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YIL: 1 SAYI: 1 7 TL

YIL: 3 SAYI: 12 80 Krş !

Et ithalatı
devam ediyor
Canlı Sığır ithalatı için Et ve Balık Kurumu’na
100 bin ton damızlık olmayan canlı hayvan
ithal etme yetkisi Resmi Gazete’nin
28.12.2012 tarihli sayısında yayınlanan
Bakanlar Kurulu Kararı ile 31 Aralık 2012’ye
kadar uzatılmıştır.

www.tusedad.org

SİZİN DERGİNİZ

İstikrarlı
Sektörümüzde ilk ve tek sivil
toplum kuruluşu olan derneğimiz
Tüsedad’ın da bu komisyonda
yer alarak Süt Et ve Balık
Kurumu’na katkı sağlamaya
hazır olduğunu ifade ederiz.
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012 yılı ilk 6 ay için çiğ süt taban fiyatı 0,80 TL/LT olarak
belirlenmiştir. Bu fiyatın 6 ay boyunca sabit kalması piyasa
istikrarı açısından önemli ve sevindiricidir. Ancak bu fiyat süt
üreticilerini memnun etmemiştir. Taban fiyat belirlenirken yem
fiyatlarının göz önüne alınmadığı kanaatini taşımaktayız. Süt fiyatları belirlenirken yem fiyatları değerlendirmeye alınmış olsaydı;
1 çuval yem = 36 TL
1 kg yem = 0,725 TL/kg
Dünyaca kabul gören süt - yem paritesine göre;
Üretici 1 LT sütünü sattığı zaman 1,5 kg yem alabilmelidir.
O halde; taban fiyat:
0,725 x1,5=1,1 TL/LT olmalı.

Konuya enflasyon boyutundan bakıldığında ise, ülkemizde yıllık
enflasyon %12 olduğunu esas alırsak, 2011 yılı fiyatına 0,80 x %12
enflasyon yansıması ile taban fiyatın minimum 0,90 TL/LT olması
gerekir. İşte bu iki pencereden de bakıldığında, üreticiler 0,80
TL/LT taban fiyattan istikrarlı bir şekilde zarar etmeye devam edecektir. Umuyoruz ki; Bakanımız Sayın Mehdi Eker’in açıklamalarında belirttiği gibi, adı Süt Et ve Balık Kurumu olarak değiştirilen ve
Şubat 2012’de faaliyetine başlayacak olan Müdahale Kurumu, taban
fiyatın belirlenmesinde, yem fiyatları ve enflasyon değerlerini göz
önünde bulundurur. Et ve Balık Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Bekir Ulubaş, kurumun yeniden yapılandırılması aşamasında
Sivil Toplum Kuruluşlarından da görüş alınacağını, ayrıca 50 kişilik
bir süt komisyonu kurulacağını ifade etmiştir.

DenizBank Tarım Akademisi - Tüsedad işbirliği ile
Sığırlarda Tırnak Bakımı ve Sağlığı Semineri düzenlendi
Düzenlenen eğitim seminerine, üye
çiftliklerimizin hayvanların tırnak
sağlığında sorumlu çalışanları başta
olmak üzere, DenizBank bünyesinde
çalışan çoğunluğu ziraat mühendisi
olan Tarım Bankacılığı Bölge
Sorumluları, T.C. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarım
danışmanı veteriner hekimleri ve
TÜSEDAD üyelerimiz ile yoğun

katılım sağlandı.
Eğitim seminerinin açılış konuşmalarını DenizBank Genel Müdürü
Hakan Ateş, TÜSEDAD Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Yıldız ve
DenizBank
Kobi
ve
Tarım
Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Sun yaptı.

Sayfa 28’de

Kimse kızmasın süte
müdahale edeceğiz
Kamu şirketi Et ve Balık Kurumu (EBK),
süte müdahale etmek için yeniden yapılanıyor. EBK Yönetim Kurulu Başkanı Bekir
Ulubaş, kurumun adının 'Süt, Et ve Balık
Kurumu' olarak değişeceğini, ayrıca kurum
bünyesinde Süt Komisyonu ve Piyasa
Araştırma ve İzleme Daire Başkanlığı kurulacağını belirtti.

Sayfa 17’de

GDO sütte ne arar?
Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin
26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmesini
takiben, yemlerde kullanılmak üzere başvurusu yapılan 3 adet soya geni 26 Ocak 2011 tarihinde, 13 adet mısır geni de 24 Aralık 2011
tarihinde Biyogüvenlik Kurulu’nca onaylanmış
ve ülkemizde hayvan yemi olarak kullanılmalarına izin verilmiştir. Konu her gündeme geldiğinde önemli yankı bulmakta ve basın ve
yayın organlarında sıklıkla yer almaktadır.

Sayfa 4’te

Bir yılı daha
geride bıraktık
2011 yılının hepimize sağlık, başarı, mutluluk ve bol kazanç getirmesini temenni etmişim… 2012 yılı içinde aynı temennilerimi
daha yüksek sesle tekrar ediyorum. Zira,
2011 yılı biz üreticiler için mutluluk ve bol
kazanç getirmedi, aksine üzüldük ve ciddi
zararlar edildi.

Sayfa 3’te

BAŞKAN’DAN

Bir yılı daha
geride bıraktık...
Adnan YILDIZ

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

evgili dostlar;
2011 yılını geride bıraktık. Dile
kolay ömrümüzden 365 günü
daha tükettik. Geçen sene bu
dönemde sizlere nasıl seslenmişim
diye hatırlamaya çalıştım, sizlerinde
hatırlaması için o yazımı tekrar ediyorum. Beraberce okuyup değerlendirmek istedim.

S

Yazıma başlamadan önce, bir gerçeği de ister istemez kabullenmek
durumunda kaldığımı ifade etmek
istiyorum. Yayıncılık gerçekten
zaman ve özveri isteyen bir iş, elde
olmayan sebeplerden dolayı maalesef dergimiz “ TÜSEDAD” bir süre sizlerle buluşamadı. Bunun için hoşgörünüze sığınarak bizleri bağışlamanızı diliyorum.
İyisi-kötüsü, eğrisi-doğrusu ile bir
seneyi daha geride bırakmış bulunuyoruz.
Dilerim 2011 yılı hepimize önce sağlık ve sonrasında da başarı, mutluluk
ve bol kazanç getirir.
Geride bıraktığımız 2010 yılı sektörümüz için başarılı bir yıl olmamıştır. Yapıla gelen hatalarda ısrar edilmiştir. Et ve süt üretimini artırmak
amacı ile 1 Ağustos 2010 tarihinden
geçerli olmak üzere Ziraat Bankası
“0” faiz ve 7 senede geri ödeme
koşulu ile kredi vermeye başlamıştır.
Biz üreticiler Z.B.’ nın bu kararını
sektörü destekleyen yerinde bir
karar olarak sevinçle karşıladık.
Fakat hemen akabinde gümrük vergilerinin indirilmesi ile canlı besi
hayvanı, et ve gebe düve ithalatı
serbest hale getirildi. Biri birine
taban tabana zıt olan bu iki kararı
doğrusu biz üreticiler yorumlamakta zorlanıyoruz.
73 milyon gibi kalabalık bir nüfusu
ithalat ile besleyemezsiniz. Yani,
taşıma su ile değirmeni döndürmeye çalışmak abesle iştiğaldir. Önceki yıllarda denenip görüldüğü gibi
geçtiğimiz yılda yapılan et ve canlı
hayvan ithali amaca hizmet etmemiştir. Bunun yanı sıra üreticide
hem tedirgin edilmiştir hem de
mağdur edilmiştir. Yarınına şüphe
ile bakmaktadır, büyüme ve kendisini geliştirme fırsatı elinden alınmaktadır.

Yanlışın neresinden dönülürse kardır
mantığı ile ve aynı zamanda bu işin
mutfağında olan kesimin temsilcisi
olarak ve dillendirdiklerimizin de dikkate alınacağını umut ederek ülke
gerçekleri olan tespit ve önerilerimizi
sıralamaya çalışacağım;
Tespitler:
1- Ülkemiz 73 milyon nüfusa sahiptir, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek
için bu nüfusun rahatlıkla temel
besin hammaddesi, hayvansal protein kaynağı olan, ete ve süte ulaşabilmesi, tüketebilmesi gerekmektedir.
2- Gerek AB ülkelerinde ve gerekse
A.B.D.’de et ve süt stratejik temel
besin hammaddeleri olarak kabul
görmüş ve çeşitli şekillerde üreticiler
koruma şemsiyesi altına alınmıştır.
Maalesef ülkemiz henüz bu olgunluğa ulaşamamıştır.
3- Ülkemizde besi hayvancılığı yeterince desteklenmediği için et ihtiyacı da süt sığırcılığı yapan işletmelerden temin edilmektedir. Yani, çiğ
sütün değerine satılamadığı dönemlerde et sıkıntısı da doğal olarak
yaşanmaktadır.
Geçtiğimiz 2008 - 2009 yıllarında
yem hammadde fiyatlarının aşırı
yükselmesi (işletmelerin aylık
giderleri içerisinde yem hammaddesi %65-70 arasındadır) aynı
süreçte süt taban fiyatlarının da
(ithal süt tozu) 40 kuruşlara kadar
gerilemesi kayıtlı 1 milyon baş
anaç hayvanın kesime gitmesine
sebep olmuştur. Annenin yok edilmesi durumunda yavrunuzda olamaz. Doğal neticesi olarak etinizde
sütünüzde olamaz.
4- Hayvancılık sektöründe doğru
veya yanlış alınan kararların neticelerini en erken 18 ay sonra görürsünüz. Bugün yaşanan et krizi 20082009 yıllarında yapılan yanlışlıkların
neticesidir.
5- Bu sektör doğası gereği “DURKALK” lara izin vermez. Alınacak tedbirlerde, verilecek desteklerde uzun
vadeli olmalıdır ve süreklilik arz
etmelidir. (Bugün doğan bir erkek
buzağı en erken 14-15 ay, bir dişi
buzağı 24 ay sonra doğduğu işletmeye artı değer olarak yazılır)

Öneriler:
1- Yapılan ithalat yanlışına son verilmelidir.
2- Besi hayvancılığı özellikle Doğu ve
G.Doğu illerimizde desteklenmelidir.
3- Kaçak hayvan girişi ve çıkışı mutlaka önlenmelidir.
4- Verimliliğin ve hijyenin artırılması
için özellikle köylerimizde toplu hayvancılık yapımı (min. 50 baş) özendirilmelidir. Bunun için devletin
modeller ve destekler üretmesi
gerekmektedir.
5- Süt taban fiyatının tespiti devletin
kontrolüne alınmalıdır.
6- Süt taban fiyatının oluşumundaki
ihale düzeni yeniden yapılandırılmalı ve devletin hakemliğinde gerçekleştirilmelidir.
7- EBK (Et ve Balık Kurumu) ve SEK
(Süt Endüstrisi Kurumu) mutlaka
yeniden yapılandırılmalı ve hayata
geçirilmelidir. (Özelleştirilmeden
önceki piyasa denetleyicisi rolüne
yeniden kavuşturulmalıdır.)
8- Süt tüketimi artırılmalıdır. Bunun
için annelerin bilgilendirilmesi, okul
sütü projesi ve derneğimizin projesi
olan “Halk Süt Projesinin” de belediyelerimiz kanalı ile hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Saygılarımla...
2011 yılının hepimize sağlık, başarı,
mutluluk ve bol kazanç getirmesini
temenni etmişim… 2012 yılı içinde
aynı temennilerimi daha yüksek
sesle tekrar ediyorum. Zira, 2011 yılı
biz üreticiler için mutluluk ve bol
kazanç getirmedi, aksine üzüldük ve
ciddi zararlar edildi.
Hatta, Ziraat Bankası’nın, 2011 yılı
sonlarında hak kazanılmış kredilerin
ödenek yetersizliği sebebiyle ilgililere
ödenmemesi üreticileri ve sektörle

yeni tanışacak olan yatırımcıların
hesaplarını alt üst etmiştir.
Canlı besi hayvanı, karkas et ve gebe
düve ithalatının Almanya ve Fransa
gibi ülkelerinde ithal edilebilir ülkeler
kapsamına alınması ve 2012 yılında
da devam edecek olması o gün olduğu gibi bu yılda üreticiler adına talihsizliğin devam etmesi anlamına gelmektedir.
Geçen seneki yazımın “Tespitler”
bölümü 2011 yılı için geçerlidir ve
2012 yılı içinde geçerliliğini korumaktadır. “Öneriler” bölümünde
ise ilk 4 madde 2012 yılı içinde
geçerlidir.
5. , 6. , ve 7. maddelerdeki önerilerimiz için 2012 yılında az da olsa bir
umut taşıyoruz. Çünkü, en azından
süt taban fiyatının oluşumu son
dönemde USK’da devletinde gözetiminde gerçekleşmektedir.
8. maddede belirttiğimiz “Okul Sütü”
projesinin Ocak 2012 itibariyle başlatılması konusunda başbakanımız
Sayın Tayyip Erdoğan’ın talimatı
olduğunu bakanımızın ağzından
kendi kulaklarımızla dinledik. Ancak,
yarı yıl tatili geldi bile !!!
İlgili mercilere canı yananlar olarak
bir hatırlatmada bulunarak yazımı
sonlandırmak istiyorum.
“Geciken iyi niyet umutların tüketilmesini destekliyor. En iyisini ve doğrusunu bulmak için zaman kaybetmek yerine hızla tedbir almak ve yol
boyunca sapmaları düzelterek en
iyiyi yakalamak en doğrusu olur diye
düşünüyoruz.“
Saygılarımla… ■

• Bugün süt içtiniz mi? • Süt içen toplumlarda asgari ücret, açlık sınırının altında kalmaz.
Ocak - Şubat 2012
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UZMAN GÖRÜŞÜ

oluşmadığı, yapılan 280 civarında araştırma ile pek çok yönüyle ortaya konulmuştur.
Aşağıda konu daha çok olayın bilimsel
temeli ve süt inekleri yönünden yapılan
araştırmalar ve sonuçları irdelenerek
detaylıca tartışılacaktır.

GDO sütte ne arar?

GDO sütte ne arar?
Prof.Dr.Necmettin CEYLAN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü ,Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı.

B

iyogüvenlik Kanunu ve ilgili
yönetmeliklerin 26 Eylül 2010
tarihinde yürürlüğe girmesini
takiben, yemlerde kullanılmak üzere
başvurusu yapılan 3 adet soya geni 26
Ocak 2011 tarihinde, 13 adet mısır geni
de
24
Aralık
2011
tarihinde
Biyogüvenlik Kurulu’nca onaylanmış ve
ülkemizde hayvan yemi olarak kullanılmalarına izin verilmiştir. Konu her gündeme geldiğinde önemli yankı bulmakta ve basın ve yayın organlarında sıklıkla yer almaktadır.
Ülkemizde maalesef GDO’ya bakış
büyük çoğunlukla negatif yönde algıya
sahiptir. Zira konu her tartışıldığında
insan sağlığına ciddi risk oluşturduğu
yönündeki çoğunluğu magazin seviyesinden ileri gitmeyecek, temelsiz bilgiler
halkımıza ehil olmayan kişiler tarafından aktarılmış ve aktarılmaya devam
etmektedir.
Biyoteknolojinin günümüzde 4 farklı
temel boyutu olmasına rağmen, hepsi
birbirine karıştırılmakta ve sağlıklı bir
tartışma ve bilgi aktarım ortamı yaratılamamaktadır. Bu makalede şu sıralar
gündemimizde olan hayvansal ürünlerdeki durum ve genetiği değiştirilmiş
(GD) yemlerin bilhasa ruminant hayvanların sağlığı, verimi ve sütteki endişe ve
gen varlığı konuları ele alınacaktır.

Genetik modifikasyon
Çiftleşme ve/veya doğal rekombinasyon
yoluyla doğal olarak meydana gelmeyecek bir şekilde, modern biyoteknoloji
kullanılarak genetik materyali değiştirilmiş olan, insan haricindeki bir organizmayı ifade etmek üzere genetik modifiye organizmalar (GDO) terimi kullanılmaktadır. Bu yöntemle elde edilen bitkiler transgenik bitkiler olarak da bilinmektedir.

Transgenik bitki
üretim amaçları
Genetik modifikasyon işlemi tarım alanında genellikle
1- Çeşitli zararlılarla karşı mücadele

etmek (1.generasyon GDO’lar)
2- Ürünün her hangi bir özelliğini değiştirmek - iyileştirmek (2.generasyon
GDO’lar) amacıyla yapılmaktadır.
Ayrıca daha az yaygın olmak üzere bitkilerin çevre kirliliğini azaltması, kurağa dayanıklılık ve ipek proteini üretimi
gibi endüstriyel amaçlar içinde üretilmektedir.
Bunlardan 1.si daha yaygın olup toplam
üretim içerisinde çok daha fazla alan
kaplamaktadır ve çoğunlukla herbisitlere
ve çeşitli böceklere karşı dayanıklılık için
yapılmaktadır. Ayrıca kurak ve soğuklara
dayanıklılık amacıyla gen aktarımı da
mevcuttur.

Transgenik bitki üretimi
ve yem olarak kullanımı
Genetik modifikasyon özellikle bitkisel
üretimde yoğun olarak kullanılmakta ve
bu üretim sonucu elde edilen materyalin
önemli bir bölümü de hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. Hayvan yemlerinin vazgeçilmez hammaddesi olan
mısır, soya ve pamukta çoğunlukta
olmak üzere transgenik ekim oranının
1996 yılından beri ciddi şekilde arttığı
görülmektedir (Tablo 1.). Elde edilen
ürünlerin yine üretildiği ülkelerde tüketildiğine dikkat edilmeli ve spesifik olarak herhangi bir ülke grubunun bu ürünlerin tüketimine maruz kalmasının veya
bırakılmasının mümkün olmayacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Zira zaman zaman
sanki sadece bazı ülkeler (ülkemizde
dahil) bu ürünleri tüketmek zorunda
bırakılıyormuş gibi bilgileri akla getirecek söylemleri medyada görmek mümkündür.
Ürün bazında bakıldığında bilhassa ülkemizde üretimi ihtiyacımızı karşılamaktan
son derece uzak olan soya da 2010 yılı
dünya toplam üretiminin %77’sinin
transgenik ekim olduğu, mısırda bu oranın %30, pamukta %62 ve kolza da
%23’e ulaştığı görülmektedir.
Ülkemizde üretimi yasak olan bu bitkilerin dünyadaki seyrinden habersiz
olmak, kayıtsız kalmak sağlıklı değerlen-

dirme yapmamızı ve hayvansal üretimin
geleceğini önemli boyutta etkileyebilir.
Zira ülkemiz bilhassa soya üretiminde
yetersiz olduğu için kanatlı hayvanlar,
ruminantlar ve balıklar için ihtiyaç duyulan soyayı yem olarak yurt dışından ithal
etmek zorundadır.
Dünyada ticarete sunulan soyanın
%95’den fazlası GD olduğu için ülkemizin başka türlüsünü bulma ve kullanma
şansı yok gibidir. Mısır ve soya hayvan
besleme açısından mevcut yemler içerisinde en değerli iki yem hammaddesi
olarak dünyada ve ülkemizde yaygın
olarak
kullanılmaktadır.
Nitekim
Türkiye’nin 2010 yılında 2.2 milyon
tona yakın soya ve ürünleri ve 500 bin
ton civarında mısır thalatı yapmıştır ve
bunun önemli bir bölümü hayvan yemi
olarak kullanılmıştır. 2011 yılında da
kısmen azalmakla birlikte benzer
durum söz konusudur.
Avrupa Birliği Ülkelerinin toplam GD
soya ithalatı ise 27 milyon ton civarındadır. 7 milyon ton kadar da mısır ve ürünleri ithal etmektedirler. Özetle ifade
etmek gerekirse tüm dünyada, Avrupa
Birliğinde ve ülkemizde GD mısır ve soya
1996 yılından beri giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Mesele keyfe keder
bir kullanım değildir elbette. Bir zorunluluk gibi de algılanmamalıdır. Yani zararlı
olan bir şeyin zorunluluktan doğan kullanımı değildir.
Öyle bir zarar söz konusu olsa zaten ne
Amerika Birleşik Devletleri, ne Avrupa
Birliği ülkeleri ne de diğer ülkeler asla
böyle bir riski göze almazlar. Zira kullanılan ürünler onaylanmış ve pek çok testten geçmiş ve geçmektedir. Bahsedilen
ülkelerde insan sağlığı ve hayvan haklarının ülkemizdekinden çok daha önemsendiği ve uygulandığı zaten hepimizin
malumudur.
Bir diğer dikkate alınması gereken
nokta konunun bilimsel temeli ve bu
konuda süregelen çok sayıdaki araştırmalardır. GDO yem tüketen hayvanların sağlık, verim, üreme ve yaşamsal
faaliyetlerinde herhangi bir problem

Tablo 2. Dünya Genelinde Transgenik Ürün Ekiliş Alanı (Milyon Ha.)
1996

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gelişmiş Ülkeler

56

61

65

70

72

77

Gelişmekte Olan Ülkeler

34

41

49

55

62

71

90

102

114

125

134

148

TOPLAM
Kaynak: ISAAA

1.7

GDO süte geçermi geçmez mi, geçen
nadir, bu süt içilmeli midir, içilmemeli midir, etiketlenmeli midir, ya çocuklarımız, biz içip onlara içirmeyecek
miyiz?
Baştan ifade etmeliyim ki süt bu yönünüyle temizdir, güvenlidir. İster GD
yemle ister GD olmayan yemle beslensin hayvan aynı şekilde her iki yemi de
sindirecektir. Bu çok iyi bilinen bilimsel
bir gerçektir. Hem hayvanlar hem de
insanlar on binlerce yıldır, var olduklarından bu yana çeşitli gıda ve yemleri
tüketerek zaten farklı organizmalardan
gen ve DNA almaktadırlar. Bu gen ve
DNA parçacıkları süte geçermi, ete
geçermi tartışılması bile gereksiz olan
bir konu iken, böylesine büyütülmesi
bilimsel gerçeklerin ve her gün sürekli
karşı karşıya olduğumuz durumun farkında olunmaması demektir.
Biz yine de GDO sütte ne arar ? sorusunu
hem bilimsel bilgilerle hem de çok sayıda yapılan çalışmadan özetlerle ile ortaya koyalım.

