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Değerli sektör paydaşları,

Sayfa 5’te
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Ülkemizin kalkınmasına gönül verenlere

açık mektup...

Bildiğiniz gibi Aralık 2014’de süt
taban fiyatını (referans fiyat)

belirlemek üzere Ulusal Süt Kon-
seyinde taraflar biraraya geldi.
Derneğimizi temsilen geçtiğimiz
yıllardaki USK toplantılarının tama-
mına katıldım.

Tüsedad Üyelerinin bir araya ge-
lerek gerçekleştireceği Arama

Konferansı 10–12 Nisan 2015’de
Mudanya’da yapılması planlanmak-
tadır. Detaylar önümüzdeki günler-
de üyelerimize duyurulacaktır.

Sayın Başbakanımız 25.01.2015 tarihinde yapmış olduğunuz konuşmanızda biz süt
üreticilerini dikkate alarak destekleri %100 arttıracağınızı ve üreticiye destek olaca-
ğınızı müjdelemiştiniz. Bu konuşmanızdan cesaret alarak sektörümüzün içinde bu-

lunduğu şartları maddeler halinde bilgilerinize arz etmek istiyoruz;

• Süt üreticisinin aylık giderleri içerisinde yem hammaddesi %70 oranındadır.

• Mazot, elektrik ve işçilik gibi (enflasyona tabii) giderler %30 oranındadır.

• Aşı, ilaç, sperma gibi giderlerimiz ithaldir ve döviz kuruna bağlıdır.

• Maalesef yem hammaddeleri içerisinde %45-50 gibi bir oran ithal edilmek zorundadır.

• Ülkemizdeki yıllık enflasyon ve dövize gelen artışlar hepimizce bilinmektedir.

• Bugün itibariyle 1.15 TL /Lt olan süt taban fiyatı maalesef enflasyon ve dövize gelen 

artışlara rağmen 9 aydır sabit kalmıştır.

• Çaresiz kalan işletmeler kapanmıştır.

• Sektörümüzde yaşanan bu olumsuzluklar üreticiyi çaresiz bırakmış ve uzun süredir  

hızlı bir şekilde anaç hayvanını kesime sevk etmektedir.

• Anaç hayvanların kesimi et ve süt krizlerinin habercisi olmaktadır.

Sayın Başbakanımız, biz süt üreticileri olarak dünyada kabul gören 1 Lt = 1.5 kg yem pa-
ritesinin sağlanması durumunda sektörümüzün nefes alacağını, sürdürülebilir hale gelecek
olan bu sektörde hiç de arzu edilmeyen “Dur-Kalk” lara son verileceğine inanıyoruz ve siz-
den yardımlarınızı arz ediyoruz.

Saygılarımızla...

Yeni nesil otolize maya ile geliş-
miş rumen performansı ve mi-

kotoksin risk yönetimi konulu semi-
neri TÜSEDAD ve Biokey işbirliği ile
Karacabey ayağı 3 Mart’ta Karaca-
bey Ticaret Odası’nda, Lüleburgaz
ayağı ise 5 Mart 2015 tarihinde Ezgi
Otel’de yapıldı. 

Sayfa 8’de

Tüsedad üyelerine...

Bu bizim kaderimiz
olmamalıdır

1 $ = 2,60 TL1 $ = 2,60 TL
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Adnan YILDIZ
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Değerli 
sektör paydaşları,

yeterli olabiliyor. Hemde insaf-
sızca!
Bu noktada, çözümün devlet
eliyle yapılması gerekliliğine
inananlardanım. Başka bir ifa-
de ile devletin hakem rolünü
mutlaka ama mutlaka yerine
getirmesi gerekliliğine de ina-
nanlardanım. Nüfusu 75 mil-
yona dayanmış olan ülkemiz-
de süt ve süt ürünlerinin nihai
tüketiciye ucuza ulaştırılması
hedefinde, paydaş olan süt
sanayicisi ve perakendecilerin
karlarından hiç fedakarlık yap-
mamalarına izin vererek, tüm
yükün süt üreticisinin omuzla-
rına yüklenmemesi konusun-
da devletimizin hakemliğini

bekliyoruz. Evet, süt üreticisi
bu konuda devletimizin konu-
ya müdahil olmasını bekle-
mektedir. Konu acildir ve 2010
yılında yaşanan  dişi materyal
kesimine hızla yaklaşılmakta-
dır. Özetle, hep beraber yaşa-
dığımız (Et ve Süt krizi) olum-
suzluklardan ders almamız
gerekiyor diye düşünüyorum.
Saygılarımla…

Bildiğiniz gibi Aralık
2014’de süt taban fiya-
tını (referans fiyat) belir-

lemek üzere Ulusal Süt Kon-
seyinde taraflar biraraya geldi.
Derneğimizi temsilen geçtiği-
miz yıllardaki USK toplantıları-
nın tamamına katıldım. Bana
göre kör döğüşünü andıran,
mantığın kabul edebileceği
hiçbir hesaba dayanmayan,
tartışmalar her seferinde süt
üreticisinin mağduriyeti ile so-
nuçlandı. Nitekim Aralık
2014’de 2015 yılı ilk 6 ayı için
belirlenmesi gereken süt ta-
ban fiyatı belirlenemeyince
üretici 3 ay daha aynı fiyattan
sütünü satmaya mecbur bıra-

kıldı. Şimdi, Mart sonu itibariy-
le tekrar biraraya gelinecek ve
aynı kör döğüşü yaşanacak.
Üreticinin;
• Aylık giderleri içerisinde yem
hammadde fiyatlarının %65-70
olduğunu söylemesi,
• Yem sanayicisinin %40’lara
varan mertebelerde ithal ürü-
ne (dövize endeksli) bağımlı
olduğunu söylemesi,
• Dövizin 1$=2.50 TL olduğu-
nu ifade etmesi,
• Yıllık enflasyona dikkat çek-
mesi, maalesef sanayici tarafı-
nın tek cümle ile  “Ürünümüzü,
Satamıyoruz, İhracat Yapamı-
yoruz” demesi ile tüm yükün
üreticinin sırtına kalması için
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Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net 
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

Hayvancılık politikasındaki
belirsizlik ve süt fiyatı...

yem hammaddesi ithal eden
Türkiye'nin dövizdeki artışa bağ-
lı olarak ödeyeceği fatura kaba-
rıyor. Bu artış mutlaka et,süt ve
diğer hayvansal ürünlere yansı-
yacaktır. Bu nedenle Mart ayı
sonunda çiğ süt referans fiyatı
belirlenirken bu faktörler mutla-
ka dikkate alınmalı.
Sadece yem hammaddeleri
değil, dövizdeki artışa bağlı
olarak ithal damızlık ve besilik
canlı hayvan fiyatı da artacak.
Dolayısıyla,  yüksek girdi mali-
yetleri, ithalata dayalı politika-
nın getirdiği olumsuzluklar hay-
vancılıkta yeni bir kriz ortamının
doğmasına neden olabilir. Kal-
dı ki, kırmızı ette yaşanan bir
kriz var. 2010 yılından bu yana
kırmızı et fiyatını kontrol altında
tutmak için yapılan ithalatın çö-
züm olmadığı görüldü. Fakat,
ısrarla ithalata dayalı politika
uygulanıyor. İhtiyaç varsa itha-
lata başvurulur elbette. Fakat
Türkiye'de ithalat politikası da
iyi yönetilemiyor.

Hayvancılık politikasına
belirsizlik hakim
Hayvancılık sektörünün şu dö-
nemde en önemli sorunlarından
birisi de sektörde yaşanan belir-
sizlik ortamı. 5 yıl 10 yıl sonrası
bir yana, yarın ne olacağını kim-
se tahmin edemiyor. İthalat de-
vam edecek mi? Hayvancılık
destekleri artacak mı? Ne olaca-
ğını kimse bilmiyor.
Tam bir belirsizlik ortamı ha-
kim. Alınan kararlara, uygula-
malara bakılırsa Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nda Ra-
mazan ve Kurban Bayramı ön-
cesi büyük bir telaş var. Aslın-
da bu telaş uzun zamandır ya-
şanıyor.
Bunu anlamak için ithalatın yo-
ğun olarak başladığı 2010'dan
bu yana alınan kararlara,uygu-
lamalara bakmak yeterli ola-
caktır. Besilik dana ithalatına
izin verildi.Hayvanlar yolda

Yıllardır yazıyoruz. Hay-
vancılığın en temel soru-
nu yüksek girdi maliyetle-

ri. Maliyetler artarken çiğ süt fi-
yatının aynı oranda artmaması
sektörde her zaman endişeyle
izleniyor. 
Mart ayı sonunda çiğ süt refe-
rans fiyatı bir kez daha belirlene-
cek. Çiğ süt referans fiyatı 1
Temmuz 2014’ten bu yana litre
başına 1 lira 15 kuruş olarak uy-
gulanıyor. Tam 9 aydır fiyat de-
ğişmezken, bu dönemde mali-
yetler ne kadar arttı?
Süt-yem paritesi hangi oranda
değişti?
Ziraat Mühendisleri Odası’nın
yayınladığı Büyükbaş Hayvan
Yetiştiriciliği Raporu’na göre,
üretimin karlılığı açısından süt
ve yem fiyatlarının tek başlarına
değerlendirilmeleri bir anlam
ifade etmez. Bunun için süt fiya-
tı/yem fiyatı eşitliğinden elde
edilen oran, yani süt - yem pa-
ritesi daha uygun bir değerlen-
dirme aracıdır.
Ulusal Süt Konseyi (USK) tara-
fından yayınlanan 2007 - 2014
dönemi verilerine göre  süt/yem
paritesi en düşük değer 0,98 ile
2011’de gerçekleşirken; en yük-
sek değer 1,45 ile 2009 yılında
elde edildi.
Aynı dönemde Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki süt - yem pari-
tesi ile karşılaştırıldığında Türki-
ye'nin çok gerilerde kaldığı gö-
rülüyor. 2007’de Türkiye’de süt
- yem paritesi 1.23 iken aynı yıl
Amerika'da 2.81 oldu. 2014 yı-
lında ise Amerika’da 2.54 olan
süt yem paritesi Türkiye'de 1.14
olarak gerçekleşti.

Dövizdeki artış 
olumsuz etkiler                             
Toplumun büyük bölümünde
tedirginlikle izlenen dövizdeki
özellikle dolardaki artış, hay-
vancılık sektörünü de olumsuz
etkiliyor.
Yıllık 3 milyar doların üzerinde

lere de ithalat hakkı tanındı. Ya-
kın zamanda bu karar da değiş-
tirildi. Et ve Süt Kurumu ile söz-
leşme yapan besicilere, koope-
ratiflere ve birliklere de ithalat iz-
ni verildi. Başlangıçtaki 100 baş
sınırı, 100 hayvana karşılık 40
hayvan ithalat izni gibi kriterler
kaldırıldı.
Et ve Süt Kurumu ile besicilik
sözleşmesi yapan yetiştiriciler
için besilik sığır ithalatına ilişkin
uygulama talimatına göre, Ku-
rum  ile sözleşmeli besicilik ya-
pan birlik üyesi veya kooperatif
ortağı yetiştiricilere boş kapasi-
telerini doldurmak üzere besilik
sığır ithalatına izin verilecek. İt-
halatına izin verilecek besilik sı-
ğır sayısı, besi işletmesi ve ka-
rantina yeri kapasitesi dikkate
alınarak belirlenecek. Uygulama
talimatına  göre, sözleşmeli be-
sicilik yapan yetiştiricilere etçi
veya kombine ırklar ile bunların
melezlerinden boş kapasiteleri-
ni doldurmak üzere ithalat izni
veriliyor. Birlik ve kooperatif
üyesi yetiştiriciler için ithalat iş-
lemleri, yüklenici firma veya
üyesi / ortağı olduğu birlik/koo-
peratif tüzel kişiliği aracılığı ile
yapılacak.
Besilik dana ithalatında Eylül
ayından bu yana yapılan deği-
şiklikler, uygulamalar ithalat
konusunda Bakanlığın yaşadı-
ğı ve yarattığı belirsizlik ortamı-
nı yansıtıyor. Daha genel bir
açıdan bakıldığında hayvancı-
lıkta ülkenin nasıl bir politika-
sızlıkla karşı karşıya olduğu da
görülüyor.
Özetle, hayvancılıkta yine gü-
nübirlik politikalarla sorunlar
çözülmeye çalışılıyor. Sorunla-
rın çözülmesi bir yana daha da
kronikleşiyor. Sorunların çözü-
mü için en az 5 yıllık, 10 yıllık
hedefleri,amaçları, araçları be-
lirlenmiş kalıcı bir politikaya ih-
tiyaç var.

iken karkas et ithalatına izin
çıktı. Dana ithal edenler büyük
zarara uğradı. Buna benzer o
kadar çok örnek var ki. Uygu-
lamalarda hiç bir tutarlılık yok.
Geleceğe ilişkin plan,program
yok. Daha ne zamana kadar ve
ne kadar ithalat yapılacağı bi-
linmiyor. 
Hayvan sayıları ile ilgili istatistik-
lere kimse güvenmiyor. Hayvan
sayısı artıyor, et üretimi,süt üre-
timi artıyor ancak buna rağmen
ithalata bağımlılık azalmıyor, ar-
tıyor. Tutarsızlık ve belirsizlik
politikası şu dönemde yapılan
besilik dana ithalatında da ya-
şanıyor.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, geçtiğimiz Eylül ayında
aldığı karar ile besilik dana itha-
latına izin verdi. İçerdeki üreti-
ciyi mağdur etmemek için işlet-
mesinde en az 100 besi hayva-
nı olanlara izin verileceğini
açıkladı. Bir anlamda sadece
belli büyüklükteki işletmelere it-
halat hakkı tanındı. Her 100
yerli besi hayvanına karşılık 40
baş hayvan ithal izni verileceği
ilan edildi.
Çok geçmeden uygulamada
değişikliğe gidilerek 100 baş
hayvanı olana 100 baş hayvan
ithalat hakkı verildi. Daha sonra
bir kez daha karar değişikliğine
gidildi. Bu kez sözleşme şartı
getirildi. Entegre bir işletme ile
sözleşme yapan, yani bir kesim-
hane ile sözleşme yapan besici-

Türkiye ve ABD`de süt-yem paritesi değerleri 
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sa bir sunumda bulundu. Bu ko-
nuşma ve sunumun ardından
Zanetta Chodorowska sunumla-
rını gerçekleştirdi.

2014 Dünya 
Mikotoksin Raporu ve
Türkiye’deki durum… 
Biomin tarafından, Römer Labo-
ratuvarları işbirliği ile dünya ge-
nelinde 100’den fazla ülkede
müşterilerine sunulan mikotok-
sin analiz hizmetlerini 1996’dan
beri senelik rapor halinde sun-
maktadır. Bu raporlarda Aflatok-
sin, Zearalenon, DON, T-2, Fu-
monisin ve Okratoksin mikotok-
sinlerinin kirlilik düzeyleri; dün-
yadaki genel durumu, numune-
lerin geldiği coğrafi bölgelere
göre mikotoksin seviyeleri ve
yem hammaddelerinde görül-
me seviyelerine göre ayrı ayrı
değerlendirilmektedir. Bu kap-
samda Ocak ayında yayınlanan
2014 yılına ait dünya mikotoksin
raporunda dünya genelinde
miktoksinlerin gözlenme sıklığı
ve miktarında geçtiğimiz yıla
oranla artış meydana geldiği
özellikle de ZEN ve DON miko-

‘’Yeni nesil otolize maya ile gelişmiş rumen performansı 
ve mikotoksin risk yönetimi’’ konulu semineri 

Karacabey ve Lüleburgaz’da yapıldı. 

TÜSEDAD, Biokey işbirliği ve Karacabey Ticaret Odası desteğiyle

Şekil 1 Dünya mikotoksin kirliliği haritası (Biomin dünya mikotoksin raporu 2014)

minere Biokey Genel Müdürü
Dr. İrfan Çoban ve Biomin EMA
bölgesi Ruminant Teknik Müdü-
rü Zanetta Chodorowska konuş-
macı olarak katıldılar. Dr. İrfan
Çoban yapığı açılış konuşması-
nın ardından 1983 yılında kuru-
lan Biomin’in 32 yıllık geçmişin-

TÜSEDAD ve Biokey işbir-
liği ile düzenlenen bilgi-
lendirme ve tanıtım amaçlı

seminerlerin Karacabey ayağı 3
Mart 2015’te Karacabey Ticaret
Odası toplantı salonunda, Lüle-
burgaz ayağı ise 5 Mart 2015 ta-
rihinde Ezgi Otelde yapıldı. Se-
minerde TÜSEDAD’ı temsilen
Atilla Celep, Nejat Deveci, çok
sayıda çiftlik sahibi, yöneticisi,
veteriner hekim, ziraat mühendi-
si ve yem firmalarından çeşitli
düzeyde katılım gerçekleşti.  Se-

deki dönüm noktaları, organi-
zasyon yapısı, üretim tesisleri,
hayvan besleme alanındaki
uluslararası işbirliği ile süre ge-
len teknoloji geliştirme faaliyet-
leri, kalite politikası, Türkiye ve
Biokey ile olan geçmiş ve günü-
müzdeki faaliyetleri hakkında kı-
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toksini için bu artışın daha fazla
olduğu değerlendirilmiştir. Top-
lantıya katılan misafirlere ülke-
mizdeki mikotoksin kirlilik duru-
munu değerlendirmeleri için
2014 Türkiye Mikotoksin Rapo-
ru da seminer esnasında dağı-
tılmıştır. 

Mikotoksin 
Risk Yönetimi….
Mantarların stres altında ürettik-
leri toksik etkili sekonder meta-
bolitleri olan mikotoksinler hay-
vanlarda immun sistemi zayıfla-
tarak tedavisi zor olan birçok
fırsatçı hastalığın oluşmasına
sebep olmaktadırlar. Aynı za-
manda rumen faaliyetlerini ger-
çekleştiren mikroorganizmala-
rın da ölümüne sebep olarak
sindirimde ve yemden yararlan-
mada düşüşlere sebep olmak-
tadırlar. Bazı mikotoksinlerin
zararlı etkileri rumen fermantas-
yonuyla kısmi olarak azaltıl-
makla beraber bu sadece doğ-
ru olarak çalışabilen bir rumen-
de mümkün olabilmektedir. Mi-

kotoksinlerin rumen mikroflora-
sına olan olumsuz etkileri bu et-
kisizleştirme işleminin gerçek-
leşmesini engellemektedir. Ze-
ralenon mikotoksini rumen fer-
mantasyonuyla daha toksik bir
etki kazanarak α-zeralenon’a
dönüşmektedir. Mikotoksinlerin
kimyasal ve fiziksel yapılarının
farklı oluduklarından dolayı aynı
ölçüde tutunma kabiliyetlerine
sahip değildir. Bundan dolayı
da polar yapıdaki Aflatoksinle-
rin iyi bağlanma kabiliyetlerin-
den dolayı çeşitli toksin bağla-
yıcılar tarafından tutulabilirken
Trikotesen (DON, HT-2, T-2,

DAS,  grubu gibi üç boyutlu ve
polar olmayan mikotoksinlerin
bu tip tutuculara bağlanması
mümkün olmamaktadır. Su-
numda mikotoksinlerin kaynak-
larından, tespit metodlarından,
maskeli mikotoksinlerden, mi-
kotoksinlerin yem maddelerin-
de homojen bir dağılım göster-
mediklerinden dolayı numune
almada dikkat edilmesi gere-
ken hususlardan da bahsedil-
miştir. Mycofix Pus Dairy isimli
ürün hakkında kısa bir tanıtım
da gerçekleştirilmiştir. 

Rumen Fermentasyon
Performansı ve 
otolize mayalar…
Bir süt ineğinin gün içerisindeki
davranışları ve gereksinimleri,
rumende sindirimde görevli
bakteri, protozoalar, mantarlar,
bunların görevleri ve yenilenme
zamanları,  TMR’ın yapısı ve bu-
nun sindirime olan etkileri, süt
verim dönemleri ve hayvanın
maruz kaldığı stres faktörleri
hakkında temel bilgilerin veril-

mesi ile başlayan bu bölümde
mayalar konusuyla devam edil-
di. Mayaların sınıflandırılmasın-
dan sonra otolizasyon işlemi ve
otolize mayaların rumen mikrof-
lorası, yem tüketimi, yemden
yararlanma ve steres kaynaklı
kayıpların önüne geçilmesinde-
ki etkinliği konularına değinildi.
Levabon Rumen E ürünü hak-
kında kısa bir sunum yapıldı.
Soru cevap bölümü sonrasında
akşam yemeğinde de konukla-
rın konular hakkındaki soruları
Zanetta Chodorowska ve Bio-
key çalışanları tarafından içten-
likle cevaplandı. 
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Eski tanıdık yeni tehdit;
Sığır Anaplasmosis’i

feksiyonlara neden olmaktadır.
Ancak sığır anaplasmosisi ge-
nellikle her iki türün bir arada
bulunduğu enfeksiyonlar şeklin-
de görülmektedir.
Anaplasmosis, son yıllara ka-
dar ülkemizde varlığı bilinmesi-
ne karşın Theleria ve Babesia
enfeksiyonları gibi ciddi tehdit
olarak kabul görülmemiştir. An-
cak son 3-4 yıldır özellikle da-
mızlık sığır ithalatı ile birlikte ön-
celikle Trakya ile Orta ve Batı
Anadolu’da akut ve öldürücü
vakalarla kendini göstererek

Anaplasmosis çiftlik hay-
vanları (sığır, koyun, ke-
çi) ve yabani ruminant-

ların eritrositlerinde yıkıma ne-
den olan, kene ve kan emici
artropodlarla bulaşan enfeksi-
yöz bir riketsial hastalıktır. Has-
talığın etkenleri riketsia gru-
bunda yer alan Anaplasma tür-
leridir. Sığırlarda anaplasmo-
sis’e yol açan türler Anaplasma
marginale, A. centrale, A. pha-
gocytophilum ve A. bovis’tir.
Bunlardan A. marginale olduk-
ça yüksek patojeniteye sahip-
tir. A. phagocytophilum sığır-
larda nadiren subklinik görül-
mesine karşın insan enfeksi-
yonlarına da neden olabilmek-
te ve zoonoz bir özellik göste-
rebilmektedir. 
Anaplasmosis sığırlarda anemi,
ikterus, yüksek ateş, öksürük gi-
bi klinik semptomlarla seyret-
mekte olup, yavru atmaya ve
verim düşüklüğüne de yol aça-
rak büyük ekonomik kayıplara
sebep olmaktadır. Özellikle  A.
marginale, patojen (eritrosit du-
varında) olup akut enfeksiyonla-
ra neden olurken, A. centrale
(eritrosit merkezinde veya mer-
keze yakın) ise daha az patojen
bir türdür ve nadiren klinik en-

Hyalomma excavatum, Ixodes
ricinus, Rhipicephalus bursa, R.
sanguineus) görev almaktadır.
Ancak entansif yetiştiricilik yapı-
lan işletmelerde mekanik (Sİ-
NEK-ENJEKTÖR) bulaştırıcılı-
ğın ön planda olduğu unutul-
mamalıdır. Bulaşmada transp-
lasental enfeksiyonun da önemi
bulunmaktadır. A. marginale ve
A. centrale ile akut enfekte inek-

lerden doğan buzağılarda in-
trauterin bulaşma neticesinde
enfeksiyonların görüldüğü bildi-
rilmektedir. Anaplasma türleri
eritrosit içerisinde,  A. margina-
le, özellikle eritrosit duvarında
veya duvara yakın bir bölgede
yerleşim gösterirken, A. centra-
le, eritrositlerin merkezinde ve-
ya merkeze yakın olarak bulu-
nur. Hastalığın hafif seyrettiği
vakalarda eritrositlerin içerisin-
de 1-2 etken bulunurken, şid-
detli vakalarda bu sayı 3-8’e çı-
kabilmektedir.

Klinik Belirtiler
Anaplasmosis sığırlarda her
yaşta görülebilmesine karşın
yaşla birlikte hastalığın şiddeti
ve ölüm oranı da yükselmekte-
dir. Hastalık genellikle bir yaşına
kadar hafif, 2-3 yaş arasında
akut ve öldürücü, ileriki yaşlarda
ise perakut ve öldürücü seyret-
mektedir. Bir yaş altı hayvanlar-
da da enfeksiyon şekillenebil-
mekte, ancak enfeksiyonun kli-
nik belirtileri nadiren görülmek-
tedir. Bu dönemdeki enfekte
hayvanlar, etken taşıyıcısı olarak
kalmaktadır. Yaşla birlikte hay-
vanların hastalanma riski gide-
rek yükselmekte ve ölümlere
daha sık rastlanmaktadır. Üç ya-

(Laboratuvar bulgularımız, Şubat 2015-Trakya)

Tabanus spp.                                                                             Psorophora spp.

ekonomik kayıplara  yol açma-
ya başlamıştır.

Bulaşma
Anaplasma türleri çeşitli artro-
podlarla mekanik veya biyolojik
yolla nakledilir. Mekanik nakilde
Tabanus, Stomaxys  ve Psorop-
hora cinsindeki kan emici si-
nekler, kontamine enjektör ve
cerrahi aletler önemli rol oyna-
maktadır. Ülkemizde biyolojk
nakilde ise, çeşitli kene türleri
(Argas persicus, Argas lahoren-
sis, Rhipicephalus annulatus,
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10 arası) alınan kan örneklerin-
de düşük parazitemilerin bile
yakalanabileceğini göstermiştir. 
Anaplasmosis belirtisi gösteren
hayvanlarda kan frotilerinin uz-
man kişiler tarafından muayene
edilmesi gerekmektedir. Mole-
küler tekniklerden PCR, IFA ve
CF kullanılabilir Ancak  compe-
tetive-ELISA (c-ELISA) testi son
yıllarda yaygın olarak kullanıl-
maktadır. C-ELISA testinin, A.
marginale’ye karşı şekillenen
antikorların tespitinde, yüksek
duyarlılık ve özgüllüğe sahip ol-
duğu bildirilmektedir 

Tedavi
Hastalığın akut safhasına kadar
klinik belirtilerin ortaya çıkma-
ması dolayısıyla anaplasmosis,
tedavisi oldukça zor bir hastalık-
tır. Spesifik bir tedavi için, en-
feksiyonun başlangıç dönemin-
de ilaç uygulanırsa başarılı olu-
nabilir. Anaplasmosisin tedavi-
sinde en yaygın kullanılan ilaç-
lar, tetrasiklinler (tetracycline
hydrochloride, oxytetracycline,
and doxycycline), gloxazone ve
imidocarbdır. Hastalığın geliş-
me döneminin ortalarında, pa-
razitemi seviyesi %15 in altında
iken uygulanan oksitetrasiklinin
(OTC) bir tek parenteral uygula-
ması, hastalığın şiddetini azalt-
mada çok etkili olabilmektedir.
Bu safhada OTC ile tedavi edi-
len hayvanların iyileşme şansı
%50’nin üzerindedir. OTC’in 10-
20 mg/kg dozda, kas veya da-
mar içi yolla 2-3 defa; imidocar-
bın ise 3 mg/kg dozda, kas içi
yolla bir defa uygulanması tav-
siye edilmektedir. Parazitemi
seviyesi %15’in üzerindeyse
OTC’in etkinliği azalmaktadır.
Bu durumda iyileşme, kemik ili-
ğinin, harap olmuş eritrositleri
karşılayacak düzeyde eritrosit
üretmesine bağlıdır. Hastalığın
3. döneminde eritrosit yapımını
hızlandırmak için kan yapıcı ilaç
uygulaması (B12 Vit, demir pre-
paratları), yeterli miktarda kan
transfüzyonu ve sıvı elektrolit te-
davisi, yapılabilecek en iyi uy-
gulama olarak görülmektedir.
Anaplasmosis’in tedavisinde
kullanılan preparatlar başarılı
bulunmasına karşın parazitemi-
nin eritrositlerde %15 i geçtiği
durumlarda Doxycycline  derin
kas içi enjeksiyon şeklinde kul-
lanılmalıdır. Tedavi edilen hay-
vanlar 2-3 ay sonra tekrar kan

şın üzerindeki akut enfekte sığır-
larda %30-50 oranlarında ölüm
görülebilmekte ve verim düzeyi
yüksek ithal hayvanlarda  %60-
70 lere ulaşmaktadır. Hastalığın
oluşmasında biri birini takip
eden dört dönem vardır:

1. dönem: Bu dönem inkubas-
yon yani başlangıç dönemi olup
etkenin girişinden  klinik belirti-
lerin başlangıcına kadar geçen
zamanı kapsamaktadır. Normal-
de 3-8 hafta olup yaş direnci
gösteren hayvanlarda 100 güne
kadar uzayabilmekte, enfeksi-
yonun alınması ile doğum, mev-
simve/veya immun direnci dü-
şüren sebepler ile klinik belirtile-
rin görülmesi tetikleme yapabil-
mektedir.

2.dönem: Anemi en tipik belirti
olup 1-1.5 haftada gelişir. Bu
dömede, kanda paraziteminin
ilerlemesine paralel olarak yük-
sek ateş (41 Co), mukozalarda
solgunluk ve sarılık dikkat çeki-
cidir. Anemi şiddetlenerek kon-
düsyon kaybı, iştahsızlık, zayıf-
lama, dermansızlık, depresyon,
dehidrasyon, konstipasyon,
kalp vurumunda artış, solunum
güçlüğü ve idrarın koyu sarı ren-
ge döndüğü ve abort görülür.
Günlük süt verimi hemen he-
men sıfırlanır. Kan, anemiden
dolayı sulu olup şarbon ile karış-
tırılabilmektedir. Hematuri görül-
me olasılığı hemen hemen yok-
tur. Bu dönemdeki kan değerle-
ri ciddi hemolitik anemiyi yansıt-
maktadır. Perakut vakalarda,
eritrositlerin %50-70 si kısa sü-
rede etkenler tarafından istila
edildiği için, genellikle 12-24 sa-
atte ölüm şekillenir. Otopside
vücut içi tüm organlar sarı renk-
te perikardit,  dalak ve karaciğer

normalin 2-3 katı büyük ve be-
nekli görünümdedir. Safra ka-
nalları dolu yeşilimsi ve büyük-
tür.

3.dönem: Bu döneme iyileşme
dönemi de denir. Kan değerleri
normale dönmeye başlar, eritro-
sit yapımı hızlanır. Hayvan bu
dönemde toparlanma eğilimin-
dedir.

4. dönem: Bu dönem, 3. döne-
mi takiben başlar ve bu hayvan-
ların birçoğu hayat boyu taşıyıcı
(rezervuar) bir konak durumuna
geçer. Hiçbir belirti ve verim ka-
yıpları olmamasına karşın ani
immun depresif durumda tekrar
hasta olabilirler. Bu hayvanlar
ciddi anlamda sürü için önemli
bir risk teşkil ederler. 

Tanı
Akut enfeksiyonların tanısı, ge-
nellikle klinik belirtiler, hemato-
lojik bulgular ve giemsa ile bo-
yanmış preparatların mikrosko-
bik muayenesi ile yapılmaktadır.
Mikroskobik muayenede eritro-
sitlerdeki etkenler hastalığın
2.ve 3. döneminde tespit edile-
bilirken, inkübasyon ve taşıyıcı-
lık döneminde görülme şansı ol-
dukça düşüktür. Kronik enfeksi-
yonlarda mikroskobik muayene
ile etkene rastlamak ise çok zor-
dur. Anaplasmosisin mikrosko-
bik teşhisi için, özellikle hızlı ol-
ması açısından  diff-quick boya-
ma metodu daha iyi sonuç ver-
mektedir.  Her ne kadar kan ka-
piller birikimi az olsada yapılan
çalışmalar kaudal kuyruk altı ve-
nasından sabah saatlerinde (05-

Anaplasmosis’ de sarılık  (Trakya 2013 gözlemlerimiz)

Her işletme için’’VEKTÖR MÜCADELE PROGRAMI’’

Özellikle her hayvanda tek  steril bir uç (iğne) kullanımı önemli; 
‘’Bir hayvan, bir enjektör’’
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muayenesinden geçirilmeli ve
pozitif olanlar damızlıktan ayrıl-
malıdır. Yapılan çalışmalar
Doxycycline preparatların sağı-
tımda daha net ve hızlı cevap
verdiğini ve daha sonraki dö-
nemde taşıyıcılık riskinin daha
az olduğunu göstermektedir.
Ancak ülkemizde enjeksiyonluk
bir preparatın piyasada olmayı-
şı ileriki yıllarda önemi bir sorun
teşkil etmektedir. 

Korunma ve Kontrol
Anaplasmosisden korunmak ve
hastalığı kontrol altına alabil-
mek için, çok planlı ve uzun sü-

5. Atık su ve gübre kontrolü
6. A.centrale suşlarından elde
edilen aşılar A. marginale’ye
karşı 6-8 haftada koruma sağla-
maktadır. Ancak bazen aynı
anaplosmosis belirtileri görül-
mekte tetracyclin ve imidocarb
kullanımı gerekmektedir.

