Duydunuz mu?
Ariliğe verilen
destekler yarı yarıya
azaltılmış.

Mayıs - Haziran 2012

YIL: 1 SAYI: 1 7 TL

YIL: 3 SAYI: 14 80 Krş !

Bu ne perhiz,
bu ne lahana turşusu!
Brucella Hastalığında
Yeni Kontrol ve Eradikasyon
Projesi bilgilendirme
toplantısı düzenlendi
Tüsedad Derneği Balyem İşbirliği ile 18
Nisan 2012 tarihinde Balıkesir Balyem
Konferans Salonunda 20. Bilgilendirme
Toplantısını düzenledi.

www.tusedad.org

SİZİN DERGİNİZ

Öd ül beklerken
CEZA aldık!

A

vrupa Birliği’ne süt ve
süt ürünleri ihracatı
konusunda
yoğun
çalışmalar yürüten bakanlığımız ihracatın ön şartı olan
hastalıklardan ari işletmelerin desteklenmesi ve özendirilmesi yerine, mevcut desteklerin azaltılması yoluna gitmiştir.
A.B.’ye ihracatın hedeflendiği bugünlerde hastalıklardan
ari işletmelere verilen desteklerin azaltılması üreticiyi gerçek anlamda şok etmiştir. 7 Mayıs 2012 tarihli Resmi
Gazete’nin 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına
göre, işletmelere hayvan başına ödenen birim miktarlar;
200 başa kadar tam (300,00)
201-500 baş arası %50 (150,00)
501 baş ve üzeri için %25 (75,00) olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu yeni uygulama hastalıklardan ari sürülere bugüne
kadar verilen desteklerin yarı yarıya azalması anlamına gelmektedir. Bu uygulama ihracat hedeflerine ters düşmüştür.

Sayfa 18’de

Modern süt işletmelerinde
karlılık ve besleme eğitimi
gerçekleştirildi
27-28 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul’da
Deniz Akademi tesislerinde DenizBank’ın
katkılarıyla DenizBank ile 2. Tüsedad’ın 21.
Eğitim Seminerini gerçekleştirdik.

Sayfa 31’de

Zararlıların Sebep Olduğu
Hastalıklar Ve Mücadele
Yöntemleri bilgilendirme
semineri düzenlendi

Ayrıca konuya bir başka pencereden bakacak olursak,
kaliteli süt ve süt ürünleri tüketmeyi sadece Avrupa Birliği
vatandaşları değil Türk tüketicisinin de hak ettiğine inanıyoruz. Bu durumda hem ihracat hedefi göz önüne alındığında hem de yurtiçi tüketim talebinin karşılanması anlamında kaliteli süt üretiminin arttırılması gerekmektedir.

Tüsedad 2. Başkanı ve Alaca Çiftliği sahibi
Nejat Deveci’nin katkılarıyla TÜSEDAD ve
Bayer Çevre Sağlığı Bölümü tarafından
Bursa Karacabey’de 22 Mayıs 2012 tarihinde, Çiftliklerde Entegre Zararlı Yönetimi
hakkında 23. Tüsedad Bilgilendirme
Toplantısı düzenlendi.

Sayfa 25’Te

Bunun tek çözümü
üreticiyi desteklemek ve özendirmektir.

Lüleburgaz’da Biyogaz Yatırımları Toplantısı Düzenledi

T

rakya bölgesinde özellikle de Lüleburgaz civarında
hayvancılık yatırımlarının artması nedeniyle, süt işletmelerinin atıklarının bertaraf edilmesi, değerlendirilmesi,
ayrıca bu atıklardan biyogaz tesisi kurularak elektrik enerjisi üretilerek ülkemizin enerji ihtiyacına da katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Tüsedad Derneği olarak bu konuda katma değer yaratılması amacıyla 15 Mayıs 2012 Salı
günü 22. eğitim toplantımızı Lüleburgaz Belediyesi’nin
katkılarıyla düzenledik.

Sayfa 11’de

KISA ve fakat ÖZ !!!!
Sevgili Dostlar,
Denizcilik de yaygın olan bir söz vardır.
Derler ki; “İnsan bir tekne alırken sevinir ve
bir de satarken sevinir” . Bu söylem maalesef artık sektörümüzde de kabul görmeye,
geçerli olmaya başladı. Artık insanlar “ Bir
çiftlik kurarken seviniyorlar ve bir de satarken seviniyorlar”. Acı ama gerçek.

Sayfa 3’te

BAŞKAN’DAN

gazetede de yayınlanmıştır. Haksız rekabetin sonlandırılması için bizler doğru
bildiklerimizi, bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi paylaşmak arzusundayız.
Her zamanki talebimiz gibi.

KISA
ve fakat ÖZ !!!!

1- Sıfır Faizli Ziraat Bankası
Kredileri Konusu:

Adnan YILDIZ

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

S

evgili dostlar;
Denizcilik de yaygın olan bir söz
vardır. Derler ki; “İnsan bir tekne
alırken sevinir ve bir de satarken sevinir”
. Bu söylem maalesef artık sektörümüzde de kabul görmeye, geçerli olmaya
başladı. Artık insanlar “ Bir çiftlik kurarken seviniyorlar ve bir de satarken seviniyorlar”. Acı ama gerçek.
Bir kilo arpa alırken 68 krş öderseniz ve
1 lt sütünüzü de 70 krş değere satabilir
hale gelirseniz olacağı budur. Ekmek
teknesi dediğiniz, bin bir emek ile kurduğunuz işletmenizi satınca sevinir hale
gelirsiniz.
Böyle olmaması gerektiğini, bu durumun yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri bıkmadan usanmadan
yazdık, çizdik, dile getirdik.
Derneğimiz Tüsedad sektördeki ilk ve
tek
sivil
toplum
kuruluşudur.
Bünyesinde barındırdığı üyeler AB
standardlarında çiğ süt üretmektedir.
Büyük bir çoğunluğu gerek yurtiçi ve
gerekse yurtdışındaki üniversitelerde
konularının uzmanı olan bilim insanları (hocalarımız) ile beraber çalışmakta
ve destek almaktadır. Sivil toplum
kuruluşu olarak bilgi ve deneyimin
paylaşılması esası ile üniversitelerimizden ve sektör paydaşlarından aldığımız
destek ile ortaklaşa seminerler düzenlemektedir. Hiç de tevazu göstermeden, bu işin mutfağında olan insanlar
olarak en düzgün işi en ekonomik
şekilde yaptığımızı iddia ediyorum ve
bakanlığımızın en alt kademesinden
en üst kademesine kadar tüm çalışanlarına sormak istiyorum;
Sektördeki tek sivil toplum kuruluşu
olan derneğimiz Tüsedad’ın varlığından
haberdar mısınız? Haberdar değilseniz
yayın organımız olan ve dernek ismimizle yayınladığımız Bakan-lığımızın
her kademesine gönderdiğimiz (ücretsiz) dergimizde mi sizlere ulaşmıyor?
Varlığımızdan haberdar iseniz, sektör
için aldığınız kararlar da, ki, bu kararlar
bizleri de direkt olarak etkilemektedir,
söyleyecek sözümüz olabileceğini hiç mi
düşünmediniz? Bizce akıl akıldan üstündür, hele hele işin pratiğini, uygulamasını da yapanlar olarak ülke ve sektör
adına katkılarımızın değerli olacağını bir
kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Belki, yazdıklarımı sitemkâr olarak bulacaksınız ancak bu şansı bize sağlamış

olsaydınız şimdi sıralayacağım konularda farklı kararlar alınmış olabilirdi…
Mesela;

1-Ari İşletmelere
Ödenen Destek Konusu:
Hepimizin bildiği gibi Bakanlığımız ve
sektör paydaşı olan sütü işleyen sanayicimiz AB ülkelerine süt ve süt ürünleri
ihracatının yapılabilmesi için büyük bir
gayret içerisindedir ve çaba harcamaktadır. Bu gayretleriniz çiğ süt üreticileri
olarak bizlerce de takip edilmekte ve
desteklenmektedir. Ancak, hepimizin
çok iyi bildiği gibi ihracatın gerçekleşebilmesi için ön şart, temin edilen çiğ
sütün hastalıklardan ari sürülerden
elde edilmesidir.
Ari sürülerin oluşturulmasının sağlanması için iki yöntem kullanabilirsiniz.
Ya yasaklar uygulayacaksınız ki bu
mümkün değil. Çünkü o takdirde süt
bulamazsınız. Ya da özendireceksiniz.
Özendirmenin yolu da uygulanan desteklerde farklılık yaratmaktan geçer.
Oysa son yayınlanan desteklemeler
tebliğinde ari sürülere verilen destek %
50 oranında azaltılmıştır. Özendirici
olmaktan uzaklaşılmıştır. Hatta cezalandırılmıştır diyebiliriz. Daha önceleri
de her platformda dile getirdik, süte
ödenen litre başına desteğinde ari
sürülerden temin edilen sütler için
farklı olması gerekir diye. Bu farklar
üreticiyi özendirir, herkesin kendi evinin içini temizleme gayretine sokar.
Keşke tebliğ yayınlanmadan önce tartışmış olabilseydik.
Sanayici dostlarımıza da aynı hatırlatmayı yapmak istiyorum. Kaliteye ödediğiniz primleri düşürtmek gayreti içerisinde olmak yerine, sizlerinde özendirici
yönde çaba harcaması gerekir diye
düşünüyorum. Neticesinde, bu özelliklere sahip süt sizlere lazım…

2-Okul Sütü Projesi:
Derneğimizin de yıllardır savuna geldiği
sosyal içerikli bir projedir. Başlangıçta
bazı tatsızlıklar yaşanmış bile olsa proje
bir bütün olarak çok büyüktür, kapsamlıdır ve de mutlaka devam etmelidir.
Basınımızın da reyting kaygısından uzak
olarak konuya yaklaşması ve destek vermesi gerektiği inancındayız. Emeği
geçen Bakanlıklarımız çalışanlarına şükranlarımızı
ifade
ederiz.
Sn.
Başbakanımızın talimatı gereği proje
gündeme alındığında keşke bizlerinde

fikri sorulsaydı belki farklı pencereler
açılabilirdi. Bize göre bu projenin daha
mükemmel olabilmesi için, üreticiyi de
sevindirmesi açısından, bu işin üretici
kooperatiflerine ihale edilmesidir. Süt
Üreticileri Merkez Birliği başta olmak
üzere bu hizmete talip olmaları gerekir.
Eksikleri yönünde de devletimizin,
bakanlığımızın desteklerini esirgemeyeceğinden eminiz. Tire Süt Kooperatifi
başkanı Sn. Eskiyörük bunu başarmıştır.
Rol-Model olmuştur.

3-Çiğ Süt Satışına
İzin Verilmesi Konusu:
Ülkemizde çiğ süt satışı, AB ülkelerinin
aksine, yasaktır. Ancak, hepimiz biliyoruz ki bu süte talep var ve sokak sütçüsü
de bu talebi karşılıyor. Hijyen koşullarına
dikkat edilmeden, soğuk zincir kavramının ne olduğu bile bilinmeden, üstelik
kayıt dışı olarak bu haksız rekabet
devam etmektedir. Çiğ süt üretimi ve
satışı konusunda Bakanlığımızın belirlediği kriterler “Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliği 13. Bölüm”
başlığı altında belirlenmiştir ve resmi

Süt üretiminin artırılmasını desteklemek için zamanında bu krediler verilmiştir. Sektöre çok uzak olan insanlar
sıfır faizin cazibesine kapılıp sektöre
adım atma yarışına girmişlerdir. Kredi
verilirken de seçici davranılmamış
(bölge, arazi varlığı vs. gibi) karşılık gösterilen teminatlar esas alınmıştır.
Maalesef hayvancılık sektörü garip bir
sektördür. Üretici olarak aldığınız yem
hammaddesinin fiyatını siz belirleyemezsiniz ayrıca ürettiğiniz çiğ sütün
satış fiyatını da yine siz belirleyemezsiniz. Komik ama gerçek!
Şimdi Ziraat Bankası yetkililerine ve
Bakanlığımıza dostça bir uyarıda bulunmak istiyorum. 2013 yılı itibariyle alınan kredilerin geri ödemesi başlıyor.
Mevcut Yem-Süt paritesi ile bu ödemelerin yapılabilmesi şapkadan tavşan
çıkartmak kadar zor olacak. İnanıyorum
ki Ziraat Bankası teminatlar karşılığı bir
anda çok sayıda çiftlik sahibi olunca
sevinmeyecektir ama elinde biriken çiftlikleri satarken aynı denizci dostların
teknelerini sattığı zaman sevindiği gibi
sevinecektir. Bu duruma gelinmemesi
temennimizdir ancak yapıcı tedbirlerinde şimdiden düşünülmesi gerektiğine
inanıyoruz.
Saygılarımla… ■

büyümeye
devam ediyor
D

erneğimiz gerek katıldığı ve düzenlediği toplantılar, gerek dergimiz Tüsedad
ve basında çıkan haberler ile bilinirliğini arttırmıştır.
Aşağıda sıralamış olduğumuz çiftlikler son dönemde yeni üye olmuşlardır. Yeni
çiftliklerimize Tüsedad çatısı altına ‘Hoş geldiniz’ diyor, gönül vermiş oldukları hayvancılık faaliyetinde bereketli günler diliyoruz.
İşletme Adı

Faaliyet Gösterdiği Şehir

Sağmal Sayısı

01. Aymes Hayvancılık

Bursa

280

02. Besimar Besi Çiftliği

Kocaeli

03. Kantarcı Yem Çiftliği

Konya

130

04. Doğru Tarım İşletmesi

Adana

200

05. Feyz Tarım

Bursa

910

Kahramanmaraş

480

06. Madatel Hayvancılık
07. Aytar Tarım
08. Doru Entegre Tarım
09. Yalın Hayvancılık
10. İntegra Ltd.

Kırklareli
Kahramanmaraş

600

Kırklareli

210

Bursa

50

11. Dost Hayvancılık

Kırklareli

280

12. Seven Hayvancılık

Kırklareli

140

13. BNG Tarım

Kırklareli

190

14. Müsellim Tarım

Kırklareli

184

15. İz Tarım

Kırklareli

380

• Arabanızda her zaman süt bulundurun. Sadece acil durumlarda değil, durduk yere de için.
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BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

Hayvancılıkta en büyük
sıkıntılardan biri de bilgi kirliliğidir

Aymes Hayvancılık değerli büyüklerimiz Aykut ve Mesut Kaplanbaşoğlu’nun
yatırımlarıyla Bursa’mızın Karacabey ilçesinin Gölecik Köyü
Akbayır Mevkii’nde (84.000 m²) alan üzerine
kurulmuş hakim tepede bir çiftliktir.

Ç

iftliğimizin inşaatı Haziran 2010
yılında başlamış, Ocak 2011’de
ilk etabı olan kısımları bitmiştir.
Şu an bünyesinde toplamda 500 hayvan
barındıran çiftliğimizin hedefi 1000 sağmal olarak belirlenmiştir.
Çiftliğimizin hayvan seçimi Amerika’dan
itina ile seçilen alaca Holstein gebe
düveler olmuştur. Bu itinalı çalışmada
bizden yardımlarını esirgemeyen değerli hocamız ( Can Baklacı ve değerli dostumuz Aybars Tunalı beyefendiye)
teşekkürlerimizi bir borç biliriz.
272 adet gebe düvenin çiftliğimize gelişiyle beraber hummalı bir çalışma başlamış olup doğumların da başlamasıyla
beraber güzel bir ortam oluşmuştur.
Doğan erkek buzağılarımızı ilk kurulum
senesi olması sebebiyle ve iş yoğunluğundan ötürü besici çiftliklere satılmış
olup, dişi buzağılarımız çiftliğimizin
kendi bünyesinde ilerisinin bol sütlü
anaç inekleri olmaları için ciddi bir besleme ortamına alınmışlardır. Çiftliğimiz
kurulmadan önce yapılan mali fizibilite
çalışmalarının ne yazık ki düşen süt fiyatı sebebiyle hiç bir önemi kalmamıştır.
Devletimizin hayvancılık sektörüne vermiş olduğu destek ne yazık ki süt fiyatının düşmesi yem fiyatlarındaki artış
politikası ile yok olup gitmiştir.
Süt üreticisi yem politikaları yüzünden
zor durumlara düşmüş hayvanlarına
gerekli beslemeyi sağlamak için borç
batağına düşmüştür.

Yaşanan bu olumsuz ve zor süreç yüzünden çıkar yollar aranmaya başlanmıştır.
Aymes Hayvancılık olarak kendi kesif
yemimizi yapmaya başlayarak ilk adımımızı atmış olduk. Bir adet çekiçli değirmen ve karıştırıcıyla istediğimiz sonuca
varmakla beraber hayvanlarımızın üzerinde fevkalade sonuca varılmıştır.
Tohumlamalar da ki sıkıntılar bitmiş süt
yağımız ve proteinimiz istenilen düzeylere gelmiş, süt döktüğümüz firmadan
uyarı almaz duruma gelinmiştir.
Genç hayvanlarımızın gelişiminde gözle
görülür farklar ortaya çıkmıştır.
Yem konusundaki tavsiyemiz bizim gibi
çiftliklerin bir an evvel kendi yemlerini
yapmaları olacaktır.

