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Sayfa 3’te

Türkiye Hayvancılık
Kongresi 2011

Derneğimiz Tüsedad 20-22 Ekim 2011 tari-
hinde Kızılcahamam’da Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ve Ankara Ticaret
Borsasının (ATB) ortaklaşa düzenlemiş oldu-
ğu ‘AB Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılık
Kongresi 2011‘ e davet edilmiştir. 

Amerikan Konsolosluğu 
Tahıl Konseyi ve Tüsedad

işbirliğiyle seminer düzenlendi

Sayfa 5’te

• HPDK: Hayvansal Ürünler Piyasa Düzenleme Kurulu kuruluyor.
• Çiğ süt tedarik yönetmeliği hazırlanıyor.
• Süt tozu, protein ve kazein gibi ürünlerin ithalatı yasaklandı.
• Ocak 2012’de ‘Okul Sütü’ başlıyor. 
• Okullarda gazlı içecek satışı yasaklandı. 
• Süt ve süt ürünlerinde iyi tarım uygulamaları başlatılıyor.
• Çiğ süt fiyatları artık Ulusal Süt Konseyi (USK) başkanlığında belirlenecek. 

Hayvancılık sektöründe üreticiler ve sanayici-
ler olarak aynı gemide bulunduğumuzun tek-
rar vurgulandığı Setbir’in geniş katılımlı
Yönetim Kurulu toplantısı 26 Ekim 2011 tari-
hinde Ankara’da düzenlendi. 

Sayfa 27’de

Sayfa 4’te

Bakanlığımız çiğ süt piyasasını
düzenlemek adına çok güzel
kararlara imza atıyor…

Setbir Geniş Katılımlı
Yönetim Kurulu Toplantısına

derneğimizi davet etti

14.12.2011 tarihinde saat 14.00-17.00 arası
Tırnak Bakımı ve Sağlığı Seminerine bekliyoruz. 

Sayfa 29’da

Lütfen ajandanıza not ediniz!

Lüleburgaz’da, 21 Eylül 2011’de Amerikan
Konsolosluğu Tahıl Konseyi (U.S. Grains Council)
ile Tüsedad işbirliğinde ‘Besi ve Süt Yemlerinde
Alternatif Yem Kaynaklarının Kullanımı ve
Ticareti’ konulu seminer gerçekleştirildi. 

Yeni yıl müjdemizi
isteriz çocuklar!
OKUL SÜTÜ
BAŞLIYOR!

Süt sığırcılığı yapan işletmeler
neden ZARAR ediyor?

Yaklaşık 8-9 yıldır süt sığırcılığı yapan bir
işletmenin ortağı olarak bu soruyu kendi
kendime sorduğumda doğru cevabı bulabil-
mek için gerçekten samimi ve dürüst olmam
gerektiğine inandım ve öyle davrandım.

Farmavet İnternational Yem
& Su Katkıları Uzmanı 28

Ekim - 30 Ekim 2011 tarihleri
arasında Kuşadası’nda IV.
Farmavet Hayvan Besleme ve
Sağlığı Sempozyumu Ruminsci-
ence 2011 Eğitim Toplantısı’nı

gerçekleştirdi. 
Sempozyumda hayvan besleme,
sürü yönetimi, çiftlik karlılığı ve
Türkiye’de süt sığırcılığının gele-
ceği gibi önemli hususlardan
bahsedildi ve fikir alışverişinde
bulunuldu. 

Sayfa 26’da

IV. Farmavet Hayvan Besleme ve Sağlığı
Sempozyumu gerçekleştirildi

1- HPDK: Hayvansal Ürünler Piyasa 
Düzenleme Kurulu kuruluyor
Yıllardır dernek olarak savuna geldiğimiz çiğ süt piyasasının
düzenlenmesi amacıyla HPDK (Hayvansal Ürünler Piyasa
Düzenleme Kurulu) adı altında Müdahale Kurumu kurulması
çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Eski Sek benzeri mi yoksa
Et Balık Kurumu (EBK) bünyesinde mi oluşturulacağı henüz

kesinleşmemekle birlikte çalışmaların süratle devam ettiğini
gözlemlemek sevindiricidir. 

2- Çiğ süt tedarik yönetmeliği hazırlanıyor
Üretici ve sanayicinin kalite kriterlerine göre ortak bir hukuki
çerçevede güvence altına alındığı uzun vadeli sözleşmeler yapı-
lacaktır…  Sayfa 3’te

MüjdelerOlsun!..
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nin amacı para kazanmaktır. Bilgisini,
deneyimini, zamanını ve sermayesini
bu işe kanale eden yatırımcı, yukarı-
da sıraladığımız 1. ve 2. aşamaları
koşulsuz yerine getirmektedir. Bu
amaçla, üniversitelerimizden ve tek-
nik danışmanlardan yardım almakta-
dır. 3. aşamada da bilgi ve deneyimi-
ne saygı duyulan teknik kadronun
becerisi ile sürekliliği sağlamaktadır.
En azından temsil ettiğim derneği-
miz Tüsedad’ın üyelerinin bu koşul-
ları sağladığını biliyorum. Yine bili-
yorum ki mutlu değiller çünkü
ZARAR ediyorlar.
Bir işletme için olmazsa olmaz diye
belirlediğimiz ve yukarıda sıraladığım
maddeleri (koşulları) yerine getirip
de zarar ediyorsanız problemin siz-
den kaynaklanmayan etkenlerden
olabileceğini düşünmeye başlıyorsu-
nuz. Buna “Yönetemediğiniz
Koşullar” denebilir.
Yönetemediğimiz Koşular diye isim-
lendirdiğimiz hususlar zaten yıllar-
dır her platformda dillendirmeye

çalıştığımız,
1- üreticinin sattığı 1 lt. süt ile 1,5 kg.
yem alamaması,
2- süt taban fiyatının belirlenmesin
de, maalesef, söz sahibi olamaması,
3- Müdahale Kurumu olmaması,
4- Süt tozu, kazein ve süt protein’in
ithalatının engellenememesi,
5- Süt tüketiminin artırılamaması
hususlarıdır.
Son birkaç haftadır derneğimizi
temsilen katılmış olduğum sektör
toplantılarında ve seminerlerde
Bakanlığımız üst düzey yetkililerin-
den;
1- Hayvansal Üretim Piyasa
Düzenleme Kurumu HPDK’nın
(Müdahale Kurumu) kuruluş aşama-
sında olduğunu ve çalışmaların sür-
dürüldüğünü,
2- Süt tozu, kazein ve süt protein’i
ithalatının yasaklandığını,
3-Süt tüketiminin artırılması amacı
ile “Okul Sütü” projesinin yılbaşı itiba-
riyle hayata geçirileceğini,
4- Süt taban fiyatı oluşumunun
Ulusal Süt Konseyinde belirleneceği-
ni öğrenmiş bulunuyorum. Biz üreti-
ciler için SEVİNDİRİCİDİR.
Bakanlığımızın, aldığı kararlarda “DİK
DURMASI” ile yıllardır biz üreticileri
üzen bu konunun çözüme ulaşacağı-
na ve aynı istikamete giden geminin
tüm yolcuları olan üreticilerin-sanayi-
cilerin-nihai tüketicilerin mutlu olaca-
ğına dair inancımı korumak arzusu ile,
Saygılarımla… ■

Adnan YILDIZ
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Süt sığırcılığı yapan işletmeler
neden ZARAR ediyor?

S
evgili dostlar;
yaklaşık 8-9 yıldır süt sığırcılığı
yapan bir işletmenin ortağı ola-

rak bu soruyu kendi kendime sordu-
ğumda doğru cevabı bulabilmek için
gerçekten samimi ve dürüst olmam
gerektiğine inandım ve öylede dav-
randım:
Öncelikle, ülke hayvancılığımızın
yapısal şeklini göz önüne aldığı-
mızda,
1- Dam Hayvancılığı (1-9 baş arası)
2- Süt Çiftlikleri ( 10-50 baş arası )  
3- Süt İşletmeleri ( 50 baş ve üzeri,
teknolojiyi kullanan, teknik bilgiye
sahip ) başlıkları altında sınıflandıra-
biliriz. Benim irdelemeye çalışacağım
Süt İşletmeleri.
Temel taşlarının yerlerine doğru otur-
tulması o işletmenin geleceğini de
belirler. Nelerdir bu temel taşları diye
düşündüğümüzde,
1-Kuruluş Aşaması;
a) işletmenin yerinin ve yerleşiminin
doğru yapılması
b) doğru ekipmanın seçilmesi

c) teknik kadronun oluşturulması 
d) işletmenin devamlılığında en
temel esas olan sağlıklı damızlık
sürünün toplanması
e) ilk 3-4 seneyi problemsiz aşabile-
cek kuruluş sermayesinin olması
2-İşletme Aşaması;
a) uzman teknik kadro ve tecrübeli
bakıcıların bulundurulması
b) tüm kayıtların tutulması
c) sürü yönetim programına özen
gösterilmesi
d) kaliteli yemin zamanında temini
ve depolanması
e) hayvan refahı için gerekenlerin
eksiksiz sağlanması
3-Süreklilik Aşaması;
a) sürü ve yıl bazında ortalama 27
lt/gün süt alabilmek
b) sene bazında her anaçtan 1 buza-
ğı alabilmek
Bu tarz işletmeler için gerekli olan
sermayenin küçümsenemeyecek
ölçeklerde olduğu sektörün tüm pay-
daşları tarafından bilinmektedir. Yine
hepimizin bildiği gibi sermaye sahibi-

Bakanlığımız çiğ süt piyasasını düzenlemek
adına çok güzel kararlara imza atıyor
1. HPDK: Hayvansal 

Ürünler Piyasa Düzenleme
Kurulu kuruluyor

Yıllardır dernek olarak savuna geldiği-
miz çiğ süt piyasasının düzenlenmesi
amacıyla HPDK (Hayvansal Ürünler
Piyasa Düzenleme Kurulu) adı altında
Müdahale Kurumu kurulması çalışmaları
başlamış bulunmaktadır. 
Eski Sek benzeri mi yoksa Et Balık
Kurumu (EBK) bünyesinde mi oluşturu-
lacağı henüz kesinleşmemekle birlikte
çalışmaların süratle devam ettiğini göz-
lemlemek sevindiricidir. 

2- Çiğ süt tedarik 
yönetmeliği 
hazırlanıyor
Üretici ve sanayicinin kalite kriterlerine
göre ortak bir hukuki çerçevede güvence
altına alındığı uzun vadeli sözleşmeler
yapılacaktır. Ceza ve ödül kriterlerinin
yer alacağı anlaşmalarda artık hem süt
üreticisi hem de sanayici uzun vadede
planlarını gerçekleştirebilecek. 

3- Süt tozu, protein ve kazein
gibi ürünlerin ithalatı 
yasaklandı
Süt tozu ithalatı kesinlikle yasaklandığı
gibi süt tozu ithal etmek isteyen firmalar
dünya fiyatlarından, bakanlığımızdan süt
tozu temin edebilecek. Kazein ve prote-
in gibi ürünlerin ithalatına ise gözetim
şartı getirilmiştir. 

4- Ocak 2012’de 
‘Okul Sütü’ başlıyor
Bizzat Başbakanımızın talimatı üzerine
bu yılki bütçeye okul sütü adıyla belli bir

ödenek ayrılacak olup Ocak 2012 tarihin-
de anaokul ve ilkokullarda 200 cc’lik
Tetra Pak paketlerde okul sütü dağıtılma-
sı projesi nihayet hayata geçirilecektir. Bu
uygulama dönemsel veya piyasadaki arz
fazlası sütün çekilmesi amaçlı değil sosyal
yardım ve çocukların süt içme alışkanlığı-
nı geliştirmek amacıyla planlanmaktadır. 

5- Okullarda gazlı içecek 
satışı yasaklandı
Okul kantinlerinde kola, gazoz gibi gazlı içe-
ceklerin satışı yasaklanmış olup, süt ayran
gibi içeceklerin satışı özendirilmektedir.

6- Süt ve süt ürünlerinde
iyi tarım uygulamaları 
başlatılıyor
süt ve süt ürünlerinde tarım ürünlerinde
olduğu gibi iyi tarım uygulamaları
yönetmeliği hazırlanmaktadır. Bu
yönetmelik uygulanmaya başladığında
sanayici ve üretici birlikte müracaat
ederek iyi tarım uygulaması belgesi ala-
caklardır. Nihai ürünler market rafların-
da iyi tarım uygulaması damgası ile satı-
şa sunulacaktır.

7- Çiğ süt fiyatları artık
Ulusal Süt Konseyi (USK)
başkanlığında belirlenecek
Bildiğiniz gibi son 3 aydır çiğ süt taban
fiyatları Ulusal Süt Konseyi başkanlığında
belirlenmektedir. Bundan sonra eskiden
olduğu gibi belirli zamanlarda belirli kişi-
lerin bir araya gelerek hiçbir hukuki ve
ticari kural gözetmeden belirlemeleri
süreci sona ermiştir. ■

MüjdelerOlsun!..

• Sakız almak yerine süt alırsanız, ekonomiye katkısı katlanarak olur.  • Süt yapılmaz, sadece içilir.
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önlemleri tartışmışlardır.  
Toplantıda çiğ süt üretiminin önemli
ölçüde arttığı bunda ise büyük çiftlik yatı-
rımlarının önemli bir payı olduğu vurgu-
lanmıştır. Kamu tarafından farklı şekiller-
de ve önemli miktarlarla verilmekte olan
desteklerin yatırımların farklı yörelere
yönlenmesini sağladığı belirtilmiş ve özel-
likle DAP ve GAP projelerinin bölgelere
canlılık getirdiği vurgulanmış, Konya
Ovası Projesinin de altyapısının yapılmış
olmasının sektör açısından önemine deği-
nilmiştir. Son dönemde küçükbaş hayva-
na ve sütüne yönelik desteğin arttığı ifade
edilmiştir. Ülkemizde etçi ırk üretimini
artırmaya yönelik yeterli meranın bulun-
madığı, meralarımızın kurumakta olduğu

belirtilmiştir.
Türkiye’de süt üretimi-
nin son yıllarda hızla
arttığı ve Dünya’da
belli bir konuma gel-
diğinin ifade edildiği
toplantıda, tüketi-
min de artırılması
için çalışmaların
yapıldığı, öncelikle
Dahilde İşleme
Rejimi kapsamın-
da ithal edilen
süttozunun yurt
içinden karşı-

lanması için çalışmaların başlatıldığı ve,
bu yıl dahilde işleme rejimi kapsamında
süttozu ithalatının yapılmadığı; ihtiyaç
olan süttozunun yurt içinde üretildiği,
ayrıca bu yıl ilk defa Türkiye’nin süttozu
ihracatı yaptığı belirtilmiştir. İç piyasada
istikrarın sağlanması için bunun dışında
bu yıl kazein ve protein ithalatına göze-
tim uygulaması getirildiği, tüm bu önlem-
lerin sektöre olumlu katkıları olduğu vur-
gulanmıştır.
AB ülkelerinde çiğ sütün fiyatının yağ ve
protein oranına göre belirlendiği, ülke-
mizde de böyle olması gerektiği, büyük
çiftliklerin sayı ve üretimlerinin artması-
nın buna imkan vereceği ifade edilmiştir.
Zoonoz hastalıklar olan Brusella ve
Tüberküloz hastalıklarının da ele alındığı
toplantıda, hastalıklarla başa çıkmanın
fiziki ve maddi zorlukları vurgulanmış,
sanayinin gelişmiş olmasına rağmen ham-
madde kalitesinde yaşanmakta olan sıkın-
tıların Türkiye’nin et ve süt sektörlerinin
büyümesinde ve uluslar arası bir aktör
olmasındaki en büyük engel olduğunun
altı çizilmiştir.  
Çiğ süt ihale sisteminin sektörde yarattığı
sıkıntılar, mevsimsellik nedeniyle yaşan-
makta olan fiyat dalgalanmalarının sektö-
re önemli zararlar verdiği vurgulanmış ve
ilk etapta 6 aylık daha sonra bir yıllık
süreler için fiyatların belirleneceği bir sis-

• Süt içerken ölen kimse görülmemiştir. Süt kahvaltı yapmayı kolaylaştırır. Çay yerine süt için,                

temin oluşturulması için yürütülmekte
olan çalışmalara değinilmiştir.
Ülkemizde süt sektöründe yaşanan olum-
lu gelişmelerin kırmızı et sektörü için
daha yavaş ilerlemesi, kırmızı et üretimi-
ne yönelik olarak besiciliğe daha fazla
destek sağlanmasını gerektirdiği, et ırkı
hayvan çiftliklerinin arttırılması gerektiği-
ni ancak mera yetersizliğinin bu konuda
en önemli engeli oluşturduğu vurgulan-
mıştır. Diğer taraftan, et arzının yetersiz-
liği nedeniyle ülkemizde ithalatın kaçınıl-
maz olduğu, bir ülkede arz açığı varsa
çözümün ithalat olduğu vurgulanmış ve
ABD ve AB nin hem ithalatçı hem ihra-
catçı olduğu, bizim de ülke olarak ithalat-
tan korkmamamız gerektiği belirtilmiştir.
Ancak ithalatın da tek başına çözüm ola-
mayacağı, ithalat yapılırken Ülkemiz iç
dinamiklerinin bozulmamasına gayret
edilmesinde yarar olduğu, ancak nihaye-
tinde çözümün Ülkemizin kırmızı et üre-
timini arttırması olduğu vurgulanmıştır.
Toplantıda, katılımcılar SETBİR’in diğer
sivil toplum kuruluşları yokken kurulmuş,
sektörü belli bir yere getirmiş, etinden
sütüne hayvancılık sektörünü bir bütün
olarak temsil eden bir dernek olduğunu
vurgulamışlar ve üretici sanayici arasında
sürdürülmekte olan bu tür görüş alışveriş-
lerinin ve toplantıların sektör gelişimin-
deki önemini vurgulamışlardır. ■

Setbir Geniş Katılımlı Yönetim Kurulu
Toplantısı’na derneğimizi davet etti
Hayvancılık sektöründe üreticiler

ve sanayiciler olarak aynı gemide
bulunduğumuzun tekrar vurgu-

landığı Setbir’in geniş katılımlı Yönetim
Kurulu toplantısı 26 Ekim 2011 tarihinde
Ankara’da düzenlendi. Toplantıda et ve
süt sektörlerinde faaliyet gösteren birçok
üretici ve sanayici bir araya gelmiştir.
Üretici ve sanayicilerin karşılıklı görüş
alışverişinde bulunduğu, paydaş olarak
ilişkilerini güçlendirme fırsatı buldukları
toplantı aynı zamanda ortaklaşa sorunla-
ra çözümlerin de tartışıldığı bir platform
olmuştur. Tarım Gıda ve Hayvancılık
Bakanlığı yetkililerinin de katılım sağladı-
ğı ve önemli bilgileri paylaştığı toplantı et
ve süt sektörlerinde üretici-sanayici-tüke-
ticinin birlikte kazandıkları bir yapının
oluşturulması için alınması gereken
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KONGRE

               30 dakika kazanın. • Altın yumurtlayan tavuk ile süt veren inek, keçi,koyun ve manda kesilmez.

Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011 
Süt Sektörü Komisyonu çalışma sonuç raporu

Kongrede Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Sn. Mehmet
Mehdi EKER’ de hazır bulun-

muşlardır. Yoğun katılımcı ile gerçekleşen
kongre sonunda yayınlanan Süt Sektörü
Komisyonu Çalışma Sonuç Raporu aşağı-
da bilgilerinize sunulmuştur. 
• AB ile müzakere sürecinde AB mükte-
sebatına uyumda yaşanan aksaklıkları
ortadan kaldırmak, süt sektöründe faali-
yet gösteren işletmelerin hijyenik, karlı ve
verimli çalışmasına katkıda bulunmak
üzere başta destekleme olmak üzere,
kayıtlı üretimin artırılması, fiyat istikrarı-
nın sağlanması ve pazarlama yapısının
çağdaş bir yapıya kavuşturulmasına yöne-
lik politikalar oluşturulmalıdır. 
• Süt sığırcılığında hayvan kayıt sistemi-
nin etkinliğini artıracak; bu çerçevede
yapılan denetimlerin mevcut eksiklikleri-
ni ortadan kaldıracak, Avrupa Birliğinde
de kullanılan işletmelere yönelik FADN
(çiftlik muhasebe veri ağı) benzeri yapı en
kısa zamanda tamamlanarak kullanılabi-
lir hale getirilmelidir.
• 5996 sayılı yasa çerçevesinde yeni kuru-
lacak hayvancılık işletmelerinin taşıması
gereken kriterler bir yönetmelik çerçeve-
sinde ortaya konulmalı mevcut hayvancılık
işletmelerinin bu kriterlere uyumu konu-
sunda uzun vadeli derogasyonlar sağlan-
malıdır. Aynı zamanda mevcut işletmele-
rin bu yönetmelik hükümlerine uyumunu
kolaylaştırıcı yapısal destek sağlanmalıdır. 
• Süt ve süt ürünlerinde üretimden tüke-
time kadarki süreçte izlenebilirlik sağlan-
malı, kayıt dışılık önlenmelidir. Kota sis-
teminin uygulanabilmesi için öncelikle
süt sektörünün kayıt altına alınması
gerekmektedir. Tam üyelik öncesi bu
konuda gereken tedbirlerin alınamaması
durumunda, AB ‘de piyasa istikrarını sağ-
lamak amacıyla uygulanan kota sistemi,
ülkemiz süt sektörü için büyük bir tehdit
olarak karşımıza çıkacaktır.
• Sektöre ilişkin olarak AB Ortak Tarım
Politikası, Süt ve Süt Ürünleri OPD kap-
samında teknik mevzuata ilişkin uyum
çalışmalarına hız verilmelidir. 
• Süt sığırcılığı işletmelerinde ortalama
işletme büyüklüğünü artırmaya yönelik
teşvik ve desteklerin etkinliğini tespit edi-
lecek bir metodoloji belirlenmeli buna
göre beklenen faydayı sağlayamayan
uygulamalardan vazgeçilerek alternatifle-
ri oluşturulmalıdır.
• Süt sığırcılığında kullanılan girdi mali-
yetleri özellikle de yem masrafları yük-

sektir. Sektörün kaliteli, uygun maliyetli
kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere
yapılan teşvik ve desteklerin kapsamı
yağlı tohumlar üretimini de kapsayacak
şekilde genişletilmelidir. 
• Yem hammaddeleri, karma yem ve
buna koşut olarak çiğ sütteki KDV oranı
%1’e düşürülerek üretim maliyetlerinde
azalış sağlanmalı; rekabet gücünün artışı-
na katkı sağlanmalıdır.
• Karma yem kalitesine ilişkin etkin dene-
tim sağlanarak haksız rekabet önlenmelidir.
• Süt üretiminin yüksek olduğu dönem-
lerde fiyat dalgalanmalarına ve spekülas-
yonlara müsaade etmeyecek önlemler
alınmalıdır. Bu bağlamda üretim fazlasını
dayanıklı ürünlere çevirerek depolayabi-
lecek, gerektiğinde bu stoklarla piyasaya
müdahale edecek, yapısında sektör pay-
daşlarının etkin olarak yer alacağı bir
müdahale kurumu oluşturulmalıdır
• Süt sektörünün AB’ne uyumunda
gerekli görülen hususlarda sektörel eko-
nomik etki analizlerinin yapılması, mali-
yet ve getirilerinin tespit edilmesi, altyapı
imkânları ve uygun geçiş sürelerinin belir-
lenmesi gerekmektedir.
• Süt sektöründe üretim maliyetlerini
düşürmede, kârlı ve verimli üretimde
önemli rol oynayan kaba yemin kaliteli ve
uygun maliyette tedarik’i çok önemlidir.
Yem üretiminde bu hedefe ulaşmak üzere
mevcut çayır-mera alanları korunmalı ve
meraların niteliği iyileştirilmelidir.
• Süt sanayi işletmelerinin ihtiyaç duydu-
ğu miktar ve kalitede hammadde tedari-
kini sağlamak üzere gerekli soğuk zincirin
kurulması için yapılacak yatırımlarda teş-
vik ve destek imkânları artırılmalıdır.
IPARD kaynaklarından faydalanmayan
illerde de bu yatırımlar için ulusal kay-
naklardan faydalanılmalıdır.
• Hayvansal üretimde bulunan üretici ve
yetiştiriciler ile yem bitkileri üretiminde
bulunan üreticilerin kullandıkları mazot,
gübre ve elektrikte dolaylı vergilerde bütçe
imkânları ölçüsünde indirime gidilmelidir. 
• Gerek süt ve süt ürünleri üretiminde
verimliliği olumsuz yönde etkileyerek
maliyetleri yükseltmesi, gerekse ihracat
imkânlarını kısıtlaması nedeniyle bulaşıcı
hayvan hastalıkları, Türkiye’de süt sektö-
rünün en önemli sorunlarından biri duru-
muna gelmiştir. Bu sorunla mücadelede
ulusal ve AB mali fonları gibi uluslararası
kaynaklardan da yararlanarak hastalıkla-
rın kontrol altına alınması için gerekli
çalışmalar yapılmalıdır. Bugün Trakya’da

Derneğimiz Tüsedad 20-22 Ekim 2011 tarihinde Kızılcahamam’da
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ankara Ticaret
Borsasının (ATB) ortaklaşa düzenlediği ‘AB Uyum Sürecinde 
Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011‘ e davet edilmiştir. Kongreye 
derneğimiz temsilen Dernek Başkanımız Sn. Adnan YILDIZ
ve Genel Sekreterimiz Sn. Atilla Celep katılmışlardır. 

oluşturulan arî bölgenin tedricen coğrafi
olanaklardan da yararlanarak tüm
Türkiye’yi kapsayacak şekilde artırılması
hedeflenmelidir.
• Süt sektöründe;  işletmelerin önemli bir
bölümünün yeterli fiziki ve teknik şartla-
ra sahip olmadığı, yine pek çok işletmede
bu üretim dalı ile ilgili uzman personel
eksikliği bulunduğu tespit edilmiştir. Bu
durum hayvan sağlığını, halk sağlığını ve
sektörün gelişimini tehdit etmektedir.
Bunun için sektörde işletmelerin, nitelikli
personel ve ara kademe eleman ihtiyacı-
nın karşılanması amacıyla, meslek liseleri
ve teknik okullarda süt sığırı yetiştiriciliği
eğitimi veren bölümler yaygınlaştırılmalı;
buradan mezun olan kalifiye işgücünün
hayvancılık işletmelerinde istihdamında
devlet yönlendirici olmalıdır. 
• Süt üreticilerinin ve çiftlik çalışanları-
nın AB’de olduğu gibi mesleki bilgi ve
becerilerini artıracak sertifikalı eğitim
programları düzenlenmeli ve mesleki
yeterlilik belgesi olmayan yetiştiricilerin
zorunlu katılım sağlanmalıdır. Bu amaçla
IPA İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi
bileşeni kapsamında ilgili bakanlık nez-
dinde bu eğitimlerin düzenlenmesi konu-
sunda girişimler yapılmalıdır. 
• Çiğ sütteki bakteri yükünü ve somatik
hücre sayısını AB standartlarına ulaştır-
mak, sütün toplanması ve taşınması aşama-
sında meydana gelen kayıpları önlemek için
süt toplama ağı ve soğuk zincir altyapısı
oluşturmak üzere üretici örgütleri tarafın-
dan yapılacak yatırımlar teşvik edilmelidir.
• Kredi ve finansman yetersizliği, gerek
süt üreticilerinin gerekse süt sanayi işlet-
melerinin önemli sorunlarından birisidir.
Sektörün tüm unsurlarıyla AB normlarını
yakalayabilmesi için uygun kredi ve
finansman imkânları yaratılmalı, özellikle
büyüme istek ve yeteneğinde olan küçük
ve orta ölçekli süt sığırı işletmeleri için
düşük faizli yatırım ve işletme kredileri
kullanımında kolaylık sağlanmalıdır.
• Süt pazarlamasında mevcut ihale siste-
minden vazgeçilerek Süt Konseyinin
etkin olarak görev alabileceği bir yapı
oluşturulmalı, kalite fiyat ilişkisi kurulma-

lı, bunun ötesinde üreticinin pazarlık
gücünü artıracak tedbirler alınmalıdır.
• Kayıtlı olarak faaliyette bulunan ve kali-
teli süt ve süt ürünleri üreten sanayi işlet-
melerinin “merdiven altı üretim” olarak
adlandırılan kayıt dışı üretim karşısında
yaşadığı haksız rekabeti önleyecek dene-
tim mekanizmaları etkinleştirilmelidir.
• Süt sığırı işletmelerinin ihtiyaçları doğ-
rultusunda, başta otomatik sağım sistemle-
ri olmak üzere, malzeme, ekipman, yedek
parça üretimi ile montaj işlemlerini yapa-
bilecek yerli sanayinin üretim standartları-
na uygunluğunun denetimi artırılmalıdır.
• Üretilen sütlerde, düzenli olarak, soma-
tik hücre sayımı ve yağ tayini gibi süt bile-
şenlerinin tayinini yapabilecek akredite
laboratuarları kurulmalıdır.
• AB’de kota dışında kalan koyun, keçi ve
manda sütü üretimi, bu ürünlerin rekabet
gücü dikkate alınarak alternatif üretim ola-
rak desteklenmeleri devam ettirilmelidir.  
• AB‘ye Süt ve Süt Ürünleri OPD uyumu
çerçevesinde; özellikle kota ve müdahale
alımlarında esas alınacak olan sütte yağ
ve protein içeriği konusunda mevcut
durumumuzu gösteren güvenilir veri
çalışması acilen yapılmalıdır.
• Dış ticarette yeni pazarlar elde etmek
ve markalaşmak için öncelikle Türkiye’ye
özgü süt ürünlerinin (örneğin Urfa peyni-
ri, örgü peyniri, Mihaliç peyniri vb)
envanterinin çıkarılması, bu ürünlerin
sahip olması gereken asgari teknik ve hij-
yenik kriterlerin tespit edilmesi, AB’de
tarım ürünlerine yönelik coğrafi işaretler
kapsamında tescil edilmesi ve ülkemizin
bu ürünlerdeki isim haklarının AB içeri-
sinde korunması gerekmektedir.
• Sütün besleyici değeri ve sağlık açısın-
dan önemini tüketicilere anlatmak ve
onları bu konuda bilinçlendirmek amaçlı
eğitim, yayım ve tanıtım faaliyetlerine
ağırlık verilmeli, bu suretle içme sütü
tüketimi artırılmaya çalışılmalıdır. Ayrıca
AB’de uygulanan okul sütü programı yine
AB’de olduğu gibi Türkiye’de de yasa ile
garanti altına alınmalıdır. ■
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Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net 
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

Yapay et!

Gezegenimizin nüfusu 7 mil-
yara ulaştı. Birleşmiş
Milletler Nüfus Fonu, sem-

bolik olarak her ülkeden 7 milyarın-
cı bebeği seçti.  Dünya nüfusu 7 mil-
yar oldu diye sevinmek mi gereki-
yor yoksa üzülmek mi?
Dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyarı
açlıkla karşı karşıya olduğuna göre,
doğan her 7 bebekten biri bu tehlikeye
maruz kalacağı düşünülürse pekte sevi-
nilecek bir durum olmasa gerek. Gerçi
uzmanlar dünyadaki kaynakların 13 mil-
yar insanı besleyecek düzeyde olduğu-
nu ancak adaletsiz ve haksız bir bölü-
şüm nedeniyle açlık sorununun yaşan-
dığını söylüyor. Bu tartışma sürerken bir
yandan da açlığa karşı önlemler gelişti-
riliyor. Bilimsel çalışmalarla gıda sorunu-
na çözüm aranıyor.

Bu çalışmalardan birisi de “yapay
et” üretimi olabilir mi?
Bilim ve Teknik Dergisi’nin Ekim 2011
sayısında” yapay et” ile ilgili kapsamlı bir
makale yayınlandı. TÜBİTAK Bilimsel
Programlar Başuzmanı Dr. Özlem Kılıç
Ekici’nin kaleme aldığı “Yapay Et-
Geleceğin Hayvansal Gıdası Olabilir mi?”
başlıklı makaleyi geleceğe ilişkin fikir
vermesi için özetleyerek paylaşıyoruz:
“Geleceğin eti ya da başka bir deyişle
“yapay et” tabağınızdaki yerini almış sizi
bekliyor. Bu et sadece dana, koyun ya da
tavuk eti değil, belki de panda gibi
bugüne kadar tatmayı aklınızın ucuna
bile getirmediğiniz bazı egzotik hayvan-
ların eti de olabilir. Rahat olun, bu eti
elde etmek için hayvanlar öldürülmü-
yor, sadece onlardan birazcık doku par-
çası alınarak kök hücreleri kullanılıyor.
Kesilmemiş, kasap eli değmemiş hayva-
nın tam da istediğiniz bölgesinden, yağ-
sız, kemiksiz ama rengi biraz değişik mi
ne? Tadı nasıl acaba? 
Bildiğimiz et, ama kaynağı biraz farklı.
Geleceğin eti şimdilik laboratuvarda,
petri kabında, saydama yakın grimsi
beyaz renkli küçük bir kas kitlesi halinde
duruyor. Çünkü bilim insanları, bu
küçük kas kitlesini nasıl alışıldık et biçi-
mine getireceklerini henüz tam olarak
çözmüş değiller. Doku mühendislerinin
hedefledikleri ve bugünlerde yoğun bir
şekilde üstünde çalıştıkları şey, görüntü-
sü ve tadı gerçek ete benzeyen yapay eti
üretmek. Düşünce pek iştah açıcı olma-
yabilir, ama kaynaklarımızın giderek
tükendiği, nüfusun ve açlığın gittikçe
arttığı dünyamızda yapay eti üretmeye
bir gün gerçekten ihtiyaç duyulabilir.
Üstelik Birleşmiş Milletler’in verilerine

• Süt içmek, futbolda şikeyi ve ihalede fesatlığı azaltır.  • Süt içen kişi, hayvanları sever ve korur.

baktığımızda o günün hızla yaklaştığını
anlıyoruz. Dünya nüfusunun 31 Ekim
2011 tarihine kadar 7 milyarı geçeceği
ve 2050 yılına kadar da 9 milyarı bulaca-
ğı belirtiliyor. Hayatta kalabilmek için 9
milyar insanın hepsi de beslenmek
zorunda. Yapay et üretmek aslında yeni
bir fikir değil.İngiliz politikacı ve yazar
Winston Churchill 1932 yılında yazdığı
bir makalede “Önümüzdeki 50 yılın için-
de sırf göğüs ya da kanat yemek için
bütün bir tavuğu yetiştirmek yerine
sadece bu kısımları uygun bir ortamda
yetiştireceğimiz günler gelecek” demiş.
Bahsedilenden 30 yıl kadar geriden
gelinse de  Amerika Birleşik Devletleri,
İngiltere, Hollanda ve Japonya’da bazı
bilim insanları laboratuarda yapay ola-
rak kas parçaları geliştirmeye başladılar.
NASA tarafından 2000’li yılların başında
desteklenen bir projede, özellikle uzay-
da uzun süre kalacak olan astronotların
tüketebilmesi amacıyla, Japon balığı
kullanılarak yüksek protein içerikli yeni-
lebilen kas parçacıkları elde edilmiş.
Aynı şekilde Hollanda’da bu işin öncüle-
rinden olan Mark Post isimli araştırmacı,
domuz kök hücrelerini kullanarak 2,5
cm uzunluğunda, 0,7 cm genişliğinde
kasa benzer şeritler üretmiş. Özellikle
Avrupa’da genetiği değiştirilmiş gıdalara
karşı oluşan tepkinin yapay ete karşı da
oluşabileceğini tahmin eden uzmanlar,
yapay etin nasıl yapıldığı konusunda
halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini
düşünüyorlar.
Genetiği değiştirilmiş gıdaların aksine,

yapay olarak üretilen etin DNA’sına
dokunulmuyor, genetiği aynı kalıyor.
Burada yapılan işlem doğayı farklı bir
şekilde taklit etmek, yani doğal olarak
hayvanın vücudunda gelişen kas doku-
sunu, hayvanın bazı istenmeyen kısım-
larını elimine ederek, yapay olarak dışa-
rıda çoğaltmak.
Bunun için yaşayan hayvandan biyopsi
yoluyla kas parçası alınarak kök hücre-
ler elde ediliyor. Daha sonra bu kök
hücreler, bölünmeye ve büyümeye teş-
vik edilerek kas dokusu liflerine dönü-
şüyorlar. Şu ana kadar domuz ve hindi
üzerinde çalışan uzmanlar önümüzdeki
altı ay içinde sosis üretebileceklerini
iddia ediyorlar. İsmi gizli tutulan bir
hayırseverin kendilerine büyük miktar-
larda mali destek verdiğini belirten
ekip(Hollanda ekibi), sığır eti üretmek
için çalışmalara başladıklarını ve bir yıl
içinde hamburger köftesi yapımında
kullanılacak eti üretebileceklerini iddia
ediyorlar.  İnsanların et ve süt ürünleri
için hayvanlara olan bağımlılığı, zaten
kısıtlı olan dünya kaynakları dikkate
alındığında daha da önemli hale geli-
yor. Buzla kaplı alanlar dışında dünya
topraklarının yaklaşık yüzde 30’u canlı
hayvan tesis ve sistemleri tarafından
kullanılıyor. Bu tesislerde her yıl yakla-
şık 228 milyon ton et üretiliyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgü-
tü(FAO) verilerine göre, gelecekteki
talebi karşılayabilmek için yıllık küresel
et üretiminin 2050 yılına kadar 463 mil-
yon tona ulaşması gerekiyor.  Oxford

Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada
1000 kilogram yapay et üretmek için
gereken enerji, su ve arazi gibi kaynak-
lar tahmini değerler kullanılarak hesap-
landı. Sonuçlar, 1000 kg dana, koyun,
domuz ve kümes eti hayvanı üretmek
için harcanan çevresel kaynaklar ile kar-
şılaştırıldığında örneğin, yapay et üret-
mek için, sığır eti işletmeciliğine göre
yüzde 99 daha az araziye ihtiyaç duyu-
luyor. Benzer şekilde, yapay et üreti-
minde sığır eti üretimine göre yüzde 95
daha az su ve yüzde 50 daha az enerji
kullanılıyor.  Sera gazı salımı ise yüzde
90 daha az. Tüm bu tahmini veriler
incelendiğinde laboratuarda üretilecek
olan etin hayvanların kesilmesini önle-
menin yanı sıra çevre dostu olacağını
da belirten uzmanlar, şimdiden birçok
hayvansever, vejetaryen ve çevre dostu
insanın desteğini almış gibi görünüyor-
lar. İngiltere’de bulunan Vejetaryen
Derneği üyeleri projeyi desteklediklerini
ancak piyasaya sürülecek olan yapay et
paketlerinde mutlaka yapay olarak üre-
tilmiş et olduğunu belirten etiket olma-
sı gerektiğini düşünüyorlar.
Bilim insanları tadı ve görüntüsü bakı-
mından gerçek ete benzeyen yapay eti
elde ettiklerinde, bir sonraki adım tüke-
ticilere yetecek miktarlarda üretiminin
yapılması olacak. Yapay et araştırmacı-
ları, büyüklük ve görünüm kısıtlaması
nedeniyle, ilk etapta üretilecek ticari
yapay etin, kas parçalarının kıyma gibi
çekilmesiyle elde edilecek sosis ve
hamburger köftesi olacağını düşünü-
yorlar. Daha sonra yapay etten hazırlan-
mış biftek ya da bonfilelerin piyasaya
sürülmesi planlanıyor. Yapay etin “nor-
mal” ete göre daha sağlıklı olacak şekil-
de tasarlanabileceği de iddia ediliyor.
Örneğin, etin tadını bozmayacak şekil-
de fazladan omega-3 yağ asitleri ve
sağlıklı birtakım tamamlayıcıların ekle-
nebileceği düşünülüyor.”
Yukarıda kısa özetini verdiğimiz makale-
nin tamamını Bilim ve Teknik Dergisi’nin
Ekim 2011 sayısında okuyabilirsiniz. ■
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Hayvanların kaba yemini ve keşif yemlerini kendi tarlalarımızdan kendimiz üretip işletmeyi
0,64 kuruş süt verip 0,80 kuruşa yem alıp elimize geçen para ile zar zor yürütmeye 
çalışıyoruz. Hedefimiz 450 sağmal inek olmasına rağmen Bu şartlarda 
buna ulaşmamız çok zor gözüküyor.

• Süt içmek özgürlüktür, kuralı ve yasağı yoktur.  • Süt içen toplumlarda intihar oranı azalır.

Sizi tanıyabilir miyiz?
1974 yılında kurulan ve oto-cam sek-
töründe faaliyet gösteren iş yerime

1991 yılında Çelebioğlu Cam San. Tic. Ltd.
Şti. olarak PVC Doğrama ve Isı Yalıtımlı
Cam sektöründe faaliyete başlamıştır. 2003
yılında da 5 inekle babadan kalma ahırda işe
başladık. Sanki o günler hayvancılık sektörü
daha iyiydi.Ticarette çek senet tahsilatların-
dan bıktığımız için, hayvancılık peşin para
diye sektöre profesyonel olarak yatırım yap-
maya başladık. 
Bu iştede daha kötüsü peşin para yokmuş. 92
bin metrekare tarlaya resmi işlemlerimizi
bitirdikten sonra inşaata başladık. 100 büyük-
baş kapalı ahır, 350 başlık açık ahır, saman
deposu balık kılçığı 8x2 sağım ünitesi, 2 tonluk

soğutma tankı, sılaj depoları, gerkeli plan
takım taklavat 2 adet traktör ve yem karma
makinası, gübre kanalları, kaşınma fırçaları,
sulukları 325 metre su kuyusu, 250 KW
trafo elektrik çiftlik yolumuzu yapıp faali-
yete başladık. 135 büyükbaş sağmal inekle
işin derinine girmeye çalıştık, şu anda 100
baş sağmal, 30 baş gebe düve, 50 baş irili
ufaklı toplam 180 büyükbaş hayvanımız
mevcut. Bu hayvanların kaba yemini ve
keşif yemlerini kendi tarlalarımızdan
kendimiz üretip işletmeyi 0,64 kuruş süt
verip 0,80 kuruşa yem alıp elimize
geçen para ile zar zor yürütmeye çalı-
şıyoruz. Hedefimiz 450 sağmal inek
olmasına rağmen bu şartlarda buna
ulaşmamız çok zor gözüküyor. ■

Çelebioğlu hayvancılık olarak 
hedefimiz 450 sağmal inek 
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sında yer almaktadır. Geleceğe de yatırım
yapan işletme 430 dekar alanda ceviz
fidanı dikmiştir. Arazimizde ağırlıklı ola-
rak  armut, elma, kiraz, ayva ve şeftali
üretimi yapılmaktadır.  İşletme içerisinde
toplam 30000 meyve ağacı bulunmakta-
dır.  Organik tarım ile ilgilide çalışmaları-
mız başlatarak doğal ürün yetiştirmeyi
amaçlıyoruz.  
Hayvancılık alanındaki çalışmalarına yur-
tiçinden satın alınan hayvanlarla başlamış
olan Orhan Tarım faaliyetlerine  bir süre
bu şekilde devam etmiştir. 2010 yılında
ırk gelişimini sağlamak için Macaristan ve
Avusturya’ dan  holstein ve simental ırkı
hayvanlar ithal edilmiştir.  Firmamız  yeni
oluşturulan sürü ile faaliyetlerine devam
etmektedir.  Hijyene ve sağlık standartla-
rına maksimum özen gösterilmektedir.
İşletmede üretilen sütün tamamı  satıl-
maktadır. 2012 yılından itibaren gebe
düve ve erkek dana satışı  ile sağmal sayı-
sının muhafaza edilmesi planlanmakta-
dır.  Çiftliğimizde;
• Doğumhane
• Buzağı kulübeleri bölümü
• Hayvan ahırları (Genç hayvanların 

ayrıca bir ahırı bulunmaktadır)
• Kapalı yem yollu padok alanları
• Sağımhane

• Sağmal Ahırlar
• Yem Depoları, silaj alanları
bulunmaktadır.  
Şu anda sürünün beslenmesinde kullanı-
lan mısır (sılaj), yonca, saman, yulaf, arpa
vb. kaba yemlerin tamamını işletmenin
arazilerinde üretmektedir. Bunların
yanında süt üretiminde hem kaliteyi hem
de süt miktarını en üst seviyeye çıkarmak
için kesif yemler de kullanılmaktadır.
Ayrıca işletmemizde veteriner, ziraat
mühendisi ve teknikerlrimiz üretimimize
katkıda bulunmaktadırlar.  
Çalışanlarımız bizim için en önemli kay-
nağımız olduğundan aileleri ile birlikte
yaşayabilecekleri lojmanlarımız da firma-
mızda yer almaktadır.  Çalışanlarımızı
tarım ve hayvancılık ile ilgili çeşitli fuar
ve eğitimlere göndererek teknik ve kişi-
sel gelişimleri sağlıyoruz. Firmamızda
teknolojik uygulumaları kullanarak en iyi
koşulda hayvancılık ve tarım yapmak ilk
hedefimizdir.  Türkiye’nin 2013 hedefle-
rinde de yer aldığı gibi süt kalitemizi AB
standartlarına getirmeyi amaçlıyoruz.
Tarımda da ürünlerimizi  daha verimli
hale getirmeyi ve istihdam sağlamayı
hedefliyoruz.  Orhan Tarım olarak top-
lum için en iyi ürünleri üreterek büyüme-
yi hedefliyoruz. ■

Orhan Tarım Çiftliği
geleceğe yatırım yapıyor

Şirketimiz hayvancılık, meyvecilik ve hayvancılığa bağlı olarak 
yem bitkileri üretimi yapmaktadır. Ayrıca sertifikalı tohumluk 
buğday üretimi de faaliyetlerinin arasında yer almaktadır. 