Sonuç olarak 
Eğer işletmede vektör kaynaklı
kan parazitleri ve diğer etkenle-
rin (riketsia, bakteri, virus) klinik
olarak varlığı görülüyorsa kesin-
likle geç kalınmıştır ve parazit-
lerle mücadeleyi işletme sınırları
ile düşünmek en büyük hatadır.

reli programların uygulanması
gerekmektedir. Bu amaçla her
çiftliğin durumuna uygun, birbi-
rinden farklı bir çok koruma ve
kontrol programları geliştirilmiş-
tir. Anaplasmosisin koruma ve
kontrolünde kısaca aşağıdaki
prosedürlere dikkat edilmelidir:
1. Vektör kontrolü,  ve sürekli bir
mücadele programı
2. Aşı veya cerrahi uygulamalar-
da sıkı sanitasyon, 
3. Sürüdeki taşıyıcı hayvanların
tespiti-ayıklanması ve sağlıklılar-
dan ayrı bir sürü oluşturulması,
4. Sürüye yeni katılan hayvan-
larda kan parazit kontrolü.

Özellikle 5 km. kuş uçuşu alan
içindeki tüm işletmeler ortak ve
aynı şekilde yaklaşımla müca-
dele başarılı sonuçlar alınacak-
tır. İşletmeye yeni giren her hay-
van gelecek zamanlarda bir pa-
razit kaynağı olarak görülmeli,
ciddi karantina önlemleri alın-
malıdır. İşletme dışına çıkarılan
ya da depolanan dışkılar her za-
man kontrol altında tutulmalı,
ektoparazit üreme alanı haline
getirilmemesi için özen gösteril-
melidir. Paraziter zoonoz ve ilaç
(özellikle ektoparaziter) kullanı-
mında biyogüvenlik önlemleri-
ne dikkat edilmelidir.

Sinek küçüktür ama mide
bulandırır. Hepimizin ak-
lında çok iyi bir şekilde

yer etmiş bu atasözünün ne
denli doğru olduğunu, kışları
unuttuğumuz bu küçük böcek-
lerin ne kadar büyük problem-
lere neden olabileceğini tüm
yetiştiriciler yaşayarak öğren-
miştir. Özellikle bölgesel iklim
farklılıklarıyla birlikte ilkbahar
başlangıcından başlayarak son-
bahar sonuna kadar sığırcılık iş-
letmelerinde direk ve indirek
verdikleri zararlarla büyük eko-
nomik kayıplara neden olabil-
mektedir.
Bilindiği gibi son yıllarda küre-
sel ısınmanın etkisiyle hava sı-
caklıklarının mevsim normalleri-
nin üzerine çıkmaya başlaması
dünyayı sinekler için daha yaşa-
nılabilir bir hale getirmiştir. Sığır
işletmelerinde bir sineğin yaşa-
ması için her türlü olanak bulun-
maktadır; yaşama ve üreme
alanı, sonsuz besin kaynağı,
doğal düşmanlarının çok az
oluşu vb. İşte bu nedenle çiftlik
bazında sinekle mücadele gitgi-
de zorlaşmaktadır. Yaz ayların-
da yüksek süt verimli ineklerin
sıcak stresine girmesini önle-
mek neredeyse imkansız hale
gelmektedir.  Ketozis, asidozis,
tırnak problemleri, döl tutmama

az olan yem tüketimi daha da
baskılanabilmektedir. Yem tüke-
timi daha da düşen hayvanda
ketozisin şiddeti de artabilmek-
tedir. Bu sırada ketozis nedeniy-
le reproduktif bozukluklarla uğ-
raşan teknik personeli asidozis
ve buna bağlı olarak gelişen tır-
nak problemleri beklemektedir.
Aynı zamanda vücudundaki si-
nekleri uzaklaştırmak isteyen
ineğin yem saçma davranışı ar-
tacaktır. Bu davranışın amacı
hayvanın yemleri ağzıyla alıp sırt
bölgesine atarak buralardaki si-

vs. gibi birçok metabolik hasta-
lığa yol açan sıcaklık stresiyle
baş etmeye çalışan bir ineğin en
son ihtiyacı olan şey yeni bir
çevresel stres kaynağıdır. Peki
sinekler karlılığı ne şekilde dü-
şürmektedir?
Sineklerin hayvanlara verdiği
zararlar bir domino etkisi gibi
düşünülebilir. Sıcaklık stresin-
deki hayvan yem tüketmekte is-
teksizdir. Yemliğe iştahsız bir
şekilde giden hayvanın yemlerin
ve vücudunun üzerine konan
yüzlerce sinek sebebiyle zaten

nekleri uzaklaştırmak olarak
özetlenebilir. Bu durumda sı-
caklık stresi ve buna bağlı ola-
rak ortaya çıkan metabolik has-
talıklara sineklerin sadece or-
tamda bulunması yeterince
olumsuz etki etmektedir. Görül-
düğü üzere bu senaryoda si-
neklerin asıl zararlı etkileri olan
hastalık vektörlüğü özelliklerinin
henüz devreye girmemesi, bu
senaryoyu sineklerin verdiği en
masum zararların anlatıldığı se-
naryo haline getirmektedir.  
Sahada sıkça gözlemlediğimiz
ve hem verim hem hayvan kay-
bına yol açan Anaplazmozis va-
kaları gün geçtikçe dramatik bir
şekilde artmaktadır. Anaplaz-
mozis sonucu bir tane değerli
damızlık hayvanın kaybı bile yıl-
lık sinek mücadele programları-
nın maliyetlerini karşılayabil-
mektedir. Ancak iyi bir şekilde
sinek mücadele programı uygu-
lanmayan işletmelerde hastalı-
ğın sürüye bulaşması ve yayıl-
masıyla birlikte verim ve hayvan
kayıpları, tedavi masrafları, tek-
nik işçilik maliyeti,  ilaç uygula-
nan hayvanların sütünün dökül-
mesi gibi ekonomik kayıpların
hesaplanması imkansız hale
gelmektedir. Edindiğimiz saha
tecrübelerine dayanarak 500
başlık bir süt sığırı işletmesinde

Araştırma Görevlisi Özgür SELÇUK                                                                                                             
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi , Parazitoloji Anabilim Dalı,  oselcuk@uludag.edu.tr

Süt sığırı işletmelerinde göz ardı
edilen tehlike: Sinekler
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hastalığın tedavisi ve kontrol al-
tına alınması sürüyü % 10 bü-
yütmekle neredeyse aynı eko-
nomik yüke sahiptir. Özellikle
son yıllarda yapılan hayvan itha-
latında ihbarı mecburi hastalık-
lar dışında vektör kaynaklı et-
kenler yönünden inceleme ya-
pılmaması birçok yeni enfeksi-
yon ve/veya suşun ülkemizdeki
işletmelerde tehdit oluşturmaya
başladığı görülmektedir. 
Aynı zamanda sınır bölgelerin-
deki kontrolsüz hayvan hare-
ketleri vektör kaynaklı hastalık-
ların ülkeye girip hızla ülke için-
de yayılmasına sebep olmakta-
dır. Bunun en güncel örneği ise
saha veteriner hekimlerinin sık-
lıkla karşılaşmaya başladığı si-
neklerle nakledilen ve LSD ola-
rak da bilinen Sığırların Nodüler
Ekzantemi’dir. Bu hastalık süt
veriminde ani düşüş, şiddetli
depresyon, abort ve hızlı kon-
disyon kaybına neden olmakta-
dır. Hastalığın sokucu sineklerle
bulaşması bu hastalıkla müca-
dele yönünden vektör mücade-
lesinin önemini gözler önüne
sermektedir. Son yıllarda sığır
yetiştiriciliğinde ekonomik ka-
yıplara neden olan ve sokucu
sineklerle bulaşan Mavi Dil has-
talığında da benzer bir durum
söz konusudur. Bunların dışın-
da sinek türleri birçok hastalığı
nakledebilmektedir ve bu has-
talıklardan bazıları Tablo 1’de
özetlenmiştir.

Yukarıda zararları 
özetlenen vektörlerle
etkili bir şekilde nasıl
mücadele edilir?
Ülkemizde geleneksel hayvan-
cılıkta vektörle mücadele algısı
ne yazık ki vektörler problem ol-
duğu noktada bunlara kimyasal
ajanlarla müdahale etme şeklin-
dedir. Oysaki işletmede sinekle-
rin fark edildiği anda çiftlikteki
toplam sinek populasyonunun
sadece % 10’luk ergin kısmı gö-
rülmekte % 90’lık kısım ise işlet-
mede larva ve pupa formlarında
bulunmaktadır. Sineklere sezon
başlangıcında müdahale edil-
mediğinde %90’lık kısım da er-
gin hale geçmekte ve sinek po-
pulasyonu geometrik bir şekilde
ve önlenemez derecede art-
maktadır. Modern hayvansal ve
bitkisel üretimdeki yükselen
trend doğa dostu çevreye mini-
mum zararı veren ve en az  kim-
yasal tüketimini hedefleyen üre-
tim modelleridir. İşte bu eğilimin
temel sebeplerinden bir tanesi
geleneksel üretim modellerinde
bilinçsizce kullanılan kimyasal
nitelikteki zararlı mücadelesi
ajanlarıdır. Vektör mücadelesin-
de kullanılan kimyasallar yaygın
inanışın aksine “İLAÇ” değil
“ZEHİR”dir. Kullanılan bu zehir-
ler toprak ve su kaynaklarının
kirlenmesine, hedef dışı orga-
nizmaların olumsuz etkilenmesi-
ne ve ekolojik dengenin insan
sağlığını da tehdit edecek şekil-

de bozulmasına sebep olmakta-
dır. Bu olumsuz etkileri minimu-
ma indirmek amacıyla modern
hayvancılıkta mekanik, kültürel
ve biyolojik mücadele yöntem-
lerini ön plana çıkaran Entegre
Zararlı Mücadelesi programları
uygulanmaktadır. Yani bu mü-
cadele programları içerisinde
kimyasal mücadele en son baş-
vurulan mücadele ajanıdır. Bah-
sedilen ve dünya çapında uygu-
lanan Entegre Zararlı Mücadele-
si yaklaşımı aşağıdaki diagram-
da özetlenmiştir.
Diagramda da görüldüğü üzere
kimyasal mücadele en son baş-
vurulması gereken aşamadır.
Her çiftliğin ihtiyaç duyduğu
mücadele programı farklıdır.  Bu
noktada mücadele programları-
nın hazırlanması esnasında uz-
man görüşlerine başvurulması
büyük önem taşımaktadır. Vek-
tör mücadele programları sade-
ce yaz sezonu için değil yıl bü-
tününü kapsayacak şekilde ha-
zırlanmalıdır Bir işletmede En-
tegre Zararlı Mücadelesi prog-
ramları hazırlanırken belirlenme-
si gereken faktörler;
• Bölgede problem olan türler
• Vektörlerin çiftlikteki üreme ve
dinlenme alanları

Sinek türü Naklettiği Hastalıklar

Culicidae Mavi dil, Filaryalı nematodlar,3 gün hastalığı

Ceratophagonidae Mavi dil, Filaryalı nematodlar

Simuliidae Leuokocytozoon ,Onchocerca, Veziküler stomatit.

Psychodidae Leishmania

Tabanidae Antrax, Anaplasma, Pastörella etkenleri, Trypanasoma

Muscidae Pembe göz,Parafilaria,Thelezia,çeşitli bakteriyel etkenlere mekanik vektörlük

Calliphoridae Sığırlarda larvaları myiasise neden olurlar.Anaplasma ve Trypanasoma türlerini nakledebilirler.

• Atık yönetimi
• Personelin bilinçlendirilmesi
• Diğer yönetimsel uygulamalar
• Uygun kimyasalların uygun
dönemde ve uygun şekilde kul-
lanımı
Vektörlerle kimyasal mücadele
iki temel şekilde yapılmaktadır.
Bunlar ergin ve larva mücade-
lesidir. Ergin sineklerle müca-
dele deyim yerindeyse havada
uçan sinekleri tek tek sapanla
avlamaya  benzetilebilir. Nite-
kim ergin mücadelesi % 100
başarılı olduğu anda bile prob-
lemin sadece %10’luk kısmına
kısa vadeli bir çözüm getirilmiş
olur ki kullanılan birçok kimya-
salın yıllardır süregelen hatalı
ve bilinçsiz kullanımı nedeniyle
yüksek direnç seviyeleri oluş-
muştur. Bu durum mücadele
maliyetlerini artırmakta etkinli-
ğini ise düşürmektedir. İşte kü-
çük sineğin mide bulandırabile-
ceği nokta da budur. Sinek mü-
cadelesinde en etkili yöntem
üreme alanlarını belirleyip larva
mücadelesi yapmaktır. Larvasit
etkili kimyasallar hem çevreye
ve hedef olmayan türlere karşı
daha az zarar vermekte, hem
de doğru şekilde uygulandığın-
da programın başarısı ve etkin-
liğini artırmakta, maliyetleri dü-
şürmektedir. 
Ektoparazit ilaç uygulamaların-
da biyogüvenlik önemlidir. Eldi-
ven, maske ve koruyucu gözlük
mutlaka kullanılmalıdır.
Özetlemek gerekirse tüm işlet-
meyi yaşayan bir organizma
gibi düşünüp karlılığa negatif
etki eden tüm faktörler teker
teker ele alarak elimine edil-
mesi gerekmektedir. Bir sürü
problemi olan bu ektoparazit-
ler göz ardı edildiğinde vere-
cekleri zararlar mücadele ma-
liyetlerinden çok daha fazladır.
Tüm yetiştiricilerimize bereketli
kazançlar dilerim.
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Geviş getirme ineklerin
sağlığı ve genel durumu
hakkında kanıtlanmış di-

rekt bir göstergedir. Süt üretici-
leri, veterinerler ve beslenme uz-
manları geviş getirme verilerine
uzun süredir güvenmektedir, ge-
viş getirmenin izlenmesi ve süre-
si süt ineklerinin sağlığının izlen-
mesinde kilit önem taşımaktadır.
Süt inekleri günde 450 - 500 da-
kika geviş getirirler, geviş süre-
sinde gerçekleşen bir düşüş bir
şeyin işkembe fonksiyonlarını ya
da hayvanın genel sağlığını etki-
lediğine dair açık bir işarettir. Bu
sebeple, geviş takip sistemi er-
ken tanıyı mümkün kılmaktadır.

Hastalığın, beslenme
bozukluğunun ve 
diğer sorunların erken
göstergesi
Geviş getirmede gerçekleşen
bir değişiklik erken laktasyon
metabolik sorunlarının ve mas-
titis gibi hastalıkların çok erken
bir göstergesi olarak karşımıza
çıkabilir. Dahası, geviş getirme-
nin normale dönmesi tedavide
sağlanan başarının mükemmel
bir işaretidir. Modern sütçülükte
çok sayıda inek metabolik bu-
zağılama hastalıklarının birin-
den ve mastitis'ten müzdarip ol-
duğu için erken tespitin ve er-
ken tedavi onayının faydaları
çok açıktır. İlave olarak, beslen-
me ile ilgili değişiklikler izlenebi-
lir ve grupların ortalamasına ve
tüm sürünün geviş getirme ve-

rilerine bağlı olarak yönetilebilir.
Geviş getirmenin, rasyon bile-
şenleri, rasyonun fiziksel özellik-
leri ve sürünün genel yönetimi-
ne bağlı olarak değişiklikler gös-
terdiği görülmüştür. Bu yüzden,
geviş getirmenin sürekli takibi
ve geviş getirme verilerini temel
alarak uygulanan bir yönetim,
sadece bireysel inek laktasyon
grafiğini değil, tüm sürünün üre-
timini en iyilenmesini sağlar.

Devam eden 
kızgınlığın doğrulaması
Süt çiftlikleri için kızgın ineklerin
doğru tanımlanması çok önem-
lidir. Aktivite izlemesinin görsel
gözlemin verimliliğini ve doğru-
luğunu arttırmasına benzer şe-
kilde, aktivite takibinin geviş ta-
kip sistemi ile birlikte uygulan-
ması kızgınlık takibi için daha da
iyi sonuçların alınmasına sebep
olur. Kızgınlık sergileyen inekle-
rin neredeyse hepsinin geviş
getirme verilerinde görülen düş-
me ve bireysel geviş getirme ta-
kibi kızgın ineklerin doğrulaması
için harekete geçilmesini gerek-
tiren bilgiler sağlayabilir. Geviş
getirmeyi etkileyen çeşitli olay
ve koşulları ve buna bağlı olarak
gevişteki değişimi dakika olarak
göstermektedir.(Şekil 1)

Geviş Takip 
Sisteminin Faydaları
Teknoloji hali hazırda modern
çiftçiliğin bir parçasıdır ve daha
gelişmiş sistemlerle araçlar kul-

lanıma girdikçe bu alandaki pa-
yını arttırmaktadır. Son yıllardaki
en büyük teknolojik gelişmeler-
den biri elektronik inek izleme
alanında yaşanmıştır.

Geviş getirme ineğin genel du-
rumunun, sağlığının ve kızgınlık
halinin önemli bir göstergesi ola-
gelmiştir. Geviş getirmede bir
düşüşün yaşanması klinik işaret-
ler alınmadan ve süt üretimi et-
kilenmeden önce sağlık sorun-
ları konusunda bariz bir göster-
ge olarak karşımıza çıkar. Aynı
şekilde, normal geviş getirmeye
dönüş, tıbbi tedavi ya da beslen-
mede yapılan değişikliklerin ba-
şarılı olduğunun erken bir gös-
tergesidir. Geviş getirme ve ak-
tivite birlikte ölçüldüğünde ise,
bu iki göstergenin birleşimi ine-
ğin durumu hakkında son dere-
cede hassas ve kesin bir göster-
geye dönüşür. Erken tespit ayrı-
ca ineklerin mümkün olan en
yüksek üretim seviyesine ulaş-
malarına yardımcı olur. Yeni do-

Barış Öner 
SCR Dairy Country Manager

Geviş takip sistemi

ğum yapmış ineklerin sorunlarını
tanımlayabilmesi ve onları müm-
kün olduğu kadar erken tedavi
etmesi gerekmektedir. Erken
tespit hastalıkların sonuçlarını en
aza indirgeyebilir. Aktivite ve ge-
viş getirme verilerini kullanarak
mastitis vakalarını kıyaslayan bir
çalışmada, bu ineklerin süt kay-
bını temel alan geleneksel uya-
rıların kullanılmasıyla tespit edi-
len mastitis vakalarına kıyasla
daha hızlı ve tam anlamıyla sağ-
lıklarına kavuştuklarını ortaya
çıkmıştır. (Şekil 2)   
Laktasyonun buzağılamadan
sonraki ilk 60 günü çok önemli-

dir. Bu dönem süt üretiminin sı-
fırdan zirveye çıktığı dönemdir.
İlk 60 günü izleyen aylarda ine-
ğin ne kadar süt üreteceği bu
dönemde belli olur. Ancak, yük-
sek enerji kullanım talebi sebe-
biyle inekler çok büyük stres al-
tındadır ve bu dönem boyunca
inek hastalıklara daha fazla açık-
tır. Hastalığın erkenden tespiti,
zirveye doğru ilerlemekte olan
süt üretiminde kayıp yaşanmak-
sızın ineğin tedavisini mümkün
kılar. Geviş getirmenin elektro-
nik izlenmesi ile yeni doğum ya-
pan inekleri, toparlanma oranla-
rına bakarak (gün başına geviş
getirme dakikası olarak) ve ine-
ğin "normal" geviş getirme to-
parlanma oranı ile kıyaslayarak
izlemek mümkündür (Şekil 3).
Şekil 3, buzağılama sonrası has-
talıklar ve bozuklukların önce-
den tahmin edilmesinde geviş
getirme takibinin etkili bir araç
olduğunu göstermektedir. Sağ-
lıklı bir inek ideal olarak hedef
geviş getirme oranına buzağıla-
madan sonraki 6-7 gün içerisin-
de geri döner (grafikteki mavi
çizgi). İlk hafta buzağılama son-
rası bozukluklar sebebiyle geviş
getirme oranı düşük olan inek-
lerde bu durumun 7-14 gün son-
ra akut bir soruna dönüştüğünü
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ortaya çıkardık. Doğum sonrası
kısa dönemde ineğin geviş ge-
tirme durumunu takip ederek,
olası bir sağlık sorununun erken
belirtisini almak mümkündür, bu
sayede hızlı tedavi sağlanır ve
iyileşmeye kadar geçecek süre-
nin miktarı potansiyel olarak az-
altılır. Bunun tüm laktasyon bo-
yunca süt üretimi üzerinde
önemli sonuçları bulunmaktadır.
HR tasması, okuyucular ve bir

terminal ya da bilgisayar tabanlı
yazılım içeren HR Sistemi birey-
sel ineklerin aktivite ve geviş ge-
tirmesini sürekli olarak takip
eder. Veriler sistem tarafından
toplanıp analiz edilir ve uyarılar
anlaşılması kolay listeler ve ra-
porlar olarak sunulur.
HR Sisteminin sunduğu doğru
geviş getirme bilgisi ve ineğin
sağlığı, genel durumu ve üreme
hali ile ilgili olarak harekete ge-

çilmesini gerektiren geri bildi-
rimler verme konusundaki ba-
şarısı bilimsel doğrulama çalış-
malarında ve dünya çapındaki
süt çiftliklerindeki sürmekte olan
günlük kullanımında kanıtlan-
mıştır. Süt üreticilerinin HR Sis-
temi ile elde ettiği faydalar:
• Kesin bir kızgınlık takibi ve
doğru üreme yönetimi
• Kuyruk boyamanın ortadan
kalkması ve hormon kullanımı-
nın belirgin bir şekilde azalması

• Sağlık sorunlarının erken tespiti
• Laktasyon grafiği yönetimi
• Doğum sonrası toparlanma-
nın izlenebilmesi
• Yeniden gruplama stratejileri
için ineklerin kısa dönem tepki-
lerinin değerlendirilmesi
• Rasyona ve beslenme refor-
mülasyonuna tepkinin belirtileri-
nin net olarak görülmesi
• Süt yağ yüzdesi ve geviş ge-
tirme oranı arasındaki ilişki hak-
kında geri bildirim elde etme.
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Dünya çapında yapılan
gözlemler doğrultusun-
da, özellikle 50-60 ineğe

sahip aile işletmelerinde en
önemli sıkıntılardan birinin işgü-
cü olduğunun farkına varılmıştır.
Bu anlamda yapılan Ar-Ge ça-
lışmaları sonucunda üretime
geçen Robot Sağım Sistemi
2000 yılından beri dünya süt
çiftçiliğinin hizmetine sunulmuş-
tur. Öncelikle sürümüzün ve
sonrasında çiftçilerimizin konfo-
runu ve refahını arttırma ama-
cıyla tasarlanmış robot sağım
sistemimiz her geçen gün ekle-
diğimiz özellikleri sayesinde çift-
çilerimizin ilgisini daha da fazla
çekmeye başlamıştır. 
Hidrolik robot kolu VMS’i, diğer
tüm robot sağım olarak adlan-
dırılan sistemlerden ayıran en
önemli özelliğidir. Tasarımı sa-
yesinde aynı sürede insan gü-
cüne gerek duymadan daha
fazla inek sağmaya olanak sağ-
lar. Hızlı ve hassas kol, meme-
leri 45°’lik açıyla kavrarken bile
esnekliğinden hiçbir ödün ver-
mez. Hidrolik robot kolun, pnö-
matik sistemlerle kıyaslandığın-
da servis gereksinimi daha dü-
şük ve kullanım ömrü daha
uzundur. Yüksek performanslı
meme görüntüleme sisteminde
bulunan çift lazerli optik kamera
sayesinde; memenin konum
tespiti ve kavranması hızlı, hata-
sız, hassas ve güvenilir bir şekil-
de sağlanır. VMS’te bulunan
“Auto-Teach” teknolojisi, elle
herhangi bir programlama veya
müdahaleye gerek duymadan
memelerin yerini kendiliğinden
saptayabilmektedir. Böylece iş-
lerinizi sorunsuz şekilde yürüte-
bilir ve zamandan tasarruf sağ-
layabilirsiniz.  
Memeyi sağıma hazırlama sü-
reci VMS’ in en çekici özellikle-
rinden biri olarak kabul edil-
mektedir. Her meme otomas-
yon sayesinde ayrı ayrı ılık su
ve hava ile temizlenir. Süt hat-

tından bağımsız önsağım dre-
naj hattı ise ön sağım ve sağı-
mın birbirine karışmasının tama-
men önüne geçer. Bu sayede
normal bir sistemde ancak in-
san gücü ve yoğun çaba ile el-
de edilebilecek sağlıklı meme
başları ve yüksek süt kalitesinin
sürdürülebilmesi için her sağım-
da sadece birkaç saniyelik za-
man VMS için yeterlidir. VMS
robot kol, sağım sonrasında
başlığı yıkar ve dezenfekte
eder. Böylece her yeni sağım
temizlenmiş başlıkla yapılıp, çift-
lik içinde koruyucu hekimlik adı-
na önemli bir adım atılmış olur.
Ayrıca sağım esnasında yaşa-
nacak başlığın veya kadehlerin
düşmesi durumlarında robot kol
düşen kısmı memeye yerleştir-
meden önce kendiliğinden te-
mizler. Meme sağlığı ve süt ka-
litesine gösterdiği özenin yanı
sıra, her sağım sonrası zemini
otomatik olarak temizleyerek,
sürünüzün ayak sağlığının ko-
runmasına yardımcı olur. 
Kullanışı kolay dokunmatik ek-
ranı sağım esnasında tüm de-
taylara hakim olmanızı sağlar.
Her an kolaylıkla inek kimliği,

süt akış hızı ve miktarı ile sağı-
mın temizlik işlemin bilgilerine
erişebilirsiniz. Somatik Hücre
Sayacı (Online Cell Counter) sa-
yesinde sağım süresince do-
kunmatik ekrandan somatik
hücre takibi yapabilirsiniz VMS,
dört adet optik süt ölçeri aracılı-
ğıyla gerçek süt akış hızı, süt ve-
rimi, iletkenlik ve kan seviyesi
hakkında bilgileri doğru bir şe-
kilde kolaylıkla sağlar.
Temizliği kolaylaştırmak ama-
cıyla; robot kolu, kapaklar ve ro-
bot iskeleti elektroliz yoluyla
parlatılır, diğer bölümler ise par-
latılmış ya da boyanmış paslan-
maz çelikten üretilmiştir. Yapılan
yatırımın değerini zamanla en
yüksek seviyeye çıkarmak için
plastik kullanımı en aza indir-
genmiştir.
Sürünüzün meme yapısına uya-
cak çok sayıda seçeneğe sahip
kaliteli meme lastikleri, verimli
bir sağımın olmazsa olmazıdır.
Meme lastikleri, VMS’inizin sa-
ğım kapasitesini en üst düzeye
çıkarırken, en uygun zaman ve
hijyen koşullarında en iyi sağım
işleminin gerçekleştirilmesini
sağlar. 

Tolga Sarıkaya 
Ürün Yöneticisi – Yatırım Malları, Delaval Türkiye

VMS gönüllü 
robot sağım sistemi

VMS ile, kolostrum sütünü, kanlı
kötü sütü veya yüksek somatik
hücre içeren sütü, dört farklı
bölmeden birine otomatik ola-
rak yönlendirebilirsiniz. Süt ayır-
ma ünitesi çalışma koşullarınızı
geliştirmek için en uygun alan-
lara yerleştirilebilir.
Soğutma tankı, zaman ve akış
oranı varyasyonları dikkate alın-
maksızın, gelen süt miktarına
göre soğutmayı ayarlamak için
VMS ile doğrudan bağlantılıdır.
Bu patentli sistem, otomatik sa-
ğım koşullarına uyumlu ve dü-
şük maliyetli bir çözümdür. Akıllı
kapı SSG ineklerinizi getirip gö-
türürken harcadığınız zamanı
azaltırken, size bu koşuşturmayı
kontrol etme imkânını verir.
SSG, daha fazla yem alımı ve
daha az iş gücü ile, her gün inek
başına daha çok sağım ve daha
düzenli sağım aralıkları yapılma-
sına yardımcı olur. 
Uzaktan kontrol yazılımı, çiftliği-
nizde varlığınıza ihtiyaç duyma-
dan VMS’yi denetleyebilmenizi
ve kontrol edebilmenizi sağlar.
Daha fazla özgürlük ve daha et-
kin kontrol için sisteme kendi
ağınızdan veya kablosuz olarak
herhangi bir yerden bağlanabi-
lirsiniz.
VMS’inize isterseniz otomatik
süt örnek toplayıcısını ekleyerek
sürünüzde sadece 1 inek  veya
toplu bir şekilde kendi numune-
lerinizi el değmeden alabilirsi-
niz.  Süt örnekleyicisi, VMS’ iniz,
komple sistem temizliğini yapar-
ken otomatik olarak temizlene-
cektir.
VMS için çiftlik maliyetlerini dü-
şürmek için özel tasarlanmış va-
kum pompasının çalışma hızı,
sisteme özgü gereksinimleri
karşılamak için VMS tarafından
kontrol edilir. 
VMS’te bulunan buharlı backf-
lush opsiyonu, mastit iltihabına
karşı ekstra koruma sağlar.
Özellikle VMS ile birlikte çalışa-
cak şekilde tasarlanan buhar
ünitesi, her sağım işleminde bir
inekten diğerine geçebilecek
bulaşmaları önlemek için meme
kadehleri ve dört meme kabını
sterilize eder.
Süt hayvancılığında karlılığın ha-
yati önem taşıdığı günümüzde;
karlılığınızı arttırabilmek için siz-
lere tüm dünyada gözlemlediği-
miz ve uyguladığımız yenilikleri
aktarmaktan mutluluk duyaca-
ğız. 
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Sevgili süt üreticisi dostlarım,
Bildiğiniz gibi bundan sonra köşemde sektör

paydaşlarımızdan önemli konukları ağırlaya-
cağımı belirtmiştim. 

Bu sayımızda Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şu-
be Müdürlüğün’den Veteriner Hekim Şerafettin

Uçar Bey’in ilimizde, sektörümüz ile ilgili yapmış
olduğu ve benimde önemli bulduğum çalışmasına
yer vermek istedim. Umarım bu çalışma diğer il-
lerde çalışan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü personellerine de örnek teşkil eder. 
Sütünüz Bol Olsun…

İlimizde büyükbaş hayvancılığın kısa analizi

İ limizde 9.762 büyükbaş işletme ve 159.395 sığır bulunmak-
tadır. Sığır varlığımızın tamamına yakını kültür ırkı ve melez-
lerinden oluşmaktadır. Hayvancılık işletmelerinin tamamına

yakını aile işletmeleri şeklinde olup 3’te 2’si küçük işletmeler
şeklindedir.

