Saman
alamadık ki
saklayalım...

Sakla samanı
gelir zamanı!

YIL: 1 SAYI: 1 7 TL

YIL: 3 SAYI: 15 80 Krş !

Samanlıklar boş kaldı…
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SİZİN DERGİNİZ

Hayvancılık sektörü
yine ALARM veriyor

lı
2009 yı

K

üresel kuraklık neticesinde tüm yem hammaddelerinde
%30-%50
oranında fiyat artışları olmuştur. Kaba yem fiyatları ise;
samanda %400-500, yoncada
%100-150 oranında artmıştır.
Bunun aksine süt fiyatları 10
aydır 80 kuruştur. Hatta bazı
bölgelerde 70 kuruşa indirilmiştir. Çaresiz üretici
2008 yılında olduğu gibi
ineklerini kesmeye başlamıştır. 2008 yılında uyarmış olmamıza rağmen 1
milyon inek kesilmiştir.
Anneler kesildiği için
yavru doğmamış, 20092010 yılında et krizi yaşanmıştır.
Çözüm olarak milyonlarca dolar harcanarak dışarıdan hayvan ithal edilmiş ve edilmeye devam etmektedir. Şimdi
acil müdahale olmazsa bu gelenlerde kesilmek zorunda kalacaktır. Çünkü dünyanın kabul ettiği bir gerçek var.
1 inek hem kendini, hem yavrusunu, hem de sahibini beslemek

Kaba yem fiyatlarındaki hızlı artış hayvancılığı çökme noktasına getirmeye başlamıştır.
İşletmelerin aylık gider kalemleri içerisinde
en büyük payı oluşturan yem hammaddelerinden, besleyici hiçbir değeri olmamasına
rağmen saman dahi, geçen seneye oranla
% 400 gibi bir artış göstermiştir. Devlet eliyle acil bir önlem alınmazsa, kaba yem açığı
büyümeye ve fiyatlar artmaya devam edecek gibi görünüyor.

Fikir vermesi açısından...
Hayvan beslemede giderlerin %70’ini oluşturan yem hammaddeleri, içinde bulunduğumuz kuraklık sebebiyle üretici aleyhine
gelişmeye devam etmektedir.
Hayvancılığın temel taşını oluşturan yem
hammadde fiyatlarında ki artış oranları bu
durumun vahametini ortaya koymaktadır.

2012 yılı

zorundadır. 1lt süt= 1,5 kg
yem olmalıdır. Bu
denge bozulursa üretici işin içinden çıkamaz.
Ülkemizde,
bugünlerde bırakın 1
lt süt ile 1 kg yem
almayı, 1 kg saman
bile alınamamaktadır.
Bugünkü süt taban
fiyatı hiçbir hesaba
dayandırılmadan, trajikomik bir şekilde
belirlenmektedir. Çaresiz süt üreticisi sütünü saklama şansı olmadığından bu fiyattan vermiyorum deme şansı yok, ama güçlü sanayici çok rahatlıkla bu fiyattan vermezsen almıyorum diyebiliyor.
Süt taban fiyatı 1 lt süt = 1,5 kg yem alabilecek şekilde DEVLET
tarafından belirlenmeli ve deklere edilmelidir.
Aksi durumda devlet piyasaya müdahale ederek sütü deklere
ettiği fiyattan kendi alıma geçmelidir. Sütü süt tozuna çevirerek
saklayabilmelidir. Bunu da taşeron marifetiyle değil kendi kuracağı 4 adet süt tozu fabrikasıyla bizzat yapmalıdır. Çünkü süt ve
et, serbest piyasa ekonomisi koşullarına bırakılamayacak kadar
önemli stratejik ürünlerdir.

Matlı A.Ş. ve Tüsedad işbirliği ile sektörde bir ilk…

Ö

mer Matlı Hayvansal Üretim Eğitim ve Araştırma
Merkezi’nin, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Derneği (TÜSEDAD), Konya İli Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği, Selçuk Üniversitesi ve Pendik
Veteriner Kontrol Enstitüsü işbirliğiyle düzenlediği
“Süt Sığırcılığında Brucella Sorunu, Hayvancılığın
Durumu ve Hayvan Beslemenin Önemi” konulu sempozyum, Konya’da gerçekleştirildi.