• Süt içmek, orman yangınlarını azaltır.  • Süt içmek, doğaya saygıyı arttırır ve dünyanın ömrünü uzatır. 

Orhan Tarım Çiftliği 1980’li yıllar-
da kurulmaya başlanmış, 2004
yılında Orhan Tarım Gıda

Hayvancılık San. Tic. A.Ş.  adını almıştır.
Halen Yenişehir Bursa’da faaliyetine
devam etmektedir. Ağırlıklı olarak oto-
motiv sektöründe yer alan Orhan
Holding’in bir parçası olan işletme 2500
dekar toplam arazide çalışmalarını sür-
dürmektedir. Özellikle;
1. Hijyen ve kaliteden ödün vermeden

Toplum için ürün üretmek,
2. Çalışmalarımızda çevreci yaklaşımda
bulunmak,
3. Tarım teknolojisi ile ilgili gelişmeleri
takip etmek,
4. Sektörde en iyi olmak,
ilkelerimizi oluşturmaktadır.
Şirketimiz hayvancılık, meyvecilik ve hay-
vancılığa bağlı olarak yem bitkileri üreti-
mi yapmaktadır. Ayrıca sertifikalı tohum-
luk buğday üretimi de faaliyetlerinin ara-
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Projelerin değerlendirilmesinde yarı
açık/açık ahır kullanılması, planlanması,
işletmenin dağlık alanlarda yer alması,
başvuru sahibinin 40 yaş altında olması,
işletmenin organik tarımla ilişkili olması
“proje öncelikleri” arasında yer aldığı
için projelerin kabulünü kolaylaştırmak-
tadır. Programın teknik içeriği ve yatırım
için gerekli belgelerin tanzimi ile proje
yazımı konularına değinmeyip bu konu-
ları danışmanlık şirketleri ile TKDK’dan
öğrenmek mümkün olduğu için geçece-
ğim. Üzerinde durmak ve vurgu yapmak
istediğim konu projeler desteklendikten
sonra işletmelerin karlı, verimli ve sür-
dürülebilir olması. Ülkemizde çok ciddi
bir verimsizlik sorunu var, IPARD projele-
ri için de hibelerinden yararlanma
amaçlı hayvancılıkla ilgili ilgisiz, çoğu
yetersiz sermayeye sahip veya sermaye-
siz çok yoğun bir talep var. Teknik
anlamda hayvan yetiştiriciliğinin uygu-
lanmaması işletmelerin büyük çoğunlu-
ğunu kar edemez duruma getiriyor. Bu
nedenle Süt sığırı işletmelerinde yatı-
rımların başarılı, üretimin karlı ve sürdü-
rülebilir olabilmesi için yatırımcılara aşa-
ğıdaki tespitlerimi sunmak istiyorum. 

1. Sektörü bilmeyen
küçük yatırımcı: 
Hibelerden bana da bir şey düşer mi? fel-
sefesi ile hareket eden, öz sermayesi çok
az ve hayvancılığı bilmeyenlerin başarılı
olma şansı sıfıra yakın. Bu özelliklerle
gelen birçok yatırımcıya 2-3 saat yatırım
fizibilitesini özetleyerek, projelerde yaz-
mayan ama pratikte üretim sürecinde
karşılaşabilecekleri muhtemel durumları
özetleyerek bu donanımlarıyla yatırım
yapmamalarını önerdim ve öneriyorum.
Hatta sadece hibelerden yararlanmaya
yönelik bu tür yatırımcıları bir milyon siz
koyarsınız bir milyon da hibe alırsınız ve
2 milyonla birlikte batarsınız şeklinde
uyarmak istiyorum. Projenin fizibilitesini
teorik olarak yaptırmak ve bunun üzerin-
den yatırıma karar vermek çoğu zaman
yatırımcıyı zarara uğratmaktadır. Bunun
için projede teorik olarak yapılan hesap-
lamalar ve bütçeleri bir de üretim yapan
işletmelerle görüşmek en iyi yöntemler-
den biridir. Üretimde yaşanan sıkıntıları,
maliyet ve masrafları, piyasanın gerçek-
lerini en iyi üretim yapan firmalar bil-
mektedir. Piyasa araştırmasından sonra
yatırımcı kendi koşullarını öğrendikleri
ile karşılaştırarak uzun vadede kar edip
edemeyeceğine daha doğru bir şekilde
karar verebilecektir. Emekli oldum,
zaten yapabileceğim başka bir iş de yok,
eskiden az çok hayvanlara aşinalığım
var, birkaç büyükbaş hayvanım vardı,
ben bu işten anlarım düşüncesini de bir
kenara bırakmamız gerekiyor. Şu an
yapılmakta olan süt sığırcılığı 3-5 kg süt

veren ineklerin bakımı ve beslenmesiyle
kıyaslanamayacak ölçüde, kapsamlı, tek-
nik ve hayli yükselmiş olan yem fiyatları
nedeniyle de çok masraflıdır. Bir çok
işletme 15-20 kg’ın altında süt verimiyle
kar edememekte, bu düzeyin altındaki
süt üretimleri hayvanın yem ve diğer
masraflarına gitmektedir. Bilgisayarlı
yem formulasyonu ve sürü yönetimi
başta olmak üzere, hayvan beslemeden,
üreme ve suni tohumlamaya, hijyen,
sağlık koruma, hastalıklardan pazarla-
maya kadar bir çok konunun çok iyi
bilinmesi ve uygulanması bu işin tekniği-
ni bilmeyenlerin altından kalkabileceği
bir iş değildir. 

2. Damızlık seçimi: 
Hayvanın süt veriminin yüksek olup
olmadığı ve damızlık değerine öncelikle
soy kütüğü verilerine bakılarak karar
verilmeli. Bazen ithalat yapılan ülkenin
firma temsilcileri, eksperler ile etik
olmayan ilişkilere girerek, damızlık
değeri iyi olmayan, düşük verimli hay-
vanları satabiliyor. Bu olay iş ahlakı çok
ciddi olan Avrupa’nın büyük ülkelerin-
den hayvan alımında bile yaşanabiliyor.
Soy kütüğü veri kaydında damızlık değe-
ri yüksek olan hayvanın kulak numarası,
değiştirilip damızlık değeri düşük olan
hayvana takılarak sahtekârlık yapılabili-
yor. Dolayısıyla yatırımcı satın alacağı
damızlık hayvanın kimliğinin doğrulu-
ğundan emin olmak için ya kendisi veya
güvendiği aracı firmalarla soy kütüğü
kayıtlarını iyi bir şekilde inceletmelidir.
Ayrıca gebe düve alınırken fiziksel özel-
likleri iyi bilen tecrübeli eksperlerin hay-
vanları seçmesi de önemlidir.

3. Kayıtların 
tutulmuş olması: 
Hayvanların satın alınacağı işletmede
hayvanların bireysel kayıtlarının doğru

ve düzenli olarak tutulması ve bu kayıtla-
rın eksiksiz olarak alınması hayvanların
ferdi beslenmelerinin düzenlenmesi yanı
sıra sürü ve işletme yönetimi için de
gereklidir. Sahada karşılaştığımız olaylar-
dan birini örnek verirsek konu daha iyi
anlaşılmış olacaktır. Yeni kurulmuş olan
bir işletme projelerden gebe düve alımı
yapıyor, satıcılar hayvanların 3 aylık gebe
olduğunu bildiriyor. İşletme gebelik orta
dönemine göre bir besleme programı

uyguluyor ve 2-3 ay sonra doğumlar baş-
lıyor. Pratik besleme bilgilerinden olan
gebeliğin son 15-30 günleri arasında her
100 kg canlı ağırlık için 1 kg kesif yem
uygulaması yapılamayıp, gebeliğin son
dönemine göre bir besleme programı
uygulanmadığı için doğumu müteakip
hayvana verilmesi gereken düzeyde kesif
yem verilemiyor. Bu durumda süt verimi
çok düşüyor, kesif yem fazla verildiğinde
asidosis oluyor. Kısacası işletmede süt
humması, asidosis, ketosis, karaciğer
yağlanmasından çok sayıda hayvan telef
oluyor. Yeni kurulmuş, henüz kasasına
kuruş girmemiş ve sürekli olarak yem ve
diğer giderler için harcama yapan bu
durumdaki işletmeler çok zor durumda
kalmaktadırlar.

4. Arazi varlığı: 
Hayvanların başta silaj olmak üzere kaba
yem ihtiyacının ve mümkünse kesif yem
ihtiyacının en azından bir kısmının kendi
işletmesinde üretiliyor olması karlılık için
en önemli mihenk taşlarından biridir.
Yatırım yapmak isteyen birçok yetiştirici
10 dönüm arazim var bu kadar alan
yeter mi veya iyi ihtimalle 50 veya 100
dönüm arazi varlığından bahsetmekte-
dir. Bu bakış açısını kesinlikle terk etme-
miz lazım. 10 dönüm araziye ahırı, yem-
lik deposunu, sağım haneyi, silaj ve
gübre çukuru ancak yapılır, hayvanın
gezinmesine bile doğru düzgün alan kal-
maz. Kaba ve kesif yemin tümünü dışarı-
dan alan bir işletme taşıma su ile değir-
men döndürene benzer. Kar marjı
düşük, hastalanma, ölüm, yaralanma,
meme, ayak hastalıkları ve benzeri risk-
leri yüksek olan bir sektörde maliyetin
%65-70ini oluşturan yemlerin uygun
fiyata temin edilmesi karlılığın en önem-
li koşullarındandır. İşletme sahipleri kaç
baş hayvan için ne kadarlık bir alana ihti-
yaç duymaktadırlar? Diye bir soru aklımı-

Prof. Dr. Ergin Öztürk 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi , Zootekni Bölümü, 55139 Samsun, eozturk@omu.edu.tr 

Süt sığırcılığında yatırım yapmak 
isteyenler nelere dikkat etmeli “IPARD 
projelerinde verimlilik ve karlılık”

Kırsal alandan yoğun göç, hay-
van sayısının azalması, fiyatlar-
daki istikrarsızlık dolayısıyla

pazarlama veya kar edememe gibi
sorunlar nedeniyle süt sığırcılığı ve
besicilik son yıllarda üretici, tüketici,
resmi, özel, tüzel kurum, kuruluş, der-
nek, birlik vb her kesim tarafından tar-
tışıldı, tartışılıyor. Bu tartışma pek bite-
cek gibi de gözükmüyor. Çünkü hay-
vancılık zor zanaat, zahmetli bir üretim
şekli, sevgisiz ve ilgisiz asla ve asla yapı-
lamayacak bir doğası var, sadece
paragözüyle bakılacak bir iş hiç değil,
yıllardır birikmiş sorunları var.
Hayvancılıkta gelişmiş ülkeler yemden,
pazarlamaya kadar bir dizi desteği üre-
ticilerine sunmaktadırlar. Ülkemizde de
özellikle 2008 yılında süt fiyatlarının
üretim maliyetlerinin altında kalması
nedeniyle ciddi miktarda gebe ve sağ-
mal inek maalesef kesime gönderildi.
Bu kesimler, kırsaldan göç, girdi fiyatla-
rının yükselmesi gibi nedenlerle kırıl-
gan yapıda olan ve karlılıklarını kurban
bayramına endekslemiş olan besicileri
derinden etkiledi. Piyasada besi mater-
yali azaldı, fiyatlar arttı ve nihayet itha-
lat gündeme geldi. İthalatın çözüm
olmadığı, daha ciddi destekler gerekti-
ği fark edilerek hayvancılık yatırımları-
na Hükümet tarafından Cumhuriyet
tarihinde görülmemiş çok ciddi teşvik-
ler verildi. İl Müdürlükleri kanalıyla veri-
len hibeleri konu dışında tutarak,
Avrupa Birliği çerçeveli IPARD kapsa-
mında açılan bu yatırımlara ilgili ilgisiz
her kesimden çok yoğun ilgi oldu ve bu
ilginin devamında faizsiz kredi uygula-
ması devreye girdi. Desteklemelerle
birlikte süt verimi beklenildiği gibi arttı
ancak işletmelerin verimliliği, karlılığı
ve sürdürülebilirliği konusunda ciddi
sıkıntılarımız devam ediyor. IPARD baş-
lığında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumunun (TKDK) 2007-
2013 yılları arasında Katılım Öncesi
Mali Yardım (IPA-IPARD) kapsamındaki
“Süt ve Et Üreten Tarımsal İşletmelere
Yatırım” alt başlığında açıklanan hibe-
ler ve bu konuda yapılacak yatırımların
projenin kabul edildiğini varsaydığımız-
da karlı, verimli ve sürdürülebilirliğin-
deki sorunlar ve çözüm önerileri üze-
rinde duracağım. 

Proje öncesi 
IPARD projelerinin, Öncelikle yatırımcı-
lara IPARD proje belgelerinin hazırlan-
ması, yazımı, projenin kabulü aşaması-
na kadar çok kapsamlı bir prosedürü
olduğunu ve resmi evrakların tanzim
edilmesinin, aylarca sürdüğünü, ciddi
bir süreç gerektirdiğini, müracaatlarını
sıkışık zaman dilimine bırakmamaları
gerektiğini hatırlatmak isterim. 

• 70 yaşında bisiklete binmenin yolu süt içmekten geçer.     • ÖSS' de başarı için çalışırken süt için.         
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za takılacaktır. Bu hesap kolaylıkla yapı-
labilir ancak böyle bir hesaplamaya pek
gerek kalmamaktadır.  ABD’de bir işlet-
me için ortalama arazi miktarı 1000
dönüm iken Türkiye’de işletme başına
düşen arazi varlığı ortalama 60 dönüm
civarındadır.  Parmakla gösterilecek
kadar bir kısmı hariç, işletmelerimizin
yem temini bakımından yeterli araziye
sahip olmadığı açıktır. Bu nedenle karlı,
verimli ve sürdürülebilir bir hayvancılık
için mutlaka kaba ve/veya kesif yem üre-
tilebilecek çayır mera, tarla alanlarına
sahip olunmalıdır.  Halen kaba ve kesif
yemin tamamını satın alarak işletmesini
yürüten ve kar eden işletmeleri de çok
zor bir işi başarmalarından dolayı tebrik
etmek gerekir.  Yem bitkileri ekimine
verilen teşvikler de dikkate alındığında,
kendi arazisinde üretilen yemin işletme-
ye maliyeti satın almaya göre bir hayli
daha düşük olmakta bu da işletmenin
karlılığını artırmaktadır. 

5. Yem kalitesi: 
Birçok işletmede kuru ot satın alınırken
baklagillerin buğdaygillere olan üstünlü-
ğü dikkate alınmamakta, ucuz olan ter-
cih edilmekte ve bütçe yetersizliği gerek-
çe gösterilerek yonca, korunga, fiğ gibi
baklagiller rasyonda pek kullanılmamak-
tadır. Buna karşın bazı işletmeler ise “ot
ottur” felsefesiyle hareket edip kuru otun
kalitesini pek dikkate almamaktadır.
Hâlbuki otların besin madde içeriği özel-
likle biçim döneminden etkilenmekte ve
besin değeri bakımından otlar arasında
çok büyük varyasyonlar görülmektedir.
Geç döneme bırakılmayan biçimde otun
besin değeri yüksek ancak dönüm başına
elde edilen ot miktarı düşük, buna karşın
geciktirilmiş dönemde yapılacak biçimde
aynı alandan elde edilen ot miktarı daha
fazla fakat sindirilebilen besin madde
miktarları daha düşük olmaktadır. Bu
durum iki açıdan değerlendirilebilir. 
Birincisi besin değeri az olan yeme çok
para verilmesi, ikincisi rasyonda kullanıl-
masıyla oluşturacağı dengesiz veya
yetersiz beslenme sorunu. Bu sorun
daha önce analizleri yapılarak rasyon
programına girilen besin madde içerikle-
rinin eldeki yemle karşılanmamasından
kaynaklanmaktadır. Eldeki yemin besin
madde içeriklerinin rasyon programın-
daki ile örtüşüp örtüşmediğini bulmanın
tek yolu analiz yapmaktır. Ancak pratikte
çok büyük partiler hariç, gelen her yem
analiz edilemez, bunun yerine yemin
fiziksel özelliklerine göre kalitesine karar
verilir.  Bunun yanısıra yem fabrikaların-
dan karma yem ile birlikte rasyon hesap-
lama hizmeti alan işletmelerde otun
kompozisyonu ve kalitesinin bilinmeme-
si hesaplanan rasyonun isabetlilik oranı-
nı düşürebilmekte ve verim düşüklüğü-
ne neden olabilmektedir. 
Tahıllarda kalite özellikle kırık, çatlak
olması, uzun süre depolama dolayısıyla
renginin matlaşması vb şeklinde belirle-
nebilmektedir. Tahıllardaki besin madde
varyasyonu uzun süre depolama, böcek-
lenme, küflenme gibi ekstrem koşullar
dışında çok fazla değişmemekte ve pek
problem oluşturmamaktadır. Buna kar-
şın kuru otun kalitesi çok değişkenlik arz
etmektedir.  Birçok işletme en ucuz olanı
tercih etmekte, ülkemizde kaba yem

açığı ciddi boyutta olduğu için kalitesiz
otlar hatta saman bile çok yüksek fiyatla-
ra alıcı bulmaktadır. Çok geç dönemde
biçilmiş, kartlaşarak saman ayarına gel-
miş sapları içeren otları satın alan bir
işletme beklediği süt veya et verimine
ulaşamamaktadır. Otun kalitesi içerdiği
besin maddesini yarı yarıya değiştirebilir
bu nedenle otun kalitesi, karlılığı çok
önemli düzeyde değiştirebilecek çok
önemli bir etmendir. Erken dönemde
biçilmiş, yağmur yemeden, güneşte
fazla beklemeden kurutulmuş, bol yap-
raklı kuru otlar hem buğdaygil hem de
baklagillerde tercih edilmelidir. Söz
konusu özelliği taşıyan yonca ve benzeri
baklagil otu ise elbette. Biraz daha paha-
lı olan yonca ve benzeri baklagilleri ras-
yonda çayır kuru otunun bir kısmı yerine
kullanmak özellikle süt verimini artırmak
için oldukça yararlı olmaktadır. 