İşletmeler
1-5............................Hayvan Bulunan İşletme .......................3.668
6-10..........................Hayvan Bulunan İşletme .......................2.298
11-20........................Hayvan Bulunan İşletme .......................2.185
21-30........................Hayvan Bulunan İşletme ..........................783
31-40........................Hayvan Bulunan İşletme ..........................309
41-50........................Hayvan Bulunan İşletme ..........................159
51-100......................Hayvan Bulunan İşletme ..........................220
101-200....................Hayvan Bulunan İşletme ............................50
201-500....................Hayvan Bulunan İşletme ............................23
500 +.......................Hayvan Bulunan İşletme ............................37

9.672

Küçük İşletme Sayısı ..............................................................5.966
Orta İşletme Sayısı................................................................. 3.436
Büyük İşletme Sayısı .................................................................270
Modern Büyük işletme Sayısı......................................................60

Sığır varlığı
9.622 Aile işletmesi 120.215 hayvan %75
60 Modern süt işletmesi 41.180 hayvan %25

Arı işletmeler
Türkiye’ de ARİ İşletme Sayısı ...................................................419
Ödenen Destekleme...................................................48 Milyon TL
Kırklareli’de ARİ işletme Sayısı ................................................. 178
Ödenen Destekleme.......................................6.090.375 Milyon TL
Çiftlik Sayısı ................................................................................ 24
Ödenen Destekleme.......................................5.394.000 Milyon TL
Aile-Köy İşletme Sayısı ..............................................................126
Ödenen Destekleme .....................................................696.375 TL

Onaylı işletmeler 
Türkiye’de ONAYLI İşletme Sayısı ...........................................34
Kırklareli’de ONAYLI işletme Sayısı .............................................8

Süt üretimi
Yıllık Süt üretimi...........................................................300 000 Ton
9.622 Aile İşletmesi .....................................................178.000 Ton
5 Modern Süt İşletmesi ...............................................122.000 Ton
Süt Soğutma Tank Sayısı .................................................425 Adet
Süt İşleme ve Süt ürünleri Tesisi ........................................43 Adet
2013 Yılı Destekleme Ödenen İşletme Sayısı .............7.820- 8.000
2013 Yılı   Ödenen Süt Destekleme bedeli ............. 18.950.727 TL
2013 Yılı Desteklenen Süt Miktarı.......................... 259.830.503 LT

Verilerden görüleceği üzere ilimizde 9.672
işletmenin 3’te 2’si (5.966 tanesi) küçük iş-
letmelerden oluşmaktadır. Yine işletmele-
rin tamamına yakını aile işletmeleridir.Ge-
riye kalanlardan 1.251 orta büyüklükte iş-
letme ve  330 büyük sığırcılık işletmesi
şeklindedir. Ülkemizdeki 419 Ari işlet-
menin 178 tanesi ilimizde bulunmakta-
dır. Bunların 24 Tanesi Modern Büyük-
Süt  Çiftliği ve 154 tanesi de köydeki
aile işletmelerimizden oluşmaktadır.
2013 yılı içerisinde İl genelinde;
6.090.375 milyon TL, Ari İşletme des-
teklemesi ödenmiştir. Bu desteklemenin %10’u
kadarını oluşturan 696.375 TL’si 154 aile işletmesine; ve
%90’ını oluşturan  5.394 milyonunu da 24 çiftliğimize yapılmıştır. Yi-
ne 2013 yılı içerisinde 8.000 kadar işletmemize; süt  sanayiye teslim
edilen 259.830.503 litre süt bedeli olarak, 18.950.727 TL süt des-
teklemesi ödenmiştir. Buradaki sütün 122 bin tonu 54 büyük süt sı-
ğırı işletmemizden sağlanmıştır. Yani saniye verilen sütün %46.15’i
bu çiftliklerimizden, geriye kalan %54’lik miktar 9.600 kadar aile iş-
letmemizden teslim edilmiştir. Dolayısıyla desteklemelerde de yak-
laşık 19 milyonun 8.740.000 TL’si (%46) 54 çiftliğimize; %54’i 9600
aile işletmemize ödenmiştir.
Burada şunu belirtelim ki büyük çiftliklerin süt üretimleri ve süt kali-
teleri AB standartlarındadır. Buradan elde edilen süt ve süt ürünlerini
AB, ABD, Japonya, G. Kore, Balkan ve orta doğudaki ülkelerin bir
kısmı dahil 30’a yakın ülkeye satılması ile 2013 yılı içerisinde;
15.656.097 dolarlık ihracat geliri elde edilmiştir. Bu çiftlikler, il hay-
van ve hayvansal ürünlerinin kalitesine ve markalaşmasına çok bü-
yük katkıda bulunmaktadır. Hayvancılıkta desteklemeler yalnızca
arilik ve süt desteklerinden ibaret değildir. Anaç sığır desteği, buzağı
desteği, et desteği ve yem bitkileri destekleri şeklinde de olmaktadır.
Buradaki temel amaç; işletmeleri geliştirmek, modernleştirmek, iş-
letme verimliliğini ve ürün kalitesini yükseltip; kırsal kesimin sosyo-
ekonomik durumunu yükseltmektir. Ancak ilimizdeki işletmelerin
3’te 2’si küçük işletmeler olması ve alınan mali desteklerin bu dö-
nüşümü sağlayacak miktarlarda olmaması nedeniyle arzu edilen
gelişmişlik gerçekleşmemektedir.
İlimizde aktif 9.672 sığır ve 2040 adet koyun keçi işletmesi olmak
üzere 11.712 hayvancılık işletmesi bulunmakta ve yaklaşık 65-70
bin insanımız yaşamını buralardan idame  ettirmektedir. Bu da 380
bin il nüfusunun %25 demektir. Küçük işletmelerin veya  aile işlet-
melerinin  geliştirilmesi, fiziki şartlarının iyileştirilmesi, sağlıklı mo-
dern işletmelere dönüştürülmesi ve hayvancılıkla uğraşanların sos-
yo-ekonomik durumunun iyileştirilmesi için aşağıdaki imkanların ive-
dilikle sağlanması gerekir. Bunlar;
1-) Düzenli, güvenli, güncel piyasa koşulları ile işleyen, mezat usulü
çalışan ve hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol
üstlenen, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet
koşullarının tesisine katkıda bulunan, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğ-
rultusunda kamu yararını da gözeterek faaliyetlerini sürdüren, hay-

Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri
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vanların gerçek değerini bulduğu bir “Canlı Hayvan Borsası”nın aci-
len kurulması.
2-) Özellikle aile işletmelerinin geleneksel ve iptidai işletmelerden, mo-
dern ve hijyenik işletmelere dönüşümü hızlandırmak için diğer böl-
gelerimizde uygulanan %50 hibe destekli Kırsal Kalkınma ve IPARD
gibi projelerin ilimizde ve bölgemizde de ivedilikle uygulanması.

Verilerin grafik üzerinde görünümü
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Kırklareli büyükbaş işletme sayıları
Büyükbaş hayvan varlığı

Merkez ..................................................................................43.405
Lüleburgaz............................................................................48.605
Babaeski ...............................................................................28.963
Vize .......................................................................................14.701
Pınarhisar..............................................................................10.362
Kofçaz.....................................................................................5.625
Demirköy ................................................................................7.561
Pehlivanköy ............................................................................4.366
Toplam................................................................................163.588

Kırklareli sığır varlığı
Merkez ....................................................................................2.291
Babaeski .................................................................................2.066
Lüleburgaz..............................................................................1.870
Vize .........................................................................................1.137
Pınarhisar...................................................................................704
Demirköy ...................................................................................469
Pehlivanköy ...............................................................................402
Kofçaz........................................................................................367

Kırklareli küçükbaş hayvan varlığı
Koyun - keçi varlığı

İlçe adı Hayvan sayısı
Merkez ................................................................................120.000
Lüleburgaz............................................................................55.000
Pınarhisar..............................................................................45.000
Vize .......................................................................................35.000
Babaeski ...............................................................................32.000
Kofçaz...................................................................................31.000
Demirköy ..............................................................................17.500
Pehlivanköy ............................................................................6.500
Toplam................................................................................342.000

Kırklareli’mizden AB, ABD, Japonya, G. Kore, Orta Doğu ve Bazı
Balkan ülkeleri dahil 30 kadar ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı ya-
pılmaktadır.

Sütümüzün % 47’si Modern Çiftliklerden olup; kalite olarak AB
Standartlarındadır. Aile işletmelerimiz tarafından ise sütümüzün
%53’ü üretilmekte olup; onlarında standardı  (ortak sağım ünite
tesisi kurulması ve hijyen eğitim ile) her geçen gün iyiye taşın-
maktadır.

Türkiyedeki ari işletmeler
Kırklareli .....................................................................................208
Diğer iller ...................................................................................310
Toplam.......................................................................................508

Türkiyedeki AB onaylı işletmeler
Kırklareli .........................................................................................9
Diğer iller .....................................................................................23
Toplam.........................................................................................32

Et-süt kurumu tesisi neden 
kırklarelinde kurulmalı?
1-) Bizim için KIRKLARELİ’nin ülke genelinde markalaşmış tesislerle
anılması- tanınması önemlidir. İlimizin buna ihtiyacı da vardır. Hay-
vancılığımızın geldiği düzey itibarıyla;  özellikle peynir ve süt olmak
üzere hayvansal ürünlerdeki kalitemizin, ülke genelinde bilinmeye
ihtiyacı da vardır. 
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Bu nedenlerle “Et -Süt Kurumu” tesisi KIRKLARELİ’mizde kurulma-
lıdır. 
2-) İlimizde  hayvancılıkla uğraşan aile nüfusunun  ve hayvan varlı-
ğımızın %90’ından fazlası Merkez ilçe, Kofçaz, Pınarhisar, Babaeski
ve Lüleburgaz da   bulunmaktadır. 
Kurulacak tesisin yetiştiricilerin yoğun bulunduğu bölgenin içinde
veya yolu üzerinde olması; üreticilerin lehine olduğu kadar, tesisin
rantabl olarak çalışmasına ve
bölge hayvancılığımıza çok
büyük fayda sağlayacaktır.
3-) İlimizde kurulacak olan te-
sisin en uygun yeri; Kırklareli
ve Babaeski arasındaki yol
güzargahıdır. Çünkü  ilimizde
yılda 41.500 Büyükbaş ve
300. O00 kadar küçükbaş
kasaplık hayvanın  çok bü-
yük bir kısmı  buradan istan-
bul’a sevk edilmektedir.
Yine komşu ilimiz Edirne’nin
de canlı hayvan sevklerinin
yolu üzeridir. Kısmen Tekir-
dağ ilimizin bazı ilçelerine de
yakındır. Dolayısıyla bölge
üreticilerimizin de bildiği ve
en gelişmiş ulaşım imkanları-
na sahip bir bölgedir.
4-) Et Süt Kurumumuzun

Bölgemizde ki bakım ve yetiştirme çiftliği; ilimiz Türk Geldi Çiftliğin-
de bulunmaktadır. Hayvansal ürün işleme tesislerinin de ilimizde
kurulması ayrıca bir avantajdır.
5-) Burada kurulacak olan tesiste elde edilen hayvansal ürünlerin
İstanbul’a veya diğer bölgelere sevki de ulaşım yollarının gelişmişlik
düzeyi ile çok avantajlıdır.
6-) Kurulacak olan tesiste çalışacak personelin ulaşım imkanları için

en uygun yerdir.
7-)Tesiste kalan ailelerin  eği-
tim, sağlık, kültürel, ticari ve
sosyal alanlara ulaşım imkanı
da her zaman kolay ve müm-
kün olacaktır.

Sonuç olarak ilimizin tanınırlığını
sağlamak, hayvancılığımızı daha
da ileri taşıyabilmek, kurulan iş-
letmenin rantabl çalışmasını sağ-
lamak, ilimize ve bölgemize en
büyük ekonomik ve sosyal fay-
dayı sağlayabilmek için entegre
tesisin için en uygun yer; “Kırkla-
reli- Babaeski” arasındaki bölge-
mizdir.  

Şerafettin UÇAR
Veteriner Hekim
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Normal şartlar altında do-
ğum yapan ineklerin
yaklaşık dörtte üçü yav-

ru zarlarını doğumdan sonra 6
saat, geriye kalan kısmı ise 24
saat içinde atarlar. Ancak kuru
dönemde yaşanan stres, güç
doğum, besin maddesi yeter-
sizliği veya dengesizliği vb ne-
denlere bağlı olarak doğumdan
sonra ineklerin bir kısmı sonunu
atamamaktadır. Dolayısıyla do-
ğumdan 12 ile 24 saat sonra
yavru zarlarının atılamaması re-
tensiyo sekundinarum (RS) ya
da halk arasında bilinen ismiyle
eş atmama veya son atmama
şekillenmektedir. İneklerde nor-
mal sürede yavru zarlarının dı-
şarıya atılma zamanları Tablo
1’de sunulmuştur. Yavru zarları-
nı atamayan yani RS şekillenmiş
bir inekte yavru zarlarının ute-
rusta kalma süresi ise yaklaşık
7 gün olarak hesaplanmıştır. Ya-
pılan birçok araştırmaya göre
ineklerde RS görülme insidensi
yaklaşık % 3 ile % 39 arasında
değişmektedir. Amerika Birleşik
Devletleri Tarım Bakanlığının
yaptığı bir çalışmaya göre
(NAHMS, 1996), ineklerde RS
görülme oranı % 7.8±0.2 olarak
belirtilmektedir. 
Yavru zarlarının atılamaması ilk
tohumlama süresinin uzatmak-
ta, metritis ve endometritis olu-
şumunu yaratmakta ve sürüdeki
infertilite oranını artırmaktadır.
Ayrıca RS; kistik ovaryum sayı-

sını artırmakta, daha düşük süt
verimine sebep olmakta ve
ineklerin sürüden çıkarma ora-
nını artırmaktadır. Ancak diğer
yandan Grohn ve ark. RS’ nin
sürüden çıkarma riskini etkile-
mediğini iddia etmektedir. Ayrı-
ca RS sürüdeki ketozis, aboma-
sum deplasmanları ve mastitis
riskini de artırmaktadır. Yavru
zarlarını atamayan ineklere ya-
pılan uygunsuz müdahaleler,
uterusta bakteriyel kontaminas-
yon riskini artırmakta ve uterus
involusyonunu zayıflatmaktadır.
Ayrıca güç doğum yapmış gebe
düvelerde RS oluşma riski 3-4
kat daha da artmaktadır.
Guard her bir inekte yaşanan
RS vakası için toplam ekonomik
kaybın yaklaşık 285 $ olarak

tahmin etmektedir. Yapılan baş-
ka bir araştırmada RS’nin eko-
nomik kayıp yarattığı alanlar
analiz edilmiştir. Buna göre en
fazla ekonomik kayıpların ya-
şandığı kısımlar sırasıyla; % 40
süt verimindeki azalma, %32
Veteriner Hekim harcamaların-
daki artış, % 19 sürüden çıkar-
ma oranının artması ve % 9 iki
buzağılama arasındaki sürenin
artması şeklinde sıralanmıştır.
Yine başka bir çalışmada RS ya-
şanan ineklerde yaşamayanlara
göre, sırasıyla günlük süt veri-
minde 1.4 kg, gebelik oranında
ise % 14 oranında bir azalma ol-
duğu tespit edilmiştir.  

RS risk faktörleri 
İneklerde RS oluşumunu etkile-
yen direkt ya da dolaylı birçok
faktör bulunmaktadır. Bu risk
faktörleri şu şekilde sıralanabilir:
İkizlik, güç doğum, ölü doğum,
abort, birden fazla doğum, pro-
gesteron ve östrojen değişiklik-
leri, yaş, sezaryen, her türlü
stres faktörü, kısa kuru dönem,
mevsim, erken doğum, ve çevre
sıcaklığı gibi birçok faktör etkile-
mektedir.
Ayrıca doğum öncesi dönemde
ineğin negatif enerji dengesine
girmesi, rasyonlardaki vitamin

Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU 
Hayvan Besleme ve Beslenme hastalıkları Anabilim Dalı, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa

İneklerde beslenme - 
Retensiyo sekundinarum ilişkisi

Tablo 1: Doğum sonrası yavru zarlarının atılım zamanları*

A, D, E, β-Karoten ile kalsiyum,
fosfor, selenyum, iyot, krom gibi
minerallerin düzeyleri RS oluşu-
munu etkileyebilmektedir.

Doğum öncesi bağışıklık
sisteminin önemi
İneklerde birçok faktöre bağlı
olarak değişmekle birlikte; do-
ğumdan 2-3 hafta öncesi ile do-
ğumdan 2-3 hafta sonrası, yani
geçiş döneminde bağışıklık sis-
tem baskılanmaktadır. Bağışık-
lık sistemi zayıflamış ineklerde
RS ve metritis gibi hastalıkların
oluştuğu birçok araştırmacı ta-
rafından dile getirilmektedir. Ge-
çiş döneminde yaşanan bu so-
runun nedeni tam olarak bilin-
memekle birlikte, olası şu se-
bepler üzerinde durulmaktadır.
Özellikle gebeliğin son dönem-
lerinde yavru büyüklüğünün ve
yavru sularının artışına bağlı ola-
rak rumen hacminin azalması,
doğum zamanı yaklaşırken de-
ğişen hormonal dengeler (pro-
gesteronun azalması, östrojenin
artması ve kortizon salınımı) ve
yaşanan doğum stresine bağlı
olarak ineklerde kuru madde tü-
ketimi azalmaktadır. Kuru mad-
de tüketiminin azalmasına bağlı
olarak enerji, protein, vitamin ve
mineral alınımında yetersizlikler
olmaktadır. Ayrıca kuru madde
tüketiminin yeterli düzeyde ol-
maması; hayvanın negatif enerji
dengesine girmesine, bağışıklık
sisteminin zayıflamasına ve bir-
çok metabolik ve enfeksiyöz
hastalıkların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Negatif enerji
dengesine giren ineklerde kan-
da esterleşmemiş yağ asitlerinin
(EYA) oranı artmaktadır. Bu du-
rum hayvanlarda RS oluşum ris-
kini yükselmektedir. Ayrıca kan-
da EYA miktarının artmasıyla
birlikte, vitamin E yetersizliği de
eklenince RS oluşma riski daha
da büyümektedir. 
Yapılan araştırmalar değerlendi-
rildiğinde RS oluşum riski ile ba-

Doğum Sonrası Yavru zarlarının
Zaman, saat atılım oranı, %
3 16
6 77.3
9 88.7

12 94.6
15 96.2
18 97.8
21 98.5
24 100.0

*Yavru zarlarını doğumdan sonra 24 saat içinde atan toplam
871 ineğe ait verilerdir. Current Therapy in Large Animal
Theriogenology (2nd Ed.) kitabının H.Eiler and K. A. Fecteau
tarafından yazılan 45. bölümünden alınmıştır.
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Enerji ve protein
Kuru dönemde protein ve enerji
yönünden yetersiz beslenen
ineklerde kondüsyon kaybı şe-
killenmektedir. Kondüsyonu za-
yıf hayvanlara birde doğum es-
nasında yaşadıkları stres ekle-
nince plasentayı dışarı atma gü-
cünde de zayıflama şekillen-
mektedir. Vücut kondüsyonu
çok yüksek hayvanlarda RS
oluşma riskinin artacağı bilin-
mektedir. Süt ineklerinde bes-
lenme durumunu (negatif enerji
dengesi, aşırı yağlı veya aşırı za-
yıf) değerlendirmek için vücut
kondüsyon puanı (VKS) en çok
kullanılan araçlardan biridir. Bu
nedenle sürü takibi yapılırken
ineklerin fizyolojik dönemlerine
göre vücut kondüsyonları takip
edilmeli ve beslenme programı
buna uygun ya    pılmalıdır. Buna
göre fizyolojik dönemlerine gö-
re hedeflenen VKS değerleri
Tablo 2’de belirtilmiştir. Bu dö-
nemde hayvanların canlı ağırlık-
larına göre yeterli ve dengeli
rasyonlar hazırlanarak ineklerin
önlerine sunulmalıdır. Buna gö-
re geçiş döneminde bulunan

duğu belirtilmektedir. Bu durum
hipokalsemi ile bağışıklık siste-
mi arasında bir ilişkinin var oldu-
ğunu göstermektedir. Bazı araş-
tırmacılar uterus motilitesinin RS
üzerinde az da etkili olduğunu
iddia etmektedirler. Diğer yan-
dan bazıları ise uterus motilite-
sinin RS üzerinde herhangi bir
etki yaratmadığını savunmakta-
dırlar. Bu açıdan bakıldığında
uterus kontraksiyonları RS ilişki-
si yerine, bağışıklık sistemi RS
ilişkisi üzerinde durulması daha
mantıklı gibi görünmektedir. Ay-
rıca hipokalsemiye bağlı olarak
kuru madde tüketiminin azalma-
sı, aynı zamanda RS’de yaşa-
nan bir durumdur buda önemli
ortak bir ilişkinin varlığını göster-
mektedir. 
Özellikle gebeliğin son 1 ayın-
daki; enerji, protein, fosfor, kal-
siyum, selenyum, iyot, vitamin
A, D, E yetersizliği veya denge-
sizliği ineklerde RS şekillenme
riskini artırmaktadır. Diğer yan-
dan rasyonlarda aşırı enerji,
protein ve kalsiyum varlığı da
aynı şekilde RS riski yüksel-
mektedir.

Tablo 3. Geçiş Dönemindeki Sığırlar İçin Önerilen Besin Maddeleri (Kuru Madde Esasına Göre)*

ğışıklık sistemi arasında çok cid-
di bir ilişkinin var olduğu görül-
mektedir. Yapılan çiftlik ve saha
ziyaretlerinde doğuma yaklaşan
dönemlerde değişik nedenler-
den dolayı fazla stres yaşayan
ineklerde yaşamayanlara göre
RS’nin daha fazla oluştuğu göz-
lenmektedir. Bilindiği gibi geçiş
döneminde vücudun savunma
sistemlerindeki sorumlu kompe-
nentlerinde değişiklikler meyda-
na gelmektedir. Örneğin nötrofil
ve lenfosit fonksiyonları, antikor
cevapları, sitokin üretimi değiş-
mektedir. Süt ineklerinde do-
ğum öncesi dönemde nötrofil
fonksiyonlarında meydana ge-
len azalma; metritis, mastitis ve
RS gibi hastalıkların oluşma ris-
kini artırmaktadır. Özellikle ge-
beliğin sonlarına doğru yaşanan
stresin bağışıklık sisteminin za-
yıflamasına sebep olduğu ve
bunun da kortikosteroid gibi
stres hormonlarının salınımını
teşvik ettiği bilinmektedir. Ayrıca
geçiş döneminde yaşanan oksi-
datif stres hayvanları diğer has-
talıklara karşı daha duyarlı hale
getirmektedir. Gebelik, doğum
ve laktasyon başındaki metabo-
lik ihtiyaçlarla ilişkili olarak inek-
lerde reaktif oksijen türlerinin
(ROT) miktarında artışlar olmak-
ta ve üretilen bu ROT miktarı,
antioksidan savunma sistemini
aştığı takdirde hayvanda oksi-
datif stres oluşmaya başlamak-
tadır. Bu ROT’lar lipid peroksi-
dasyonunu başlatır ve hücrelere
zarar vermeye başlar. Özellikle
bağışıklık sisteminden sorumlu
hücreler oksidatif strese çok da-
ha duyarlıdırlar. Çünkü onların
hücre duvarları yüksek miktarda
çoklu doymamış yağ asidi içer-
mektedir ve bundan dolayı pe-
roksidasyona çok daha duyarlı-
dırlar. Ayrıca bağışıklık hücreleri
uyarıldıklarında aynı zamanda
çok fazla miktarda ROT üret-
mektedirler.
Doğumun son günlerinde yaşa-
nan ani östrojen ve progesteron
düzeylerindeki değişiklikler ve

doğum esnasında plasma korti-
zol seviyesinin çok ciddi bir şe-
kilde artması bağışıklık sistemi-
nin baskılanmasını etkileyen bir
diğer faktördür. Yavru zarlarını
atamayan ineklerde doğumdan
2 hafta önce veya doğum esna-
sında alınan kan örneklerinde,
vücudun savunma sisteminden
sorumlu lökosit (özellikle nötro-
fil) ve interlöykin 8 düzeyinde
belirgin bir azalma olduğu tespit
edilmiştir. Diğer yandan akrabalı
yetiştirmenin de bağışıklık siste-
mi üzerine olumsuz etki göster-
diği iddia edilmektedir.      
Süt inekleri üzerinde yapılan
son araştırmalarda hücre içi kal-
siyum düzeyinin bağışıklık siste-
mi (mononükler hücre) üzerin-
de çok önemli bir role sahip ol-

Kurudaki Sığırlar Erken Laktasyon

Besin Grup Erken Geç (1-21 gün)
Kuru Madde Alımı Düve 1.7-1.9 1.4-1.6 >2.2
(Canlı Ağırlığın yüzdesi) Sığır 1.9-2.1 1.6-1.8 >2.5
NE, Mcal/kg Sığır 1.2-1.32 1.49-1.56 1.69-1.74
ADF, % 21-30 21-25 17-21
NDF, % 38-45 33-38 25-33

Sığır 0.9-1.1 0.7-0.9 0.95-1.05
NFC, % Düve 29-32 35-40 36-38

Sığır 28-30 34-38 36-38
HP, % Düve 13-14 15-16 18-19

Sığır 12-13 13-14 17-18
RDP, % 68-72 64-67 60
RUP, % 28-32 33-36 40
MP, g/gün Düve 900-1000 1000-1100 1200-1800

Sığır 850-950 1050-1150 1700-2300
Ca, % 0.4-0.6 0.6 0.85-1.0
P, % 0.25-0.30 0.30-0.40 0.35-0.40
Mg, % 0.2-0.25 0.35-0.40 0.25-0.3
K, % 0.65-1.0 <1.5 1.2
Na, % 0.10 0.1 0.3-0.35
Cl, % 0.15 0.15(0.8)2 0.30-0.35
S, % 0.16-0.2 0.2(0.4)2 0.2-0.25
Se, mg/kg 0.3 0.3 0.3
Vit A (IU/kg) 6486 8000 8000
Vit D (IU/kg) 1769 2000 2000
Vit E (IU/kg) 80 120 120

*NRC 2001’den özetlenmiştir. 

Tablo 2. Hayvanların fizyolojik dönemlerine göre 
hedeflenen vücut kondüsyon puanları

Fizyolojik Dönem Vücut Kondüsyon Skoru
Buzağılama Dönemi 3.25 - 3.75
Pik dönem 2.50 - 2.75
Orta Laktasyon Dönemi 3.00 - 3.25
Kuru Dönem 3.25 - 3.75
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inekler için rasyonlarda önerilen
besin maddesi kompozisyonları
Tablo 3’te sunulmuştur. Bu be-
sin maddelerinden birisinin ve-
ya birkaçının yetersiz olmaları
durumunda RS’nin oluşma riski
artmaktadır. Yapılan bir araştır-
maya göre; kuru dönemde %8
ve %15 ham protein içeriğine
sahip rasyonlarla beslenen
ineklerde; elde edilen sonuçlara
göre %8 ham protein ile besle-
nen grupta RS oluşma oranının
%50, %15 ham protein ile bes-
lenen grupta RS şekillenme ora-
nı ise %20 olarak bulunmuştur. 

Vitamin E
Vitamin E lipid peroksidasyo-
nunda oluşan serbest radikalle-
re karşı önemli bir antioksidan
görevi yürütmektedir. Yeşil taze
kaba yemler çok iyi vitamin E
kaynaklarıdır. Ancak konsantre
yemler ve depolanmış kaba
yemler genellikle vitamin E ba-
kımından fakirdirler. Yapılan bir-
çok çalışmada geçiş dönemin-
de yonca kuru otu, yonca silajı
veya mısır silajı gibi depolanmış
kaba yemlerle beslenen inekle-
rin plasma α-tokoferol veya vita-
min E seviyelerinde çok ciddi
düşüşler belirlenmiştir. Bu çalış-
malardaki en düşük α-tokoferol
konsantrasyonu doğumdan 1
hafta önce ile doğumdan 2 haf-
ta sonra arasındaki periyotta
gözlemlenmiştir. Depolanmış
kaba yemlerle beslenen geçiş
dönemindeki ineklere günlük
3000-4000 IU vitamin E takviye-
si plasma α-tokoferol seviyesi-
nin düşmesini engellediği gö-
rülmüştür. Başka bir deyişle ku-
ru dönemde depolanmış kaba
yemlerle beslenen ineklerde
plasma α-tokoferol seviyesini
(0.3 µg/mL) belli bir düzeyde tu-
tarak, vücudun bağışıklık siste-
mini güçlü tutmak için her kg
canlı ağırlık için 1.6 IU vitamin E
(yaklaşık 80 IU/kg kuru madde)
gerekmektedir.  
Bağışıklık sistemi üzerine vita-
min E’nin en önemli görevi nöt-
rofil fonksiyonlarında yaptığı ar-
tıştır. Geçiş döneminde oral ve-
ya parenteral vitamin E alınımı
genellikle nötrofillerin fagositik
aktivitesini etkilemez ancak yu-
tulan bakterileri öldürmek için
nötrofillerin fonksiyonunu iyileş-
tirir. Oral veya kas içi yapılan vi-
tamin E uygulamalarında RS in-
sidensinin azaldığı tespit edil-

miştir. Doğum öncesi yapılan vi-
tamin E takviyesi nötrofil süpe-
roksit anyon ve interlöykin-1
üretiminin azalmasını engelle-
mektedir. Nötrofillerin hızlı iyileş-
mesi vücudun savunma siste-
minin çalışması için çok kritiktir. 

Selenyum
Süt ineklerinin günlük selenyum
ihtiyacı 0.3 mg/kg olması tavsi-
ye edilmektedir. Bu ihtiyaç çok
az olmasına rağmen, bölgesel
olarak bazı toprakların selen-
yumca fakir olması o bölgelerde
yetişen bitkilerdeki selenyum
miktarını da düşürmektedir. Bu
nedenle selenyum rasyonlara
ilave edilmesi gerekli bir mine-
raldir. Selenyum glutasyon pe-
roksidaz enzim familyasının ya-
pısına girmektedir. Bu enzim
grupları hidrojen peroksitleri ve
lipid hidroperoksitleri yıkımlar.
Diğer bir selenoenzim olan tio-
redoksin redüktaz ise oksidatif
stresi önlemede görevli bir hor-
mondur. 
Selenyum yetersizliği olan süt
ineklerinde kanda ve sütteki
nötrofillerin bakterileri yok etme
becerisi azalmaktadır. Keçilerde
yapılan bir çalışmada selenyum
yetersizliğinde nötrofillerin ke-
motaksis göçünü azaldığı bildi-
rilmektedir. İn vitro sığır nötrofili
ve makrofajları üzerine selen-
yum takviyesinin yapıldığı bir
araştırmada ise kemotaksis gö-
çünün arttığı belirtilmektedir. Yi-
ne selenyum yetersizliği dur-
munda nötrofil ve endotelial
hücreler arasında bir yapışma
meydana gelmekte ve bu da
enfeksiyon bölgesine nötrofille-
rin akışını engellemektedir. 
Süt ineklerinde kan selenyum
veya glutasyon peroksidaz en-
zimi aktivitesinin meme içi en-

feksiyonlarla negatif bir korelas-
yona sahip olması bu iki kom-
ponenetin daha çok meme bezi
sağlığı ile ilişkili olduğunu gös-
termektedir. Selenyum ve vita-
min E (740 IU/gün) birlikte kul-
lanılması durumunda mastitis
insidansında ve klinik görünüm
süresinde sırasıyla %37 ve %62
düzeyinde bir azalma saptan-
mıştır. 
Allison ve Laven doğum öncesi
dönemde düşük selenyumlu
rasyonlara selenyum ilavesi
yapmış ve sonucunda RS insi-
dansında azalma saptamışlar-
dır. Diğer yandan bazı araştır-
macılar rasyonlara selenyumun
ilavesinin RS üzerinde herhangi
bir etki yapmamasını ise kontrol
grubunda yeterli düzeyde se-
lenyumun bulunmasına bağla-
mışlardır. Hayvanların bağışıklık
sistemini daha aktif tutmak için
genellikle vitamin E ve selen-
yum kombinasyonları kas içi
olarak uygulanmaktadır. Julien
ve ark selenyumca fakir inek
rasyonlarına oral yolla verdikleri
selenyumun kas içi kadar RS’yi
önleme konusunda etkili oldu-
ğunu belirtmektedirler. Yavru
zarlarını atamayan ineklerin,
yavru zarlarını atan ineklere gö-
re plasental organlarda daha
düşük glutasyon peroksidaz ak-
tivitesine sahiptir.

Fosfor
Rasyonlardaki kalsiyum veya
fosfor metabolizmasındaki bo-
zukluklara bağlı olarak RS olu-
şabilmektedir49. Diğer yandan
%0.30 ile %0.70 fosfor (kuru
madde esasına göre) içerikleri-
ne sahip kuru dönem rasyonla-
rı hazırlanmıştır. Buna göre el-
de edilen sonuçlar değerlendi-
rildiğinde kuru dönem rasyon-

larındaki fosfor düzeyi ile RS
arasında bir ilişkinin olmadığı
görülmüştür.  

Krom
Gebeliğin son 9 haftasından iti-
baren 3.5 mg/gün krom ilavesi
süt ineklerinde RS insidansını
%16’ya karşı %56 oranında
azaltmaktadır.

β-Karoten
Oldham ve ark süt inekleri üze-
rinde yaptığı bir araştırmada ku-
ru dönemde günlük 50000IU vi-
tamin A veya günlük 300 mg β-
karoten takviyesinin meme en-
feksiyonlarını veya mastitis insi-
dansını etklemediğini saptamış-
lardır. Yapılan başka bir araştır-
mada vitamin A ve β-karotenin
süt ineklerinde RS ve metritis
üzerine etkileri incelenmiş ve
kontrol grubuna vitamin A takvi-
yesi yapılmamıştır. 
Deneme gruplarındaki hayvan-
lara 120000IU/gün vitamin A,
300 mg/gün β-karoten ve 600
mg/gün β-karoten ilavesi yapıl-
mıştır. Buna göre hem vitamin
hem de β-karoten alan inekler-
de RS insidansında kontrol gru-
buna göre azalma saptanmıştır.
Ancak metritis insidansında ise
sadece β-karoten alan ineklerde
daha düşük bulunmuştur.     
Sonuç olarak yapılan araştırma-
lar değerlendirildiğinde RS olu-
şum riski ile bağışıklık sistemi
arasında çok ciddi bir ilişkinin
var olduğu görülmektedir. Yani
hayvanın bağışıklık sistemini
olumsuz etkileyebilecek her tür-
lü faktör RS oluşum riskini artır-
maktadır. Bu anlamda düşünül-
düğünde özellikle geçiş döne-
minde bulunan inekler için, do-
ğumlarını rahat yapabilmeleri
için stres yaratacak her türlü
faktörün azaltılması, gerekli kon-
forun sağlanması ve uygun bes-
lenmenin yapılması gerekmek-
tedir. Sürüde yaşanan RS insi-
dansı yaklaşık olarak %7-8’in
üzerinde olursa beslenme açı-
sından özellikle doğum öncesi
döneminde şu noktalara dikkat
edilmelidir: 
a. Rasyonun yeterli düzeyde
enerji ve protein dengesinin
sağlanması, 
b. Rasyonda selenyum, kalsi-
yum, fosfor, iyot gibi minerallerin
kontrolü
c. Vitamin A, E ve β-karoten dü-
zeyinin kontrolü.