Sayfa 16’da

Sevgili dostlar,
1- Dergimiz TÜSEDAD 3 yılı geçkin bir süredir
sizlere ulaşabilme gayreti içerisinde oldu.
2- Bu süre zarfında, Dernek Başkanı ve 9 yıldır bu sektörün içerisinden gelen birisi olarak sektör adına doğru bildiklerimizi her
platformda seslendirmeye gayret ettik.
3- Ülke hayvancılığı adına yaklaşan krizlerin
ayak seslerini önceden haykırdık.

Sayfa 3’te

BAŞKAN’DAN

Adnan YILDIZ

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili dostlar,

temel besin hammaddelerini ürettiğini ve bu iki temel hammaddenin stratejik öneme sahip olduğunu seslendirdik.

1-Dergimiz TÜSEDAD 3 yılı geçkin bir süredir sizlere ulaşabilme gayreti içerisinde oldu.

6- 2008 – 2009 krizini önceden haber verdik.

2- Bu süre zarfında, Dernek Başkanı ve 9 yıldır bu sektörün içerisinden gelen birisi olarak sektör adına doğru bildiklerimizi her platformda seslendirmeye gayret ettik.

7- Tarih tekerrür etmesin istedik.
8- Ancak, bugün itibariyle hem küçük üretici hem de
entegre tesisler can çekişme noktasına tekrar geldiler.

3- Ülke hayvancılığı adına yaklaşan krizlerin ayak seslerini
önceden haykırdık.

9- Biz yoksak, sizler ne ile beslenmeyi düşünüyorsunuz?

4- Sadece haykırmakla yetinmedik, çözüm önerilerimizi
de söyledik.

10- Bu sayımızda köşemizin fon rengi siyahın da söylediği gibi canımız çok ama çok sıkkın.

5- Bu sektörün et ve süt gibi, hepimizin ihtiyaç duyduğu,

11- Saygılarımla… ■
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BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

Müsellim Tarım Hayvancılık olarak
kendi sütümüzü işleme konusunda
yoğun bir çalışma yapmaktayız

İşletmemiz 2011 yılının Ekim ayında 200 büyükbaş Holstein gebe düve Amerika’dan getirerek
faaliyete başlamıştır. Bugün itibariyle doğumlar bitmiş olup, hayvanların
tohumlanma işlemleri tamamlanmıştır.

İ

şletmemiz 400 sağmal ve toplamda
1.200 baş sürü kapasitesine sahip
olup, bu plan çerçevesinde binalaşma faaliyetleri devam etmektedir. İkinci
200 başlık kısmı yine Amerika’dan satın
almak koşuluyla, nihai kapasiteye bir an
önce ulaşılmak istenmektedir.
Hayvanların tamamının tahlilleri yapılmış olup, Arilik belgesi alınmıştır.
Hastalıklardan Ari işletme olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
Şu anda işletmenin kurulum çalışmaları,
verimlilik ve etkinlik faaliyetleri bizleri
memnun eden faaliyetler olmasının
yanı sıra, süt firmalarının fiyatlar üzerindeki etkisi, bazı firmaların süt bedellerini zamanında ödememesi, fiyatların
aşağıya çekilmeye çalışılması biz üretici
firmaları rahatsız etmektedir. Bu sebepten dolayı işletmemiz kendi sütünü işleme konusunda girişimlerde bulunmakta, yöresel ve bölgesel marka yaratarak
kendi sütünü işleme konusunda yoğun
bir çalışma yapmaktadır.
Bir diğer sıkıntı da yem bitkisi tedarik
etmede yaşadığımız sorunlar ve fiyatların anormal derecede yükselmeye başlamasıdır. Bu durum bizleri arayış içine
sürüklemektedir. Özellikle yonca otunda
meydana gelen fiyat yükselişi rahatsız
edici seviyeye çıkmakla birlikte, fiyata
razı olsak dahi istediğimiz kalitede ürün
bulmakta büyük sorunlar yaşamaktayız.
En can alıcı sorunlarımız ise; yonca,

fiğ, silajlık mısır ve diğer yemlerin alımının hiçbir aşamasında fiyata müdahil olamamak, bunun yanında sattığımız ürün fiyatında da söz sahibi olamamaktır.
Ne alırken, ne de satarken fiyatı belirleyememek çok acı ve vahim bir durumdur. Burada ki önemli nokta ürettiğimiz
ürünün toplum için yaşamsal önem taşıyan temel besin maddesi olduğudur.
Yokluğu sağlık sorunları oluşturacağı
gibi yurtiçindeki üretim yetersizliği ciddi
bir ekonomik kayba sebebiyet verecektir.
Bu noktalar dikkate alınarak süt üreticisi
artık hak ettiği karşılığı almalıdır. ■