Bölgemiz itibariyle kaba yem yetiştiriciliği mısır silajı dışında yetersiz kalmakla
beraber aradaki fiyat farkı yüklü alımlarda yüklü fiyat farkları ortaya çıkarmaktadır. Halbuki köylümüzle el ele verilip
yonca saman fiğ kuru otu gibi kaba
yemler bölgemizde yoğun şekilde ekilebilirse hem çiftçinin yüzünün gülmesi
hem de çiftlik sahiplerinin göz önünde
ekilen kaliteli kaba yemler kalitemizi
yükseltecektir.
Bölgemizde son 2 yılda 8 adet yüksek
kapasiteli çiftlik kurulmuştur. Bu çiftliklerin başlıca sorunları gübre ile mücadeledir. Devletimizin bu konuda biran
evvel çiftliklerimize çıkar bir yol bulmaları konusunda yardımcı olması gerek-

mektedir. Ziraat Odaları’nın çiftliklere
sürekli ziyaretleri ile sıkıntıların dinlenip
devletimizin desteğiyle sorunların
çözülmesi en büyük temennimizdir.
Hayvancılıkta en büyük sıkıntılardan
biride bilgi kirliliğidir. O onu demiş bu
bunu demiş öyle olmazsa böyle olur gibi
tehdit vari konuşmalar sürekli hayvancılığımızı baltalamaktadır. Bu yüzden çiftliklerde satış yapan pazarlamacılarımızın sattığı ürün hakkında iyi bir eğitim
alması hem de kulaktan duyma değil de
esas bilgiye sahip olarak sahaya çıkması
çok çok çok önemlidir. Ayrıca bu sektörde hizmet veren arkadaşların çiftliklere
geliş tertipleri de çok önemlidir.
Randevu almadan gidilmemesi, aracın
çiftlik dışında park edilmesi, galoşsuz
çiftliğe girilmemesi tek kullanımlık
önlük ile yapılacak ziyaretler en doğru
ziyaret biçimidir. Nasıl bir kuşun bile
hastalık getirebileceğini varsayıyor isek
bir insanın neler getirebileceğini siz
düşünün. Veteriner Hekimlerimizin
büyükbaş hayvancılığında yeterli olacak
şekilde yetişmesi en büyük temennimiz
olup, bu kardeşlerimizin bir kısmının
mezuniyetten sonra devletimizin imkânları dâhilinde hastalıklardan ari olmuş
ülkelere en az bir sene olmak kaydıyla
gönderilip sıkı bir eğitim alıp sahaya
profesyonelce çıkmaları naçizane fikrimizdir.
Dışarıdan az gibi görünse de büyük yatırımların gerçekleştiği sektörümüzün
biran evvel toparlanması için başta
bakanlığımız olmak üzere, köylümüz,
çiftçimiz, yemcimiz, ilaççımız, hekimimiz ve bu sektörde emeği gecen bütün
ihtisas sahibi insanların sık sık toplanıp
istişare etmeleri ve ortak kararlar almaları güzel geleceğe atılacak en büyük
imzadır. ■

• Süt eğitime yardımcıdır. Sütle, yoğurt, peynir, ayran, tereyağı yapmayı deneyin.
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MAKALE

Sığırların beslenmesinde pamuk
tohumu küspesi kullanımı ve
dikkat edilecek hususlar
Prof.Dr. Hasan Rüştü KUTLU

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Adana

H

ayvansal faaliyetlerin temel
amacı; üretim ve karlılıktır. Her
hayvancılık kolunda olduğu gibi
süt ve et sığırcılığında da temel amaç;
en az girdi ile en yüksek karlılığı sağlamaktır. Sığırcılıkta karlılık, mevcut hayvanların verimi ve bu verimi elde etmek
için yapılan masraf arasındaki ilişkiye
bağlıdır. Hayvanlardan elde edilen
verim her şeyden önce;
- hayvanın genetik kapasitesi yani süt
veya et verim kapasitesi ile
- hayvanlara uygun bakım ve beslemeye
yani uygun çevre koşullarının sağlanmasına bağlıdır.
Hayvanlardan elde edilen verime bu
faktörlerden genetik kapasitenin etkisi
%30 iken, uygun çevre koşulları sağlanmasının etkisi %70 civarındadır. Bu, hayvanlar süt veya et verimi bakımından ne
kadar üstün olurlarsa olsunlar, uygun
bakım ve besleme yapılamazsa süt veya
et sığırcılığı faaliyetinin ekonomik olamayacağının işaretidir. Özetle YEM ve
BESLEME, süt ve et sığırcılığında karlılığı
belirleyen esas unsurdur.
Süt sığırcılığında en yüksek verime ulaşabilmek için sağlık koruma, temizlik, sevk
ve idare hususlarında asgari şartlar sağlanmaya çalışılırken, bir sığırın genetik
kapasitesinin müsaade ettiği ölçüde veri-

me ulaşabilmek için de ihtiyaç duyduğu
tüm besin maddelerini eksiksiz hayvana
sağlamak gerekir. Aksi takdirde sığırın
genetik kapasitesinden yararlanılamayacak ve işletme karlılıktan uzaklaşacaktır.
Kısaca, sütün ve etin ağızdan sağılacağı,
diğer bir ifade ile doyan sığırın doyuracağı hiç bir zaman unutulmamalıdır.
Yukarıda açıklanan sebeplere bağlı olarak süt sığırcılığında YEM ve BESLEME,
üzerinde önemle durulması gereken bir
konudur. Yem ve besleme konusu ele alınırken, hayvanların canlı ağırlığı ve
verim düzeyi kesin olarak bilinmeli ve bu
kriterlere göre hayvanların besin madde
gereksinmesi uygun yemlerle karşılanmalı ve bu karşılama yapılırken de yemlerin hayvanlara uygunluğu, hayvanlarda oluşturduğu etkiler iyi bilinmelidir.
Yemlerin hepsi hayvana değişik oranlarda besin maddesi sağlarlar ancak fazla
miktar ve oranda kullanılırlarsa bazı
olumsuzluklara da neden olurlar. İşte bu
nedenle sığırların beslenmesinde uyulması gereken bir kural da işletme içinde
kesif yem karışımlarının hazırlanmasında yem hammadde kaynaklarının dengeli ve bilinçli kullanımıdır.
Ülkemizin bazı bölgelerindeki sığır yetiştiricileri rasyon hazırlarken protein kaynağı olarak pamuk tohumu küspesine

ağırlık vermekte veya bunu ek protein
kaynağı olarak kullanmaktadırlar.
İçeriğinde protein yanında hayvan sağlığı ve verimine zararlı unsurlar da taşıyan
pamuk tohumu küspesinin sığırlar için
hazırlanan kesif yem karışımlarında en
fazla %25 oranında yer alması veya 100
kg canlı ağırlık için günde en fazla 600
gram verilmesi önerilmektedir. Ancak,
gebe sığırlara bu oranların altında verilmesi daha uygundur. Aksi takdirde
yavru atma riski artacaktır. Sütten kesilmiş danalar için ise pamuk tohumu küspesinin rasyonda kullanım oranının en
fazla %15 olması veya hayvan başına
günde en fazla 700 gr verilmesi önerilmektedir. Özellikle ekspeller pamuk
tohumu küspesinin (veya halk tarafından bilinen ismi ile yaprak küspe) bu
sınırlar içinde kullanımı, yağ içeriğine
bağlı yüksek enerji değeri nedeniyle süt
hayvanlarında, süt verimini ve süt yağ
içeriğini artırmaktadır. Ancak bazı süt
sığırcılığı işletmelerinde bu küspenin
kullanımı, yüksek düzeylerde ve bilinçsizce yapılmakta, içeriğinde bulunan
yüksek düzeylerdeki serbest gossipol,
yağ asitleri kompozisyonu ve silisyum
nedeniyle, genç ruminantlar ve yüksek
verimli sığırlarda sağlık, verim ve ürün
kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu konu üzerinde son yıllarda yapılan
araştırmalar; yüksek düzeyde pamuk
tohumu küspesi kullanılması sonucu
genç danalarda idrar taşları oluşabileceğini, önlem alınmadığı takdirde erkek
danalar için ölümle sonuçlanan olumsuzluklar yaşanabileceğini göstermektedir. Bu olumsuzluklar kuzu besisinde de
önemli bir sorundur. Genç sığırlar
yanında ergin sığırlar için de pamuk
tohumu küspesi riskli bir yem kaynağıdır. Günde 24 gramın üzerinde serbest
gossipol alan yüksek verimli sığırlarda
toksik etkilerin oluşacağı, kan hemoglobin düzeyinin düşeceği, kanda üre ve
protein düzeylerinin artacağı, solunum
rahatsızlıklarının görüleceği, süt verimi
ve süt yağ kalitesinde (kırıntılaşma ve
sertleşme nedeniyle) önemli düşmelerin ortaya çıkacağı, gebe ineklerde
yavru atmaların ve ayrıca karaciğerde
gossipol birikimine bağlı hepatotoksik
etki nedeniyle A vitamini noksanlığından kaynaklanan bazı olumsuzlukların
görülebileceği bildirilmektedir.
Bu nedenlerle, süt ve et sığırlarının beslenmesinde pamuk tohumu küspesinin
kullanımının dikkatli ve bilinçli bir şekilde yapılması hem hayvan sağlığı, hem
verim ve hem de ürün kalitesi açısından
bir zorunluluk arz etmektedir. ■

• Süt sihirlidir, isterseniz içebilir, yiyebilir yada sürebilirsiniz. • Süt içmek obeziteyi engeller.
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Okul sütü,
dünya sütü…
Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

T

artışmalı bir biçimde başlayan ve
25 gün süren okul sütü programı
okulların tatile girmesi ile sona
erecek. Gelecek eğitim-öğretim yılında
tekrar uygulanıp uygulanmayacağı
bilinmiyor. Daha doğrusu okul sütünün
geleceği Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın iki dudağı arasında.
Başbakan isterse devam edecek.
Üreticiden, sanayiciye süt sektöründeki
herkes programın mutlaka devam etmesini istiyor. Doğrusuda bu. Okul sütü
programı yasal bir düzenleme yapılarak
her yıl okulların açılması ile başlamalı ve
okulların tatil olması ile sona ermeli.
Okul sütü programının tamamlandığı şu
günlerde, 25 günlük uygulama mutlaka
masaya yatırılarak enine boyuna tartışılmalı. Yapılan hatalar, eksiklikler ve daha
fazla neler yapılabilir konusunda
uzmanlar, hükümet, sektör ve ilgili herkesimin katılımı ile tartışılarak yeni eğitim-öğretim yılına çok daha başarılı bir
biçimde program uygulanmalı.
Her şeyden önce okul sütü programı,
Türkiye’de algılandığı biçimiyle devletin
arz fazlası sütü bedava dağıtması değildir. Okul sütü programının pek çok yönü
var.
Çocukların ve elbette her yaştaki insanlarımızın sağlıklı beslenmesi için süt ve
süt ürünleri tüketmesi gerektiği gerçeği
ana hedef olarak belirlenmeli. Bu ana
hedef doğrultusunda toplumun süte
kolay ulaşması yani tüketicinin satın alabilecek güce sahip olması, fiyatın buna
uygun olması, süt ve süt ürünlerinin
toplum tarafından tanınması ve tüketim
alışkanlığının artırılması gibi pek çok
konuda okul sütü programı örnek uygulama olacaktır.
Dünyada 80’i aşkın ülkede okul sütü
programı uygulanıyor. Üstelikte okul
sütü olarak dağıtılan süt azımsanacak
miktarda değil. Ulusal Süt Konseyi verilerine göre, Tayland’da süt üretiminin
yüzde
25’i,
Japonya’da
yüzde
9’u,Finlandiya’da yüzde 5’i,Amerika’da
yüzde 7’si okul sütü olarak dağıtılıyor.
Türkiye’de de okul sütü programı eğitim
öğretim yılı döenminde tam olarak
uygulandığında üretimin yüzde 5’inin
okul sütü olarak dağıtılacak.
Türkiye’de okul sütü, ilk olarak 1960’lı
yıllarda “Marshall Yardımı” çerçevesinde
Amerikalıların verdiği süt tozu ile uygulandı. Bugün yaşı 50’nin üzerinde olanlar o süt tozları ile yapılan sütleri içtiklerini anlatır.
Daha sonra 2001-2003 yıllarında
Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket
Partisi ve Anavatan Partisi’nin oluştur-

duğu koalisyon hükümeti döneminde
Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da
toplam 1 milyon 100 bin öğrenciyi kapsayacak biçimde uygulandı.
2005 yılından beri İzmir’de İzmir
Büyükşehir Belediyesi dar gelirli çocukların eğitim gördüğü okullarda bu projeyi uyguluyor.
Son olarak 2 Mayıs 2012 tarihi itibariyle
Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP)
Hükümeti ülke genelinde yaklaşık 7.2
milyon öğrenciyi kapsayan okul sütü
projesini başlattı. Devlet okullarında
öğrenim gören ana sınıfından 5. sınıfa
kadar(beşinci sınıf dahil) olan öğrencilere günlük öğrenci başına 200 mililitre
uzun ömürlü(UHT) süt ücretsiz veriliyor.
Okul sütü projesi devam ederken bir
yandan da dünyada süt sektöründe
neler oluyor ona bakmak lazım. İzmir
Çeşme’de yapılan Ulusal Süt Zirvesi’nde
konuştuğum Uluslararası Sütçülük
Federasyonu(IDF) Başkanı Richard
Doyle, dünyada yeni bir süt krizi yaşanabileceğini söyledi.
Doyle, gerekçelerini ise şöyle açıklıyor:“Dünyada süt teknolojisi gelişiyor.
Hem dünya nüfusu artıyor hem de süt
üretimi. Fakat süt fiyatları düşüyor.
Nüfus artışına bağlı olarak süt üretiminin mutlaka artması gerekiyor. Fakat süt
üretimi yapanların bu işi sürdürmeleri
için süt fiyatının da artması en azından
düşmemesi gerekiyor. Üretim artarken
fiyatların düşmesi, 2008-2009’da yaşanan krizin bir benzerinin olacağı görüşü

var. Çünkü süt üretenlerin maliyetleri
artıyor. Teknoloji gelişiyor ve alet ekipman maliyeti artıyor. Yem fiyatı yükseliyor. Ama sütün fiyatı artmıyor. Bu
nedenle bir kriz beklentisinden söz edilebilir.Ama krizin ne zaman olacağı
konusunda hiç kimse net bir şey söyleyemiyor.Tabii ki fiyatların uygun olduğunu ve kriz doğuracak bir durum olmayacağını düşünenler de var. Tarımsal
ürünler içerisinde fiyat hareketlerinin en

yoğun olduğu ürünlerden birisi süttür.
Dünyada süt fiyatlarında hızlı çıkışlar
veya inişler olabiliyor. Bu inişli çıkışlı
yapı krizlere zemin hazırlayabiliyor.”
Aynı söyleşide Richard Doyle bizim süt
üreticilerimizin yıllardır yetklililere anlatamadığı girdi maliyetleri konusunda da
çok çarpıcı bilgiler verdi. Bizler yazınca
her zaman dikkate alınmıyor.Ama
yabancı biri söyleyince hükümet daha
çok dikkate alıyor. Richard Doyle, maliyetlerle ilgili şunları söylüyor: “Süt üretilen ülkeler açısından o kadar farklı bir
yapı var ki, fiyat istikrarını sağlamak
gerçekten güç. Yeni Zelanda süt üretim
maliyetinin en düşük olduğu ve en iyi
süt üretilen ülkelerden birisi. Bu ülkede
10 ay süt üretiliyor. Hayvanlar tamamen dışarıda ve merada besleniyor. Ek
bir yem maliyeti yok. Yılda iki ay üretim
yok. O iki aylık dönemdeki süt talebini
nasıl karşılayacak. Süt fiyatını nasıl
ayarlayacak? Üretim maliyetleri düşük
ama iki aylık süreç onlar için bir sorun.
Bir başka örnek ülke Kanada. Kanada’da
ise Yeni Zelanda’ nın tam tersine bir
üretim söz konusu. Kanada’da mera
hayvancılığı yok. Hayvanlar sürekli
kapalı sistemde besleniyor. Çünkü iklimi mera hayvancılığına uygun değil.
İnekler hep içerde ve kaliteli yem veriliyor. Yem fiyatları artıyor. Şimdi iki örnek
var karşımızda birisi hayvanları hep içeride yemle besliyor diğeri hayvanları
hep dışarıda merada otluyor. Tabii ki
maliyetlere bağlı olarak bu iki ülke arasında fiyat farkı olacak. Kanada’da daha
çok para harcanıyor. Nasıl rekabet edecek? Dünya süt üretiminin sadece
yüzde 7’si ticarete konu oluyor. Dünya
süt fiyatı da bu yüzde 7’lik ürüne göre
belirleniyor. Bu da son derece tartışmalı bir konu. Yüzde 7’lik dilimle dünyanın
süt fiyatı tayin ediliyor.”
Özetle okul sütünü konuşurken, süt üretim maliyetini, üretici fiyatı ile tüketici
fiyatı arasındaki uçurumu, dünyadaki
gelişmeleri de yakından izlemekte yarar
var. ■

• Süt içen toplumlarda, demokrasi daha yaygındır. • Süt içmek, kadına ve çocuğa şiddeti azaltır.
Mayıs - Haziran 2012
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Lüleburgaz’da Biyogaz
Yatırımları Toplantısı düzenledi
Trakya bölgesinde özellikle de Lüleburgaz civarında hayvancılık yatırımlarının artması
nedeniyle, süt işletmelerinin atıklarının bertaraf edilmesi, değerlendirilmesi,
ayrıca bu atıklardan biyogaz tesisi kurularak elektrik enerjisi üretilerek ülkemizin enerji
ihtiyacına da katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Tüsedad Derneği olarak
bu konuda katma değer yaratılması amacıyla 15 Mayıs 2012 Salı günü 22. eğitim
toplantımızı Lüleburgaz Belediyesi’nin katkılarıyla düzenledik.