6. Doğru fizibilite ve
danışmanlık: 
Hazırlanan bir projenin hangi özellikleri
taşıdığında TKDK tarafından kabul edile-
ceğine dair geniş bilgi TKDK’nın bulun-
duğu illerde bizzat TKDK’dan veya web
adresinden veya Proje danışmanlık şir-
ketlerinden rahatlıkla öğrenilmektedir.
Bununla birlikte yatırımcıların proje
yazma ve fizibilite hazırlatma hizmeti
alacağı danışmanlık firması seçiminde
titiz olması gerekmektedir. Hayvancılık
konusunda eğitimi ve pratik bilgisi olma-
yan, sadece proje yazıp para kazanmayı
amaçlayan danışmanlık firmalardan
uzak durulmalıdır. Hayvancılık konusun-
da uzman, saha tecrübesi bulunan tek-
nik elemanları barındıran firmalar tercih
edilmelidir. IPARD projelerinde fizibilite
ve danışmanlık ücretlerinin yüksekliği
iştah kabartmakta, birçok firma bu cazi-
beye kendini kaptırarak kopyala yapıştır
modeli (copy-paste) proje yazmaktadır.
Bir yatırımcı için yazılan proje diğer bir
yatırımcının koşullarına uyuyorsa, proje
yeniden yazılmadan aynen kopyalamak-
ta ve bu yöntem projelerde sık kullanıl-
maktadır. Buraya kadar bir sorun yok
ancak dananın kuyruğunun koptuğu
nokta hayvancılığı bilmeyenlerin yazdığı
teorik proje ile pratiğin örtüşmemesi,
“Midyat’a pirince giderken evdeki bul-
gurdan olunma” ihtimalidir. Bir birim
yatırıma karşılık bir veya bir buçuk birim
teşvik alayım derken ikisini birden batıra-
cağı teorik hesapta görünmez, işletme
faaliyete geçince tecrübeyle sabitlenir.
305 günlük bir laktasyonda günde 30-35
kg süt verimi, her yıl bir buzağı, süt fiya-
tı şu kadar, gübre fiyatı şu kadar toplam-
da yılda şu kadar kar. Zaten yatırımın
çoğunu hibe yaptıracak olan müteşebbi-
se bu hesap çok cazip geliyor.
Madalyonun diğer yüzü öyle olmuyor ve
tarımın diğer alanlarında olduğu gibi
hayvancılıkta da iki kere iki hiçbir zaman
dört etmiyor. Projede ne yazarsa yazsın,
üretim sürecindeki birçok şey insanın
becerisine, yönetimine, bilgisine, çevre
koşullarına ve beklenmeyen veya önle-
nemeyen durumlara da bağlı olabiliyor.
Bu nedenle projelerin karlılığı ve sürdü-
rülebilirliği verimliliğe bağlıdır ve çok az
bir kısmı hariç işletmelerimizin verimli
olmadığı hepimizin malumudur. 
Proje yazma, hibe para alma ve kredi

                     • Süt içen bebeklerin uyku düzeni daha güzel olur.



Kasım - Aralık 201114

MAKALE

Üretim ve işletme yönetimi sorumlulu-
ğunun verileceği Zir. Müh. Zooteknist
ve Veteriner Hekimlerin Süt sığırcılığı
alanında belli bir süre tecrübeli olmaları
milyonların yatırıldığı işletmelerin sür-
dürülebilirliği için büyük önem arz
etmektedir. Bu anlamda teknik eleman
istihdamıyla işletme ve sürü yönetimi-
nin iyi bilinmesi ve uygulanmasının kar-
lılıkta çok önemli bir konu olduğu da
asla gözden kaçırılmamalıdır. Saha tec-
rübesi olan uzman teknik elemanın
önemine karşın, yatırımların hızla art-
ması nedeniyle, böyle elemanların
bulunması ve istihdamı da bir o kadar
güç olmakta, sektörel olarak kendini
geliştirmiş eleman bulmada çok ciddi
sıkıntılar yaşanmaktadır. Aslında bir
boyutuyla işin ucu üniversitelere kadar
dayanmakta, üniversitelerde verdiğimiz
mesleki eğitimin daha spesifik alanlara
yönelerek sığırcılık, tavukçuluk, arıcılık,
koyunculuk gibi alt sektörel alanlar şek-
linde ve uygulama ağırlıklı olarak yeni-
den yapılandırılmasını gerekli kılmakta-
dır.

10. Projelerin uzun vadeli
Düşünülmesi: 
Süt sığırcılığında yatırımın amorti süre-
si işletme yönetimine, ülkenin ve işlet-
menin içinde bulunduğu çevre koşulla-
rına göre değişmekle birlikte en erken
genellikle 4 yıldan başlamaktadır.
Uygun olmayan koşullarda bu süre
daha da uzamaktadır. Dolayısıyla böyle
bir yatırımı 20 yıldan daha kısa vadeli
olarak düşünmemek ve bunu gelenek-
sel bir aile işi olarak görmek hem bilgi
birikimini, tecrübeyi artıracak hem de
bu alanda kökleri sağlam, bölgesinde
veya geniş kitlelerce veya Dünyaca
tanınan ve güvenilen bir işletme olma-
sını sağlayacaktır. Bu tür işletmelerin
zamanla marka değeri toplam varlıkla-
rının 5-10 katını veya daha fazlasını
bulabilmektedir. Bu iş Anadolu’da arazi
varlığı olan aileler için bir bakıma gen-
lere sirayet etmiş dededen torunlara
geçen, zarar etse bile gücü yetebildiği
noktaya kadar işi devam ettiren ve
temelinde sevgi olan bir baba mesleği-
dir de. Bir işin geliştirilmesi ve iyi öğre-
nilebilmesi için devamlılık esastır. Bu

temini ile projenin desteklenmesi kuru-
lacak işletmemizin üretime geçtiğinde
karlı olacağı anlamına gelir mi? Bu
konuya özellikle proje yazdıran müte-
şebbislerin, proje yazan danışmanlık fir-
malarının ve finansörlerin dikkat etmesi
gerekiyor. Ülkemizin asıl probleminin
projelerin sürdürülebilirliği olduğu, sür-
dürülebilirlik için verimliliğin esas oldu-
ğu gözden kaçıyor. Belli kapasitenin
üzerindeki işletmelere 5 yıl süresince
masa başı teorik bilgi ile değil, saha tec-
rübesi olan, bizzat işin içerisinde yoğru-
larak pişmiş, işi iyi bilen danışmanların
bu tür projelerde değerlendirilmesi ve
bunun maliyetinin projeden ödenmesi
hem süt sığırcılığının verimlilik ve sür-
dürülebilirliği için hem de TKDK’nın pro-
jelerindeki başarı için çok önemli bir
mihenk taşı olacaktır. Bu koşulu
TKDK’nın projelerindeki danışmanlık
faslının doğru uygulanması için öneri-
yorum. Buna karşın, hala üretimde olan
ve işi layıkıyla yapan işletmeler hizmet
alacağı, kurum, kuruluş veya şahısları
zaten en iyi şekilde ayarlamaktadırlar.

7. Sevgi ve hayvan refahı: 
Hayvanlara para makinesi gözü ile bak-
mak tüm canlı sisteminde olduğu gibi
bu hayvanların doğasıyla da uyuşma-
maktadır. Bu konu iki yönüyle bizi ilgi-
lendirmektedir. Birincisi güçlü sermaye
sahiplerinin bu alana yatırım yapmasıdır
ki bu yatırımların eleştirilecek bir yanı
yok, bir iş adamı karlı gördüğü, fizibilite-
sini yaptığı farklı sektörlere yatırım
yapabilir. Bu yatırımlar sektöre örnek
olma bakımından da önemli katkılar
sağlayabilmektedir. Aslında belli kapasi-
tenin üzerindeki hayvancılık küçük ser-
mayeyle yapılabilecek bir iş kolu da
değildir. Bu bakımdan altyapısı iyi oluş-
turulmuş, teknik kadrosu güçlü, ele-
manlarına tatmin edici ücreti ödeyebi-
len, nakit parasıyla girdileri ucuza temin
eden, pazarlama becerisi yüksek olan
işletmelerin çoğu bu tür işletmelerdir.
Bu tür işletmelerde işverenden hayvan
sevgisi beklenmeyebilir, olay tamamen
ekonomik boyutlu olabilir ve ancak bu
durumda çalışanlardan hayvan sevgisi
ve ilgisi beklenmelidir. 
İkincisi küçük ve orta ölçekli işlemelerdir
ki bu işletmeler büyük çoğunluğu oluş-

turan ve işletme sahibinin de bizzat işi-
nin başında olduğu işletmelerdir. İşte bu
durumda hayvanı sevmeyen, onlarla
muhabbeti olmayanların süt sığırcılığın-
dan para kazanırım düşüncesiyle yapa-
cağı yatırım pek isabetli olmayacaktır.
Hayvanları sevmeden onların zahmetli
işçiliğinin altından kalkılamayacağı gibi
işletmede hayvanla muhatap olan başta
hayvan bakıcıları olmak üzere diğer çalı-
şanların hayvanlara gösterdiği sevgi ve
ilgi verimliliği de doğrudan etkilemekte-
dir. Özellikle sabahtan akşama kadar
hayvanlarla ilgilenen onları yemleyen,
otlatan, sağan, tımar eden bakıcının
sevgisi, ihtimamı hayvanı rahatlatmak-
ta, sinirsel ve hormonal mekanizmala-
rın daha iyi çalışmasını sağlamaktadır.
Diğer bir ifadeyle hayvanlar diğerlerine
göre daha mutlu olmaktadırlar. Benzer
durumu hayvanın immun sistemi içinde
söyleyebiliriz. Bakıcı dahil tüm çevresel
stres faktörleri immun sistemi olumsuz
etkileyip hayvanların hastalıklara karşı
direncini düşürürken, hayvanın rahatı-
nın arttığı, huzurunun maksimum oldu-
ğu tüm refah ortamları da bağışıklık sis-
temini olumlu yönde uyararak hastalık-
lara karşı direnci artırmaktadır. Bu
durum hayvanın süt verimine olumlu
şekilde yansımaktadır.

8. Tecrübeli bakıcı: 
Ülkemizde birçok işletme düşük kapasi-
te, teknik olmayan bakım, besleme,
barınma şartlarında üretim yapmakta
ve bir kısmı zar zor ayakta kalabilirken,
epey bir kısmı maalesef işletmesini
elden çıkarmak zorunda kalmaktadır. Bu
nedenle 24 saat hayvanla muhatap
olan hayvan bakıcılarının mutlaka eği-
timli olmaları ve hayvancılığın profesyo-
nel bir şekilde yapılması artık zorunlu
hale gelmiştir. Tecrübeli, işini iyi bilen
ve seven, gayretli bakıcı karlı ve verimli
üretimin asgari gereklerindendir.
Anadolu’da geçmişte her evde birkaç
büyükbaş, biraz küçükbaş ve diğer hay-
vanları polikültür olarak yetiştirmiş çok
sayıda insan bulunmaktaydı.
Geleneksel yetiştiriciliği bilen bu kesim
artık hem yaşlandı hem de çoğu şehirde
yaşar oldu. Geçmişte hayvancılık yap-
mış olan ailelerin genç ve orta yaşlı
olanları büyük, modern işletmelerde,

“uygulamalı bilimsel üretim yöntemleri
eğitimi” verilerek, istihdam edebilir hale
getirilebilir. Uygulamada tecrübeli ele-
man bulmak ve istihdam etmek, kâğıt
üzerinde yazıldığı kadar kolay olmuyor.
Mümkünse büyük ve modern bir işlet-
meden işi iyi bilen tecrübeli en az bir
işçinin yeni kurulan işletmede iş rayına
girip, diğerleri işi öğreninceye kadar
işletmede çalıştırılması en pratik
çözümlerden birisidir. Bu mümkün
olmadığı takdirde kurulacak olan işlet-
me en az 6 ay öncesinden işçilerini bir
başka işletmede çalıştırarak işe hazırla-
malı, buna da imkân yoksa hayvan bakı-
cıları en azından SÜTAŞ’ta yapıldığı gibi
uygulamalı bir eğitimden geçirilmelidir.

9. Uzman teknik eleman: 
İşletmelerin büyüklüğüne göre belli
sayıdan itibaren tecrübeli teknik eleman
(Veteriner Hekim veya Ziraat Mühendisi
Zooteknist)  bulundurulması işletmele-
rin verimli çalışması için önemli unsur-
lardan birini oluşturmaktadır. Süt verimi
az olan dolayısıyla karlılığı düşük olan
birçok işletme teknik eleman barındıra-
cak bütçe oluşturamamakta ve/veya bu
tür istihdam gerçekleştirmemektedir.
Bu durumda işletme masrafları yüksek,
verim düşük, özellikle yetersiz veya den-
gesiz beslemeden ileri gelen birçok has-
talığın kol gezdiği kısır bir döngüde olan
çok sayıda işletmemiz bulunmaktadır.
Halbuki 50 başlık bir işletmede bir tek-
nik eleman hayvan başına günde 2
kg’lık bir süt verimi artışı sağladığında,
günde 100 ayda 3000 kg’lık bir artış
sağlayarak kendi masrafını rahatlıkla
çıkarabilecektir. Bunu 200 baş sağmal
süt sığırına sahip bir işletme için düşün-
düğümüzde 12 ton süt ve yaklaşık 10
000 TL/ay bir gelire tekabül etmektedir.
Bu durumu teknik elemanların iyi bir
sürü ve işletme yönetimi sergileyeceği
varsayımıyla genişleterek işletmenin
karlılığı ve verimliliğinin hangi noktala-
ra gelebileceğini düşünebiliriz. İyi bir
teknik elemanın işletmenin genel hij-
yen-sağlık koruma tedbirlerinden, üre-
meye, yemler-hayvan beslemeden
verimlilikle ilgili tüm konulara kadar bir
dizi donanıma haiz olduğu kabulüyle
işletmenin beyni olarak kabul edebiliriz.

• Süt içen birinin kan bağışı yapması normaldir.   • Süt içme oranı arttıkça, TV izleme oranı azalabilir.                        
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nedenle süt sığırcılığı çok uzun vadeli
bir iş olarak düşünülmelidir. 

11. Güçlü sermaye:
Hibelere ve kredilere güvenerek öz ser-
mayesi düşük olanların projeleri onay-
lansa bile çok büyük bir risk aldıklarını
bilmeleri gerekir. Özellikle alınan kredile-
rin faizsiz olması çok cazip gelmekte,
ancak projede kağıt üzerinde yazılanla-
rın pratikle örtüşmediği de çok iyi bilinen
bir gerçektir ve alınan kredinin yeterli öz
sermaye olmadığında nasıl ödeneceği
de iyi düşünülmelidir. Yem fiyatlarında
beklenenin ötesinde bir artış, sütün fiya-
tının düşmesi, piyasalarda yaşanacak bir
kriz gibi üreticiden kaynaklanmayan ama
üreticiyi olumsuz etkileyecek faktörlere
karşı “koruyucu bir nakit bütçe” mutlaka
olmalıdır. Nakit para işletmede işletme
sahibinin kendi yönetiminde “beklenme-
yen giderler” olarak da çoğu zaman
gerekli olmaktadır. Dolayısıyla hibelere
ve kredilere güvenerek “düşük öz serma-
yeyle” asla ve asla yola çıkılmamalıdır.
Aksi halde yarı yolda kalıp elde avuçta ne
varsa hepsini kaybetme ihtimali yüksel-
mektedir. 100 sağmal ineklik bir işletme-
de işletme sahibinin cebinden her gün
bir memur maaşının sadece yem için çık-
tığını dikkate alırsak konu biraz daha

aydınlanmış olacaktır. Ayağını yorganına
göre uzatarak daha iyi ilgilenebileceği ve
sermayesinin yeterli olacağı daha küçük
çaplı işletmeler bu kapsamdaki yatırımcı-
larımıza önerilebilir.

12. Sürü yönetim programı:
20 veya 30 baş sağmal süt ineği işletmesi
ölçeğinden itibaren “sürü yönetim prog-
ramı” bulundurulması işletmede sürülerin
kolay yönetimi ve iş takibini kolaylaştıra-
caktır. Belli sayıdan fazla ineğin doğumu,
kızgınlık takibi, çiftleşme tarihi, bir sonra-
ki tohumlama tarihi, süt verimi, günlük
yem tüketim seyri, aşıları, uygulanan ilaç-
lar ve benzeri birçok kaydının tutularak
izlenmesi pek kolay bir iş değildir. Bu
nedenle bilgisayarlı sürü yönetim prog-
ramları bu konuda işletme yönetimine
yardımcı olmakta ve hayvanların takibin-
de çok büyük bir rahatlama oluşturmak-
tadır. Bu takip aynı zamanda verimsizlerin
ayıklanması, verimsizlik sebeplerinin irde-
lenebilmesi ve tedavi gerektirenlerin tes-
piti ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi-
ne de imkân sağlayarak karlılık ve verimli-
likte çok önemli bir rol oynamaktadır.

13. Az Hayvanla işe başlamak: 
Projenizin 200 baş sağmal süt sığırcılığı
şeklinde olduğunu düşünelim. İşe gebe

düve alımı ile başlanacağından bakım,
besleme, üreme, sürü ve işletme yöneti-
minde yeni işletme kuran birisinin hata-
lar yapması olağandır. Bu nedenle işe az
sayıda hayvanla başlayıp, işi öğrendikten
sonra sürü büyütülerek hedef kapasiteye
çıkılmalıdır. Örneğin 30 veya 50 başla
başlandığında hem hayvanların takibi,
sevk ve idaresi daha kolay olacak, çalı-
şanlar işi sindire sindire iyice öğrenecek
hem de bu hayvanlardan elde edilen
buzağılar damızlıkta kullanılarak, dışarı-
ya yüklü miktarda damızlık düve parası
ödenmeyecektir. Özellikle damızlık fiyat-
larının yüksek seyrettiği dönemlerde ve
öz sermayesi az olan yatırımcılar için bu
konu ayağının yere sağlam basabilmesi-
ni için ayrı bir önem taşımaktadır.

14. Örgütlenme, pazarlama
ve yerel ürün geliştirme: 
Üretime başlamadan önce üretilecek
ürünlerin nerede, kime, kaça satılacağı,
piyasadaki olumsuz gelişmeler karşısın-
da alternatif planlarların da önceden
hazırlanmış, pazarlamanın mutlaka
garanti altına alınmış olması gerekir. Süt
üreticilerinin sütlerini zaman zaman kar
edebilecekleri düzeyde bir fiyata sata-
mamaları üreticilerinin dağınık ve güç-
süz bir örgütsel yapıya sahip olmalarıyla

da ilişkilidir. Piyasada süt arzı fazla oldu-
ğunda fiyatlar maalesef aşağı gelebil-
mekte, buna karşın hijyenik sütlere hem
öncelik hem de pirim verilmektedir.
AB’de kooperatiflerin sütte girdiden
pazarlamaya kadarki süreçte payları
%50-90 arasında iken Türkiye’de süt
pazarlamada bu oran %5’in altındadır.
Süt sığırcılığında yatırım yapacak bir
müteşebbisin yatırım yapmadan önce
pazarlama kanallarını ayarlaması gerekir.
Örgütlenmenin bir faydası da ürünlerini
kendileri toplayıp, kendilerinin kuracak-
ları mandıralarda işlemeleri ve değerlen-
dirmeleri olabilir. Böylece katma değeri
daha yüksek olan, işlenmiş ürünler satı-
lacağı için daha fazla kazanç elde edile-
bilir. Özellikle bulunduğu yörenin mülki
idaresi başta olmak üzere katkı sağlaya-
bileceklerin tümünün desteğini de ala-
rak yöresel ürün geliştirilmesi, hem üre-
ticiye hem de son yıllarda önemi ve tale-
bi gittikçe artan sağlıklı ürün tüketmek
isteyen tüketiciye katkı sağlayacaktır.
Aslında AB hibelerinde bu başlığa da çok
ciddi teşvikler var ve ülkemizde piyasa-
larda bu şekilde ciddi bir istek var. 
Tüm cefakar üreticilerimize ve üretim
yapmak üzere yatırım yapan müteşebb-
islerimize “verimlilik” bazlı karlı üretimler
ve bol kazançlar diliyorum.  ■

                         • Süt içmek abonelik gerektirmez.  • Süt içen kişiler daha çok yaşar, hayatları da daha anlamlı olur.
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• Bir insan sadece süt içerek yaşayabilir.  • Süt insan icadı değildir, güvenle tüketebilirsiniz.

Elif ABDULLAHOĞLU
Ömer Matlı Çiftliği

Kaba yemlerin parçalanma 
boyutlarının önemi ve penn state 
partikül seperatörü

vasyonu uyaran etkin kaba yemden söz
edilmektedir. 
Selüloz yemin daha yavaş sindirilebilen
veya sindirilemeyen organik fraksiyo-
nudur. Hayvan selüloz bakımında
yetersiz ise bu durum çiğnemenin azal-
ması, daha az tampon salya sekresyo-
nu, daha düşük rumen pH’sı ile ve daha
düşük asetat ve propiyonat oranı ile
sonuçlanmaktadır ki tüm bu faktörler
hayvan performansı ve süt verimini
etkileyecektir.  
Parça büyüklüğünün azaltılmasıyla
toplam çiğneme aktivitesi düşecek ve
toplam salya üretiminde yaklaşık
%4’lük bir değişiklik görülecektir.
Rasyonun yüksek seviyelerde nişasta
içermesi de rumen asitliği üzerinde
önemli derecede etkilidir ki TMR  yöne-
timinin ruminal asidoza yatkınlığın
yüksek olmasından dolayı iyi yapılması
gerekir. Hayvan besleme doğru denge-
lenmiş besin madde içeriğinin hayvan-
lar tarafından en yüksek faydalanabi-
lirlikte olması için parçalama işleminin
yönetimi de özenli bir şekilde gözlem-
lenmelidir.
NRC’nin haylage ve mısır silajı için en
son partikül büyüklüğü önerileri üstte-
ki tablodaki gibidir.  ■

sal doğasını birleştirerek, rumen fonk-
siyonları için değerini arttırmak ama-
cıyla kullanılmaktadır. Ruminant ras-
yonlarının değerlendirilmesinde çiğne-
me ve ruminasyon kaba yem karakte-
ristiklerinde yeterli ölçümlerdir.
Fiziksel etkin NDF tanımlamasında
belirtilen rasyonda ruminasyon ve sali-

önlem alınabilmektedir. Bu kıyım işlemi
fazla olduğunda ise kaba yemler rumi-
nasyonu uyarıcı özelliğini yitirmekte,
daha az tükrük salgılanmakta ve asido-
zis tablosu ile karşı karşıya kalınabil-
mektedir. 
Ruminantlar kaba yem kaynaklarına,
kaba fiziksel formda ihtiyaç duymakta-
dır. Artan selüloz seviyelerinin ve kaba
yem partikül büyüklüklerinin çiğneme
aktivitesinin artması ve salya salınımı-
nı, rumen pH ‘sı ve asetat propiyonat
oranı ve süt yağını etkin bir biçimde
arttırdığı görülmüştür. Etkin selüloz
kavramı kaba yemin fiziksel ve kimya-

R uminantların hayatlarını devam
ettirebilmek ve verim sağlaya-
bilmek için geviş getirmeleri

gerekmektedir. Ruminantlar günlük 2
ile 10 saat arasında geviş getirmekte-
dir. İyi ayarlanmış partikül büyüklüğü
bu konuda önemlidir. Çiftlik ortamında
bu partikül büyüklüklerinin pratik
ölçüm ve değerlendirilmesi  amacıyla
günümüzde Penn State Partikül sepe-
ratörü kullanılmaktadır.
Penn state partikül seperatörü, elek
delik çapları büyükten küçüğe doğru
19mm, 8mm, 1.18 mm olan 3 elekten
oluşmakta ve en sonda 1.18 mm’nin
altındaki partikülleri toplayan en alt
hazne yer almaktadır. 1.18 mm’ nin
altında olan partikül büyüklükleri
rumenden hızlı olarak geçecek şekilde
kabul edilir.
Geviş getirme ruminantlar için hayati
bir öneme sahiptir. Ruminantlarda kar-
bonhidrat sindirimi sonucu uçucu yağ
asitleri ortaya çıkmakta ve salya ile bu
asitlik tamponlanmaktadır. Salya salgı-
sı içindeki bikarbonat tamponlama
özelliğine sahiptir. Salya en çok rumi-
nasyon esnasında sentezlenmektedir.
Buna dayanarak ruminasyonun rumen
pH sı üzerindeki etkisini açıkça söyleye-
biliriz. Ruminantlarda partikül büyüklü-
ğü önemli bir rol oynamaktadır. Öyle ki
partikül büyüklüğü arttıkça sığırlar
konsantre yemleri tercih etmekte bu da
rumen pH sını aside doğru çekmekte-
dir. Ancak sığırların konsantre yem seç-
melerine yemler daha ince kıyılarak

Partikül Yapısı Haylage  TMR Mısır silajı TMR

>19.0 mm % 5-10 % 3-5

19.0-8.0 mm %30-35 %45-55

<8.0 mm %53-65 %42-50
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• Bütün icatların temelinde ne kadar süt içildiği gizlidir.  • Süt içerseniz canınız sigara istemez.