Ocak, Şubat, Mart 2015
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Hayvancılık sektörü ülke-
miz için önemli bir sek-
tördür. İnsanların sağlıklı

ve dengeli beslenmesi, kırsal
alanların gelişmesi, tarımda ve-
rimliliğin artması nedeniyle
önemli bir yere sahiptir. Bu ne-
denle hayvansal üretime yatırım
yapmak ve verimliliği arttırmak
hem bölge insanımız hem de ül-
kemiz insanı için önemlidir. Top-
lumun daha sağlıklı yaşaması,
insan ömrünün uzun olması,
gelecek nesillerin sağlıklı, dina-

İşletmemiz 750 sağmal olmak üzere toplamda 2000 
büyükbaş hayvanı bünyesinde barındırabilecek süt üretim
tesisi ve 3000 adet besilik dana barındırabilecek besi üretim tesisi,
et işleme entegre tesisi, 20 ton süt işleyebilecek 
süt işleme tesisi projesidir.

Ergene Hayvancılık

mik, zeki olabilmeleri hayvansal
ve bitkisel kökenli protein tüke-
timine bağlıdır. Bu nedenle sek-
töre 2006 yılında yatırım yapıl-
mıştır. Amacımız ülkemiz insan-
larına sağlıklı, kaliteli ve hijyenik
süt ve süt ürünleri, et ve et ürün-
leri sunmak, bölgemiz ve ülke
insanımıza istihdam sağlamak,
yaratabildiğimiz kadar katma
değer yaratıp ülke ekonomimize
sağlayabileceğimiz en büyük
katkıyı sağlamaktır. En büyük
dileğimiz sektörde uzun yıllar

kalıcı olup, Türkiye’de
ve dünya referans kabul edilen,
yenilikler yaratabilen, bilimin ışı-
ğında en modern üretimi yapan

işletme olmaktır. Bu amaçlar
doğrultusunda şirketimiz 2006
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dıran ari bir işletmedir. İşletme-
mizde iki adet 240 sağmal hay-
vanı barındırabilecek sağmal
ahır, 200 genç hayvana barındı-
rabilecek bir genç hayvan ahırı,
bir adet revir ve doğumhane,
idari bina, 2500 tonluk iki adet
silaj çukuru, 1000 m2’lik kuru ot
deposu, iki çarpı yirmilik toplam
kırk hayvanı aynı anda sağım
yapabilecek sağımhane, 13 ton
sütü depolayabilecek süt tankı,
veteriner hekim çalışma ve
muayene odası, çalışanlar için
sosyal tesisler bulunmaktadır.
Sağımhanemiz hızlı çıkış tipi sa-
ğımhanedir ve trakyada kurulan
ilk hızlı çıkışlı sağımhane olma
özelliğini taşımaktadır. İşletme-
miz toplam 350.000 m2’lik tarım

alanında tükettiği kaba yemin
%70’ini kendisi üretebilen nadir
işletmelerdendir.  İşletmemiz de
çevreyi korumaya verdiğimiz
önemden dolayı 18.000 m3 de-
polama kapasiteli sıvı gübre la-
günü ve 5.000 ton kapasiteli katı
gübre depolama havuzu mev-
cuttur. Seperatör sistemi ile katı
organik gübre elde edilmekte
ve elde edilen bu gübreler yine
işletmenin kendine ait olan ta-
rım arazilerinde kullanılmakta-
dır. İşletmemizin Genel Müdürü
Veteriner Hekim Ömer Şamil
Beşer’dir. İşletmede 20 kişilik bir
personel ekibi bulunmaktadır.
Personelimize başta kendi sağ-
lıkları olmak üzere hayvanlarımı-
zın sağlığı ve refahı için hijyeni

konusunda, iş güvenliği konu-
sunda, hayvancılıkla ilgili teknik
konularda uzman öğreticiler,
eğitmenler ve işyeri hekimleri ta-
rafından düzenli olarak eğitimler
verilmektedir. Halkımızın kaliteli,
sağlıklı ve hijyenik çiğ süt alabil-
meleri için Bakanlığımızın ari iş-
letmelere çiğ süt satış izni ver-
mesi gerektiğini düşünüyoruz.
Böylece sokaklarda satılan sağ-
lıksız ve kalitesiz süt satışlarının
önüne geçilmiş olur. Sağlıksız
ve kalitesiz süt insan sağlığı açı-
sından birçok hastalığa neden
olmaktadır. Bu nedenle en bü-
yük hedefimiz sağlıklı ve hijye-
nik ortamda süt ve süt ürünleri-
ni, et ve et ürünlerini tüketiciye
direkt olarak sunmaktır.

yılında Ergene Hayvancılık Ta-
rım ve Gıda Ürn. San. Tic. Ltd.
Şti. unvanı ile kurulmuştur. Şir-
ketimiz modern çiftlik olarak
Trakya’da kurulan ikinci büyük
çiftliktir. Trakya’mız da bölge in-
sanı olarak bu alanda yatırımcı
olmaktan ve sektöre öncülük et-
mekten her zaman onur duy-
maktayız. İşletmemiz Kırklareli
ili Lüleburgaz ilçesi Alacaoğlu
köyü mevkiinde kurulmuştur. İş-
letmemiz 750 sağmal olmak
üzere toplamda 2000 büyükbaş
hayvanı bünyesinde barındıra-
bilecek süt üretim tesisi ve 3000
adet besilik dana barındırabile-
cek besi üretim tesisi, et işleme
entegre tesisi, 20 ton süt işleye-
bilecek süt işleme tesisi projesi-
dir. Projenin nihai amacı ürettiği
her ürünü son tüketicinin sofra-
sına koyabilmektir. İşletmemiz
kurulduğunda 200 adet Trakya
bölgesinden gebe düve topla-
yarak işe başlamıştır. Daha son-
ra sürüsünü zaman içerisinde
suni tohumlamalar ile kendisi
büyütmüştür. 2010 yılında arilik
için tarım ilçe müdürlüğüne baş-
vuru yapılmış ve 2012 yılının ba-
şında arilik belgesi alınmıştır. Bu
belge için eski sürü tamamen
kesilmiştir. Aynı yıl 260 adet
Amerika’dan 20 adet Alman-
ya’dan gebe düve ithalatı yapıl-
mıştır. Bu hayvanlar ile yeni ve
temiz bir sürü elde edilip sürü
tekrardan büyütülmüş ve arilik
vasfı işletmemizde devam ettiril-
miştir. Mevcut durumda işletme-
miz 50.000 m2 alan üzerine ku-
rulmuş, 300’ü sağmal olmak
üzere toplam 800 hayvan barın-
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olumsuz etkilediği kabul edilir
(Koyuncu, 2007). Dolayısıyla
“Hayvan Refahı” terimi bireyin
kendi çevresiyle ilişkisinin duru-
munu ifade eder ve bu durum
ölçülebilir niteliktedir. Hayvanın
çevre koşullarının üstesinden
gelmede yaşadığı başarısızlık
ve güçlükler kötü refahın gös-
tergesidir. Hayvanın yaşam sü-
resinin kısalması, hastalıklar,
anormal davranışlar, adrenal
aktivitede artış, vücut hasarı,
büyümede ve üreme etkinliğin-
de gerileme, bağışıklığın baskı-
lanması (immunosupresyon)
hayvan refahındaki gerilemenin
göstergeleridir (Broom, 1991). 
Ancak hayvan refahın tanımla-
mak o kadar da kolay değildir.
Zira refah, besleme yetiştirme
ve sağlık başlığı altındaki tüm
uygulamaların birinden veya bir-
kaçının bileşkesinden etkilene-
bilir. Bu nedenle hayvanları bes-
leme, yetiştirme ve sağlık koru-
maya yönelik uygulamalarda
yetiştiricilere yardımcı olmaya
yönelik birçok düzenleme vardır
(Hardarson, 2001). 
Organik tarım, genel olarak do-
ğal kaynaklara dayanan sürdü-
rülebilir tarımsal sistemleri
amaçlar. Hayvan sağlığı ve re-
fahının iyi yönde gelişimi bu sis-
temin bir parçasıdır. Hayvan re-
fahını tanımlayan ve gereklerini
bildiren düzenleme benzer şe-
kilde Uluslararası Organik Ta-
rım Hareketleri Federasyonu
(IFOAM) tarafından belirlenmiş-
tir (Lund ve Röcklinsberg,
2001). Federasyonun belirlediği
17 temel standarttan üçü (biyo-
çeşitliliğin korunması ve devam
ettirilmesi, uygulanan bakım ko-
şullarının çiftlik hayvanlarının
doğal davranışlarını gösterme-
sine imkân sağlaması, bitkisel
ve hayvansal üretim arasında
denge sağlanarak sürdürülebilir
besin maddeleri siklusunun
oluşturulması) organik çiftlik
hayvanları yetiştiriciliği ile ilgili-
dir (Ünal, 2007). 
Konvansiyonel hayvan yetiştiri-
ciliği anlayışında, çiftlik hayvan-
ları sadece hayvansal ürün üre-
ten aracı materyal konumunda-
dır. Oysa dünyada son yıllarda
şekillenen kimi toplumsal duyar-
lılıklar ve doğal hayvansal ürün-
lere olan talep, hayvan yetiştiri-
cilerini hayvan refah koşullarını
dikkate almaya, hayvanlara
stresten uzak bir yetiştirme
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Organik süt sığırcılığı 
ve refah

O  rganik hayvancılık son
yıllarda özellikle Ameri-
ka ve Avrupa’da hay-

vansal üretim sistemleri içerisin-
de alternatif hayvancılık yöntemi
olarak büyük bir önem kazan-
mıştır. Organik hayvancılığın en
önemli dallarından birini oluştu-
ran organik süt sığırcılığı; yük-
sek kalitede, sağlıklı, risksiz süt
ve süt ürünleri isteğine yönelik,
çevre dostu üretim teknikleriyle,
kontrollü ve sertifikalı olarak ger-
çekleştirilen bir üretim yöntemi-
dir ve hayvan refahı ile ilgili as-
gari koşulların temini organik
hayvancılığın temel ön koşulları
arasında yer almaktadır. Hay-
van refahı ve sağlığını doğrudan
etkileyen, barındırma, yetiştir-
me, besleme, damızlık seçim,
yapılan reprodüktif müdahaleler
gibi çok sayıda faktör organik
süt sığırcılığı üzerinde önemli et-
kiye sahiptir. Bu derlemede or-
ganik süt sığırcılığı işletmelerin-
de hayvan refahı ve hayvan re-
fahını etkileyen bazı unsurlar in-
celenmiştir.  
Son yıllara kadar tarımsal üre-
timde nicel artış, ana hedef ola-
rak görülürken, ürün kalitesinin
artırılması, doğal kaynakların
korunması, insan, hayvan ve
çevre sağlığı gibi konular ikinci
planda bırakılmış (Çavdar,
2007), birim alandan veya hay-
van başına sağlanan verimin
maksimum düzeye ulaşması
için, entansif tarım uygulamaları
çoğalmıştır (Duru ve Şahin
2004). Bu noktada, hayvanlar-
dan yüksek verim elde etme yö-
nünde kullanılan sentetik hor-
monlar, yem katkı maddeleri,
antibiyotikler vb. uygulamalar,
bugün hayvanlar, bitkiler, insan-
lar ve hatta yeryüzündeki tüm
canlılarda zararlı etkilerini gös-
termeye başlamıştır (Şayan ve
Polat, 2001; Er, 2002). Konvan-
siyonel üretim tekniklerinin uy-
gulandığı sanayileşmiş çoğu
Avrupa ülkesinde ekolojik den-

ge ve buna bağlı olarak insan
sağlığı bozulurken, birçok canlı
türü de yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya kalmıştır (Çavdar,
2007). Bu olumsuz sonuçlar
göz önünde bulundurularak ta-
rımsal üretimin çevre ve insan
sağlığına duyarlı, sürdürülebilir
olması amacıyla çalışmalar yü-
rütülerek “Organik Tarım” kav-
ramı ortaya konulmuştur (Atase-
ver ve Erdem, 2007). Geniş an-
lamda organik tarım, ekolojik
sistemde yanlış uygulamalar so-
nucu bozulan doğal dengeyi
yeniden kurmaya yönelik, sen-
tetik-kimyasal girdilerin üretim
ortamından uzak tutulduğu,
hastalık ve zararlılarla savaşım-
da alternatif yöntemlere yer ve-
ren, sadece üretim miktarını art-
tırmaya yönelik olmayan aynı
zamanda ürün kalitesinin de art-
masını ve sürdürülebilirliğini
amaçlayan, insan, hayvan ve
çevre sağlığına son derece du-
yarlı, her aşaması kontrollü ve
sertifikalı üretim tekniği olarak
tanımlanabilir (Çavdar, 2007). 
Organik gıda ürünlerinin dünya
ticaretinde öneminin artmasına
bağlı olarak, birçok firma ülke-
mizden organik tarım ve gıda
ürünleri talebinde bulunmaya
başlamış, 1980’lerin ortaların-
dan itibaren bu firmaların temsil-
cileri sözleşmeli üretim modeli-
ne dayalı olarak, çiftçilerimize
organik üretimi tanıtmış ve be-
nimsetmişlerdir (Demiryürek,
2004). Türkiye’de organik tarım
faaliyetleri ilk defa bitkisel üreti-
me yönelik olarak 1984 yılında
özel firmalar tarafından ithalatçı
firmaların taleplerini karşılamak
üzere ihracata dönük olarak
başlamıştır (Çavdar, 2007). Da-
ha sonraki yıllarda organik süt
sığırcılığına ilgi duyulmaya baş-
lanmış ve 1999 yılından itibaren
iç pazarda bu konuda hareket-
lenme başlamıştır (Aksoy ve
ark., 2007). 
Bu derlemede son yıllarda gide-

rek önem kazanan organik hay-
vancılığın, en önemli dallarından
biri olan, organik süt sığırcılığın-
da, hayvan refahı ve hayvan re-
fahını etkileyen barındırma, yetiş-
tirme, besleme, damızlık seçim,
yapılan reprodüktif müdahaleler
gibi faktörler incelenmiştir.  

Hayvan Refahı 
Organik hayvancılık sistemleri-
nin temel mantığı içerisinde
hayvan refahının kapsadığı ye-
rin anlaşılabilmesi ve temel ko-
şullar içerisinde ön plana çıkan
bu kavramın gelecekte üretim
yöntemleri ve sürdürülebilirlik
üzerindeki olası etkilerinin tah-
min edilebilmesi, önemli dere-
cede hayvan refahı kavramın
anlaşılabilmesine bağlıdır. Alroe
ve ark. (2001)’nın da vurguladı-
ğı gibi, hayvan refahına yönelik
değerlendirmelerin konvansiyo-
nel ya da organik üretim süreç-
leri açısından farklı olarak de-
ğerlendirilmesi beklenemez.
Sistemler arasında var olacağı
iddia edilen farklılık, organik
üretim koşullarını belirleyen dü-
zenlemelerin hayvan refahı açı-
sından konvansiyonel yöntem-
lere göre çok daha iyi koşullar
sunma potansiyeline sahip ol-
ması noktasındadır (Daş ve
ark., 2004). 
Hayvan refahı kavramı bilim
adamlarınca, geniş anlamda
hayvanın kendi çevresiyle uyum
içinde olması, içinde yaşadığı
çevreye acı çekmeden adapte
olabilmesi, psikolojik ve fiziksel
yönden sağlıklı olması hali ola-
rak tanımlanmaktadır. Zorlukla-
rın üstesinden gelme, çevrenin
ve yanlış uygulamaların oluştur-
duğu etkilere karşı huzurlu ve
mutlu bir ortamın yaratılması
olarak da tanımlanabilir. Hay-
vanların bakım ve yönetiminde
uyulması gereken kurallar yerin-
ce uygulanmıyorsa yapısal ola-
rak bu durum stres yaratabilir
ve bunun hayvanın refahını
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programı hazırlamaya itmekte-
dir. Gelişmiş pek çok ülkede
hayvan refahı ile ilgili oluşturu-
lan yaşam standartları, yasalar
çerçevesinde denetim altına
alınmakta ve zorlayıcı yaptırım-
lara dönüştüğü görülmektedir.
Burada amaç hayvanlardan sa-
dece yüksek verim elde etmek
değil, aynı zamanda hayvanla-
rın türe özgü normal davranışla-
rını sergileyebilecekleri, stresten
uzak yetiştirme koşullarının ha-
yata geçirilmesidir (Karaağaç,
2009).  

Organik süt sığırcılığı 
Konvansiyonel hayvancılık için-
de yer alan entansif hayvancılık-
ta, yetiştiriciliğin çok sayıda hay-
vanla daha yoğun yapılması,
hayvan başına yüksek verim el-
de edilmesinin amaçlanması ve
üretim sırasında ekonomik ku-
ralların öncelikli olarak göz önü-
ne alınması genellikle ekolojik
dengeyi geri plana itmiştir (Şa-
yan ve Polat, 2004; Ünal, 2007).
Teknolojinin gelişmesiyle birlik-
te hayvancılığın birçok alanında
çeşitli kimyasal bileşiklerin kul-
lanılması verimlerde artış sağla-
mıştır. Ancak aşırı dozda ve ço-
ğu zaman yerinde kullanılma-
yan kimyasal maddeler zaman-
la insan ve hayvan sağlığı ile
çevre üzerinde olumsuz bir du-
rum yaratmaya başlamıştır
(Ünal, 2004). Bu noktada ortaya
çıkan sorunları önlemek için ye-
ni bir alternatif üretim şekli ola-
rak her aşaması sertifikalı ve
kontrollü olan organik hayvancı-
lık gündeme gelmiştir.  
Organik hayvancılık, hayvan re-
fahını ve sağlık korumayı esas
alan, çevreye zarar vermeyen,
en az pestisit taşıyan, kaliteli
hayvansal ürünlerin sertifikalı ve
kontrollü olarak üretilmesidir
(Valle ve ark., 2007). Organik
Tarımın Esasları ve Uygulanma-
sına ilişkin Yönetmelikte, orga-
nik tarım dışındaki tüm metotlar
konvansiyonel tarım metotları
olarak tanımlanmıştır (Anomim,
2005). Organik hayvancılığın
önemli dallarından birini oluştu-
ran organik süt sığırcılığı; yük-
sek kalitede, sağlıklı, risksiz süt
ve süt ürünleri talep eden tüke-
ticilere yönelik olarak, çevre
dostu üretim teknikleriyle, kont-
rollü ve sertifikalı olarak gerçek-
leştirilen bir üretim yöntemidir
(Aksoy ve ark. 2007; Anonim,

2004) ve organik ruminant yetiş-
tiriciliğinde en fazla araştırılan
alanlardan biridir (Hovi, 2004).
Organik süt sığırcılığı sürdürüle-
bilir hayvancılık ve hayvan refahı
standartlarının geliştirilmesi,
üretimde çevreye olumsuz etki-
lerin en alt düzeye indirilmesi,
üretici gelirlerinin artırılması ve
sürü sağlığının korunması gibi
nedenlerle günümüzde özellikle
Amerika Birleşik Devletleri ve
Avrupa Birliği ülkelerinde alter-
natif hayvancılık üretim modeli
olarak önemli bir konuma gel-
miştir. Çevre dostu üretim tek-
nikleri kullanılarak, kontrollü ve
sertifikalı olarak gerçekleştirilen
organik süt sığırcılığı yetiştiricili-
ğiyle, kalite değeri yüksek ve
sağlıklı süt ve ürünlerine yönelik
artan talebi karşılamaya çalışıl-
maktadır (Aksoy ve ark., 2007;
Anonim, 2004). 
Organik süt sığırcılığı işletmele-
rinde temel ilkeler; pazar değeri
olan organik süt ve süt ürünle-
rini yeterli miktarda üretmek,
toprak ve bitkilerden biyolojik
çevrime uygun şekilde en üst
düzeyde yararlanmak, mera ve
toprak yapısının uzun yıllar kul-
lanıma uygun olmasını sağla-
mak, su kaynaklarının temiz ve
etkin kullanımını sağlamak, üre-
tim sırasında oluşabilecek artık
ve kirliliği en alt seviyeye indir-
mek, üretimi gerçekleştirirken
genetik çeşitliliği de korumak,
çalışan iş gücüne yeterli kazanç
sağlayabilmek, elde edilen
ürünleri insan sağlığını tehdit
eden mikroorganizmalardan
uzak tutarak tüketicilere risksiz
ürün sunabilmektir. Başka bir
deyişle; bu sistemde yüksek
süt verimi ve düşük maliyet ye-
rine çevrenin korunması, hay-
van sağlığı ve refahı ön plana
çıkmaktadır (Natua ve ark.,
2005; Sundrum, 2001). Organik
süt sığırcılığında uygulanan
hayvan refahı ve sağlığını doğ-
rudan etkileyen, barındırma, ye-
tiştirme, besleme, damızlık se-
çimi, üremeye yönelik uygula-
malar gibi ilkeler organik süt sı-
ğırcılığı üzerinde hayvan sağlığı
ve refahına ilişkin önemli etkiye
sahiptir (Çiçek ve Tandoğan,
2009).  

Organik süt sığırcılığında 
hayvan refahı 
Hayvan başına ayrılan alanın
yetersizliği, bakım ve besleme

koşullarındaki düzensizlikler,
damızlık seçimi, üremeye yöne-
lik uygulamalarda ortaya çıkan
sorunlar, hayvanlarda metabo-
lik hastalıklar, ayak-tırnak prob-
lemleri ve mastitis gibi hastalık-
lara yakalanma riskini artırmak-
ta bu da süt ve döl veriminde
düşmeye neden olmaktadır
(Alapala ve Ünal, 2009). Hay-
van refahına ilişkin yetiştirme
pratikleri arasında değişik açı-
lardan farklılıklar bulunan orga-
nik ve konvansiyonel işletmeler-
de en büyük farklılık, besleme
ve tedavi uygulamalarıdır (Har-
darson, 2001) ve organik süt sı-
ğırcılığı işletmelerinde uygula-
nan yetiştirme pratikleri üretim
ve hayvan refahı üzerinde etkin
rol oynamaktadır (Atasever ve
Erdem, 2007).  
Organik süt sığırcılığı işletmele-
rindeki temel ilkelerinden biri,
toprak ve bitkilerden biyolojik
çevrime uygun şekilde en üst
düzeyde yararlanmaktır. Mera-
ların ve verilen kaba yemlerin
enerji içeriği ve kaliteleri yeterli
düzeyde olduğunda, organik
sürülerde ketosis gibi metabolik
hastalıkların görülme sıklıkları
da düşük düzeyde gerçekleş-
mektedir(Reksen ve ark., 1999).
Yapılan bazı çalışmalar, organik
sürülerde bazı metabolik hasta-
lıkların (mastitis, ketosis, süt
humması vb.) konvansiyonel
sürülere oranla daha düşük dü-
zeyde olduğunu göstermiştir
(Reksen ve ark., 1999; Hamil-
ton ve ark., 2002). Ayrıca, Ata-
sever ve Erdem (2007), kapalı
ahırlarda barındırılan süt inekle-
rinde memenin zeminle teması-
nın ve memedeki incinme ora-
nının yüksekliği Uzmay ve ark.
(2003), sürü içinde yeni mastitis
olgularının azaltılması bakımın-
dan, meraya dayalı organik süt
sığırcılığının bir avantaj oluştur-
duğunu bildirmektedir. Sığırla-
rın, konvansiyonel sürülerdeki-
lere göre kapalı ahırlarda daha
az süreyle tutulması (Olivo ve
ark., 2005) ve duraklara bağlan-
maması (Von Borell ve Soren-
sen, 2004), zemine yeteri kalın-
lıkta altlık serilmesi ve kapalı
alanın en az %75’i kadar gezin-
me alanı ayrılması (Hermansen,
2001) ayak bacak hastalıkları
üzerinde önemli derecede etki-
lidir. Nitekim, yapılan bazı çalış-
malar, organik sürülerde ayak
hastalıkları insidensinin 20 va-

ka/100 inek, konvansiyonel sü-
rülerde ise 35.6 vaka/100 inek
olarak gerçekleştiğini ortaya
koymuştur (Anonim, 2003; Ess-
lemont ve Spincer, 1993). Or-
ganik yetiştirilen süt sığırlarının
kaba yemi süte çevirme etkin-
liklerinin ve sürü içindeki sağ-
mal inek oranının konvansiyo-
nel sürülerdekine oranla daha
yüksek olduğu bildirilmektedir
(Reksen ve ark., 1999). Kon-
vansiyonel yetiştirilen sürüler-
deki ineklerin süt verimlerinin
organik sürülerdekine göre da-
ha yüksek (Reksen ve ark.,
1999; Olivo ve ark., 2005; Se-
heshed ve ark., 2003), laktoz
oranlarının düşük, süt yağı ve
protein düzeylerinin ise yüksek
olduğu bildirilmektedir (Olivo ve
ark., 2005). Organik olarak ye-
tiştirilen süt sığırlarında, kon-
vansiyonel sürülerdekilere göre
döl tutma oranlarının daha yük-
sek, gebelik başına tohumlama
sayısı ile sürüdeki ayıklama ora-
nının daha düşük, servis periyo-
du ve buzağılama aralığının ise
daha kısadır (Reksen ve ark.,
1999).  
Avrupa’da son 30 yılda süt veri-
minin %50 artmış olması sürekli
yüksek süt verimi yönünde ya-
pılan genetik seleksiyonların so-
nucudur. Süt sığırlarında yük-
sek süt verimi yönünde yapılan
uzun süreli seleksiyonlar ve da-
mızlık seçimi beraberinde getir-
diği sağlık sorunlarıyla birlikte
hayvan refahında gerilemeye
neden olmuştur. Zira bu seçim
süt sığırlarında ayrıca vücut ya-
pısını, şeklini bunun sonucu ola-
rak davranış isteklerini ve orta-
ma uyum yeteneklerini olumsuz
yönde değiştirmiştir. Ayrıca süt
verimini etkileyen genetik bile-
şenlerle, topallık, mastitis, döl
verimi ve metabolik hastalıklar
arasında pozitif korelasyon ol-
duğu saptanmıştır (Anonim,
2009). Yüksek süt verimine sa-
hip ineklerde bu etkenlerden
bazıları metabolik stres olarak
adlandırılan bir sendromun orta-
ya çıkışını tetiklemiştir. Metabo-
lik stres, genelde yem ihtiyacı ve
yem tüketimi arasındaki denge-
sizlik ile ortaya çıkmaktadır (Ko-
yuncu, 2007). ABD’de yapılan
bir çalışmada damızlıkta kalma
süresinin etkilediği yıllık sürü ye-
nileme oranının, organik sürü-
lerde yaklaşık %25, konvansiyo-
nel sürülerde ise %29 olarak
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gerçekleştiği bildirilmektedir
(Leslie, 2002). Hayvan sağlığı ve
refahının öncelikli olduğu doğa
ile özdeş organik hayvancılık
sistemlerinde yüksek verim stre-
sine zorlanmayan hayvanlarda,
metabolik ve fiziksel hastalıkla-
rın görülme oranının düşüklüğü
de göz önünde bulundurularak,
damızlıkta kalma süresinin art-
ması doğal bir sonuçtur. 
Bu bulgular, süt sığırlarında
ekonomik kayba neden olan
sağlık sorunlarının görülme sık-
lığının organik sürülerde önemli
oranda azaldığını göstermekte-
dir. Hayvan hastalıkları konu-
sunda elde edilen bu iyileşmeyi
büyük ölçüde hayvan refahı ko-
nusundaki yaptırımlara bağla-
mak mümkündür. Daha az stres
altında kalan hayvanların hasta-
lıklara karşı daha dirençli olduk-
ları ve döl verim oranının yüksel-
diği gözlemlenmektedir (Çiçek
ve Tandoğan, 2009).  

Sonuç ve öneriler
Çevre dostu üretim modelleri
arasında organik süt sığırcılığı
gelişmiş ve gelişmekte olan ül-
kelerde artan bir hızla yayılmak-
tadır. Ancak, organik üretim,
hayvancılık sorunlarını çözmeye

yönelik bir yöntem olarak düşü-
nülmemeli (Atasever ve Erdem,
2007), özellikle gelişmiş ülkeler
açısından risksiz ve güvenli,
konvansiyonel hayvancılığa al-
ternatif bir sistem olarak kabul
görmelidir. Organik hayvancılık-
ta, üretim düşüklüğü ve fiyat
yüksekliği iç pazarlar için çeki-
ciliği azaltan faktörlerden biridir
(Pekel ve Ünalan, 1999). Buna
rağmen, ülkemizde güvenli ve
sağlıklı hayvansal üretimin aracı
olan organik hayvancılığın yapıl-
ması ve elde edilen ürünlerin tü-
keticimize sunulması tedrici de
olsa gereklidir (Duru ve Şahin,
2004). 
Hayvan materyalinin içerisinde
bulunduğu sistem ile doğal ve
uyumlu bir birliktelik içerisinde
olması, organik hayvancılığın
hayvan refahına yaklaşımını ta-
nımlayan en ayrımsayıcı öngö-
rüdür (Daş ve ark., 2004). Bu
açıdan organik üretim sistemleri
için uygun ıslah ve yetiştirme
stratejilerinin seçimi-geliştirilme-
si hayvan refahı ile ilintili sorun-
ların çözümünde merkezi bir ro-
le sahiptir (Alroe ve ark., 2001).
Organik süt sığırcılığı işletmele-
rinde hayvan refahının uzun va-
dede korunabilmesi için yetiştir-

me politikalarının yüksek süt ve-
rimine daha az, persistensi, döl
verimi ve damızlıkta kalma süre-
sine daha çok önem veren yön-
de değiştirilmesi gerekir (Har-
darson, 2001). Sürekli daha
yüksek verim yönünde yapılan
seleksiyon (damızlık seçim) yö-
nünün değiştirilerek organik
hayvancılığın temel ilkeleri ara-
sında yer alan hayvan sağlığı ve
damızlıkta kalma süresi, döl ve-
rimi gibi özelliklere göre seçim
yapılması, hayvan refahını ve
bunun sonucu olarak yetiştirici-
nin hayvan başına sağlayacağı
yararı artıracaktır.  
Ruminantlar için uygulanacak
günlük besleme programların-
da kaba yemlerin kullanım ora-
nı ile ilgili olarak getirilen düzen-
lemeler çerçevesinde süt sığır-
ları için hazırlanan günlük ras-
yonların kuru madde (KM) ba-
zında en az %60 oranında kaba
yem içermesi gerektiği, özellikle
erken laktasyon dönemi için bu
oranın ilgili sertifikasyon kurulu-
şunun da izni ile %50 ye çekile-
bileceği bildirilmektedir (Ano-
nim, 2005). Söz konusu koşul-
larda yıl içerisinde düzenli ola-
rak yeterli miktarda kaba yem
materyali temini son derece

önemlidir. Besleme koşulların-
daki yetersizliklerin etkileri, hay-
van refahı bağlamında, yetiştiri-
cilerin işletme koşullarında ha-
zırlanacak karmalar açısından
yeterli bilgi birikimine sahip ol-
mamalarından dolayı artmakta
ve olumsuz sonuçlar doğurabil-
mektedir. 
Organik hayvancılıktaki sağlık
ve refah sorunlarının konvansi-
yonel hayvancılıktaki sorunların-
dan farklı olması muhtemeldir
(Bonde ve Sorensen, 2003). Or-
ganik hayvancılık standartlarına
göre klasik veteriner hizmetleri-
nin bazılarına getirilmiş olan kı-
sıtlamalar beraberinde sağlık
sorunlarında artışı ve refahta kö-
tüleşmeyi getirebilecek bir dü-
zenleme olarak karşımıza çık-
makta (Daş ve ark., 2004), bu
tip işletmelerde mastitis gibi
üretim hastalıkları daha az
(Jonsson, 2001), paraziter has-
talıklar ise daha yoğun olarak
(Nielsen, 2003) gözlenmektedir.
Bu nedenle başta organik hay-
vancılığa uygun ırkların ıslahı ya
da yetiştirilmesi ile birlikte orga-
nik hayvancılığın doğasına uy-
gun koruyucu sağlık uygulama-
larının hayata geçirilmesi önem
taşımaktadır.     