B

iyogaz yatırımları toplantısı,
Lüleburgaz Belediye Başkanı Sn.
Emin Halebak, Kırklareli Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan
Çebi, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Çevre
Denetimi Şubesi Müdür Vekili Emre
Kalaycı, Karabük Üniversitesi Çevre
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Durmuş Kaya, Denizbank Tarım
Bankacılığı Grup Müdürü Dr. Levent
Öztürk, Trakya Kalkınma Ajansı
Planlama Birim Başkanı Mehmet
Karaman, Uzman Yetkin Özer ve Kosgeb
yetkilisi Murat Özdemir yanı sıra
Tüsedad üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşmiştir. Dernek başkanımız Adnan
Yıldız yaptığı açılış konuşmasında
Tüsedad Derneğinin alanında ilk ve tek
sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek
bugüne kadar dernek olarak savunula
gelen projelerin yavaş yavaş hayata geçmesinden dolayı mutluluk duyduğunu
belirtti ve sözlerine şöyle devam etti;
‘Çiftliklerde hayvan başına 60-70 Kg
gübre çıkıyor ve bugüne kadar bu gübreyi
bertaraf etmeye çalıştık fakat artık değerlendirmeye çalışmalıyız. Bu projeyi hayata geçirmek için bir beyin fırtınası gerçekleştirmeyi düşündük. Biyogaz projesi
küçük bir yatırım değil, ferdi olarak kalkışamayız. Ergene Havzası acil eylem planı
kapsamında olduğundan projeyi nasıl
hayata geçirilebilir konusunu tartışmak
için buradayız. İpard, Kosgeb, Kalkınma
Ajansı’nın da desteklerini alarak Biyogaz
Tesis kurma konusunda fikir birliğine
varmaya çalışacağız. Katılımınızdan dolayı tüm paydaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim’ dedi. Toplantıya ilk olarak Karabük
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm
Başkanı ve Enerji ve Çevre Teknolojileri
Müdürü Prof. Dr. Durmuş Kaya’nın
sunumuyla başladı.
Kaya sunumuna, Enerji ve teknoloji
Birimini tanıtarak başladı. 2010 yılında
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’ne
bağlı Ar-Ge birimi olarak göreve başlayan birim şu anda 26 araştırmacıyla faaliyetlerini sürdürmekte ve 18 ayda 10 proje
tamamlamıştır. Ayrıca devam eden 3 projesi mevcuttur şeklinde bilgi verdikten

sonra Biyogaz konusuna giriş yaptı. Prof.
Dr. Durmuş Kaya’nın sunumunda aktarılan bilgilere kısaca değinecek olursak;
‘Biyogaz organik yapıdaki hammaddelerin oksijeniz ortamda bakteriler yoluyla
çürütülerek enerji potansiyeline dönüştürülmesi işlemidir. Biyogazın ana kaynaklarını, atık su arıtma tesisleri, çöplükler ve
çöp gazı, hayvansal kaynaklar (gübre ve
mezbaha), enerji bitkileri ve organik atıklar oluşturmaktadır.
1 ton sulu sığır gübresinden 25 m³
1 ton kanatlı gübresinden 80 m³ biyogaz
elde edilmektedir. Tesis kurulum zamanı
projelendirmeden bitimine kadar hızlı
gidilirse 13 ayda böyle bir tesisin bitirilmesi söz konusudur. Fakat Türkiye’de
bürokrasi çok fazla olduğundan dolayı bu
süreyi 1,5 yıl olarak söyleyebiliriz. Kocaeli
ilinde kurdukları biyogaz tesisinde bölgede yoğun olarak kullanılan çim silajı ve
hara atıkları, tavuk ve büyükbaş gübreleri
değerlendirilmiş. Günde 30 ton atık beslenerek yıllık 10,680 ton atık beslenmektedir. Tesise giren atıklar 46. günün
sonunda fermente olmuş son ürün separe
edilip tarlalara veya uygulanabiliyor. Üretilen gaz da gaz motorunda elektrik üretilip şebekeye satılabiliyor.
Biyogaz tesisi kurulum maliyetlerinde yer
seçimi çok etkilidir. Sonradan dolgu olan
yer seçimlerinde çok fazla kazı yapmayı
gerektirebilir. Tesis maliyetleri kullanılan

gübre miktarına, çeşidine ve içerisine yem
karışıp karışmaması durumuna göre
değişkenlik gösterebiliyor. Fakat kabaca
bir rakam vermek gerekirse 500 kWh
gücünde bir tesis kuralım dersek yaklaşık
2 milyon $ civarında denilebilir. Bu fiyat
aşağı da inebilir yukarı da çıkabilir. Bizim
çok fazla tesisimiz yok parmakla gösterilecek kadar az. Avrupa’da biyogaz tesisleri çok yaygın, özellikle hayvancılıkta biyogaz tesisi birinci amaç olmaya başladı.
Diğerleri de gelir olarak görünmeye başladı. Almanya’da bu anlamda kurulmuş
4300 adet biyogaz tesisi bulunmaktadır.
İtalya ve İngiltere’de de böyle tesisler
hızla çoğalmaya devam etmektedir. Sonuç
olarak ülkemizde 80 milyon tonun üzerinde hayvansal kaynaklı atık var. Böyle
2000-3000 tane 500 kWh gücünde tesisler
kurulabilir. Diğer atıklar çöpler vs.de bu
tesislere katılırsa çok daha fazla tesis
kurulabilir. Böylece yeni bir sektörün
doğması istihdamın artması sağlanabilir.
Almanya’da yenilenebilir enerji kaynaklarında çalışan insan sayısı 250.000 kişi civarındadır. Böylece atık kaynaklı çevresel
problemlerin azaltılması, fermente gübre
kullanımının bu kaynakların ekonomiye
kazandırılmasının zamanı gelmiştir’ şeklinde Prof. Dr. Durmuş Kaya bilgi ve
deneyimlerini bizlerle paylaşmıştır.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin
Halebak konuşmasına, Tüsedad’a böyle

bir konuyu gündeme getirdiği için teşekkür etmekle başladı. Konuşmasında;
‘Bugün Amerika, Avrupa, Japonya kriz
yaşıyorsa biz de ülke olarak bir arada
olmalı ve Kalkınma Ajansı, kamu, banka
bütün taraflar olarak neler yapabiliriz
hesapları yapmalıyız. Yaptığımız iş çok
değerli ve bu yüzden her aşamasını değerlendirmek zorundayız. Enerjiye öncelikle
tüketici olarak para ödüyorsak buradaki
açığı kapatmak da vatandaş olarak görevimiz olmalı. Köylünün gübre kullandığı
gün sayısı 15 günü geçmez. Bu gübreyi
stoklamak zorundayız ve stoklama maliyetini bilmeliyiz. Temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz burada olma sebebimiz de
budur. Biz bu noktada kamu olarak sizlere neler yapabiliriz konusunda destek vermeye çalışacağız. Burada olup duyarlılık
gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.
Belediye olarak yasaların izin verdiği,
finansman desteği dahil her türlü destek
vermeye hazırız. En azından kendi enerjimizi üretebilir halde olmamız önemli.
Lüleburgaz olarak biz öncü ve örnek olma
sorumluluğumuz olduğunuz düşünüyorum’ diyerek sözlerini tamamladı.
Belediye Başkanı Sayın Halebak’ın
konuşmasının ardından Kırklareli Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan
Çebi ‘İlimizde 45000 büyükbaş ile 250.000
küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor. Son
2-3 yıldır 176 tane çiftlik başvurusu oldu.

• Süt içerseniz, kışın üşümez, yazın terlemezsiniz. • Süt içmek özgürlüktür, kuralı, yasağı yoktur.
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Bu önemli bir yatırım.35 işletmede 18500
baş hayvan mevcut. Bir biyogaz tesisi için
3500 hayvan yeterli oluyor biz de de 40’a
yakın işletme var şeklinde sözlerine başladı ve söyle devam etti; ‘Hayvancılığı
yaparken bütün değerlerinden faydalanmamız gerekir bunu önemsiyoruz. Birkaç
yıl önce biyogaz yatırımları desteği vardı.
Almanya’da tüm tarımsal atıklar değerlendiriliyor. Biz de bu kadar hayvan varlığı varken değerlendiremiyoruz. Önce
enerjisini alıp sonra da gübre olarak tarlada kullanmak gerekir. Şu anda böyle bir
destek yok fakat önümüzde ki günlerde
bu konuda görüşmeler yapılabilir.
İnşallah bu proje başarılı bir şekilde ilimizde de yürütülür’ dedi.
Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdür
Vekili Emre Kalaycı da konu ile ilgili kısa
bir sunum yaparak bizleri işin denetim ve
yürütme kısmında bizleri bilgilendirdi.
Bakanlığın asli görevlerinden birinin
denetim olduğunu belirten Kalaycı,
konuşmasını şöyle sürdürdü; ’13 Mayıs
2006 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanunu’nun
incelenmesini tavsiye ederim.
Plansız sanayileşme sebebiyle, tarımsal
ilaçlar, sağlıksız kentleşme çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Birçok tesisimiz
olduğu halde duyarlılık en alt seviyededir.
Çevre Müdürlüğü’nün ceza kesmesi bu
sorunu çözmez, basit tedbirlerle bunun
önüne geçebiliriz. Çevreyi kirleten eski
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haline getirmeli ve getirmesinden kaynaklı zararı karşılamak zorundadır.
Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumları önceden tedbir almak durumundayız.
Yeni kurulan tesisler planlama aşamasında ÇED (Çevre Etki Değerlendirme
Raporu) almak zorundalar. Alınmadığı
takdirde proje maliyetinin %2 si oranında
cezası vardır. Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğü konusunda belediye
ve il müdürlükleri yetkilidir. Size gelen
bir yazı olduğunda verilen süre içerisinde
bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi halde
yasal yaptırımı vardır. İşletmeler katı atık
sorunumuz yok diyorlar, katı atık tarlaya

verilerek sorun çözülmez. N (Azot) içeriğinden dolayı, havaların da aşırı ısınmasıyla bazı bölgelerimiz de balık ölümlerine sebep olmuştur. Atık konusunda tekstilde mesafe kaydettik fakat hayvancılıkta
henüz ilerleyemedik. Biyogaz tesisi 4-5
senede kendisini amorti ediyor. 15-20
km.’ye kadar fizibilitede uygun görünüyor. 10. yıl sonunda da çıkan enerji alımını devlet destekliyor. Sıvı gübre konusunda, depolama tankı en az 6 aylık olmalı.
Ruhsatlandırma açısından sorun olabilir,
bu konuyu da belediye hızlandırabilir’
şeklinde konuşmasını bitirdi. Trakya
Kalkınma Ajansı Planlama Birim Başkanı

Mehmet Karaman bölgede hangi konu
öncelikliyse ona destek verdiklerini söyledi, bugüne kadar verdikleri en yüksek
hibenin 400.000 ¨ olduğunu söyledi.
Verilen hibenin yerinde kullanılıp kullanılmadığının denetimini yaptıklarını da
sözlerine ilave etti ve şöyle devam etti,
‘Sene sonuna doğru destek programına
tekrar başlayacağız, şu anda bütçe oluşturulmaya çalışıyoruz. Program yapılırken
gelen talepler de göz önünde bulunduruluyor. Bölge için oluşturacağımız raporla
ilgili Tüsedad ile iletişim halinde olacağız
ve sizlere de bu konu da yılsonunda ayrıntılı bilgi verebileceğiz’ dedi. KOSGEB
Kırklareli Temsilcisi Murat Özdemir
KOSGEB olarak imalat ve hizmet sektörünü desteklediklerini hayvancılık sektörünün bu alana girmediğini söyledi.
Ortak girişim bağlamında en uygun destek en az 5 adet işletmenin bir araya gelerek yeni bir iktisadi işletme kurarak yardım alınabileceğini belirtti. Hayvancılıkta
sütün işlenmesi konusunda destek sağlayabildiklerini sözlerine ekledi.
Tüsedad Başkanı Adnan Yıldız’ın; ‘Biz
de elektrik üretmiş olacağız, buna destek
verilemez mi?’ sorusu üzerine, Özdemir
Başvuran işletmelerin hayvan yetiştiricisi
olduğu için destekleme kapsamına girmediğini, ayrıca iktisadi işletmeye ortak
olan 5 işletmenin de ayrı ayrı KOSGEB
tarafından desteklenmesi gerektiğini
belirtti. Son olarak Denizbank Tarım

TOPLANTI

Bankacılığı Grup Müdürü Levent Öztürk
konu ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaştığı konuşmasında; ‘Bankamız Tarım alanında iyi bir altyapı oluşturmuş ve Türk
tarımına hizmet vermektedir. 2 milyarlık
bir hacimle kamu bankasından sonra ilk
sırada yer almaktadır. Biyogaz yatırımlarını finanse edeceksek tesisi kurulumlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Kurulumda
ağırlık makine aksamına gidiyor.
Özet olarak; 1000 başlık 350 kWh kapasiteli bir tesis maliyeti 2,5 milyon $, bunun
%75’i kredi olarak sağlanabiliyor. Elde
edilen elektrik geliri 0,48/¨/hayvan/gün
şeklindedir. Birinci dönem sonunda elde
kalan nakit 355.000 ¨ Denizbank olarak 7
yıl vadede 2 yıl ödemesiz kredi verebiliriz.
Projenin kendini ödeyebileceği duruma
göre kredi sağlanabilir’ şeklinde açıklamalar yaptı. Toplantıda son sözü Tüsedad
Başkanı AdnanYıldız aldı ve şunları kaydetti; 0,68 ¨/kg fiyatına arpa alıp, 0,80 ¨/ lt
fiyatına süt satarak cebimizdeki paralarla
bu tesis yapılabilir görünmüyor. Böyle
kıymetli bir atık varken enerjiye dönüştürülmeli. Önce araziyi bulmalıyız, bize göre
arazi konusunda bakanlığımız bize destek
olmalı. Maliyet 10 liraysa 3-4 lirasını belediyeden ve Kalkınma Ajansı’ndan kalanını da biyogaz tesisine gübre vereceklerin
ortak olmasıyla proje başlatılabilir.
Bunun gibi birkaç tesis kurulması gerekiyor. Biyogaz tesisine ortak olacaklar
finans desteği verecek, Denizbank veya
koşula uygun bir X Bankası’ndan kredi
desteği alınacak. Devlet de üretilen enerjiye alım garantisi veriyor diyerek,
Lüleburgaz’da bu tesisi kurmak için gayret sarf edeceklerini sözlerine ekledi.
Toplantıya soru ve cevaplarla devam edildi. Kısaca bahsi geçen soru ve görüşler;
S: Atilla Celep (Eray Gıda): 5 yakın çiftlik bir araya geldik ve tesis kuruyoruz.
Kalkınma Ajansı’ndan 400.000 ¨ x 5 şeklinde hibe alabilir miyiz?
C: Mehmet Karaman: Ajans için proje
önemli, desteği proje alıyor. Proje tek ise
destek de tek oluyor. Alt ve üst limitler
destek sağlanan projeye göre arttırılabilir.
2010 yılında desteğe çıktığımızda çok
talep görmedi. Enerji konusunda özel bir
çağrı çıkıp çıkmayacağı net değil.
Haziran- Temmuz gibi bütçe netleşecek
ve öncelikler belirlenecek. Ajansın genel
bakışında tarım ve tarıma dayalı üretimin
geliştirilmesi birinci önceliktir. Hayvansal
atığın enerjiye dönüştürülmesi öncelik
olur. Tüsedad olarak ajansla birebir temasa geçmeniz konuyu hızlandıracaktır.
S: Atilla Celep: Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü bize böyle bir
tesis kurulması için arazi konusunda
(hazine arazileri- mera arazileri) desteği
olabilir mi?
C: Hasan Çebi: Devlet arazileri hazineye
bağlı, o da defterdarlığa bağlı. Hazine arazileri kiralama durumu olabilir. Böyle bir
tesisi için arazi kullanımı hakkında ayrı bir
yönetmelik henüz yok. Mera alanlarını
henüz kullandıramayız Buna yetkimiz yok.
S: Atilla Celep: Bu durumda mera arazilerini kullanmak hususunda müracaat
edelim. Hem meraya bir tesis kurulsun
hem de organik gübre meranın ıslahı için
kullanılsın.Tesisin işgal edeceği alan çok
küçük, mera ıslahı ile ilgili bir proje sunalım, değerlendirilebilir mi?

C: Hasan Çebi: Meralar kiraya verilebiliyor. 35000 ha mera alanı var. Ancak
meraların kullanım hakkı köylüye ait.
Mera alanlarına şu durumda böyle bir
tesis kurmak mümkün değil. Fakat hazine
arazilerin kiralanması konusunda devlet
hibe verebilir.
S: Durmuş Kaya: AB ülkelerin de tesis
kurulacağı zaman krediler proje ile verilebiliyor. Burada ise teminat olarak gayrimenkul isteniyor?
C: Levent Öztürk: Bu işin teminatı kendiliğinden doğabilir. Buna ek olarak ilave
teminat istenebilir kefalet vs. kullanılarak
çözülebilir. Farklı bir fiyatlandırma da
yapılabilir. Bu konuda destek olmayı
DenizBank olarak çok arzu ediyoruz.
S: Durmuş Kaya: ÇED raporu verilmesi
çok uzun sürüyor?
C: Emre Kalaycı: Yasa da belirtilen süre
için de işlemiyor maalesef. İstenen evrakların gelmemesinden kaynaklı gecikmeler
yaşanıyor. ÇED raporunu yapma konusunda destek aldığınız danışman firmadan kaynaklı gecikmeler. Bakanlıktan
kaynaklanan bir sorun değildir.
S: Atilla Celep: Çevre Bakanlığı’ndan
Ankara’dan nasıl yardım alabiliriz?
C: Emre Kalaycı: Katı atık ve atık su tesislerine bakanlığımız destek sağlıyor.
Çevre Bakanlığı’ndan Orman çıkınca
finansman biz de kaldı. Ergene Havzası
acil eylem planında olduğundan bakanlık
bu konu da destek verebilir. En güzeli
Avrupa’dan bir partner bulmak.
Adnan Yıldız: Biz TÜSEDAD olarak bir
proje hazırlayalım. Siz de bir üst yazı ile
bize destek olun, arkasından biz
Ankara’ya gidelim. %50 kaynak bulursak
eğer %50’sini de DenizBank’dan alır,
devletten gelecek elektrik parasını da
teminat gösteririz. DenizBank’da kendisini garanti de hisseder. Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü olarak arkamızda olursanız
işi hızlandırmış oluruz.
Emre Kalaycı: Biz hızlandırma konusunda destek oluruz, fakat kendi takibiniz de
çok önemli.
Adnan Yıldız: Dernek olarak, bir sivil
toplum kuruluşu olarak bunun gibi sosyal
içerikli projeler üretmeliyiz. Bunu da öyle
görüyoruz. Bakan’ın karşısına gittiğimiz
de bağlı olduğumuz kuruluşlardan destek
olmalı ki biz de rahat konuşalım.
Hasan Çebi: Biz her türlü olumlu görüşü
veririz. Fakat mera arazileri için yapı izni yok.
Bu yüzden yasaya müdahale edemiyoruz.
S: Ömer Kükner (Yalın Hayvancılık):
Öncelikle Tüsedad’a bu güzel toplantıyı
düzenlediği için teşekkür ederim.
Durmuş Hoca’nın biyogaz tesisi için hayvan sayısı olarak verdiği rakam 3500 baş.
5 tane küçük tesis mi bir tane büyük tesis
mi kurabiliriz? Önce ona karar vermek
lazım. Ayrı ayrı birkaç tesis olacaksa bir o
kadar da arazi tahsisi gerekli. Enerji de
bir yere bağlanamazsa elimizde kalır. Bu
konu da ne yapabiliriz?
C: Atilla Celep: Tesis kurulumu için 8-10
çiftlik bir araya gelmek lazım. Tesis ile
işletmeler arası mesafe 10. km’yi aştığı
zaman maliyet artıyor. 45 çiftlik tek bir
tesis değil de 5-6 çiftlik bir tesis olmalı.
Araziyi alabilecek durumdayız. Araziyi
almak yetmiyor. Sıvı ve katı gübreyi depolamak önemli bu noktada. Mera arazisi
olması daha mantıklı görünüyor. Mera
ıslahı açısından da önemli. ■
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Adını ezberleten bir
hastalık;
ŞAP (Dabak Hastalığı)
Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ş

ap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanılan son derece
bulaşıcı, uluslar arası hayvan ve
hayvansal ürün ticaretini bloke eden,
genç ve endemik bölgeye yeni gelen kültür ırkı sığırlarda yüksek oranda ölüme
neden olan viral bir enfeksiyondur.
Hastalık ülkemizde halk arasında dabak
hastalığı olarak ta bilinmektedir.
Hastalığa yakalanan hayvanlarda ağız
mukozası, tırnaklar, memeler de lezyonlar meydana gelir. Birkaç istisna dışında
tüm ülkelerde görülmektedir.
Hastalığın etkeni Aphtvirus’tur. Şap virüsünün O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 ve
Asia 1 olmak üzere 7 adet farklı serotipi
bulunmakta ve bu serotiplerin çok sayıda alt tipleri mevcuttur. Bir serotipe karşı
gelişen bağışıklık diğer serotiplerle karşı
koruyuculuk şekillendirmez. Bu son
derece önemli bir noktadır. Eğer hayvanlar o an seyreden şap hastalığının tipine
uygun aşılanmadı ise hayvanlar şap salgınına maruz kalabilirler. Her şeyden
önemlisi virüs zaman içersinde mutasyona uğrayabilir ve yapılan aşılamalar etkisiz kalabilir. Virüs idrarda, dışkıda ve
atlıkta 1-3 hafta canlı kalabilir. Dış
ortamda suda, yiyeceklerde, yapağıda 3
aya kadar canlı kalabilir. Virüs aftların
içinde mevcut olduğu için hastalık sadece kontakt yoluyla değil araçlar vasıtası
ile de sürüden sürüye bulaşır. Hastaların
salya, idrar, dışkı, süt ve diğer salgıları ile