• Süt eğitime yardımcıdır. Sütle, yoğurt, peynir, ayran, tereyağı yapmayı deneyin.
Temmuz - Ağustos 2012
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KONUK YAZAR

Tarımda Avrupa birincisi
Türkiye, ota, samana muhtaç...
Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

T

rkiye tarımda Avrupa’da birinci
dünyada 7.ülke olmakla övünüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının en önemli hedefi tarımda
dünyanın ilk 5 ülkesinden biri olmak.
Gerçekten de çok önemli bir hedef.
Böyle bir hedefe ulaşmak için yapılan
her çalışma desteklenmeli.
Ne var ki tarımda özellikle de hayvancılıkta yaşananlar dünyanın ilk 5 ülkesi
arasına girmeyi hedefleyen Türkiye’ye
yakışmıyor. Türkiye, hayvanlarına yedirmek için yeterli ot ve samanı üretemiyor. Bundan 4 yıl önce hayvancılıkta
yaşanan krizi ciddiye almadığı ve gerekli önlemleri almadığı için önce canlı hayvan sonra karkas et ithal etmek zorunda
kaldı. Bununla da yetinmedi Cumhuriyet
tarihinde ilk kez kurban bayramında
kesecek hayvan olmadığı için kurban
ithal etmek zorunda kaldı. Geçen 4 yıllık
süre zarfında yaşanan krizden ders alınmadığı için şimdi ot ve saman ithalatı
gündemde. Kurbanlık hayvan ithal ederek tarihe geçen hükümet şimdi ot ithalatı ile bu başarısını(!) taçlandıracak.
Hayvanlarına yedirecek ot ve samanı
üretemeyen bir ülkenin Avrupa’da tarımın bir numarası olması, Dünyada ilk
beşe girmesi ne kadar gerçekçi?
Ülke hayvancılığı son 4 yılda ikinci kez
büyük bir krizle karşı karşıya.

destek, sertifikalı yem bitkileri tohumluğu üretenlere yapılan destekler tamamen kaldırıldı. Desteklerin düşürülmesi
kaba yem açığının büyümesine neden
oldu. Sonraki yıllarda da yem desteklerinde ciddi hiçbir artış yapılmadı.
Göstermelik bir iki üründe 3-5 kuruşluk
artışlar yapıldı.Kuru yonca desteği ve
silajlık kuru mısır desteği 4 yıldır aynı.
Destekler artmadığı için üretici yem bitkisi üretiminden çekildi.
Yem üretimi artmazken yem fiyatı
sürekli arttı. Süt fiyatı ise sabit kaldı.
Yem-süt paritesi bozuldu. TÜSEDAD
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yıldız’ın
1 Ağustos 2012 günü yaptığı basın kısa
ama çarpıcı basın açıklaması durumu
çok iyi özetliyor.

Açıklamanın özeti şöyle:
“Hayvancılık sektörü yine alarm veriyor!
Küresel kuraklık neticesinde tüm yem
hammaddelerinde yüzde 30 – yüzde 50
oranında fiyat artışları olmuştur. Kaba
yem fiyatları ise; samanda yüzde 400 –
500, yoncada yüzde 100 – 150 oranında artmıştır.Bunun aksine süt fiyatları
10 aydır 80 kuruştur. Hatta bazı bölgelerde 70 kuruşa indirilmiştir. Çaresiz üretici 2008 yılında olduğu gibi ineklerini
kesmeye başlamıştır. 2008 yılında uyar-