Öyleyse DNA nedir,
hayvan yemeden önce
ve sonra ne olur?
Bitkilere bakterilerden bu amaçla aktarılan gendir, gen ise bir proteine karşılık
gelen DNA dizisi olarak tanımlanabilir.
DNA çok sayıda baz çiftinden oluşan bir
nükleotittir. Soya, mısır, kanola gibi bitkilere bakterilerden (Agrobacterium sp ve
Bacillus thuringiensis (Bt) ) aktarılan
gen yada DNA dizisi (rekombinant DNA)
ve de bitkinin normal yapısal DNA’sı
insan yada hayvan tüketmeden önce
dahi parçalanmaya ve kırılmaya uğrar.
95 C’de 5 dk ısıtma, basınç altında
tutma, gıda ve yem üretiminde uygulanan (buharda şartlandırma, peletleme,
esktrüzyon, eskpansiyon ve küspe elde
edilmesi esnasında uygulanan işlemler)
DNA bütünlüğünü bozar ve parçalanmaya yol açar. Yine sindirim sistemi de salyanın içerdiği DNA parçalayan enzim
sayesinde ve sonrasında midedeki asit
ortam ve pankreas, karaciğer ile ince
bağırsağın paneth hücrelerinden salgılanan DNase I enzimi tüketilen yabancı
DNA ların etkili bir şekilde parçalanmasını ve sindirimini sağlar. Dolayısı ile
DNA’nın yapısal bütünlüğü ve fonksiyonelliği bozulmuş çok daha küçük baz
parçacıklarına yıkılmış olur. Değişik
yemleri tüketen hayvanların kan yada
bazı iç organlarında bu küçük parçacıklara rastlanılması mümkündür. Hayvan
yonca tüketiyorsa yonca bitkisine özgü,
mısır tüketiyorsa mısır a özgü DNA parçacıklarına rastlanılabilir. Ancak gerek bu

• Süt içerseniz ve en az 5 kişiye içirirseniz, 1 hafta içinde zengin olabilirsiniz. • Süt içmek, seçme
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parçacıkların gerekse daha büyüklerinin
hayvan hücresine entegrasyonu ve yeni
bir proten sentezlemesi mümkün değildir. Zaten insanlar ve hayvanlar her gün
düzenli olarak yiyecekleri ile ve ortamdaki bakterilerden önemli miktarda (0.1-1
g) yabancı DNA’yı yaşamlarının başından
beri tüketmektedirler.
GM gıda tüketilmesi durumunda tüketilen yabancı DNA bu miktarın 1/100 0001/1000 000 kadarıdır. Örneğin transgenik mısırda rekombinat DNA oranı
%0.0001’dir.
Dolayısı ile bu ürünleri tüketen hayvanlarda hem tüketilen rekombinant DNA
miktarı son derece azdır ve etkili bir
şekilde sindirildiği de düşünülürse dokulara bütün DNA geçmediği açık ve nettir.
Bugüne kadar süt inekleri , etlik piliçler,
yumurta tavukları ve diğer hayvanlarla
yapılan çok sayıdaki çalışmalardan elde
edilen verilerde rekombinant DNA ve
parçacıklarının hayvansal ürünlere geçmediğini göstermektedir. Daha önce
ülkemizde yapılan bir çalışmada da
domateste gen aktarımı olmamasına
rağmen pek çok domatesin GDO olduğu
yönünde bir araştırma sonucu yayınlanmış idi.
Sütte ya da ette çok nadirde olsa bu
küçük DNA parçacıklarına rastlanılması
muhtemeldir. Özellikle bitkinin yapısal
DNA’sı (GD ve GD olmayan tüm bitkilerde doğal olarak bulunmak zorunda olan)
süte, ete çok küçük parçacıklar halinde
geçebilir. Bu konu da zaten itiraz da yoktur. Ama zaten 100.000 de bir olan
rekombinant DNA yukarı da anlattığımız
mekanizmalarla da etkili bir şekilde parçalandığından süte ete geçmeyeceği
zaten doğal olarak anlaşılabilecek bi
durumdur.
İtalya da 2006 yılında yapılan ve sütte
GDO bulundu diye lanse edilen çalışma
ve yazarların konu ile ilgili ifadeleri iyi
okunursa anlaşılacaktır ki; sütte bulunan rekombinant DNA parçacıklarının
kaynağı yemin etkili bir şekilde sindirilmemesi değildir. Ortamda, ya da çiftlikte bulunan toz, yem, ya da gübre partiküllerinin hava yolu ile bulaşması olabileceği gibi, zaten yaşamımızda bulunan
ve gen aktarılan toprak bakterilerinin
kendisi de sütte bulaşmanın muhtemel
kaynağıdır. Dolayısı ile iyi okunmamış
bir makaleyi GDO süte geçer diyerek
halkımızı besin değeri çok yüsek bu
gıdalardan uzaklaştırmaya ve soğutmaya kimsenin hakkı yoktur. Ülkemiz üreticisinin ve bilim insanlarının illa GD yem
kullanalım diye bir kaygısı ve ısrarı yoktur. Çünkü hayvan besleme açısından,
hayvana fayda açısından normal ve GD
yem arasında hiçbir fark yoktur.
Dünyada böyle üretildiği için ülkemize
gelen bu yemi, gelmek zorunda olan bu
yemi hayvanlarımızın beslenmesinde
kullanmak zorunda olduğumuz için kullanmaktayız. Bilimsel açıdan da her ikisi
arasında hiçbir fark yoktur.
Zira 1. nesil üretimde böceğe, ilaca karşı
dayanıklılık geni aktarılmaktadır. Yani

hayvan üreticisi için hangisi olursa olsun
fark etmez. İkisini de kullanır. Ama üreticimiz de bilmeli ve rahat olmalıdır ki;
hem geleneksel yetiştirilen hem de
transgenik yetiştirilen bitkilerden elde
edilen yemlerin her ikisi de hayvan için
eşittir. Birbirinden besleme değeri, sindirim özellikleri, hayvandaki fayda özelliği,
sağlığa etkisi ve benzeri yönlerden hiçbir
farklılık yoktur.

GM yemlerin hayvanlarda
gelişme, üreme ve
sağlık üzerine etkileri
GM yemlerin hayvanlarda büyüme,
gelişme ve diğer bazı özelliklere olan
etkilerinin değerlendirildiği oldukça
fazla sayıda araştırma bulunmaktadır.

antijen üreten hücreleri tarafından
absorbe edilebileceğine dikkat çekmişlerdir. Eğer ince bağırsak çeperi zarar
görmüşse, yaralanmışsa DNA ve diğer
büyük moleküller de lamina propria’ya
geçebilecektir. Bununla birlikte bu
DNA’ların büyük bir kısmının doku makrofajları, dentritik hücreler veya bağışıklık sisteminin farklılaşmış diğer hücreleri tarafından fagasitoz işlemine tabi
tutulacağı bilinmektedir.
Ruminant hayvanlarda da durum farklı
değildir. Calsamiglia et al., (2007) tarafından transgenik mısır silajı yedirilen
ineklerden elde edilen sütlerde transgenik DNA ve Cry1Ab proteini bakımından
yapılan analizler sonucunda transgenic
DNA ve protein parçacıklarının süte geç-

tadır. EFSA tarafından hazırlanan ve 20
Temmuz 2007 tarihli “GM yemlerle
beslenen hayvanların eti, sütü ve
yumurtalarında rekombinant DNA veya
proteinlerin akibeti ‘ konulu raporda bu
yemlerin güvenilirliği bir kez daha vurgulanmaktadır.
Raporun sonuç kısmında özet olarak; aBiyolojik olarak aktif olan genler ve proteinler, gıda ve yemlerde çeşitli miktarlarda bulunurlar. Hayvanların ve insanların sindirim sisteminde, bu gıda ve yemlerin yenmesi sonrasında, kısa DNA veya
peptid parçacıklarına doğru hızlı bir
bozulma gözlenmiştir. b-Bugüne kadar,
canlı hayvanlar üzerinde yapılan bir çok
sayıdaki deneysel çalışmalar göstermektedir ki: ‘broyler, inek, domuz veya bıldırcın gibi ciftlik hayvanlarının dokularında,
sıvılarında veya yenilebilir ürünlerinde
GM’li bitkilerden alınan rekombinant
DNA parçacıkları veya proteinlere rastlanmamıştır ‘ denilmektedir (Anonim
2007) .
Yani günümüze değin konu ile ilgili
yapılmış çalışmaların tümünde rekombinant DNA veya parçacıklarının bunları
tüketen hayvanların et, süt, yumurta gibi
ürünlerine geçmediği net bir şekilde
gösterilmiştir. Dolayısı ile gerek EFSA
gibi kurumların rapor ve söylemleri ve
gerekse bugüne dek saygın hakemli dergilerde ortaya konulmuş bilimsel araştırma sonuçları dikkate alındığında, GDO
yemlerle beslenen hayvanlardan elde
edilen gıdaların insanlar açısından herhangi bir sağlık riski oluşturmasının
muhtemel olmadığı sonucunu vurgulamak gerekmektedir.

Sonuç

Bu araştırmalarda elde edilen bulgular
her hangi bir olumsuzluğa işaret etmemektedir. Zira besin maddesi kompozisyonu bakımından birbirine benzer
olan bu yemleri tüketen hayvanların da
benzer şekilde gelişmeleri gayet doğaldır. Flachowsky et al., (2005) ve
Alexander et al., (2007) onaylanmış
GM yemlerle çeşitli hayvan türlerinde
yapılan bilimsel çalışmalarda olumsuz
bir bulgunun ortaya konulmadığını
belirtmektedir. Günümüze değin saygın dergilerde yayınlanan yaklaşık
280’e yakın bilimsel çalışma bu gerçeğe işaret etmektedir.

Sindirim sisteminde DNA
parçalanması ve süte, ete,
dokulara DNA geçişi
Besleme çalışmaları DNA’nın genellikle
ince bağırsaktan önce enzimatik olarak
parçalandığını göstermektedir.
Beever ve Kemp (2000) bağırsak içeriğinde yer alan mikrobiyal ve bitkisel
kaynaklı DNA fragmentlerinin (parçacıklarının) küçük bir kısmının potansiyel
olarak ince bağırsak mukozasından epitel hücreler veya bağışıklık sisteminin

mediği bildirilmiştir. Yine Phips et al.,
(2003) tarafından süt inekleri üzerinde
yapılan bir araştırmada GM soya ve Mısır
İçeren
Yemlerle
Beslenen
Süt
İneklerinden alınan kan ve süt örneklerinde DNA parçacıklarının varlığına
bakılmış ve trangenik yemlere ait DNA
parçacıklarına
rastlanılmamıştır.
Araştırıcılar DNA’nın rumen dahil incebağırsak ve dışkıdaki varlığını da inceleyerek parçalanması ile ilgili veriler elde
etmişlerdir. Araştırma sonucunda transgenik DNA parçacıklarına duedonal içerikte rastlanırken, dışkıda rastlanılmadığı ve bu genlerin sindirim siteminde
parçalandıkları ortaya konulmuştur.
Çalışmada bitkinin doğal yapısal kloroplast geninin(rubisco) hücredeki sayısının tahmin edilenden çok daha yüksek
olduğu ve bunun sonucunda parçalanmış olmasına rağmen (1176- bp rubisco
genine dışkıda rastlanılmamıştır) 351bp parçacıklara dışkıda ve kan örneklerinde rastlanıldığı bildirilmiştir. Bunların
dışındaki pek çok çalışmada da aynı
yönde bulgular mevcuttur.
Yani yukarı da kısaca özetlendiği şekilde
süte rekombinant DNA geçişi olmamak-

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerika
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) GDO ürünlerden DNA tüketimi de dahil, DNA tüketmenin bir risk oluşturmadığı sonucuna
varmışlardır (Phips ve Beever, 2000).
Memeliler sürekli olarak bitki, hayvan,
bakteri, parazit ve virüsleri de içeren pek
çok kaynaktan önemli miktarda DNA
tüketmektedirler.
Özet olarak ifade etmek gerekirse; GDO
yemlerin hayvan beslenmesinde kullanımının hayvan verimi, gelişmesi ve sağlığını her hangi bir şekilde olumsuz yönde
etkilemediği günümüze değin çeşitli
hayvan türleri üzerinde yapılan 280’in
üzerindeki bilimsel araştırma ile ortaya
konulmuştur. Dünyada hiçbir gıda maddesi ile ilgili bu denli yoğun bilimsel araştırma yapılmadığı da dikkate alınmalıdır.
GDO yemlerle beslenen hayvanlardan
elde edilen et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünlere, bugüne kadar yapılmış
hiçbir çalışmada rekombinant DNA ve
parçacıklarının geçişinin olmadığı da bir
diğer önemli sonuçtur.
Yukarıdaki bilgilerden sonra GDO sütte
ne arar ? cümlesini rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorum.
• Kaynaklar istenildiğinde yazardan
temin edilebilir. ■

ve seçilme yaşını düşürür. • Süt içmek için zeki olmak gerekmez. Ama süt içen biri zeki olur.
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Çiftliklerde beslenmeye bağlı oluşabilecek
problemler ve beslenmenin kontrolü
Prof. Dr. H. Melih YAVUZ

Bu yazıda çiftliklerde beslenmeyle ilgili karşılaşılabilecek başlıca problemler, dikkat edilmesi
gereken özel dönemler ve çiftliğin beslenme bakımından kontrol altında tutulabilmesi
için oluşturulması gereken kontrol noktalarına dikkat çekilmiştir. Her biri ayrı ayrı ve kapsamlı
olarak üzerinde durulması gereken bu konulara daha sonraki sayılarda
ayrıntılı olarak yer verilecektir.

D

evlet teşviklerinin de cazibesi ile
son yıllarda 100 baş ve üzeri sağmal kapasiteli çok sayıda damızlık sığır işletmesi kurulduğunu biliyoruz.
Bunlardan oldukça önemli bir kısmı da
300 baş üzeridir. Uzun yıllardır süt sığırcılığının küçük aile işletmeleri şeklinde
yapıldığı ve bırakın 100 baş sağmalı, 30
baş ve üzeri sayıda ineği olan işletme
sayısının bile çok az olduğundan hep
şikayet edilmiştir. Hayvancılık ile ilgili
otoritelerin Türkiye hayvancılığını değerlendirirken en büyük şikayetleri de bu
küçük aile işletmelerinin bilinçsiz uygulamalarından olmuştur. Şikayet konusu
bilinçsiz uygulamalardan bir kısmı barınak ve sağlık uygulamaları ile ilgilidir ki,
bir çok kronik enfektif hastalığın
Türkiye’de elimine edilememesinin başlıca sorumlusu olarak gösterilmiştir. Diğer
önemli şikayet konusu ise bu küçük işletmelerdeki bilinçsiz besleme yöntemleri
nedeniyle düşük süt ve döl verimi olmuştur.
Şimdi biraz da hızla çoğalan büyük
damızlık işletmelerdeki durum ve sorunlara göz atalım. Maalesef son yıllarda
sayıları hızla artan bu büyük ölçekli işletmelerin de çoğu, küçük işletmelerdeki
benzeri sorunları, yapıları gereği farklı
boyut ve şekillerde olmak üzere yaşamaktadırlar. Bu kapasitelere daha önce
ulaşmış ve birçok sorunu yaşayarak
atlatmış ya da baştan beri bazı uzman
kuruluş ve kişilerden yardım alarak gelişmiş az sayıdaki çiftlik dışındakiler ciddi
sorunlarla karşı karşıyadırlar. Bu durumun en büyük nedenlerinden biri, sayıları hızla artan bu çiftliklere hizmet verebilecek uzman ve kalifiye teknik eleman
varlığı bakımından Türkiye’nin hazırlıksız
yakalanmış olmasıdır.
Konuyu biraz besleme ile ilgili kısma
yoğunlaştırırsak, aslında çiftliklerde karşılaşılan sorunlar bütün Dünya’da, hatta
hayvancılığın en gelişmiş olduğu ülkelerde de yaşanan sorunlardır. Çünkü bu
sorunların ana kaynağı ineklerin birçok
metot ile süt verimlerinin oldukça yüksek düzeylere çıkarılmış olmasıdır.
Sürüyü oluşturan sütçü ırklarda bu
sorunlar ile karşılaşmak kaçınılmaz

olmakla birlikte, esas önemli olan, bu
sorunlarla başa çıkacak sürü yönetim ve
besleme programlarının ciddiyetle ve
aksatılmaksızın uygulanmasıdır. Yani bu
sorunlarla karşılaşmak kaçınılmazdır
fakat bu sorunları önlemeye yönelik tedbirleri almakta ya geç kalmaktayız ya da
uygulamada yetersiz kalmaktayız. Sonuç
olarak ta birçok çiftliğin süt ve döl verimi
düzeylerinin işletmelerin ekonomilerini
olumsuz etkileyecek derecede düşük
olduğunu görmekteyiz.

Besleme ile ilgili sorunların
kaynakları nelerdir?
Bütün memeliler gibi, inekler de ıslah
edilmeden önce ancak yavrularını besleyecek kadar süt üretebilen hayvanlardı.
Ancak evcilleştirildikten sonra yapılan
ıslah çalışmaları, besleme ve bakımlarında geliştirilen metotlar ile bu gün 40 litre
ve daha fazla süt verebilen hayvanlar
haline getirilmişlerdir. Ancak bu verim
artışına karşılık, aşağıda sayılan olumsuzluklar ineklerin yeterli ve sağlıklı beslenmesinde büyük problemler oluşturmaktadır:
a) İneklerin süt verimleri önemli ölçüde
artmış fakat kuru madde tüketim kapasiteleri bu verimi karşılayacak ölçüde artırılamamıştır. Bu durum özellikle doğum
sonrası erken laktasyon döneminde hayvanların enerji gereksinimini karşılamakta yetersizliğe neden olmaktadır ve ciddi
metabolik hastalıklara yol açmaktadır.
b) Yemlerin değerlilikleri artmamış,
örneğin eskiye göre iki katı enerji kapsayan bir mısır elde edilememiştir.
Dolayısıyla yüksek verimli ineklerin beslenmesinde az kuru madde tüketimi ile
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi gibi bir
olanak doğmamıştır.
c) Mevcut yem maddelerinin enerji ve
besin maddeleri değerliliğini önemli
ölçüde artıracak bir metot ya da işlem
geliştirilememiştir.
d) Bütün bu faktörlerin sonucu inekler
evcilleştirilmeden önceki doğal beslenmelerinden uzaklaşmışlar ve yüksek
verimleri ile ortaya çıkan yüksek enerji
ve besin maddeleri gereksinimlerini karşılayabilmek üzere sindirim metaboliz-

malarına uymayan yem maddeleri ile
yoğun şekilde beslenmeye başlamışlardır. Bu durum da birçok sindirim sistemi
hastalıkları ve metabolizma hastalıkları
ile ilgili riskleri beraberinde getirmiştir.
Örneğin özellikle erken laktasyon döneminde ineklerin sindirim sistemlerine hiç
uymayan yüksek yağ kullanımı zorunlu
hale gelmiştir. Ya da yine geviş getirenlerin yüksek selüloz içeren rasyonlar ile
beslenmeleri gerekirken enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sindirim metabolizmalarında ciddi sorunlar oluşturan
tahıllar fazla miktarda kullanılmak
zorunda kalınmaktadır.