çevreye yayılan virüslü materyal kuruyarak toz halinde havaya karışır. Rüzgâr ile
çok uzak bölgelere yayılabilir. Bu havadaki bulaşık toz hastalığın solunum
yoluyla da bulaşmasına neden olur.
Ülkemizde en yaygın bulaşma yolu
direkt temasla bulaşma tarzındadır.
Özellikle kontrolsüz hayvan hareketleri,
hayvan pazarları bulaşma önemli rol
oynar
Şap hastalığından etkilenen koyunlarda
öncelikli olarak ayak lezyonları ön plandadır. Sığırlarda ise ağız lezyonları daha
öncelikli olarak dikkati çarpar. Sürüde
hastalık belirtileri birden ortaya çıkar.
Hayvanların ağızları sıcak ve ağrılıdır
sicim tarzında bir salya akıntısı dikkati
çeker, takiben özellikle sığırlarda Dil ve
dudakların iç yüzeyinde, yanak, dişetleri
ve damakta içi su dolu değişik hacimlerde kabarcıklar ( vezikül) oluşur, Aynı oluşumlar ayaklarda ve memelerdede oluşabilir. Zaman içersinde veziküler kabuklaşır ve yırtılır yerinde kırmızı renkte lezyonlar görülür. Hastalığın ilk devresinde
yüksek ateş saptanabilir. Koyunlarda
hastalık sığırlara göre daha hafif seyredebilir. Genç hayvanlarda ve ülkeye yeni
getirinle kültür ırklarında kalp kasında
hasara bağlı ani ölümler oluşabilir.
Hastalığı atlatan bazı hayvanlarda pankreas salgı hücrelerinde kalıcı hasarlar
oluşabilir. Ayrıca rumen yüzeyinin eski
haline alması uzun sürebilir ve bu durum

hayvanların yemden yararlanmasını
azaltarak, kondüsyon kaybına neden
olabilir.
Şap hastalığının yerleşik olmadığı ülkelerde hastalık çıkan çiftliklerde bütün çift
tırnaklı hayvanlar imha edilerek derin

çukurlara gömülür. Hastalığın yerleşik
olduğu ülkelerde ise karantina önlemlerinin yanı sıra aşı uygulaması yapılmaktadır. Hastalığın korumasında mevcut
hastalık serotiplerine göre aşılama yapılması ve biyogüvenlik tedbirlerinin aksatılmadan uygulanması son derece
önemlidir. Hastalığın görüldüğü dönemlerde kesinlikle hastalık sönüşü olmadan
işletmeye hayvan sokulmamalıdır. Ayrıca
işletmeye ziyaretçi kabul edilmemeli,
tüm giriş ve çıkışlara veteriner hekimin
önerdiği dezenfektanların bulunduğu
havuzlarda dezenfekte madde sürekli
bulundurulması sağlanmalıdır. En küçük
bir hastalık şüphesinde sorumlu veteriner hekime acil olarak haber verilmeli ve
gerekli tedbirlerin bir an önce alınması
sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki şap
hastalığı gerek sınır komşularımızdan
ülkemize gerekse ülkemiz içi kontrolsüz
hayvan hareketleri ile başımıza dert
olmuştur ve olmaya devam edecektir. Siz
değerli yetiştiriciler işletme biyogüvenliğinizi ve zamanında aşı uygulamalarını
aksatmadan yerine getirmekten başka
yapabileceğiniz bir şey yoktur. Özelikle
kurban bayramının yaklaşması ile birlikte
şapla birlikte birçok enfektif hastalık riskinde artışı olacağı düşünülürse testi
kırılmadan önce gerekli önlemlerin alınması kaçınılmazdır.
Hayırlı, bereketli bol üretim ve kazançlar
dilerim. ■

• Süt içen toplumlarda, intihar oranı azalır. • Süt insan icadı değildir. Güvenle tüketebilirsiniz.
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Adana’nın Prensesleri
Doğru Tarım İşletmesi’nde
Doğru Tarım İşletmesi dede Müslüm Doğru tarafından kurulmuş
105 yıllık bir aile işletmesi.

B

aba Cumali Doğru Ankara TED
Koleji ve Ankara İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
mezunu,
Gençlerbirliği’nde yıllarca futbol oynamış eski milli bir futbolcu. Ayrıca Adana
Çiftçiler Birliği Başkanlığı’nı 2006 yilina
kadar aralıksız 17 yıl sürdürmüş.
Şimdi Dogru Tarim İşletmesi'nin başında
3. kuşak, yani çocukları Müslüm ve
Mutlu Doğru var. Kendisine aga diye
hitap edenlere "Hayir aga degil, biz ağa
çocuğuyuz..." diyen Müslüm Doğru,
Tarsus Amerikan Koleji mezunu, İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesini takiben
Boston’da uluslararası finans masterı
yapmıs. Daha sonra yine Boston’da Met
Life şirketinde 3 yıl süren profesyonel iş
yaşamının ardından, 1993 yılında baba
mesleğini sürdürmek üzere topragina,
Adana’ya dönmüş.
Kardeşi Mutlu Doğru ise Adana Yeni
Kolej'den mezun olduktan sonra
İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisatı
bitirmis daha sonra San Diego Üniversi-

tesinde Pazarlama Masterı yapmış.
Türkiye dönüşünde Berdan Tekstil'in
İhracat bölümün de ki 2 yıllık bir çalışmanın ardından aile işletmesine katılmış.
105 yıllık aile geleneğini Çukurova’nın
bereketli topraklarında, başarılı bir şekilde sürdürüyorlar.
Doğru Tarım İşletmesi’nde 4,600 dekar
tek parça arazi üzerinde, 3,600 dekar
tarla ziraati, 1,000 dekar alan da da
narenciye, nar ve nektarin yetiştiriciliği
yapılıyor. Yetiştirilen ürünler arasında yildan yila degisen ekim deseniyle buğday,
yemlik mısır, silajlık mısır, popcorn,
yonca, soya, pamuk, çeltik, yer fıstığı,
karpuz ve domates bulunuyor.
İşletme Seyhan nehrinin denize dokulmeden yaptigi son kıvrımda konumlanmis. Seyhan nehri Dogru Tarim İsletmesi
için neredeyse özellikle oradan geçiyor
sanki. Hayvancılık tesisinin temeli 2011
yılı Haziran ayında atılmış ve Aralık ayında tamamlanmış. Tesise başlamadan
önce yurtiçi ve yurtdışında bir cok çiftlik
ziyareti yaparak farklı yaklaşımları değerlendirmişler.
Çiftlik, süt ve besi işletmesi olarak 1000
sağmal kapasitesine göre tamamlanmış.
Tamamlanan ahırlar şu anda 500 sağmal
kapasitesinde, diğer 500 baş için de alt

• Süt içen kişi hayvanları sever ve korur. • Süt içmek, futbolda şikeyi, ihale de fesatlığı azaltır.
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yapı hazırlanmış durumda. İlk etapta
Amerika’dan 200 baş Holstein ırkı gebe
düve getirerek üretime başlanmış.
Çiftlikte 2x20 tabanlı 2x12 sürü yönetim
sistemli sağımhane bulunuyor. Şu anda
gunde 2 kez sağim yapılıyor.
Laktasyonun pik seviyesine ulaşıldığında
bazı gruplarda 3 sağıma gecilmesi planlanıyor. Sağmal sayısı arttığında 2x20
sağımhane sistemine geçilecek. Bunun
yanında işletmede doğumhane, kendi
tasarımları olan buzağı kulübeleri, kaba
yem depoları, kesif yemler için silolar,
silaj çukurları, gübre çukuru, idari bina,
personel lojmanları, yemekhane ve teknik işler için atölye bulunuyor.
En zahmetli işlerden birinin yem hazırlamak oldugunu soyluyor Mutlu Bey, bu
yüzden silolar kullanılmış ve işletme
maliyetinin %70’ini oluşturan yem hammaddelerinin hemen hemen tamamının
kendi üretimleri olduğunu ekliyor. Ayrıca
kış aylarında narenciyenin ihracata gitmeyen kısmının tamamını rasyona girerek yemde lezzet cesitlendirmesine ve
maliyet dusurmeye katkı sağlaniyor.
İşletme de hem yem yolunda hem
sağımhane bekleme bolumunde sprinkler sistemi kurulmuş. Adana’nın rutubet
şartları düşünülerek ahır içindeki rutubeti arttırmamak kaygısıyla sprinklerlar ile
büyük zerrecikli ıslatma yapılıyor.
Bilgisayarlı otomatik sulama sistemine
bağlanan sprinklerlar belli zamanlarda 1
dakika çalışıp, 4 dakika duruyor. Bu bilginin kaynağını da Tüsedad- DenizBank
işbirliğinde gerçekleşen Modern Süt
Sığırcılığında Karlılık ve Besleme
Eğitiminde anlatılan, Texas’ta yapılan
araştırmaların sonucu olduğunu söylüyor Müslüm Bey. Ayrıca tum kapali alanlarda 6 m çapında yatay vantilatörler
bulunuyor. 35 hayvana bir vantilatör
düşecek şekilde tasarlanmış.
Pistonlu otomatik sıyırıcılarda zaman
rölesi bulunuyor. Önceden programlanmis saatlerde, otomatik olarak çalışıyor.
Bu çiftlikte her şey işgücünü minimum
seviyede tutacak şekilde planlanmış. 1
usta ve 4 yardımcı olmak üzere su an
400 baslik çiftliğin tüm işlerini sadece
bu beş kişi yapıyor.
Çiftlik planlanırken İsrail modeli örnek
alınmış. Ahırlar yataksız ve serbest kompost sisteminde 21 m²/baş yatma alanına sahip. Çatı tamamen kapalı, etrafı 4,5

m açıklığında, orta yükseklik 14,5 m ve
yukarıda tam orta da 90 cm açıklık var.
Adana koşulları ve hayvan refahı göz
önüne alınarak bu şekilde tasarlanmış.
Müslüm Bey 21° çatı eğimi yapma sebebini, ahır içinde ki kirli hava, rutubet ve
sıcaklığın yukarı transferinin kolay sağlanması olarak açıklıyor.
Buzağı kulübelerini geziyoruz. Bebek
yatağı şeklinde tasarlanmış. Mutlu Bey
ve Müslüm Bey ‘Onlar bizim bebeklerimiz, geleceğimiz’ derken gözleri parlıyor
adeta.
Kulübelerin arasında gezerken her kulübenin önünde bulunan tabela da,
doğum tarihi, anne numarası yanında
isimleri çarpıyor gözüme. Güzel olan
tarafı buzağılara, çalışanların çocuklarının isimleri verilmiş Berat, Zeynep,
Emine, Yüksel, İnci, Dila diye sıralanıyorlar. Herkes kendi çocuğunu sever gibi
seviyor
buzağıları
Doğru
Tarım
İşletmesi’nde. Tabii ki çiftlik sahipleri ve
çocukları da unutulmamış, Cumali Ağa,
Müslüm, Mutlu, Selen, Minel, Eren,
Serra diye devam ediyor isimler…
Hollandalılar ile ortak bir proje yürütülüyor. İşletme de doğan erkek buzağılar
süt danası olarak yetiştirilecek.
Tam kapasiteye geçene kadar işletmede
dişi sperma kullanılıyor. Bu konuda
Hatay Üniversitesi’nden konunun uzmani ogretim gorevlileeinden destek alıyorlar. Arazi tek parça üzerinde konumlandığı için entegre bir tesis olma şansı çok
yüksek. Zaten projede yerleri de onceden hazır olan biyogaz tesisi ve mandıra
da var. Biyogazdan çıkacak gübre fermente olacağından kısa zamanda tarlalarda kullanılacak. İkinci amaç hayvancılık ve tarla ziraatinin elektrik enerjisi ihtiyacinin tamamını üretmek ve fazlasını
şebekeye vermek, son olarak da biyogazdan çıkan ısı ile teknolojik sera kurma ve
işletmede ki lojmanların ısı ihtiyacını karşılanması planı var. Saydıklarımın tamamı proje olarak hazırlanmış. İşletme tam
kapasiteye ulaştığında hepsini hayata
geçirmeyi düşünüyorlar. Adana’ya yapmış olduğum seyahat oldukça güzel
geçti.
İşletme sahipleri Mutlu ve Müslüm
Doğru’ya da ilgi ve alakaları için teşekkürlerimi, sunarım. İşletmelerin de en
güzel günlerde, bol kazançlar elde etmeleri dileklerimle…. ■
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SEMİNER

Brucella Hastalığında Yeni Kontrol
ve Eradikasyon Projesi
bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Tüsedad Derneği Balyem İşbirliği ile 18 Nisan 2012 tarihinde Balıkesir Balyem Konferans
Salonunda 20. Bilgilendirme Toplantısını düzenledi.
Riskli bölgelerde konjuktival aşı erkek
hayvanlara da uygulanmalı.
Atık fetus etrafa milyarlarca bakteri saçabiliyor, eğer atık gölge bir yere atılıp
orada kaldıysa bakteriler 6 ay boyunca o
bölgede canlı kalabiliyorlar. Bu sebeple
uzun süreli kitle aşılamasını tek yol olarak görüyoruz.
➢ S -19/Rev 1 Aşısı
3-6 aylık dönemde uygulanıyor
Koruma etkinliliği yüksek
➢ Konjuktival Aşı
Her yaşa uygulanabiliyor
Koruma etkinliği yüksek
➢ RB-51 aşısı
4-12 aylık uygulanabiliyor
Koruma etkinliği tartışmalı

P

endik Veteriner Kontrol Enstitüsü
Brucella Referans ve Serolojik
Teşhis Laboratuarı’ndan
Dr.
Selma İyisan ve yine Pendik Veteriner
Kontrol Enstitüsü Brucella Aşı Üretim
Laboratuar’ından Dr. Sevil Erdenliğ
Brucella Hastalığı hakkında bizlere engin
bilgi ve deneyimlerini aktardılar.
Toplantının başında Tüsedad Derneği 2.
Başkanı Nejat Deveci söz alarak Tüsedad
Derneği’nin alanında ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olarak bu tür faaliyetlere
devam edeceğinin altını çizerek, üreticilerin aynı çatı altında örgütlenerek
sorunlarını daha kolay çözüme ulaştırabileceklerini belirtti. Toplantı Dr. Selma
İyisan’ın
‘Türkiye’de
Hayvanlarda
Brucellosis’in Epidemiyolojisi’ sunumu ile
başladı. Türkiye’nin şap hastalığı sebebiyle ihracat yapamadığını söyleyerek
sözlerine başlayan İyisan, şap kalktığında brucella var denilecek dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü;
‘ Ülkemiz de brucella hastalığının önemi
yeterli düzeyde anlaşılmış değil. Brucella
zoonoz bir hastalıktır ve hayvanlardan
insanlara dolaylı yollarla da olsa bulaşabilmektedir. Brucella sığırlarda sindirim
yolu ile bulaşabilirken, insanlarda da
kesikler ve göz konjuktivasından vücuda
girebiliyor.
Brucella mikroorgaznimaları hayvan

vücudunda lenf bezi, kemik iliği veya
dalakta hücre içi bakteri olarak saklanabiliyor. Uygun ortam bulduğunda süt
bezlerinden süt ile veya gebe hayvanda
abort (düşük) şeklinde atılarak kendini
gösteriyor. Bakteri hücre içinde saklanırken yapılan testlerde görünmüyor ve 3-6
sonunda ortaya çıkabiliyor. Hayvan gebe
kaldığında kanında antikor oluşturarak
kendini gösteriyor. Tespit edilebilmesi
için 6 aylık periyotlarda 4 adet test yapılması durumunda varsa yakalanabiliyor.
Tek bir test ile anlaşılamıyor. İlkinde
abort yapan hayvan ikinciye normal
doğum yapar ve hasta olduğu anlaşılmaz fakat doğum yaptıkça çiftlik için
bulaşıcı olmaya devam eder’ dedi.
İkinci olarak Dr. Sevil Erdenliğ
‘Brucella’nın Konjuktival Aşı ile Kontrol
ve Eradikasyonu Projesi’ konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Brucella aşısı hayvanlar seksüel olgunluğa erişmeden yapılmalı, aşı ile hücresel
bağışıklık kazanılır diyen Erdenliğ sözlerini şöyle sürdürdü;
‘Brucella hastalığında sürü prevalansını∗
azaltmak için yoğun aşılama yapılmalıdır.
Aşılı ile enfekte hayvanı ayırt edebileceğimiz bir test yok dünyada. Aşı ile hayvanın kanına giren antikor kanda 12 ay
kalır, bu yüzden aşılı mı yoksa enfekte mi
olduğunu anlayamayız. Aşı uygulandığı
zaman enfekte olmayı kesmezse bile
abortu keser. S- 19 aşısı 3-6 aylık yaşta
uygulandıktan sonra, bir de ergin boyutunu yapmak gerekiyor. Bir daha uygulamaya gerek yok. Yani 4 ay ara ile iki doz
konjuktival aşı uygulaması yeterli olacaktır. Fakat etrafta enfeksiyon varsa, yaşlı
hayvanlarda veya aşılı hayvanlarda tekrar uygulamanın bir sakıncası yoktur.