31Mart 2015 tarihi iti-
bariyle AB süt ko-
taları kalkıyor. Bu

da AB süt üretim artışı demek-
tir. Bu üretim artışı AB de çiğ
süt taban fiyatlarının gerileme-
sine sebep olacaktır. 
Avrupa Birliği geçmişte olduğu
gibi üretim fazlasını ihraç et-
mek için destek ve teşvikler ve-
recektir. AB’nin hedefi en yakın
pazar görünen Ortadoğu pa-
zarında olacaktır. Bu pazarda
da rakibi Türkiye’dir. AB’den
daha pahalı hammadde giriş-
lerine sahip olan çiğ süt üreti-

cimizin rekabet etme şansı
yoktur. Önümüzdeki yıl süt sa-
nayicimizin ortadoğu pazarın-
dan payı azalacaktır. Bu da içi
piyasada arz fazlalığına yol
açacaktır. 
Süt ürünlerinin ihracatının des-
teklenmesi devlet politikası ol-
malıdır. Yurt dışında düşen süt
tozu fiyatları iç piyasada üreti-
ciye baskı yapacaktır. Tuse-
dad olarak sürekli gündeme
getirdiğimiz atıl durumda olan
süt tozu fabrikalarının ivedilikle
Tarım Bakanlığı tarafından ça-
lıştırılmalı ve süt tozu yapımı

desteklenmelidir. İthal ham
maddelerle beslediğimiz inek-
lerimiz döviz artışıyla yem gi-
derlerinde ve genel giderlerde
ciddi artışlar olmuştur. Ulusal
süt konseyinde ali Cengiz
oyunlarıyla çiğ süt taban fiyatı
belirlenirken çiğ süt üreticisini
mağdur edilmektedir. Bakanlı-
ğımızın yetkilileri de bu duru-
ma seyirci kalmaktadır.
Bu günlerde 20 TL karkas inek
kesilirken zor durumdaki çiğ
süt üreticisini inekleri kesmek-
ten  kim engelleyebilir. Kapa-
nan işletmeler den ders alın-

malı bu gidişe son verilmelidir.
Bakanlığımız duymuyor, gör-
müyor, konuşmuyor bir taraf-
tan tüketici fiyatlarını  kontrol
etmek isterken diğer taraftan
süt üreticisini batırma noktası-
na getirmişlerdir. Destekleme-
lerle ayakta durmaya çalışan
çiğ süt üreticisi can çekişmek-
tedir, sandığa kadar gidecek
mecali kalmayacaktır.
Süt kotalarının kalkması dün-
yadaki arz-talep dengelerini
bozabilir. Bunun sonucunda
da süt ürünlerinde ve çiğ süt
fiyatlarında gerilemeler ola-
caktır. Bu durum ülkemizde
enerji ve hammadde girdi fi-
yatlarının yüksek olması ne-
deniyle süt üreticimizi geri dö-
nüşü olmayan zor bir yola so-
kacaktır. Gerekli önlemler
alınmazsa süt çiftlikleri kapat-
mak zorunda kalacaktır. Bu
konuyla ilgili Bakanlığımızın
seçimi beklemeden  hızlı ve
reel bir çalışma yapması ge-
rekmektedir.

Nejat DEVECİ 
ndeveci@superonline.com

AB kotalarının 
kalkması
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Ülkemiz hayvancılık sektö-
rü yaşanan ekonomik  sı-
kıntılara ve sağlık sorun-

larına rağmen  genel  anlamıyla
2014 yılının  büyüme hızını  ar-
tarak devam ettirmiştir. Özellikle
2014 yılının ortalarından itibaren
hayvancılığa yapılan yatırımlar
dikkat çekicidir. Ülkemiz  birçok
Avrupa ülkesinden çok daha
düzenli ve büyük hacimde işet-
melere sahip olmuş ve orta do-
ğunun hayvancılık merkezi  ol-
ma yönünde ilerlemektedir.
Bununla birlikte bu dönem içe-
risinde birçok küçük işletme ya
el değiştirmiş veya kapanmak
zorunda kalmıştır. Hayvancılık
sektörü 24 saat mesai gerekti-
ren  ve her şey mükemmel or-
ganize edilse dahi riskin hiçbir
zaman sıfır olmayacağı bir sek-
tör olduğu unutulmamalıdır.
Sektörü yeterince tanımayan
veya sektör hakkındaki gerçek-
lerin tüm açıklığı ile  kendilerine
aktarılmayan, kağıt üzerinde
teşvikler miktarları, süt  ve kar-
kas bedelleri, hayvan satışları
gelirlerinin abartıldığı, pembe bir
tablo çizilerek yanıltılan sektör
yatırımcıları yalnızca PARASAL
anlamda  değil ruhsal ve beden-
sel sağlıklarını kaybetmişlerdir.
Hayvanın bir canlı olduğunun
unutulması, onun süt, et ve yav-
ru veren bir makine olarak algı-
lanması işletmenin bitişini hazır-
layan temel unsurdur. 
Yaşanan sağlık sorunlarının
önemli bir kısmı sağımcı, buza-
ğıcı,  yemci ve meydancı olarak
ifade ettiğimiz işletme çalışanla-
rının kalifiye olmaması ve buna
bağımlı hijyen yetersizliğinde
kaynaklanmaktadır. Sürü sağlı-
ğı ve yönetimi konusunda ken-
dini yetiştiren – deneyimli vete-
riner hekim, zooteknist gibi tek-
nik personelin yetersizliği de so-
runların bir parçasını oluştur-
maktadır. Çalışanların mutsuz
olduğu, insani sosyal ve ekono-
mik şartların sağlanamadığı iş-

mesi, sütten mamaya ani geçiş-
ler, bitkisel protein ağırlıklı ve ka-
litesiz mamalar,  sütlerin uzun
sürede açıkta bırakılması en
önemli nedenleri oluşturmakta-
dır. Daha da kötüsü mastitisli ve
antibiyotikli sütlerin buzağı bes-
lenmesinde kullanılmasıdır. Bu-
rada sütler yabana gitmesin de-
ğerlendirelim mantığı buzağının
ve dolayısı ile işletmenin gelece-
ğini ipotek altına almaktan baş-
ka bir şey değildir.Sürekli düşük
miktarda sütle antibiyotik alan
buzağılarda ve dolayısı ile hay-
vanlarda antibakteriyel direnç
şekillenmesi kaçınılmazdır. Bu
direncin insanları da etkileyece-
ği unutulmamalıdır. Buzağı is-
hallerinin azaltılmasında biyogü-
venlik, kolostrum yönetimi ve
sürekli gözlem temel unsurlar-
dır. Bazı işletmelerde %20 do-
laylarında meydana gelen buza-
ğı ishallerine bağlı ölümleri ha-
zırladığımız  tedavi ve koruma
stratejileri ile %0.2 – %0.5 dü-
zeylerine indirmeyi başardık.
Burada işletme sahibinden çalı-
şanına herkesin özverili ve ina-
narak mücadele etmesi yani ta-
kım ruhunun oluşturulması en
önemli kozumuzdu.

Pnomöni (zatüre)
Özellikle kafesten gruba geçen
buzağılarda enfektifpnomöniler-
le 2014 yılında da çok sık karşı-
laştık ve ölüm oranlarının yük-
sek olduğunu gördük. Aşırı ka-

labalık gruplar,  hijyen, bakım
ve beslenme yetersizlikleri, kok-
sidoizis, BVD, paraziter enfeksi-
yonlar, çinko, selenyum, metio-
nin, lizin, kobalt, bakır, E vitami-
ni ve protein yetersizliği gibi
nutrisyonel yetersizlikler pno-
möni oluşumunu tetiklemekte-
dir. Solunum sistemi enfeksi-
yonları oluşumunda en çok rol
oynayan PI–3, BRSV, BVD, IBR,
ManhemiaHemolitika, Pasteu-
rellamulticida, Hemafilussom-
nus gibi patojenlere karşı işlet-
mede aşılama programının uy-
gulanıp uygulanmamasının ir-
delenmesi veya hangilerinin ya-
pıldığının belirlenmesi klinik ta-
nıda bize destek sağlayabilir.
Unutulmamalıdır ki, belirtilen
patojenlere karşı uygun ve dü-
zenli bir aşılama yapılması bun-
larla ilişkili enfeksiyonların %100
oluşmayacağı anlamına gel-
mez. Belirtilen patojenlere karşı
şu an için ülkemizde uygulanan
aşıların tümü inaktif – ölü aşılar-
dır. Dolayısı ile oluşturdukları
immunitenin canlı aşılar kadar
yüksek olması beklenmemeli-
dir. Bununla beraber belirtilen
patojenlere karşı düzenli aşıla-
maların yapılması bahsedilen
etkenlerin meydana getirdiği
enfeksiyonların hafif şiddette
seyretmesini sağlar. Mycoplas-
maspp. lere karşı uygulamaları-
na takiben sığırlarda şu an ma-
lasef beklenilen düzeyde immu-
nite sağlanamamaktadır. Bu ne-
denle PI–3, BRSV, BVD, IBR,
ManhemiaHemolitika, Pasteu-
rellamulticida, Hemafilussom-
nus’u karşı düzenli aşılamaya
rağmen işletmede çok yoğun
ve şiddetli enfeksiyözpnomöni
olguları mevcutsa Mycoplamal
pnomöniler ilk olarak düşünül-
meli ve buna göre klinik ve la-
boratuar tanı yöntemleri irde-
lenmelidir.
Birçok işletmede karşılaştığı-
mız enfekte pnomönilerin mey-
dana gelişini hazırladığımız ve

Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK 
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

2014 yılında yaşadığımız önemli
bazı hayvan sağlığı sorunları
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letmelerde başarıdan söz edile-
mez. Trilyonluk yatırımlarla ku-
rulan işletmelerin yukarıda belir-
tilen personellerce yürütüldüğü-
nün unutulmaması gerekiyor.
2014 yılında yaşadığımız sağlık
sorunlarını genel olarak kısaca
değerlendirecek olursak;

Neonatal buzağı 
(süt emen buzağılar)
dönem ishalleri; 
Her işletmede değişen derece-
lerde buzağı ishalleri ile karşıla-
şılmaktadır.  Rota, coranavirüs,
kriptosporidiozis, E.coli  gibi pa-
tojenler en sık izole edilen et-
kenlerdir. Bunların içerisinde iş-
letmeleri en çok sarsan kriptos-
poridiozis olmuştur. Buzağı is-
hallerinin azaltılmasında buzağı
kabinlerinin hijyeni, kolostrum
yönetimi yeterli ve kaliteli kolos-
trumun buzağılara yeterince ve-
rilmesi son derece önemlidir.
Kuru dönemde anne adaylarının
bakım beslenme şartlarını  opti-
mum düzeyde sağlanması, bu-
zağı altlıklarının kuru olmasının
takip edilmesi, soğuk ve sıcak
stresine karşı önlemlerin alınma-
sı, anne adayının rota, corana ve
E.coliye karşı aşılanması gerek-
lidir.  Bu bölümde çalışan perso-
nelin hijyen ve gözlem yönü ile
eğitilmesi ishallerin azaltılması-
na elzemdir.  Beslenme hatala-
rına bağlıda buzağı ishallerini
sahada çok sık görüyoruz. Sü-
tün veya mamanın soğuk veril-

Resim: Kriptosporidiozisli bir buzağıda ishalin görünümü 
( Sezgin Şentürk, 2011)
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lanması, subklinikhipokalsemi-
demetritis, mastitis, aboma-
sumdeplasmanları, infertilite,
ayak hastalıklarında artış, süt
veriminde istenilen ve sürdürü-
lebilen pike ulaşamama buzda-
ğının görünen yansımalarını
oluşturur. Yaptığımız çalışmada
Ege bölgesinde klinik ketozisin
% 7.5, sub klinik ketozisin
%12,9, Marmara bölgesinde kli-
nik ketozisin %9.6, subklinikke-
tozisin %24, Akdeniz bölgesin-
de ise klinik ketozisin %3.8,
subklinikketozisin %8.4 olduğu-

nu belirledik.  Bunun dışında iş-
letmelerde değişen derecelerde
karaciğer yağlanması, subklini-
kasidozis ve subklinikhipokal-
semi yansımaların ülkemiz hay-
vancılığını başını ağrıtmaya de-
vam ettiğini gördük. Hayvanla-
rın yaşam sürelerini azaltan ve
verim kaybına neden olan bu
önemli sürü sağlığı hastalıkları-
nın engellenmesinde hayvan
refahının sağlanması, özellikle
kuru dönem ve geçiş dönemi
sevk, yönetim ve beslemesinin
sürekli kontrol edilmesi rasyonu
hazırlayan arkadaşların sağlık

taviz verilmeden uygulanan
prosedürlerle en aza indirirken,
başarıyı tüm işletme çalışanla-
rının takım ruhu içersinde çalış-
ması ile yakaladığımızı belirt-
mek isterim.

Metabolik ve beslenme
hastalıkları
İşletmeyi sincice kemiren hasta-
lıklardır. Birçok metabolik hasta-
lık belirgin klinik yansımalar
oluşturmaz. Farklı hastalıklarla
kendini belli eder. Örneğin
subklinikketozis, karaciğer yağ-

bir enfeksiyondur. Mücadelesi
çok zor ve uzun yıllar gerektirdi-
ği için iyeni bir işletme kurarken
riskleri en aza indirmek en man-
tıklı yoldur. Bunun için arilik ser-
tifikası olan damızlık satış yerle-
rinden hayvanların alınımı tercih
edilmeli ve her ihtimale karşı
hastalıkla ilgili testler yapılmalı-
dır. Hayvanların alınacağı işlet-
mede bir hayvan dahi pozitif be-
lirlense diğerlerinin alınımı yapıl-
mamalıdır.  
Unutulmaması gereken önemli
noktalardan biride uygulanan
testlerin ( deri testi, γ -interferon
..) hiç birinin %100 sonuç ver-
meyeceğidir. Risk her zaman
mevcuttur.biyogüvenlik ve belli
periyotlarda tarama testlerinin
uygulanması hastalıktan koru-
mada en önemli yöntemdir. Tü-
berkülozisle ilgili detaylı bilgileri

ekibi ile iletişim halinde olması
önemlidir. Belirli periyotlarda
gruplardan örnekleme yolu ile
metabolik profilteslerinin yapıl-
ması olası hastalıkların engel-
lenmesine yönelik uygulamala-
rın başlatılmasına olanak ver-
mesi açısından mutlaka yapıl-
malıdır.

Ayak hastalıkları
Birçok işletmede ayak hastalık-
larının değişen derecelerde yay-
gın olarak görülmektedir. Bu ko-
nuda deneyimli meslektaşları-
mızla gerek yaptığımız konsul-
tasyonlarda gerekse gözlemle-
melerimizde, ayak hastalıkları-
nın oluşumunda  birincil olarak
beslenme hataların( subklinik
asidozis gibi) doğrudan veya
dolaylı olarak rol oynadığını be-
lirtebilirim. Gezinti ve yemlik ze-
mini, hijyen, tırnak yapısını ve lo-
kal savunma bariyeri oluşumun-
da  önemli fonksiyonları olan
çinko, selenyum, biotin, kobalt,
mangan ve Evitamini gibi nutris-
yonel yetersizliklerinde ayak
hastalıklarına ortam hazırladığı
herkesçe bilinen bir gerçektir.
Ayak hastalıklarının tedavi ve
korumasında yalnızca ayağa
odaklanılmamalı, hayvan bir bü-
tün olarak deneyimli meslektaş-
larımızca değerlendirilmelidir.
Ayak hastalıklarının oluşumun-
dan sorumlu olan faktörleri be-
lirleyip riski en aza indirmezsek
birçok hayvanın 2015 yılında da
ayak hastalıklarından dolayı ke-
sime gideceği kötü bir gerçektir. 

Tüberküloz
Tüm dünyada olduğu gibi ülke-
miz içinde hem hayvan hem de
insan sağlığını etkileyen önemli

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

Resim: irinli pnomönili bir buzağıda şiddetli solunum güçlüğü 
ve aynı buzağının nekropsisinde akciğerde apse 

odakları ( Sezgin Şentürk, 2012)

*Sezgin Şentürk ve arkadaşları, 2014

Resim: Karaciğer yağlanmasın
karaciğerin

görünümü ( sezgin ŞENTÜRK)

Resim: Karaciğer yağlanmasına
sahip bir hayvanda doğum son-
rası şiddetli kondisyon kaybı (

Sezgin ŞENTÜRK)

**Bakanlığımızca bildirilen Tüberküloz tarama ve pozitif vaka sayıları
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daha önceki sayılarda sizlerle
paylaşmıştım.

Brusellozis
Ülkemizin her daim günde-
minde olan diğer önemli bir
zoonoz hastalıkta brusellozis-
dir. Tüberküloza göre müca-
delesi bir miktarda daha kolay
olsada işletme sahiplerinin
kararlığı hastalığın eredikas-
yonunda son derece önemli-
dir. Tüberkülozda olduğu gibi
bu enfeksi,yonda da ari olan
işletmelerden test yaparak
hayvan alınması gereklidir.
Yapılacak testlerin aşılı ve en-
fekte hayvan ayırımı sağlaya-
bilmesi amacı ile deneyimli bir
veteriner hekim veya akredite
laboratuarlardan yardım isten-
mesi ve buna uygun testlerin
devreye sokulması gereklidir.
Hastalıktan koruma ve yayılı-
mının engellenmesinde eredi-
kasyon engellenmesinde bi-
yogüvenlik kurarlarından vaz-
geçilmemelidir. 

Neosporozis
Malasef 2014 yılında özellikle
gebeliğin orta ve son dönemin-

de abort olgularının görüldüğü
sürülerde neosporosisin ön
planda rol aldığını gördük. Yal-

nızca abort değil bazen canlı
doğan buzağılarda doğmasal
bazen de doğuma takiben 2-3
haftalarda sinirsel belirtilerin şe-
killendiğini, pnomöni, myokardi-
tis yansımalarının oluştuğunu

belirledik. , Bulaş kaynağı işlet-
melerde başı boş dolaşn kö-
peklerdi. Bu köpekler yem de-
polarında, padoklarda doğum
hanelerde serbestce dolaşıyor-
du. Enfekte köpeklerin dışkıları
ile bulaşık olan yem su veya di-
ğer materyallerce inekler tara-
fından alınması malasef işletme-
de %30 lara varan yavru atımla-
rına neden olmuştu. Enfekte
Kurt ve çakal dışkıları ile temas-
la da hastalık bulaşabilir.

Nodüllü deri hastalığı 
(Lumpy Deri Hastalığı)
Kahramanmaraş, Şanlıurfa,
Mersin ve Adana bölgelerinden
başlayarak, Van, Erzurum, To-
kat, Samsun, Bursa kadar yayı-
lan hastalık, ülkemizde önemli
ekonomik kayıplara neden ol-

muştur. Daha önceki sayılarda
hastalıkla ilişkili detaylı bilgiler
sizlere aktarmıştır. Özetleyecek
olursak; Akut ve kronik seyirli
deride bazen tüm iç organlarda
nodüller ile karakterize bir viral

(Neethling poxivirüs) enfeksi-
yondur. sindirim ve direkt kon-
takla bulaşmanın önemi az ol-
makla birlikte,İatrojenik neden-
ler ( rektal muayene, enjeksi-
yon…) bulaşabilir. Bulaşmadaki
en önemli araç artropodlar  so-
kucu sinekler - özellikle sivrisi-
nekler , kenelerdir (ixodidea).
Virüs enfekte hayvanların nasal,
lakrimal sekretlerinde, salya ve
sütlerinde bulunur Bu sekretle-
rin ve spermin açık yaraya bu-
laşmasıda enfeksiyonu oluştu-
rabilir. Semenle bulaşmada
önemlidir. Jersey ve holstein ırk-
ları hastalığa daha duyarlıdır.
Özellikle gençlerde ve immun-
suprasid hayvanlarda yüksek
ölüm oranı oluşturabilir. Abort,
gecici veya kalıcı infertilite, mas-
titis, süt verim kaybı, topallık,
deri kaybına yol açark önemli
ekonomik kayıplara neden ol-
maktadır.   Hastalıktan koruma-
da vektör (sinek, kene) müca-
delesi ve aşılama yapılmalıdır.
Ülkemiz artık endemik bir yapı
kazandığından aşılama mutlaka
yapılmalıdır. Aşılı veya enfeksi-
yonu atlatan anneden doğan
buzağılar 6 ay kadar hastalıktan
korunabilir bu nedenle 6 aylık-
tan büyüklerde aşılama yapıl-
ması önemlidir. Annesi aşılı ol-
mayan veya hastalık için kolos-
tral antikor titrasyonuna sahip
olmayan anneden doğan buza-
ğılara 6 aydan önce herhangi
bir yaş döneminde aşılama ya-
pılabilir. Koyun çiceği aşısı ba-
zen beklenilen korumayı sağla-
mayabilir. Bu nedenle ileriki dö-
nemlerde  şu an Afrika da kulla-
nılan daha sfesifik aşılar ülke-
mizde kullanılabilir.

Mavi dil
Klinik olarak koyunların daha
öncelikli etkilendiği viral bir en-
feksiyon olmakla birlikte sığır-

Bakanlığımızca bildirilen yıllara göre brusella tarama ve pozitif vaka sayıları

Resim: Neosporozisn en önemli bulaş kaynağı olan köpeklerin işlet-
mede dolaşması ( Sezgin ŞENTÜRK)

Resim: Nodüllü deri hastalığına sahip hayvanlarda görünüm



Bilimsel39

larda da atipik ağız lezyonları,
meme bölgesinde kızarıklı, to-
pallık, yavru atma, doğmasal
anamolili buzağı doğumları, in-
fertilite oluşturabilen ve dikkat
edilmesi gereken bir hastalıktır.
Ülkemizde Trakya bölgesinde
görülmüş ve takiben güney
Marmara bölgesinde yayılım
göstermiştir.  

Şap Hastalığı
2014 yılında ülkemizin hemen
hemen her yerinde sap enfeksi-
yonu ile karşılaşılmıştır. Hastalı-

ğın ülkemiz gibi kontrolsüz hay-
van hareketlerinin çok olduğu
bölgelerde eredike etmek ger-
çekten zordur. Genelde  hasta-
lık kaynağına baktığımızda Af-
ganistan ve Pakistan orjinli viral
yayılımın ülkemizi etkilediği gö-
rülmektedir. Dolayısı ile Bu ülke-
lerde şap hastalığı görüldüğü
anda izole edilen şap virüsünün
tiplerine karşı aşı hazırlanması
ve hastalık ülkemize gelmeden
bu aşının hayvanlara uygulan-
ması önemli faydalar sağlaya-
caktır. Bakanlığımızın bu konu-

da oldukça yerinde çalışmaları
vardır. 
Belirttiğim hastalıkların dışında
diğer enfektif ve enfektif olma-
yan hastalıklarda ülkemizde
görülmüştür. 2015 yılında yine
değişen derecelerde buzağı is-
halleri, pnomöni, metabolik
hastalıklara bağlı hayvan kayıp-
ları olacaktır. Ama değişen ik-
lim koşulları ile birlikte  Epizoo-
tik hemorojik hastalık, mavidil,
3 gün hastalığı, Lyme sokucu-
kan emen vektörle ilişkili hasta-
lıkların görülmesi daha fazla

meydana gelecektir. Hatta şu
an Afrika ve arap yarım adasını
içine alan Rift vadisi Humması,
Avrupada yayılan schmallen-
berg virus enfeksiyonları gibi
yeni hastalıklara karşı şimdiden
hazırlıklı olmalıyız. Hayvancılık-
ta. risk her zaman var olacaktır.
İyi bir ekip ve donanımla riskleri
en aza indirmek tek amacımız
olmalıdır. Ülke ekonomisine
zorluklar içersinde katkı sağla-
maya çalışan siz değerli yetişti-
ricilerimize sağlıkla, bereketli
kazançlar dilerim.
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Fasciolosis;  sığır, manda,
koyun, keçi gibi  birçok
evcil ve yabani hayvan tü-

rü ile insanlarda görülebilen ve
ekonomik öneme sahip parazi-
ter bir hastalıktır. Hastalık başlı-
ca ılıman ve tropik iklime sahip
bölgelerde görülmekle birlikte
ara konakların bulunduğu her
coğrafyada rastlanılabilir.  Fas-
ciolosisin Türkiye’deki etkenleri
Fasciola hepatica ve Fasciola
gigantica’dır.  Halk arasında
‘’kelebek hastalığı’’ ya da ‘’kara-
ciğer kelebeği’’ olarak bilinen
bu hastalık sonucunda verim
düşüklüğüne bağlı ciddi ekono-
mik kayıplar oluşmakta hatta
zaman zaman ağır enfeksiyon-
larda öldürücü olabilmektedir.
Fasciolosis’li hayvanlarda et,
süt, ve döl verimi gibi çeşitli ve-
rim özelliklerinde önemli düşüş-
ler görülmektedir. Karaciğerde
göç geçiren parazitler karaciğer
yapısının bozulmasına ve so-
nuçta da devreden çıkmasına
neden olabilmektedir. Dünyanın
değişik ülke ve bölgelerinde her
yıl 600 milyondan fazla hayvan-
da görülebilen fasciolosis nede-
ni ile yıllık 2-3 milyar dolar eko-
nomik kayıp oluşmaktadır.  Di-
ğer taraftan fasciolosis halk sağ-
lığı açısından da önem arzet-
mekte ve insanlarda da görül-
mektedir.  Hastalığa neden olan
parazitler karaciğer safra kanal-
larında ve paranşimde yerleş-
mektedir. Sığırlar, koyun ve ke-
çilere göre Fasciola etkenlerine
daha dayanıklı olmasına rağ-
men kronik seyirli enfeksiyon-
larda yüksek düzeyde verim ka-
yıpları oluşmaktadır.  Enfeksi-
yonların çoğu asemptomatik
olup nadiren genç hayvanlarda
akut ya da subakut seyir görü-
lebilmektedir. 
Etkenlerden F. hepatica kozmo-
polit bir yayılış gösterirken F. gi-
gantica’nın yayılışı ise daha sı-
nırlıdır.  Her iki parazitin ara ko-
nakları da aquatik salyangozlar
(su sümüklüleri) dır. Bu salyan-

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

gozlar bataklık, çamurlu, sulak
alanlarda yaşamaktadır. Dolayı-
sı ile bu tipte alanların olduğu
her bölgede enfeksiyon riski
söz konusudur. Sığırlar bu alan-
larda otlarken parazitlerin enfek-
tif formlarını otlarla birlikte alarak
hastalığa yakalanırlar. Ancak
buralardan biçilen otlarla besle-
nen hayvanlar bu alanlara hiç
gitmeseler bile parazitin enfektif
formlarını bu biçilmiş otlardan
alarak hastalığa yakalanabilirler.
Bu parazitlerin ‘’metaserker’’ adı
verilen enfektif formları yağmur-
lu havada toplanan saman ve
otlarda 8 ay, düşük nem ve sı-
caklıktaki saman ve ot yığınla-

rında 2-3 ay, meradan biçilmiş
otlarda 4-6 ay, silajlarda ise 12
gün kadar canlılıklarını koruya-
bilmektedir. Kısacası hayvanlar
hiç meraya çıkmamış olsalar bi-
le buradan biçilen metaserkerli
otlarla beslendiklerinde her za-
man enfeksiyona açık durum-
dadırlar.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde
iklim şartları,  coğrafik yapısı ve
ara konak populasyonu gibi çe-
şitli faktörlere bağlı olarak enfek-
siyon düzeyleri değişiklikler
göstermektedir. Hastalığın ülke-
miz sığırlarındaki yaygınlığı
%0,5 ile %66 arasında değiş-

Resim 2: Türkiye’nin bazı bölgelerinde sığırlarda fasciolosis’in yaygınlığı (B.Şenlik, 2015) 

Fasciolosis 
(Karaciğer Kelebeği)

mektedir. Bir genelleme yapa-
cak olursak F. hepatica’ya F. gi-
gantica’dan daha fazla oranda
rastlanılmaktadır.   
Dünya genelinde de benzer bir
durum söz konusudur.  Kozmo-
polit bir yayılış gösteren F. he-
patica yağış alan ılıman iklime
sahip hemen her bölgede görü-
lebilirken. F. gigantica’nın yayı-
lışı ise daha sınırlı olup tropikal
bölgeler başta olmak üzere Af-
rika, Orta Doğu, Doğu Avrupa,
Güney ve Doğu Asya’da görü-
lebilmektedir. Orta Avrupa’da
uygulanan yoğun korunma ve
mücadele yöntemleri nedeniyle
hastalığın prevalansı oldukça
düşük olmakla birlikte, bazı böl-
gelerde %20’ye kadar çıkabil-
mektedir.  
Hastalık etkeni parazitler karaci-
ğerde safra kanallarına ve safra
kesesine yerleşmektedirler. Ba-
ğırsakları delen genç parazitler
sadece küçük lezyonlara neden
olmakta, esas patojenite ve
hastalık belirtileri parazitlerin ka-
raciğerdeki göçlerine bağlı ola-
rak oluşmaktadır. Parazitlerin
yerleştikleri safra kanalı epitel
dokusunda hiperplazi ve hipert-
rofi oluşmaktadır. Safra kanalı
epitel dokusunda oluşan hipert-
rofi ve hiperplazi zamanla bu
kanalların duvarının kalınlaşma-
sına neden olmaktadır. Safra
kanallarında fibrozisi takiben ko-
yunlardan farklı olarak submo-
kozada kalsiyum ve fosfor içe-
ren hidroksil apatit kristalleri şe-
killenmekte ve safra kesesi ge-
nişlemektedir. Bütün bu neden-
lerden dolayı safra kanallarının
kalınlığı bazen 3 cm’ye kadar
ulaşmakta ve karaciğerin yüze-
yinden görülebilmektedir. Tipik

Resim 1: Fasciolosis için riskli alanlar 
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Resim 3: Parazitlerin karaciğerdeki göçü 
nedeniyle oluşmuş harabiyet

lardan triklabendazol kelebekle-
rin tüm gelişme dönemlerine et-
ki eden tek ilaçtır. Bu nedenle
en etkili seçenek triklabendazol
ile tedavidir. Bu etken madde-
nin bulunduğu preparatlar ülke-
mizde mevcut olup, son birkaç
yılda mevcut ilaçlara ilave tek ya
da kombine halde yenileri ek-
lenmiştir.
Fasciolosis’in kontrolünde baş-
vurulan başlıca yöntemler ko-
naktaki parazitlerin ilaç kullan-
mak suretiyle yok edilmesi, ara
konaklar ile mücadele ve son
konakların enfekte alanlara gir-
mesinin önlenmesidir.  Bazı ül-
kelerde coğrafik bilgi sistemle-
rinden yararlanılarak ve dirençli
hayvan ırklarının yetiştirmede
kullanılmasıyla hastalık kontrol
altına alınmaya çalışılmaktadır.
Ancak bu son iki yöntem ülke-
mizde henüz bir kullanım alanı
bulamamıştır. Ara konak salyan-
gozlar ile mücadele is çok da
kolay değildir. Bunlara karşı me-
rada kullanılan kimyasal mad-
delerle tamamını yok etmek
mümkün olmadığı gibi kullanıla-
lan kimyasallar ekolojik sisteme
de büyük zararlar vermektedir.
Diğer bir korunma yöntemi ise
bataklık alanların çitle çevrilerek
buralara hayvanların girmesinin
engellenmesidir. Ancak ara ko-
naklara yönelik olarak yapılan
bu uygulamalar oldukça mali-
yetli olduğundan, özellikle mera
alanlarının oldukça daralmış ol-
duğu ülkemizde uygulanabilirli-
ği pek mümkün görülmemekte-
dir. Bu nedenlerden dolayı en
kestirme yol uygun ilaçlar kul-
lanmak suretiyle hayvandaki
parazitleri öldürmektir. 

