
8. Antiparaziter ilaç bağımlılığı-
nın azaltılması: Güvenli otlama
için antiparaziter ilaçlamadan zi-
yade mera yönetimine önem
verilmelidir. Dışkı yumurta sayısı
( FEC ) çok düşük yani parazit-
lere genetik olarak dirençli koç-
lar koç katımında kullanılmalıdır.
FEC EBV = - 50 EPG √
FEC EBV= + 50 EPG X

Paraziter enfeksiyonlar için
risk faktörleri:
1. Sıcak ılıman ve yağışlı iklim
koşulları
2. Meradaki otların kısalığı
3. Otların yüksek stoklama ora-
nı
4. Zayıf hayvanlar

5. Laktasyondaki hayvanlar
6. Meranın uzun süre kullanımı

Öneriler:
1. Dışkı yumurta miktarı ( FEC )
ve/veya aneminin kontrolü gibi
yöntemlerle paraziter problem-
lerin takibi sürekli olarak yapıl-
malıdır.
2. Paraziter problemin ortaya
çıkması durumunda etiyolojisi
belirlenmeli ve sürüde yönetim-
le ilgili değişiklikler yapılmalıdır.
3. Antiparaziter ilaçlar gerekti-
ğinde kullanılmalıdır.
4. Sadece gerekli olan hayvan-
lara ilaç uygulanmalıdır.
5. Ağır enfekte ve hastalar sürü-
den çıkarılmalıdır.
6. Sürüye yeni dahil olan hay-
vanlar 2 farklı kısımda antipara-
ziter ile tedavi edilmelidir. 
7. Anemi için göz konjunktivası-
nın rengi kontrol edilmeli ve dış-
kı yumurta sayıları takip edilme-
lidir. 
8. Beslenme her zaman iyi dü-
zeyde tutulmalıdır.
9. Mera yönetimine dikkat edil-
melidir. 

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Eylül-Ekim 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında 
bir önceki aya göre %0,9 azaldı
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; ti-
cari süt işletmeleri tarafından üretilen içme sütü miktarı
2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %5,0 artış, inek
peyniri üretimi %7,8 artış, koyun, keçi, manda ve karışık
sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise %12,2 azalış
gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye
göre, 2014 yılı Eylül ayında yoğurt üretimi bir önceki aya
göre %0,9 artış, ayran üretimi ise bir önceki aya göre
%0,1 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; ticari süt iş-
letmeleri tarafından üretilen içme sütü miktarı 2014 yılı
Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,7 aza-
lış, inek peyniri üretimi %15,0 artış, koyun, keçi, manda
ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise
%16,2 azalış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış
seriye göre; yoğurt üretimi 2014 yılı Eylül ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %6,5 artış, ayran üretimi
ise bir önceki yılın aynı ayına göre %8,8 artış gösterdi.
Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan
inek sütü yağ oranı ortalama %3,6, protein oranı ise
ortalama %3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış
toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında 
bir önceki aya göre %0,5 arttı
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; ti-
cari süt işletmeleri tarafından üretilen içme sütü miktarı
2014 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,4 artış, inek
peyniri üretimi %0,5 azalış, koyun, keçi, manda ve karışık
sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise %2,2 artış gös-
terdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye gö-
re, 2014 yılı Ekim ayında yoğurt üretimi bir önceki aya
göre %1,1 azalış, ayran üretimi ise bir önceki aya göre
%0,4 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre %6,7 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; ticari süt işlet-
meleri tarafından üretilen içme sütü miktarı 2014 yılı Ekim
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 azalış, inek
peyniri üretimi %10,3 artış, koyun, keçi, manda ve karışık
sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise %26,7 azalış gös-
terdi. 
Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; yoğurt üretimi
2014 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3
azalış, ayran üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre
%6,8 artış gösterdi. Ekim ayında ticari süt işletmeleri tara-
fından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,5, protein
oranı ise ortalama %3,2 olarak tespit edildi.
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Toplam kırmızı et üretimi bir önceki döneme göre
%7,3, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %1,9
oranında azaldı. 

Sığır eti üretimi 175.353 ton 
olarak tahmin edildi
Sığır eti üretimi bir önceki döneme göre %7,6, bir
önceki yılın aynı dönemine göre ise %1,4 oranında
azaldı.

Koyun eti üretimi 21.631 ton 
olarak tahmin edildi
Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre %7,8,
bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %18,1
oranında azaldı.

Kırmızı et üretim miktarı, 2013-2014

Kırmızı et üretimi III.çeyrekte
202.530 ton olarak tahmin edildi
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Ekim, Kasım, Aralık 2014

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.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ulaşmak istediğiniz kapasite hedefiniz nedir?    ………………………………………… Ne kadar zamanda ulaşmayı planlıyorsunuz?  …………………………………

TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği)
Abide-i Hürriyet Cad. Arpa Suyu Sk. Dikra Apt. No. 4/3, 34380 Şişli-İSTANBUL 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 
Dergimize ilan vermek isteyenler için reklam bedelleri aşağıda belirtilmiştir. 
Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

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 ilanı
1 SAYI 1.250 TL 4 SAYI 1.000 x 4 = 4.000 TL 
İç sayfalarda yarım sayfa ilanı
1 SAYI    750 TL 4 SAYI 500 x 4 = 2.000 TL
Web Sitesi Banner ilanı (www.tusedad.org)
Yıllık                               Alt Banner 1500 TL   
Yıllık                              Sağ Banner 1000 TL
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SİZİN DERGİNİZ

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

Sektörün sesi 
’da siz de olun
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