Neler zorunlu hale gelmiştir?
a) İneklerin iyi bir kuru dönem ve geçiş
dönemi yönetimi ve beslemesine tabi
tutulması gerekmektedir.
b) Tüm sürüde iyi bir gruplama stratejisi
oluşturulmalıdır
c) Metabolik hastalıklara karşı ciddi tedbirler alınması ve bu hastalıklara karşı
desteklenmeleri zorunlu hale gelmiştir.
d) Bazı parametreler bakımından sürünün sürekli takip altında tutulması ve bu
parametrelerin sürekli kayıt altına alınması gerekmektedir.

İyi bir kuru dönem ve
geçiş dönemi beslemesi
Son yıllarda üzerinde ciddiyetle durulan
geçiş dönemi beslemesi sürünün karlılı-

ğını etkileyen en önemli faktörlerden biri
olarak görülmektedir. Laktasyondaki
ineklerin bütün dönemlerinde verimleri
ve laktasyon süreleri dikkate alınarak
uygun beslenmeleri önemlidir. Ancak
geçiş dönemi daha fazla dikkat, bilgi ve
bazı özel uygulamaları gerektirmektedir.
Doğumdan önceki 2-3 hafta ile doğumdan sonraki 3-4 haftayı kapsayan geçiş
dönemi, ineklerin kuru madde tüketimlerinin oldukça düşük olduğu fakat
gereksinimlerinin yüksek olması sebebiyle ihtiyaçlarının karşılanmasının en
zor olduğu dönemdir. Daha kuru dönemin başlangıcından itibaren bazı tedbirlerin alınması ve bu dönemin dikkatle
atlatılması gerekmektedir.
Kuru Dönem: Kuru dönem birçok çiftlikte fazla önemsenmeksizin geçirilen ve
hayvanların verimsiz ve fayda sağlamaz
olduğu gözüyle geçiştirilen bir dönem
olmasına rağmen bir sonraki laktasyon
dönemindeki süt ve döl verimini belirleyen bir süreçtir. Doğumdan önceki son 2
ayı kapsayan kuru dönemin ilk 5 hafta ve
son 3 hafta olarak mutlaka en az iki farklı grup şeklinde ele alınması gerekmektedir. Büyük kapasiteli çiftliklerde kuru
dönem, fazla zayıf, fazla yağlanmış ve
metabolik hastalıklara karşı duyarlı olan
ineklerin farklı besleme ve uygulamalara
tabi tutulduğu gruplara da ayrılarak beslenmelerini gerektirmektedir.
Kuru dönemin ilk 5 haftası ineğin meme

• Süt içmeyen birinin hayatına, birçok doktor girer. • İşyerinde süt içtiği için işten atılan kimse yoktur.
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dokularının ve rumenin dinlendirildiği ve
tazelendiği dönemdir. Bu dönemde ineklerin yağlandırılmadan, yeterli ve dengeli beslenmeleri gerekir. Kuruya 3,0-3,5
kondisyonla çıkarılan ineklerin en fazla
yarım kondisyon puanı artışı ile kuru
dönemi bitirmeleri gerekmekte ve 3,54,0 kondisyon arasında doğurmaları sağlanmalıdır. Kondisyonları 4,0’ü aşan
ineklerin doğum sonrası kuru madde
tüketimleri düşük olur ve birçok metabolik hastalığa karşı yüksek risk taşırlar.
Kuru dönemin son 3 haftası ise hayvanın
laktasyon dönemine hazırlandığı çok
önemli bir süreçtir ve geçiş döneminin
doğum öncesi safhasını oluşturur. Bu
denemde inek laktasyon dönemindeki
beslemeye alıştırılır ve metabolik hastalıklara karşı önlemler alınır. Bu dönemin
rasyonu, doğum sonrası yüksek konsantre yem tüketimine karşı rumen mikroflorasını alıştırmalı ve hipokalsemiye karşı
da ciddi önlemleri içermelidir. Birçok çiftlikte bu dönemde süt yeminde artışa
gidildiği ya da laktasyon dönemindeki
rasyonun bir kısmın verildiği görülmektedir. Süt yemi yüksek kalsiyum içeriği ile
hipokalsemiye yol açan bir tabloya
sahiptir. Yine laktasyon dönemi rasyo-

nunda yer alan yonca ve diğer baklagiller ile kalsiyum katkıları da hipokalseminin nedenlerindendir. Tuz içeriği ise
meme ödeminin önemli sebeplerinden
biridir. Bundan dolayı geçiş döneminin
bu kısmı inekleri laktasyon dönemi beslemesine alıştırırken hipokalsemiye
neden olan faktörleri içermemelidir.
Ayrıca rasyonun anyonik karakterde
olmasına dikkat edilmelidir.
Kuru dönemin bu ikinci safhasına ketozis
ve karaciğer yağlanmasına karşı da tedbirlerin alınmaya başladığı dönem olmalıdır. Bu amaçla özellikle yüksek kondisyonlu ya da daha önceden ketozis ve
karaciğer yağlanması geçmişi olan ineklerde bazı katkı maddelerinin kullanılması ve hayvanın enerji eksikliğine maruz
kalmaksızın beslenmeleri sağlanmalıdır.
Doğum Sonrası Geçiş Dönemi: Geçiş
döneminin doğumdan sonraki bu 3-4
haftalık kısmı çok önemlidir. Bu dönem
hayvanın asidozis riskini en aza indirerek
ve negatif enerji dengesine karşı tedbirler alınarak dikkatle sürdürülmesi gereken bir besleme yönetimi gerektirir. Süt
veriminin hızla artmasına karşın hayvanın kuru madde tüketimi çok düşüktür
ve enerji yetersizliği nedeni ile vücuttaki

yağ dokularının kullanılması söz konusudur. Bu yağ dokuların hızlı ve gereğinden
fazla kullanılması ketozis ve karaciğer
yağlanmasının en önemli nedenlerindendir. Gerekli önlemler alınmadığında
büyük ölçüde süt ve döl verimi kayıplarına neden olur. Doğumdan sonraki ilk 5
haftada 1 kondisyondan fazla canlı ağırlık kaybeden ineklerin ilk tohumlamada
sadece % 17’sinin gebe kalabildiği araştırmalarla saptanmıştır. Türkiye’de de döl
verimi kayıplarının çok önemli bir kısmını bu durum oluşturmaktadır. Ayrıca rasyonda protein-enerji oranı ve kolay eriyebilen protein, kolay eriyebilen karbonhidrat miktarları ve bunların arasındaki
dengesizlikler beslemeye bağlı döl verimi sorunlarının diğer ciddi nedenlerini
oluşturmaktadır.

Çiftlikte beslenmenin
kritik kontrol noktaları
Çiftliklerde beslenme ve beslenmeye
bağlı problemler belirli bir kontrol sistemi ile sürekli olarak takip edilmelidir.
Çünkü beslenme konusunda yapılacak
hataların gözle görülür sonuçları çok
uzun zaman sonra ortaya çıkabilir ve bu
belirtiler ortaya çıktığında çiftlik artık

ciddi kayıpları yaşıyor ve yaşayacak hale
gelmiş olabilir. Bu nedenle problemler
ortaya çıkmadan belirli bir kontrol sistemi ile çiftlik beslenme bakımından
sürekli takip edilmeli ve kayıt altında
tutulmalıdır. Bu kontrol noktalarından
alınan gözlem ve sonuçların kayıt altında tutulması da belirli aralıklarla durum
değerlendirmelerinin
yapılabilmesi
bakımından son derece önemlidir.
Kontrol noktalarının başlıcalarını şöyle
sıralayabiliriz:
- Dışkı değerlendirme
- Kondisyon skoru takibi
- Bireysel ve gruplara göre süt bileşenlerinin takibi ( süt üre azot, yağ/protein
oranı, somatik hücre sayısı vb.)
- Yemlik skorunun takibi
- Kan parametreleri
- Doğum öncesi idrar pH’ı takibi
- TMR değerlendirmeleri (kıyılma uzunluğu, homojenizasyon vb.)
- Bireysel süt ve döl verimi takip tablolarının oluşturulması
Bu gibi ölçümlerin sürekli takibi ve karşılaştırmalarda kullanılması çiftlikle ilgili
programların sağlıklı olarak değerlendirilip yürütülebilmesi açısından son derece
önemlidir. ■

• Kapalı alanlarda süt içmek serbesttir. • Süt bekletmeye gelmez, hemen içilir. • İyiliğiniz için, süt için.
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PAŞA BABA ÇİFTLİĞİ olarak
hedefimiz Trakya’nın en büyük
süt sığırcılık işletmesi olmak

Trakya’nın en büyük süt sığırcılığı işletmesi olma hedefi
ile yola çıkan Paşa Baba Çiftliği bir yılda bu amacını
gerçekleştirme yolunda önemli gelişmeler sağlamıştır.

O

n üç ay önce Yönetim Kurulu
Başkanı
Mehmet
Faruk
Bayrak’ın girişimleri ile kuruluş
sürecine başlayan Paşa Baba Çiftliği hızla
büyümektedir. 215 dekarlık bir arazi üzerinde kurulmuş olan çiftliğimizde şu anda
688’i sağmal toplam 1462 baş hayvan
bulunmaktadır. İşletmenin faaliyete başladığında 18 litre olan sağım hane ortalaması bir yıl gibi kısa bir sürede 30 litreye
çıkarılmıştır. Gebelik başı tohumlama
sayısı 1,8 olan işletmede 320 başlık 3 adet
sağmal ahır 1 adet doğumhane ve revir 1
adet (2x20) paralel sistem toplu çıkışlı

sağımhane, 1 buzağı ünitesi, 3 adet genç
hayvan bölmesi ve yem depoları olmak
üzere toplam 22 bin m2 kapalı olan bulunmakta olup işletmede inşaatlarımız halen
devam etmektedir. Çevre duyarlılığı kapsamında, bu tür işletmelerin temel sorunlarından olan gübre yönetimi konusuna
çok önem veren işletmemiz, elde edilen
gübrelerini seperatörden geçirmekte ve
ayrışan sıvı gübreyi çevreye zarar vermeyecek şekilde depolamaktadır. Bu amaçla
çiftliğimiz içerisinde 40 000 m3 kapasiteli
sıvı gübre lagünü inşa edilmiştir. Lagün
özel kaplama malzemesi ile kaplanmış
olup su sızdırmaz özelliktedir. Çıkan sıvı ve katı
gübrenin bitkisel üretimde daha yaygın kullanımı
amacı ile proje çalışmaları yapılmaktadır.
Kaba ve kesif yemi işletme dışından temin eden
işletmemizin uzun vadedeki hedefi, kendi yemini kendisinin üretmesidir. Hastalıktan ari işletme belgesine sahip olan
çiftliğimizde
üretilen
sütümüzün
somatik
hücre ve bakteri sayısı
kabul edilebilir sınırların

çok altında olup, kalite ve hijyene önem
verilmektedir.
Bilim ve teknolojiye büyük önem verilen
işletmede kurumsal bir yönetim anlayışı
olup, bilgi ve deneyimi yüksek teknik
kadro ve üniversite hocalarımızın bilimsel
desteklerinden yararlanılmaktadır. Kısa
vadede hedefimiz bin sağmal hayvan ve
30 tonun üzerinde günlük süt üretimidir.
Orta vadede 2000 baş sağmala, uzun
vadede ise toplam 5000 baş sağmala
sahip, yemini kendi üreten, sütünü kendi
işleyen, erkek hayvanlarını et üretimi
amaçlı besleyen entegre bir işletme oluşturmak temel hedefimizdir. İşletmemiz
Lüleburgaz’ın Evrensekiz beldesinde
kurulmuştur. Çalışanların bir kısmı yakın
yerleşim yerlerinden gelmekte bir kısmı
ise işletme içerisindeki lojmanlarda kal-

maktadır. İşletmede 1 adet müdür, 2 adet
veteriner, 1 adet zooteknist, 2 adet
vet.sağlık teknisyeni, 1 adet mali işler
sorumlusu 21 işçi, 2 bekçi, olmak üzere
toplam 30 kişi istihdam edilmektedir.
İşletmede günde 3 sağım yapılmaktadır.
Ahırlarımız Trakya iklim koşullarına göre
dizayn edilmiş olup, kışın rüzgar yazın
sıcaklık faktörlerin etkisini minimuma
indirecek önlemler alınmıştır.
İşletmede ineklerden maximum süt ve
döl verimi, yanında daha uzun bir ekonomik kullanma süresi hedeflenmekte
sürü yönetimi yemleme ve sağlık üreme
programları buna göre şekillendirilmektedir. ■

• Sütün mevsimi yoktur, 4 mevsim içilebilir. • Aklınızın takıldığı yerde süt için, devam edin.
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Sürdürülebilir bir süt sığırı
işletmesi için sürü hayvan
varlığının planlaması

Örnek hayvan varlığı hesabı
Sürü büyüklüğü = sağmal
inek sayısı + kurudaki inek sayısı
Sağmal inek sayısı = 450
Kurudaki inek sayısı =>
%16=kurudaki inek sayısı/sürü büyüklüğü
%16 = [kurudaki inek sayısı/(kurudaki
inek sayısı + sağmal inek sayısı]
0.16 = [x/(x + 450)]
x= 86

Prof. Dr. Armağan HAYIRLI (ahayirli_2000@yahoo.com)

Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum 25240.

Ü

lkemiz ve diğer pek çok ülkenin
nüfus artış projeksiyonu göz
önüne alındığında yakın gelecekte hayvansal kökenli gıda ihtiyacı
daha da artacaktır. Süt ve ürünleri hayvansal kökenli gıdalar içinde önemli yer
tutmaktadır. Diğer hayvansal kökenli
ürünlerin (yumurta, beyaz et, gibi) üretimine kıyasla, süt sığırcılığı gerek
kendi işletme masrafları ve iş gücü,
gerekse diğer endüstrilerin gelişmesine katkısı bakımından daha kapsamlı
ekonomik çıktı sağlamaktadır. Kaba
yemin esansiyel (mutlaka gerekli) olduğu da dikkate alındığında, süt sığırcılığının, çevresel faktörlere bağımlılığı
diğer hayvancılık sektörlerinden daha
fazla olmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde tarım ve hayvancılıkta üretim yapan köylü nüfusunun toplam nüfusa oranı %2-4 iken, ülkemizde
bu oran %35-40’tır. Bu rakamlar, genel
olarak ülkemizde hayvancılığın sektörel
ve profesyonel anlamda henüz yapılmadığını göstermektedir. Süt sığırı
işletmelerinde entansif sistemle kapasite artışına gidilmesi ile pazarda rekabet
edebilirliğin yanı sıra; 1) Üretimde ekonomik ve biyolojik verimliliğin artırılması, 2) Bu sektörde hizmet veren veteriner hekim, zooteknist, gıda uzmanları
ve pazarlama birimlerinin danışmanlık
hizmetlerini etkinleştirmesi, 3) Ürün
kalitesinin artırılması, 4) Bilimsel verilerin üretim pratiğinde kullanılması, 5)
Doğal kaynakların daha etkin kullanılması ve 6) Çevreye verilen zararın en
aza indirilmesi mümkün olacaktır.
Özetle, yakın gelecekte aile tipi hayvancılığın yerini, entansif sistem esasına

dayalı çalışan sürü büyüklüğü artmış
çiftlikler alacaktır.
Süt sığırının verimliliğini genetik ve çevresel faktörler ile bunlar arasındaki etkileşim belirler. Süt sığırı için en önemli
çevresel faktör, ona yaşam alanını hazırlayan insandır. Modern işletmelerin
tasarımında hayvanın fizyolojik gereksinimleri ve diğer çevresel faktörler mutlaka dikkate alınmalıdır. Genel olarak,
modern bir süt sığırı işletmesinin tasarımında şu hususlar dikkate alınmalıdır:
1) Bölgenin iklim koşulları, 2) Üretim
kapasitesi ve üretim tesisinin yerleşimi,
3) Hayvan seçimi ve yetiştirme teknikleri (besleme, üreme ve sürü idaresi),
4)Personel eğitimi ve idaresi, 5) Süt
sağım frekansı ve süt kalitesi, 6)
Çevresel kaygılar (gübre depolama,
koku ve su kalitesi, vb.),7) Finansal kaynak ve sürünün devamlılığı ve 8)
Gelecekte olası üretim kapasitesinin
artırılması (Anonim, 1976, 1991;
Thomas ve Erven, 1989).
Genel olarak, modern bir işletmede:
1) Buzağı ve düve yetiştirme istasyonu,
2) Sağmal inek barınağı,
3) Yem depolama ve silolar,
4) Sağım ünitesi ve süt depolama tankı,
5) Klinik ve karantina ünitesi ve
6) Gübre toplama havzası bulunmalıdır.

İşletme genelinde
hayvan varlığı ve akışı
Sürü idaresinde mevcut hayvan varlığının saptanması önemli bir konudur,
çünkü sürüde yapılacak tüm eylemler
buna bağlıdır. Ekonomik sebepler hariç
tutulduğunda bile, bir sirkülâsyon içinde kendini idame ettiren kapalı sistem

olan bir işletmede sürünün verimliliğini
artırmak için hayvanların %25’i her yıl
sürüden çıkarılır. Bu rakam normalde
%10’dur. Ancak, sürüyü de ıslah amacı
güdülürse sürüden çıkarma oranı artırılabilir. Böylece, tekrarlanan hastalıklara
sahip ve/veya sürü ortalamasına kıyasla
daha düşük süt üreten inekler sistem
dışı bırakılarak verimlilik ve karlılık artırılır. Bunun için uygun besleme, sağlık ve
üreme-ıslah protokolleri mutlaka titizlikle uygulanmalıdır. Bu konuda detaylı
bilgi mevcuttur (Hayırlı ve Çolak, 2011).
Sürdürülebilir sürü büyüklüğünü sağlamak için, sürüdeki tüm ineklerin %16’sı
kuru dönemde ve gebe olmalıdır.
Sürüdeki tüm ineklerin %4’ünün doğumlarına 3 hafta kalmış (prefresh veya
close-up), %12’sinin ise yeni kuruya çıkarılmış (far-off) gebe olması gerekir. Bu
nedenle, sürüdeki sağmal inek sayısından yola çıkarak, öncelikle hayvan akışı
sağlayabilecek sürü büyüklüğünün belirlenmesi gerekir (Tablo 1).

Sürü büyüklüğü böylece 536 olur (450 +
86). Sürüdeki ineklerin ise 22’si doğuma
yakın (536 * %4), 64’ü yeni kuruya çıkarılmış (536 * %12) gebe ineklerdir.
Sürüden çıkarma oranı %25 olarak belirlenmişse, her yıl bu sürüden 113 sağmal
inek ayrılacaktır (450 * %25).
Dolayısıyla, sürü büyüklüğünün devamı
için bu sürüye her yıl 2 yaşında toplam
113 düve sürüye katılmalıdır.
Diğer önemli konu ise buzağı sağkalım
oranıdır. Genellikle dişi buzağıların
doğumdan ilk anne olmaya kadar geçen
süreçte (24 ay) sağkalım oranı %75’tir
(Crowley ve ark., 1991). Dolayısıyla
sürüye katılacak düve sayısının belirlenmesinde sağkalım oranı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle:
Sürüye katılacak düve sayısı =
Gereken dişi buzağı sayısı*Sağkalım oranı
113 = x * 0.75, x = 151 dişi buzağı
(düve adayı)
Doğan buzağıların dişi olma oranı da
%50 olduğundan, her yıl gerçekleşmesi

Tablo 1. Sürdürülebilir sürü büyüklüğünü idame ettirmek
için sürü içindeki hayvanların dağılımı.
Grup
Sağmal inek
Kuru inek
Doğumu yakın
Doğumu uzak
Sürü büyüklüğü
Düve
Genel İşletme Toplamı

%

Baş

84
16
4
12
100
(Sİ*SÇO/SKO)*SB

450
86
22
64
536
151
686

*Sİ=sağmal inek sayısı; SÇO=sürüden çıkarma oranı; SKO=sağkalım oranı; SB=sürü büyüklüğü.