RB-51 aşısı sürü prevalansı %1’e inerse
kullanılabilir. Bu aşı Amerika’da ki bizonlar için üretilmiş ve serolojik bir yanıt vermemektedir.
Önemli bir noktada aşılamada kayıt
tutulmasıdır. Hayvanın doğum tarihini,
aşı tarihi ve seri numaraları dahil kayıt
tutulmasını faydalı görüyoruz. Bu bilgileri laboratuara ilettiğinizde daha net
sonuçlar alabilirsiniz’ dedi.
Sunumların sonunda toplantı, üreticilerin hocalarımıza sorularıyla devam
etti.
Bizde başarılı sunumlarından dolayı
hocalarımıza ve katkılarından dolayı
Balyem A.Ş. ‘ye teşekkür ediyoruz.
∗Prevalans: Belirli bir nüfusta, belirli
bir zaman dilimi içerisinde, çalışma
kapsamında yer alan, belirli bir hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranıdır. ■

• Süt içmeyen çocuk sorunludur. Doktorunuza danışın. • Düzenli süt içenlerin dişleri güzel olur.
18

Mayıs - Haziran 2012
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Ziraat Bankası’nda
neler oluyor?
Nejat DEVECİ

nejat@alacaciftligi.com.

1

863 yılında çiftçileri tefeci elinden kurtarmak için, çiftçilerin
oluşturduğu kaynakla, memleket sandıkları denilen organizasyonla
Ziraat Bankası temeli atılmıştır. 1883’te
daha etkin çalışabilmesi için adı menafi sandıkları olan kurum 1888 yılında
adı Ziraat Bankası olarak değiştirilerek
bankacılık hayatına başlamıştır.
Asıl amacı Tarım ve hayvancılık yapan
çiftçiyi desteklemek olan Ziraat
Bankası, yeni yönetim ile bu görevi bir
kenara mı bırakıyor?
Sübvansiyonlu olarak aldığımız krediler
yeni yönetimin uygulamalarıyla özel
bankaların verdiği kredi faizleriyle
neredeyse aynı seviyeye gelmiştir.
Bizim ülkemizin bir değeri olan, basiretli bir tüccar gibi çalışması gereken,
patronu bizim hazinemiz olan, Ziraat
Bankası sübvansiyonlu diye bize sunu-

lan yatırım kredilerine aşırı yüksek bir
fiyatlandırma yapmaktadır. Üreticiye
yük getiren, ölçüyü aşan uygulamaları
yatırım kredileri için sıralarsak;
1- Banka komisyonu.
İlk yıl %2 sonraki yıllarda kalan bakiye
üzerinden %1 komisyon almaktadır.
7 yıllık faizsiz diye aldığınız bir kredi için 7
sefer komisyon ödemek zorunda kalıyoruz.
2- Proje değerlendirme ücreti…
3- Skoring ücreti.
Tarım ve hayvancılık yapan çiftçinin skoringini nasıl belirliyorlarsa?
4- Hayat sigortası, Tarsim sigortası, vs.
Sübvansiyonlu kredi kullananlara Ziraat
Bankasından Tarım sigortası yaptırma
zorunluluğu getiriliyor ve ödeme genelde peşin alınıyor.
5- FEK ücreti.
6- Ekspertiz ücreti.
Bu uygulamalarla sübvansiyonlu olan

kredi üreticiye özel bankaların cari faiz
oranına yakın bir ödeme yükümlülüğü
getiriyor. Bununla bitiyor mu? …Hayır.
Tarımsal krediyi ticari kredi mantığı ile
uygulamaya çalışmak nerede görülmüş? Otomotiv sektörüne yedek parça
üreten yan sanayi ile tarım sektörünü
aynı kefeye koymak…
Tarımsal ve hayvansal üretim dünyanın hiçbir ülkesinde yan sanayi gibi görülmedi.
Çiftçiyi tefecinin elinden fahiş faizden
kurtarmak için kurulan Ziraat Bankası
ne yapmaya çalışıyor?
İnsanlar otomotivsiz, bilgisayarsız, elektriksiz yaşayabilir fakat gıda olmadan
asla yaşayamaz. Şu günlerde Ziraat
Bankasından kredi almak için başvuranların vay haline. Bir de yatırımcıysanız
sorgulama babanız, eşiniz, çocuklarınız,
kefaletin kısacası her şeyinizle sorgulanıyorsunuz. Kredi vermemek için her

türlü zorluk çıkartılıyor. Daha önceki
kredilerde proforma faturaların %75
kredi %25 öz kaynak uygulamasından
vazgeçip fiks fiyat uygulamasına geçilmiştir. Bu da kredi kullanmak için daha
fazla öz kaynak demektir.
Hayvancılık yatırımı yapacak kişilerin
çiftçi, üretici kimlikleri değil, sermaye
yapıları ön plana çıkıyor. Bu zorluklara
ve masrafa katlanıp kredi almaya kalktığınız zamanda uzun bir bekleme sürecine giriyorsunuz. Ziraat Bankası kuruluşunun nedeni olan çiftçiyi, üreticiyi,
fahiş faizden kurtarmak yerine alışıla
gelmiş uygulamaların dışına taşarak,
özel banka mantığı ile yaklaşmaktadır.
Sübvansiyon ile düşük faizli kredi kullandırılırken bu kadar yüksek masraf
çıkartılması ve sübvansiyonlu kredi faizlerin özel banka faizlerine yaklaşması,
bu krediler Tarım ve Hayvancılık ile
uğraşanlar için cazibesini kaybeder.
Sübvansiyonlu kredi kullandırılıyor diye
tarımsal ve hayvansal üretim yapan
çiftçinin köylünün sırtına masrafları
bindirip, Ziraat Bankası yüksek kar açıklaması kendimizi kandırmaktan öteye
bir sonuç getirmez. Bu kredilerin bu
şekilde kullandırılması, hazinenin
Ziraat Bankasına kaynak aktarmasından
başka bir işe yaramayacaktır. ■
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Süt sığırlarının
sıcak stresinde
beslenmesi
Prof. Dr. H. Melih YAVUZ

D

aha önceki yazılarımızda damızlık çiftliklerde beslenmeye ve
yönetime genel bakış ile kuru
dönem beslemesini ele almıştık. Bu sayıda da laktasyonun erken dönemi ile ilgili konular üzerinde durmayı planlıyorduk. Ancak yaz döneminin gelmesi, durdurak bilmeyen yağışların havadaki nem
oranını iyice artırması bu yıl ineklerde
sıcak stresinin önemli kayıplara yol açabileceği düşüncesini uyandırdı. Bu
nedenle bu yazıda sıcak stresi ve ne gibi
tedbirler almak gerekiyor bir kez daha
özetlemek
istedik.
Son
yıllarda
Türkiye’de de sıcak stresinin süt sığırlarında yarattığı verim kayıpları üzerinde
daha yoğun durulmaktadır. Büyük çiftliklerin sayısının artması, verim kayıtlarının
daha sağlıklı olarak tutuluyor olması
ülkemizde de sıcak stresi ile ilgili etkilerin daha iyi ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Türkiye’de bu güne kadar
hesaplanmamış olsa da Florida’da (ABD)
yapılan bir çalışmada şiddetli sıcak stresine maruz kalan ineklerde yıllık ekonomik kaybın hayvan başına 422 €’ya kadar
ulaşabildiğini ve bu kaybın % 80’ninin
verim kayıplarından %20’sinin ise ortaya
çıkan sağlık problemlerinden kaynaklandığı ortaya konmuştur. Tabi gerekli
önlemler alınmadığında bu kayıp çok
daha büyük boyutlara ulaşmaktadır. Bu
çalışmada saptanan verim kayıplarıyla
ilgili veriler aşağıdaki gibi tablolaştırılmıştır. İneklerde sıcak stresinin oluşmasında hava sıcaklığı kadar havadaki nem
oranı da etkilidir. Yüksek nemli iklimlerde sıcak stresi 24-25°C’lerde başlarken,
nem oranı çok düşük olan iklimlerde 2830°C’lerde başlayabilmektedir. Aşağıdaki
şekilde sıcak stresi ile hava sıcaklığı ve
nemi arasındaki ilişki görülmektedir.

Sıcak stresinin etkileri
1.Sıcak Stresinin Fizyolojik Etkileri
Sıcak stresi altındaki ineklerde sindirim
sisteminde ve metabolizmada bazı değişiklikler görülür. Kandaki hormonal
denge, asit-baz dengesi ve rumen pH’ı
ile ilgili, değişimler bunların bir kısmını

oluşturur. Bu değişiklikler hayvanlarda
yem tüketiminde azalma ve bazı stres
şartları oluşturmaktadır. Sıcağa hassas
olan sinirsel duyargalar bütün vücuda
dağılmıştır ve beyne sıcak ile ilgili uyarılar gönderirler. Bu uyarılar sıcak stresinin
etkilerini azaltmak üzere fizyolojik, anatomik ve davranış olarak bir dizi değişime neden olur. Sıcak stresi altındaki
inekler yem tüketimini azaltırlar, aktiviteleri azalır, durmak için gölge ve rüzgarlı
bölgeleri tercih ederler, solunum hızları
ve terlemeleri artar ve kan akışı deri altına yakın çevre dokularda yoğunlaşır. Bu
sonuçlar hayvanın hem verim hem de
fizyolojik durumu üzerine olumsuz etkiler meydana getirir. Yapılan bir araştırmada, sıcaklık bakımından rahat ortamdaki inekler ile sıcak stresi altındaki süt
verimleri benzer inekler karşılaştırıldıklarında, sıcak stresindeki hayvanların
meme dokularındaki kan akımının daha
yavaş olduğu gözlenmiştir. Benzer bir
çalışmada da karaciğer kan dolaşımının
sıcak stresi altında % 14 oranında azaldığı saptanmıştır . Bu araştırmacılar sıcak
stresinin sonucu kan dolaşımın deri altına kayması nedeni karaciğer ve meme
dokularına yeterli besin maddeleri taşınamadığını ve böylece süt veriminde
azalma meydana geldiği kanısına varmışlardır. Yine önemli sayıdaki bilimsel
çalışmalar sıcak stresi altındaki ineklerde
vücuttaki metabolik ısı artışını önlemek
için somatotropoin, tiroid vb metabolizmayı düzenleyen hormonlarının kandaki
düzeylerinin azaldığını ve bu nedenle de
ciddi süt kayıpları olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak vurgulamak gerekirse beslenme ile ilgili bütün tedbirler alınsa ve hayvanın besin maddeleri ihtiyaçları tamamen karşılansa bile, ahır ortamında da bazı serinletici fiziksel önlemler alınmadıkça ineklerde verim kaybı ve
sıcak stresi ile ilgili bütün diğer olumsuz
etkiler görülebilmektedir. Nitekim aşırı
nemli ve sıcak geçen 2010 yılı yazında
ineklerin yeterli kuru madde tüketimlerini sağladığımız, sıcak stresi ile ilgili tüm
tedbirleri aldığımız ve asidozis ile ilgili

Tablo 1: Sıcak stresinin ekonomik etkileri
Sıcak stresi sonuçları

Verim Kayıpları (ortalama)

Süt veriminde azalma: %15-20 - 1 803 kg/inek/yıl
Döl verimi kaybı: %40- 50

Mortalitede artış
St Pierre ve ark., 2003

Ekonomik etkiler (inek/yıl)
- 403.0 €

+ 59.2 gün (buzağılamadan
ilk tohumlamaya kadar
geçen zaman)
+ %7.99 döl verimi problemleri
nedeni ile sürüden çıkarma

- 12.0 €

+ % 1.72

- 2.3 €

sorunları rasyon
düzenlemeleri
ile kaldırabildiğimiz çiftliklerde dahi, serinletme uygulanmayan ahırlarda ciddi süt ve döl verimi
kayıpları yaşandığını gözlemiş bulunmaktayız. Sıcak stresine maruz kalmış
ineklerde genellikle aşağıda anlatılan
nedenlerle kan asit-baz dengesinde
değişiklikler meydana gelir:
Vücut sıcaklığını azaltmak üzere aşırı
soluma ve terleme oluşur. Sürekli hızlı
soluma sonucu akciğerler yoluyla CO2
kaybı artar ve bu nedenle de kan karbonik asit yoğunluğu azalır. Bu durumda
respiratorik alkaloz şekillenir ve bu alkalozu dengelemek için idrar yoluyla
vücuttan bikarbonat atılımı artar. Sonuç
olarak ta kandaki bikarbonat düzeyi azalır. Sıcak stresine maruz kalan ineklerin
kan asit-baz dengesinin gün boyu değişiklik göstermektedir. Kan bikarbonat
miktarının azalması ise tükürükteki
bikarbonat düzeyinin de düşmesine ve
tükürüğün asit giderici tampon etkisinin
azalmasına neden olmaktadır. Zaten
aşırı salya akışı ile önemli kısmı dışarıya
giden ve etkisi azalmış olan tükürük
işkembedeki asidozisi engeleyememekte
ve dolayısıyla yüksek tahıl içeren rasyonla beslenen ineklerde asidozis riski
artmaktadır. Bu metabolik değişimlere
ilaveten aşırı terleme sonucu hayvan
önemli ölçüde potasyum (K) kaybına
uğramaktadır. Potasyum kaybı da kuru
madde tüketimi ile süt ve döl verimi
kayıplarına neden olmaktadır.
2. Sıcak Stresinin Genel Etkileri
Süt sığırları için en uygun mutlak sıcaklığın 5 - 25 0C arasında olduğu bildirilmektedir. İnekler 250C’nin üzerindeki
hava sıcaklıklarında deri yüzeyi ve solunum yoluyla vücutlarından ısıyı uzaklaştırmak için enerjiye ihtiyaç duyarlar.
Mutlak hava sıcaklığı ve nem oranı arttıkça ineğin kendini serinletmesi ve
vücut ısısını dengelemesi güçleşir.
Yüksek verimli inekler yem tüketimleri
fazla olduğu için sıcak stresine karşı
daha duyarlıdır. Sıcak stresi altındaki
hayvanlarda kuru madde
tüketimi
% 2-12 oranları arasında düşer ve % 2030 oranlarında da süt verimi kaybı oluşur
ve bu kayıp hava sıcaklığı 32°C’yi aştığında, günde 5-12 litreyi bulabilir. Sıcak
stresi oluşturacak şartlarda yapılan
denemelerde, ahırda serinletilen ineklerin sıcak stresine maruz kalanlara göre
yaklaşık 4 litre daha fazla laktasyon piki
sağladığı görülmüştür. İneğin laktasyon

Şekil 1. Hava sıcaklığı, nemi ve sıcak stres

pikine 1 litre düşük ulaşmasının toplam
laktasyon süt veriminde 225-240 litre
kayba neden olduğu dikkate alınırsa,
hayvanın pik verime 4-5 litre eksik ulaşmasının bir laktasyonda 900 litreden
fazla kayba neden olacağı hesaplanabilir. Kuru dönemde sıcak stresine maruz
kalan ineklerin doğurdukları buzağıların
da daha düşük doğum ağırlığına sahip
olduğu ve bu ineklerin doğumdan sonra
diğer ineklere göre metabolik hastalıklara daha hassas oldukları belirlenmiştir.
Aynı zamanda kuru dönemde sıcak stresi yaşayan ineklerin takip eden laktasyon
döneminde %12 oranında daha az süt
verdikleri saptanmıştır. Yine sıcak stresinin ineklerde düşük yumurtalık aktivitesi
ve embriyonik ölümler yoluyla döl verimi
kaybına neden olduğu bildirilmektedir .
Sıcak stresi ineklerde uzun süreli bakım
ve tedavi gerektiren birçok soruna yol
açar. Bunlar arasında doğum güçlükleri,
erken laktasyon döneminde yağlı karaciğer sendromu, mastitis olgularının sıklaşması, aşılara karşı yavru atma ve
ölümle sonuçlanan yan etkiler oluşması
sayılabilir. Yine asidozis veya uzun süre
bikarbonat eksikliğine bağlı olarak laminitis tablosunun sürüye hakim olması da
belirgin sıcak stresi etkilerindendir. Sıcak
stresinde asidoz oluşmasının uygulamadaki nedenleri şöyle sıralanabilir:
a) İneklerin günün sıcak saatlerinde yem
tüketimlerinin azalması ve daha serin
saatlerde birden fazla yem tüketmeleri.
b) Tükürükte bikarbonat düzeyinin düşmesi ve aşırı salya artışı nedeni ile tükürüğün büyük kısmının işkembe yerine
dışarı akıtılması
c) İneklerin daha çok konsantre yem
tüketimine yönelmeleri ve kaba yem
tüketiminin azalması. Kaba yemi ayırarak yememeleri.
d) Yem tüketiminin azalması nedeni ile
rasyonun enerji içeriğinin yoğun hazırlanması ve bu enerjinin büyük oranda
tahıllara dayandırılması.
Sıcak stresi altındaki ineklerde dışarıdan
bakışla aşağıdaki gibi değişiklikler belirgin şekilde görülebilir:
a) Gölge alandan dışarı çıkmak istemezler. Barınakta daha çok serin bölgelerde
kümeleşirler.
b) Su tüketimleri hava sıcaklığına bakarak birkaç kat artar. Sulukların başında
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çok sayıda inek toplanır.
c) Yem tüketimi azalır. Yemliklerde yenmeden kalan yem miktarı artar. Artırılan
yem daha çok kötü kaliteli ya da uzun
kıyılmış sindirilmesi daha zor olan kaba
yem parçacıklarıdır.
d) Yatmaktan ziyade daha çok ayakta
dururlar. Yataklıklarda uzanan hayvan
sayısı iyice azalır
e) Solunum hızı artar. İneklerin ayakta ve
hızla ileri geri sallanarak soluk aldıkları
görülür.
f) Vücut ısılarında artış görülür.
g) İneklerde aşırı salya artışı meydana
gelir.
Yüksek verimli inekler ile laktasyonun
erken dönemi ve kuru dönemin son safhalarındaki hayvanlarda bu belirtiler ve
sıcak stresinin olumsuz etkileri daha
belirgin şekilde ortaya çıkar.