Ne mutlu bize ki bu başlığı

zevkle atabiliyorum.

Biliyorsunuz iki ay öncesi-

ne kadar süt fiyatları bazı bölgeler-

de, bazı kişilerce, hiç anlam vere-

mediğimiz bir usulde belirleniyor-

du. Bunun adına “ihale” deniliyordu

ve her ihale döneminde yeni bir

dedikodu ve bir sürü şehir efsanesi

dolaşıyordu. Bu dedikodulara deği-

nip tekrar sinirlerinizi zıplatmak

istemiyorum. 

Artık devir değişti. Süt fiyatları iki

aydır Ulusal Süt Konseyi

Başkanlığı’nda Bakanlık yetkilile-

rinin Başkanlığı’nda belirleniyor,

bundan sonra da böyle olacak.

Bu iki haftadır yapmış olduğu-

muz temaslarda, öğrenmiş oldu-

ğumuz kadarıyla Bakanlık bu işe

el koydu. Sonunda sesimize

kulak verdiler, şuan Bakanlık’ta

“Çiğ Süt Tedarik Yönetmenliği”

hazırlanmakta. 

Yani bundan sonra üretici ile

sanayici karşılıklı olarak; ortak

hukuka sahip, uzun vadeli (önce

altı ay sonra bir yıllık), kalite kri-

terlerini gözeten bir sözleşme

imzalayacak. 

Taraflar karşılıklı olarak sorum-

luluklarını ve haklarını güvence

altına alacak ve en önemlisi

uzun vadeli olarak önünü göre-

bilecek. Yani istikrar ve düzen

gelecek, bu biz üreticiler için

çok önemli.

Bakanlık aslında, süt tozu uygula-

ması ile kazein ve protein ithalatını

yasaklayarak zaten piyasaya müda-

hale ediyordu. Ancak bu sefer

konuyu topyekûn ele alarak hem

üretici, hem sanayici, hem de tüke-

ticiyi korumak adına HPDK yani;

HAYVANSAL ÜRÜNLER PİYASA

DENETLEME KURULU oluşturuyor.

Biz üreticiler olarak umut ederiz ki

bu kurum;

• Çiğ süt piyasa düzenini oluştu-

racak,

• Piyasadaki arz talep dengesini

sağlayacak,

• Fiyat istikrarını sağlayacak,

• Taban fiyatını Dünya’da olduğu

gibi yem-süt paritesine göre belir-

leyecek,

• Süt ve süt ürünleri ihracatını teş-

vik ederek önünü açacak,

• Tüketicilerin, stratejik ürün olan

süt ve et’e yani, hayvansal protei-

ne ucuza ulaşmasını sağlayacak

destekleme uygulamalarını yürü-

tecek,

yetki ve donanıma sahip olur ve bu

kayıkçı kavgası, ülke menfaatleri

adına son bulur. Türkiye havyan,

süt ve et ihraç eden ülke konumu-

na gelir.

Sütünüz Bol Olsun… ■

Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

Eski çamlar 
bardak oldu!
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Türkiye’nin insansız sağım
işlemi yapan ilk işletmesiyiz

Açılışta çiftlik sahibi Cüneyt Özgü-
müş, De Laval Pazarlama Bölüm
Başkanı Adel Hazzan, Tekirdağ

Valisi Zübeyir Kemelek ve Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker
konuşma yaptılar. Sayın Mehmet Mehdi
Eker konuşmasında hayvancılık sektörü-
nün insanlık tarihi boyunca var olduğunu
ve olacağını belirtirken sektörün çok
önemli sıçrama yaptığı bir tesisin açılışın-
da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade
etti. ‘Trakya Bölgesinin 3 yıldır hastalık-
lardan ari olması için çalışıldığını ve bu
şekilde devam ederse Trakya’yı
Türkiye’nin hayvancılık ihracat üssü hali-
ne getirmeye çalıştıklarını söyledi.

İnsansız süt sığırcılığı işletmesi
tam olarak nedir bize anlatabi-
lir misiniz?
Bildiğiniz gibi pek çok farklı sektörler-
de sanayi kuruluşları teknolojik imkân-
ların artması ile beraber üretimde insa-
na dayalı işgücünün azaltılması ve veri-
min arttırılmasına yönelik çalışmalar
yapar. Hayvancılığın gelişmiş olduğu
ülkelerde bu tarz çalışmalar başlamış
ve insan gücüne dayalı faaliyetleri ger-
çekleştirmek üzere makineler üretil-
meye başlanmış. 50 yılı aşkın süredir bu
konuda üretim ve geliştirme yapan fir-
malar; gübre temizliği, besleme, oto-
matik suluk, yem karma makineleri,
otomatik kaşağılar, kızgınlık takip sis-

temleri, hayvan tanımlama sistemi, bil-
gisayar destekli sürü takip yazılımları
derken son olarak yüksek teknolojiye
sahip insansız sağım sistemlerini geliş-
tirmişler.
Bizim kurmuş olduğumuz çiftlikte hali
hazırda hayvancılık sektöründe dünya-
da kullanılan en yüksek teknolojiye
sahip makine ve sistemlerle donatılmış
durumdadır. Çiftliğimiz Türkiye’nin
insansız sağım işlemi gerçekleştirebilen
ilk ve tek büyükbaş süt sığırcılığı işlet-
mesidir. Buna ek olarak; gübre temizli-
ği, kesif yem beslemesi,  yem karma
işlemi, kızgınlık takibi, sütteki somatik
hücre sayımına dayalı rahatsızlık tespi-
ti, bilgisayar destekli sürü takibi ve
diğer sığırcılık faaliyetleri makine ve
ekipmanlarla insan eli değmeden oto-
matik olarak gerçekleştirilmektedir.

Robotlu sağım sistemi hakkında
bizi bilgilendirebilir misiniz?
Robotlu sağım sistemleri hakkında
bilgi vermeden önce böyle bir sistemin
icat edilmesine neden ihtiyaç duyuldu-
ğu hakkında bir ön bilgi vermek iste-
rim. Öncelikle robotlu sağım sistemle-
rinin kullanımı gelişmiş Avrupa ülkele-
rinde 1980’li yılların başına dayanmak-
ta. Ülkelerin gelişmesine paralel ola-
rak tarım ve hayvancılık alanında çalış-
mak isteyen insanların sayısı giderek
azalmış. Ağır fiziksel koşullar, gübre ve

yem kokusu, canlı hayvanla uğraşma-
nın zorlukları karşısında insanlar masa
başında çalışacağı işleri tercih eder
duruma gelmişler. Bu durum sektörde
ciddi anlamda yetişmiş insan gücü kay-
bına yol açmış. İş gücü varlığı sıkıntısı-
nın yanında gelişmiş ülkelerde gıda hij-
yenine verilen R çok artmış. İnsan eli
değmeden yapılan üretimler tüketiciler
tarafından tercih edilir hale gelmiş ve
üreticilerin hijyenik üretim metotları-
na yönelmesini sağlamış. Sağım sistem-
leri konusunda faaliyet gösteren firma-
lar bu durumun farkına vardıklarında
süt sığırcılığı işletmelerinin en önemli
unsurlarından biri olan sağım işlemini
insan emeği olmadan gerçekleştirebi-
lecek sistemler üzerinde çalışmaya baş-
lamış ve ortaya robotlu sağım sistemle-
ri çıkmış.

Robotlu sağım sisteminin diğer
sistemlere göre üstün özellikleri
nelerdir?
Öncelikle üst düzey hijyen koşullarının
yaratılması. Sağım işleminin hiçbir saf-
hasında insan teması mevcut değil.
Sağım mekanizması her sağım öncesi
ve sonrası tüm unsurları dezenfekte
ediyor. Bu sayede sağım personelinin
elinden bulaşan veya sağım sistemin-
den bulaşan rahatsızlıkların ciddi
anlamda önüne geçilmiş olunuyor.
Sistem her sağım sırasında somatik

hücre sayımına dayalı testler uyguluyor.
Buradan çıkan sonuçlara göre inekler-
de bulunabilecek klinik ve sub klinik
mastitis rahatsızlığını tespit ediyor. Bu
sayede sağmal hayvanlarda rastlanan
meme hastalıklarında çok ciddi oranda
bir azalma söz konusu oluyor.
Hastalıkların hayvanlar arasında bulaş-
masının engellenmesi ve erken teşhisi
sürünün korunmasını ve varlığını
devam ettirmesini sağlıyor. Böylelikle
ilaç ve veteriner giderlerinde de ciddi
oranda bir azalma gerçekleşiyor. 
Bir de hayvanlarda süt vermeye dayalı
ortaya çıkan stresin bertaraf edilmesi
unsuru var. Bildiğiniz gibi ineklerde
sosyal hayvanlar. Baskı ve stres altında
ciddi anlamda süt verimleri azalmakta.
Mevcut sağım sistemleri belirlenmiş
zamanlarda hayvanların toplu halde
sağılmasına müsaade etmekte. Oysaki
robotlu sağım sistemleri 7 gün 24 saat
esasına dayalı olarak çalışmakta.
Robotlu sistemin yurtdışında kullanı-
lan ismi ‘Gönüllü Sağım Sistemi’
(VMS Voluntary Milking System) ola-
rak geçiyor. Hayvanlarda stresin azal-
ması da süt veriminde %10’a varan
artış sağlıyor. 

Çiftliğiniz hakkında bizi 
bilgilendirebilir misiniz?
Çiftliğimiz 40.000 m² arazi üzerine
kurulu; 2 adet 260 sağmal hayvan kap-

• Aslan sütü yerine inek, koyun, keçi ve manda sütünü tercih edin.   • Süt içtiğin için ceza yemezsin.                  

Türkiye’nin ilk ve tek robotlu sağım sistemine sahip işletmesi olan Sarp Hayvancılık
Besicilik Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker, Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek, De Laval Pzrl. Md. Adel
Hazzan ve çok sayıda üretici ve basın mensubunun katılımıyla 22 Eylül’de açıldı.
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asiteli ahır binası, 240 hayvan kapasi-
teli kuru hayvan ahırı, kapalı ot depo-
su, 3 adet betonarme silaj çukuru,
doğumhane binası, revir binası, yem
hazırlama istasyonu, betonarme gübre
çukuru, betonarme su deposu, buzağı
barınakları alanı, zirai araçlar parkı ve
betonarme yollardan meydana gel-
mektedir.
Yapısal unsurların yanı sıra, işletme
faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi
için; 4 adet insansız sağım robotu, 10
ton kapasiteli süt soğutma tankı, gübre
sıyırıcı sistemler, gübre karıştırıcı sis-
temler, otomatik kaşınma fırçaları,
donmaz suluklar, yem karma ve dağıt-
ma makinaları, ultraviyole ışıklı aydın-
latmalar, bilgisayar destekli sürü takip
sistemi, traktörler, iş makinaları ve
hayvansal faaliyetlerde kullanılmak
üzere çeşitli alet ve ekipmanlardan
meydana gelmektedir.  Çiftlik bünye-
sinde hayvan bakımında 4 adet bakım
sorumlusu ve 2 adet veteriner tam
zamanlı olarak görev yapmaktadır.
Tam kapasiteye ulaştığımızda günlük
10 ton kaliteli çiğ süt üretimi ve 250
buzağı doğumu gerçekleştirmeyi
hedeflemekteyiz. 

Türkiye’nin ilk insansız süt
sığırcılığı işletmesini kurmak
nasıl bir çalışmaydı?
Tarım ve hayvancılık sektörüne giriş
yapmaya karar verdikten sonra ilk yap-
mış olduğumuz çalışma modern tarım
ve hayvancılık uygulamaları yapan
ülkelerin uyguladığı metotlar hakkında
araştırmalar yapmak oldu. Amacımız
herhangi bir konuda ilki yapmış olmak
için bir çalışma gerçekleştirmek değil-
di. Süt sığırcılığına yönelik yapmış
olduğumuz araştırmalarda robotlu
sağım sistemleri olarak anılan insansız
sağım işlemi gerçekleştiren ve 7 gün 24
saat esasına dayalı çalışan sistemlerin
1980’li yıllardan beri modern sığırcılık
teknikleri uygulayan Avrupa ülkelerin-
de kullanılmakta olduğunu öğrendik.
Sistemin çalışmasını teorik ve pratik
olarak inceledikten sonra yapmak iste-
diğimiz yatırım ve felsefemiz için en
uygun sistem olacağına karar verdik.
Kararımızı verdikten sonra sistemi en
verimli şekilde çalıştırabilecek mimari
ve mekanik projelerimizi uzmanlar
gözetiminde tamamladık. Çok zaman
ayırarak ve titizlikle yapmış olduğu-
muz çalışmalar sonucunda ülkemize
güzide bir tesis kazandırmanın gururu-
nu yaşıyoruz.

Hayvancılık sektöründe yaşanan
son dönem gelişmeler hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Hükümetin yapmış olduğu Maliye
Bakanlığı destekli Ziraat Bankası’ndan
kullandırılan ‘0’ faizli 7 yıllık yatırım
kredilerinin sektörün kalkınması adına
çok önemli bir hareket olduğunu düşü-
nüyorum. Firmamız da bu destekleme-

                           • Ey Türk Gençliği, birinci vazifen süt içmektir. Gerisi kendiliğinden gelir.

nin sağlamış olduğu imkânlar sayesinde
ülkemize önemli bir tesis kazandırmış
durumdadır. Bizim gibi Türk
Hayvancılık Sektörüne katma değer
sağlayacak firmaların sektöre yatırım
yapması bizi çok mutlu eder.
Anaç hayvan ithalatının serbest bırakıl-
ması da ülkemize ait sürünün et ve süt
verimliliği yüksek anaç hayvanlarla güç-
lendirilmesi yönünde değerlendirilebi-
lir. Birim başına maliyeti düşürerek
verimliliği arttırmak ülkemiz hayvancı-
lığı açısından çok büyük önem arz
etmektedir. Bu da güçlü genetik yapıya
sahip anaç hayvanlar sayesinde gerçek-
leşecektir. 
Teşvikler ve izinler kapsamında en
önemli hususun imkânları doğru kişi ve
kurumlara sağlamak olduğunu düşünü-
yorum. Hükümetimiz tarım ve hayvan-
cılık konusunda pek çok destekleme,
hibe ve kredi imkânı sunmaktadır. Bu
imkânlara bir de kırsal mazot indirimi
eklenirse her şeyin daha iyi olacağına
inanıyorum.

Canlı hayvan ve et ithalatı izinle-
ri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ülkemizin sahip olduğu toplam sürü
varlığının istatistiksel üretim verilerine
baktığımızda gelişmiş ülkelerde ki üre-
tim oranlarına kıyasla çokta verimli
olmadığını görüyoruz. Bunda elbette ki
yanlış hayvancılık uygulamalarının da
etkisi vardır. Fakat hastalıklardan arî,
verimlilik açısından kuvvetli genlere
sahip anaç hayvanların, eksiksiz ve
güvenilir kontrollerden geçirilerek
ülkemiz sürü kalitesinin arttırılması
adına en az 5 yıl süre ile kesilmemek
üzere ithal edilmesinin doğru bir uygu-
lama olduğunu düşünüyorum. Et itha-
latının serbest bırakılması konusu için-
de düşüncelerim çok farklı değil.
Gerekli sağlık kontrollerinden geçmiş,
uygun koşullarda temini sağlanan ve
tüketiciye daha uygun fiyatlarla ulaşa-
cak et ve et ürünlerinin ülkemize gire-
bilir olması serbest piyasa ekonomisi-
nin uygulandığı ülkelerde normal kar-
şılanmalıdır. Gelişmiş ülkelerde karşı-
lıklı et ithalatlarının yapıldığını, hatta
et pazarlarında çeşitlilik yaratmak
adına ithal edildiği ülkenin ismi yazıla-
rak etlerin sergilendiği satış noktaları-
nın var olduğunu biliyoruz. Bizimde
ülkemizde örneğin Arjantin sığır eti
yemek isteyen bir vatandaşımızın
güvendiği yerden ithal etini alabilmesi-
nin çok güzel bir imkân olduğunu
düşünüyorum. 

Türk hayvancılık sektörünü 
ileride nelerin beklediğini 
düşünüyorsunuz?
Teşvike dayalı yatırımlar sayesinde
ülkemize 2010 yılı itibariyle on binler-
ce anaç hayvan girdi. Farklı memleket-
lerden gelen, farklı genetik özelliklere
ve ırklara sahip olan bu hayvanların
ithalat amacına göre farklı bakım ve
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• Süt içen biri evleneceği kişiyi kendi bulur, TV programlarına çıkmaz.  • Süt içmek haram değildir.

barınma gereksinimleri var.  Bütün bu
hayvanların ihtiyaç duyduğu yetişmiş
insan gücü altyapısının Türkiye’de
hazır olması çok önemli. Bu da demek
oluyor ki çok sayıda; veteriner, besle-
me uzmanı, sağım personeli, ziraat
mühendisi, çiftlik personeli vs. iş gücü-
ne ihtiyacımız var. İnsan gücüne ek
olarak yerli yabancı pek çok; sağım sis-
temi, gübre sistemi, yem karma maki-
nesi vs. çiftliklere kurulmuş oldu. Bu
sistemlerin ihtiyaç duyduğu teknik
bakım ve onarım altyapısının da ülke-
mizde kurulu olması şart. Umut ediyo-
rum hızlı gelişen hayvan sayımızın tüm
ihtiyaçlarının karşılanması ve sektörün
parametrelerinin birbirine paralel ola-
rak gelişmesi sağlıklı olarak gerçekleş-
miş olur. Öte yandan artan talep karşı-
sında kesif ve kaba yem üreticilerinin
fiyat artışına gitmesi işlerin sağlıklı
yürütülmesi açısından ciddi problem-
ler doğurabilir. Sektörün ani büyüme
karşısında vereceği tepkinin dengelen-
mesi ve olması gerektiği seviyeleri
yakalaması zaman alacaktır. Bu süreci
doğru yönetebilen kişi ve kuruluşların
hayvancılık sektöründe varlığını
devam ettirebileceğini, yönetemeyen-
lerin ise bu işten ciddi zararlar edece-
ğini düşünüyorum. Ülkemizin coğrafi
avantajları ve tarımsal üretim potansi-

yelini göz önünde bulundurduğumuz-
da, uygulaması gerçekleştirilecek
doğru siyasi politikalar ile sadece
bulunduğu bölgenin değil, tüm dünya-
nın önde gelen tarım ve hayvancılık
alanında lider ülkelerden biri olabile-
ceğine inanıyorum. 