• Polis "alkol aldık mı" diye sorduğunda, "süt aldık" derseniz komik olmaz ama ceza da yemezsiniz.
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gereken doğum sayısı 302’dir. Yani, her
ay 25 doğum (302 / 12) gerçekleşmelidir. Bu, sürüde üreme protokolü ile ayarlanabilir (Hayırlı ve Çolak, 2011).
Kuzey Amerika’da buzağı ve düve yetiştirme istasyonu, yumurta tavukçuluğundaki “yarka üretimi” gibi ayrı bir
işletme tarzı olarak gelişmiştir. Düve
yetiştiriciliği süt üretiminin devamlılığı
ve sürü büyüklüğünün devam ettirilmesi-artırılması
için
önemlidir
(Hoffman, 1994). Düveler, yaşlı ineklere göre daha çok buzağı verecektir
(Crowley ve ark., 1991). Doğumun yıl
içine dağıtıldığı düşünülürse, yukarıda
verilen örnek doğrultusunda düve
yetiştiriciliğinde de, hayvanların belli
yaş aralıklarında gruplandırılması gerekir (Tablo 2). Bu işlem sürü sevk-idaresinin de etkin bir şekilde yapılmasına
yol açacaktır.
Sonuç olarak, üreticinin öncelikle sürü
büyüklüğü konusunda bir hedefi, dolayısıyla bu hedefe ulaşabilmek için uygun
alt yapısı (barınak, yemleme, sağım ve
pazar imkânı) bulunmalıdır.
Senkronizasyon programı ile sağmal
ineklerin gebeliği-doğumu yıl içine yayılarak, düve temininde süreklilik sağlana-

Tablo 2. Sürü içinde düvelerin
yaşlarına göre gruplandırılması.
Yaş Grubu (Ay)

%

Baş

0-2

8

12

3-5

12

18

20

30

6-8

12

18

9-12

18

27

13-15

12

18

16-24

38

57

Toplam

80

120

Genel toplam

100

151

Buzağı

Toplam
Düve

bilir. Ortaya çıkan farklı yaş grupları grup
yemleme yapılmasını da gerekli kılacak
ve neticede hedeflenen ağırlık, yaş ve
verime ulaşma değerlendirilebilir/sürdürülebilir olacaktır.
Planlanan sürdürülebilir sürü büyüklüğü hedefine ulaşmak ve ekonomik
duruma göre kapasite artışına gidebilmek için yetiştiriciliğin her evresinde

sürü sevk-idare programı, besleme,
sağlık ve üreme-ıslah protokolleri titizlikle uygulanmalıdır.
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• Süt doğanın bir mucizesidir. Mucizeyi için, mucize yaratın. • Çocuklarınızın sağlığı için süt için.
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Mayda Hayvancılık olarak
2012 hedefimiz et market
sayımızı 3’e çıkarmaktır
Çiftliğimiz Kırklareli ili Yoğuntaş Köyü Üçpınarlar mevkiinde
bulunmaktadır. İşletme 30 dönüm arazi üzerine kurulu
olup, 4000 metrekare kapalı alana sahiptir.

İ

şletmede 2x5 otomatik sağım ünitesi
17 metreküp yem karma vagonu, otomatik jeneratör, traktör vb. gibi bir
çiftlikte olmazsa olmazlar mevcut olup;
Mayda Hayvancılık, aslında süt üretim
çiftliği olarak düşünülse de, zaman içerisinde gerek süt, gerekse besi üzerine
çalışmalar yapmıştır. Türkiye şartlarında
gerek süt gerekse et fiyatlarında belli bir

standardı olmadığı için insanlar yaptıkları
yatırımlarla hayal kırıklığına uğruyorlar.
Ziraat Bankası’nın verdiği sıfır faizli krediler de bu hayal kırıklığının doğal sonucunu tetikliyor. Yatırımcılar aldıkları
kredileri sanki geri ödemeyecekmiş gibi
çok rahat ve bilinçsizce harcıyorlar,
ödeme günü geldiğinde kara kara düşünüp olumsuz düşüncelere dalıyorlar.

Hayvancılık özellikle de süt hayvancılığı
zorlu, yorucu, meşakkatli, sabır ve bilgi
gerektiren bir sektör; fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen hayvancılık bir aşk, bir
sevda, bu bir kara sevdadır.
Mayda Hayvancılık- Vuslat Çiftliği olarak
2012 hedeflerimiz halihazırda bir olan et
market sayımızı 3’e çıkarmak ,bu işletmelerde kendi ürettiğimiz hayvanlardan elde

ettiğimiz et ve süt ürünlerini tüketicilere
en sağlıklı ve ekonomik şekilde ulaştırmaktır.
Son olarak şunu belirmek isterim ki hayvancılık meşakkatli fakat kara bir sevdadır; seven her şeyi yapar her zorluğu
yener ve sonunda mutlu olur. Hep beraber mutlu yarınlar için hayırlı, bereketli
ve sağlık dolu nice yıllar. ■

Süt içmek, sınavlarda başarı getirir. • Süt içemediğiniz zamanlarda süt banyosu yapın.
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UZMAN GÖRÜŞÜ

Yoğurdu en sağlıklı gıda
yapan 10 temel neden
Yrd. Doç. Dr. Yeliz YILDIRIM

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Y

oğurt yarı katı fermente bir süt
ürünüdür. Kıvamı, tadı, içeriği ve
aroması bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Hem yaşlı hem de
gençler için oldukça sağlıklı bir gıdadır.
Özellikle çocuklar için dengeli bir protein, yağ, karbonhidrat ve mineral kaynağı ve çocukların severek tükettiği bir
kombinasyondur. Kalın bağırsakları
hassaslaşmış ve laktaz aktivitesini yitirmiş yaşlı insanlar için ise oldukça
değerli bir gıdadır.
Yaşlı bağırsaklarda, toxin üremesini ve
kanser oluşumuna neden olan bakterilerin gelişmesini engelleyen bifidus
bakterileri sayıları oldukça düşük
düzeylerde bulunmaktadır, dolayısıyla
yoğurt kültürlerinin sağladığı yararlar
yaşlı bireylerde daha kritik bir önem
arzetmektedir.
Yoğurt kültürlerinin sütte üreyebilmesi
için çiğ sütün antibiyotik ve herhangi
kimyasal bir katkı maddesi içermemesi,
mastitli süt, kolostrum sütü ve acılaşmış
süt olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde yoğurt bakterileri sütte üreyerek
yoğurt yapamazlar.
1. Yoğurdun sindirimi sütün sindiriminden daha kolaydır. Protein alerjilerinden veya laktoz intolerance
dediğimiz laktaz enzimi eksikliğinden
dolayı süt tüketimini tolere edemeyen
bireyler yoğurt tüketimini tercih edebilirler. Fermentasyon prosesi yoğurdun süte nazaran sindirilebilirliğini
artırmaktadır.
Aktif canlı kültürler laktaz (ki bu enzim
laktoz intoleranslı bireylerde bulunmamaktadır) ve beta galaktozidaz enzimleriyle laktoz intoleransı olan bireylerde
laktozun parçalanmasına ve emilmesine
yardımcı olurlar. Fermentasyon prosesinde açığa çıkan bakteriyel enzimler süt
proteinlerinden kazeinide kısmen parçalayarak daha kolay sindirilmesine ve
alerjik etkisinin de azalmasına neden
olur. Pediatrik alanda da edinilen tecrübeler süt tüketimini tolere edemeyen
çocukların yoğurdu herhangi bir bağırsak rahatsızlığı yaşamadan kolaylıkla
tüketebildiğini ortaya koymaktadır.
Yoğurt genel olarak sütten daha az laktoz içermektedir.
Fermentasyon bakterileri süt şekeri
olan laktozu parçalayarak glukoz ve
galaktoza ayrıştırmakta ve bunlar da
laktoz intoleranslı bireyler tarafından
kolaylıkla emilebilmektedir.

2. Yoğurt kolon sağlığına katkıda bulunmaktadır. Çok genel bir inanış vardır:
Kişi ancak bağırsakları sağlıklıysa sağlıklı
sayılır. Yoğurt tüketen kişi bağırsaklarını
iki şekilde desteklemiş olur: Birincisi
yoğurt kalın bağırsak sağlığını dengeleyen laktik asit bakterilerini içermekte ve
aynı zamanda kolon kanser riskini azaltmaktadır.
Basitçe yoğurtta bulunan iyi huylu bakteriler zararlı maddeleri (nitrit ve nitrat
gibi zararlı maddeleri henüz nitrozaminlere dönüşmeden) karsinojenik hale gelmeden deaktive etmektedir. İkinci olarak
yoğurt kolon sağlığı için mutlak gerekli
olan ve ayrıca kolon kanseri riskini de
azaltan kalsiyum minerali açısından
önemli bir kaynaktır. Kalsiyum bağırsakta kanser oluşturabilecek safra asitlerini
bağlayarak kolon duvarını irrite etmesini
engeller.
Günlük diyetlerinde yüksek düzeyde kalsiyum alan insanlarda (genelde
İskandinav ülkelerinde yaşayan halk)
kalın bağırsak kanserlerine daha az yakalanmaktadır.
3. Yoğurt diğer besinlerin biyoyararlılığını artırmaktadır. Yoğurt, kalsiyum ve B
vitaminlerinin emilimini artırmaktadır.
Yoğurtta bulunan laktik asit süt kalsiyumunun sindirilmesine ve daha kolay
emilmesine yardımcı olmaktadır.
4. Yoğurt immun sistemi uyarmaktadır.
Yapılan bir araştırmada, 68 kişiye 3 ay
boyunca günde 2 kase canlı ve aktif kültür içeren yoğurt yedirilmiş ve bu sürenin sonunda bireylerde yüksek düzeyde
interferon (immun sistem uyarıcı) üretildiği belirlenmiştir.
Yoğurtta bulunan bakteriyel kültürlerin
kanda enfeksiyonlara karşı savaşan
beyaz hücreleri de uyardığı ortaya konmuştur. Yine yapılan bazı çalışmalar,
yoğurt kültürlerinin deney hayvanlarında anti tümör etkili bir faktör içerdiğini
vurgulamaktadır.
5. Yoğurt bağırsak enfeksiyonlarının
ardından iyileşmeye yardımcı olmaktadır. Bazı viral ve bakteriyel ajanlar bağırsak epiteline be özellikle de laktaz üreten
hücrelere zarar verirler.
Bunun sonucunda laktoz emilim problemleri açığa çıkar. Çocukların bağırsak
enfeksiyonlarından yaklaşık bir veya 2 ay
sonrasına kadar süt tüketimini tolere
edememelerinin nedeni budur.

Yoğurt hem daha az laktoz içermesi hem
de daha fazla laktaz içermesinden dolayı
hasara uğramış bağırsak tarafından
daha kolay tolere edilebilir. Ayrıca yoğurt
diyare için oldukça populer ve iyileştirici
özelliği olan bir gıdadır. Çocuk doktorlarının çoğu çocukların sindirim sistemine
ilişkin rahatsızlıkları için yoğurt tüketimini önermektedir. Yapılan araştırmalar
yoğurt tüketen çocukların diyareden çok
hızlı bir şekilde kurtulduklarını ortaya
koymaktadır.
6. Yoğurt maya enfeksiyonlarını azaltmaktadır. Yapılan bir araştırmada günde
250 gram kadar canlı ve aktif kültür içeren yoğurt tüketen kadınlarda vaginal
maya enfeksiyon insidensinin oldukça
düşük olduğu belirtilmektedir.
7. Yoğurt kalsiyum açısından zengin bir
kaynaktır. Günde yaklaşık 250 gram
kadar yoğurt tüketen çocukların günlük
kalsiyum ihtiyacının yarısı, yetişkinlerin
ise günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık
%30 ila 40’ı karşılanmktadır. Canlı aktif
kültürler kalsiyum absorbsiyonunu artırmakta ve dolayısıyla aynı miktardaki sütten alınan kalsiyumdan daha fazla kalsiyum sağlamaktadır.
8. Yoğurt mükemmel bir protein kaynağıdır. Sade yoğurt 250 gramda yaklaşık
10-14 gram kadar protein içermektedir
ki, bu rakam yetişkin bir bireyin günlük
alması gereken protein miktarının
%20’sini karşılamaktadır. Yine canlı aktif
kültür içeren yoğurtların aynı miktarda

tüketilen sütten daha fazla protein sağladıkları de bir gerçektir. Yoğurt kültürleri
süt proteinlerini parçalayarak daha kolay
sindirilebilir hale getirirler.
9. Yoğurdun kolesterolü düşürücü özelliği bulunmaktadır. Yoğurdun kan kolesteraol seviyesini düşürdüğüne ilişkin çalışmalar bulunmaktadır. Bu durum yoğurt
kültürlerinin kolesterolü parçalamasına

veya yoğurdun safra asitlerine bağlanmasından veya her ikisine birden bağlanmaktadır.
10. Yoğurt büyümeyi destekleyen seçkin
bir gıdadır. Yoğurdun iki temel özelliği
çocuklardaki emilim problemlerinin
giderilmesinde rol oynar: birincisi proteinlerin kolaylıkla sindirilebilmesi, ikincisi
yoğurttaki laktik asidin mineral emilimlerini artırmasıdır.

Yoğurt tüketimi hakkında
önemli hususlar
En sağlıklı yoğurt sade yoğurttur. Satın
alırken mutlaka içindekiler bölümü dikkatle incelenmeli, içerisinde sadece süt
ve yoğurt kültürleri bulunan yoğurtlar
tercih edilmelidir. Şeker, bitkisel yağ ve
çeşitli aroma maddeleri gibi katkı maddeleri içeren yoğurtlar, daha fazla kalori, daha az yoğurt tüketimine neden
olacağı için uygun değildir. Bunun
yanında yoğurdun üretim ve son kullanma tarihleri de içerdiği kültürlerin
canlı ve aktif olması açısından gözetilmesi gereken bir husustur.
Yoğurt çok yönlü bir gıdadır. Dolayısıyla
özellikle çocuklar için kalorisi ve yağ
oranı yüksek birçok gıdanın yerine
yoğurt kullanılabilir. Örneğin salatalarda
mayonez yerine, çocuklar için dondurma
yerine, yemeklerin yanında soğuk içecek
olarak kola veya diğer gazlı içecekler
yerine, meyvelerle zenginleştirerek tatlı
yerine, unlu mamüllerde tereyağ veya
krema yerine tüketilmesi oldukça sağlıklı
tercihler olacaktır. ■

• Bir insan evladı, doğumundan ölene kadar süt içebilir. • Hiçbir teknoloji süt yapamaz.
Ocak - Şubat 2012
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BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

Ahmet Bey Çiftliği olarak

önceliğimiz teknolojik altyapıyı
oluşturmaktır...

B

estar Tarım ve
Hayvancılık A.Ş.
2009 yılında 4 arkadaşın bir seyahati sırasında ortaya çıkmış bir projedir.1 senelik araştırma,
çiftlik gezileri, fizibilite
çalışmaları sonrası 2010
yılı şirket kurulumu
gerçekleşmiş 2010 yılı
sonu da inşaat ruhsatı
alınarak inşaata başlanmıştır.

2011 yılı sonunda projenin birinci ve ana
kısmı olan 4 sağmal ahır, kuru ahırı, revir,
doğumhane, silaj ve yem depoları ve
sağım hanemiz yüzde 90 oranında
tamamlanıp 1 Aralık 2011 tarihinde
Amerika’dan ithal ettiğimiz 545 adet
gebe düvemizin gelişiyle işletmemiz faaliyetine başlamıştır.
Çiftliğimiz Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi
Ahmet Bey kasabasında bulunmaktadır.
Kurulum aşamasında Proje yönetimi ve
inşaat da Akcan Proje, hayvan sağlığı ve
yerel organizasyonlar da Asım Karakaya,

işletme yönetimi ve diğer bütün detaylarda Hedef Tar’dan danışmanlık hizmeti
almış bulunuyoruz.
Çiftliğimiz de ilk amacımız teknolojik
altyapıyı oluşturmak, bunu kaliteli bir
ekip ile harmanlayıp iyi bir organizasyon
yapısı içinde, çevreye duyarlı, kalite standardı yüksek, sektöre ve ülkesine faydalı
olmaya çalışan bir işletme kurmaktır.
Orta vadede kurmayı planladığımız
tarımsal birliktelikler İle beraber kalitenin ilk unsuru olan yem standardımızı da
arttırarak hem sanayiciye hem de tüketiciye en verimli ve en sağlıklı sütü servis
etmek istiyoruz. İstediğimiz hedeflere
ulaşıp hem işletme sayımızı arttırmak
hem de katma değer yaratacak bir markayı piyasaya sunmak projemizin son
noktası olacaktır.
Bittiğinde 1200 sağmal olması planlanan
Ahmet Bey Çiftliğimizde bir Ar-Ge merkezi kurmayı planlıyoruz. Burada yapacağımız uygulamalarla ve yetiştireceğimiz
genç, yeni mezun arkadaşları göndereceğimiz yurt dışı programlarıyla sektöre artı
değerler katmayı planlıyoruz.
Bizim Trakya bölgesini seçmemizin en
önemli sebebi hastalıktan ari olması bu
sebeple hayvan girişlerinin bölgede daha
kontrollü yapılması gerekiyor. Süt kalitesini arttırmak için yemin kalitesinin arttırılması, bunun için de tedarik bölgelerinde ki söz sahibi insanlarla işbirliğine gidilmesi ve örnek projeler ortaya koyulması
gerekmektedir. Son olarak da yeni yatırımcılara tavsiyem yatırıma başlamadan
önce özellikle son bir kaç sene içinde
yapılan çiftlikleri gezmeleri yatırım maliyetlerini ve finansman planlamalarını ona
göre yapmalarıdır. ■

• Bir inek günde 35 lt., yılda 12.000 lt. süt verebilir. Birine inek derken bir daha düşünün. İneklere saygı
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Kimse kızmasın süte
müdahale edeceğiz
Kamu şirketi Et ve Balık Kurumu (EBK),
süte müdahale etmek için yeniden yapılanıyor.
EBK Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ulubaş,
kurumun adının 'Süt, Et ve Balık Kurumu'
olarak değişeceğini, ayrıca kurum bünyesinde
Piyasa Araştırma ve İzleme Daire Başkanlığı
kurulacağını belirtti.

T

am 60 yıl önce 40 milyon TL sermaye ile kurulan, geçen yılı bu
rakamın 10 katı ciro ile kapatan
Et ve Balık Kurumu (EBK) 'süt' işine
giriyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker'in önceki gün
İzmir'de yaptığı açıklamanın detaylarını
kurumun
Yönetim
Kurulu
Başkanlığı'nı ve Genel Müdürlüğü'nü
yürüten Bekir Ulubaş, açıkladı. Bir
gecikme olmadığı takdirde kurumun
adının şubat ayı içinde 'Süt, Et ve Balık
Kurumu' olarak değişeceğini, tüm
tabelaların da bu halde düzenleneceğini açıklayan EBK Yönetim Kurulu
Başkanı Ulubaş, kurumdaki değişiklikle ilgili çalışmaları sonlandırmaya
çalıştıklarını söyledi. Bu sebeple önümüzdeki hafta Bakan Eker'e tekrar bir
sunum yapacaklarını kaydeden EBK
Yönetim Kurulu Başkanı, "Bakanın
değerlendirmesinin ardından sivil toplum kuruluşlarından bir değerlendirme alacağız. Ardından dosya Meclis'e
gidecek. Konunun şubat ayı bitmeden
Meclis gündemine geleceğini düşünüyorum." dedi. 'Değişikliğin onaylanması halinde EBK ette yaptığı gibi sütte de
satışa mı başlayacak?' şeklindeki soruya, "Hayır. Sadece süt fiyatları düştüğünde veya yükseldiğinde piyasaya
müdahalede bulunulacak. Kimse kızmasın." diye yanıt verdi. "Mesela piyasada sütün bol olduğu ve fabrikaların
bu bolluk sebebiyle kapasite düşürmeye başladığı bir dönemde, özel sektör
fabrikalarında fiyat farkı desteği karşılığında süt tozu ürettirilecek. Bunlar
bu şirketlerin depolarında 'depo ücreti
teşviki' ile muhafaza edilecek." diyen
Ulubaş, süt kıtlığı yaşanmaya başladığı
an bu üretim fazlasının piyasaya sürüleceğini aktardı.
Süt üretimindeki fazlalık veya azlık
tehlikelerini 'Süt, Et ve Balık Kurumu'
bünyesinde
kurulacak
Piyasa
Araştırma ve İzleme Daire Başkanlığı
çalışanlarının pazar araştırması yaparak önceden fark edeceğini ifade eden
Yönetim Kurulu Başkanı, ayrıca kuruma fikir vermesi için, içinde özel sektör
temsilcilerinin de bulunacağı 50 kişilik

bir 'süt komisyonu' kurulacağını açıkladı. Süt ve gıda mühendislerinin istihdam edileceği Piyasa Araştırma ve
İzleme Daire Başkanlığı'nın bu komisyonun görüşleri çerçevesinde hareket
edeceğini kaydeden Ulubaş, "Kurum
son derece ciddi bir şekilde süt konusuna eğilecek. Ama kimse merak
etmesin, etteki gibi sütte bir perakende satışı olmayacak. Dünyayı yeniden
keşfetmeye gerek yok. Bu uygulama
Avrupa'da şu an işliyor. Biz de tüketicinin aleyhine oluşacak durumları önlemek için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz." dedi. Sektör öncülerine göre
bunun gerçekleşmesi halinde 2010'da
yaşanan kırmızı et krizi gibi bir olayın
tekrar yaşanma ihtimali ortadan kalkacak. Çünkü kırmızı et fiyatları, süt iyi
para ettiği zaman çiftçinin kesime hayvan vermemesi sebebiyle yükseliyor.
Süt fiyatları da, süt para etmediğinde
çiftçinin hayvanları sürekli kesime
götürmesi ile yükseliyor. Kurumun
yeni yapısı, uzmanlara göre tüketiciyi
olumsuz etkileyen bu dalgalanmaları
ortadan kaldırabilir.
Son yıllarda açılan perakende mağazaları ile bilinirliğini artıran Et ve Balık
Kurumu 2011 yılını 400 milyon TL ciro
ile kapattı. EBK Genel Müdürü Ulubaş,
et piyasasındaki dalgalanmaları durdurmak niyeti ile 17 büyük şehirde
100 franchising mağaza verme yetkisi
alan ve şu ana kadar 86 mağazaya ulaşan kurumun, şu an sektördeki dalgalanmalara 'yüzde 6' oranında etki edebildiğini söyledi. "Ama kurumun ülkedeki bilinilirliği yüzde 20'yi aştı." diyen
Ulubaş, EBK'nın şu an 17,5 TL'ye KDV
dahil kıyma satabildiğini, dükkan
açtıkları yerlerde piyasayı dengelediklerini ifade etti. ■

ve sevgi gösterin. • Kendi sağlığınız için süt için.
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Hayvancılık sektörü için
2012 zor bir yıl olacak...
Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