mış olmamıza rağmen 1 milyon inek
kesilmiştir. Anneler kesildiği için yavru
doğmamış, 2009 – 2010 yılında et krizi
yaşanmıştır. Çözüm olarak milyonlarca
dolar harcanarak dışarıdan hayvan ithal
edilmiş ve edilmeye devam etmektedir.
Şimdi acil müdahale olmazsa bu gelenlerde kesilmek zorunda kalacaktır.
Çünkü dünyanın kabul ettiği bir gerçek
var. 1 inek hem kendini, hem yavrusunu, hem de sahibini beslemek zorundadır. 1lt süt = 1,5 kg yem olmalıdır. Bu
denge bozulursa üretici işin içinden
çıkamaz.
Ülkemizde, bugünlerde bırakın 1 lt süt
ile 1 kg yem almayı, 1 kg saman bile alınamamaktadır.”
Adnan Yıldız, süt hayvancılığı yapanların içine düştüğü duruma dikkat çekiyor.
Konunun bir de besicilik yönü var.
Besicilik yapanlar çok daha büyük sıkıntı içindeler. Çünkü, bir yandan yem
fiyatlarının aşırı yükselmesi, diğer yandan besicilerin maliyetinin altında ülkeye canlı hayvan ve karkas et ithal ediliyor. Besicinin yaşama şansı yok. Bu
nedenle Koç Holding ve McDonalds gibi
dev firmalar besicilikten çekilme kararı
aldı.
Konunun bir başka boyutu ise iki yıl
önce verilen sıfır faizli hayvancılık kre-

dileri. Hükümetin 2010’dan bu yana
verdiği sıfır faizli hayvancılık kredileri
ile binlerce yeni hayvancılık işletmesi
kuruldu. Kurulan işletmelere yurt dışından binlerce hayvan ithal edildi. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle
101 bin girişimci hayvancılığa verilen
5.6 milyar liralık düşük faizli krediyi
kullandı. Ayrıca, 2002 yılında 50 baş
üzeri hayvancılık işletmesi 4 bin 300
iken bugün 24 bin işletmede 50 baş
üzeri hayvan var. Yatırımlar ve buna
bağlı olarak hayvan varlığı artarken bu
hayvanlara yedirilecek kaba yem üretiminde artış olmadı. Zaten arz açığı
olan kaba yemdeki açık daha da büyüdü. Sıfır faizli kredilerin geri ödemeleri
de şu günlerde başlıyor. Öyle görünüyor ki kredilerin geri ödenmesi kolay
olmayacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
hayvancılık sektöründe büyük sıkıntıya
neden olan kaba yem açığını kapatmak
ve yükselen fiyatları aşağı çekmek için
çözüm olarak ot ve saman ithalatını
gündemine aldı. Ayrıca, yem ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e,
yüzde 90 ile yüzde 130 arasında değişen gümrük vergi oranlarının düşürülmesi ve yem desteklerinin artırılması
bekleniyor. Bu satırlar yazıldığında bu
konularda henüz somut bir adım atılmamıştı.Dileğimiz yaşanan krizin küçümsenmeden çözüm üretilmesi.
Özetle, tarımda. Özellikle hayvancılıkta çok ciddi kriz var. Tarımda
Avrupa’nın bir numaralı ülkesi ve dünyanın en büyük 7. tarım ülkesi konumundaki Türkiye’nin, bu krizi acilen
çözmesi gerekiyor. Çözümün ithalatta
değil üretimde, Türkiye’de aranmasında yarar var. ■

Bu noktaya nasıl gelindi?
Hatırlayacaksınız 2007 ve 2008’de dünyada ve Türkiye’de çok şiddetli kuraklık
yaşandı. Gıda fiyatları ve yem hammaddesi ürünlerinin fiyatı kısa sürede yüzde
100’den daha fazla arttı. Bir çok ülke
tarımsal destekleri artırdı.İhracatı frenleyici önlemler aldı. Krizi daha az hasarla atlatmak için büyük çaba gösterdi.