Resim 5: Sığırda fasciolosis nedeni ile oluşmuş olan çene altı ödem

Resim 4: Karaciğerde çok sayıda Fasciola hepatica

olan bu görünüm ‘’pipo sapı’’
görünümü olarak adlandırılmak-
tadır. 
Epitel hücrelerinde meydana
gelen değişiklikler permeabilite
artışına neden olmakta bu da
plazma proteinlerinin önce ka-
nal lümenine oradan da bağır-
saklara geçmesine neden ol-
maktadır. Bu olay onkotik basın-
cın düşmesi ile sonuçlanmakta-
dır. Hidrostatik basıncın onkotik
basınca göre daha fazla olması
nedeniyle de özellikle çene al-
tında olmak üzere, göğüs ve vü-
cudun diğer alt kısımlarında
ödemler oluşmaktadır. Diğer ta-
raftan parazitlerin oluşturdukları
kanamalar ve bizzat kendilerinin
kanla beslenmesi, konakta ane-
miye neden olmaktadır. Tek bir
Fasciola günlük 0.2-0.5 ml kan
kaybına neden olmaktadır. Ka-
raciğer büyümüş ve kalınlaşmış,
soluk renkli ve sert olup, üzerin-
de fibrinli eksüdat birikmektedir.
Mezbahada safra kanallarına
dik olarak yapılan kesitlerde bu
kanalların kalınlaştığı ve parazit-
le birlikte koyu kahverengi bir
içerikle dolu olduğu görülmek-
tedir Bazen anormal şekilde
göç eden parazitler akciğerler-
de de görülebilmekte, özellikle
F.gigantica enfeksiyonlarında
akciğerlerde kapsüllenmiş para-
zitlerden dolayı pnömonik lez-
yonlar oluşabilmektedir.  
Koyunlar ile kıyaslandığında sı-
ğırlar Fasciolosise daha diren-
çlidirler. Sığırlarda enfeksiyonla-
rın çoğunluğu kronik seyirli olup
akut ve subakut hastalık tablosu
nadiren ortaya çıkmaktadır. Bu-
nunla birlikte genç sığırlarda
fazla miktarda metaserker alımı
ile seyrek de olsa akut enfeksi-
yonlar görülebilmektedir. Sey-
rek görülen akut enfeksiyonlar
çok sayıda metaserkerin

(2000’den fazla) alınmasından
2-6 hafta sonra yaz sonu, son-
bahar ve kışın ilk dönemlerinde
ortaya çıkmaktadır. Genç para-
zitlerin neden olduğu bu formda
görülen başlıca belirtiler, iştah-
sızlık, düşkünlük, anemi, solu-
num güçlüğü ve zayıflamadır.
Çok nadir olarak olarak
10.000’den fazla metaserkerin
alındığı durumlarda enfekte sı-
ğırlar aniden ölebilmektedirler. 
Sığırlardaki Fasciola enfeksi-
yonlarının büyük çoğunluğu
kronik karakterde olup, bazen
oluşan belirtiler dikkati çekme-
yebilir. Enfekte hayvanlarda kilo
kaybı, anemi, hipoalbuminemi,
iştahsızlık, submandibula ya da
vücudun alt bölgelerinde ödem-
ler görülebilen en belirgin
sepmtomlardır. 
Özellikle kronik seyirli enfeksi-
yonlar sığırlarda et, süt ve döl
veriminde ciddi düzeylerde
azalmaya neden olmaktadır. Ör-
neğin fasciolosisli sığırlarda
canlı ağırlık kazancı  % 4.1-28
oranında düşmekte, tedavi edi-
len sığırlar 8-10 kg daha fazla
canlı ağırlık kazanmaktadırlar.
Her bir Fasciola sığırlarda yıllık
200 gr canlı ağırlık kaybına ne-
den olmaktadır. Başka bir çarpı-
cı örnek vermek gerekirse, altı
aylık buzağılarda 54 adet Fas-
ciola canlı ağırlık kazancında %
8 azalmaya, 140 adet parazit ise
% 29 azalmaya neden olmakta-
dır. Tabii ki fasciolosisin olum-
suz etkileri sadece canlı ağırlık
ve et verimi ile sınırlı değildir.
Hayvanların süt verimlerini de
olumsuz yönde etkilemekte ve
ciddi azalmalara neden olmak-
tadır. Genel olarak fasciolosis’li
sığırlarda süt verimi % 3.2-15
oranında azalmaktadır. Eğer en-
fekte hayvanlar tedavi edilecek
olurlarsa inek başına günlük

0.67-0.87 lt lik bir artış sağlan-
maktadır. Enfekte hayvanlarda
parazitlerin yok edilmesi sadece
süt miktarını arttırmakla kalmaz,
sütün protein, yağ ve kuru mad-
de miktarında da artışa neden
olur. Tedavi edilen hayvanların
süt yağında günlük olarak
%0.06 oranında bir artış şekil-
lenmektedir.
Sonuç olarak tedavi edilmeyen
her sığırda ciddi verim kayıpları
oluşacağı açıkça görülmektedir.
Bu nedenle enfekte hayvanlar
gerek klinik olarak gerekse pa-
razitolojik olarak saptanıp teda-
viye alınmalı diğer hayvanlara
bulaşmaması için de gerekli
kontrol önlemleri uygulanmalı-
dır. Fasciola türlerine karşı halo-
jenli fenoller, salisilanilidler,
bromsalanlar, probenzimidazol-
ler, sülfonamidler ve fenoksial-
kalenler grubundan değişik ilaç-
lar tedavi amacıyla kullanılmak-
tadır. Ancak kullanılan fascioli-
sitlerin çoğunluğu erişkin para-
zitlere etki etmektedir. Genç dö-
nemlere karşı ise sadece trikla-
bendazol etkili olmaktadır. Bun-
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ilişkili olabilmektedir. Yemlikte
harcanan zaman yada hayvanın
yere uzanma evrelerindeki deği-
şiklikler gibi davranış değişiklik-
leri subklinik hipokalsemi, güç
doğum, subklinik ketozis ve
metritis riskinin erken bir belirtisi
olabilmektedir. Doğum sonrası
ineklerin davranış özelliklerini
gözlemlemek ve anlamak,
subklinik hipokalsemili hayvan-
ların teşhisinde dolayısıyla teda-
viye ve geçiş dönemi uygula-
malarına karar vermede yardım-
cı olabilmektedir. 

Hipokalsemi doğum
sonrası metabolik has-
talık riskini artırır mı?
Hipokalsemi, ineklerde masti-
tis, güç doğum, eşin atılama-
ması, abomasum deplasmanı,
metritis ve ketozis gibi hastalık-
lara duyarlılığı artırmakta, ve-
rim hayatını kısaltmakta ve cid-
di ekonomik kayıplara sebep
olmaktadır. Doğum sonrası ilk
hafta serum kalsiyum konsant-
rasyonunun 2.0 mmol/L’nin al-
tında olması abomasum dep-
lasmanı gelişmesi ve laktasyo-
nun 2. ayında hayvanın sürü-
den çıkarılması için bir risk fak-
törü oluşturmaktadır. Subklinik
hipokalsemili ineklerde sindi-
rim sistemi motilitesi için yeterli
kalsiyum sağlanamadığı için
abomasumun sola yer değiştir-
mesi görülme riskinin normal
ineklerden 5 kat daha fazla ol-
duğu bildirilmiştir. Ancak subk-
linik hipokalseminin doğum
öncesi dönemde azalan yem
tüketimi neticesinde gözlenen
bir semptom olabileceği serum
kalsiyum konsantrasyonu ile
abomasumun sola yer değiştir-
mesi arasında ilişki olmadığı

da ileri sürülmektedir. Yem tü-
ketimindeki bu azalmanın NE-
FA konsantrasyonunun yüksel-
mesi ve subklinik ketozis gibi
abomasumun yer değiştirmesi-
ne neden olabilecek diğer risk-
leri ortaya çıkardığı belirtilmek-
tedir. Subklinik hipokalseminin
yaygınlığını araştırmak için
ABD’de 1462 inek üzerinde ya-
pılan bir saha çalışmasında,
doğum sonrası serum kalsi-
yum düzeyi 2.0 mM’den yük-
sek olan ineklerde serum NE-
FA konsantrasyonunun daha
düşük olduğu, dolayısıyla kal-
siyum düzeyi normal olan hay-
vanlarda enerji dengesinin de
subklinik hipokalsemi olan
hayvanlardan daha iyi durum-
da olduğu görülmüştür. Subk-
linik hipokalsemi ve yüksek se-
rum NEFA düzeyi arasındaki
bu ilişki hipokalsemi bulunan
hayvanlarda diğer hastalıkların
görülme ihtimalinin neden da-
ha yüksek olduğunu ve dolayı-
sıyla sürüde subklinik hipokal-
seminin neden önlenmesi ge-
rektiğini açıklamaktadır
Doğuma yakın dönemde kalsi-
yum dengesinin kontrol altında
tutulamaması sonraki dönemde
hayvanın gebe kalma şansını
olumsuz etkilemektedir. Do-
ğumda normal kalsiyum düze-
yinin sağlanması gebelik oranı-
nı artırır. Hipokalsemi durumun-
da plazma kortizol konsantras-
yonu da yükselir. Kortizol sevi-
yesinin artması doğum zama-
nında zaten baskı altında olan
immun sistemin daha da baskı-
lanmasına neden olur. Hipokal-
semi kortizolun immun sistem
üzerine olan baskılayıcı etkisine
ilaveten uterustaki ve memede-
ki kas tonusunun azalmasına
da yol açarak uterus prolapsu-
su, eşin atılamaması ve mastitis
insidensinin artmasına neden
olur. 
Süt humması bulunan hayvan-
larda sağlıklı hayvanlardan orta-
lama olarak daha fazla süt üre-
tildiği, ancak referans değer ola-
rak laktasyon ortasındaki ineğin
kendi süt verimi göz önüne alın-
dığında laktasyonun 4-6 haftala-
rı arasındaki verim kayıplarıyla
süt hummasının ilişkili olduğu
bildirilmektedir. Bu durumun ak-
sine süt hummalı ve subklinik
hipokalsemili ineklerde doğum-
da toplam plazma kalsiyum dü-
zeyinin düşük olmasının süt ve-

B ir süt ineğinin hayatında-
ki en kritik dönem do-
ğum sonrası ilk birkaç

gündür. İneğin metabolizması
süt veriminin başlamasıyla bir-
likte şiddetli bir strese maruz
kalır. Yaşamını sürdürebilmesi
için gereken besin maddelerini
karşılamanın yanısıra süt verimi
için ihtiyaç duyulan besin mad-
deleri de bu süreci zorlu bir ha-
le getirir. Bu nedenle laktasyo-
nun başlangıç dönemi metabo-
lik bozukluklara ve beraberinde
gelecek bazı hastalıklara karşı
hayvanı aşırı duyarlı hale getirir.
Yeni doğum yapmış hayvanlar
süt humması, eşin atılamaması,
abomasumun yer değiştirmesi
ve mastitis gibi pek çok hasta-
lıkla karşı karşıya kalır. Kuru dö-
nemden süt verimine geçişte
alıştırma dönemi uygulanması
beklenen süt pikine ulaşılması
ve süt verim dönemi boyunca
yüksek verim elde edilmesi açı-
sından önemli bir noktadır. 

Hipokalsemi
Süt ineklerinde doğumla birlik-
te laktasyonun başlaması ve
devam eden süt verimi ile ne-
deniyle artan besin maddesi ih-
tiyaçlarının karşılanabilmesi ge-
rekmektedir. Önce kolostrum
daha sonra süt sentezi için ihti-
yaç duyulan enerji ve aminoasit
ihtiyacının yanı sıra kalsiyum ih-
tiyacı da doğumla birlikte 2-3
kat artmaktadır. Doğumdan
sonra ihtiyaç duyulan fazla mik-
tardaki kalsiyum ya kemikler-
den mobilizasyon yada sindi-
rim kanalından emilim yoluyla
karşılanmaya çalışılır. Kalsiyu-
mun mobilizasyon ve emilim
mekanizmasında paratiroid
hormon (PTH) ve vitamin D

önemli rol oynamaktadır. Kan-
daki kalsiyum düzeyi azaldığı
zaman paratiroid hormon salgı-
lanmakta ve kemiklerden kalsi-
yumun mobilizasyon mekaniz-
masını düzenlemektedir. Para-
tiroid hormon aynı zamanda
böbreklerden kalsiyumun geri
emilimini de sağlamaktadır.
Rasyondaki kalsiyumun bar-
saklardan etkili bir şekilde emi-
limi için 1.25-dihidroksivitamin
D hormonuna ihtiyaç duyul-
maktadır. Bu hormonal düzen-
leme mekanizmasının hemen
devreye girememesi kan kalsi-
yum seviyesinin kritik eşiğin al-
tına düşmesine dolayısıyla kli-
nik ve subklinik hipokalsemiye
neden olmaktadır. 
Doğum sonrası ilk hafta serum
kalsiyum düzeyinin belirlenmesi
sürü sağlığının kontrolünde
önemli bir veri sağlamaktadır.
Hipokalseminin şiddetli bir for-
mu olan süt humması coğrafik
bölgeye bağlı olarak laktasyon-
daki ineklerin %5-10’unda gö-
rülmektedir. Subklinik hipokal-
semi ise ineklerin %50’si ile dü-
velerin %25’ini etkileyen klinik
semptomlar gözlenmediği için
sadece serum kalsiyum kon-
santrasyonunun düşme,siyle
belirlenebilen bir hastalıktır. Do-
ğum sonrası ilk hafta serum kal-
siyum düzeyi için sınır değer 2.0
mmol/L olarak kabul edilmekte,
bu değerin altındaki serum kal-
siyum düzeyinde subklinik hipo-
kalsemi teşhisi koyulabilmekte-
dir. Yetiştiriciler süt humması
bulunan hayvanları klinik belirti-
leri gözlemleyerek ayırt edebil-
mekte, subklinik hipokalsemi
ise ayırt edilmesi daha zor olan
yem tüketimi veya dinlenme
davranışlarındaki değişikliklerle

Geçiş dönemi beslemesi önemlidir. Bu dönemdeki 
beslemeyle ilgili problemler süt verimini, 

döl verim performansını ve sağlığı etkileyecektir. 
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nal mekanizmanın kalsiyumu
mobilize edecek, kolostrum ve
süt sentezi için gerekli kalsiyu-
mu karşılayacak şekilde aktive
edilmesi sağlanır.

Hipokalsemiyi Önlemek
İçin Rasyonun Katyon-
Anyon Durumu Nasıl
Ayarlanmalıdır?
Süt verimi ile kuru madde tüke-
timi üzerine pozitif etkiler oluştur-
mak ve süt humması insidensini
azaltmak için özellikle doğum
öncesi ve sonrası geçiş döne-
minde katyon-anyon dengesi
bakımından spesifik rasyonlar
hazırlamak gerekmektedir. Bunu
uygulayabilmek için yemlerin
mineral maddeler açısından
analiz edilmesi gerekmektedir.
Analiz yapıldıktan sonra rasyo-
nun katyon-anyon dengesi dü-
zenlenebilmekte, oluşması muh-
temel hastalıkların önüne geçile-
bilmektedir (Tablo 1).
Düşük Düzeyde Kalsiyum İçe-
ren Rasyonlar Kullanılabilir: Do-
ğumdan önce kalsiyum içeriği
düşük rasyonların kullanılması
(10-20 g) ineğin yaşaması veya
fötüsün iskelet gelişimi için ge-
rekli kalsiyumu (30 g/gün) kar-
şılayamaz. Dolayısıyla negatif
olan kalsiyum dengesi paratiro-

riminde azalmaya sebep olma-
yacağı da belirtilmektedir.
Subklinik hipokalsemi vakaları-
nın her biri için yetiştiricinin yak-
laşık 125 $’lık süt kaybına uğra-
dığı bildirilmektedir.

Rasyonun Katyon-
Anyon Denge (DCAB)
Sistemi Nedir?
Rasyonun katyon-anyon den-
gesini tespit etmenin amacı,
hayvanın sistemik asit-baz duru-
mu üzerine rasyonun etkisini
belirlemektir. Anyonlar negatif
yüklü, katyonlar ise pozitif yüklü
iyonlardır. Katyonlardan sod-
yum ve potasyum anyonlardan
ise klor ve kükürt vücudun asit-
baz durumunu etkileyen önemli
iyonlardır. Rasyonun katyon-an-
yon dengesinin hesaplanmasın-
da sodyum (Na), potasyum (K),
klor (Cl) ve kükürt (S)’ün ras-
yondaki yüzde miktarları kulla-
nılmaktadır. 
DCAB(mEq/kg yem KM’si) =
[% Na+%K]-[%Cl+%S]
Rasyonun katyon-anyon denge
sistemi, süt hummasının önlen-
mesi için kuru dönem besleme-
sinde yaygın olarak kullanılması
gereken bir sistemdir. Sistem,
kemiklerden kalsiyum mobili-
zasyonunun sağlanması için
hafif asidik bir ortam oluşturmak
üzere yemlerde doğal olarak
bulunan minerallerin dengelen-
mesinden ibarettir. Bu yaklaşım-
da potasyum ve sodyum gibi
pozitif yüklü katyonik tuzların
azaltılıp, klor ve kükürt gibi ne-
gatif yüklü anyonların asitleştir-
me etkisiyle kanın hafif asidik
hale getirilmesi hedeflenmekte-
dir. Doğum öncesi kuru dönem
rasyonlarının katyon - anyon
dengesi düzenlenerek hormo-

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

lir. Bu durumda rasyondan kat-
yonların çıkarılması daha man-
tıklı görünmektedir. Ancak ras-
yonun katyon içeriğinin özellik-
le Na ve Mg bakımından hayva-
nın ihtiyacının altında olmama-
sına dikkat edilmelidir. Rumi-
nant rasyonlarında en yüksek
miktarda bulunan katyon kaba
yemlerden dolayı potasyum-
dur. Yonca protein bakımından
zengin lezzetli bir selüloz kay-
nağıdır. Yoncanın aynı zaman-
da K içeriğinin de yüksek olma-
sı nedeniyle rasyonun katyon-
anyon dengesi dikkate alındı-
ğında özellikle doğuma yakın
dönemde kısıtlı kullanılması ge-
rekmektedir. Vejetasyonun iler-
leyen döneminde veya çiçek-
teyken biçilen yonca %2.75 ve
%1.75 K içermektedir. Olgun
yoncanın kullanılması kuru dö-
nem rasyonlarının K içeriğini az-
altır, ancak NDF içeriği artacağı
için geçiş döneminde yem tü-
ketimi üzerine baskılayıcı etki
oluşturabilir. Bu amaçla yonca
gibi hem kalsiyum hem de po-
tasyum içeriği yüksek kaba
yemler yerine mısır silajı yada
çayır kuru otu kullanılması ras-
yonun kalsiyum ve potasyum
içeriğini azaltarak süt humması
riskini azaltmaktadır.
Doğum Öncesi 21 Gün Süreyle
Anyonik Tuzlar Kullanılabilir:
Doğum öncesi 21 gün süreyle
katyon-anyon dengesi negatif
olan rasyonların kullanılması
klinik ve subklinik hipokalsemi-
yi önlemektedir. Bu amaçla ras-
yona %1 kalsiyum klorit ilavesi
sistemik asit-baz dengesini cid-
di bir şekilde etkilemeden süt
hummasından korunmada fay-
dalı olmaktadır. Bir tuzun asit-
leştirme özelliği tuzu oluşturan
anyonun tercihli olarak katyon-
dan daha fazla emilmesine
bağlıdır. Örneğin sodyum klo-
rür nötr bir tuzdur, hem Na hem
de Cl etkili bir şekilde emilir.

id hormonun uyarılmasına ve
1.25 dihidroksi vitamin D hor-
monunun üretilmesine yol açar.
Böylece kemiklerden kalsiyum
salınımı ile böbreklerden kalsi-
yumun geri emilimi sağlanmış
olur. Laktasyonun başlamasıyla
kalsiyum denge mekanizmaları
aktif hale geldiği için plazma
kalsiyum konsantrasyonunun
şiddetli düşüşünün önüne ge-
çilmiş olur. Paratiroid bezinin
uyarılabilmesi için rasyonla
sağlanacak günlük kalsiyumun
20 g’dan düşük olması gerek-
mektedir. Bu amaçla yonca gibi
kalsiyum içeriği yüksek kaba
yemler yerine mısır silajı yada
çayır kuru otu kullanılması ras-
yonun kalsiyum içeriğini azalta-
rak süt humması riskini azalt-
maktadır.
Rasyondaki Katyonlar Azaltıla-
bilir: Rasyonun katyon-anyon
dengesini azaltmak için rasyo-
na anyonların ilave edilmesi an-
yonik tuz kaynaklarının lezzetsiz
olması nedeniyle sınırlıdır. Ras-
yonun katyon-anyon dengesi
250 mEq/kg’dan fazla ise den-
geyi tavsiye edilen değer olan  -
100 mEq/kg’a getirebilmek için
kullanılacak anyonik tuz miktarı
çok fazla olacağı için ciddi lez-
zet problemlerine sebep olabi-

Tablo 1. Bazı Yem Maddelerinin Mineral Madde İçerikleri ve Katyon-Anyon Denge Durumları

Yem Maddesi Na, % K,% Cl, % S, % Katyon-Anyon
Dengesi, mEq/kg 

Baklagil silajı, olgunlaşmamış 0.03 3.03 0.55 0.33 427

Çayır kuru otu, orta olgunlukta 0.08 2.13 0.92 0.24 170

Mısır silajı, normal 0.01 1.20 0.29 0.14 142

Mısır, kuru, öğütülmüş 0.02 0.42 0.08 0.10 31

SFK, 0.04 0.22 0.13 0.46 262

Mısır gluten yemi, kuru 0.13 1.46 0.20 0.44 99

Şeker pancarı posası, kuru 0.31 0.96 0.18 0.30 142

NRC (2001)’in mineral madde verileri kullanılarak DCAB (mEq/kg yem KM’si) = [% Na+%K]-
[%Cl+%S] ile hesaplanmıştır. Yem maddelerinin mineral madde içerikleri analizle 
belirlendikten sonra Rasyonun Katyon-Anyon Dengesi hesaplanmalıdır.
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Kalsiyum klorit içerisindeki klor
(%90’dan fazla) kalsiyumdan
(%40’dan az) daha etkin bir şe-
kilde emildiği için asitleştirici bir
tuzdur. Klorun kalsiyumdan da-
ha fazla emilmesi nedeniyle
elektro-nötraliteyi sağlamak için
daha fazla H+ emilir ve hayvan
asidotik bir hale gelir. Asidifer
maddelerin sağladığı sistemik
asidifikasyon paratiroid hormo-
nu baskılayan metabolik alkalo-
zu düzeltmektedir. Kalsiyum
klorit, kan kalsiyum konsantras-
yonunu yükselterek klinik ve
subklinik hipokalsemi ile abo-
masum deplasmanı riskini
azaltmaktadır. Ancak oral mu-
kozalar üzerinde yakıcı etki
oluşturabilir ve tekrarlanan doz-
ları özellikle asidojenik rasyon
tüketen hayvanlarda geri dönü-
şü mümkün olmayan metabolik
asidoz vakalarına yol açabilir.
Rasyonun katyon-anyon den-
gesini negatif hale getirmek do-
layısıyla anyon içeriğini artırmak
için kalsiyum kloritin yanı sıra
amonyum sülfat, kalsiyum sül-
fat, magnezyum sülfat, amon-
yum klorit ve magnezyum klorit
de kullanılabilir. 
Bu dönemde rasyonların kat-
yon-anyon dengesi lezzetli olan
anyonik mineral ilaveleri kullanı-
larak -100 - -150 mEq/100 g KM
olarak ayarlanmalıdır. Rasyonla-
rın formülasyonu yapılmadan
önce rasyona katılacak anyonik
tuz miktarını minimumda tutabil-
mek için kaba yemlerden ve di-
ğer yem maddelerinden sağla-
nan sodyum ve potasyum mik-
tarı mümkün olduğunca düşük
tutulmalıdır. 
Rasyonun katyon-anyon den-
gesini ayarlamak için, 

1. Rasyonda bulunan tüm yem
maddelerinin makromineral iç-
eriği bilinmelidir.

2. Temel rasyon oluşturulurken
mümkünse katyon-anyon farkı az
olan (özellikle kaba yemler) yem
maddeleri seçilmelidir. Temel
rasyonun katyon-anyon dengesi
+200 mEq/ kg KM den daha faz-
la ise fazla miktarda anyonik tuza
ihtiyaç olacaktır. Bu durumda
yem tüketiminde problemlerle
karşılaşılması muhtemeldir.

3. Rasyonun toplam kükürt iç-
eriği %0.4’e ulaşıncaya kadar
kalsiyum sülfat, amonyum sül-

fat, magnezyum sülfat veya
bunların kombinasyonları ras-
yona ilave edilebilir. 

4. Kuru dönem rasyonlarından
katyon - anyon dengesini -100
-150 mEq/kg KM olarak ayar-
larken,
- Rasyonun magnezyum düzeyi
%0.4’e ayarlanmalıdır
- Rasyonun klor düzeyi %0.5-
0.6 düzeyini geçmemelidir. Klor
düzeyi %0.8’in üzerine çıkarsa
yem tüketimi azalabilir. 
- Amonyum tuzları kullanıldığı
zaman amonyak zehirlenmesin-
den korunmak için protein ta-
biatında olmayan azotlu mad-
delerin (NPN) düzeyi kontrol
edilmelidir. Toplam proteinin
%70-75’inden fazlası yıkımlana-
bilir formda olan rasyonlarda
amonyum tuzlarının kullanımı
en düşük düzeyde tutulmalıdır.
- Rasyonun kalsiyum düzeyi
%1.5-1.8’i geçmemelidir. (Gün-
de 150-200 g Ca ilavesi)
- Rasyonun fosfor düzeyi %0.4’e
ayarlanmalıdır. (Günde 35-50 g
P ilavesi)

5. Kuru dönemin sonundaki
hayvanların asit-baz durumunu
kontrol altında tutmak için kan
pH’sının bir göstergesi oldu-
ğundan dolayı haftalık olarak
idrar pH’ları ölçülmelidir. Bir sü-
rüdeki en az 5 inekten numune
alınmalıdır. Ölçülen pH değer-
lerinin ortalaması 6.5’in üzerin-
de ise kullanılan rasyonun do-
ğumda kan kalsiyum konsant-
rasyonunu değiştirecek ölçüde
hayvanın asit-baz durumunu
etkilemediği sonucuna varılır ve
anyonik tuz miktarı artırılır. Kuru
madde tüketimi kabul edilebilir

mineral premikslerle karıştırıla-
rak verilmelidir.   

11. Anyonik tuzlar kuru dönem-
de yüksek düzeyde kalsiyum
içeren rasyonlarla besleme du-
rumunda en iyi etkiyi göster-
mektedir. Kalsiyum tüketimi dü-
şük olduğu zaman anyonik tuz-
lar ilave edilmemelidir. 
Doğumdan Sonra Kalsiyum Kay-
nakları Kullanılabilir: Kalsiyum
kaynaklarının doğumdan sonra
rasyonun bir parçası olarak dü-
şünülmeden ağız yoluyla ayrı
olarak verilmesi kan kalsiyum
konsantrasyonundaki düşmenin
önüne geçmektedir. Pekçok kal-
siyum kaynağı alındıktan 30 da-
kika sonra emilmekte ve kan kal-
siyum konsantrasyonunu 4-6 sa-
at süreyle artırmaktadır. Son yıl-
larda kalsiyum klorit ve kalsiyum
sülfatın yağla kaplanmış bolus
formu kullanılmaktadır. Doğum-
da ve doğumdan 12 saat sonra
olmak üzere iki doz halinde kul-
lanıldığında kan kalsiyum düze-
yini artırmada daha etkilidir. Vita-
min D ve Vitamin D Metabolitleri
Kullanılabilir: Doğumdan 10-14
gün önce yaklaşık 10 milyon üni-
te Vitamin D uygulaması barsak-
lardan kalsiyum emilimini artıra-
rak süt hummasını önlemede et-
kili olmaktadır. Ancak süt hum-
masını önlemede etkili olan Vita-
min D düzeyi yumuşak dokular-
da kalsifikasyona sebep olmak-
tadır. Paratiroid Hormon Enjeksi-
yonları Yapılabilir: Kas içi veya
damar içi paratiroid hormonunun
enjekte edilmesi süt humması in-
sidensini azaltmaktadır. Fakat te-
davi dozunun toksik doza yakın
olması nedeniyle pratikte kulla-
nılmamaktadır.

sınırlarda ve pH 5.5-6.5 arasın-
da ise verilen rasyona devam
edilmelidir. Kuru madde tüketi-
mi azalmış ve pH 5.5’den az ise
anyonik tuzlar azaltılmalıdır. 

6. Doğumdan sonra normal
metabolizma asidoza doğru
eğilim göstereceği için anyonik
tuzların laktasyondaki hayvan-
ların rasyonlarına ilave edilmesi
uygun değildir. 

7. Anyonik tuzların yem tüketi-
mi üzerine olan negatif etkisi
nedeniyle gelişmelerini sürdü-
ren düvelerde kullanımı uygun
olmamaktadır.

8. Rasyona anyonik tuzlar do-
ğumdan üç hafta önce ilave
edilmeye başlanmalıdır. Etkileri-
ni 10 günde göstermeye başla-
yan anyonik tuzlar en fazla 6
hafta süreyle kullanılabilir. Kuru
dönem boyunca verilmesi tavsi-
ye edilmemektedir.

9. Anyonik tuz içeren rasyonlar-
da tampon etkili maddeler kat-
yon-anyon dengesi üzerine
olumsuz etki yapacakları için
kullanılmamalıdır. Yüksek dü-
zeyde potasyum içeren kaba
yemler katyon-anyon dengesini
bozmaktadırlar. Toplam rasyon
kuru maddesinde potasyum dü-
zeyi 150 g’dan fazla ise arzu
edilen katyon-anyon dengesine
ulaşmak için anyonik tuzların
uygun miktarlarını ilave etmek
zor olmaktadır.

10. Anyonik tuzlar lezzetsiz ol-
duğu için mümkünse silajla ka-
rıştırılarak, kuru şlempeler ve
melas ile pelet yapılarak veya

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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Avrupa Birliği’nde vektörler ve
vektör-borne hastalıklar, “Avrupa
Gıda Güvenliği Makamı (EFSA),
European Food Safety Autho-
rity” bünyesinde özel olarak
oluşturulmuş “European Centre
for Disease Preventation and
Control (ECDPC)” direktörlüğü
tarafından geliştirilen erken uyarı
sistemiyle titizlikle monitorize
edilmektedir. Dünya Sağlık Teş-
kilatı (WHO), 2014 yılını “Dünya
Sağlık Gününü, World Health
Day”  “Küçük ısırık: Büyük tehdit,
Small bite: Big threat” sloganıyla
vektör-borne hastalıklara ayır-
mıştır. Vektörler hastalıkların hay-
vandan hayvana, hayvandan in-
sana, insandan insana, bitkiden
bitkiye ve bölgeden bölgeye, kı-
tadan kıtaya yayılmasını sağlar-
lar. Her yıl dünyada bir milyon-
dan fazla insan sıtma, dengue
humması, schistosomiasis, le-
ishmaniosis, Batı Nil virusu ve
Sarı Humma gibi çeşitli vektör-
borne hastalıklardan ölmektedir.

Öte yandan yine binlerce çiftlik
hayvanı da trypanosomiasis,
theileriosis, babesiosis, anaplas-
mosis, Mavidil vb. gibi vektör-
borne hastalık yüzünden ölmek-
te ve büyük ekonomik kayıplar
meydana gelmektedir. Günü-
müzde anlaşılmıştır ki, vektör-
borne hastalıklar fakirlik ve yok-
sulluğun hem bir sebebi hem de
bir sonucudurlar. 
Gelecek öyle görünmektedir ki
aynı vakalar daha çok yaşana-
caktır. Bu yüzden bilimsel komi-
telerin beklenmeyen hastalık
tehditlerine karşı ellerini çabuk
tutma mecburiyetleri vardır.
Özellikle dünyayı tehdit eden
hayvan ve insan hastalıklarını
araştıracak uzmanların birbirle-
rine yakın ve ortak çalışmaları
gerekmektedir. Bu noktada, çift-
lik hayvanları-insanda görülen
hastalıklar ve bütün başlıca çift-
lik hayvanı hastalıklarının kont-
rolünü optimize etmek için “Tek
Dünya, Tek Tıp veya Tek Sağlık,
One World, One Medicine or
One Health” sloganı ile çalış-
mak artan bir ihtiyaç olacaktır.
Nitekim Dünya Sağlık Teşkilatı
1990 sonrasında “International
Health” kavramından “Global
Health” basamağına geçmiş,
2003-2012 yılları arasında “Glo-
bal Health” kavramını geliştirmiş
ve 2013’te “One World One He-
alt veya One Medicine” konse-
pite ulaşmıştır. 

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

Sığırların arthropod enfestasyonları 
ve vektör-borne hastalıkları

I- Sığırların arthropod 
enfestasyonları

S ığırlarda arthropod en-
festasyonlarına geçme-
den önce genel olarak

vektörler ve onların bulaştırdık-
ları vektör-borne hastalıklar hak-
kında kısa ve genel bir perspek-
tifi hatırlamakta yarar vardır. En
başından bu yana, vektörler ve
vektör-borne hastalıklar insan
ve hayvanların başına bela ol-
muşlardır. Tarihsel olarak bun-
lar, 14. yüzyılda Avrupa’da “Ka-
ra ölüm” ve yeni Dünya’da “Sarı
Ateş” olarak da bilinen büyük
veba salgınlarına yol açmış has-
talıklardır. Nagana gibi diğer ba-
zıları da Afrika’nın yıllarca geliş-
mesini engellemişlerdir. 20. yüz-
yılın sonunda Dünya’da insan
ve hayvan sağlığı için çok ciddi
problemler oluşturmuşlardır.
Dünya’nın pek çok bölgesinde,
bu hastalıklar 20. yüzyılın ortala-
rında DDT (dichlorodiphen-
yltrichloroethane)’nin akıllıca
kullanılmasıyla kontrol edilmeye
başlanmıştır. DDT’nin bilinçli
kullanımı, patojenlerin arthro-
pod (vektör) ile omurgalı konak
arasında geçen hayat siklusla-
rında kopmaya yol açmıştır.
Başlangıçtaki bu başarılı uygu-
lamalar 1960’lı ve 1970’li yıllara
kadar devam etmiştir. DDT’nin
çevrede oluşturduğu residuel
negatif etkilerin anlaşılmasıyla
1970’li yıllarda halk sağlığı ve
hayvan sağlığı noktasında temel
politika değişikliğine gidilmiş ve
DDT’nin kullanılması yasaklan-
mıştır. Takip eden dönemlerde
özellikle geçen son 30 yıllık sü-
reçte yeni insektisidlerin gelişti-
rilmesi ve kullanımlarında daha
titiz olunmaya çalışılmış ise de
globilizasyon, modern taşımacı-
lık, şehirleşme, hayvan yetiştiri-
ciliğindeki değişiklikler gibi glo-
bal trendler vektör-borne hasta-
lıkların epidemilerini, tekrar orta-
ya çıkma (re-emergence)  po-
tansiyellerini ve global yoksulluk

üzerine etkilerini artırmıştır. 21.
yüzyılın başında, tabiatta mey-
dana getirilen çevresel değişik-
lilere bağlı olarak dünya; insan,
hayvan ve bitkileri etkileyen in-
feksiyöz hastalıklarla karşı karşı-
ya kalmıştır. Çiftlik hayvanların-
da görülen, vektör sineklerle
ve/veya kenelerle hayvanlardan
insanlara bulaştırılan emerging
ve re-emerging karakterde pa-
tojenlerin sayısında artış olmuş-
tur. Globalizasyon sonucu ade-
ta “global köy, global village”
haline gelen dünyamızda do-
muz gribi (swine flue), kuş gribi
(bird flue) gibi zoonotik viruslar
hızla yayılmış ve büyük tehditler
oluşturmuşlardır. Hava yolu ile
taşınma bu hastalıklara elbette
ekstrem bir yayılma hızı sağla-
maktadır. Ancak sineklerle yayı-
lan hastalıklar da özellikle iklim-
sel değişikliklere bağlı olarak
son yıllarda hızlı bir artış göster-
miş ve Avrupa’nın Kuzeyinde ilk
defa Mavidil (Bluetongue),
Schmallenberg gibi yeni vektör-
borne hastalıklar görülmüştür. 
Vektörler; keneler, bitler, pireler,
sivrisinekler, simulidler, culicoi-
desler, tatarcıklar, tabanuslar,
kelebekler vb. diğer eklem ba-
caklı omurgasız organizmler
olup pek çok patojeni insan,
hayvan ve bitkilere biyolojik ve
mekanik yollarla naklederler.
Vektörlerin taşıdıkları bu pato-
jenler; insanları evde, tarlada,
piknikte, parkta ve seyahatte;
hayvanları barınakta, merada ve
intikallerde tehdit ederler.
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dönemlerinde sığırları ısırarak
veya sokarak direkt kan emmek
suretiyle ya da larval dönemle-
rinde myiasis’e yol açarak para-
zitik etki gösterirler. 