H

ayvancılık sektöründe son
dönemde yaşananlar 2012’nin
çok zor bir yıl olacağını gösteriyor. Öncelikle sektörde yaşanan son
gelişmeleri ve bu yıla damgasını vuracak kararlara bakalım.
1- Bakanlar Kurulu Kararı ile 26 Haziran
2010 tarihinde Et ve Balık Kurumu’na
sıfır gümrükle canlı hayvan ve et ithalat
yetkisi verilmişti. 28 Aralık 2011 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar
Kurulu Kararı ile ithalat izni 31 Aralık
2012’ye kadar uzatıldı. Bunun anlamı
2012’de canlı hayvan ve et ithalatın tüm
hızıyla devam edeceğidir.
2- Devletin iki yıl ödemesiz 7 yıl vadeli
sıfır faizli kredisi ile süt hayvancılığı
yatırımı yapanların kredi geri ödemeleri bu yılın ikinci yarısında başlayacak.
Birçok yatırımcının krediyi geri ödemede zorlanacağı ifade ediliyor. Sıfır faizli
kredi ile ilgili bir başka önemli sorun ise
2011’de onaylanmış kredilerin bir bölümünün ödenmemesi. Yatırımcılar alamadıkları krediyi bu yıl daha yüksek
maliyetle kullanmak zorunda kalacak.
Yatırımcıların maliyeti yükselecek.
Türkiye’nin değişik bölgelerinde milyonlarca liralık yatırım yapan birçok
girişimci bu konuda endişeli.
Görüştüğümüz yatırımcıların anlattıkları özetle şöyle: “Biz devlete, verilen sıfır
faizli 7 yıl vadeli krediye güvenerek bu
sektöre girdik. Çok büyük yatırım yaptık. Ziraat Bankası’na başvurduk.
İstenen teminatı verdik. Kredimiz onaylandı. Kredinin bir bölümünü kullandık.
Geri kalanı talep ettiğimizde para yok
diyerek vermediler. Şimdi yıllık yüzde 3
komisyon, ayrıca her yıl için yüzde 1.5
komisyon ödememiz isteniyor. Kredinin
geri ödemesi ise 7 yıl yerine 6 yıla çekiliyor. Aynı yatırım için iki farklı vade ve
ödeme koşulu olan kredi kullanmış olacağız. Yatırım maliyetimiz çok yükselecek. Planlarımız altüst oldu.”
Sıfır faizli kredi kullanan yatırımcıların işi
kolay değil. Özellikle hayvancılık sektörünü yeterince bilmeyenler için çok
zorlu bir süreç başlıyor. Hazine adına
krediyi kullandıran Ziraat Bankası’nın
üst düzey yönetimi de tamamen değişti.
Banka yönetiminin hayvancılığa bakışı
bu süreci doğrudan etkileyecektir. Kredi
Politikaları Genel Müdür Yardımcısı
Cengiz Göğebakan’ın söyledikleri Ziraat
Bankası’nın pozisyonu hakkında ipuçları
veriyor. Cengiz Göğebakan, banka olarak tarımda endüstrileşmenin altyapısını güçlendirmek için çalışacaklarını söylüyor. Sıfır faizli kredi konusunda ise çok
net mesaj veriyor: “Yatırım kredileri,

müşteriye nakit olarak verilmez. Yatırım
gerçekleştikçe belgeye dayalı olarak
verilir. Yeni yılda daha az sübvansiyonlu
kredi alabileceğini düşünen yatırımcılar,
yatırım gerçekleşmeden sübvansiyonlu
kredinin bir an önce kendi hesabına
aktarılmasını istiyor. “Nasıl olsa bu daha
ucuz, hesabıma geçsin ben sonra kullanırım” diye düşünenler var. Fakat, yatırım gerçekleşmeden, belge olmadan
krediyi vermemiz mümkün değil. Kaldı
ki, Ziraat Bankası olarak biz bu sübvansiyonlu kredilere sadece aracılık yapıyoruz. Kredinin kaynağını Hazine veriyor.
Hazine ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın belirlediği ve kamuoyuna
açıkladığı kararname ve uygulama tebliği çerçevesinde sübvansiyonlu krediyi
kullandırıyoruz. Bize verilen bütçenin
dışına çıkmamız mümkün değil. Bu
nedenle kredisi 2011’de onaylansa bile
yatırım gerçekleşmemişse yatırımcı yeni
çıkacak kararname çerçevesinde kredi
alabilecek.”
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
milletvekillerinin sorularını yanıtlarken
verdiği bilgiye göre, 1 Ağustos 2010
tarihinde başlatılan sıfır faizli kredi
uygulaması kapsamında 2011 sonu itibariyle 6.2 milyar lira kredi kullandırıldı.
Büyük bölümü süt ve besi hayvancılığı
yatırımlarına verilen krediden yaklaşık

35 bin kişinin yararlandığı tahmin ediliyor. Bu veri, sıfır faizli kredinin 2012’ye
damgasını vuracağını gösteriyor.
3- Biyogüvenlik Kurulu’nun genetiği
değiştirilmiş 3 soya geninden sonra 13
mısır genine izin vermesi, GDO’lu yemle
beslenen ve beslenmeyen hayvanlardan
elde edilen ürünleri tartışma gündemine taşıdı. GDO’lu yemle beslenen hayvansal ürünlerin etiketlenmesi konusunda kampanyalar yapılması gündemde.
Bu yılın en çok tartışılan konularından
birisi olacak gibi görünüyor.
4- Bu yılın en önemli sorunlarından birisi kuşkusuz girdi fiyatlarındaki yükselme olacak. Soya,mısır ve diğer bir çok
yem hammaddesinde dışa bağımlı olan
Türkiye, dövizdeki artışa bağlı olarak
yem hammaddesini daha pahallıya
ithal edecek. Yerli üretimde de girdi
maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle,
bu yılda hayvancılık yapanlar yem fiyatının yüksekliğinden haklı olarak şikayetçi olacaklardır. Genel beklenti
2012’nin kurak bir yıl olacağı yönünde.
Eğer yeterli yağışı olmaz ve kuraklık
etkili olursa yem maliyetindeki artış çok
daha yüksek olur.
5- Yeni yatırımlarla çiğ süt üretiminde
büyük bir artış bekleniyor. Mevcut üretimi bile tüketmekte zorlanan Türkiye,
artan çiğ süt üretimi ile yeni bir kriz
yaşayabilir. Böyle bir krizin yaşanmama-

sı için çok yönlü önlemlerin şimdiden
alınması gerekir. Okul sütü projesi,
soğuk zincir korunarak marketlerde süt
satılması, süt tozu üretiminin doğru
biçimde desteklenmesi gibi. Ayrıca süt
tozu ithalatına kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor.
6- Hayvancılık sektörü açısından
2012’nin olumlu gelişmeleri ise, tarıma dolayısıyla hayvancılığa verilecek
desteklerde azda olsa bir artış olması
sektörün yararına olacaktır. Türkiye’de
ilk olarak hayvansal ürünlerde sığır,
dana eti ve ürünleri, koyun, keçi eti ve
ürünleri, kümes hayvanları eti ve ürünleri, balık, süt ve süt ürünleri, bal ile
yumurtada müdahale kurumu oluşturulacak. Bu konuda hazırlanan yasa
taslağının Meclis’te görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Et ve Balık Kurumu
yeniden yapılandırılarak hayvansal
ürünlerde piyasa düzenleme görevini
üstlanacak. Hayvansal Ürünler Piyasa
Düzenleme Kurumu’na bağlı olarak Et
ve Balık Kurumu Hayvansal ve Su
Ürünleri Üretim Lisanslı Depoculuk
İthalat İhracat Sanayi ve Tic. A.Ş. (EBK
LİDAŞ) kurulacak.
Özetle, çiğ süt fiyatının 2008’de 35- 40
kuruşa kadar düşmesi sonucu o dönem
yaklaşık 1 milyon süt hayvanı kesime
gitti. Bunun faturası iki yıl sonra et fiyatlarının artması ile büyük bir krize dönüştü. İki yıldan beri kasaplık canlı hayvan,
besilik dana, karkas et ve kurban bayramında da kurbanlık hayvan ithalatı yapılıyor. İki yılda ithalata ödenen döviz 2
milyar dolara ulaştı. Bundan ders alınmaz ve süt fiyatı belli bir seviyede tutulamazsa 2012’de yaşanacak sıkıntılarında eklenmesi ile hayvancılıkta yeni bir
kriz ortaya çıkabilir. Böyle bir krizin
yaşanmaması için sektörün her kesimi
duyarlı olmalı. Gerekli önlemler şimdiden alınmalı. Yarın geç olabilir. ■

• Süt içerken ütü yapmak zevk verir, can sıkmaz. • Bakkal ya da marketinizden her gün süt alınız.
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S

ut sığırcılığında karlılığı etkileyen
en önemli faktörlerden birisi
ureme performansıdır. Son 3040 yıllık periyotta genetik ilerleme ve
sut verimi artışına paralel olarak, ilk
tohumlamada gebelik oranının %65
‘ten %45’e duştuğu (Butler, 1998),
gebelik başına yapılan tohumlama sayısının 1.62’den 2.91’e (Silvia, 1998)
yukseldiği görulmektedir. Ayrıca ureme
problemleri nedeniyle ortaya çıkan kaybın inek başına yıllık 52$ seviyelerinde
(Bellows ve ark., 2002) olduğu bildirilmektedir. Servis periyodunun 1 gun
uzamasının gunluk maliyeti de değişik
araştırıcılar tarafından (Plaizier ve ark.,
1998; French ve Nebel, 2003) yaklaşık
2-4 $/inek olarak hesaplanmıştır. Son
yıllarda sut verimi artışına paralel olarak döl verim kriterlerinin kötuleşmesi
yuksek sut verimi yönunde yapılan
seleksiyonun yan etkileri olarak değerlendirilebilir (Leroy ve ark., 2008). Zira
son 40 yılda yuksek sut verimi yönunde
yapılan seleksiyonlar hem rasyon, hem
de vucut rezervi kaynaklı besin maddelerinin öncelikle meme bezlerine ve sut
verimine yönlendirilmesine neden
olmuştur. Besin madde kullanımın
önceliği sut uretimi olan modern sut
sığırlarında metabolik ve hormonal
stresler hipotalamus-hipofiz-yumurtalık eksenindeki dengeleri bozmakta ve
sonuçta ureme ile ilgili olumsuzluklar
ortaya çıkmaktadır (Ferguson, 2005;
Garnsworthy ve ark., 2008a).
Yuksek verimli hayvanlarda kızgınlık
suresi (6.2 saate karşı 10.9 saat, Lopez
ve ark., 2004) ve belirleme oranı
duşmekte (1985: %50.9, 1999: %41.5,
Washburn ve ark., 2002), servis periyodu uzamakta (Roche ve ark., 2000;
Gong, 2002), anöstrus görulme sıklığı
yukselmekte (Mwaanga ve Janowski,
2000), oositlerin döllenme kabiliyetleri
duşmekte (Leroy ve ark., 2008), ikizlik
artmakta (Wiltbank, 2009), embriyonal
kayıplar yuksek (Silke ve ark., 2002)
olmaktadır. Ancak duvelerde ureme
performansının kötuleşmemesi (Lucy ve
ark., 2001) ve döl veriminin kalıtım
derecesinin duşuk olması (<0.10; Pryce,
2002) genetik yapıdan ziyade diğer çevresel faktörlerin son yıllarda ureme performansında gözlenen duşuşte daha
buyuk etkiye sahip olduğuna işaret
etmektedir. Barınak, suru yönetimi
(ureme kayıtları, kızgınlık tesbiti, çiftleştirme, vucut kondusyonu, yemlik yönetim hataları vb.), hastalıklar ve besleme
(prenatal, cinsi olgunluk öncesi ve sonrası, laktasyondaki ineklerin beslenmesi) en önemli çevresel faktörlerdir.

Assist. Prof. Dr. Uğur Serbester

Niğde Üniversitesi Bor Meslek
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Kızgınlık tespit kriterlerinden olan atlama davranışı serbest duraklı ahırlarda
geleneksel ahırlara göre daha yuksektir
(Caraviello ve ark., 2006). Ahırlarda
genellikle beton zemin iş kolaylığı ve
temizlik nedeniyle tercih edilmektedir,
ancak toprak zeminde beton zemine
göre 15 kez daha yuksek atlama davranışı olması (Vailes ve Britt, 1990) topallık
oranın daha duşuk olması (Cook ve ark.,
2004) alternatif çözumleri gerektirmektedir. Ayrıca işletmelerde ayak banyosu,
doğum bölmesi temizlik ve hiyjeni ile
dezenfeksiyonu gibi suru sağlık koruma
da
çok
önemlidir
uygulamaları
(Garbarino ve ark., 2004; Caraviello ve
ark., 2006). Kayıt tutma, kızgınlık tespiti,
tohumlama işleri, suru sağlık koruma,
çalışanların yönetimi, barınak tipi ve
özellikleri, yemlik yönetimi, gruplama
gibi suru idari uygulamaları ureme performansını etkilemektedir (Meadows ve
ark.,2005; Silver, 2006; Olynk, 2008).
Sut sığırlarında 25-26°C sıcaklık, stresi
için kritik kabul edilmektedir (Berman ve
ark., 1985). Yine deri sıcaklığının 35°C
nin uzerine çıkması serinletme ve önlem
almayı gerektirecek bir sıcaklık eşiğidir
(Thatcher ve ark., 2010). Sıcak yaz aylarında sut inekleri laktasyonla birlikte
vucutlarında uretilen ısı yukunun artmasına (Kadzere ve ark., 2002) ve çevreyle
olan ısı değişiminin azalması nedeniyle
sıcaklık stresine maruz kalmaktadır.
Sıcaklık stresi koşullarında yuksek ısı
yukunden kurtulmak için mucadele
eden hayvanın yaşama payı gereksinmesi artar (Collier ve ark., 2008) ve yem
tuketiminde duşuş gözlenir (Shwartz et.
2009; Rhoads ve ark., 2009). Schwartz
ve ark. (2009) sıcaklık stresi altındaki

ineklerde yem tuketiminde %29 ve sut
veriminde %33’luk duşuş gözlendiğini
bildirmiştir. Sıcak koşullarda strese
neden olan ısı yuku ve ısı yukunun oluşturduğu davranışsal, hormonal ve metabolik değişimler ineklerde postabroptif
enerji, yağ ve protein metabolizmasını
değiştirmekte, karaciğer fonksiyonlarını
bozmakta, oksidatif strese neden olmakta, immun sistemi baskılamakta ve
ureme performansını kötuleştirebilmektedir (Bernabucci ve ark., 2010).
Çiftlik hayvanlarının gelecekteki verimlilikleri hayatlarının erken devrelerindeki
gelişimlerinden önemli duzeyde etkilenir (Caton ve ark., 2007; Gardner ve
ark., 2009). Bazı araştırıcılar bunun
fötal gelişim sırasını da kapsadığını
ifade etmektedirler (Ashworth ve ark.
2009a; Ashworth ve ark., 2009b). Fötal
dönemde anneden farklı nedenlerle
gelen uyarıların (hastalık, besleme
yetersizliği, sıcaklık stresi gibi nedenlerle) yeni doğan bireylerin gelecek
yaşamlarını etkilemesi konsepti fötal
veya gelişimsel programlama olarak
tanımlanmaktadır (Vonnahme, 2007).
Martin ve ark. (2007) geç gebelikte %42
ham protein içeren ek yemi 0.45 kg/gun
duzeyinde verdikleri ve vermedikleri
analardan doğan dişi buzağıların
buyume ve ureme performanslarını
incelemişlerdir. Her iki grubun buzağıları da benzer canlı ağırlıkta ve yaşta cinsi
olgunluğa ulaşmalarına ve benzer kızgınlık aktiviteleri göstermelerine rağmen ek yem alan analardan doğan
duvelerin gebelik oranlarının almayanlardan
daha
yuksek
olduğu
görulmuştur. Bununla birlikte, maternal
beslemenin duvelerde döl verimine

etkilerini inceleyen bazı çalışmalarda
duvelerin ureme performansının fötal
dönemdeki beslenmeden etkilenmediği
de rapor edilmiştir (Pryce, 2002; Swali
ve Wathes, 2006). Berry ve ark. (2008)
yaptıkları çalışmada yavruların gelecekteki yaşama guçleri, verimleri ve ureme
performanslarının anaların sut verimi ile
ilişkili olduğunu, yavruların doğum
öncesi (yumurta, embriyo veya fötus
olarak) maruz kaldıkları koşulların gelecek yaşamdaki performanslarını önemli
duzeyde etkilediğini saptamışlardır.
Banos ve ark. (2007) ana yaşının duvelerin döl verimini etkileyebileceğini bildirmiştir. Zira erken yaşta çiftleştirilen ve
erken yaşta doğuran duveler hala
buyumeye devam etmektedir. Erken
yaşta doğuran duvelerin fötusleri besin
madde ihtiyaçlarını karşılama bakımından ananın kendi metabolik ihtiyaçlarıyla yarışmak zorunda kaldığı için (Rhind,
2004; Banos ve ark., 2007) ilk doğumlarında uremeyle ilgili problemler yaşanabilir. Plazmada insulin, IGF-1, triiodotironin ve leptin duzeyi besleme durumu iyi
olan hayvanlarda yukselirken, yetersiz
beslenenlerde duşmektedir (Rind,
2004). Bu hormonlar ergin hayvanlarda
gonadal fonksiyonları doğrudan veya
dolaylı olarak etkilemektedirler. Yine
hayvanların besleme durumu buyume
hormonu, kortisol, glukagon, prolaktin
ve ghrelin gibi hormonların da dolaşımdaki konsantrasyonlarını etkileyebilmektedir (Rhind ve ark., 2001). Maternal
beslemeye bağlı olarak ortaya çıkabilecek hormonal değişimler fötusun beyinhipotalamus-ovaryum eksenindeki gelişiminin programlanmasını etkileyebilir
(Rhind, 2004) ve ilgili genlerin ekpresyonlarını değiştirebilir (Rees, 2002).
Görulduğu uzere fötal dönemdeki yetersiz ve dengesiz besleme dişi hayvanların
ergin yaşlarındaki verimliliklerini etkileyebilmektedir. Hayat boyu ureme performansının önemli belirleyicilerinden bir
diğeri ise hayvanların cinsi olgunluk yaşlarıdır. Duvelerde cinsi olgunluk yaşı hayvanın besleme duzeyinden ciddi ölçude
etkilenmektedir. Besleme duzeyinin artması cinsi olgunluk yaşını duşurmektedir
(Schillo ve ark., 1992). Marston ve ark.
(1995) sutten kesimden çiftleştirme
yaşına kadar iyi beslenen duvelerin
erken cinsi olgunluğa ulaştıkları, daha
aktif siklusa sahip oldukları ve gebelik
oranının iyileştiğini saptamışlardır.
Sut sığırcılığı pratiğinde kuru dönemin
suresi 8 haftadır. Kuru dönemde ilerlemiş gebelik nedeniyle yem tuketimi de
ciddi duşmektedir. Kısıtlı sure ve duşuk
yem tuketimi nedeniyle bu dönemde
hayvanların ciddi kondisyon kazanmaları
ekstrem rasyonlar kullanılmadığı surece
sınırlıdır. Aşırı kondisyon sorunu daha
çok servis periyodu uzun olan buzağılama aralığı artmış hayvanlarda söz konusu olmaktadır. Aşırı kondisyonun olumsuz etkileri yanında erken laktasyonun
herhangi bir anında arzulanandan duşuk
vucut kondisyonu olması durumunda da
ovaryum aktivitesinin gecikmesi, LH salınım frekansının duşmesi, folikullerin
gonodotropinlere cevabının duşmesi ve
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yetersiz folikul gelişimi söz konusu
olmaktadır (Diskin ve ark., 2003).
Vucut kondisyon skoru hayvanların
gruplanması, besleme statusu ve ureme
performansının değerlendirilmesi açısından kullanılabilecek bir araç olarak
değerlendirilebilir (Wiltbank ve ark.,
2007). Vucut kondisyon skorunun ani
duşuşu ureme performansını olumsuz
etkilemektedir. Butler (2000) 1 puandan
fazla kondusyon kaybeden ineklerde
gebelik oranının %17-38 arasında değiştiğini, 0.5-1 puan arasında kaybın olması halinde gebelik oranının %25-53 arasında ve 0.5 puandan duşuk olması
halinde ise gebelik oranının %60’dan
buyuk olduğunu bildirmiştir. Benzer
şekilde Garnsworthy ve Webb (1999) en
duşuk gebelik oranının buzağılamadan
tohumlamaya kadar 1.5’tan fazla kondisyon kaybeden ineklerde gözlendiğini bildirmişlerdir. Çalışma grubumuz tarafından ilkine doğuran ineklerde yapılan bir
çalışmada vucut kondisyon skoru ile servis periyodu ve gebelik başına yapılan
tohumlama arasında negatif ilişki saptanmış, kondusyonun duşmesi ile servis
periyodu ve tohumlama sayısı artmıştır
(Sarıtaş ve ark. 2011). Vucut kondisyon
skorunun izlenmesi geçiş periyodunun
muhtemel metabolik problemlerinin
azatılması bakımından da önemi
buyuktur. Aşırı kondisyonlu ineklerde
erken dönem yem tuketimi normal kondisyonlu olanlara göre daha duşuk
olmaktadır (Hayirli ve ark., 2002). Bu
durum erken laktasyonda negatif enerji
dengesinin daha şiddetlenmesine,
immun sistemin daha ağır baskı altına
girmesine ve ureme performansının
kötuleşmesine neden olmaktadır.
Kuru dönemin ilk 5 haftalık dönemi ve
son 3 haftalık dönemi kuru dönem beslemesi açısından ayrı değerlendirilmektedir. Besleme açısından bakıldığı zaman
bu dönemlerde bazı farklı uygulamalar
söz konusudur. Bazı araştırıcılar kuru
dönem boyunca NDF duzeyi yuksek,
enerji ve protein duzeyi tek bir rasyon
verilmesini (Janovick ve Drackley, 2010),
bazıları ilk 5 hafta yuksek NDF, duşuk
enerji-proteinli ve son 3 haftada ise besleme duzeyinin yukseltilmesini (Beever,
2006; Ingvartsen, 2006) bazıları da
doğum öncesi 3 haftada yukseltilen besleme duzeyinin doğum sonrası 3 haftalık
dönemde de devam ettirilmesinden
(Guo ve ark., 2007) bahsetmektedirler.
Sonuç olarak geçiş döneminde (gebeliğin son 3 haftası ve buzağılama sonrası
ilk 3 hafta), hayvanların yem tuketimlerinin %30 kadar duşmesi, buzağılama
sonrası verilecek laktasyon rasyonlarına
rumen mikroorganizmalarının adaptasyonun gerçekleşmesi, rumen epitellerinin fiziksel buyumesi için rasyonda
seluloz yapısında olmayan karbonhidrat
(NFC) duzeyinin artırılması önerilmektedir. Bu durum ayrıca metabolik profili iyileştirmektedir, ancak duşuk NDF ve dolayısıyla yuksek NFC’li rasyonların sadece
buzağılamaya 3 hafta kalan periyotta
kullanılması önerilebilir. Surenin uzun
tutulması aşırı kondisyona neden olarak
ineklerin buzağılama sonrası verim ve