Yurtiçinde ve yurtdışında yapmış
olduğunuz incelemelerde neler
dikkatinizi çekti?
Yapmış olduğumuz çalışmalarda her
kıtanın ve ülkenin; iklimsel farklılıkları-
nın, yüzölçümü büyüklüklerinin, sahip
olduğu sürü ırkının farklılıklarına göre
kendine has hayvancılık standartları
olduğunu gördük. Örneğin Amerika
Birleşik Devletlerinde 1.000 baş sığıra
sahip bir işletme aile işletmesi olarak
kabul edilirken, bizim ülkemizde yurt
çapında en büyük işletmeler arasına
giriyor.  Öte yandan Avrupa ülkelerin-
de 80-150 başlık işletmelerin fazlalığı
dikkatimizi çekti. Hayvancılık işletme-
lerinin ölçeklendirilmesi bakımından
fark ettiğimiz temel unsurlar bunlardı.
Ülkeler arasında hayvancılık uygulama-
larında da farklılıklar olduğunu gördük.
Örneğin Avustralya kıtasında işletmele-
rin çoğu mera tipi hayvancılık yapıyor.
Buna; Uruguay, Arjantin, Yeni
Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri

gibi ülkeleri de katabiliriz.
Bu ülkelerde arazi sıkıntısı olmamasın-
dan dolayı geniş alanlarda faaliyet gös-
terme fırsatı bulabiliyorlar. Avrupa
kıtasına geldiğimizde ise dar arazilerde
ahır tipi hayvancılık işletmelerinin oldu-
ğunu fark ediyoruz. Ahırların projelen-
dirilmesi ile ilgili farklılıklarda bölge-
den bölgeye kendini belli ediyor. Bizim
açımızdan en çok önem taşıyan unsur
hayvancılık işletmelerinin yönetim şekli
ve başarılarının ölçülmesi hususuydu.
Hayvancılığın gelişmiş olduğu ülkelerde

Bugün bir tarım ülkesi olmadığı
halde Federal Almanya’da
Biyogaz tesislerinin sayısı 5000

adede, toplam kurulu güç ise 1500
Megawat'a yaklaşırken, tarım sektö-
ründe güçlü olan Türkiye’de bu tür
alternatif enerji tesislerinin sayısı par-
makla sayılabilir derecede azdır... Bu
sonucun sebeplerini sorgulamak yerine
bundan sonra yapılabilecekler üzerin-
de durmak istiyorum. Ülkemiz tarımın-
da hayvancılık özellikle büyükbaş ta
hızlı bir gelişme kaydetmiş, hayvan
sayısı 10000’ni bulan büyük ölçekli
işletmeler kurulmuştur. Bunun yanı sıra
küçük ve orta ölçekli işletmelerinde
sayıları artış göstermiştir. Küçükten
büyüğe tüm işletmelerde enerji en
önemli girdilerden biridir ve bundan
böylede giderek artan maliyetlerle
olmaya devam edecektir. Genel olarak
ülkemizde Elektrik enerjisine olan tale-
bin bundan sonraki yıllarda hızlı bir
artış göstereceği beklenmektedir.
Bu noktada tüm hayvancılık işletmeleri
için bir alternatif(yenilenebilir) enerji
kaynağı olan Biyogaz çok yönlü olanak

ve avantajlar sunmaktadır.
Enerji üretimi için gerekli hammadde
olan tırnak altı gübrenin bu tesislerde
atık madde olarak sürekli varlığı ve
oluşturduğu çevresel olumsuz etkile-
rinde giderilmesiyle birlikte bir biyogaz
tesisinin kurulması için olumlu koşulla-
rı kendiliğinden ortaya koymaktadır.

Ucuz organik gübre
Biyogaz her türlü organik maddenin
biyogaz tesisinde havasız bir ortamda
belirli bir sıcaklık aralığında fermantas-
yonu sonucu oluşur. Bu oluşumda
organik madde mikroorganizmalar
vasıtasıyla çözülerek metan gazı oluşu-
muna sebep olur. Çözülüp mineralize
olan organik madde(tırnak altı) gazı
alındıktan sonra azot, fosfor ve
Potasyum bakımından zengin, bitkile-
rin hemen faydalanabileceği ucuz
organik gübreye dönüşür. 
Tesise girmeden önce çevreye yaydığı
kötü koku yok olur, fermantasyon esna-
sında yakıcı özelliği de yok olduğun-
dan, toprakların iyileştirilmesi ve verim
artırıcı özelliğiyle tarımda organik

gübre olarak kullanılarak özel bir
katma değer sağlar.  Elde edilen biyo-
gaz doğal gaza çok benzer ve tesis
santralinde ayni anda Elektrik ve ısı
enerjisine dönüştürülür. 
Şimdiye kadar açıkta biriktirilen tırnak
altı mayi gübre havuzlarında oluşan
metan gazının bir biyogaz tesisinde
enerjiye dönüştürülmesi durumunda
Atmosfer korunmuş olacağından iklim
değişimine karşı da önemli bir önlem
alınmış olur. AB ülkelerinden bazıların-
da bu çevresel yararından dolayı biyo-
gaz tesislerine özel teşvikler getirilmiş-

tir.  Bir biyogaz tesisinin çalışma prensi-
bini bir süt ineğinin sindirim sistemine
benzetebiliriz. 
Biyogaz terkibinde yaklaşık %50-60
Metan(CH4) bulunur. Doğal gazda bu
oran %85-98 dir. Tüm biyogaz tesisleri
prensip olarak benzer yapıya sahip
olmakla birlikte, her işletme için yerin-
de bir ön fizibilite yapılarak; ölçülendir-
me, ekonomiklik ve verimlilik planları
oluşturulmalıdır.

Güvenli enerji 
kaynağı biyogaz
Biyogaz tesisinde aynı anda üretilen
enerji işletmenin kendi ihtiyacını gider-
dikten sonra şebekeye satılabilmekte-
dir. 2010 yılı sonunda yeniden düzen-
lenen yenilenebilir enerji kanunu(YEK)
bu hususta eskisine nazaran daha iyi
teşvikler getirmiştir.  
Biyogaz tesisleri orta ve büyük ölçekli
hayvancılık işletmeleri için oldukça
ekonomik ve verimli olurken, küçük
işletmeler için bireysel çözümler gerek-
mektedir. Diğer alternatif enerji kay-
nakları olan Güneş ve Rüzgârla kıyas-
landığında biyogaz sürekli, eşit miktar-
larda, bağımsız ve güvenli bir enerji
kaynağıdır. 
Yatırım bedeli çok daha düşüktür.
Enerjiye olan talebin ve fiyatların
sürekli artış göstereceği dikkate alındı-
ğında Biyogaz gelecekte hayvancılık
işletmeleri ve yerel yönetimler için
olumlu çevresel etkileriyle akılcı,
bağımsız ve güvenli bir enerji kaynağı
olacaktır.  ■

Murat ÇAKIR 
ÜRETİCİ GAZETESİ Genel Yayın Yönetmeni

Tarımda yeni 
enerji biyogaz

Tarım sektöründe
güçlü olan Türkiye’de
bu tür alternatif 
enerji tesislerinin 
sayısı parmakla 
sayılabilir derecede
azdır... 

sürüde bulunan hayvan sayısının çoklu-
ğu temel başarı unsuru olarak kabul
edilmemekte. Başarı birim başına et ve
süt verimliliğini arttırmakla ölçülüyor.
Bizimde hedeflediğimiz nokta
Türkiye’nin sürü kapasitesi en büyük
çiftliğine sahip olmak değil, çiftliğimiz
için gerçek başarı ölçütünü birim başına
verimlilik oranında en yüksek değerleri
yakalamak olarak belirledik. ■
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nedenle hayvanın yürürken ve dururken
izlenmesi önemli ipuçları sağlayarak
henüz başlangıç aşamasında iken ayak
rahatsızlıklarının tespitine olanak sağ-
lar. Ayrıca, ayak ve bacak üst kısmın kir-
lilik durumu ahır zemin ve yatma yeri
özelliklerinin değerlendirmesinde de
önemi işaretler verir. Hayvan için yeterli
yemlik alanının sağlandığı ve hazırlanan
karışım ile miktarının hesaplanan

değerler ile eşdeğerde olmasını sağla-
mak açısından zaman zaman yemleme-
cinin yaptığı karışımın tartılarak kontrol
edilmesi ile gerçekleşen verim ile hedef-
lenen verim ile yakın düzeylerde seyret-
mesine olanak sağlar. Özellikle hayva-
nın boyun kısmında şişlik, yara, tüylerin
dökülmesi veya tahriş belirtileri varsa
yemlik önü demirlerin yüksekliği veya
yemlik yüksekliğinde sorun olduğunun
göstergesidir (Özkütük ve ark., 2007).
Özellikle yatma yerinde yatmayıp iki
ayağı durak içinde bekler halde duran
inekler çoğunlukta ise ahır durak ölçüle-
rinde problemin işareti olarak kabul
edilmeli ve düzenlemeye gidilmelidir.   

Memelerin genel durumu
Sağlıklı ve iyi durumda olan bir meme
başı, elastik ve doğal renginde olmalı-
dır. Memelerin kalıtsal olarak gereğin-
den büyük ve sarkık olması memenin
daha kolay yaralanma riskini içerir.
Mastitis riskini azaltma açısından meme
başlarının yerden 40 cm yükseklikte ve
meme başı uzunluğunun da   5- 5,5 cm
olması istenir (Gökçe ve Göncü, 2011).
Memede şişme kızarma ağrı, ani tepki
dokundurmama gibi belirtiler enfeksi-
yon işaretidir. Ancak meme başlarının
yara olması, tahrişler, meme başlarında
siğillerin gelişimi, sağım sisteminde,
vakum düzeyi veya pulsasyon oranı
veya kullanılan dezenfektan dozunda
sorun işareti demektir. Özellikle sağım
sonrası meme başlarında yapılacak bir

kontrol ile sağım işlemi dezenfeksiyonun
etkinliği de ölçülebilir. Sağım sonrası
meme başlarının yakından incelenmesi
önemli ipuçları verecektir. Herhangi bir
doku (siğiller) gelişimi olmamalıdır.
Kötü meme sağlığı kötü sağım uygula-
ması, ahır hijyeni veya sağım makina
düzeninin olmasından veya yetersiz ve
dengesiz beslenme kaynaklı olabilir
(Uslucan ve ark. 2009). Ayrıca sağımcıla-
rın sağımı tekniğine ve hijyen kurallarına
uygun yapıp yapmaması da bu konuda
oldukça önemli bir göstergedir.  

Ahır zemini 
Ahır zemini ilk genel görünüş kontrolün-
den sonra ikincil olarak dikkatle gözlen-
mesi gereken noktayı oluşturmaktadır.
Zeminde bulunan gübrenin durumu, çok
katı veya çok sıvı olma durumu, kabar-
cıklı olup olmaması, içinde mukus, kan
gibi hastalık belirtisi taşıyıp taşımaması
yönünden izlenmelidir (Göncü, 2009).
Ayrıca, gübre içinde sindirilmeden atıl-
mış olan tahıl varlığı da yine rasyonlar ve
hazırlanışı konusunda kontrol yapılması
gerektiğinin habercisi olarak kabul edil-
melidir. Ayrıca, hayvanların yattığı yatak
yerlerinde iltihabi akıntı, kanlı dışkı gibi
durumlar ile yerde iz bırakan çara kalıntı-
sı olup olmadığı bu yakın inceleme ile
tespit edilebilecek başlıkları oluşturmak-
tadır. 

Yemlik yönetimi
Yüksek verimli süt sığırları ile çalışan
entansif süt sığırcılığı işletmelerinde
ineklerin önünde günün 21 saati yem
bulunması gerekir. Üstelik ilk yeme
gelen inek ile sonuncu olarak yeme
gelen ineğin aldığı yemin karışımın aynı
kalitede olmasının temini gerekir. Bu
konudaki başarı ise ara sıra işletmede
yapılacak yemlik yönetimi kontrolü ile
mümkündür.  Bir süt sığırcılığı işletmesi
yemleme programında temel amaç hay-
vanların besin madde gereksinmesini
doğru ve dengeli şekilde karşılamaktır.
Doğru ve dengeli besleme yapabilmek
için uygun yemleme sistemleri seçilmeli-
dir. Süt sığırcılığı pratiğinde standart
(rasyonel), stratejik, tam yemleme
(TMR: total mixed ration) ve stratejik
tam yemleme gibi farklı yemleme sis-
temleri uygulanmaktadır. Bu sistemler
içinde süt verimi, döl verimi ve maliyet
açısından en uygulanabilir yemleme sis-
temi TMR (Tüm Rasyon:Tam Yemleme)
uygulaması olup hayvanların gereksin-
melerine göre hazırlanan rasyondaki
bütün kaba ve kesif yemlerin karıştırıla-
rak, serbest olarak sunulduğu yemleme
sistemi TMR olarak tanımlanabilir. TMR
uygulaması kaba ve kesif yemi birlikte
içermesi nedeniyle rumen koşullarının
daha stabil olmasını sağlamak suretiyle
asidoz riskini, süt yağ düşüşünü minimi-
ze ederken, serbest yemleme uygulan-
ması nedeniyle de besin madde alımını
maksimize ederek pik süt veriminin daha
yüksek, pik sonrası süt verimi düşüşü-
nün de daha yavaş olmasını, metabolik
ve üreme problemlerinin azalmasını sağ-
layarak daha yüksek süt verimi elde edil-
mesine izin verir (Görgülü, 2011).

Hayvanın genel 
davranışları
Sağlıklı bir inek, parlak, elastik

ve gergin bir deri, dolu mide ve etrafa
karşı tepkili ve güçlü bir yapıda olmalı-
dır. Hayvan genel olarak yemi toplama
daha sonra dinlenirken ve gezerken bu
topladığı yemleri geviş getirerek sindir-
me özelliğindedir. Bir inek günün 7-10
saatini geviş getirerek geçirir (Göncü
Karakök, 2007). Her bir geviş getirme
sırasındaki çiğneme ise 40 ile 70 kez
arasında değişir (Görgülü, 2000).
Hayvan yattığı yerde geviş getirmiyor-
sa yakın takibe alınmalı sebebi araştı-
rılmalıdır. Ayrıca geviş getirmeye ek
olarak rumenin doluluk durumu da
çok önemli bir göstergedir.  Rumen
yem ile dolu olmalıdır. Hayvan yandan
bakıldığında rumen sol tarafta çıkıntılı
bir şekilde dolu görünmelidir. Rumen
kısmına sıkıca bastırılıp ittirilirse 5
dakikalık bir sürede 10-12 kez hareket
hissedilebilir. Hayvanın solunum sayısı
da yine belirli bir mesafeden yapılacak
sayımla tespit edilebilecek bir kontrol
noktasıdır. Sağlıklı bir ineğin normal
solunum sayısı, 40-70 kez/dak dır.
Bundan daha sık soluma tespit edilmiş
ise bir ağrı veya stres faktörü söz konu-
sudur (Göncü, 2007). Hayvanın kon-
düsyon durumu yine uzman bir göz-
lemci için sürünün yemlenme duru-
munu değerlendirmede çok önemli
ipuçları sağlar. Bunlara ek olarak kız-
gınlık sırasında meydana gelen davra-
nışlarda yine önemli tespitlere olanak
sağlar. Tüm bunlara ek olarak grup
içinde hayvanların birbiri ile karşılıklı
ilişkileri ve grup içindeki davranışları
da, hayvan başına gerekli alan, ve ahır
içinde kullanılabilir alan miktarı açısın-
dan çok önemli göstergelerdir. Normal
olarak yeni oluşturulan bir sürüde sos-
yal hiyerarşi 3 günde oluşur ve kavga-
lar sona erer (Göncü, 2007). Ancak 1
hafta geçipte grup içinde kavgalar söz
konusu ise hayvan başına bırakılan
alan ve kullanılabilirliği ve gruplandır-
ma kriterlerinin tekrar incelenmesinde
fayda vardır. 

Hayvanın duruşu ve yürüyüşü
Hayvanın genelde dururken ve yürür-
ken vücudunun aldığı şekil ayak bacak
rahatsızlıklarının ön habercisidir.
Sağlıklı bir inek dururken ve yürürken
sırt çizgisi düz olacak şekilde davranır.
Aksama, veya ayağını kullanmaktan
yürümekten çekinme kötü ayak sağlığı-
nın habercisidir (Göncü ve ark. 2010).
Uygun kesilmemiş tırnaklarda da hay-
van yine aynı belirtileri verir.  Bu

Doç.Dr.Serap Göncü   Prof.Dr.Murat Görgülü                                   
Çukurova üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Adana

Süt sığırcılığı 
işletmelerinde Sağmal 

inek ve sürü yönetim takibi

Sığır yetiştiriciliğinde
gözlem ile pek çok
konuda fikir sahibi

olmak ve düzenleme
yapmak mümkündür.
Ancak bunu yapabil-
mek için tecrübeli ve
teknik bilgiye sahip
olmak gerekir. Bu 
başlık altında dış

görünüşten ve basit
bazı testler ile 

yapılabilecek tespitler
üzerinde durulacaktır. 

• Çağdaş medeniyetler, o seviyeye gelmek için düzenli süt içmişlerdir.  • Süt içenler daha mutlu olur.                    
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Hayvan için yeterli yemlik alanının sağ-
landığı ve hazırlanan karışım ile miktarı-
nın hesaplanan değerler ile eşdeğerde
olmasını sağlamak açısından zaman
zamanyemlemecinin yaptığı karışımın
tartılarak control edilmesi ile gerçekle-
şen verimim hedeflenen verim ile yakın
düzeylerde seyretmesine olanak sağlar

Dolaylı testler ile takip
Yukarıda sayılan dış belirtilerin yanısıra
gözle tespit edilemeyen ancak bazı yar-
dımcıların kullanımı ile tespit edilebilen
işaretlerde söz konusudur. Bunlardan
birincisi, hayvanın vücut sıcaklığı değişi-
midir. Sağlıklı bir ineğin vücut sıcaklığı
38-39°C arasındadır. Ağız mukozasının
kuruması, kulağın soğuk olması kan
dolaşım bozukluğu, süt humması veya
diğer bir enfeksiyon habercisi olarak dik-
kate alınmalıdır.  

Sağılan sütün hijyen durumu
Süt sığırcılığında başarının ölçütü inek
başına elde edilen süt verimi değil belirli
kalite kriterlerine sahip süt üretimidir.
Üretilen sütün kaliteli olabilmesi için
öncelikle bakteri ve somatik hücre sayısı-
nın düşük olması,  kalıntı ve yabancı
madde içermemesi, tadı ve kokusunda
da herhangi bir bozukluk olmaması
gerekir. Bir işletmenin tank sütündeki
bulaşıklık üç kaynaklı olabilmektedir.
Bunlardan en önemlileri meme başı
kanalı yoluyla meydana gelen bulaşma-
lardır. Meme başı kanalında doğal olarak
bulunan mikroorganizmalar ineğin
vücut direncini ya da meme direncinin
kırılmasıyla patojen hale geçerler ve has-
talık yaparlar. Hastalık etmenlerinin
meme dokusuna girişinde ikinci yol kan
yoludur. Bu yol çoğunlukla tuberküloz,
brusella, şap gibi hastalıklarda söz konu-
sudur. Mastitis enfeksiyonlarında üçün-
cü yol meme başı derisindeki sıyrık, yara
ve berelerden oluşan yara enfeksiyonla-
rıdır. Mastitisi oluşturan mikroorganiz-
maların başında bakteriler yer almakta-
dır bunların başında da stafilokokus
aerous gelir (Göncü ve özkütük, 2002).
Bunun yanında küf ve mayalarda masti-
tisin birer nedenidir. Bu nedenle işletme
süt tankı süt içeriğinin ayda bir kez sağ-
lık ve hiyjen kuralları gereğince kontrol
edilmesi gerekir. Bu şekilde memede
gelişme riski olan subklinik mastitislerin
tesiti ve meme sağlığı takibi mümkün
olabilir. Bu aşamada süt somatik hücre
sayım sonuçlarını kullanımı subklinik
mastitis tespiti ve klinik mastitis oranın
düşürülmesine büyük katkıda bulunur.
Ancak bu konuda diğer bazı metodlarda
söz konusu olup işletme kendi koşulları
için uygun olan metodu seçerek sürekli
kullanımını sağlamalıdır. 

Toplam bakteri sayımı
Süt  kalitesi süt toplam bakteri içeriği,
somatik hücre sayısı ve süt kuru madde,
yağ, protein içeriği gibi değerlere göre
belirlenmektedir. Süt toplama tankların-
dan alınan çiğ süt örneklerinde bulunan
toplam bakteri sayısıdır (Göncü Karakök
ve Görgülü,  2008). Süt örneğinin çok az
bir miktarı besin ortamına yerleştirilerek

belli bir sıcaklıkta inkube edilir. Sonuç
olarak bakteri kolonileri sayılır ve bulu-
nan rakam koloni oluşturma birimi ola-
rak nitelendirilir (KOB)/ml. Bu miktar TBS
olarak anılır. TBS süte, meme içinde,
sütle temas eden yüzeyler sebebiyle ve
tankın içinde bulaşan bakterileri temsil
eder. Ayrıca meme başı derisi ve diğer
dış yüzeyler sebebiyle bulaşan bakteri-
lerde TBS’e dahildir. Sağlıklı bir sürüden,
temiz bir şekilde elde edilmiş ve soğutul-
muş sütte 10 000 KOB/ml’den az TBS
bulunur. Tüm Avrupa Topluluğu üyeleri
100 000 KOB’yi ceza seviyesi olarak
kabul etmiştir (Göncü Karakök ve  ark.
2007). Birçok süt işleme tesisi, bakterile-
ri yok etmek ve  üremelerini önlemek
için sütü pastorize etmelerine rağmen
bu bakteriler geride, elde edilecek ürü-
nün kalitesini olumsuz yönde etkileyebi-
lecek enzim kalıntıları ve hatta toksinler
bırakabilirler. Süt kalite kusurları: pato-
jen bulaşması,s üt yağının lipolizi, tat
bozuklukları (yemlerden kaynaklanan),
inhibe edici maddelerin kullanımı (has-
talıklara karşı antibiyotik kullanımı),
sütte görünüm bozukluğu (süte dışarı-
dan yabancı madde karışımı sonucu) ve
su katma olarak sıralanabilir. O halde,
yüksek süt kalitesini güvence altına
almanın en iyi yolu, bakterilerin süte
karışmasını engellemek ve süt işlenince-
ye kadar sütü, soğutma tanklarında
düşük derecelerde etkin bir şekilde soğu-
tarak saklamaktır. Bu nedenlerle en az
ayda bir kez süt tankı toplam bakteri
sayımı yapılması büyük fayda sağlayacak
uygulamalardır.