Sıcak stresinde beslenme
Su : Genellikle ineklerin tükettikleri kuru
maddenin 2 ile 4 katı kadar su tükettikleri ve süt verimi yanı sıra rasyondaki tuz
ve protein oranı arttıkça da su tüketiminin arttığı bilinmektedir. İneklerin buharlaşma yoluyla vücutlarını soğutan hızlı
soluma ve terleme faaliyetlerinin artması
ve dolayısıyla da bu iki mekanizmanın su
kaybını giderek yükseltmesi nedeniyle
hava sıcaklığı yükseldikçe su tüketimi de
hızla artmaktadır. Uygulamada, bu duruma karşı, ineklerin kolay ulaşabileceği
mesafede ve gölge olan yerlerde sınırsız
sulama imkanı sunarak önlem alınabilir.
Suluklar yemliklerden uzaksa ve aradaki
mesafede gölgelendirme yoksa hayvanlar gölgede kalmayı suya tercih ederler.
İneklerin yeterli miktarda su tüketememeleri kuru madde tüketimini azaltan
önemli faktörlerden biridir. Suluklarda
inek başına en az 5 cm suluk uzunluğu
sağlanmalıdır. Suluklar önünde aşırı birikme ve hayvanların sudan yeterince yararlanamadığı gözleniyorsa suluk sayısı ya
da suluk uzunluğu artırılmalıdır.
Protein: Sıcak stresi durumunda, rasyondaki protein hem miktar hem de sindirim
özellikleri bakımından dikkate alınmalıdır.
Rasyonda gereksinimden fazla ya da
eksik olan ham protein oranı vücut sıcaklığını artırmaktadır. Protein eksikliği rasyonun sindirilebilirliğini azaltmakta, aşırı
protein tüketiminde ise metabolizmanın
gereksiniminden fazla olan amonyak,
protein sentezi için gereken enerji maliyetini artırmaktadır. Ayrıca fazladan verilen proteinin üreye dönüşerek idrarla atılması için gerekli olan reaksiyonlar da
vücut sıcaklığını yükseltmektedir. Aşırı
protein içeren rasyonların süt verimini
azalttığı, ayrıca, kan ve süt üre azotu miktarlarını da yükselttiği bildirilmektedir. Bu
durum da uterusta iyon dengesini bozarak döl verimi sorunlarına yol açmaktadır.
Sıcak stresinde, rasyondaki rumende
kolay parçalanabilir protein oranının toplam ham protein oranının %61’ini geçmemesi gerektiği ve protein kalitesinin özellikle de lizin oranının önemli bir kriter
olduğu belirtmektedirler.
Ham Selüloz ve Kaba Yem: Süt sığırlarında sıcak stresinde kuru madde tüketi-

Tablo 2. sıcak stresi koşullarında yemleme ve rasyon ile ilgili
yapılması gereken bazı düzenlemeler
Besin Maddeleri

Rasyonda yapılması gereken düzenlemeler
(Kuru madde esasına göre)
Kuru madde tüketimindeki azalma nedeni ile rasyonun
Enerji
enerji yoğunluğu artırılmalıdır. 1.76 Mkal/kg NEL yeterli lif
miktarının sağlanabileceği max. enerji düzeyi olabilecektir.
ADF en az - %18
Lif
NDF en az - % 25
NDF kaba yemden gelen (ya da etkin lif) - 21%
Yağ
Katkı yağ miktarı % 4’ü geçmemelidir. Bu yağ katkı miktarı
hayvansal, bitkisel ve rumende çözülmeyen yağlar
arasında eşit paylaştırılmalıdır.
Protein
Gereksinimden fazla oranda protein asla olmamalıdır.
Rasyon ham proteininin % 36-40’ ı işkembede
yıkımlanmayan protein kaynaklarından oluşmalıdır.
Sodyum
Tampon maddeler kullanılarak rasyondaki oranı
%0.45-0.55 düzeylerine çıkarılmalıdır.
Potasyum
Rasyondaki düzey % 1.2 ya da daha fazla olmalıdır.
İyi kaliteli yonca çok iyi bir potasyum kaynağıdır.
Tuz
Günde inek başına 90-120 g verilmelidir.
Klor
En az - % 0.25, En çok - % 0.35
Rasyon Katyon anyon Dengesi (Na + K) - Cl = 35 - 45 meq/100g Kuru Madde
(Na + K) - (Cl + S) = 25 - 35 meq/100g Kuru Madde

mi azaldıkça rasyonda yeterli miktarda
ham selüloz (ADF, NDF ve etkin NDF)
oranını sağlayabilmek endişesi ortaya
çıkar. Azalan kuru madde tüketimi içerisinde belirli bir enerjiyi sağlamak gerekecektir. Bu nedenle de enerji bakımından
zengin konsantre yem maddelerinin
daha fazla oranda kullanılma zorunluluğu doğacaktır. Sonuç olarak ta rasyondaki kaba yem / konsantre yem dengesi
kaba yem aleyhine biraz bozulabilecektir. İşkembedeki fermantasyon sırasında
meydana getirdiği ısı artışı nedeniyle,
yüksek oranda kaba yem (dolayısıyla
yüksek ham selüloz) içeren bir rasyon
ineklerin sıcak stresinin artmasına yol
açmaktadır ve inekler yem içerisindeki
kaba yemi ayırarak yememe eğilimindedirler. Bu nedenle, ineklerin yaz aylarında beslenmesindeki en önemli konulardan biri, rasyonda olabilecek minimum
oranla en etkin lif (kaba yem) profilini
oluşturabilmektir. Rasyonun toplam
karma yem şeklinde yedirilmesi, kaliteli,
sindirilebilirliği yüksek ve lezzetli kaba
yemlerin kullanılması kaba yem tüketimini artıracaktır. Ayrıca, toplam karma yem
şeklinde verilen karışımda kuru otların
doğranma uzunluğunun azaltılması (3-5
cm uzunlukta tutulması) ve rasyonda
belirli bir nem oranının korunması da
kaba yem ayırma eğilimini azaltacaktır.
Rasyona Yağ İlave Edilmesi: Erken laktasyon dönemindeki hayvanlar orta laktasyondaki yüksek verimli hayvanlara
göre sıcak stresine daha az maruz kalırlar.
Çünkü kuru madde tüketimleri zaten
düşüktür ve rasyonları düşük tüketime
göre zaten lif bakımından daha fakir
enerji ve sindirilebilirliği daha yüksek olacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca vücutlarındaki yağ doku rezervlerini kullanabilme şansına daha çok sahiplerdir ki, yağın
enerjiye dönüşüm etkinliği yemle alınan
diğer enerji kaynaklarına göre daha yüksektir. Sıcak iklim koşullarında rasyonda
yağ kullanılması enerji etkinliğini artırması, daha az ısı artışına neden olması ve
rasyonda yer alacak kolay sindirilebilir

karbonhidratlara göre daha fazla (yaklaşık 2.25 katı) enerji sağlaması bakımından avantajlıdır. Sıcak stresinin etkisiyle
kuru madde tüketiminde oluşan azalma
sonucu enerji yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Bu enerji eksikliğinin fazla miktarda
tahıl kullanılarak karşılanması yerine,
enerji ihtiyacının bir kısmının yağ katkısı
ile sağlanması asidozis riskini azaltacaktır. Rumen fermantasyonu ve selüloz sindiriminin olumsuz etkilenmemesi için,
katkı amacıyla kullanılacak yağlar işkembede çözünmeyen özellikteki yağlar (bypass yağlar) olmalıdır. Ayrıca işkembede
selüloz sindiren bakteriler konsantre
yemi sindiren bakterilere göre daha
yükse pH ortamında aktif olduklarından,
kaba yem sindirimini artırmak için tampon etkili katkıların ya da yemlerin kullanılmasında yarar vardır.
Mineral ve Vitaminler: Sodyum (Na) ve
potasyum (K) gibi elektrolit mineraller
vücutta sıvı dengesi, iyon ve asit baz
dengesinin sürdürülebilmesi bakımından önemli mineral maddelerdir ve sıcak
stresi altında önemleri daha da artmaktadır. Sıcak stresi altındaki ineklerde
önemli miktarda K kaybı meydana gelmektedir ve sıcak stresi şartlarında gölge
olanağı bulunmayan ineklerde, gölgedeki ineklere göre bir günde beş kat fazla K
kaybı oluştuğu saptanmıştır.
NRC tarafından verilen ve kuru maddede
%1 oranında belirtilen potasyum ihtiyacı
sıcak stresi altında süt sığırları için yeterli olmamaktadır. Süt sığırlarında rasyon
kuru maddesindeki potasyum düzeyi
%1.2 ya da daha fazla hale getirildiğinde
süt veriminin %3-9 oranında arttığı ve
kuru madde tüketiminde de yükselme
meydana geldiği belirtilmektedir. Ayrıca
rasyondaki sodyum düzeyinin de % 0.45
ya da daha fazla bir düzeye çıkarılması
ile yine süt veriminde %7-18 oranları
arasında bir iyileşme olduğu ileri sürülmektedir. Sıcak stresinde rasyon katyon
anyon dengesini değiştirmenin faydalı
olacağı ve bu dengenin +200 olmasının
kuru madde tüketimi, süt verimi ve

rumen pH’ında olumlu etki yaptığı bildirilmektedir. Yine klor oranının da rasyonda %0.35 oranını aşmaması gerektiği
belirtilmektedir. Bu nedenle sodyum katkısının tuz (NaCl) şeklinde yapılması
olumlu bir etki göstermeyecektir.
Yemleme ve rasyon: Sıcak stresi koşullarında yemleme programında bazı
değişiklikler yapmak gerekmektedir.
Öncelikle yem taze olarak hazırlanmalı
ve yemleme sıklığı artırılmalıdır.
Yemliklerin bakımına dikkat edilmeli ve
yemliklerin sürekli temizlenerek kızışma
ve kokuşma gibi durumların önlenmesi
gerekir. Yemliklerin olduğu bölge serinletme uygulamaları ile rahatlatılmalıdır
ve günde en az 3 öğün yemleme yapılmalıdır. Sağım öncesi bekleme alanlarının serinletilmesi ve sağım ve buna
bağlı olarak yemleme zamanlarının
günü daha serin zamanlarına kaydırılması kuru madde tüketimini artıracaktır.
Bu da sağım zamanının günün sabahları daha erken, akşamları ise daha geç
yani güneşin etkin olmadığı zamanlara
aktarılması anlamına gelmektedir.
Yemlemenin toplam karma yem şeklinde yapılması kaba yem-konsantre yem
ayrımını azaltacağı gibi, toplam karma
yem bileşimi de yem ayırmayı azaltılacak şekilde düzenlemelidir. Kuru otların
kıyılma uzunluklarına dikkat edilmeli ve
3-5 cm uzunluklar arasında olması sağlanmalıdır. Daha uzun kıyılmış ve kötü
kaliteli kuru kaba yemleri inekler ayırırlar ve konsantre yemi seçerek yedikleri
için asidozis riski de artar. Toplam
karma yemin belirli bir nem oranını
koruması eğer bu yeterli değilse bir miktar nemlendirilmesi gerekmektedir.
Nemlendirme kuru kaba yemlerin
yumuşamasını, yem ayırmanın azalmasını, tozlanmanın önlenmesini ve lezzetliliğin artmasını sağlayacaktır. Yemlikler
he zaman temiz tutulmalı, kızışma ve
küflenme önlenmelidir.
Rasyonda mutlaka rumen asidozunu
engellemek amacıyla tampon maddeler
kullanılmalı ve asidoza karşı önlemler alınmalıdır. Ayrıca sıcak stresi altındaki ineklerde bağışıklık sistemi de zayıfladığı için
metritis, mastitis, son atamama gibi problemlerde artış görülecektir. Bu nedenle
rasyona bağışıklık sistemini destekleyici
mineral ve vitamin takviyeleri yapılmalıdır.
Tablo 2’de sıcak stresi koşullarında yemleme ve rasyon ile ilgili yapılması gereken
bazı düzenlemeler yer almaktadır.
Tablo 2’de anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi, sıcak stresi altındaki hayvanlarda
beslenme bakımından ciddi tedbirler
almak gerekmektedir. Ancak sadece beslenme tedbirleri yeterli olmamaktadır.
Beslenme tedbirlerinden en iyi şekilde
fayda bulabilmek için ahırlarda fan, sisleme, ıslatma gibi fiziksel serinlemeyi de
sağlayıcı sistemlere önem verilmelidir.
Ancak nemli iklime sahip bölgelerde
ıslatma sistemleri ahır içerisinde aşırı
ıslanmaya ve nem oranının daha da artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle
aşırı nemli iklimlerde sisleme ve püsküren sisi hemen dağıtan fan sistemlerinin
birlikte kullanılmasında yarar vardır. ■
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Zararlıların Sebep Olduğu Hastalıklar
ve Mücadele Yöntemleri
bilgilendirme semineri düzenlendi
Tüsedad 2. Başkanı ve Alaca Çiftliği sahibi Nejat Deveci’nin katkılarıyla
TÜSEDAD ve Bayer Çevre Sağlığı Bölümü tarafından Bursa Karacabey’de 22 Mayıs 2012
tarihinde, Çiftliklerde Entegre Zararlı Yönetimi hakkında 23. Tüsedad
Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

2

3. Tüsedad Bilgilendirme Toplantısı’nda bölgede yer alan birçok çiftlik sorumlusuna karasinek, sivrisinek ve farelerle mücadele hakkında bilgiler verildi. Tüsedad Başkanı Adnan
Yıldız, açılış konuşmasında Bayer yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür etti
ve Tüsedad’ın savunduğu projelerin yavaş
yavaş hayata geçmesinden mutluluk duyduğunu belirtti ve şöyle devam etti ‘Okul
sütü nihayet hayata geçti, süt taban fiyatı
ihale düzenini savunduk o da Eylül ayından beri bakanlık yetkililerini de yer aldığı Ulusal Süt Konseyi ile hayata geçti.
Müdahale Kurumu olması lazım dedik,
Et ve Balık Kurumu’nda balığı atarak Et
ve Süt Kurumu olacak. Tam manasıyla
çalışamayabilir ama bu da bir aşamadır.
Bunları söylememin sebebi Tüsedad bir
Sivil Toplum Kuruluşu ve sosyal sorumluluk projeleri üretmeliydi bunlar yavaş
yavaş gerçekleşiyor. Bu tür konuları
savunmamız lazım, A.B. koşullarında süt
üreten iletmeler olarak bir arada olmalı
birlikte çalışmalıyız. Sesimizi duyurmak,
daha iyi koşullarda üretim yapmak istiyorsak birlik olmalıyız’ dedi. Bayer
Türkiye Teknik Müdürü Özgür Öztan
tarafından gerçekleştirilen sunumda kullanıcılar için faydalı bilgiler paylaşıldı.
Maksatlarının haşerelerin kökünü kurutmak değil, işletme karına engel olmalarına önlemek olduğunu söyledi. Entegre
Çiftliklerde bu zararlılara karşı yürütülmesi gereken mücadele programlarının
mutlaka entegre olarak uygulanması

gerektiğini belirten Öztan, Entegre mücadelenin sadece ilaç kullanımından ibaret
olmadığını, fiziksel ve mekanik tedbirlerin alınması, kullanıcıların ve bölge halkının bilinçlendirilmesi ve biyolojik mücadele yöntemlerinin uygulanmasının da
uygulanan mücadele programının başarıya ulaşmasında çok önemli olduğunu
belirtti.
Çiftliklerde problem oluşturan haşerelerle ilgili aşağıdaki bilgileri paylaştı.
Karasinekler: Hava sıcaklıklarının 15
derecenin üzerine çıktığı dönemde aktif
olmaya başlayan karasinekler genel olarak 20-30 dereceler arasında en fazla aktiviteyi gösterir. 1 Kilogram inek gübresinde 15.000 adet karasinek üreyebilmektedir. 1 yıl içerisinde 10 dan fazla nesil verebilen karasinekler doğru ve kaliteli ilaçlar
kullanılmadığı durumlarda, kullanılan
ilaçlara karşı çok kısa sürelerde bağışıklık
geliştirebilmektedir. Çiftliklerde karasineğin temel mücadele yöntemi hayvan
gübrelerinin 1 haftadan kısa süre içerisinde kurutularak veya kapalı alanlarda
depolanarak karasinekler için üreme
alanı
oluşturması
engellenmelidir.
Kontrol altına alınamayan gübrelik alanlarda ise karasinek larvalarına karşı kimyasal mücadele yapılmasının da karasinek
mücadelesinin önemli parçalarındandır.
Sivrisinekler: Hava sıcaklıklarının 12
derecenin üzerine çıktığı dönemde aktif
olmaya başlayan sivrisinekler üreyebilmek
için mutlaka suya ihtiyaç duymaktadır.
Hayvan suluklarında biriken sular, eski

araba lastikleri, boş kova ve kaplar ile
bataklık, yavaş akan dere ile derinliği 60
cm den fazla olmayan bütün sucul alanlarda sivrisinekler üreyebilmektedir. Sadece
sivrisinekler, yumurta oluşturmak için
ihtiyaç duydukları proteini insanlardan ve
diğer sıcakkanlı canlılardan emdiği kandan sağlamaktadır. Birçok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisinekler ile mutlaka entegre şekilde mücadele etmek gerekmektedir. Özellikle son yıllarda önem kazanan
Batı Nil Virüsü Hastalığının da yayılmasına sebebiyet veren sivrisinekler dünya
genelinde insan ölümüne sebep olan canlılar sıralamasında birinci sıradadır. Yaz
sezonunda 1 haftadan fazla ortamda kalabilen sucul alanların sivrisinek üremesine
karşı kontrol altında tutulması ve suyun
değiştirilmesi dökülmesi veya sivrisinek
larvalarına etkili ilaçlarla ilaçlanması
mücadele açısından çok önemlidir. Kış
mevsiminin gelmesiyle birlikte ergin sivrisinekler ahır, çatı, bodrum gibi sıcaklığın
stabil olduğu alanlarda saklanmakta ve ilk
baharda yeniden harekete geçmektedir.
Kemirgenler: İnsanlarla birlikte yaşamaya çok iyi uyum sağlamış canlılardan olan
kemirgenler, normal şartlarda gece aktivite gösteren ve insanlardan çekinen canlılardır. Koloni halinde yaşayan Fareler,
10 ila 60 arasında değişen sayılardan oluşan aileler şeklinde yaşamaktadır.
Ortamda bir farenin görülmesi birden
fazla farenin bulunmasına da işarettir.