Türkiye ne yaptı?
Kuraklığın tarıma 5 milyar lira zarar verdiği tespit edilirken ek önlemler yerine
hayvancılıkta destekleme sistemini
değiştirdi. Hayvan başına ödemeye
geçti. Hükümet, kuraklık sonrası hayvancılık desteklerini artırmak yerine
azalttı. 2007?de 10’dan fazla kalemde
verilen yem desteği hem miktar olarak
hem de kapsam olarak daraltıldı. Dekar
başına 130 lira olan yonca desteği
103.5 liraya, korunga desteği 80 liradan
67.5 liraya, yapay çayır, mera desteği
100 liradan 67.5 liraya, fiğ, macar fiği
desteği 50 liradan 30 liraya, silajlık mısır
desteği 60 liradan 40.5 liraya düşürüldü. Sertifikalı tohum kullananlara yapılan yüzde 5 ve kalkınmada öncelikli
yöreler için uygulanan yüzde 10 ilave

• Süt sihirlidir, isterseniz içebilir, yiyebilir yada sürebilirsiniz. • Süt içmek obeziteyi engeller.
Temmuz - Ağustos 2012
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BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

Dost Ziraat Hayvancılık
“OTAĞ ÇİFTLİĞİ“
Otomotiv, tekstil, inşaat, sağlık, sigorta, gayrimenkul sektörlerinde faaliyet
yürütmekte olan İstanbul merkezli Gürbaşlar Grup bünyesinde 2011 yılı başında
Lüleburgaz’da kurulmuştur.

8

2.000 m2 arazi üzerine 500 sağmal
kapasiteli çiftlik yapımı, Grup bünyesindeki inşaat şirketi KAVİ YAPI
tarafından 5 ayda tamamlanmıştır.
Amerika’dan ithal edilen Holstein gebe
düveler 2011 Ekim itibari ile işletmeye
alınmıştır.
Günlük 15 ton süt üretme kapasitesindeki işletmede 500 sağmal, 250 adet genç
hayvan olmak üzere 750 adet hayvan
bulunmaktadır. Bilgisayarlı sağım sistemleri, modern sağmal ahırları, düşük maliyetli alternatif çözümleri ile sektördeki
uluslararası yenilikleri ve gereklilikleri
takip ederek verimliliği ön plana çıkaran
işletme; bilginin araştırılması, üretilmesi,
uygulanmasını sağlamak amacı ile sektö-

rün öncü isimlerinden danışmanlık
almakta, üniversite öğrencilerine staj
imkanı sağlamakta ve ar-ge çalışmalarına
yatırım yapmaktadır.
Çerkezköy’de faaliyet gösteren Akbaş
Tekstil’in ardından bölgede Grubun ikinci yatırımı olan işletmede 2 veteriner
hekim, 2 veteriner teknikeri, 1 yem
sorumlusu olmak üzere toplam 15 kişi
istihdam edilmektedir. İşletme, uzun yıllardır süre gelen Ford Ana bayiliği
kurumsal kültür tecrübesini tarım ve hayvancılık alanında da oturtarak yıllar boyu
ülkemize hizmet etmeyi arzulamaktadır
ve gerek teknoloji kullanımı gerekse
verimlilik noktasında yükselen bir ivmeyi
hedeflemektedir.

Grubun Türkiye lisansörü olduğu, 3000
araçlık rent a car filosu ile Türkiye’nin
44 noktasında faaliyet gösteren National
Alamo; Amerika merkezli dünya’nın 3.
Büyük araç kiralama firması. Bu yatırım
vesilesi ile tesis edilen ilişkiler özellikle
Amerika’daki “ Milk Source “ gibi
büyük hayvancılık işletmeleri ile bilgi
paylaşımını sağlamakta. Bu paylaşım
neticesinde yenilikleri takip etmek
kolaylaşmakta ve iyi bir benchmark
imkanı doğmaktadır.
Malatya Park AVM, Malatya Hilton gibi
vizyon projelere de iştirak eden grupta, 2
genç ortak M. Selim Başdemir ve
Abdulkadir Karagöz tarım ve hayvancılık
yatırımları ile yakinen ilgileniyorlar. M.