1. Insectler
1. 1. Sokucu ve Kan emen In-
sectler (Biting, Blood Sucking,
Hematophagous Insects)
1.1.1. Sinekler (Diptera Dizisi,
bir çift kanatlı sinekler)
1.1.1.1. Kara sinekler (Black
flies, Simulium spp, Gnats,
Diptera: Simulidae)
Dünyada yaklaşık 1750 türü
kapsayan Diptera dizisi içerisin-
de Nematocera dizi bölümünde
yer alan ve dünyanın her bölge-
sinde görülebilen önemli aileler-
den birisi de Simulidae (Karasi-
nekler, Blackflies) ailesidir. Si-
mulidae ailesinde bu güne ka-
dar 2101’i yaşayan, 12’si orta-
dan kalkmış (fosil) toplam 2113
tür tarif edilmiş olup bunların
1697’si Simullium soyunda yer
almaktadır. Bu türlerin çoğunda
dişilere dünyanın çeşitli bölge-
lerinde yerel halk tarafından de-
ğişik isimler [Buffalo Gnats (İn-
giltere), mawi (Afrika), pium ve-
ya borrachudos (Brezilya), potu
(Hindistan), jejenes (Venezue-
la), bocones (Kosta Rika), roda-
dores (Küba), karasinek, titrek
sinek, kanbur sinek, mucuk ve-
ya üvez (Türkiye)] verilmektedir.
Bu sinekler hem insan hem de
hayvan sağlığını tehdit etmeleri-
nin yanında ekonomik ve ekolo-
jik bakımdan özellikle de akua-
tik larvaları bulundukları suyun
bol oksijenli ve temiz olduğunu
gösteren temel biyolojik indika-
tör olmaları dolayısıyla çok
önemli sineklerdir.
Simulid sinekler bizzat kan eme-
rek zarar vermeleri yanında, pek
çok patojeni de nakletmektedir-
ler. Bu şekilde patojenlere vek-
törlük yapmaları medikal ve ve-
teriner önemlerini daha da artır-
maktadır. Ayrıca karbondioksite
yüksek affinite gösteren bu si-
nekler, insan ve hayvanların
ağız ve burun delikleri, gözleri,
kulakları başta olmak üzere vü-
cudun değişik bölümlerine sal-
dırarak rahatsızlık vermektedir-
ler. Çok az ses çıkarırlar ancak,
açık alanlarda, özellikle günün
sıcak saatlerinde aktivite kaza-
nırlar ve derhal derinin üzerine
konarak kan emerler. Genellikle
çok sayıda ortaya çıkarlar, kü-

“Tek Sağlık İnisiyatifi”, insan he-
kimliği ile veteriner hekimliği bir-
leştirecek ve ortak çalışma di-
siplini getirecektir. Diğer bir ifa-
deyle “Tek Sağlık İnisiyatifi”, ta-
rafların eşitliği ilkesine dayalı bir
hareket olup tabibler, veteriner
hekimler, halk sağlığı uzmanları,
çevre sağlığı uzmanları, hemşi-
reler ile bu mesleklerin bağlı bu-
lundukları meslek örgütleri ara-
sındaki kolleberasyon hareketi-
dir. Tek Tıp Konsepti olarak da
kabul edilen bu hareket; insan,
hayvan ve çevre sağlığının her
alanında disiplinler arası kolle-
berasyonları ve komunikasyon-
ları en geniş haliyle uygulabil-
mek için dünya çapında gelişti-
rilmiş bir stratejinin doğal orga-
nizasyonudur. Bu konsept ile
yaratılan sinerji; ekosistem, po-
pülasyon sağlığı ve bireysel
sağlık arasındaki yakın ve sıkı
ilişkiyi 21. yüzyılda her yönüyle
geliştirecek ve gelecek nesilleri
koruyacaktır. Günümüzde dün-
yada emerging, re-emerging
şekilde ortaya çıkan infeksiyöz
hastalıkların yaklaşık %70’i vek-
tör-borne veya zoonotik karak-
terlidir. Diğer taraftan Dünya
Sağlık Teşkilatı 2012 yılında
dünyanın global infeksiyözler
yükü içerisinde vektör-borne
hastalıkların payını %17 olarak
rapor etmiştir. Bu rapora göre
son 50 yılda insidensi en fazla
artan vektör-borne hastalık
“Dengue Humması” olup insi-
densi yaklaşık 30 kat artmıştır.
Öte yandan en öldürücü vektör-
borne hastalığın ise hala sıtma
olduğu ve 2012’de yaklaşık
627000 insanın sıtmadan öldü-
ğü rapor edilmiştir. Tam da bu
noktada Tek Sağlık İnisiyatifi,
öncelikle Dünya Sağlık Teşkilatı
(WHO) ile Dünya Hayvan Sağlık
Teşkilatı (World Organisation
For Animal Health, eskiden bili-
nen kısa adıyla OEI)’nın infeksi-
yöz hastalıkların yayılışını önle-
mek için mevcut veya yeni oluş-

turulacak uluslararası ve/veya
ulusal ajanslar aracılığı ile sıkı ve
koordineli çalışmasında, ortak
projelerin hayata geçirilmesin-
de, özellikle uluslararası hayvan
haraketlerine (ticaret dahil) di-
siplin getirilmesine yönelik ku-
ralların yeniden gözden geçil-
mesinde öncü olabilir.
Bu hastalıkların üstesinden ge-
lebilmenin tek yolu bilimin ışı-
ğında eğitimle ilerlemektir. Bu-
rada sırası gelmişken ünlü bilgin
Maimonides’in “eğitimle kazan-
madığım bir nosyonu bende as-
la geliştirme fakat bilgimi sürekli
artırabilmem için güç, zaman ve
azim ver” sözünü hatırlamak;
geleceği eğitim ve bilime da-
yandırmanın tek kurtuluş yolu
olduğunu vurgulamak ve yine
aynı formülle global fakirlik ve
yoksulluğun yenilebileceğine
inanmak gerekir. Global fakirlik
ve yoksulluğu yenmede temel
indikatörlerlerden birisi de sağ-
lıklı ve güvenli gıda ile beslen-
medir. Sağlıklı beslenme için
çiftlik hayvanlarının sağlıklı ola-
rak yetiştirilmesi ve üretilmesi
ise esasdır. Bu temel esas çer-
çevesinde hayvancılığı nasıl ge-
liştirebiliriz, verimliliği nasıl artı-
rabiliriz, onları nasıl daha iyi an-
layabiliriz ve onların istismarları-
na nasıl engel olabiliriz soruları-
na cevaplar aranmalı; günü-
müzde dünyada modern hay-
van yetiştiriciliği için bir feno-
men olarak kabul edilen yeni
konsept “sürü sağlığı“ prensip-
leri çerçevesinde ortak projeler
hazırlanmalı ve projelerin koor-
dinasyonu ve realizasyonu için
gerekli her türlü destek her se-
viyede (özellikle de politik sevi-
yede) verilmelidir. 
Çiftlik hayvanları içerisinde sığır,
her türlü verimlilikleri, çok üstün
yararlılıkları ve en temel hayvan-
sal protein kaynağı olması itiba-
rıyla insan için her dönemde
çok kıymetli olmuştur. Son yıl-
larda sığırların verimliliklerini ar-

tırmak için bilimin ışığında geliş-
tirilen her türlü biyoteknolojik
yöntemden yararlanılmış olma-
sına, bakım, besleme ve barı-
nak koşullarının iyileştirilmesine,
bir çok infeksiyöz hastalığa kar-
şı aşılama yoluyla dirençlilik ka-
zanılmasına ve çeşitli hastalıkla-
rın tedavisinde yüksek başarıya
ulaşılmasına rağmen hala ge-
nelde parazit hastalıkları ve bun-
lar içerisinde arthropod enfes-
tasyonlarının ve özellikle de on-
ların bulaştırdığı vektör-borne
hastalıkların sayısı ve önemi
günden güne artmaktadır.

Sığırlarda Görülen Başlıca
Arthropod Enfestasyonları
(Dış Parazitler) 
Sığırlarda arthropod enfestas-
yonları, işletmenin besi ya da
sütçü karakterine ve sürü mana-
gementına (indoor ve/veya out-
door)  göre farklılık gösterdiği
gibi enfeste hayvanların reaksi-
yonları da oldukça farklılık gös-
terir. Örneğin gün boyu merada
otlatılan bir sığırın enfeste olma-
sı ve reaksiyonu ile kapalı me-
kanda tutulan ve meraya çıkarıl-
mayan sığırın enfeste olması ve
reaksiyonu elbette farklılık gös-
terecektir. Her türlü arthropod
enfestasyonu; öncelikle direkt
olarak meradan veya yemden
yararlanma kabiliyetinde azal-
maya, gelişme hızında gerile-
meye, döl tutma kabiliyeti ve ge-
belikte kayıplara, et, süt ve deri
verimlerinde çok ciddi düşmele-
re yol açarak çok büyük ekono-
mik zararlara sebep olurlar. En-
direkt olarak bulaştırdıkları vek-
tör-borne enfeksiyonlarla da
ekonomik kayıpların afet boyu-
tuna ulaşmasına yol açarlar. 
Sığırlarda çoğunluğu insect (si-
nek, bit, pire), keneler ve uyuz
etkenleri olmak üzere birçok
arhropod türü enfestasyon oluş-
tururlar. Dış parazit olarak da
adlandırılan bu eklem bacaklı
omurgasız organizmler ya ergin

Simulid sineğin ergin ve larvaları 
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mes hayvanları ve diğer çiftlik
hayvanlarına sürüler halinde sal-
dırıp hayvanların solunum yolla-
rını tıkayarak ve/veya toksinleri
(simulotoksikozis) ile ölümlere
sebebiyet verebilmektedirler. Ni-
tekim 1994 yılında Erzurum’da
yaşanan 100’lerce sığırın ani
ölümünden sorumlu tutulmuş-
lardır. Dolayısıyla sığırların mera
managemantında oldukça
önemlidirler. Simulid sineklerin
konaklarını sokmaları oldukça ir-
ritatiftir. Vücudun açıkta kalan
bölümlerini, özellikle yüz ve bo-
yun bölgelerini sokmaktadırlar.
Simulid karasinekler tarafından
insanlara nakledilen en önemli
parazitler Onchocerca volvulus
ve Mansonella ozzardi türü ne-
matodlardır. Bu türler, dünyanın
Afrotropikal ve Netropikal bölge-
lerinde yaklaşık 17 milyon insa-
nın yakalandığı “Onchocerciasis
veya Nehir körlüğü” olarak bili-
nen hastalıktan sorumludurlar.
Bunun yanında kanatlılara Leu-
cocytozoon enfeksiyonunu bu-
laştırmaktadırlar. Simuliidler kan

her yıl yaklaşık 1 milyar dolar
ekonomik kayba yol açtığı tah-
min edilmektedir. Bu örnekte de
görüldüğü gibi vektörler ve on-
ların naklittikleri vektör-borne
hastalıklar, dünyada sürekli ola-
rak bir kıtadan başka bir kıtaya
taşınmaktadırlar. Böylece yeni
yeni risk potansiyelleri ortaya
çıkmaktadır. Erkek ve dişi ergin
boynuz sinekleri sığırlardan kan
emerek beslenirler. Ayrıca bu si-
nekler sığırların yanında at, ko-
yun, keçi gibi çiftlik hayvanlarına
ve arasıra da insanlara saldırır
ve onlardan kan emebilirler.
Özellikle merada otlayan sığırla-
ra ve/veya kapalı yönetimin uy-
gulandığı sığırcılık işletmelerin-
de açık alanlarda ve havalandır-
mak için dışarıya çıkarılan sığır-
larda Haematobia irritans enfes-
tasyonu görülmektedir.

1.1.1.3. Sokucu acı 
sinekler (Biting Midges, 
Culicoides spp, Diptera: 
Ceratopogonidae)
Türkiye’de halk arasında genel
bir isimlendirme yapılmayan an-
cak bazı yörelerde “acı sinek”
olarak bilinen bu sokucu küçük
sinekler (biting midges) Cerato-
pogonidae ailesinde yer alırlar
ve çok yüksek medikal ve vete-
riner öneme sahiptirler. Cerat-
pogonidae ailesinde genellikle
problem olan türler Culicoides
cinsinde yer alırlar ve ağarırken
veya gün batımı zamanlarında
insan, sığır başta olmak üzere
koyun, keçi, at ve domuz gibi
çiftlik hayvanlarını ve nadiren de
köpekleri enfeste ederler. Ergin
dişi sinekler enfeste ettikleri ko-
naklarından kan emerler. Eko-
sistem içerisinde biyotopların-
dan uzak mesafelere uçamayan
Culicoides türleri, özellikle sığır-
larda büyük ekonomik kayıplara
yol açan Mavi Dil (Bluetongue)
başta olmak üzere çok sayıda
vektör-borne hastalığın bulaştı-
rılmasında rol alırlar.  

emerek yaptıkları parazitliğin ya-
nında Onchocerca volvulus,  O.
cervipedis, O. ramachandrini,
O. tarcicola, Dirofilaria ursi,
Splendidofilaria fallisensis,
Mansonella ozzardi, Trypanoso-
ma avium, Try. confusum, Try.
corvi, Try. numidae, Leucocyto-
zoon anatis, L. smithi, L. cauller-
yi, Hemoproteus nettionis türleri
gibi parazitlerin yanında çeşitli
viral (Arbovirus) ve bakteriyel
patojenlerin de vektörlüğünü
yapmaktadırlar. Simulid’ler sı-
ğırlara Onchocerca gutturosa,
O. lieanalis, O. dukei ve O. oc-
hengi’yi nakletmektedirler. 
Afet boyutunda popülasyon ar-
tışı durumunda, endemik yöre-
de insanlar ve çiftlik hayvanları
için günlük hayatı bütünüyle kat-
lanılamaz hale getirmeleri müm-
kündür. Nitekim Kayseri’de Ya-
mula barajı inşasını takiben
elektrik üretimine geçilmesinden
sonra Orta Kızılırmak Havzasın-
da simulid sineklerin popülasyo-
nu hızlı bir şekilde artmış ve afet
boyutuna ulaşmış ve yörede bü-

yük ekonomik kayıplara neden
olmuştur. Zaten mücadelesi en
zor olan arthropod grubunu teş-
kil eden simulid sineklere karşı
yörede çok kapsamlı ve koordi-
neli bir larvisid (Bacillus thurin-
giensis var israelensis, BTI) mü-
cadelesi başlatılmış ve halen
sürdürülmektedir. Mücadelede
gelinen son noktada, sinek po-
pülasyonunun kontrol edilebilir
seviyelere indirilmiş ve yörede
günlük hayat tekrar normale
döndürülmüştür.

1.1.1.2. Boynuz Sinekleri
(Horn Flies, Haematobia 
irritans, Diptera: Muscidae)
Boynuz sinekleri küçük yapılı (3-
5 mm),  mecburi kan emen dış
parazitler olup Avrupa, Kuzey ve
Güney Amerika ve Asya’da sı-
ğırları enfeste ederler. Avru-

pa’da doğal olarak görünen bu
sinek ilk olarak Kuzey Amer-
ka’ya taşınmış, 1990’lı yıllarda
da Arjentina ve Uruguay’a inti-
kal etmiştir. Kuzey Amerika’da

Orta Kızılırmak Havzasında sığır ve insanda 
Simulid enfestasyonu orijinal, 2007

Sığırda H. irritans enfestasyonu

Ergin dişi Culicoides spp.’nin sığır üzerinde kan emmesi

Sivrisineğin ergin, larva formu ve sığır sürüsü
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1.1.1.4. Sivrisinekler 
(Mosquitoes, Culex spp.,
Aedes spp., Anopheles spp.,
Diptera: Culicidae)
Sivrinekler, bir çift kanatlı dipte-
ran sineklerin önemli bir grubu-
nu oluştururlar. Dünya çapında
3000’nin üzerinde sivrinek türü
teşhis edilmiştir. Çok sayıda siv-
rinek türünün ergin dişileri sığır,
koyun, keçi, domuz, köpek, ke-
di, kümes hayvanları gibi evcil
hayvanlardan ve insanlardan
kan emerek beslenirler. Önemli
soylardan Culex türleri çok sayı-
da virusa, kanatlı malariasına ve
filarial helmintlere; Aedes türleri
Dengue, Yellow Fever, kanatlı
malariası ve filarial helmintlere;

Anopheles türleri insan malaria-
sına ve filarial helmintlere vek-
törlük yapmaktadırlar. Merada
otlamak için bırakılan ve ağır
sivrinek saldırısına ve infestas-
yonuna maruz kalmış bir sığı-
rın meradan yararlanma kabili-
yetinin düşmesinin yanında
günlük olarak yaklaşık 0.04 kg
canlı ağırlık kaybı olmaktadır.

1.1.1.5. Ahır Sinekleri 
(Stomoxys calcitrans, 
Diptera: Muscidae)
Ahır sinekleri 5-7 mm uzunlu-
ğunda, çoğunlukla ev sinekleri-
ne benzerler ancak ileri doğru
çıkıntı yapmış, sokucu ve emici
ağız yapılarıyla ve abdomenin
dama tahtasını andıran görü-
nümleriyle ve kan emmeleriyle
kolaylıkla ayırt edililer ve her tür-

ahır sinekleri bir günde yaklaşık
40 km’lik mesafelere uçabilirler
ve kendileri için uygun biyotop-
lara ulaşabilirler. Uygun biyo-
toplarında ergin dişiler her yu-
murtlamada 25-50 yumurta bı-
rakabilir, hayatı boyunca yakla-
şık 500-1000 yumurata üretebi-
lirler. Ergin dişi sinek, yumurtla-
madan önce çeşitli kereler kan
ile beslenmeye ihtiyaç duyar.
Dişi S. calcitrans yumurta bırak-
mak için gübre ile karışmış sap
ve saman öbeklerini ve silaj gibi
bitkisel kalıntıları tercih ederler.
Ergin ahır sineklerinin ortalama
ömürleri 2-10 hafta arasında de-
ğişmekte olup kışı pupa veya ol-
gun larva olarak geçirirler.

1.1.1.6. Çeçe sinekleri 
(Tsetse Flies, Glossina spp,
Diptera: Glossinidae)
Glossina türleri, Afrika’nın erkek
ve dişisi konaklarından kan eme-
rek beslenen ve belirli bir gebelik
dönemi sonunda larva doğuran
sokucu dipterleri olarak tanımla-
nırlar. Sahranın tropik ve subtro-
pik bölgelerinde çok yaygındır-
lar. Çeçe sinekleri Afrika’da in-
san trypanosomiasis’inin (uyku
hastalığı) ve hayvan trypanoso-
miasis’inin (Nagana vb.) vektör-
lüğünü yapmaktadırlar. Glossi-
na türleri Afrika’da özellikle sığır-
lara saldıran en önemli sinekler-
dir. Bu sinekler insan ve sığırla-
rın yanında yabani hayvanlar, at,
deve, köpek ve domuzlardan da
beslenirler. Yaklaşık 30’dan fazla
türü bulunan çeçe sinekleri sah-
ranın farklı bölgelerinde hem in-
sanlardan ve hem de hayvanlar-
dan kan emerler.

1.1.1.7. At sinekleri (Tabanid
sinekler, Tabanus spp, Hea-
matopoda spp ve Chrysops
spp, Diptera: Tabanidae)
Halk arasında “At sineği”, “Ge-
yik sineği”, “Büvelek”, “Böge-
lek” ve “Göven” gibi isimlerle bi-
linen Tabanid sinekler, tropik ve
subtropik iklim kuşağındaki ül-

lü kırsal çevrede yaygın olarak
bulunurlar. Özellikle ahırlarda,
yem localarında veya yem de-
polarında, süt üniteleri gibi ka-
palı mekanlarda ve binaların ci-
varında sıklıkla görülürler. Soku-
cu emici ağız yapısına sahip
olan Stomoxys calcitrans, ko-
yun ve keçiler için genellikle da-
ha az problem oluştururken,
aralarında kümes hayvanlarının
da bulunduğu diğer evcil kuşlar-
dan, her türlü yaban hayatı hay-
vanından beslenebilir. Ancak
başta sığır olmak üzere araların-
da insan, köpek ve kedilerin bu-
lunduğu sıcakkanlı memeliler-
den kan emererek beslenirler.
Özellikle sığırlarda ağır enfestas-

yonlara yol açabilen ahır sineği,
kan ile beslenmesi sırasında ko-
nakta yarattığı acı, ızdırap ve ir-
ritasyonun yanında çeşitli pato-
jenlerin bu yolla bulaşmasına
sebep olmaktadır. Dolayısıyla S.
calcitrans pek çok vektör-borne
patojen için önemli bir vektör-
dür. Bu sineğin yöredeki bollu-
ğu tamamen iklim şartlarına
bağlıdır. Soğuk memleketlerde

de özellikle ilkbahar ve yaz mev-
simlerinde sinek popülasyonu
pik yapabilmektedir. Tropikal ve
subtropikal iklim kuşağında yer
alan ülkelerde yılın her mevsi-
minde aktif olan S. calcitrans
poupulasyunu mevsimsel ola-
rak yağmurlara ve rutubete bağlı
olarak değişiklik göstermekte-
dir. Ahır sinekleri, sığırlardan
kan emmek için genelikle ba-
cakları, falanks bölgesini ve ka-
rın altını tercih ederler. Ergin er-
kek ve dişi sinekler günde 2 ve-
ya 3 defa yaklaşık 15 dakika kan
emerler toplamda yaklaşık 0.25
ml kan emebilirler. Kan emme
esnasında da sığırlara rahatsız-
lık verirler. S. calcitrans ile enfes-

te olmuş bir besi sığırının günlük
ağırlık kazancında %25 azalma
meydana gelir.  Bu sinekler bes-
lenmedikleri zamanlarda şayet
hava sıcak ise gölgede, hava
soğuk ise güneşte konaklarının
yakınlarında çitler, ağaçlar ve
duvarlarda istirahat ederler.  Ha-
va ve beslenme şartlarına göre
ortalama 25 ile 40 gün içerisinde
hayat siklusunu tamamlayabilen

S. calcitrans ve enfeste sığırlar

Çeçe sinekleri ve enfeste sığırlar

Tabanid sinekler ve enfeste sığırlar
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kelerdeki evcil ve yabani hay-
vanlar ile insanlardan kan eme-
rek beslenmektedirler.
Tabanidae ailesinde şimdiye
kadar yaklaşık 4000’nin üzerin-
de tür tarif edilmiştir. Bunlardan
yalnızca Tabanus, Chrysops ve
Haematopota soylarındaki türler
veteriner ve tıp hekimliği açısın-
dan önem arz etmektedirler. Ta-
banid’ler kan emmeleri esnasın-
da sayılarına bağlı olarak ko-
naklarında anemiye sebep ol-
malarının yanında bazı patojen-
leri naklederek çeşitli vektör-
borne enfeksiyonlara da yol aç-
maktadırlar. Bu enfeksiyonlar
büyük ekonomik kayıplara se-
bep olabilmektedir. Türkiye’nin
her bölgesinde görülen bu si-
neklerin sadece dişileri kanla
beslenirler. Ergin dişi hem bes-
lenme için sığır etrafında yaptığı
uçuşlar esnasında sığıra rahat-
sızlık vermekte hem de kan em-
dikleri yerlerde ağrılı kaşınma
hissi ve şişliklere sebep olarak
sığırlarda meradan beslenme
kabiliyetinin azalmasına ve ve-
rim kayıplarına (et, süt) sebep
olmaktadırlar. Tabanid sinekler,
evcil ve yabani hayvanlar ile in-
sanlara vektör-borne hastalıklar-
dan anaplasmosis, at enfeksi-
yöz anemisi, ensefalitis, brucel-
losis, tularemi ve antraks etken-
lerini mekanik olarak; sığırlara
Trypanasoma theileri’yi ve in-
sanlarda göze yerleşen Loa
loa’yı biyolojik olarak naklet-
mektedirler.

1.1.1.8. Bit sinekleri, Hippo-
boscid sinekler (Louse Flies,
Hippobosca equina, H. ma-
culata, H. rufipens, H. varie-
gata, Ornithoica confluenta,
Lynchia albipennis, Diptera:
Hippoboscidae) 
“Pupipara” seksiyonu (pupa
doğuran) içerisinde yer alan bit
sinekleri konaklarından kan
emerek beslenirler. Ergin dişi

hippoboscid sineğin doğurdu-
ğu larva hemen pupa evresine
geçtiği için bunlara “pupipar”
sinekler denilmiştir. Türkiye’de
halk arasında “at sineği” veya
“it sineği” olarak da bilinen bit
sinekleri, sıcak bölgelerde özel-
likle yaz aylarında at ve sığırla-
rın yaygın parazitleridir. Bit si-
nekleri, at ve sığırlarda kuyruk
altı genital bölgeye yerleşirler
ve uzun süreli kan emerler, pek
fazla hareket etmek istemezler,
rahatsız edilmedikçe de kolay
kolay yerlerinden oynamak ve
konak değiştirmek istemezler,
şiddetli enfestasyonlarda ileri
derecede irritasyon ve anemiye
neden olurlar. Ayrıca hippobos-
cid sinekler vektör olarak sığır-
dan sığıra Trypanosoma theile-
ri’yi, bazı flarial nematodları ve
Mavi Dil (Bluetongue) virusunu
naklederler. 

1.1.2. Pireler (Fleas, 
Ctenocephalides felis ve 
C. canis, Echinophaga 
gallinacea, Pulex irritans,
Siphoneptera: Pulicidae)
Sistematik olarak Siphoneptera
dizisinde yer alan ve bugün
Dünya’da 2000’nin üzerinde tü-
rü teşhis edilmiş olan pireler;
konak özgünlüğü zayıf, küçük,
yanlardan basık, üç çift bacağı
önden arkaya doğru tedricen
uzamış, bu yapısıyla gerekli du-
rumlarda istediği sıçramayı ya-
parak konağına ulaşabilme ka-

bılıyeti kazanmış; kemiriciler, in-
san ve evcil hayvanlardan (sığır,
koyun, keçi, domuz, köpek, ke-
di ve kümes hayvanları) kan
emen dış parazitlerdir. Dış para-
zit olarak konaklarına huzursuz-
luk veren ve verim kayıplarına
yol açan pireler “Kara Ölüm”
olarak da bilinen Vebanın (Yer-
sinia pestis) başlıca vektörüdür-
ler. Pireler, klimatik şartlar ne
olursa olsun Dünya’nın her ye-
rinde görülürler. Soğuk iklim
bölgelerinde pire popülasyonla-
rı yaz mevsiminde pik seviyede
artışlı mevsimsel bir seyir göste-
rirler. Pire enfestasyonlarına kar-
şı mücadele ve kontrol strateji-
leri özellikle larva gelişme dö-
nemlerine yönelik olmalıdır. Bu
kapsamda öncelikle pire larva-
larının bulunduğu etraftaki toz,
toprak ve gübreliklerin uzaklaş-
tırılarak gerekli sanitasyon sağ-
lanmalı ve ünitenin özenle te-
mizlenmiş olması gerekir. Taki-
ben başta larvaların bulunduk-
ları odaklar olmak üzere ev ve
barınakların uygun insektisitlerle
ilaçlanması ve bu işlemin iki haf-
ta arayla tekrarlanmış olması,
ilaçlı mücadeleden etkili sonu-
cun alınması bakımından önem-
lidir. Ayrıca sahipsiz sokak kö-
peklerine yönelik kapsamlı ilaç-
lama kontrol yöntemleri tavizsiz
uygulanmalıdır. Bunun için yerel
yönetimlere büyük sorumluluk-
lar düşmektedir. Bu çerçevede
yerel yönetimlerin koordineli

mücadele projelerini hayata ge-
çirmeleri gereklidir. Halkın da
bu noktada duyarlı olması ve
politik talep oluşturması gerek-
liliği vardır.

1.1.3. Kan emen bitler 
(Blood Sucking Lice, Phthi-
raptera: Haematopinidae 
ve Linognathidae)
Sığırlarda bit enfestasyonu ön-
celikle bir kış mevsimi proble-
midir. Sığırların kan emen bitle-
ri H. quadripertusus, Linognat-
hus vituli, Solenopotes capilla-
tus) küçük yapılı olmalarına
rağmen binlercesi bir arada en-
festasyon oluşturdukları için
çıplak gözle rahatlıkla görülebi-
lirler. Zorunlu ve daimi parazit
olan bitlerin erkek ve dişileri ko-
nağın kanı ile beslenirler. Bitle-
rin beslenmeleri esnasında
hem sokma ve hem de emme
işlemleri enfeste sığırı son de-
rece irrite eder ve hayvanın ön-
celikle yem tüketimini düşür.
Artan irritasyon sonucu enfeste
sığır zayıflar ve kaşektik bir hal
alır ve her türlü verim kabılıyeti-
ni kaybeder. Öyleki ağır enfes-
te sığırlarda kıldökülmesi, ileri
derece  kansızlık, yavru atma
ve ölümler görülebilir.

1.2. Sokucu olmayan
Insectler
1.2.1. Sinekler
1.2.1.1. Oda veya Ev Sineği
(Musca domestica, Diptera:
Muscidae)
Oda sineği veya ev sineği ola-
rak da bilinen Musca domesti-
ca, 6-7 mm büyüklüğünde, so-
kucu olmayan ve dünyanın her
tarafında görülebilen kozmopo-
lit bir sinektir. Muhtemelen en
kozmopolit olan bu sinek türü
kutuplardan ekvatora kadar he-
men heryerde görülürler. Bu du-
rum çok muhtemeldir ki insan
davranışlarıyla alakalıdır. Bu uni-
versal sinek çiftliklerde özellikle

Hippobosca equina

Ergin hayvan piresi                                                            Pirelerin gelişme dönemleri



ahırlarda, barınaklarda, kanatlı
kümeslerinde, domuz ahırların-
da vs. hemen her yerde buluna-
bilirler. Yılda 10-12 nesil verebi-
len ve kontrolu zor olan bir si-
nek olup yalayıcı emici ağız ya-
pısıyla her türlü organik madde
substratı ile beslenirler. Ayrıca
insectisidlere karşı direnç geliş-
tirme de dünya şampiyonudur-
lar. Musca domestica’yı esasen
bir parazit olarak tanımlamak
zordur. Ancak insan ve hayvan-
lara çok sayıda patojenin özel-
likle sığırlara antraks hastalığı
etkeni Bacillus anthracis’in ve
çeşitli kontaminantların mekanik
yolla bulaştırılmasındaki vektör-
lük potansiyeli ve fakültatif myia-
sis etkeni olması dolayısıyla da
oldukça önemlidir.