sağlıklarını
olumsuz
etkileyebilir
(Rukkwamsuk ve ark., 1999).
Yuksek verimli sut inekleri laktasyonun
başındaki sut verimini destekleyebilmek
için önemli miktarda vucut yağı ve proteini mobilize etmektedirler (Pryce ve
ark., 2001; Wathes ve ark., 2007). Zira
gebeliğin sonundaki hızlı fötal gelişim ve
erken laktasyonun yuksek sut verimi için
ihtiyaç duyulan besin madde gereksinmeleri hayvanın tukettiği yemle karşılanamamaktadır. Bu nedenlerle özellikle
yuksek verimli ineklerin çoğu bu dönemlerde negatif enerji dengesine girer.
Negatif enerji dengesinin şiddet ve
suresi hayvanın genetik kapasitesine,
doğum öncesi vucut kondisyonuna, sut
verimine, yem tuketimine ve rasyonun
kalitesine göre önemli duzeyde değişir
(Grummer, 1995). Negatif enerji dengesi kan metabolitlerinin ve hormonların
duzeyini değiştirmek suretiyle hem hayvanın sağlığını hem de döl verimini etkilemektedir. Buzağılama sonrası yuksek
glukoz gereksinmesi için iskelet kaslarındaki amino asitlerin kullanımı (glukoneojenez) kan ure duzeyini yukseltebilir.
Erken laktasyon döneminde 15 -25 kg
kadar vucut protein kaybının olduğu bildirilmektedir (Bell, 1995). Rasyon enerjiprotein dengesi ve protein yıkılabilirliğinin dengede tutulamaması da plazma
ure azotunun yukselmesinde etkili olan
diğer önemli faktörlerdir. Diğer yandan
rasyon protein duzeyindeki artış, protein
katabolizmasının son urunu olan ure
duzeyini artırmaktadır. Üre sentezi
yoğun enerji gerektiren (NRC, 2001)
reaksiyonlardan biridir. Ayrıca, yuksek
proteinin sut verimini teşvik etmesi de
erken laktasyonda negatif enerji dengesinin şiddetini artırabilecek (Butler,
1998) diğer bir faktördur. Negatif enerji
dengesinin şiddetine bağlı olarak karaciğer fonksiyonları bozulmaktadır. Yapılan
çalışmalar karaciğer hucrelerinde yağ
birikiminin glukoneojenez (CadornigaValino ve ark., 1997; Overton ve ark.,
1999) ve urogenez kapasitesini (amonyağın ureye dönuşturulerek detoksifikasyonu, Strang ve ark., 1998) azalttığını
göstermiştir. Protein metabolizmasının
son urunu olan amonyağın detoksifikasyonunun aksaması plazma amonyak

konsantrasyonunu yukseltebilir. Yuksek
plazma amonyak duzeyi de ureme performansını olumsuz etkileyebilir (Sinclair
ve ark., 2000).
Erken laktasyonda yuksek sut verimi ve
bununla uyumlu artmayan yem tuketimi
nedeniyle özellikle yuksek verimli sut
ineklerinde şiddetli negatif enerji dengesi ve kondusyon kaybı söz konusudur. Bu
dönemde amaç negatif enerji dengesinin şiddetini mumkun olduğunca erken
dönemde minimize etmektir. Bunun için
yapılması gereken ilk uygulamalar hayvanların yem tuketimini artıracak gruplama, uygun yemlik mesafesi, rasyon nem
içeriği, kaba kesif yemin ayrı verilmesi
yerine TMR kullanımı ve yem verilme sıklığı gibi yönetsel önlemleri almak ve rasyonda enerji yoğunluğunu artırmaktır.
Rasyon enerji yoğunluğu ise kaba yem
kalitesinin artırılması, kaba yem oranının
duşurulmesi ve seluloz olmayan karbonhidrat duzeyi yuksek (glukojenik) rasyonlar veya yağ içeriği yuksek (lipojenik)
rasyonlar kullanmasıyla artırılabilir.
Rasyonda kesif yem oranının artırılması
ve kesif yem içeriğinde de nişasta
duzeyinin yukseltilmesi buzağılama sonrası yetersiz yem tuketimiyle ortaya
çıkan plazma insulin ve glukoz duşuşunu
hafifletmekte ve plazma NEFA duzeyi
artışını da azaltmaktadır (Van Knegsel ve
ark., 2005). Gong ve ark. (2002) yuksek
nişastalı rasyon alan ineklerde buzağılama sonrası 50 gunde plazmada insulin
duzeyinin arttığını, ovulasyon yapan
ineklerin oranlarının %55 ten %90’a çıktığını saptamışlardır. İnsulinin ureme sistemi uzerinde metabolik bir sinyalci olarak görev yaptığı, insulin, IGF-1 ve gonadotropinler arasında ilişki olduğu bilinmektedir (Garnsworthy ve ark., 2008a).
Garnsworthy ve ark. (2008b) glukojenik
rasyonla beslenen ineklerde yuksek
insulinin kuçuk follikullerin sayısını ve
ovule olabilecek follikullerin de çapını
artırdığını bildirmişlerdir. Erken laktasyonda enerji içeriği yuksek olan yağların
veya yağlı tohumların sut sığırı rasyonlarında kullanımı çok yaygındır. Rasyonda
kullanılan yağ rasyon enerjisini yukseltmek ve rumende metan uretimini azaltarak yemin enerjisinin kullanım etkinliğini
iyileştirmek (Drackley ve ark., 2003)

suretiyle enerji dengesini iyileştirebilir.
Rasyon yağının ureme performansına
olumlu etkilerinin 1) negatif enerji dengesi şiddetinin azaltılması 2) Plazma
kolesterolu ve dolayısıyla steroid hormon ve özellikle progesteron sentezini
artırmasından, 3) Plazma insulin seviyesini artırarak folikul gelişimini uyarmasından 4) Araşidonik asit gibi PGF2α
sentezinde prekursör rolu oynayan yağ
asitlerinin sentezini baskılayarak korpus
luteumun yıkılmasını önleme şeklinde
sayılabilmektedir (Staples ve ark., 1998).
Ancak rasyonda yağ kullanımı her
zaman hayvanların buzağılama sonrası
enerji dengelerine katkıda bulunmayabilir. Zira genelde rasyonda yağ kullanılması sut veriminde artışa neden olmakta, plazma NEFA ve betahidroksibutirat
duzeyi yukselmektedir (Moallem ve ark.,
2007). Rasyonda yağ kullanımı buyume
hormonunu artırmakta (Williams ve
Stanko, 1999) ve buyume hormonu/
insulin oranı yukselmektedir. Bu hormonal koşullarda meme doku dışındaki
dokuların insulin cevabı duşmekte ve
besin maddeleri daha çok meme bezlerine yönlendirilmekte ve sut uretimi artmaktadır. Aynı zamanda buyume hormonu yağ dokudan mobilizasyonu da
teşvik etmektedir (Lucy, 2008). Diğer
taraftan uzun zincirli yağ asitleri sut yağı
sentezi için asetattan daha etkin kullanılmakta ve sut yağının artışına da neden
olabilmektedir (Baldwin ve ark., 1980).
Yağ kullanımıyla artan sut verimi ve sut
yağ duzeyi negatif enerji dengesinin şiddetine artrırabilir ve ureme performansını kötuleştirebilir (Sklan ve ark., 1994).
Son yıllarlarda yağ ile ilgili çalışmalar
uzun zincirli doymamış yağ asitlerine
kaydırılmıştır. Bu konuda uzerinde en
çok durulan uzun zincirli doymamış yağ
asitleri omega-3, omega-6 yağ asitleri ile
konjuge linoleik asittir (CLA). Linolenik
(omega-3), eikosapentanoik asit (EPA,
omega-3), dekasohekzanoik asit (DHA,
omega-3) gibi uzun zincirli doymamış
yağ asitleri PGF2α yapı taşı olan araşidonik asit (omega-6) duzeyini duşurmek
suretiyle PGF2α uretimini inhibe etmekte (Mattos ve ark., 2000) ve embriyo
kayıplarının azaltılması açısından yararlı
olabileceği bildirilmektedir (Mattos ve
ark., 2003). Linoleik asit (C18:2n-6) ve
trans oktadekonoik asit karışımı (%2) ile
beslenen yuksek verimli ineklerde sadece hurma yağı alan ineklere göre fertilizasyonun ve embriyo kalitesinin daha iyi
(Cerri ve ark., 2009), tohumlamadan 27
ve 41 gun sonraki gebelik oranlarının da
daha yuksek olduğu (Juchem ve ark.,
2010) saptanmıştır. Mattos ve ark.,
(2004) balık (EPA ve DHA zengin) ve zeytin yağı kullandıkları çalışmada balık
yağının sut yağını ve uterusun PGF2α
sekresyonunun duşurduğunu
saptamışlardır. PGF2α konsantrasyonunun azalması gebeliğin tanınacağı
gunlerde (17-19. gun) korpus luteumun
yıkılmasını önlemek suretiyle embriyonun yaşama gucunu artırır ve erken
embriyo kayıplarını azaltabilir. Sut yağı
duşuşune neden olan trans yağ asitleri
ve konjuege linoleik yağ asitleri (CLA)
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yuksek verimli sut ineklerinde vucuttan
atılan enerji miktarını duşurerek enerji
dengesine katkıda bulunabilmektedir
(Peterson ve ark., 2003; Pires ve
Grummer, 2008). Diğer taraftan CLA’ca
zengin rasyon alan ineklerle yapılan çalışmanın sonuçlarını değerlendiren de Veth
ve ark., (2009) 10.5 g/gun trans-10, cis
12 CLA alan ineklerde servis periyodunun kontrole gore 34 gun kısaldığını ve
erken laktasyonda CLA kullanılmasının
sut ineklerinde ureme performansını iyileştirebileceğini saptamışlardır. Plazma
insulin duzeyini artırabilecek yuksek karbonhirat içeren rasyonlar buzağılama
sonrası kızgınlık siklusunun erken başlamasını sağlamakta, yumurta ve embriyo
kalitesini artırmaktadır. Çunku bu tip rasyonlar yağca zengin rasyonlarla karşılaştırıldığında plazma glukoz, insulin ve IGF1 duzeyini artırmakta, NEFA ve betahidroksi butirat duzeyini duşurerek hipotalamus-hipofiz-yumurtalık eksenindeki sistemleri pozitif olarak etkilemektedir (Van
Knegsel ve ark., 2005, 2007a, b).
Lipojenik rasyonları alan ineklerde ise
plazma NEFA ve betahidroksibutirat
duzeyi artmakta, glukoz ve insulin
duzeyi duşmektedir. Lipojenik diyetlerin
avantajı kolesterol duzeyini yukselterek
plazma progesteron konsantrasyonunu
artırmak, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile de PGF2α sentezinin inhibe ederek gebeliğin oluşması ve devamının
sağlanmasına katkı da bulunmaktır (Van

Knegsel ve ark., 2005, 2007a, b).
Her iki rasyon (glukojenik, lipojenik) yaklaşımının tohumlama öncesi ve sonrası
dönemler açısından bilinen avantajları
nedeniyle değişik araştırıcılar glukojenik
ve lipojenik rasyonların bu aşamalarda
ayrı ayrı kulanılmasını önermişlerdir
(VanKnegsel ve ark., 2005; Garnsworthy
ve ark., 2009; Thatcher ve ark., 2010).
Bu uygulamaya göre erken laktasyondan
tohumlamaya kadar glukojenik, tohumlamadan sonra ise lipojenik rasyonların
ardışık kullanılması önerilmektedir.
Çifftlik hayvanlarının ureme performansları yukarıda uzerinde durulan konular
yanında spesifik bazı maddelerden de
etkilenmektedir. Bunlar arasında A ve E
vitaminleri, Se, Zn, Fe, Cu, Cr gibi iz
mineraller bulunmaktadır. Vitamin ve
mineral besleme konusunda sigorta yaklaşımını benimsemek ve gebelik sonu ve
erken laktasyonda uygun vitamin-mineral katkıları kullanmak gerekmektedir.
Söz konusu vitamin ve mineraller doku
butunluklerinin korunması, oksidatif
stresin engellenmesi, immun sistemin
desteklenmesi ve metabolizmada duzenleyici rolleriyle hayvanın genel besleme
ve sağlık statulerine katkılarıyla ureme
performansını da olumlu etkileyebilmektedirler. Ayrıca, enerji ve yağ metabolizmasında etkili olduğu duşunulen propilen glikol (glukojenik madde, Grummer
ve ark., 1994), niasin (glukoz metabolizmasını değiştiren ve yağ mobillizasyonu-

nu azaltan, Drackley, 1993), korunmuş
amino asitler (metionin, metil vericisi,
fosfolipidlerin ve lipoproteinlerin yapı
taşı, NRC, 2001) ve korunmuş kolin (fosfolipid ve lipoprotein sentezine katılıyor,
NRC, 2001) gibi bazı katkılar kullanılabilmektedir. Bunlar ve diğer metabolik
sorunların önlenmesine yönelik yaklaşımlarda hayvanların ureme perforansının iyileşmesine dolaylı ve doğrudan katkıda bulunabilir. Diğer taraftan yemlerde
bulunan bir kufler, fitoöstrojen, fitoprogestinler, gossipol gibi maddeler de hayvanın sağılığını ve ureme sistemini etkilemek suretiyle ureme performansını
olumsuz yönde etkileyebilmeketdir. Bu
nedenle kullanılan yemlerin bu özelliklerine dikkat edilmesi gerekir. Sonuç olarak, sut sığırcılığında surdurulebilir bir
uretim için ureme performansının normal sınırlarda korunması gerekir. Sut
sığırcılığında döl veriminde duşuşe
neden olan koşulların daha çok geçiş
döneminde enerji, protein ve mineral
metabolizmasında karşılaşılan problemler ve bunların neden olduğu negatif
enerji dengesinin şiddeti ve suresi olduğu anlaşılmaktadır. Buzağılama öncesi ve
sonrası 3 haftalık dönemde hayvanların
kondisyonları kontrol altında tutulmalıdır. Vucut kondisyon skorunun ve plazma
ve/veya sut ure duzeyinin izlenmesi sut
hayvanlarında laktasyon başında enerji
ve protein beslenmesi hakkında önemli
ipuçları vermektedir. Negatif enerji den-

gesinin şiddetini azaltmak ve immun sistemin verimli çalışması sağlamak hayvanların yeterli ve dengeli besin maddesi
almasıyla mumkundur. Bu ise laktasyon
başında yem tuketiminin mumkun olduğunca kısa sure içerisinde artırılmasıyla
başarılabilir. Yem tuketiminin artırılması
kaliteli kaba yemler, iyi dengelenmiş kesif
yem karmaları, uygun yemlik alanı, temiz
yemlikler, strese neden olan koşulların
önlenmesi (duş, fan gibi) ve rumendeki
dengesizlikleri minimize edecek önlemlerin (kaba kesif yem oranı, kaba yem
partikul boyutu, tampon madde, rumende yıkılabilir ve yıkıma dirençli protein
gibi) zamanında alınmasıyla sağlanabilir.
Ayrıca ineğin erken yaşta (prenatal, post
natal) besleme durumu da ergin yaştaki
döl verimini etkilemektedir. Bu nedenle
besin madde gereksinmesinin duşuk
olduğu erken gebelik dönemi de göz ardı
edilmemelidir. Uygun besleme başarılı
ureme yönetiminin en önemli parçasıdır.
Diğer yandan, ureme performansının
normal duzeyde tutulması kızgınlık tesbiti, tohumlamada başarı, uygun senkronizasyon yöntemleri gibi bir kısım uygulamalarında iyi duzeyde yurutulmesini
gerektirir. Bunun için ureme, besleme ve
çiftlik yönetimi birlikte ele alınmalı ve
farklı disiplinler arasında koordinasyon
sağlanmalıdır.
• Kaynaklar istenildiğinde yazarlardan
ve tusedad@tusedad.org adresinden
temin edilebilir. ■
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PANEL

Namık Kemal Üniversitesi’nde;

“Hayvancılık sektörü nasıl bir
zooteknist istiyor?” paneli düzenlendi
Namık Kemal Üniversitesi Zootekni Öğrenci Topluluğu tarafından
düzenlenen “Hayvancılık Sektörü Nasıl Bir Zooteknist İstiyor?” konulu panel,
Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

P

anele Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
M. İhsan Soysal, Tekirdağ Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdür V.
Erdem Karadağ, Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, Ziraat
Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Muhittin Özder, Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi ve
Zootekni Öğrenci Topluluğu Koordinatörü Prof. Dr. Alper Önenç, Te-Ta Teknik
Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr.
Ömer Tömek, Hasad Yayıncılık Genel
Yayın Yönetmeni Seyfettin Batal, Öztürk
Yem Rasyonel Tarımsal Besicilik Genel
Müdür
Yardımcısı
Duygu
Ekin,
Ferhadanlı Köyü Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Başkanı Ahmet Günay, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Panelde açılış konuşmasında ilk olarak
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi ve Zootekni Öğrenci Topluluğu