Süt üre azotu
Süt üre azotu, sütteki azot miktarını
ifade eder. İneğin yemden aldığı proteini
nasıl değerlendirdiğini gösterir. 12-14
mg/dL değeri normal değer olarak kabul
edilmektedir (Sarıtaş ve ark, 2011).
Bundan yüksek olduğunda proteince
yüksek yemlerle besleme yapıldığının

bunlardan daha düşük değerler ise pro-
teince yetersiz yemleme yapıldığının ifa-
desi olarak kabul edilebilir. Başka bir ifa-
deyle süt üre azotu inek tarafından yem-
lerle alınan proteinin ne kadarının büyü-
me yada süt protein sentezi için KULLA-
NILMADIĞINI gösterir. Basit aletler geliş-
tirilmiş olup çiftlik koşullarında ölçülerek
kontrol yapılması mümkündür. 

Yem analizleri
Süt sığırcığında toplam giderlerin %70
kadarını yem giderleri oluşturmaktadır.
Bu gider kalitesiz yem kullanımı duru-
munda daha da artmaktadır. Bu nedenle
özelikle büyük ölçekli işletmelerde
yemin satın alınması sırasında yem ana-
lizlerinin takip edilmesi ve garanti olarak
da her gelecek parti yemden analiz yap-
tırılması hayvan sağlığı ve işletme karlılı-
ğı için çok büyük önem arz eder. Özelik-
le aflatoksin gibi küfler dikkatle alındı-
ğında hayvan sağlığına zararlı maddele-
rin olmaması için yemin satın alınması
ve depolanması aşamasında da gerekli
özenin gösterilmesi ve kontrollerin yaptı-
rılması gerekir.

Kan veya süt 
progesteron testi
Gebelikte doğru tanı, sığırlarda optimal
üreme performansı ve süt çiftliklerinde
yüksek karlılığın sürdürülmesinde çok
önemlidir. Pratikte arzu edilen, tohumla-
madan sonraki ilk kızgınlık öncesinde
gebeliğin tespit edilebilmesidir (Özkütük
ve Göncü, 1996). Geleneksel yöntemle-
rin kullanımı ile gebeliğin erken teşhisin-
de tatminkâr sonuçlar alınamamakta ve
35-45 günlerden sonra doğru teşhis
mümkün olabilmektedir. Bu durumda da
bir tohumlama fırsatının kaçırılması
anlamına gelmektedir. Kan veya süt pro-
gesteron testleri bu anlamda yetiştirici
için çok büyük bir kolaylıktır.
Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde 25 veya
100’lük kan veya süt progesteron testi,

kitler şeklinde pazarlanmaktadır. Sadece
bir damla sütde çiftlik koşullarında pro-
gesteron düzeyi tespiti ile yarım saat gibi
kısa bir sürede %80-90 doğrulukla gebe-
lik teşhisi yapılabilmektedir (Özkütük ve
Göncü, 1996). 

Kızgınlık tespiti 
Sığırcılık işletmelerinde etkili bir üreme
programı için kızgınlığın doğru tespiti,
uygun zamanda tohumlama ve her inek-
ten yılda bir yavru alınması gerekir.
Ancak büyük ölçekli sürülerde bu işlem-
lerdeki başarı düşük olup döl tutmama
temel sorunlar arasında gelmektedir. Bu
konuda dışarıdan yapılan gözlem metod-
ları özelikle büyük ölçekli sürülerde
yetersiz kalmakta ve çeşitli yardımcılar
kullanılarak buradaki etkenlikte artırıla-
bilmektedir (Özkütük ve Göncü, 1996).
Güvenilir kızgınlık takibi, buzağılama
aralığını ideal olan 365 günlere kadar
kısaltma şansı sağlamaktadır. Her yıl
inek başına bir buzağı elde etmek işlet-
mede üretilen buzağı sayısı ve işletme
süt üretimin artışı ile karlı üretim demek-
tir. Türkiye’de döl tutma probleminde
kızgınlık tespitine dayalı hataların çok
yüksek olduğu bilinmektedir (Görgülü ve
ark., 2011). Ancak, işletmelerde etkin bir
kızgınlık tespiti yapılamamakta teknoloji
ise yeterli seviyede kullanılamamaktadır.
Sağım sistemine adapte edilen sistemler
ile ayağa takılan pedometre veya kuyruk
sokumuna yapıştırılan boyalı bantlar bu
konuda sıklıkla kullanılan yardımcıları
oluşturmaktadır. 

Son kontrol noktası
Tüm yukarıda sayılan kontrol noktaları-
nın toplanıp hataların kendini ele verdiği
yer ise kayıtlardır. İneğin günlük süt veri-
mi, günlük yem tüketimi, aşım tarihleri,
sağıldığı günlerin sayısı, servis periyodu
gibi verilerinin hesaplanması ile sürünün
ve sürü içinde de bireysel olarak inekle-
rin değerlendirmesi ancak sürüde kayıt
tutulması ve bu kayıtlar üzerinden yapı-
lacak hesap ve listelerle mümkündür
(Görgülü ve ark., 2011). İşletmenin kap-
asitesine göre uygun bir kayıt sistemi
mutlaka kurulmuş olmalıdır. Sürü yöne-
timinde doğru kararlar verebilmek ve
sürü ıslahı yapabilmek ancak sürü ve
hayvanlara ait doğru ve yeterli bilgiye
sahip olmakla mümkündür. İşletmede
tutulacak kayıtlar ve çeşitleri değişkenlik
gösterebilirse de doğum, aşım, süt kont-
rolü, besleme,  ve ölüm ve sağlık uygula-
malarını içeren bilgileri sağlayacak şekil-
de bir kayıt sistemi kullanılması amaca
hizmet edecektir (Göncü, 2011). Bu
kayıtların tutulmasından ziyade bu kayıt-
lardan gerekli bilgilerin (Göncü ve
Görgülü 2011) hesaplanabilmesi ve
hesaplanan bilgilerin sürü idaresinde
kullanımı ile başarılı süt sığırcılığı yapıla-
bileceği için kayıt tutma ve değerlendir-
me konusu detaylı bilgi gerektiren bir
uygulamadır. Bu kısımda sürü idari uygu-
lamalarının işletme üretim miktar veklia-
tesi ile üreme performans sonuçları
(ortalaması ile minimum ve maksimum
değerleri) çok önemli kararlarda krtik rol
oynayacaktır.  ■

                • Süt olmazsa gıda piyasası çöker ve başımıza kötü şeyler gelir.  • Her müzik türü ile süt içilebilir. 
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hocalarımızın,, Tarım Gıda
Hayvancılık Bakanlığı yetkili-
lerinin, sivil toplum kuruluşla-
rının, süt ve yem üreticilerinin
hazır bulunduğu geniş katı-
lımla gerçekleşen sempoz-
yumda konukseverliğinden
dolayı Farmavet ailesine
teşekkür ederiz. ■

IV. Farmavet Hayvan Besleme ve
Sağlığı Sempozyumu gerçekleştirildi

IV. Farmavet Hayvan Besleme
ve Sağlığı Sempozyumu
Ruminscience 2011 Eğitim

Toplantısı’nda hayvan besleme, sürü
yönetimi, çiftlik karlılığı ve Türkiye’de
süt sığırcılığının geleceği gibi önemli
hususlardan bahsedildi ve fikir alışveri-
şinde bulunuldu. 
Farklı üniversitelerden çok değerli

Farmavet İnternational Yem&Su Katkıları Uzmanı 28-30 Ekim 2011’de Kuşadası’nda 
IV. Farmavet Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu Ruminscience 2011 
Eğitim Toplantısını gerçekleştirdi. 

• Süt içen birinden çekinin, çünkü sizden daha zeki olabilir.  • Süt içen kişi çevreyi kirletmez.         
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SEMİNER

21 Eylül 2011 tarihinde Amerikan
Konsolosluğu Tahıl Konseyi (U.S. Grains
Council) ile Tüsedad işbirliğinde ‘Besi 
ve Süt Yemlerinde Alternatif Yem
Kaynaklarının Kullanımı ve Ticareti’ konulu
seminer gerçekleştirildi. 

Amerikan Konsolosluğu 
Tahıl Konseyi ve Tüsedad
işbirliğiyle Lüleburgaz’da
seminer düzenlendi

South Dakota State Üniversitesin-
den Prof. Dr. Alvaro Garcia Süt
Sığırları İçin Damıtılmış Tahıllar

(Distillers Grains for Dairy Cows),
Minnesota Üniversitesinden Prof. Dr.
Alfredo Dicostanzo ise Besi Sığırı
Rasyonlarında Kuru Damıtılmış Tahıl
Kullanımı (Use of Dried Distillers
Grains in Beef Cattle Diets) ve
Depolama Hususları (Storage
Considerations) konularında bilgi ve

deneyimlerini bizlerle paylaştıkları
sunumların simultane tercümesini Sn.
Nadir Fayazof yaptı. 
Not: Prof. Dr. Alvaro Garcia’nın
Distillers Grains for Dairy Cows ve Prof.
Dr. Alfredo Dicostanzo’nun Use of
Dried Distillers Grains in Beef Cattle
Diets ile Storage Considerations adlı
İngilizce olarak yaptıkları sunumlarını
web sitemiz www.tusedad.org adre-
sinden takip edebilirsiniz. ■

                    • Havaalanına süt sokabilirsiniz. X-Ray ötmez.
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tir. Bu çalışmada ilk laktasyondaki inek-
lerde topallık oranı %12,4 iken, her son-
raki laktasyonlarda bu oranın %8 daha
arttığı tespit edilmiştir.

Anatomi: 
Sığır topallıklarının %5’i bacak hastalıları-
na bağlı olarak şekillenirken  %95’lik
kısmı “tırnak bölgesi” hastalıları nedeniy-
le oluşmaktadır. Sığırlar vücut ağırlıkları-
nın çok büyük bir kısmını arka bacakları
üzerinde taşırlar. Bu yüzden topallıkların
%88’i arka ayaklarda görülürken,
%12’side ön ayaklarda görülmektedir.
Topallıkların arka ayaklarda iç-medial tır-
naklarda görülme oranı %15 iken, dış-
lateral tırnaklarda görülme oranı
%85’dir. 

Tırnak hastalıkları 
oluşum nedenleri:
Ayak ve tırnak problemleri ile topallıklar
genetik (kalıtsal) ve çevresel (dış etkiler-
le oluşan) birçok etmenin ayrı ayrı veya
birlikte etkisi sonucu ortaya çıkabilir.
Bunların başında:
• Doğuştan olan bazı tırnak bozuklukla-
rı.
• Yönetimsel hatalar: Zemin hataları,
yataklık hataları, uzun süre ayakta
kalma. 
• Stres.
• Besleme hataları

Giriş:
Sığırlarda tırnak biyomekaniği
ve sığırın hareket fizyolojisi

yönlerinden, vücudun taşıyıcısı olan tır-
nakların, tırnak bakımı ile normal fizyo-
lojilerini korumaları önemlidir. Bu nor-
mal fizyoloji tırnak bakımı yapılmadı-
ğında bozulur, oluşan deforme tırnak
yapıları hareket fizyolojisini olumsuz
etkiler. Bozulan tırnak biyomekaniği
nedeniyle tırnaklara vücut ağırlığının
düzensiz dağılımı, corium ungulae’nin
etkilenmesine ve başlangıçta travmatik
daha sonraları enfeksiyöz ayak hastalık-
larının gelişmesine yol açar, sürü sağlığı
açısından sporadik ya da genişleyen
ayak hastalıkları problemleri olarak kar-
şımıza çıkar. 

Ayak ve Tırnak
Hastalıklarının 
Ekonomik Etkileri:
Modern sığırcılık işletmelerinde üreme
ve mastitis problemleri ile birlikte hay-
vanların sürüden istem dışı olarak atıl-
malarına yol açan en önemli problemle-
rin başında genelde topallıklarla ortaya
çıkan ayak ve tırnak problemleri gel-
mektedir.
Türkiye’de konunun ekonomik boyutu
henüz yeterince anlaşılmamış olup,
düzenli tırnak bakımı yaptıran işletme
sayısı yok denecek kadar azdır. 
Topallık nedeniyle süt verimi ve fertilite
oranları düşmekte iken istemsiz sürü-
den çıkarma, tedavi maliyetleri ve işçilik
maliyetleri artmaktadır. 2006 yılında
Cornell üniversitesinde yapılan çalışma-
larda her topal ineğin işletmeye ortala-
ma 404 $ verimlilik kaybına uğrattığı ve
100 başlık bir işletmede topallık nede-
niyle yaklaşık yıllık 9900 $ ‘a kaybın
oluştuğu belirtilmiştir. 
2006 yılında Minnesota Üniversitesinin
50 adet serbest duraklı sistem ahırların-
da, 5626 inek üzerinde yaptıkları bir
çalışmada “Topallık” oranının %24,6
olarak saptamışlardır. 
İlginçtir ki yapılan bu çalışmada topallık
oranının sürü idarecilerinin tahmininden
3,1 kat daha fazla olarak tespit edilmiş-

• Süt içmek, facebook kullanım oranını azaltabilir.  • Süt içen toplumlar ilelebet payidar kalacaktır.                  

Sürüden Çıkışlar İngiltere % İrlanda %

İnfertilite 27 37
Topallık 15 11
Mastitis 10 10
Hastalıklar 7 12
Yönetimsel Sebepler (satışlar dâhil) 20 12
Düşük Verim 14 11
Bilinmeyen 7 7

Kaynak: ARINI and University of Reading

Sığırlarda tırnak bakım  

• Hayvanın yaşı ve vücut yapısı.
• Laktasyon (süt verim) dönemi.
• Doğum sırasındaki hormonel bazı
değişikliklerin neden olduğu yan etkiler.
• Tüm vücut sistemini etkileyen (siste-
mik) bazı hastalıklar.
• Travmalar ve darbeler.

• Düzenli tırnak bakımı yapılmaması.
• Hatalı tırnak kesimi.

Tırnak hastalıkları 
çeşitleri:
Oluşum yerleri ve sebepleri dikkate alın-
dığında 3 Tip Tırnak hastalığı mevcuttur;

İsmail İlker KOCAER
Atasancak San. Tic. A.Ş.



Kasım - Aralık 2011 29

MAKALE

• Mekanik Topallıklar: Beyaz Çizgi
Hastalıkları, Tırnak Ucu Ülseri, Aşırı
Uzamış Tırnak vs.
• Metabolik Topallıklar: Laminitis
• Enfeksiyöz Hastalıklar: Digital
Dermatitis, Footrot, İnterdigital
Dermatitis vs.

Topallıkların belirlenmesi:
İneklerde “Hareket Skoru” ineklerin
hareket ederken ve dururken özellikle
sırt pozisyonun gözlenmesine dayalı bir
gözlem metodudur. Modern işletmeler-
de bu skorlama ile sürüdeki topallık
insidensi, topallıkların erken tanısı ve
bireysel olarak problemin yerinin tespi-
tinde kullanılır. Skorlamada doğru
sonuç alınabilmesi için düz zeminlerde
gözlem yapılmalıdır.

Tırnak Kesimi:
Neden?
Normal bir sığırda tırnaklar ayda 5 mm
kadar uzar. Modern süt işletmelerinde
yemleme ve barındırma şartları nedeniy-

le tırnak şekli ve dinamiği zaman içinde
değişir. Bu değişim, tırnak bozuklukları-
na karşı eğilimi artırır.

Ne Zaman?
Sürüdeki sığırları büyük bir çoğunluğu-
nun yılda 1-2 defa tırnak kesimi yapılma-
sı yeterlidir. Tırnak kesim işlemi sığırlarda
stres oluşturacağı için en uygun dönem
kuru döneme geçerken ve laktasyon
döneminde süt verim pikinden sonra
yapılması uygundur. 

Nasıl?
Çok çeşitli tırnak kesim metotları mev-
cuttur.  Ancak son yıllarda sütçü işletme-
lerde Modifiye Dutch yöntemi sıklıkla
tercih edilen bir yöntemdir.

Atasancak Tarım İşlet.
San.Tic.A.Ş’de durum:
5000 sağmal kapasiteli ve şu anda
3000 adet sağmal ineğin bulunduğu

işletmede “tırnak sağlığı” konusunda
daha proje aşamasında iken iş ciddiye
alınarak Amerika’dan danışmanlarla
“toplam sürü tırnak sağlığı” konusunda
eğitim amaçlı çalışılmaktadır. Bu amaç-
la ilk olarak iş yoğunluğu nedeniyle
daha hızlı çalışılabilmesi için “hidrolik
tip tırnak bakım aracı” kullanılmakta ve
eğitilmiş 2 personeli ile 8 saatlik bir var-
diyada yaklaşık 80 ineğin bakımı yapıla-
bilmektedir. 
İşletmedeki tırnak kesim ekibi haftanın 3
günü kuru döneme geçen ve laktasyo-
nun 120. Günündeki ineklerin rutin tır-
nak kesim işlemlerini gerçekleştirirken,
haftanın 2 günü hasta tırnaklara sahip
ineklerin tedavisini gerçekleştirmekte ve
haftanın bir günü tüm sürünün “hareket
skorunun” kaydını tutmaktadır.
İşletmede rutin tırnak bakımları Modifiye
Dutch yöntemi ile yapılmaktadır.
İşletmede koruyucu amaçla tırnak
kesimlerinin yanı sıra sağım çıkışlarında
ve kuru dönemde ayak banyo havuzları
kullanılmaktadır. 

Kaynaklar:
• Görgül, O.S., Seyrek-İntaş, D.,Salcı,
H, Gül, N.Y., Veteriner Cerrahi Dergisi
(2002), 8 (3-4), 57-62, Süt Sığırlarında
Tırnak Uzamasının Morfometrik
Değerlendirilmesi ve Tırnak Biyomeka-
niğine Etkisi.

• J.K. Shearer DVM, MS., Dairy Extension
Veterinarian University of Florida,
Lameness in Dairy Cattle, Proceedings
from 2000 Kentucky Dairy Conference.

• Karl Burgi, Dairyland Hoof Care
Institude Inc. Dairy Cattle Lameness:
Causes and Effects 2008.

• M.T. Socha, PhD, PAS, DPL ACAN,
J.M. Defrain, PhD, PAS, DPL ACAN, and

D.J. Tomlinson, PhD, PAS Zinpro
Corporation, Are the Right Cows
Leaving the Herd?

• P.H. RobinsonCooperative Extension
Specialist University of California, Davis,
CA 95616-8521, Locomotion Scoring
Dairy Cows.

• S. Van Amstel DVM, MS., Associate
Professor University of Tennessee,
Lameness in Dairy Cattle, Proceedings
from 2000 Kentucky Dairy
Conference.

• Sprecher, D.J.;
Hostetler, D.E.; Kaneene,
J.B. 1997. Theriogenology
47:1178-1187 and contri-
bution from Cook, N.B.,
University of Wisconsin,
Locomotion Scoring Dairy
Cows.

• Sencer TÜMER,
Sığırlarda Tırnak
Sorunları, Çiftçi Broşürü
2003.

• Whay, H. R., D. C. J.
Main, L. E. Green and A.
J. F. Webster. 2002.
Farmer perception of
lameness prevalence.
Page 355 in Proc. 12th
Int. Symp. Lameness in
Ruminants, January 9-
13, Orlando, FL.
www.carlburgi.com.  ■

                • Süt içmek, linç duygusunu köreltir.   • Süt içen toplumlarda güvenlik şeridinin ihlal edildiği görülmez.

  ve sağlığı… SIĞIRLARDA TIRNAK BAKIMI VE SAĞLIĞI SEMİNERİ14 ARALIK 2011- İSTANBULTırnak bakımının hayvan rahatı ve verimliliği konusundaki
etkisinin daha iyi önemsenebilmesi için derneğimiz
Tüsedad'ın Denizbank Tarım Akademisi desteği ile düzenle-
yeceği 'Sığırlarda Tırnak Bakımı ve Sağlığı' seminerine siz
değerli sektör temsilcilerimizi davet ediyoruz.
Konuşmacı: Karl BurgıTarih: 14.12.2011Saat: 14.00-17.00

Yer: Deniz Akademi İstanbul KampüsüGülbahar Mah. Salih Tozan Cad. No:18 Karamancılar İş Mrk. A Blok Mecidiyeköy 34394 İstanbul
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Tarım ve hayvancılık sektörünün
en büyük buluşması sona erdi! 
BURTARIM 2011, Bursa 9. Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 
Bursa 4. Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 14-18 Eylül 2011 tarihleri arasında 
Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tüyap Bursa Fuarcılık Anonim
Şirketi tarafından, TARMAKBİR
Türk Tarım Alet ve Makinaları

İmalatçıları Birliği işbirliği, T.C. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye
Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliği, TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası, Bursa İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bursa
Ziraat Odası, TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa
İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, KOS-
GEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi
ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası desteği

ile hazırlanan BURTARIM 2011, Bursa 9.
Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt
Endüstrisi Fuarı ile BURSA 4. HAYVANCI-
LIK VE EKİPMANLARI FUARI, 14 – 18
Eylül 2011 tarihleri arasında Bursa
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Düzenli olarak büyüyerek gelişen, 8 ayrı
salonun yanı sıra 30 bin m² açık sergile-
me alanı ve 40 bin m2 kapalı alan ile bir-
likte rekor katılımla toplam 70 bin m²
alanda, 32 ülkeden 615 firma ve firma
temsilciliğinin katılımıyla hazırlanan,
sektörün en büyük buluşması olan Bursa
Tarım ve Hayvancılık Fuarları’nı; yurtiçi
ve yurtdışından toplam 32 ülkeden
166.827 kişi ziyaret etti. Bölgenin en
büyük tarım ve hayvancılık fuarları olma
özelliği taşıyan ve  kendi konusunda

şımlar gibi konu başlıkları uzmanlar ve
akademisyenler tarafından ele alındı.   