1.2.1.2. Yüz Sineği veya 
Güz Sineği (Face Fly or Au-
tumn Fly, Musca autumnalis,
Diptera: Muscidae)
Yüz sineği veya güz sineği ola-
rak da bilinen Musca autumna-
lis, 5-8 mm uzunluğunda, Avru-
pa ve Asya kıtalarının sokucu
olmayan doğal bir sinek türü-
dür. Ancak geçen yüz yılda Ku-
zey Amerka’ya da ulaşmış olup
Kuzey Yarım Kürenin mutedil ik-
lim bölgelerinde yaygın olarak
görülmektedir. Musca autum-
nalis başlıca sığırları enfeste
ederler ve özellikle sığırların faz-
laca olduğu bölgelerde bol mik-
tarda bulunurlar. Bununla birlik-
te atlara ve insanlara da musal-
lat olurlar. Ergin dişi yüz sinek-
leri hayatları boyunca yaklaşık
100-200 yumurta üretirler ve yu-
murtalarını özellikle taze ve
nemli sığır gübrelerine bırakır-

lar. Zaman zaman domuz güb-
relerine de yumurta bırakabilen
yüz sinekleri yumurta bırakmak
için at gübrelerini tercih etmez-
ler. Optimum çevre şartlarında
yumurtadan ergin döneme ge-
çiş için yaklaşık 2 haftalık bir za-
mana ihtiyaç duyarlar. Çevre
ısısı ve rutubete bağlı olarak bir
sezonda yaklaşık 4-7 nesil ve-
rebilirler. Ergin yüz sinekleri ahır
ve hayvan barınakları gibi bina-
lar içerisinde kış uykusuna ya-
tabilirler. Ağız yapıları, sokmaya
ve delmeye uygun olmayan sa-
dece yalayıcı emici karakterde
olan yüz sineklerinin erginleri,
çeşitli çiçek nektarları ve sığır
gübreleri üzerinde beslenirler,
ancak aynı zamanda sığırların
vücut sıvıları özellikle de göz
yaşı, burun akıntısı ve salyaları
veya yaralı dokulardan sızan sı-
vılarla örneğin, sokucu sinekle-
rin kan emmek için açtıkları ya-
ralardan sızan kan ve eksudat
ile beslenirler. Ergin yüz sinek-
leri kısa süreliğine kalarak gün
boyu konaklarını tekrar tekrar
ziyaret ederler. Bu ziyaretler sı-
rasında da sığırdan sığıra çeşitli

infeksiyöz patojenlerin ve kon-
taminatların mekanik olarak bu-
laştırılasına yol açabilirler. Yüz
sineklerinin bu davranışları,
vektör-borne hastalıkların nak-
linde mekanik vektörlük potan-
siyeline sahip olduklarını gös-
termektedir. Nitekim bu kap-
samda sığırlara bovine kerato-
konjuntivit etkeni Moraxella bo-
vis’i; parafilariosis etkeni Parafi-
laria bovicola’yı ve thelaziasis
etkeni Thelazia spp’ni bulaştırır-

lar. Geceleri beslenmeyen ve
vejetasyon alanlarda istirahat
eden yüz sineklerinin ömürleri
1-2 haftadır.   

1.2.1.3. Yalancı Ahır Sineği
(False stable fly, Muscina
stabulans, Diptera:Muscidae)
Bu sineğin larvaları çürümüş bit-
ki kalıntılarında veya hayvansal
materyalde gelişmekte olup
toplam gelişme süresi optimum
koşullarda yaklaşık 2-3 hafta ta-
mamlanır. Beslenmesini dışkı-
larda sürdüren bu sinek iğrenç
bir habitata sahip olup bu özel-
liği ile de pek çok infeksiyöz pa-
tojenin ve kontaminantın insan
ve hayvanlara mekanik olarak
buluştırılmasında vektörlük po-
tansiyeli vardır. Yalancı ahır si-
neği olarak da bilinen Muscina
stabulans kosmopolit bir tür
olup insan yerleşim yerlerinden
ziyade çiftlik hayvanlarının bu-
lunduğu alanlarda görülür. Ev
sineği gibi iri yapılı olan M. sta-
bulans, 8-12 mm uzunluğunda
olup, tropik ve subtropik coğraf-
yada yıl boyu aktif iken soğuk
iklimli bölgelerde erken ilkba-
harda ev sineklerinden önce or-
taya çıkarlar. Çeşitli dışkılar ve
kadavralar üzerinde beslenen
M. stabulans özellikle Adli (Fo-
rensic) Entomolojide ölü insan-
larda ölüm zamanının saptan-

masında oldukça önemlidir.
1.2.1.4. Küçük ev veya 
oda sineği (Lesser or Little
House Fly, Fannia canicula-
ris, Diptera: Fanniidae)
Oda sineğine benzer ancak on-
dan bariz şekilde daha küçüktür

(3.5-6 mm). Kozmopolit bir ya-
yılış gösterir ve fakültatif bir pa-
razit olarak zaman zaman insan
ve hayvanlarda myiasis’e neden
olabilir. Ayrıca mekanik vektör
olarak çeşitli patojenleri ve kon-
taminantları insan ve çiflik hay-
vanlarına bulaştırabilir.

1.2.1.5. Hela sineği (Latrine
fly, Fannia scalaris, Diptera:
Fannidae)
İnsan yerleşim alanlarında özel-
likle şehirlerin çevresinde bol
miktarda bulunan bir sinek olup
insanlarda rektal, urogenital ve
vaginal myiasis’e yol açabilir. Yu-
murtalarını tercihen kadavralar
üzerine bırakırlar, dolayısıyla Fo-
rensik Entomolojinde adli prob-
lemlerin çözümlenmesi bakım-
dan önemlidirler. Ayrıca mekanik
vektörlük potansiyelide yüksektir.

1.2.1.6. Ter ve baş sineği
(Sweat and Head fly, 
Hydrotaea irritans, 
Diptera: Muscidae)
Halk arasında ter sinekleri olarak
bilinen Hydrotaea türler, 4-7 mm
uzunluğunda olup ev sineğine
çok benzerler. Sokucu olmayan
bu sinekler göz yaşı, ağız ve bu-
run eksudatları ile beslenirler. Bu
soydaki en önemli tür H. irri-
tans’dır. Bu tür, esas olarak Av-
rupa’nın kuzeyinde “koyun baş
sineği” olarak bilinir ve henüz
Amerika kıtasından rapor edil-
memiştir. Koyunların yanında sı-
ğırlarda da karın altı ve memeler
civarında çok sayıda bulunabilen
H. irritans özellikle yaz mevsi-
minde mastitis etkenleri Staphy-
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Ergin Musca domestica, 
foto: Matt Aubuchon Florida Üni.

Musca autumnalis ve enfeste sığır 

Ergin M. stabulans

F. canicularis, foto: Erik Nielsen

Fannia scalaris

Hydrotaea irritans ve yaz mastitisi
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lococcus aureus, Streptococcus
dysgalactiae, Actinomyces pyo-
genes, Stuart-Schhwan cocci,
Peptococcus indolicus, Fuso-
bacterium necrophorum ve Bac-
terioides species’in mekanik bu-
laşmasını sağlar.
1.2.1.7. Kara Çöplük Sineği
[Black garbage or dump 
flies, Ophyra spinigera
(Syn: Hydrotaea spinigera),
Diptera: Muscidae]
Ophyra spinigera, metalik siyah
renkte parlayan, ev sineği Mus-
ca domestica’nın yaklaşık 2/3
büyüklüğünde (5-8 mm) ve koz-
mopolit karakterli bir sinektir.
Musca domestica’nın aksine,
Ophyra türlerinin kanatalarında
morfolojik olarak “vein M1+2’te
kanatın son kısmında kıvrım bu-
lunmaz. Halk arasında kozmo-
polit “Kara Çöplük Sineği” ola-
rak anılan Ophyra türlerinin ge-
lişme dönemleri ve hayat siklus-
ları oda sineğininkine çok ben-
zerdir. Kara çöplük sinekleri, ge-
nellikle güneşli alanları tercih
ederler ve ev sineği gibi hayvan
barınaklarının ve hayvansal mal-
zemelerin yakınlarındaki veja-
tasyon üzerinde dinlenirler. Er-
gin dişiler beyaz yumurtalarını
ev sinekleri gibi benzer bozul-
muş organik materyaller üzerine
bırakırlar. Özel bir karaktere sa-
hip çöplük sineği Ophyra türle-
rinin larvaları, salgıladıkları güç-
lü toksinle aralarında ev sineği
larvalarınında bulunduğu diğer
sinek larvalarını paralize ederler
ve onları yiyerek güçlü predatör
etki gösterirler. Bu özellikleri do-
layısıyla zaman zaman ev sine-
ğinin biyolojik kontrolünde kul-
lanılırlar. Ergin çöplük sinekleri-
nin hayvan ve insanlara meka-
nik vektör olarak pek çok pato-
jen ve kontominantı bulaştırma
potansiyeli vardır.
1.2.1.8. Leş sinekler
(Fles Flies, Sarcophaga 
ve diğer cinsler, Diptera: 
Sarcophagidae)
Leş sineklerinin erginleri, 0.3-2

mm uzunluğunda, thorax üze-
rinde uzunlamasına 3 adet gri
şeritlerin varlığı ile karakterize,
yalayıcı emici ağız yapısna sa-
hip, ovoviviparous olup larva
doğururlar. Leş sineklerinin er-
ginleri sıvı haldeki proteinler ve
şekerle beslenirken larvaları kar-
nivor olup her türlü leşte ve bo-
zulmuş organik materyalde ge-
lişirler. Leş sinekleri, çiftlik hay-
vanlarında ve insanda deri mya-
sis’ine (cutaneous myasis) yol
açarken S. hemorrhoidalis ise
insanlarda gastrointestinal
myaisis’e neden olabilirler. Öte
yandan leş sineklerinin insanla-
ra cüzzam hastalığı (Lepra, Lep-
rosy veya Hansen’s disease) et-
keni bakterinin (Hansen basili,
Mycobacterium leprae) bulaştı-
rılmasında mekanik vektörlük
yapabilecekleri de ileri sürülm-
üştür. Leş sineklerinin larvaları
ayrıca Forensik Entomoloji için
de önemlidirler.
1.2.2. Kesici- çiğneyici bitler
[Chewing louse, Bovicola
(syn: Damalina) bovis, Phthi-
raptera: Trichodectidae]
Bitler, mecburi ve daimi parazit
olan, yakın temasla bulaşabilen
ve gelişiminin bütün dönemlerini
konak üzerinde geçiren 1-5 mm
büyüklüğünde kanatsız, küçük
insectlerdir. Sığırlarda kan emen
bitlerin yanında kıl yiyen bit türü
Bovicola bovis de enfestasyon
oluşturur. Bovicola (Damalina)
bovis, sığırın boyun, omuzlar,
sırt ve sağrı bölgelerinde enfes-
tasyonlara yol açar. Enfeste böl-
gelerde kıl ve tüyleri yiyen bit
özellikle epidermal deri dökün-
tüsü ve çeşitli salgılar gibi ürün-
lerle beslenirler. Bu esnada da
şidettli irritasyona sebep olurlar.
Şidetli irritasyon sonucu ortaya
çıkan kaşıntıya bağlı olarak ön-
celiklikle huzursuz olan hayvan
kaşıntıyı azaltmak için vücudu-
nu çeşitli sert zeminlere veya ci-
simlere sürtme ihtiyacı hisseder.
Bunun sonucu bölgede kıl dö-

külmesi hızlanır, deri kalınlaşır
ve derinin epidermal katında ku-
ruma ve kabuklanmalar meyda-
na gelir. Enfestasyonun ilerle-
yen dönemlerinde deride yara-
lar oluşabilir ve doku sızıntaları
görülür. Öte yandan huzursuzla-
nan enfeste sığırın yemden ya-
rarlanma kabılıyeti düşer ve hız-
la zayıflar. Zayıflık bit enfestas-
yonlarında hem bir sonuç hem
de enfestasyona zemin hazırla-
yan bir predispozisyon faktörü-
dür. Ayrıca kış mevsimi, protein
yetersizliği özellikle immunglo-
bulinlerin eksikliği, tüylerin uza-
ması gibi faktörler de sığırlarda
bit enfestasyonlarına predispo-
zisyon hazırlayan faktörlerdir.

1.3. Myiasis (Deri myiasis’i,
Cutaneous myiasis)
Deri myiasis’i, sığırlarda erginleri
parazit olmayan ve sadece lar-
val dönemleri parazit olan dipter
sinekler tarafından zorunlu (ob-
ligatory, parazit sağlıklı dokular-
da gelişmek zorundadır) veya is-
teğe bağlı (facultatif, parazit leş
veya ölü dokular veya bozul-
muş, kokuşmuş organik mater-
yallerde veya dışkılarda gelişe-
bildiği gibi canlı dokularda da
gelişebilir) olarak deride oluştu-
rulan parazitik bir enfestasyon-
dur. Deri myiasis’i enfestasyona
yol açan sineğin türüne dayalı
olarak “apseli” “furuncular myia-
sis”, “yara şeklinde” “wound
myiasis” veya “external myiasis”
ve “göç edici” “migratory myia-

sis” veya “creeping myiasis” ol-
mak üzere üç tipte görülür. Aynı
hayvanda bazen her üç form da
birlikte görülebilir.
1.3.1. Apseli myiasis (Furun-
cular myiasis, Dermotobia
homminis, Diptera: Oestri-
dae; Cuterabra sp, Diptera:
Cuterabridae; Cordylobia
anthropophaga, Diptera: 
Calliphoridae,  Wohlfahrtia
sp, Diptera: Sarcophagidae)
İnsan “et sineği” Dermatobia
homminis (orta ve Güney Ame-
rika’da),“tumbu sineği” Cordy-
lobia anthropophaga (Afrika’nın
subsahra bölgelerinde), Cute-
rabra sp. (Kuzey Amerika’da) ve
Wohlfahrtia sp. (Kuzey Amerika,
Avrupa ve Asya’da) ergin dişileri
yumurtalarını konaklarında canlı
deri üzerine bırakırlar ve yumur-
tadan çıkan 1. dönem larvalar
sağlam deriyi deler ve zorla
sağlıklı dokuya girerler. Girdik-
leri sağlam dokuda kaşıntılı ab-
seli yaralar oluştururlar ve bun-
lar sonra ağrılı fıkır fıkır kayna-
yan yaralara veya furuncullere
dönüşürler bu yüzden de bu tip
myaiasis’e furuncular myiasis
denilmiştir. Abse içerisinde geli-
şimini sürdüren larvalar (instars)
olgun larva dönemine (mature
larva) ulaştığında O2 ihtiyacını
karşılamak için absenin ağzını
açar ve gelişmine toprakta de-
vam etmek için konağını terk
eder. Bu sinekler kemiriciler, ke-
di,  köpek ve insanlarda da fu-
runcular myiasis oluştururlar.
Diğer yandan uluslar arası hay-
van ticaretinde ve hayvan nakil-
lerinde furuncular myiasis riski
için uyanık ve duyarlı olunmalı
ve ilgililer uyarılmalıdır.
1.3.2. Yara myiasis’i veya
travmatik myiasis (wound
myiasis veya external myia-
sis, Lucilia sericata,
Chrysomya bezziana, Cochli-
omyia hominivorax, Diptera:
Calliphoridae,  Wohlfahrtia
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magnifica, Diptera: Sarcop-
hagidae) 
Hem sağlam ve hem de ölü do-
kularda gelişebilen dipter larva-
ları tarafından oluşturulurlar. Lu-
cilia sericata tipik yara myiasis
etkenidir. Halk arasında “Kurt si-
neği” ve “et sineği”  olarak da
adla tanınan koyu griden veya
siyaha kadar değişen metalik
renkli L. sericata’nın dişileri yu-
murtalarını fakültatif olarak toplu

halde bazen açık bir yaraya, ba-
zen bir mukozaya (travmatik
myiasis), bazen bir karkasa ve-
ya bir cesede veya bir nekrotik
veya bozulmuş dokuya bırakır.
Yumurtadan çıkan 1.dönem lar-
valar yara içerisinde veya bulun-
duğu nektrotik dokuda beslenir-
ler 3-10 gün içerisinde 3. Dö-
nem larvalar haline ulaşırlar. L.
sericata larvaları hem forensik
hem veteriner ve hem de medi-
kal yönden öneme sahiptirler.
Zira L. sericata sığırların da ara-
larında bulunduğu çiftlik hay-
vanlarında, kedi, köpekte ve in-
sanlarda özellikle de yoksul, ev-
siz ve madde bağımlılarında en-
festayon oluşturur. Diğer yan-
dan mecburi parazit olan eski
dünya vidakurdu (Old World
Screwworm) sineği (Chrysomya
bezziana) ile Yeni Dünya vida
kurdu (New World Scewworm)
sineği (Cochliomyia hominivo-
rax) larvaları da sığır ve diğer
çiftlik hayvanlarında, kedi, kö-
pek ve insanlarda (halk arasında
insan yiyen sinek olarak da bili-
nir) travmatik myiasis oluşturur-

lar. Sığırlarda myiasis’e yol açan
bir diğer sinekte benekli leş si-
neği olarak da bilinen Wohlfahr-
tia magnifica’dır. Larvipar karak-
terli ve öncelikle koyunların bir
paraziti olan W. magnifica sığır-
larda da external myiasis oluştu-
rabilir ve genellikle yaranın de-
rinliklerinde bulunurlar.
1.3.3. Nokra, Okra, Hypoder-
mosis,  (Migratory myiasis,
Warble Flies, Cattle Grubs,
Hypoderma lineatum, H. bo-
vis,  Diptera: Oestridae)
Halk arasında “Nokra”,
“Okra”veya “Büvelek” sineği
olarak da bilinen Hypoderma
spp çok yaygın ve mevsimsel
aktivite gösteren mecburi para-
zittirler. Bu sinekler günün gü-
neşli ve sıcak saatlerinde tipik
olarak sığırları infeste ederler ve
ergin dişi yumurtalarını özellikle
ayak derisinde kıllar üzerine ya
tek halde ya da çok sayıda bıra-
kırlar. Yumurtadan çıkan larvalar
salgıladıkları proteolitik ve histi-
yolitik enzimlerle deri deler, deri
altına girer ve sırt derisi altında
sona erecek olan göçüne baş-
lar. Büvelek enfestasyonuna
maruz kalmış sığırlar adeta şu-
urlarını kaybetmişçesine sağa
sola kaçışırlar ve civarda var ise
su kaynağına veya gölge bir ye-
re ulaşmağa çalışırlar. Zira bu
sinekler gölgeye girmezler, sı-
ğırların ayak kıllarını aşan su

alanlarında da yumurtalarını bı-
rakmazlar. Sürü sahipleri sığırla-
rı günlük otlatma programını bu
agresif sineklerin saldırılarından
koruyacak şekilde yaparlar. Tür-
kiye’de halen prevalansı çok
yüksek olan hypodermosis do-
layısıyla sığırlar merdan en etkin
şekilde yararlanmazlar, enfeste
sığırın kontrolsüz hareketleri sı-
rasında yaralanması, larval mig-
rasyon esnasında spinal kordun
mekanik olarak zarar görmesiy-
le felçler, aşırı strese ve buna
bağlı süt ve et kaybıpları ve çok
daha önemlisi larvaların sığır
derisinde meydana getirdiği de-
liklerle derinin sanayi için değe-
rini kaybetmesi ve bu yolla her
yıl milyonlarca Amerikan Doları
değerinde ekonomik kayıp orta-
ya çıkmaktadır. Dolayısıyla
hypodermosis baştan sona
ekonomik bir sığır hastalığıdır.   

2. Keneler (Ticks)
Keneler mecburi ve periyodik
parazit olup gelişimlerinin larva,
nymph ve ergin dönemlerinde
sıcak kanlı hayvanlardan ve in-
sanlarda kan emerler. Hem me-
ra keneleri (Ixodid türler) ve hem
de ahır keneleri (Argasid türler)
yılın dört mevsiminde sığırlarda
enfestasyon yaparlar. Sığırlarda
kene enfestasyonları, kenelerin
hem direkt paraziter etkiler do-
layısıyla ve hem de kenelerin en

iyi biyolojik vektör olmaları se-
bebiyle oldukça önemlidir. Sığır-
larda görülen çok sayıda viral,
bakteriel ve parazit orijinli pato-
jen kenelerle bulaştırlmaktadır.
Türkiye’de sığırcılık sektörü,
hem keneler ve hem de kenele-
rin bulaştırdığı hastalıklar sebe-
biyle her yıl milyonlarca  Ameri-
kan doları zarara uğramaktadır.

3. Uyuz (Manges, Psoroptic,
Sarcoptic, Chorioptic ve 
Demodectic mange)
Sığırlarda mecburi ve daimi pa-
razit olan uyuz etkenleri tarafın-
dan oluşturulan baş, vücut ve
bacak uyuzu görülmektedir.
Psoroptes bovis vücut uyuzunu;
Sarcoptes scabei var. bovis baş
uyuzunu, Chorioptes bovis ayak
veya bacak uyzunu ve Demo-
dex bovis lokal veya generalize
demodicosisi yaparlar. Yakın te-
mas yoluyla bulaşan uyuza ya-
kalanmış hayvanlar parazitin
verdiği irritasyon dolayısıyle son
derece huzursuzdurlar ve şid-
detli kaşıntı arzusu içierisinde
uyuzlu bölgeyi sert zeminli ci-
simlere sürtmek isterler. Bu şid-
detli sürtünme sonucu kıllar dö-
külür, deri kalınlaşır ve kıvrımlar
oluşur. Deri kurur, kabuklanır
özellikle genarilize olmuş vaka-
larda kıl dökülmesi sonucu vü-
cut çıplak hale gelir. Uyuzlu sı-
ğırlar yemden yararlanma kabı-
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liyetinin düşmesi sonucu iyi bes-
lenemezler kaşaktik hal alılar ve
bu halleriyle diğer enfeksiyonla-
ra karşı da dirençsiz olurlar.   

Koruma ve Kontrol
Sığırların arhtropod enfestas-
yonları birbirinden oldukça farklı
karakterdedirler. Dolayısıyla her
bir enfestasyon için ayrı bir en-
tegre kontrol stratejisi ve prog-
ramı gerekir. Örneğin simulid si-
nek enfestasyonuna karşı geliş-
tirilecek kontrol stratejisi ve
programı ile pire mücadelesi
için uygulanan program biribi-
rinden oldukça farklı olacaktır.
Bununla birlikte bazı temel kont-
rol  programlarının ortak uygu-
lanması da mümkündür. Örne-
ğin daimi ektoparazit karakterin-
deki bit enfestasyonlarına karşı
yapılan kimyasal uygulaması
uyuz ve kene enfestasyonları
için de etkili olabilir veya tersi
uygulama da benzer etkiyi gös-
terebilir. Sığırlarda ektoparazit
enfestasyonlarından korunma-
nın esasen çok da fazla yolu bu-
lunmamaktadır. Bunula birlikte
çeşitli yollarla koruma sağlama-
ğa çalışılabilir. Bunları: 1. Mana-
gement (indoor/outdoor) , 2.
Kimyasal uygulamalar, 3. Aşıla-
ma, 4. Biyolojik kontroldür.
1. Management: Bu kontrol
şekli; işletme yönetiminin
“know-how” prensibine inanmış
entellektüel alt yapıya sahip
olup olmamaları, bilimsel geliş-
melere ilgileri, alanlarıyla ilgili
gerekli takipleri yapıp yapama-
dıkları ve alanlarında profesyo-
nel destek alıp almadıkları ile
doğrudan ilgilidir. Bu noktada
sığırcılık işletmesinin karakteri
sütçü veya etçi yönlü olmasıyla
ayrı bir önem arz eder. Zira süt-
çü sığırcılık işletmelerinde “sa-
ğım ve süt üniteleri” ayrı bir öne-
me sahip olup özellikle sinek
enfestasyonları noktasında bu
ünitelerin sanitasyon ve hijyeni
ekstra özeni gerektirir. Ayrıca
barınakların lokalizasyonu, yapı
durumları (örneğin; ahır duvar-

larında yarık ve çatlaklar mevcut
ise böyle yapılar keneler için el-
verişli saklanma alanlarını oluş-
turur, ahırın gün ışığı alıp alma-
ması ki doğrudan gün ışığı kritik
önemdedir, havalandırmanın
kalitesi, zeminde idrar ve dışkı
birkmesinine bağlı fazlaca
amonyak gazı oluşması, zaten
yüksek olan ahır sıcaklığı yanın-
da rutubetin de artması, camla-
rın ve kapıların sinek tellerine
sahip olup olmaması), atık ma-
teryalin yakılarak imhası için
yakma ünitesinin bulunup bu-
lunmaması, gübreliklerin lokali-
zasyonu, sürünün büyüklüğü ve
kalabalık olup olmaması, gerekli
triaj uygulamasına azami özenin
gösterilmesi, bakım-besleme,
sanitasyon ve hijyen şartları (et-
rafta çöp veya çöplüklerin bulu-
nup bulunmaması), diğer stres
faktörleri ve nitelikli personel
mevcudiyeti gibi işletme kay-
naklı faktörler ile mevsim ve çev-
resel etkiler gibi bağımsız faktör-
ler de çok önemlidirler. Örne-
ğin; kış mevsiminde işletmede
hayvanların kalabalık olması
hayvanlar arası fiziksel temasın
fazlalaşması ve bu sayede uyuz
ve bit enfestasyonlarının kolay-
lıkla yayılması mümkündür. Ay-
rıca enfeste hayvanların güneşe
çıkarılması vb. geliştirilecek bir
düzenleme bu enfestasyonları
engelleyebilir. Öte yandan işlet-
menin yakın çevresinde yapıla-
cak sanitasyon çalışması ile pire
kontrolü sağlanabilir.
2. Kimyasal uygulaması: Çeşit-
li insektisitler [(organikfosfatlar;
chlorfeniphos, chlorpyrifos, cou-
maphos, diazinon), (sentetik pi-
retroidler; deltamethrin, cyper-
methrin, flumethrin)  ve akarisit-

ler (amitraz; makrosiklik lakton-
lar doramectin, eprinomectin,
ivermectin, moxidectin)]  kullanı-
larak yapılan bir mücadele şekli
olup tedavi edici ve koruyucu
uygulama formları vardır. 
2.1. Tedavi uygulaması: Enfes-
tasyonun karakteri ve olgunun
şiddetine göre doğru bir acari-
sid veya insektisid preparatının
seçilmesini takiben preparatın
etiketinin dikkatlice okunması ve
prospektusunda belirtilen tedavi
dozu tam olarak ilacın veriliş yo-
luna uygun olarak tatbik edilme-
si entegre ektoparazit konrolü
için çok önemlidir. İnsektisid ve
acarisid uygulamasında pros-
pektusdaki direktiflere harfiyen
uyulması yasal gereklidir. Aksi
davranışlar yasaktır ve uyma-
yanlar suç işlemiş sayılırlar. Zira
sonuçları ölümle sonuçlanabilir.
Son yıllarda geliştirilen enjek-
table karakterli macrocycline
lactonelar (örneğin, doramectin,
ivermectin, eprinomectin, moxi-
dectin) 7-10 aralıklarla uygulan-
dıklarında çeşitli uyuz etkenleri-
ni, keneleri, kan emen bitleri yok
edebilirler. Ancak süt sığırların-
da macrocylic lactonlardan sa-
dece eprinomectin’in kullanımı-
na müsade edilmiş olup diğer-
lerine izin verilmemeiştir. Ayrıca
topikal uygulanan insectisid ve
acarisid etkili preparatlar spray,
banyo (sığırlar için özel yapılmış
banyoluklarda), toz veya dökme
şeklinde tatbik edilebilirler. Bu
sayede de pek çok arthropod
enfestasyonu tedavi edilebilir.
Bu uygulama mevsimsel olarak
stratejik manada öneme sahip-
tir. Örneğin; yaz mevsiminde
kene mücadelesinde belirli per-
yotlarla tüm sürüye uygulanma-
sında yarar vardır. Diğer yanda
sistemik etkili isectisidlerin kul-
lanılmasında ekstra dikkat ve
hassasiyet gereklidir. Örneğin;
Türkiye’de nokra mücadelesin-
de sistemik etkili ilaçların enfes-
te sığırlara verilemeceği takvim
aralığı vardır. Bu takvime göre
Kasım ayının başından Ocak
ayının sonuna kadar olan yakla-

şık 3 aylık zaman diliminde ilaçlı
nokra mücadelesi yapılmamalı-
dır. Şayet yapılır ise o vakit felç-
ler görülebilir. 
2.2. Arthropod kovucularla
koruma: Bu uygulama mera
mevsiminde sığırların meradan
azami derecede yararlanmaları-
na destek oluşturması, hayvan-
ların gereksiz şekilde arthropod
saldırılarından korunması ve do-
layısıyla huzursuz edilmemeleri
bu sayede verimliliklerinin art-
ması bakımından son derece
faydalıdır. Ancak maalesef sığır-
larda böyle repellent etkiye sa-
hip bir preparat henüz yoktur.
Bununla birlikte özellikle mera
mevsiminde sığırları sinek saldı-
rılarına karşı kısmi koruma sağ-
layabilen kullanıma hazır sente-
tik piretroidlerin (deltametrin,
cypermetrin ve flumetrin) sığır
sırt çizgisi (ester çizgisi) boyun-
ca pour-on kullanımı kısıtlı bir
süre etki sağlayabilmektedir. 
3. Aşılama: Türkiye’de sığırları
ektoparazitlere karşı koruyan bir
aşı bulunmamaktadır. Bununla
birlikte yurt dışında bazı ülkeler-
de tek konutlu kenelere karşı
geliştirilmiş bir aşı (TickGARD)
kullanılmaktadır.
4. Biyolojik kontrol: Özellikle
kenelerin ve mitesların kontro-
lünde onların doğal düşmanları
olan çeşitli predatörler ve ento-
mopatojenler kullanılabilir.  Çift-
lik hayvanlarını enfeste eden ke-
neler ve diğer acarlar için başlı-
ca üç tip doğal düşman vardır.
4.1. Predatörler: Bunlar kene
yerler. Özellikle kan emip doy-
duktan sonra toprağa düşmüş
dişi keneleri yerler. Bu predatör-
ler çoğunlukla kuşlar, karıncalar
ve bir kaç acar türleridir.
4.2. Parazitoidler: Bunlar esas
olarak yaban arılarıdır. Bu arılar
yumurtalarını keneler üzerine
depo ederler. Yumurtadan çı-
kan yaban arısının larvası kene
dokularıyla beslenirler ve so-
nunda keneyi öldürür. Bu yaban
arıları, kenelerin parazitleri ola-
rak da değerlendirilmektedir. 
4.3. Patojenler: Biz bunlara en-
tomopatojenler de diyoruz. Ge-
nellikle bakteriler, mantarlar ve
nematodlardan (yuvarlak kurtlar
veya solucanlar) oluşmaktadır-
lar. Bu entomopatojenler, ergin
keneleri veya miteları veya onla-
rın larvalarını öldürürler. Bunlar,
ektoparazitlerin parazitleri ola-
rak da düşünülmektedirler.Sığırda uyuz çeşitleri

Ixodid kene                                               Argasid kene
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yılın aynı ayına göre %5,1 azaldı.
Ocak ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü
yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortalama %3,2 olarak
tespit edildi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü
miktarı Ocak ayında bir önceki aya göre %0.6 azaldı. Takvim
etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8 arttı.

Toplam süt üretimi 2014 yılında bir 
önceki yıla göre % 1,5 arttı
Toplam süt üretimi 2014 yılında 18 milyon 499 bin ton olarak ger-
çekleşti. Bu miktarın %91,2‘sini inek sütü, %6’sını koyun sütü,
%2,5’ini keçi sütü ve %0,3’ünü ise manda sütü oluşturmaktadır.

Yapağı, kıl, tiftik, bal üretimi artarken, 
balmumu ve yaş ipek kozası üretimi azaldı
Bir önceki yıla göre yapağı üretimi %6,5, kıl üretimi %11,4 ve
tiftik üretimi ise %7,8 arttı. Bal üretimi 2014 yılında bir önceki
yıla göre %8,2 artarak 102 486 ton, balmumu üretimi ise %5,1
azalarak 4 024 ton oldu. İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sa-
yısı 2014 yılında 2013 yılına göre %4 arttı ve 340 oldu. İpekbö-
cekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da %24,9 oranında azalarak 1
760 oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre %28,9
azalarak 3 739 adet, yaş ipek kozası bir önceki yıla göre %34,1
azalarak 80 ton olarak gerçekleşti.
Toplam kümes hayvanı sayısı bir önceki 
yıla göre %10,3 arttı
Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı %12,7 artışla 200 milyon adet
ve yumurta tavuğu sayısı ise %5,7 artışla 94 milyon adet olur-
ken hindi sayısı ise %2,2 artışla 3 milyon adet oldu. Ördek ve
kaz sayılarında 2013 yılına göre artış görüldü. Ördekteki artış
%8,7 olarak kazdaki artış ise %20,7 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi
125 445 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre
%1,8 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 52 128 ton ile bir önceki
yılın aynı ayına göre %7,1 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık
sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 1 189 ton ile bir önceki
yılın aynı ayına göre %230,5 arttı.
Yoğurt üretimi 85 706 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre
%3,2 azalış gösterdi. Ayran üretimi ise 42 942 ton ile bir önceki

Büyükbaş hayvan sayısı 
14,2 milyon adet oldu
Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2 azalırken kü-
çükbaş hayvan sayısı ise %7,7 arttı. Yıl sonu itibariyle sığır sa-
yısı 14 milyon 123 bin baş, koyun sayısı 31 milyon 115 bin baş,
keçi sayısı ise 10 milyon 347 bin baş olarak gerçekleşti.

Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2014

Toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8 arttı
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