Koordinatörü Prof. Dr. Alper Önenç, katılımcılara teşekkür etti ve panele katılan
katılımcıları dinleyicilere tanıttı.
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Muhittin Özder açılış konuşmasında, zootekni terimini çiftlik hayvanlarından ekonomik olarak maksimum verimi almak olarak tanımlayarak, Zootekni
Bölümünün Ziraat Fakültesi içerisinde
önemli bir yere sahip olduğunun altını
çizdi. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ahmet İstanbulluoğlu ise açılış konuşmasında, Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde çok sayıda topluluk olduğunu ve
bu topluluklardan birinin de Zootekni
Öğrenci Topluluğu olduğunu belirterek,
Ziraat Fakültesi’nin Türkiye’nin gündemindeki tarım konularıyla ilgili birçok
konuyu paneller ve konferanslar düzenleyerek yakından takip ettiğini söyledi.
Namık Kemal Üniversitesi Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal da
açılış konuşmasında, öncelikle, katılımcılara duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra, mühendisler olarak ortak paydamızın insanlık yararı açısından bir şeyler üretmek olduğunu vurguladı. Prof.
Dr. Soysal, Üniversitelerinde faaliyet gösteren toplulukların öğrencileri sosyal
hayata hazırlamada önemli bir araç
olduğunu ve toplulukların düzenlediği
etkinliklere öğrencilerin daha aktif katılmasını gerektiğini belirterek, Zootekni
Bölümünü yüceltmenin ve geliştirmenin
bizlerin elinde olduğunu ve dünyanın
nasıl bir özel sektör ve zooteknist beklediğinin tartışılmasının önemli katkılar
sağlayacağını söyledi. Panelin birinci
oturumunda Te-Ta Teknik Tarım Yönetim
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ömer Tömek
“Hayvancılık sektörü nereye gidiyor?” ve
Hasad Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni

Seyfettin Batal “Kişisel gelişim önemli,
Ziraat öğrencisi ne yapmalı?”; Panelin
ikinci oturumunda Öztürk Yem Rasyonel
Tarımsal
Besicilik
Genel
Müdür
Yardımcısı Duygu Ekin “Genç ve başarılı
bir Zooteknist nasıl olunur?” ve
Ferhadanlı Köyü Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Başkanı Ahmet Günay
“Trakya çiftçisi Ziraat öğrencilerinden ne
bekliyor?” konulu sunumlarını dinleyicilere sundular. ■

• Bayramda çocuklara şeker yerine süt ikram edin. • Süt veren hayvanlar, Allah'ın bize mükafatıdır.
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Ülke hayvancılığımız
ve sürü sağlığı
Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Ü

lkemiz büyük baş hayvancılığında son 5 yıl içersinde gerekli profesyonel alt yapı oluşturulmaksızın bilinçsiz bir büyüme trendine girmiş
ve maalesef sıfır faiz olarak ifade edilen
kredilerin geri ödemeleri başlaması ile
birlikte birçok işletme kapanma noktasına gelmiştir. Bu konu sahada gördüğüm
ve ciddi anlamda beni karamsarlığa iten
bir durumdadır. Peki, ne oldu da işler birçok işletme için kâğıt üzerinde görüldüğü gibi iştah kabartan bir şekilde oluşmadı. Cevabı sorunun içersinde geçiyor
zaten hayvancılık sektörü hiçbir zaman
kâğıt üzerinde çizilen pembe tablolar
doğrultusunda varlığını sürdürmez.
Hayvanların seçiminden işletmeye getirilmesi, daha da önemlisi büyük paralar
gömülerek yapılan aşırı betonlaşmış,
demir yığınları haline gelmiş ve hayvanlar için son derce yüksek stres kaynağı
olan işletmeler. İthal hayvanların seçiminde yapılan hatalar, getirilmesinde
yapılan yanlışlıklar, ülkemizde sürü sağlığı, koruyucu hekimlik, sürü sevk ve idaresini yönetecek kalifiye veteriner hekim
– zooteknist açığı, bu noktaya gelişimizdeki ana sorunların başında gelmektedir.
En az bunlar kadar önemli diğer bir
nokta ise yaptıkları işin ne kadar önemli
olduğunu kavrayamayan, yeterli hijyen
ve biyogüvenlik bilgisinden yoksun
sağımcılar ve yemlemeciler. Yani profesyonel işletme çalışanlarındaki yetersizlik.
Başka bir sorun ise Hayvancılık sektörünü hiç bilmeden girmiş, hayvancılık sektörü ile diğer mekaniksek sektörleri bir
gören yatırımcılar… ve sonuç büyük hayvan kayıpları boşa giden milli servetler,
maddi manevi büyük yıkımlar ve hüsran.
Biyogüvenlik ve koruyucu hekimlik bir
işletme için olmazsa olmazlardandır.
Amaç hasta hayvanların tedavi edilmesi
değil hayvanların hastalığa yakalanmaması, süt ve döl verimi kayıplarının mümkün olan en az düzeyde yaşanmasını
sağlamaktır. Her zaman ifade ettiğim bir
noktayı tekrar vurgulamak isterim sorunsuz işletmede hayvan yoktur. Hedef olası
mevcut sorunları önceden görebilmek,
yeterli tedbirleri alıp kayıpları minimum
düzeyde tutabilmek olmalıdır.
Bir işletmenin profesyonellik anlayışı
işletme giriş kapısındaki görünümden
kendini belli eder. Herkesin rastgele
sorgu sual edilmeden işletmeye girmesi,
kapı girişinde gerekli dezenfeksiyon sisteminin bulunmaması, işletmeye gelen
veteriner hekim ve tırnak bakımcılarının
kendi araç ve hatta kendi çizmeleri ile
işletme içersine girmesi, ziyaretçiler için
tek kullanımlık, tulum, önlük ve galoş

giyim zorunluluğunun getirilmemesi…
Belirtilen noktalar basit gibi görünse de
birçok bulaşıcı hastalığın işletmenize girmelerinde önemli sorumlulukları vardır.
İşletme içersinde ise sağımcının diğer
bölümlerde sağım için giydiği elbise ve
çizmelerle dolaşması, benzer şekilde
buzağıcının davranması, her bölüm giriş
ve çıkışında ayak (çalışanlar için) dezenfeksiyonlarının bulunmaması, sağımda
ve hayvanların beslenmesinde (özellikle
buzağıların) gerekli hijyene önem verilmemesi sorunların çıkışını hızlandırmaktadır. Bu sorunların çözülebilmesi için
yapılabilecek en önemli atılım çalışanların bakım- besleme, hijyen ve biyogüvenlik konusunda eğitilmeleridir. Bazı
işletmelerde ölen hayvanların gömülmeden sağa sola atılması, köpek ve diğer
yabani hayvanların bunları tekrar işletme içersine getirmeleri, hatta yem depoları ve yemliklerde hayvan ölü artıkların
bulunması, işletmenin kapanmasına
neden olabilen botulismus gibi hastalıkların çıkmasına yol açabileceği hatırlanmalı ve biyogüvenliğin önemi unutulmamalıdır. Hastalıkların çıkışını etkileyen
yönetim hatalarında biride hayvan gruplandırma sistemine yeterince özen gösterilmesi ve buzağı, genç ve yetişkin hayvanların bir arada tutulmasıdır. Bunun
dışında bazı işletmelerde köpeklerin
başıboş dolaşması ineklerimizde infertilite ve yavru atmalara yol açan neosporozise, fare mücadelesi için bulundurulan
kedilerin toksoplazmaya neden olarak
maddi ve manevi kayıplar oluşturduğunu ve bunların başıboş bir şekilde bırakılmaması gerektiğinin önemini birçok
işletme maalesef bu kayıpları yaşarak
öğrenmek zorunda kalmıştır.
İşletmede koruyucu hekimliğin önemini
her fırsatta toplantılarda ve işletme ziyaretlerimde dile getirmeye çalışıyorum.
Koruyucu hekimlik en basit ve en az
yorucu olan buna karşın önemli maddi
ve manevi kazançlar sağlayan bir uygulamadır. İşletmelerde çalışan veteriner
hekim arkadaşlarımın her bölüm için
(kuru dönem, ilk laktasyon, orta laktasyon, doğum sonrası ilk 10 gün, buzağı
üniteleri, genç hayvanlar için bakıcıların
anlayabileceği tarzda bir gözlem kartları
oluşturmaları ve bu kartları günlük olarak değerlendirmeleri birçok sorunun
şiddetli boyutlara ulaşmadan engellenmesine ve çalışanların işlerini daha çok
konsantre olarak yapmalarını sağlayacaktır. Koruyucu hekimliğin iskeletini aşılama oluşturur. Bu konuda meslektaşlarımın yalnızca kendi işletmelerin sorunlarını kapsayan değil yakın çevreyi hatta

bölgeyi bazen tüm ülkemizi tehdit eden
bir aşılama programı hazırlaması önem
taşır. Belli periyotlarda, özellikle kuru
dönemin son 3 haftasında ve doğum
sonrası ilk 3 hafta içersinde belli metabolik biyokimyasal parametrelerin yapılması, olası karaciğer yağlanması, gizli
veya klinik ketozis, abomasum deplasmanları, gizli veya klinik hipokalsemi,
metritis, mastitis gibi doğrudan hayvanın süt ve döl verimini etkileyen hastalıkların oluşmasını engelleyebilecek tedbirler alınmasını sağlayabilir. İşletmede her
şey yolunda gitse bile belli aralıklarla bu
biyokimyasal testlerin yapılması önem
son derece önemlidir. Bunlar tabiî ki bir
maliyet oluşturacaktır ama getirisini baktığınızda bu maliyet umursanmayacak
düzeyde kalacaktır.
Ülkemiz brusella, tüberküloz, paratüberküloz BVD, lökozis, IBR gibi önemli enfektif hastalıklara sahiptir. Bunlarla mücadelede ödün vermeden eradikasyon programlarını uygulanmalıdır. İşletme sahibi,
veteriner hekim ve diğer çalışanların tam
bir takım ruhu ve birlikteliği ile hareket
etmeleri başarının anahtarıdır. Özellikle

brusella, paratüberküloz ve tüberkülozda eradikasyon programı bazen oldukça
moral bozucu sonuçlar verebilir. Örneğin
1000 başlıklı bir sürüde 10 tane tüberküloz testi pozitif hayvan tespit edilir ve
eradikasyona yaparsınız (Başkasına satmak değil!!!! Kesim veya imha), 3 ay
sonra tekrar yaptırırsınız hiç pozitif hayvan tespit edilmez sevinirsiniz ama 3
veya 6 ay sonra tekrar test yaptırdığınızda belli sayıda hayvanda tekrar test
sonucunun pozitif olduğunu görürsünüz
ve bu durum genellikle karamsarlığa ve
boş vermişliğe neden olarak eradikasyon
programına son vermeyi düşünmenize
yol açabilir. Ama bu karar yalnızca sorunu görmemezlikten gelmektir uzun veya
orta vadede bu sorun döl verimi, süt
verimi ve hayvan kayıpları ile işletmenin
sonunu getirecektir. Gerçek profesyonel
bir anlayışla ve taviz vermeden biyogüvenliğin ve eradikasyonun uygulanması,
bu ve benzeri hastalıkların elemine edilmesine sağlayabilir. Bu başarıldığında
gerçekten arî bir işletmeye sahip olmanın verdiği özgüven ve maneviyat inanın
sizlere ekonomik kazanç olarak ta dönecektir. Yeter ki isteğin ve taviz vermeden
güvendiğiniz veteriner hekim meslektaşlarımın uygulayacağı eradikasyon programı için onların yanlarında oldukları hissettirin. Sürü sağlığı ve koruyucu hekimliğin önemi ülke hayvancılığımızın yağa
kalkması ve kendi kendimize yeterli
olmamızı sağlayabilecek tek yoldur.
Yılmadan ve korkmadan bu programı
uygulamaya çalışın. Unutmayın ki elinizdeki hayvanlar yalnızca size ait değil tüm
ülkenin varlığıdır.

• Her türlü kıyafet ile süt içilir. • Süt içen kişi hakkını arayan kişidir. • Annenizi dinleyin, süt için.
Ocak - Şubat 2012

27

SEMİNER

DenizBank Tarım Akademisi - Tüsedad
Sığırlarda Tırnak Bakımı ve Sağlığı Se
Derneğimiz TÜSEDAD, DenizBank Tarım Akademi’nin desteği ile 14 Aralık 2011 Çarşamba
günü Deniz Akademi Tesislerinde “Sığırlarda Tırnak Bakımı ve Sağlığı’’ konulu eğitim
semineri düzenledik. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, DenizBank Tarım Akademi Projesini
hayata geçirerek tarım sektörüne katkı sağlamayı misyon edindiğini bir kez daha gösterdi.

D

üzenlenen eğitim seminerine, üye
çiftliklerimizin hayvanların tırnak
sağlığında sorumlu çalışanları
başta olmak üzere, DenizBank bünyesinde çalışan çoğunluğu ziraat mühendisi
olan
Tarım
Bankacılığı
Bölge
Sorumluları, T.C. Gıda Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarım
danışmanı veteriner hekimleri ve
TÜSEDAD üyelerimiz ile yoğun katılım
sağlandı.
Eğitim seminerinin açılış konuşmalarını
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş,
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Adnan Yıldız ve DenizBank Kobi ve
Tarım Bankacılığı Genel Müdür
Yardımcısı Gökhan Sun yaptı.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş
açılış konuşmasında; tarım sektörüne
sundukları finansal desteğin yanısıra aynı
zamanda üreticilerin sosyal hayatlarına

değer katmak amacıyla bilgilendirme ve
bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmayı ilke edindiklerinin altını çizdi.
Türkiye’de Tarım Bankacılığının öneminin geç fark edildiğini belirterek “Ülkemiz için tarım sektörünün stratejik önemine yürekten inanan ve bu alana yaptığı

• Her gün muhakkak süt içmek, normal bir insan olmanın gereğidir. • Günde 1 dk. ayırarak, kendinize
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işbirliği ile
mineri düzenlendi
yatırımlarla liderlik bayrağını büyük bir
onurla taşıyan Bankamızın tarım ile ilişkisi gelişerek hep sürecek” dedi.
Dernek Başkanımız Adnan Yıldız konuşmasında derneğimizin alanında ilk ve tek
sivil toplum kuruluşu olduğunu, bilgilendirme yapmanın yanı sıra çiftliklerinde
eğitimli personel çalıştırmak adına olumlu çalışmalar yaptıklarından bahsetti ve
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“DenizBank ile birlikte böyle bir organizasyonda işbirliğinde olduğumuzdan
dolayı TÜSEDAD adına çok mutluyuz.
Burada DenizBank’ın önemli desteğini
aldık ve bundan sonra da aynı şekilde eğitimlere devam etmeye kendilerinden söz
almış bulunuyoruz. 2009 yılında Haziran
ayında TÜSEDAD olarak ‘Eğitime ve
İstihdama Destek’ adı altında Lüleburgaz
Kaymakamlığı ile birlikte ara eleman
yetiştirme kursu düzenledik. Kursiyerler
pratik eğitim yapmak üzere TÜSEDAD
üye çiftliklerine gönderildi. Başarılı olanların istihdam edilmeleri sağlandı. Önceki tecrübemize ve sonucun başarısına
dayanarak, çiftliklerimizde yetişmiş eleman çalıştırılmasına bir katkı daha gerçekleştirmek istiyoruz. ‘Sığırlarda Tırnak
Sağlığı’ kursunu hayata geçirmek için
Genel Sekreterimiz Atilla Celep çalışmalarını sürdürmektedir. Bu konu ile ilgili
ayrıntıları da sizlerle en yakın zamanda
paylaşmayı umuyoruz. Burada faydalı bir
eğitim vesilesiyle bulunmaktan duyduğum mutluluğu tekrar ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim.”
DenizBank Kobi ve Tarım Bankacılığı
Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun
konuşmasının başında çiftçilerin sadece
finansal değil sosyal hayatlarına da değer
katmaya devam ettiklerini belirtti.

Tarımın daha modern koşullarda ve
bilinçli yapılmasına yönelik sektöre eğitim desteğini sürdürdüklerinin ifade eden
Sun sözlerini şöyle sürdürdü: ‘DenizBank
Tarım Akademisi’nde verilen eğitimle
önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. DenizBank Tarım Akademi sektörde
bir ilk olarak karşımıza çıkmaktadır,
Türkiye’de tarımın daha modern ve bilinçli koşullarda yapılması için eğitim desteğimizi sürdüreceğiz. Özel bankalar arasında tarım sektörüne en yüksek tutarda
kredi kullandıran bankayız. İleriki yıllarda da yerimizi koruyarak tarım sektörünü
desteklemeye ve yeni ilkelerle tanıştırmaya devam edeceğiz’.
Açılış
konuşmalarının
ardından,
ABD’den Dairyland Hoof Care Enstitüsü
Program Direktörü ve Baş Eğitmeni Karl
Burgi ‘ Sığırlarda Tırnak Bakımı ve
Sağlığı’ ile ilgili bilgi ve deneyimlerini,
hazırlamış olduğu harika sunumu ile bizlerle paylaştı.
Karl Burgi aynı zamanda Atasancak
Çiftliğinin sığırlarda ayak sağlığı konusundaki baş danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Karl Burgi sunumunda; laminitisin ne
olduğuna, sığırları nasıl olumsuz etkileyebileceğine ve laminitis görülen çiftliklerde yaşanan maddi kayıplardan bahsetti.
Çiftlikte laminitis görülen bir hayvanın
masraflarını vaka başına: ölümü sonucunda 80 $, sürüden ayıklanması sonucunda
198 $, süt kaybı 49 $, atılan süt 5 $, açık
kalan gün sayısı 35 $, işgücü kaybı 5 $,
tedavisi için 27 $, olarak sıraladı.
Laminitise neden olan başlıca etmenleri
ise digital dermatit (ayak siğilleri), tırnak
ülseri, beyaz çizgi lezyonları, ayak ülserleri ve toynak kökleri iltihabı olarak
belirtti.
Kişisel tutkusunun ve iş misyonunun
‘inekleri korumak’ olduğunu söyleyen
Burgi, düşük laminitisin ancak mükemmel inek konforuyla mümkün olabileceğini söyledi.
Karl Burgi’nin açıklayıcı sunumunun
ardından Atasancak Acıpayam Tarım
İşletmesi Hayvan Sağlığı Müdürü İsmail
İlker Kocaer sunumunu bizlerle paylaştı.
Öncelikle Atasancak A.Ş.’den bahseden
Kocaer, ikinci olarak da yine, sığırlarda
tırnak sağlığı hakkında açıklayıcı ve doyurucu bilgiler verdi ve konu hakkında 24
saat aralıksız konuşulur diyerek sığırlarda
tırnak sağlığının önemini vurguladı.Geniş
katılımla gerçekleşen eğitim semineri
DenizBank’ın katılımcılar için hazırlamış
olduğu hediyelerin dağıtımı ve iyi dileklerin ardından son buldu. DenizBank ailesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyor
ve bir başka eğitimde tekrar buluşmayı
ümit ediyoruz. ■

yapacağınız en büyük ve tek iyilik süt içmektir.
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Kanser olduk…
Nejat DEVECİ

Alaca Çiftliği, ndeveci@superonline.com.