Özellikle gündüz vakti fare görülmesi çok
yüksek sayıda farenin ortamda yaşadığı
anlamına gelir. Yüzme, tırmanma ve zıplama yetenekleri olan fareler günlük olarak vücut ağırlıklarının % 10-15’i oranında gıda tüketir ve tükettiklerinden fazlasını da kontamine ederler. Fareler bıyıklarını birbirleri ile iletişim kurmak gece
karanlıkta yollarını bulmak içinde kullanırlar. Gece yollarının bulmak için bıyıklarını duvarlara sürterek ilerleyen farelere karşı uygulanacak ilaçlarda buralara
bırakılmalıdır. Yine ölü fareler diğer fareler tarafından detaylı olarak incelenerek (
ağız ve bıyıkları koklanır ) son yemiş
olduğu yem tespit edilir ve ölümün bundan kaynaklandığı düşünülerek o yemden
yemeyi bırakırlar. Kullanılacak fare ilaçlarının birkaç günden sonra etki göstermesi farelerdeki bu algının değiştirilmesi
ve kolonideki tüm farelerin yemden yiyerek yok edilmesi sağlanmaktadır.
Binaların yakınlarında bulunan odunluklar, kullanılmayan malzeme yığınları,
ardiye ve kiler gibi insan aktivitesinin az
olduğu alanlar fareler tarafından yuvalanma alanı olarak seçilmektedir. Bu tür
alanların yok edilmesi veya sıklıkla kontrol edilmesi mücadele açısından önemlidir. Ayrıca fare ilaçlarının uygulaması
yapılırken yemlerin yem istasyonları içerisinde uygulanması ve farelerin insan
kokusunu almaması için mutlaka eldiven
kullanması gerekmektedir. ■

• Süt içen çocuklar daha mutlu olur. • Süt içen toplumlar, sarı ışık yanarken korno çalmaz.
Mayıs - Haziran 2012

25

İÇİMİZDEN BİRİ

Atilla CELEP

TÜSEDAD Genel Sekreteri

K

Bu ne perhiz
bu ne lahana turşusu!

apaktaki ineklerin söylemini
açmak istiyorum. A.B. ülkelerine
süt ve süt ürünlerinin ihracatına
izin verilmesi konusunda hem bakanlığımız hem süt sanayicisi kuruluşlar
yoğun bir çaba içerisindeler. Bildiğiniz
gibi ihracatın yasak olmasının tek nedeni sütün kalitesi ve hayvan hastalıklarıdır. Yıllardır FVO (Food and Veterinary
Office) Heyetleri Türkiye’ye geliyor, hem
bakanlığımızı, hem sanayicimizi hem de
çiftlikleri denetliyor.
2005 yılında Türkiye’de ilk defa denetlenen ve ilk defa A.B. uygunluk belgesi
alan çiftlik sahibi olarak o günler de çok
heyecanlanmıştık. Ancak sonradan
anladık ki bu iş sadece bizim ürettiğimiz
5 ton süt ile olamıyor. Aradan 7 yıl geçti,
biz bayrağı hiç umudumuzu yitirmeden

taşıdık. Ne mutlu ki şu anda 8-10 çiftlik
daha bu belgeyi aldı. A.B. standartlarına
uygun daha çok sütümüz var ve yoğun
çalışmalar neticesinde inşallah bu yıl
ihracat izni alınacak. Bu çalışmalarından
dolayı bakanlığımızı ve bu işe emeği
geçenleri takdirle karşılıyoruz. Ama öte
yandan bu çiftliklere, bu çalışmalarından dolayı, teşvik desteklemelerin arttırılması ve özendirilmesi gerekirken, bu
yıl ari sürülere verilen destekler yarı
yarıya azaltıldı.
Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demeyelim de ne diyelim?
Eskiden 600 baş hayvanı olan bir çiftlik
600 x 300 = 180.000 ¨ destek alırken,
bu yıl;
200 x 300 = 60.000 ¨
300 x 150 = 45.000 ¨

100 x 75 = 7.500 ¨ olmak üzere toplam 112.500 ¨ alabilecek.
Yani 70.000 ¨ destek eksik alacak.
Aynı şekilde sanayicimiz de son iki yıldır,
prim tablolarında arilik için ve A.B.
onaylı çiftlik için yaklaşık litreye 6 kuruş
destek verirlerdi. Şimdi onları da kaldırdılar.
Peki, bu izinler çıkınca bu süt kime
lazım?
Bizler çiftlik olarak direk çiğ süt ihracatı
yapamayacağımıza göre sanayicimize
lazım. Neden bu onaylı çiftliklerin kaliteli süt üretmelerini desteklemekten
vazgeçtiler anlamakta zorluk çekiyorum.
Sadece A.B. ülkeleri değil artık Arap
ülkeleri de ithalat yaparken ‘E.U. STANDARTS’ ı şart koşuyorlar. Bu kadar tezat-

lar sanırım sadece bizim ülkemizde
yaşanıyor.
Ülkemizin ne yazık ki hala bir tarım ve
hayvancılık politikası yok. Her yıl rüzgar
nerden eserse oraya yönelen bir yapımız var.
• Et krizi çıktı, dana ithal edelim dediler.
(Halbuki üç ay önce yeterli hayvanımız
var deniyordu.)
• Süt azaldı, gebe düve ithal edelim
dediler. (Oysa üç ay sonra, süt fazlası
var diye süt fiyatları düşürüldü.)
• Modern işletmeler kurulsun diye 2 yıl
önce ‘0’ faizli krediler çıkartıldı. Şimdi
yeter artık fazla oldu diyerek krediler
donduruldu, kurulmakta olan işletmeler
yarım kaldı.
• Eskiden hastalıklardan ari işletmelere
süt desteklemelerinde 1,5 kuruş fazla
verilirdi. Bunu biraz arttırın herkes özensin ve ari olmaya gayret etsin dedik, çok
haklısınız dediler ve ertesi yıl 1,5 kuruşları da kaldırdılar.
Belli olmaz bu yapı da her an A.B. onaylı çiftlikler birileri için önem arz eder, bir
an da desteklemeler 2 katına çıkıverir.
Ne dersiniz?
Her an sürprizlere hazır olun.
Sütünüz bol olsun… ■

• Süt ticareti yapmak yasaldır.alın,satın ekonomiye can verin. • Süt içmek haram değildir.
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Beslenmede
sütün önemi (2)
Hazırlayanlar; Uzm Dyt Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Tablo 2.6. İnek sütünde bulunan bazı vitaminlerin miktarları (100 gram süt için) (25)
SÜT
ÇEŞİTİ

A vit.
(retinol) (μg)

D vit
(μg)

E Vit.
(mg)

C vit.
(mg)

B1 vit.
(mg)

B2 vit.
(mg)

Folik Asit
(μg)

-

-

-

1.5

0.04

0.19

5.0

Yaz mevsimi

35.0

0.030

0.10

b

b

b

b

Kış mevsimi

26.0

0.013

0.07

b

b

b

b

Sterilize

31.0

0.022

0.09

0.8

0.03

0.19

4.0

UHT (uzun ömürlü)

31.0

0.022

0.09

1.5

0.04

0.19

5.0

a

a

a

2.4

0.10

0.58

10.0

Tam yağlı, taze

Yağsız, taze

a: İz miktarda bulunmaktadır. b: Bu değerlerle ilgili veri yoktur.

1

.2.5 Vitaminler

İnsan için elzem vitaminlerin
neredeyse hepsi sütte bulunmaktadır. Tablo 2.6’de sütün içerdiği
bazı vitaminlerin miktarları yer almaktadır (25). A, D, E ve K vitaminleri süt yağı
ile ilişkili olarak yer almaktadır. Süt yağına sarımsı rengi veren içerisindeki karotenoidler ve floresan rengini veren riboflavindir. Süt yağı azaldıkça yağda eriyen
vitamin içeriği de azalmaktadır.
Zenginleştirilmemiş sütte D ve K vitamini oldukça azdır (4,9).
Süt, suda eriyen vitaminleri de içermektedir. Emilimi artıran folat bağlayıcı proteinler ve whey proteini içermesinden
dolayı folat açısından iyi bir kaynak kabul
edilmektedir. Ancak yüksek vitamin
içeriğine karşın kontrollü kontrolsüz
uygulanan ısıl işlemler vitamin içeriğini
azaltabilmektedir (4).
Türkiye de açık sütler ile ilgili yapılan bir
araştırmada, vitamin değerlerinin beklenenden düşük olduğu belirlenmiştir.
10 dakikalık kaynatmanın tiamin, riboflavin, niasin, B12 ve folik asit vitaminlerinde sırasıyla; % 60, 25, 12, 21 ve 32
oranında önemli kayıplara neden olduğu, bu kayıpların 15 dakikalık kaynatmada daha da arttığı (sırasıyla %66, 34,
12, 28 ve 50) saptanmıştır (12). Bu
çalışma sonucunda vitamin kayıplarını
en aza indirebilmek için evlerde kullanılan kaynatmanın 5 dakika süre ile sınırlanması gereği vurgulanırken, bu sürenin özellikle açıkta satılan bu sütlerde
bulunabilecek bazı hastalık etkeni mikroorganizmaların yok edilebilmesi için
yeterli olmayacağı özellikle belirtilmiştir.
Bundan dolayı ilgili kurum ve kuruluşların öngördüğü gibi her besin için geçerli olan ama özellikle süt için çok daha
geçerli olan olgu; açıkta kontrolsüz
olarak satılmakta olan besin madde-

lerinin ve özellikle de sütün hiçbir
koşulda satın alınmaması ve tüketilmemesi gerektiğinin her zaman hatırlanması gereğidir.

kontrolsüz satılan sokak sütlerinin bu
anlamda oluşturdukları tehlike büyük
olabilecektir.

1.2.6 Mineraller

• Sütün Kabulü:
• Süt ve hijyenik kalite kontrolü
• Süzme
• Soğutma (5ºC’de)
• Muhafaza (5ºC’de)
• Isıl işlem uygulaması ile sütün raf
ömrünün uzatılması.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Türk
Standartları Enstitüsü’nün (TSE) içme
sütü eldesinde kullanılan yöntemler
olarak tanımladığı, uygulanabilecek ısıl
işlemler: pastörizasyon (Süte 100°C
altında uygulanan işlemler), sterilizasyon: ultra yüksek ısıl işlemdir (UHT)
(Süte 100°C üzerinde uygulanan işlemler) (20).

Süt kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko gibi mineraller için iyi bir
kaynaktır (Tablo 2.7) (25). Ancak demir
içeriği ve demir biyoyararlılığı düşük
olan süt,
çocukluk döneminde demir gereksinimine önemli bir katkı sağlayamamaktadır.
Sütün mineral içeriği hayvanın fizyolojik durumu, laktasyon durumu, çevresel
faktörler ve genetik faktörler, süte uygulanan bazı işlemler gibi birçok durumdan
etkilenmektedir (4,9).

1.3 Süt Teknolojisi ve Kalitesi
Gelişen teknoloji ile sütün üretimi, ısıl
işlem uygulaması, depolanma ve analiz
aşamalarında farklı ve yeni yöntemler
kullanılmaktadır (30). Sütün besin ögesi
bileşiminin korunması açısından; toplanan sütün tüketiciye ulaşana kadar işleme tekniğine uygun şekilde soğuk zincirde tutulması gerekmektedir. Soğuk zincir sağlanmadığında, sütte
bulunan
mikroorganizma sayısı artmaktadır. Bu
açıdan, uygulanan ısıl işlem ile sütün
besin değeri azami ölçüde korunurken,
içerisinde bulunabilecek patojen mikroorganizmaların yok edilmesi hedeflenmektedir (31-33). Dolayısıyla açıkta

1.3.1 İçme Sütü Üretimi (34):

1.3.1.i Pastörize Süt
Pastörize süt, TS 1018’e uygun çiğ sütlerin, doğal ve biyolojik özelliklerine zarar
vermeden patojen organizmanın tamamen, diğer organizmaların da büyük bir
çoğunlukla yok edilmesini sağlayacak
şekilde, özel tesis ve cihazlarda ısıtılıp
soğutulmasıyla elde edilir. Değişik pastörizasyon uygulamaları olmakla birlikte,
Türkiye'de genellikle 12-16 saniye süre
ile 72-80°C'lik ısı uygulaması yapılmaktadır (14,20,30,35).
Pastörize süt, 1 cm3’ünde 0.05 mg fenol

değerinden çok fosfataz aktivitesi göstermeyen, belirgin şekilde pişmiş, metalimsi ve okside olmuş ya da gayri tabii bir
tat ve koku almamış süttür. Tüketime
kadar 10 ºC’nin altında saklanmalıdır
(15).
Pastörize sütlerin içerdikleri yağ oranları
yağlı tipte %3’den, yarım yağlıda
%1.5’den, az yağlıda % 0.5’den az olmamalıdır. Pastörize sütlerde, yağsız kuru
madde miktarı %9’dan az olmamalıdır.
Pastörize sütlere besin ögelerinden
başka yabancı hiç bir madde karıştırılma
ihtiyacı yoktur (13,15).
Pastörize edilmiş sütlerin en önemli
özelliği teknolojik işlemin hemen arkasından, taşınmada dahil olmak üzere
soğuk zincir ihtiyacının varlığıdır. Satın
alındığı yerde dahil olmak üzere evlerde
de yine soğuk ortamlarda, buzdolabında bulunma zorunluluğudur. Bu soğuk
zincirin kırılması gerek mikrobiyolojik
kaliteye gerekse de besin değerine zarar
verebileceği bilinmeli ona göre tedbir
alınmalıdır. Ayrıca bu sütler “günlük süt”
olarak kabul edilmekte yani üretimden
sonra iki gün içerisinde tüketilmeleri
gerekmektedir.

1.3.1.ii Uzun Ömürlü
Süt (UHT Süt)
UHT süt; çok özel ve oldukça pahalı teknolojik koşullarda sterilize edilerek
(100°C üzerinde uygulanan işlemler)
aseptik (mikropsuz) şartlar altında steril
ambalaj malzemesiyle paketlenerek
elde edilmiş süt çeşididir (14,36).
UHT yöntemiyle elde edilen süt, özel
düzeneklerde 135-150 ºC’de kısa sürede
(2-6 saniye), plakalı/borulu değişik sistemlerle süte endirekt buhar yada nadir
olarak buhar üzerine süt püskürtülmek
suretiyle direkt ısıtılarak elde edilen
içme sütü olup, homojenize edilmiş, her
türlü patojen mikroorganizmadan arındırılmış, genellikle oda sıcaklığında açılmadığı veya ambalajı zarar görmediği
koşullarda dört ay süresince bozulmaya
karşı dayanıklılık gösteren normal tat ve
kıvamda ve besin değeri oldukça iyi
korunmuş süttür. Ülkemizde, yaygın
biçimde kullanılan süte uygulanmakta
olan yöntemlerden birisi olan UHT yönteminde genellikle 2-6 saniye süre ile
135-145°C'lik ısı uygulanarak bakteri
sayısında % 100 oranında azalma olduğu
bilinmektedir (14,15,37).

1.3.1.iii Geleneksel
Yöntemle Kaynatılan Süt
Süte uygulanan bir diğer ısıl işlem ise
genellikle evlerde, açıkta satılan çiğ sütlere uygulanan kaynatmadır. Kaynatma

Tablo 2.7. İnek sütünde bulunan bazı minerallerin miktarları (100 gram süt için) (25)
SÜT
ÇEŞİTİ

Sodyum
(mg)

Potasyum
(mg)

Kalsiyum
(mg)

Magnezyum
(mg)

Fosfor
(mg)

Demir
(mg)

Çinko
(mg)

Tam yağlı, taze

50

150

120

12

95

0.05

0.35

Sterilize

50

140

120

12

95

0.05

0.35

UHT (uzun ömürlü)

50

140

120

12

95

0.05

0.35

Yağsız, taze

180

500

380

38

270

0.29

1.2

• Trafikte beklerken süt içmek, yapılacak en mantıklı iştir.Ancak yaşamanızı bir daha sorgulamanıza
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ile sütün içerisinde bulunan mikroorganizmaları ve toksinleri yok etmek için
15–20 dakika, içimlik süt elde etmek
amacıyla besin ögesini maksimum seviyede tutmak için 5-10 dakika kadar ateş
üzerinde ısıl işlem yapılması gerekmektedir (20). Dolayısıyla; sütün olması
gereken mikrobiyolojik kaliteye uygun
hale getirilmesi ile besin değeri tam
olarak süt eldesi için uygulanan ısıl
işlem süreçleri birbirlerinden farklı olarak yorumlanır.
Bu yöntemde; kaynatma süresi ve ısısının yüksek oluşu, sürekli hava ile temasın olması sütün besin değerinde oluşan
kayıpları da beraberinde getirmektedir.
Özellikle protein, karbonhidrat ve yağ
gibi sütün temel bileşenlerinde önemli
değişiklikler görülmektedir. Ayrıca B1,
B6, B12, folik asit ve askorbik asit (C vitamini) gibi vitaminlerde ortalama %60100 oranlarında kayıplar oluşabilmektedir (4,9,20).
Süte uygulanan ısıl işlemin süresi ve
uygulanan sıcaklık bu süreçte oldukça
önemlidir. Sütün pastörize edilmesiyle
veya uzun ömürlü duruma (UHT) getirilmesiyle sütün besin değerinde görülen
kayıpların daha az olduğu bilinmektedir
(20,38). Ancak ısı ve süre arttıkça, protein ve amino asitler açısından besin değeri kaybı kaçınılmazdır (39).