Fransız ve İtalyan iş adamı
heyetleri ilk defa Bursa'da
yer aldı!
15 Eylül’de, Türk Tarım Alet ve
Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAK-
BİR) ve Fransa Tarım Makinaları
İmalatçıları Birliği (AXEMA) işbirliği ile,
“Türkiye-Fransa Tarımsal Mekanizasyon
Çalışma Toplantısı” düzenlendi. 
Fransa'dan gelen firma yetkilileri katılım-
cı firmalarımız ile görüşerek iş bağlantı-
ları kurdu. 15-16 Eylül’de, Tüyap Bursa
Fuarcılık A.Ş. ve İzmir İtalyan Ticaret
Odası Derneği işbirliği ile organize edilen
ikili iş görüşmeleri gerçekleşti. Özel ola-
rak ayrılan alanda, İtalya'dan gelen firma
yetkilileri katılımcı firmalar ile distribü-
törlük anlaşması yapmak, mal çeşitliğini
artırmak için partner firma bulmak, itha-
lat ve ihracat yapmak, üretimde işbirliği
yapmak ve pazar araştırması sağlamak
amacı ile iş görüşmeleri yaptı.   
3500 köye 350 bin kitap sloganıyla, T.C.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve
Denizbank işbirliğinde hazırlanan ‘Tarım
Bilgi Seti Projesi’ kapsamındaki kitap set-
leri teslim töreni fuar alanında gerçekleş-
ti. Fuarda ayrıca, T.C. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzen-
lenen tarım ve insan konulu fotoğraf
yarışmasında dereceye giren eserler fuar
süresince sergilendi.  ■

fuar alanında tanıtma imkanı buldular.
Hayvancılık bölümünde de katılımın
yoğun olduğu fuarda, Tüsedad olarak
kendi standımızda ziyaretçilerimizle
buluştuk ve Tüsedad sektör dergimiz
üreticilere dağıtıldı. 
Fuarlara, Almanya, Azerbaycan, Beyaz
Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan,
Cezayir, Çin, Dubai, Fransa, Güney Kore,
Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, İspanya,
İsrail, İsviçre, İtalya, KKTC, Lübnan,
Macaristan, Makedonya, Mısır, Polonya,
Romanya, Rusya, Slovenya, Suriye,
Tunus, Uganda ve Yunanistan’dan davet-
li iş adamlarına ve yurtiçinden 75 ilden
1500’e yakın otobüs organizasyonu ile
gelen ilgililere ve profesyonellere ev
sahipliği yapıldı.Yapılan organizasyonlar
ile çiftçilerin, mekanizasyon ekipmanla-
rı, zirai donanımlar, hayvancılık ekip-
manları alım satımı yapan kurum yetkili-
lerinin katılımcı firmalar ile iş bağlantısı
kurmaları sağlandı. Fuarlar ile eş zaman-
lı olarak; TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi işbirliğinde, akade-
misyen ve ziraat mühendislerinin katılı-
mıyla, 16-17 Eylül 2011 tarihlerinde
“Bursa Tarım Paneli” düzenlendi. Söz
konusu panelde; geçmişten günümüze
tarım ve hayvancılık sektörünün duru-
mu, sorunları, çözümleri ve fırsatları,
tarımsal üretimin en önemli unsurları
olan üreticilerin ve çiftçilerin örgütlen-
me sorunları, örgütlenmede yeni yakla-

Avrupa'nın en büyük fuarları arasında
yerini alan Fuarlarda; Salon 1, 3 ve 5'de
Tarımsal Mekanizasyon, Salon 2’de
Hayvancılık ve Ekipmanları, Salon 4 ve
6’da Bitkisel Üretim, Salon 7’de Bahçe
Ekipmanları, Danışmanlık, Finans ve İlgili
Sivil Toplum Kuruluşları, Salon 8'de
Tarımsal Mekanizasyon, Bitkisel Üretim
ve Hayvancılık, 9. bölüm olan Açık
Sergileme Alanı’nda ise ülkemizin ve
dünyanın en önemli üretici ve ithalatçı
traktör ve biçerdöver firmaları yer aldı.
Ürün çeşitliliğini ve verimliliği artıran
teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri tüm
ilgililere topluca sunan Fuarlar süresince
katılımcı firmalar sektördeki yeniliklerini

• Süt içmek, magazin programlarına olan ilgiyi azaltır. • Süt içmek, kadına ve çocuğa şiddeti azaltır. 
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TOPLANTI

Ulusal Süt Konseyi Bölgesel Süt
Toplantıları Trakya’da başladı…

• Süt içerseniz daha az şeker kullanırsınız. Çünkü süte şeker konulmaz.  • Hayatta kalmak için su,                  

bölgelerinin de aynı kapsama alınabil-
mesidir.” dedi. 
Tevfik Keskin ise Türkiye Süt Üreticileri
Merkez Birliği olarak USK’nın yapmış
olduğu çalışmaları desteklediklerini
ifade ederek, ülkemizde kaliteli süt üre-
timinin arttırılması, süt toplama ve teda-
rik zincirinin yapılanması ile kayıt dışının
önlenmesi konularındaki çalışmaların
önemine değindi. Keskin, süt fiyatları-
nın istikrarlı bir şekilde devamlılığının
sağlanması ve pazarlanması konusunda
Konsey’den büyük yardım ve destek gör-
düklerini söyleyerek, üreticilerden,
sorunlarını Konsey’e iletmekten çekin-
memelerini istedi.
Tüsedad Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Yıldız’ın ve diğer katılımcıların da söz
alarak görüşlerini paylaştığı toplantı,
paydaşların daha sık bir araya gelmele-
ri, sektörün sorunlarını ve çözüm öneri-
lerini yüz yüze paylaşmaları temennisiy-
le sona erdi.  ■

olarak sektör ve ülke menfaatidir.” dedi.
Süt ve süt ürünleri sektörünün önemli
sorunları bulunduğunu da söyleyen
Çallı, “Konseyimizin faaliyetleri ilgili
Yönetmelik’le belirlenmiştir. Ancak yapı-
lacak bu faaliyetlerde başarılı olabilmek
için tüm paydaşlarımızın Konseyin viz-
yonu, stratejileri ve eylem planları husu-
sunda fikir birliği içinde olması gerek-
mektedir. Başka bir söyleyişle sektörü-
müzün ‘Gelecek Tasarımını’ birlikte yap-
mak ve uygulamak zorundayız. Burada
da bu amaçla bulunuyoruz” şeklinde
konuştu. 
“Bölgesel Süt Sektör Toplantıları”na
neden Trakya’dan başladıklarına da
açıklık getiren Çallı, Trakya’nın “Şap has-
talığından ari” tek bölgemiz olduğunu
belirterek, “Trakya, bilinçli üreticilerin-
den oluşmuş yapısı ile ülke genelinde
öne çıkmaktadır. Üreticilerimize ve kat-
kıları olan herkese ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Temennimiz yurdumuzun diğer

CHP Edirne Milletvekili Kemal
Değermendereli’nin katıldığı,
USK Yönetim Kurulu Başkanı

Harun Çallı, Namık Kemal Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan
Soysal, Başkan vekilimiz, Namık Kemal
Üniversitesi Zootekni Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Muhittin Özder ile Türkiye Süt
Üreticileri Merkez Birliği İkinci Başkanı
Tevfik Keskin’in birer konuşma yaptığı
toplantıda üreticiler, sanayiciler ve bilim
adamları ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli,
İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü çalışanlarından oluşan
150’den fazla katılımcı hazır bulundu.
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı
yaptığı konuşmasında, ulusal tarım poli-
tikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak
üzere; süt üreticileri ve sanayicilerin
oluşturdukları birlik, dernek ve koopera-
tif temsilcileri ile bunlara üye olan ger-
çek ve tüzel kişiler, süt ile ilgili çalışma-
lar yapan araştırma ve eğitim kurumları,
meslek odaları, tüketici örgütleri ile
kamu kurum ve kuruluşlarının USK çatı-
sı altında bir araya getirildiğini ifade
ederek, “Bu yapısıyla Ulusal Süt Konseyi,
süt ve süt ürünleri sektörünün çatı kuru-
luşu; ortak akıl ve paylaşım platformu-
dur. Konsey için önemli olan bir bütün

Ulusal Süt Konseyi (USK) “Bölgesel Süt Sektör Toplantıları”nın
ilki Namık Kemal Üniversitesi iş birliği ile 24 Eylül 2011 
tarihinde Tekirdağ’da gerçekleştirildi.
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UZMAN GÖRÜŞÜ

                   hayatınızı yaşamak içinse süt içmelisiniz.  • ABD Başkanı ile ortak noktanız süt içiyor olmanızdır. 

Yrd. Doç. Dr. Yeliz YILDIRIM
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kefirin yapısı,
özellikleri ve önemi

Kefirin besin değeri ve
sağlıkla ilgili özellikleriİ 
• Kafkas halkı uzun ve sağlıklı yaşamları-
nı kefire borçludurlar.
• Gastrointestinal ve metabolik rahatsız-
lıkların, atherosclerosisin, alerjik hasta-
lıkların ve tuberkülozün tedavisinde, 
• Antitümoral, immun sistemi stimüle edici
ve antibakteriyel ve antifungal etkileri,
• Saprofit ve patojen bakterilerin geliş-
mesi üzerine inhibitorik etki,

• Gıdalar için yarışmacı özellikleri ve hid-
rojen peroksit, organik asitler, diasetil
gibi çeşitli inhibitorik madde üretmeleri-
ne bağlanmaktadır.  
• Sütteki tüm besin maddelerini içerdiği
için kefir beslenme değeri yüksek bir
besindir. Oluşan metabolitler serinletici,
iştah açıcı bir özelliğin, sevilen bir tat ve
aromanın oluşmasına neden olurlar. 
• Kefirdeki CO2 sindirimi kolaylaştırır. 
• Başta B12 ve diğer B grubu vitaminleri
sentezlerler. 
• Kefirde oluşan asetik asit, H2O2 gibi
anti bakteriyel maddeler E. coli ve
Salmonella gibi patojen bakterilere anti
bakteriyel etki yapmaktadır. 
• Kefir mide, pankreas gibi bazı organla-
rın salgılarını da arttırmaktadır. 
• Kefirin sinirsel rahatsızlıklar, iştahsızlık
ve uykusuzluk için ilaç olduğu
• Halk arasında kefirin yüksek tansiyon,
bronşit, safra rahatsızlıklarını iyileştirdiği
bilinmektedir.
• Yapılan araştırmalar düzenli olarak 6 ay
boyunca günde en az 500 ml kefir tüketi-
minin organizma üzerine stabilize edici,
gençleştirici bir etkiye sahip olduğunu,
özellikle yaşlıların sağlığı üzerine oldukça
yararlı etkileri olduğu belirtilmiştir.
• Ayrıca, karaciğer, safra, böbrek, kan
dolaşımı, kalp faaliyetleri, metabolizma
üzerine olumlu etkiler sergilediği ve
kireçlenmeyi önlediği belirtilmektedir.
• Bazı bilim adamları kefirin 80 yaşın
üzerinde yaşamın anahtarı olarak gör-
mektedir.
• Kefirin sağlık etkilerini konu alan çalışma-
ların devam ettirilmesi gerekmektedir.  ■

veya kahvaltı olarak mide boş iken tüke-
tilmesi önerilmektedir. 

Kefirin özellikleri
Laktozda değişmeler: Salgıladıkları laktaz
(beta-galaktosidaz) enzimiyle süt şekerini
önce glikoz ve galaktoza parçalar. Sonra 1
molekül süt şekerinden 4 mol süt asidi
oluşur. Lökonostoklar glikoz ve galaktoz-
dan süt asidi, CO2 ile fazla miktarda
aroma maddeleri asetoin, diasetil, asetal-
dehit ve aseton üretirler. Mayalar ise glikoz
yada galaktozdan  etil alkol ve 2 mol CO2
oluşur. Proteinlerdeki değişimler: Laktik ve
asetik asit bakterileri ve mayalar çıkardıkla-
rı proteolitik enzimlerle proteinleri pepton,
peptid ve serbest aminoasitlere kadar par-
çalarlar. Süt Yağındaki değişimler: Lipaz
enzimi süt yağını parçalar. Bu nedenle
kefirde serbest yağ asitlerinin miktarı
artar. Bunun yanında asitik asit, H2O2 gibi
maddeler ve nisine benzeyen antibiyotik-
ler oluşur. Böylece kefirin kendine özgü
tat, aroma görünüş ve özellikleri oluşur.

Kefirin duygusal özellikleri
• İyi bir kefir akıcı kıvamda, homojen ve
parlak görünümde olmalıdır. Topaklı yapı
kusur sayılır. Kefir içildiği zaman hafif
maya tat ve aroması hissedilmeli, serinle-
tici bir etki göstermelidir. Tüketiciler kefiri
severek içerler. Muhafaza sırasında da
kefirde asitlik, CO2 artar. Bu nedenle kefir
tatlı ve sert kefir olarak sınıflandırılır. 
• Kefirin bileşimi ve kimyasal özellikleri
yapımında kullanılan sütün niteliklerine
inkubasyon süresi ve sıcaklığına, muhafa-
za sıcaklık ve süresine göre değişmektedir.

Soğuk havalarda ise sütün sıcaklığını
muhafaza etmek için önlem alınmalıdır. 
• Süt normal olarak 18-24 saat sonra
pıhtılaşır. 
• Pıhtılaşma süresi üzerinde kefir tanesi-
nin miktarı, sıcaklığı etkilidir. 
• Pıhtı plastik süzgeçten geçirilir,taneler
hemen kefir yapımında kullanılabileceği
gibi, yıkanarak bir su dolu bardağa konu-
larak buzdolabına alınır. 
• Kefir taneleri kaynatılmış soğutulmuş
suda yıkandıktan sonra ıslak durumda 4-
5°C’de 8-10 gün saklanabilmektedir veya
oda sıcaklığında kurutulup alüminyum
folyoya sarılarak soğuk ve kuru bir yerde
12-18 ay kalabilmektedir.
• Kurutulan taneler kullanılacağı zaman
30-32°C’ deki suda 3 saat bırakılır. Şişen
taneler kaynatılmış soğutulmuş suyla
yıkandıktan sonra bir kısım tane ve 3
kısım süt olarak steril süte aşılanır. 19-20
derecede 24 saatte süt pıhtılaşır. 
• Plastik süzgeçten geçirilen pıhtı kefir
buzdolabında yaklaşık 3-4 gün kalabilir. 
• Kefir taneleri fermentasyon sırasında
büyürler. 
• Süte sürekli kültür işlemiyle taneler
günde yaklaşık %5-7 oranında büyürler. 
• Kefir, taneler sağlandığı takdirde ev
ortamında oldukça kolay ve ucuz bir
şekilde elde edilebilir.
• İçine meyve püresi ilave edilerek
çocukların da severek tükettiği bir içecek
haline getirilebilir.
• Kefir hamile bayanlar, yaşlılar ve bağı-
şıklık sistemi baskılanmış bireyler için
mükemmel bir besin kaynağıdır. 
• Kefirin genel olarak kahvaltıdan önce

Kefir Kuzey Kafkasya orijinli fer-
mente süt ürünüdür. İnek, koyun
ve keçi sütünden yapılabilir. 

• Türkçe “keyif veren, coşturan, mest
eden” “keyif” sözcüğünden veya
Kafkasya orijinli “en iyi yapıldı” anlamına
gelen “keyf” kelimesinden türediği bildi-
rilmiştir.
• Kefirin yapımının gizli tutulduğu,
Rusya’da yayınlanan “kefir” kitabının
Almanca’ya çevrilmesi ile tanındığı açık-
lanmıştır. 
• Keçi, sığır tulumu veya işkembesi içine
konan taze süt, burada kefir tanesinde
bulunan mikroorganizmaların etkisiyle
kendiliğinden pıhtılaştırılırdı.  
• ABD, Almanya, Macaristan, Polonya,
İsveç ve diğer bazı ülkelerde ticari olarak
üretilmektedir.  
• Ülkemizde de birkaç süt fabrikası tara-
fından ticari olarak üretilmiştir. 
Bu süt ürünü şimdilerde birçok aile tara-
fından evlerde yapılıp tüketilmektedir.

Kefir tanesinin özellikleri
• Kefir tanesi sarımtrak renkte, çapı 1-2
mm den 3-6 mm’ye kadar değişen min-
yatür karnabahar görünümündedir. 
• Polisakkaritten ve proteinden oluşmuştur. 
• Mikroorganizmalar simbiyoz halde
yaşarlar. 
• Tane, immobilize bir sistemle süte mik-
roorganizma vermektedir.   
• Laktozu fermente edemeyen mayalar
iç katmanlarında, laktozu parçalayan
mayalar ise dış yüzeylerde yer alırlar.  
• Tanedeki mikroorganizma türü ve bir-
birine oranı tanelerin orijinine göre
değişmektedir.

Kefir tanesinde 
sıklıkla yer alan türler
•Saccharomyces,Candida, Kluyveromyces
Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc
ve Acetobacter türleridir.
• Koliform bakteriler doğal olarak kefir
mikroflorası tarafından inhibe erilirler.
Shigella ve Salmonella gibi patojen mik-
roorganizmalar kefir saf kültürü ile birlik-
te üreyemezler. 
•  İyi bir kefir tanesi elastiki olmalı, yapış-
kan ve yumuşak olmamalıdır. Tane temiz
tutulduğu ve dikkatli bakıldığı zaman yıl-
larca kullanılabilir.

Kefirin yapılışı
• Evlerde kefir yapımında süt 5 dak. kay-
natılır. 25°C’ye soğutulur kaymağı alınır. 
• 1 litre süt için 15-20 gr kefir tanesi katı-
lır ve karıştırılır. 
• Süt 22-25°C’de muhafaza edilir. 
• Sıcak havalarda kap odada kalabilir.



Derneğimiz TÜSEDAD'ın tanıtımı ve sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarla 
daha yakın bir işbirliği içerisinde olabilmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz 
tanıtım paketimiz çok ilgi görmüş ve birçok firma bu pakete iştirak etmiştir. 
Başarıyla çıkartmış olduğumuz TÜSEDAD Dergimize ilan vermek için çok 
talep almış bulunmaktayız. Sadece dergi ilanı vermek isteyen firmalar için
aşağıda dergi reklam bedelleri belirtilmiştir. Göstermiş olduğunuz ilgiye 
teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bir sayı yada 6 sayılık blok reklam satışı yapılacak olup, 
ön görülen satış bedelleri;

Arka kapak 
1 SAYI 2.000 TL + KDV 6 SAYI 1.500 TL x 6 = 9.000 TL + KDV

Ön-Arka kapak içi
1 SAYI 1.500 TL + KDV 6 SAYI 1.250 TL + KDV = 7.500 TL + KDV

İç sayfalarda tam sayfa
1 SAYI 1.250 TL + KDV 6 SAYI 1.000 TL + KDV = 6.000 TL + KDV

İç sayfalarda yarım sayfa
1 SAYI 750 TL + KDV 6 SAYI 500 TL + KDV = 3.000 TL + KDV

Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

TÜSEDAD Üye Başvuru Formu Başvuru Tarihi:

Tüzel Kişi ise

İşletmenin Adı :

Vergi Dairesi / No :

İşletmenin Adresi :

Telefon : Cep :

Faks : E-Mail :

Şirket Adına Vekil Tayin 
Edilen Kişinin Adı Soyadı :

Görevi :

TC Kimlik Numarası :

Diğer Önemli Bilgi ve Notlar :

İşletme Bilgileri

Mevcut Hayvan Kapasitesi :

Mevcut Sağmal Sayısı :

Hedeflenen Sağmal Sayısı :

Günlük Süt Üretim Miktarı :

Hedeflenen Süt Üretim Kapasitesi :

İşletmeniz için gelecekte ulaşmak istediğiniz kapasite hedefiniz nedir? Bu hedefe ne kadar zamanda ulaşmayı planlıyorsunuz?

TÜSEDAD  (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği)
Abide-i Hürriyet Cad. Arpa Suyu Sk.  Dikra Apt. No: 4, D: 3, 34380 Şişli / İSTANBUL   

Tel:  (0212) 219 07 77  Faks: (0212) 219 07 78   tusedad@tusedad.org    www.tusedad.org

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Derneği (TÜSEDAD) Yayın Kurulu

N. Adnan YILDIZ
Atilla CELEP

Nejat DEVECİ

EREM Yayıncılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti. 
adına sahibi 

Yönetim Kurulu Başkanı

Özhan EREM

Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Can ÖZATAY

Muhabir

Özge KURTULAN 

Görsel Yönetmen

Kerem ASLAN

Halkla İlişkiler

Özlem SARAÇ

Baskı

Ebat Basım
(0212) 626 25 70

EREM Yayıncılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
Maslak Mah. A.O.S. 53. Sk.
No. 5 Maslak / İSTANBUL

Tel: (0212) 346 26 26  Fax: (0212) 346 26 54
www.eremyayincilik.com

Yerel Süreli Yayın 
2 Ayda Bir Yayınlanır

Dergimizin yayına başladığı günden
itibaren dergimizde yer alan tüm yazılar

yazarlarının kendi görüşleri ve ürünleridir.
Yazılardan TÜSEDAD Dergisi ve 

editörleri sorumlu değildir.
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TÜSEDAD ÜYELİK

• Süt içmeyen birinin tedaviye ihtiyacı vardır.  • Süt içmek, sanata olan saygıyı ve ilgiyi arttırır. 
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Tüsedad 10. sayısında yayınlanan
‘Türkiye’de Hayvancılığın Geldiği Son
Nokta ve Çözüm Önerileri’ başlıklı
makalemde belirtilen son madde aşa-
ğıdaki gibi olacaktır. 
vii. Bütün bu sorunlar konuyu sahiple-
nen bir iktidar döneminde kolaylıkla
çözülebilecektir.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Abdullah İNCİ  

TEKZİP

Sektörün  sesi
TÜSEDAD’da siz de olun
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