G

ıda Tarım ve Hayvancılık
bakanlığının yaptığı süt kanser
yapmaz açıklamalarına karşı,
çiğ süt üreticisi bu girdi maliyetleri ile
0.80 kuruşa çiğ süt üretmekten kanser
oldu. Anlamsız ve gereksiz olarak
kamuoyunu meşgul eden süt kanser
yapar mı tartışması biz çiğ süt üreticilerini rahatsız etti.
Enerji maliyetlerinin önlenemeyen yükselişi, yem maliyetinin tırmanışı, yok
edilemeyen şap hastalığının etkileri
nedeniyle ciddi baskı altında olan çiğ
süt üreticisinin çilesi bitmiyor. Bu çile
bitecek gibi de gözükmüyor.
Türkiye Süt Üreticileri Birliği 2005 yılın-

da çiğ sütte piyasa düzeni sağlamak
amacıyla kuruldu. Çiğ sütte piyasa
düzenini sağlamakta yeterli olmayınca
2006 yılında Ulusal Süt Konseyi kuruldu. Ulusal Süt Konseyi de büyük bir
özveri ile çalışmasına karşı süt kartelini
kıramadı. Çiğ süt üreticisi süt-yem paritesi altında ezilmeye devam etti. Şimdi
sıra Et ve Balık kurumuna geldi, adının
başına süt eklenerek çiğ sütte piyasa
düzeni kurması bekleniyor. Süt Et ve
Balık Kurumu süt karteli karşısında nasıl
bir duruş sergileyecek üretici olarak
merak ile bekliyoruz.
Israrla yıllardır her ortamda dile getirdiğimiz çiğ sütte piyasa düzeni oluşturul-

malı söylemi Ak Parti hükümetinin 10
yıllık iktidarı süresincede gerçekleşememiştir
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız
Sayın Mehdi Eker’in söylediği gibi 1 kg
çiğ süt karşılığı en az 1,5 kg yem alınmalı gerçeğinin hayata geçirilmesi
için ne beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde çiğ süt taban fiyatı süt yemi fiyatı ve girdi fiyatlarına göre belirlenir ve
bir süt – yem paritesi vardır. Ülkemizde ise süt sanayicisinin insafına kalmıştır.
On binlerce süt üreticisinin Türkiye
geneline dağınık olması ve örgüt karmaşası içinde örgütsüz kalmasına

neden olmuştur. Süt içme fakiri olan
ülkemde süt fazlalığı öne sürülerek,
verilen süt tozu desteği ile sanayicinin
gözünü doyurulamamış, çiğ süt taban
fiyatı düşük kalmıştır. Bakanlığımızın
aldığı önlemler ve harcadığı çabalarda
boşa gitmektedir.
Birde bunun üzerine süt sanayicisi süt
aldığı üreticilere baskı ve Ali Cengiz
oyunları ile süt yemi satıyor. Yem
almayan üreticinin ya sütü alınmıyor
ya da süt primi verilmiyor bu durum
çiğ süt üreticisini bitirme noktasına
getirmiştir.
Süt kartelinin daha çok para kazanma
hırsı ve tekelleşmeye gitme çabaları
Bakanlığımız tarafından göz ardı edilmektedir.
Süt üreticinin çaresizce yok olması ve
ineklerin kesilmesinin ne sanayiciye
ne de Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına faydası olacaktır. Bu çaresizlik ve tekelleşme ülkemizi her
geçen gün hayvan ve hayvansal ürünlerde dışarıya daha bağımlı bir duruma getirecektir. ■

• Otobüs, tren ve uçak yolculuklarında süt ikram eden firmalar daha çok müşteri kazanır.
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Kaba yem kalitesi, süt üretiminde
en önemli faktördür...
Charles C. Stallings, Ph. D. Virginia Tech. Üniversitesi, Kaba Yem Test Laboratuarı Müdürü
Virginia Tech, Blacksburg, VA USA, cstallin@vt .edu

S

üt üretimini bir yıldan diğerine
etkileyen en önemli faktör kaba
yem kalitesidir. Bu husus özellikle de mısır silajı açısından geçerlidir.
Zira, mısır silajı genellikle süt ineklerinin
kaba yem tüketiminin büyük bir kısmını
teşkil eder. Mahsul ve hasat bakımından iyi şartların yaşandığı yıllarda süt
üretiminin de genellikle buna paralel
olarak arttığını görürüz. Diğer yıllarda
ise süt üretimini sürdürebilmek adeta
bir mücadeleye dönüşür.
Aşağıdaki tabloda, Virginia eyaletinden
oldukça tipik bir yıla ait neticeleri verdim. Tabloda kuru madde, ham protein, lif, TDN ve net enerji değerleri görülmektedir. Ayrıca, her besin maddesi içi
standart sapmayı da (SS) tabloya ilave
ettim. Standart sapmayı ortalama
değere eklemek ve çıkartmak yoluyla
numunelerin üçte ikisinin dahil olduğu
değer aralığını bulabilirsiniz. Mesela,
mısır silajının ortalama kuru madde
içeriği %38.3 +/- 6.1’dir. Buna göre, üç
numuneden ikisi kuru madde içeriği
bakımından %32.2 ilâ %44.4 aralığında
bulunmalıdır. Bu aralığın dışında kalan
numuneler tipik olarak değerlendirilmediği gibi genellikle arzu edilmezler.
Kaba yemlerin kuru madde, protein, lif
ve enerji içeriklerinin düzenli bir şekilde
(4 ilâ 6 haftada bir defa) analiz edilmesi
çok yerinde olur. Bazı durumlarda
mineraller gerekebilir. Rasyonlar, yeni
Kuru madde

analiz neticelerini yansıtacak şekilde
ayarlanmalıdır.
Süt üreticilerinin hemen hepsi, mısır
silajının kuru madde üzerinden %7 ilâ
%8 arasında protein ve 0.66 ilâ 0.72
Mcal/lb. net enerji içerdiğini bilir (analizi yapan laboratuara bağlı olarak).
Ancak bu ölçümler, mısır silajının yem
değeri hakkında her zaman tam bir
tablo halinde vermezler. Depolama
esnasında üretilen asitlerin tip ve miktarları, fermantasyonun yeterlilik derecesi hakkında bir fikir verebilir.
Amonyak nitrojen içeriği, depolama
sırasında aşırı miktarda proteinin yıkıma
uğrayıp uğramadığının işareti olabilir.
Maya ve küfler, silaj kalitesinin bozulmasına yol açabilecek olumsuz biyolojik
prosesleri gösterebilir. İyi fermente
olmuş mısır silajının fermantasyon profili aşağıda gösterilmiştir:
pH
3.6-4.0
Laktik asit %4-6 (Kuru madde üzerinden)
Asetik asit
%2’den az
Butirik asit
%0.1’den az
Propiyonik asit
%0.5’ten az
Etanol
%0.5’ten az
Amonyak nitrojen
Toplam nitrojenin %5’inden az
Maya ve küfler100,000 CFU/gram’dan az
Dengeli bir silaj için pH derecesinin
4.0’dan az olması gerektiğine dikkat
edilmelidir. Dominant asidin laktik asit
olması gerekir. Asetik, butirik veya pro-

Ham protein

piyonik asit gibi diğer asitlerin daha
fazla ağırlık kazanması, kalitenin düşmesine ve silajda lezzet kaybına neden
olabilecek profil değişikliklerini gösterir.
Etanol fermantasyonundan kaçınılması
gerekir. Yüksek amonyak seviyeleri de
proteinlerin aşırı proteolizine işaret
eder. Çözülmesi gereken bir problemle
karşı karşıya bulunulduğunda bu
ölçümler faydalı olabilir ancak bunların
rutin şekilde ölçülmesi pek gerekli değildir. Ancak, silaj kalitesi hakkında ek bir
ölçüt oluştururlar. Kimi zamanlar, yem
tüketimi kabul edilebilir düzeylerde olsa
dahi rasyonlar beklenen süt üretimini
sağlayamazlar. Bu takdirde problem,
muhtemelen, diyetin bazı bileşenlerinin
sindirilebilirliğinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Sindirilebilirlik, tüketilen miktardan, dışkıyla atılan miktarın
düşülmesiyle bulunur. Mesela, hayvan
20 kg kuru madde tüketmiş ve dışkıda
da 7 kg kuru madde bulunmuşsa sindirilebilirlik %65 demektir (20-7=13;
13/20*100=%65). Bu örnekte tüketilen
ve dışkıyla atılan miktarın farkı olan 13
kg’ın, bir kısmı da idrarla atılsa bile, hayvan tarafından kullanıldığı kabul edilir.
Yüksek verimli inekler için hazırlanan
rasyonların çoğunluğu %65’ten fazla
sindirilebilirliğe sahip olacaktır.
Mısır silajı ve diğer kaba yemlerdeki lif
sindirilebilirliği, giderek üzerinde daha
fazla durulan bir konu halini almaktadır.

A. D. Lif

TDN

Net enerji

#

%KM

SS

%KM

SS

%KM

SS

%KM

SS

MCAL

SS

Yonca

22

87.0

8.8

18.9

2.8

31.8

6.0

65.4

5.4

.64/lb.

.06

Karışık

232

86.7

9.0

12.9

4.4

39.1

7.6

59.1

3.2

.58/lb.

.03

Çayır otu

520

81.3

18.2

10.5

2.8

40.4

5.6

55.5

6.8

.54/lb.

.07

39

87.2

4.9

8.9

3.4

40.6

5.8

59.2

4.6

.58/lb.

.05

Mısır

554

38.3

6.1

7.2

2.9

28.0

4.1

66.9

1.9

.66/lb.

.02

Yonca

170

49.6

13.3

23.6

3.0

35.8

5.4

62.4

4.5

.61/lb.

.05

Karışık

79

34.1

15.6

16.3

4.5

31.8

6.6

66.1

5.0

.65/lb.

.05

157

32.9

11.0

13.6

4.7

35.4

6.2

62.4

7.2

.61/lb.

.08

Çavdar

16

34.4

14.0

14.3

4.0

34.2

5.5

60.9

8.3

.59/lb.

.09

Küçük tahıl

34

37.8

16.4

10.4

3.7

34.5

5.5

61.5

3.3

.60/lb.

.04

6

51.5

20.1

10.6

3.4

39.0

8.2

57.5

2.5

.56/lb.

.02

Kuru Otlar

Küçük tahıl
Silajlar

Çayır otu

Sorgum

(Not: 1 Pound = 453,59 gram)

Muhtelif mısır çeşitleri üzerinde lif sindirilebilirliği ölçümleri yapmaktayız. Lif
sindiriminin büyük kısmı rumende gerçekleştiği için esas itibarıyla rumen muhtevası dahilindeki sindirilebilirlikle ilgilenmekteyiz. Elde ettiğimiz neticeler,
mısır çeşitlerine göre lif sindirilebilirliğinde değişiklikler olduğunu göstermektedir. Bazı ekin dönemlerinde daha fazla
lignifikasyon gerçekleştiği için de lif sindirilebilirliğinde yıldan yıla farklılıklar
görülmesi mümkündür. Michigan Eyalet
Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya
göre (Oba and Allen, Journal of Dairiy
Science 82:589, 1999) rasyonun nötr
deterjan lif sindirilebilirliğinde %1’lik bir
artış,
kuru
madde
tüketiminde
0.17kg/hayvan/gün mertebesinde bir
artışa (evet, sindirilebilirlik ve tüketim
bağıntılıdır) ve 0.29 kg daha fazla dengelenmiş %4 yağlı süt üretimine sebep
olmaktadır.
Şayet silaj olgun bir aşamada (siyah
tabaka) hasat edilmişse taneler sert olacak ve ineğin bunları sindirmesi güçleşecektir. Kuru madde içeriği %45’in üzerinde olan mısır silajları genellikle sert
taneli olur. Bu takdirde tane sindirilebilirliği azalacaktır ancak silaj üzerinde
yapılan analiz yüksek bir enerji içeriği
gösterebilir. Zira analiz laboratuarı yemi
öğütüp taneleri kırmakta ve dolayısıyla
bunları sindirilebilir olarak kabul etmektedir. Bu nedenle, genel bir laboratuar
analizi, tane sindirilebilirliğindeki azalmaları tespit edemez. Eğer laboratuar
numuneyi uzun bir süre inkübe ederek
lifin kayboluşunu saptamazsa, bu
durum azalan lif sindirilebilirliği için de
aynen geçerlidir. Taneleri işlenmiş mısır
silajı gittikçe daha yaygın kullanılmaya
başlanmıştır ve bazı beslenme uzmanları işlenmiş taneli mısır silajının işlenmemişe nazaran %10 daha fazla enerji sağlayabileceğini söylemektedirler. Eğer bu
doğruysa, 1.5’lik net enerji hemen
hemen 1.65 Mcal/kg’a kadar arttırılabilir. Bunun neticesi olarak silajın sağladığı enerji belirgin ölçüde artar ve tahıl
takviyesi ihtiyacı azalır.
Son olarak, ot silajları ve kuru otlarda
silajlama ve depolama esnasında ısınmaya maruz kalınması neticesinde liflere
bağlanmış protein ortaya çıkarılabilir.
Buna asit deterjan lif proteini veya asit
deterjan çözünmez nitrojen adı verilir.
Protein sindirilebilirliğinin azalmasıyla
bunun arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur ve bu durum rasyonlar dengelenirken hesaba katılmalıdır. Sıcaklıktan
zarar görmüş kaba yemlerin enerji içeriğinin de azaldığı düşünülmektedir.
Kaba yem liflerinin, silaj tanelerinin veya
kaba yem proteinlerinin sindirilebilirliğinin azalması, rasyonun beklentilere
cevap verememesi sonucunu doğurabilir. Mısır silajı kalitesinde bir yıldan diğerine görülen değişiklikler çoğu zaman lif
ve/veya tane sindirilebilirliğine bağlı olabilir. Laboratuar testleri bu değişimleri
her zaman tespit edemezler.
• Tercüme; Nadir Fayazoff, Kaynak:
www.brillfeedformulation.com ■

• Çok şey bilmenin sırrı, süt içmekle başlar. • Süt içmeyen çocuk tıfıl kalır. • Çocuğunu seviyorsan,
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Okumuşlar, okumuşlar ama;
SÜTÜN ÖNEMİNİ ANLAYAMAMIŞLAR!

S

evgili süt üreticileri, dostlarım yeni
yılınız hepinize sağlık, mutluluk ve
bol süt getirsin. Dergimizin kapağında ineklerimizi birbirleriyle konuşturarak her sayıda, sektörümüzle ilgili güncel
bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Bu yazımda, vermek istediğimiz mesajı biraz
açmak ve bu konudaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim.
Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bilim
adamlarımız, profesörlerimiz çıkıyorlar
televizyona ve süt hakkında tartışıyorlar
ve süt’e dair;
• Süt için,
• Süt içmeyin,
• Süt alerji yapar,
• UHT Süt kanserojen madde içerir,
• Sokak sütü iyidir, onu için,
• Sütte GDO var,
Ve en son da
• Sütte antibiyotik var,

• Sütte aflatoksin M1 var,
gibi sözler sarf ediyorlar, ötesini hiç
düşünmeden. Maalesef basınımızda bu
sözlerin içinden reyting yaratacak en çarpıcı cümleleri cımbızla çekip manşet yapıyorlar. Bu zaten, süt tüketmeyen toplumumuzda kafa karışıklığına neden oluyor
ve tüketici tarafında infial yaratıyor. Bu
sektörümüz açısından son derece sakıncalı bir durum. Hocalarımızın, basının, biz
sivil toplum örgütlerinin ve özellikle
bakanlığımızın bu konuda çok dikkatli
olması gerekir.
Böyle programlar yapılmasın, haber
yapılmasın demiyorum aksine daha çok
zaman verilerek; daha sık ama seçici davranılarak bilgisine ve tecrübesine güvenilir kişilerle program yapılması gerekir.
Tüketiciler doğru bilinçlendirilmeli. Bilinen
gerçek şudur ki; süt hayvansal protein içeren ve her yaştaki insanın mutlaka her gün

Son günlerde basında geniş bir şekilde yer alan “Sütte kanserojen madde
varlığı ve GDO’lu yemler” ile ilgili Tüketici Dernekleri Federasyonu
(TÜDEF)’nun basın açıklamasıdır.

B

süt üreticilerini yok etmektedir ki asıl
tehlike buradadır.
Sütteki kanser tehlikesini Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi EKER de
doğrulamıştır. Sayın Bakana günaydın
diyoruz. Yıllardır bu tehlikenin varlığını
bilim adamları ve biz tüketiciler dile getirirken şimdiye kadar neredeydiniz sayın
Bakan? Üstelik Biyo Güvenlik Kurulu halkın sağlığını hiçe sayarak 13 GDO'lu mısırın ithalatına onay vermiştir. Şimdilik
hayvan yemi olarak kullanılacağı belirtilen bu mısırlar hayvanların dolayısı ile
hayvansal gıdaları tüketen insanların
sağlığı ile oynanmasıdır. GDO lu yemle
beslenen hayvanların sütünün de sağlıklı süt olmayacağı görüşündeyiz. Bizler
tüketici olarak GDO’lu ürün tüketmek
istemiyoruz.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
GDO hakkında çıkarılan yönetmelik ile
gıdalarımız ve hayvan yemlerinde kullanılmak üzere, genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların ve ürünlerim ithalatı, işlenmesi tüketimi yasal ve serbest
hale getirilmiştir. İşlevi ve etkinliği

TÜSEDAD Genel Sekreteri

2 bardak tüketmesi gerekliliğidir. Bu konularda ben, hangi süt tercih edilmeli sorusuna ise, şu şekilde cevap vermek istiyorum;
UHT Süt zararlı değildir, raf ömrü uzun
olsun diye pastörize süte göre, biraz daha
yüksek derecede ısıl işlemden geçer. Bu
da, sütün içindeki zararlı mikropları öldürelim derken, bazı faydalı vitamin ve
enzimlerin ölmesine neden olur. Sokak
sütü, maalesef ülkemizde bir realitedir.
Türk kadını, evinde yoğurt yapma, sütlü
tatlılar yapma alışkanlığından vazgeçmemiştir. Ancak, maalesef taze süt diye tercih edilen sokak sütü en tehlikelisidir.
Soğuk zincir kırıldığından bakteri oranı
yüksektir. Tercih edilmesi gereken, günlük pastörize süttür veya şimdilerde satışına izin verilecek olan arî işletmelerden
alınan ve soğuk zincir kırılmadan tüketiciye ulaşan çiğ süttür. ■

Sütte de dışa bağımlı
kılınmak isteniyor
ir yaşam mucizesi diye nitelenebilecek kadar büyük besin değerine
sahip olan sütün içerdiği kalsiyum ve vitaminlerle birçok hastalığı
önlediği, insanın fiziksel ve bedensel
olarak sağlıklı büyümesini sağladığı, bu
nedenle de sağlık açısından bol süt tüketilmesi gerekliliğini uzmanlar sürekli dile
getirmektedirler. Ancak gelin görün ki
süt üretiyoruz ama tüketmiyoruz. Süt
tüketiminin azlığı özellikle gelişme
çağındaki nüfus için bir sorun olarak öne
çıkmaktadır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
süt sektöründe yetersiz denetim yapması, süt üretimi ve işlenmesindeki
haksız rekabet ve süt sektörünün aşırı
kar hırsı ve tekelleşme amacı maalesef
ülkemizdeki sütün kalitesini de bozmuştur. Sütte üreticiden çok aracı ve
sanayicinin kazanması ülkemizdeki hayvancılık içinde bir risk olarak durmaktadır. Mevcut politikaların devamı halinde
ülkemizdeki süt sektörü de hayvancılık
sektörü ile birlikte dışa bağımlı kalacaktır. Bu politikada küçük ve orta ölçekli

Atilla CELEP

olmayan Ulusal Süt Konseyi aktif hale
getirilmelidir.
Gıda Tarım ve hayvancılık bakanına soruyoruz: sağlıklı ve güvenilir tarımsal ürünlerin ülkemizde üretimine ve tüketimine
olanak varken, sağlıksız ve riskli ürünle-

rin ithal edilmesi çiftçimize ve tüketicimize zarar vereceğini bilmiyor musunuz?
Bakanlık tüketicilere güvenli süt sağlamakla yükümlüdür. Süt, staretejik ürün
kapsamına alınmalıdır. Süt ve diğer gıda
denetimlerinde tüketicilere aktif rol verilmelidir. Bakanlık derhal ithal GDO lu
hayvan yemlerinin ithalatını durdurmalı
ve süt sektöründeki kontrol ve denetimleri hızlandırmalıdır. Avrupa ülkelerinde
tüketici ve üreticiler lehine en çok denetim ve müdahale yapılan sektör süt sektörüdür. Tüketicileri bulundukları yerdeki
Gıda ve Tarım İl Müdürlüklerine başvurarak aldıkları sütün analizlerini yaptırmaya çağırıyoruz. Bakanlığın sağlıksız süt
üreten firmaları acilen kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz.
Her yerde, her zaman, herkes için sağlıklı ve güvenli gıda…

süt de içiyorsundur. • Bir fincan kahvenin hatırı ölçülebiliyorken, bir bardak sütün hatırı ölçülemez.
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Sektörün sesi

TÜSEDAD’da siz de olun
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.
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Ön veya arka kapak içi
1 SAYI 1.500 TL

6 SAYI 1.250 TL x 6 = 7.500 TL

İç sayfalarda tam sayfa
1 SAYI 1.250 TL

6 SAYI 1.000 TL x 6 = 6.000 TL

İç sayfalarda yarım sayfa
1 SAYI 750 TL

6 SAYI 500 TL x 6 = 3.000 TL
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Bir sayı yada 6 sayılık blok reklam satışı yapılacak olup,
ön görülen satış bedelleri;
6 SAYI 1.500 TL x 6 = 9.000 TL
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Arka kapak
1 SAYI 2.000 TL
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Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

TÜSEDAD Üye Başvuru Formu

Başvuru Tarihi:

Tüzel Kişi ise

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

N. Adnan YILDIZ
Atilla CELEP
Nejat DEVECİ

İşletmenin Adı

:

Vergi Dairesi / No

:

EREM Yayıncılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
adına sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı

İşletmenin Adresi

:

Özhan EREM
Sorumlu Yazıişleri Müdürü

:

Can ÖZATAY

Telefon

:

Cep

Faks

:

E-Mail :

Şirket Adına Vekil Tayin
Edilen Kişinin Adı Soyadı

:

Görevi

:

Halkla İlişkiler

TC Kimlik Numarası

:

Özlem SARAÇ

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

Muhabir

Özge KURTULAN
Görsel Yönetmen

Kerem ASLAN

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.

• Eğer bir işyeri çalışanlarına çay molası yerine süt molası verirse, o işyerinde verimlilik artar.
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