1.3.2 Süt ve Isıl işlem
Mikroorganizmaların üremesi için çok iyi
bir besi yeri olan süt, yalnızca hastalık
riski açısından değil besin öğesi içeriği
açısından
da
etkilenmektedir.
Mikroorganizma üremesi sırasında protein, karbonhidrat ve vitaminlerde değişik oranlarda kayıplar oluşmaktadır (18,
20).
Isıl işlem, mikroorganizmaların üremesine engel olmak ve sütte kaliteyi etkileyen enzim faaliyetlerinin durdurulması
için uygulanmaktadır. Bu nedenle sütün
sağlıklı bir şekilde tüketilebilmesi için
üretiminin hijyenik koşullarda yapılması,
işleme, paketleme ve depolama sırasında zaman ile sıcaklık kontrolünün iyi
yapılması gerekmektedir (11,18,19).
Süte ısıl işlem uygulanırken fiziksel ve
kimyasal değişiklikler oluşmaktadır. Bu
değişiklikler işlenme sırasında uygulanan sıcaklığa ve süreye göre farklı seviyelerde olmaktadır. Sütün işlenmesi sırasında uygulanan sıcaklık ve süre, fabrikalarda kontrollü olarak yapılmaktadır.
Ancak ev ortamında çiğ süte yapılan ısıl
işlemin kontrolsüzlüğü, ısıl işlem ile oluşan değişikliklerden dolayı özellikle
besin öğesi kaybı artabilmektedir (20).
Besin öğesi açısından bakıldığında, orta

seviye ısı uygulanması (60-90ºC) proteinlerin geri dönüşlü denatürasyonuna
böylece de sindirimlerinin kolaylaşmasına neden olmaktadır. Ancak yüksek
sıcaklıkta aminoasitlerden özellikle lizin
ile bazı B grubu vitaminleri ve C vitamini
yıkılmaktadır (Tablo 2.8) (19).
Isı ve bekletme süresinin sütün besin
öğelerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada; UHT sütlerde whey proteini analizi yapılmıştır. İspanya’nın farklı coğrafik
bölgelerinden, yılın farklı zamanlarında
UHT sütlerden alınan örneklerde whey
protein içeriğinin bekleme süresinden
etkilenmediği ve oda ısısında bekletilen
sütte proteolitik aktivitenin daha yüksek
olduğu sonucuna varılmıştır (31).
Depolama sıcaklığının sütün mineral
içeriğine olan etkisine bakılan diğer
bir çalışmada ise soğuk depolamanın,
çözünür kalsiyum ve fosfat düzeylerini
arttırdığı bildirilmiştir (42).
Isıl işlem sütün protein kalitesini etkilemektedir. Süte ısı uygulanması lipidler
arası ve karbonhidratlar ile proteinler
arası etkileşimlere (maylard reaksiyonu) neden olarak yapısal değişimler
oluşturmaktadır. Maylard reaksiyonu ısıl
işlemin süt kalitesine olan etkilerini araştırmada önemli yer tutmaktadır. Çünkü
bu reaksiyon proteinlerin kalitesini etkilemekte, özellikle lizin amino asidinde
azalmalara neden olmaktadır (27,43).
Gıdaların işlenmesi sırasında uygulanan
yüksek sıcaklıklar aminoasitlerin bir seri
bozunma tepkimeleri oluşturmalarına
yol açmaktadırlar. Bu tür uygulamalar
genellikle; derin yağda kızartma, kavurma, kaynatma ve fırınlama gibi işlemler
olup, sıcaklığın şiddetine göre üründe
karakteristik tat ve koku gelişimine
neden olmaktadırlar. Bu açıdan ele alındığında özellikle kükürtlü aminoasitler
önem taşımaktadırlar (17).
Isıl işlemde uygulanan sıcaklığa ve süreye göre protein ve amino asit yapılarındaki değişimler farklılık göstermektedir.
Süte 60-90 °C gibi orta seviye ısı uygulanması protein sindirilebilirliğini artırıp
amino asit ve protein kaybına neden
olmamaktadır. Yapılan bir araştırmada
75°C’de 15 saniye ısıtılan sütte lizin kaybı
görülmezken, 115 °C’de 20 saniye ısıtılan sütte % 5–10 lizin kaybı görülmüştür
(19).

1.4 Yeterli ve Dengeli
Beslenmede Sütün Yeri
Sağlığın yaşam boyu korunması için
yeterli ve dengeli beslenmede süt ve süt
ürünleri tüketimi büyük öneme sahiptir.

Tablo 2.8 Isıl işlemin sütteki lizin ve bazı vitamin
kayıpları üzerine etkisi (19)
Isıl işlem
15 saniye 75ºC’de

Lizin
kaybı (%)
0

B1
5-10

Vitamin kaybı (%)
B6
B9
(folik asit)
0-5
3-5

B12

C

3-10

5-20

15 saniye 140ºC’de

0

5-15

5-10

10-20

10-20

10-20

20 saniye 115ºC’de

5-10

20-40

10-20

20-50

30-80

30-60

sebep olabilir. • Dolabınızda süt yoksa boştur.
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Tablo 2. 9 Yaş gruplarına göre elzem amino asit gereksinimi ve
sütün elzem amino asit içeriği (28,36)
Amino asit gereksinimi (mg/g protein)
Amino asit

Infant

Okul
öncesi

Okul
çağı

Yetişkin

Sütün amino
asit içeriği
(mg/g protein)

Histidin

26

19

19

16

27

İzolöysin

46

28

28

13

47

Löysin

93

66

44

19

95

Lizin

66

58

44

16

78

Metiyonin ve sistin

42

25

22

17

33

Fenilalanin ve tirozin

72

63

22

19

102

Treonin

43

34

28

9

44

Triptofan

17

11

9

5

14

Valin

55

35

25

13

64

Toplam

434

320

222

111

504

Besin öğesi içeriği açısından dengeli
olan süt ve süt
ürünleri hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde elzemdir. Birçok çalışmada kronik hastalıklar ile süt tüketimi arasında ilişkiler gösterilmiş olsa da konu ile
ilgili yoğun
çalışmalar sürmektedir. Kalsiyum gibi
spesifik besin öğesi desteği almak yerine
besin olarak süt tüketmenin hastalık ve
sağlık açısından daha etkin olduğu dikkatleri çekmiştir (4,40,41,44).

1.4.1 Sütün Diyette Besin
Öğesi Alımına Katkısı
Amerika Tarım Birimi’nin oluşturduğu
(USDA) Besin Piramidi’nde, Ulusal Süt ve
Süt Ürünleri Konseyi’nin yayınladığı
Beslenme Rehberi’nde, Amerika Tarım
Birimi’nin
Sağlıktan
Sorumlu
Bölümü’nün (DHHS) Amerikalılar için
oluşturduğu Beslenme Rehberi’nde,
Türkiye Sağlık Bakanlığı ile Hacettepe
Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü’nün oluşturduğu Türkiye’ye
Özgü Beslenme Rehberi’nde yeterli ve
dengeli beslenme için dört besin grubundan bahsedilmektedir (4,26,44).
Günlük diyetimizde yer alan dört besin
grubundan birisi olan, süt, yoğurt, peynir gibi besinleri içeren süt ve süt yerine
geçenler grubu; özellikle protein ve kalsiyum içeriği açısından tüketilmektedir.
Ayrıca B2 vitamini (riboflavin), B12 vitamini, A vitamini, tiamin, niasin, fosfor ve
magnezyum olmak üzere birçok besin
öğesi için önemli kaynaktır.
Özellikle yetişkin kadınlar, çocuklar ve
gençler olmak üzere tüm yaş gruplarının bu grubu her gün tüketmesi
gerekmektedir (4,26,44).
Sütün kimyasal yapısı lipid, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral içeren bir
kompleks olması nedeniyle tek başına ve
uzun süre yeni doğan memeliler için
yeterli bir besin kaynağıdır. Özellikle protein için iyi bir kaynak olan süt proteininin biyolojik değeri 1.0 üzerinden 0.9
olup oldukça yüksektir (27,28).
Protein yapısını oluşturan elzem (izolöysin, löysin, lizin, metiyonin, fenilalanin,
treonin, triptofan, valin, kısmi olarak his-

tidin ve arginin) ve elzem olmayan (alanin, aspartik asit, sistin, glutamik asit,
glisin, prolin, serin, tirozin) amino asitler sütte yeterli ve dengeli olarak bulunmaktadır (Tablo 2.9) (28,36). Amino asit
içeriği dengeli olan sütte kükürtlü amino
asit (metiyonin, sistein) içeriği, erişkin
insan gereksinimi düşünüldüğünde
sınırlıdır (28). Bunların yanı sıra, süt ve
süt ürünlerinde lizin içeriği yüksek olduğu için, tahıllar ile tüketildiğinde aminoasit dengesi sağlanmaktadır (4,7).
Besinlerdeki protein kalitesinin belirlenmesinde önemli bir parametre olan
büyüme ve gelişme açısından diyetle alınan EAA/NEAA oranının 1 olmasının
gerektiği, protein ihtiyacının arttığı
durumlarda ise 1.3 olması gerektiği bildirilmektedir (69,70). Yapılan araştırmalarda bu oranın 0.5 üzerinde olmasının
protein kalitesi açısından olumlu olduğu
ve besinin örnek protein teşkil etmesi
açısından EAA/NEAA oranının 1’e yakın
olması gerektiği saptanmıştır.
İnek sütünde bu oran 1’in üzerinde
olduğu için kaliteli protein kaynağı olarak kabul edilmektedir (70,71,72).

1.4.2 Süt tüketimi
için öneriler
Sağlıklı bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesi için tüketilmesi önerilen süt
miktarı yaş, cinsiyet ve fizyolojik duruma
(büyüme ve gelişme dönemi, gebelik,
emziklilik, yaşlılık) göre değişiklik göstermektedir (4). USDA Besin Piramidi’nde
yetişkin sağlıklı bir birey için süt ve süt
ürünleri grubundan günde 2 -3 porsiyon
(200-400 ml) tüketilmesi önerilirken;
Ulusal Süt ve Süt Ürünleri Konseyi’nin
yayınladığı Beslenme Rehberi’nde 2-4
(400-800 ml) porsiyon ve Türkiye’ye
Özgü Beslenme Rehberi’nde yetişkin
bireylerin 2 porsiyon (bir porsiyon: bir
orta boy su bardağı (200 ml), çocuklar,
adölesan dönemi gençler, gebe ve
emzikli kadınlarla menopoz sonrası
kadınların 3-4 (600-800 ml) porsiyon
tüketmeleri önerilmektedir (4,44). ■

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gıda Güvenliği
Daire Başkanlığı yayınıdır.

• Süt içmek, linç duygusunu köreltir. • Süt içmek do
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Modern Süt
İşletmelerinde Karlılık
ve Besleme Eğitimi
gerçekleştirildi
27-28 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul’da
Deniz Akademi tesislerinde DenizBank’ın
katkılarıyla DenizBank ile 2. Tüsedad’ın
21. Eğitim Seminerini gerçekleştirdik.

T

üsedad Başkanı Adnan Yıldız ve
DenizBank Kobi ve Tarım
Bankacılığı
Genel
Müdür
Yardımcısı Gökhan Sun’un yaptığı açılış konuşmalarının ardından eğitime
geçildi. Texas A&M Üniversitesinden
Prof Dr. Michael Tomaszevski ve Prof.
Dr. Glenn Holub’un etkili sunumları süt
üreticileri tarafından ilgiyle karşılandı.
Eğitimin birinci gününde süt sığırcılığına genel bakış, süt üretiminde temel
noktaların saptanması, süt sığırı beslenmesi ve beslenme hastalıkları
konularında sunumlar yapıldı.
İkinci gün süt sığırlarının erken laktasyon ve kuru dönem beslenmesi, yemlerde kullanılan kesif ve kaba yemler
ile besin içerikleri, yem katkı madde-

leri, yemlerin hazırlanması ve son olarak da yaklaşmakta olan yazı aylarında hayvanlarımızın sıcaklık stresine
maruz kalmamaları için yapılması
gerekenler anlatıldı. Sunumların
ardından soru ve cevaplarla üreticiler
aldıkları eğitimi pekiştirme fırsatı
buldu.
Eğitimin
sonunda
katılımcılara
DenizBank tarafından hazırlanan katılım belgeleri dağıtıldı. Hocalarımızın
sunduğu birbirinden faydalı sunumlara www.tusedad.org adresinden ulaşabilirsiniz. Biz de Tüsedad olarak
DenizBank’a katkılarından, Tüsedad
üyelerine ve diğer katılım sağlayan
üreticilerimize katılımlarından dolayı
teşekkür ediyoruz. ■

oğaya saygıyı arttırır, dünyanın ömrünü uzatır.

•
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GEZİ

Veteriner adaylari Matlı’da…
U

ludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesi öğrencileri son sınıf
öğrencileri
Ömer
Matlı
Hayvansal
Üretim
Eğitim
ve
Araştırma Merkezi’nde incelemelerde
bulundular.
TÜBİTAK projesi ile hem ülke hayvancılığının haritasını çıkaran hem de
sektör çalışanları için okul işlevi
gören Ömer Matlı Hayvansal Üretim
Eğitim ve Araştırma Merkezi’ni gezen
geleceğin veterinerleri Merkez’in
çalışmaları hakkında yetkililerden
bilgi aldılar.
Veterinerlik eğitimi boyunca fakültede
gördüklerini uygulamalı olarak yerinde
inceleme fırsatı bulan geleceğin veterinerleri bilgi birikimlerini artırdılar.
Uludağ
Üniversitesi
Veteriner
Fakültesi öğrencilerinden oluşan grup
daha sonra Matlı Yem AŞ’yi ziyaret
ettiler.
“Türkiye’nin Yem Firması” durumunda
olan Matlı Yem Anonim Şirketi’nde yem
çeşitleri ve beslenme usulleri hakkında
bilgi aldılar. ■
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Yönetim Kurulu Üyelerimizden Matlı Yem A.Ş. sektöre
hizmet amacıyla, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri
için inceleme gezisi düzenledi.
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Süt sığırcılığında
genetik eşleme
programlarında
uyulması gerekli
temel ilkeler
Dr.Mustafa İşler

Uzman Veteriner Hekim, www.genotekvet.com

S

üt sığırcılığında genetik yapı ile
ilgili çalışmalarda temel ilke,
sürünün iyi olan yapının korunması, kötü olan yapının iyileştirilmesidir. Genetik eşleme için boğa seçiminde bu temel ilkeler esas alınmalıdır.
Boğa seçiminde, işletmenini süt verimi,
süt kalitesini iyileştirici ve sürü yaşamını artırıcı özellikler aranmalıdır. Bu
temel ilke göz önüne alındığında, sürüde süt artışı ile birlikte öncelikle TİP
puanı (Konformasyon, Morfolojik)
yüksek boğa tercih edilmelidir.
İşletmede genetik eşleme yapılabilmesi
için ilk laktasyonunu tamamlamış veya
ilk laktasyonunun sonuna gelmiş ineklerde morfolojik değerlerin tespiti en
doğru yöntemdir.

Genetik eşlemede tip değeri yüksek
boğa seçimine özen gösterilmelidir.
İnekteki tüm morfolojik özellikleri içinde, düzeltmeyi istediğimiz morfolojik
özellik, 3 veya 4 olmalıdır.
Süt ineklerinde ideal morfolojik özellikler aşağıda gösterilmiştir.

SÜT İNEKLERİNDE İDEAL
MORFOLOJİK YAPI
I-VÜCUT KAPASİTESİ
A- BOY: Kısa Boylu ve Uzun Boylu
B- GÜÇLÜLÜK: İneğini geniş ve yere düz
basmasını ifade eder.
İnekler yetiştirme açısından içe dönük,
ayakların bir birine yakın basması veya
dışa eğri basması tercih edilmemektedir. Güçsüzlüğü ifade eder.
C- GÖĞÜS DERİNLİĞİ: Göğüsün derinliği
(sırttan yere doğru) ve önden arkaya
genişliğidir ( kaburgalar arası açıklık). Bu
yapı sütçülük karakteri olarak ifade edilir.

II- SAĞRI ÖZELLİKLERi
A- KÖŞELİLİK: İneğin sırttan başa doğru
yuvarlak olmayan köşeli yapı, sütçü tip

özelliğidir. Yuvarlak yapı etçi tiptir.
B-SAĞRI EĞİMİ: Sağrının kuyruğa doğru
hafif eğimli olmalıdır.
C- SAĞRI UZUNLUĞU: Sağrı Uzunluğu,
memenin dengeli yerleşiminde ve ineğin dengede durmasında önemlidir.
D – SAĞRI GENİŞLİĞİ: Sağrının uzunluğu yanında geniş olması, memenin
yerleşimi ve ineğin dengeli duruşunda
önemlidir.

III-AYAK-BACAK ÖZELLİKLERİ
A- ARKA BACAK GÖRÜNÜMÜ: Bacak
hafif içe kavisli olmalıdır. Bu eğiklik
dengeli yürümede ve yatıp, kalkmada
rahatlık sağlar. Dik ve fazla içe eğik
bacaklar, dengesiz yürümeye, ayak
ağrılarına neden olur.

B- ARKA AYAK AÇISI: Arka ayağın yere
basış açısı 45 derece olmalıdır.
Yumuşak ökçe yüksek olmalıdır. Kısa
ökçe, dik açı, dar açı, dengesiz yürüme
ve ayak hastalıklarına neden olur

IV- MEME ÖZELLİLKERİ
A- ÖN MEME BAĞLANTISI: Memenin
karın ön bağlantısı düz olmalıdır.
Memenin sarkmasını önler.
B- ARKA MEME BAĞLANTISI: Arka
meme bağlantısı, sağrıya yakın yüksek
olmalıdır.
C- ARKA MEME GENİŞLİĞİ: Arka memenin genişliği, memenin dengeli yerleşiminde ve yüksek verimli ineklerde
önemlidir.
D- SUSPANSOR LİGAMENT: Meme merkez bağı, memenin dengede durmasını
sağlar.
E- MEME DERİNLİĞİ: Memenin
bacaklar arasındaki yüksekliğini
ifade eder.
F-MEME BAŞLARI: Meme başı uzunluğu ve eğimi, sağım makinesi başlığına
uygun olmalıdır. ■
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YIL: 1 SA
YI: 1 7
TL

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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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

Doğa Basım
(0212) 407 09 00

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.

• Süt içerseniz canınız sigara istemez. • Süt içmenin yeri ve zamanı yoktur, en güzeli de budur.
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6 SAYI 500 TL x 6 = 3.000 TL
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Sayfa 3’te

Sayfa 3’te

İç sayfalarda yarım sayfa
1 SAYI 750 TL
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