Selim Başdemir, Amerika’da Pace Üniversitesi’nden pazarlama üzerine yüksek
lisansını tamamlamış bir yatırımcı.
Abdulkadir Karagöz ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu ve yüksek
lisansına devam ediyor. Hedefleri, dünyanın en verimli işletmelerinden biri
olmak. Fakat yurtdışındaki operasyonlar
ile kıyaslandığında sektörde ciddi bir karlılık sorunu mevcut. Bununla ilgili gerek
özel sektörün gerekse devletin üzerine
bazı sorumluluklar düşüyor. Tüsedad
gibi sivil toplum kuruluşlarının sesine
daha çok kulak verilmeli, üreticiler verimi artırmak için çaba sarf ederken, devlet düzenleyici ve denetleyici pozisyonu
sağlamlaştırmalıdır. ■

• Süt içerseniz, kışın üşümez, yazın terlemezsiniz. • Süt içmek özgürlüktür, kuralı, yasağı yoktur.
Temmuz - Ağustos 2012
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BİLİMSEL

Bakıcı - İnek
Buzağı İlişkisi
Prof. Dr. Ö. Hakan MUĞLALI*
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi,
Hayvan besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı,, SAMSUN

H

ayvancılığı ne kadar iyi biliyoruz? Bu soruya verilecek “iyi biliyoruz” yanıtı, saha gözlemlerim
bakımından oldukça tartışmalı olacaktır.
Çünkü ülkemiz genelinde ne tür hayvan
yetiştirilirse yetiştirilsin (at, inek, manda,
koyun, keçi, tavuk fark etmez) başta
yetiştiriciler olmak üzere, idareciler, bakıcılar, veteriner hekimler (maalesef), yem
ve ilaç röprezantları olmak üzere konuyla direkt ve indirekt ilgili kişilerin hayvan
davranışları ve psikolojisi ile bunların
üretime yansıması hakkında kesin ve
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını saptadım. Biz de biraz moda bir yaklaşım olarak algılanan hayvan refahı konularına
hayvancılığı ileri ülkelerde verim artışına
katkıda bulunacak bir kavram olarak yaklaşılmakta ve her tür çalışmada (yemleme, bakım, sağım, doğum, sütten kesim,
binicilik vs.) öncelik verilmektedir.
Aşağıdaki yazıda özet niteliğinde bazı
konulara değinilmiştir.

İneğin bazı özellikleri
İnek merdiven çıkabilir fakat inemez. Bu
durum rampa yapımında göz önüne
alınmalıdır. 450 kg canlı ağırlıktaki bir
inek yılda ortalama 10 ton gübre üretir.
İşletmelerde gübre yönetimi zaman
zaman en büyük sorunu oluşturduğundan, henüz daha kuruluş aşamasında
iken bu sorunun kalıcı olarak çözümü
konusu göz önüne alınmalıdır. Bir inek
günde yaklaşık 6-7 saat yem yerken, 8
saat kadar da geviş getirir. Yani yeme
faaliyetleri ortalama 14-15 saat kadar
sürerek yaşamının en önemli kısmını
oluşturur.
Gevişen bir inek dakikada 50 çiğneme
hareketi yapar. Bir inek günde
40.000’den fazla çiğneme hareketi
yapar. Ortalama bir inek günde 15 litre
idrar ve 30 kg kadar gübre çıkarır. İnek
günde 100-125 litre kadar su içer (bir
banyo küveti dolusu). İnekler otları dişleriyle ısırarak değil, dillerini bir filin hortumu gibi ot demetinin çevresine dolayıp
çekerek koparırlar. Süt ineği günde 5560 litre tükürük üretir. İnekler 18 yaşına
kadar yaşayabilir fakat örneğin Holştayn
ırkı bir ineğin verimli ömrü 6-7 yıl kadardır. İnekler günde yaklaşık 35-40 kg
kadar yem tüketebilir.

Kaçış Hattı (Güvenlik Sınırı)
Hayvanlara yaklaşmadan öncelikle onların duyuları ve bazı özellikleri hakkında
bilgi sahibi olunmalıdır. Örneğin, ineklerin koku alma duyusu oldukça iyi olup,
bir şeyin kokusunu 10 km kadar uzaktan
alabildikleri bildirilmiştir.

Buzağı ve ineklerin görme ve işitme özellikleri: Bu hayvanlar geniş bir görme açısına sahip olup, çevrelerini 300 derecelik
bir açıyla görebilirler. Bu görüş alanını,
kişisel alanlarını saptamak için kullanırlar. Bu alan; “kaçış hattı ya da güvenlik
sınırı” olarak isimlendirilir. 1000 - 3000
hertz aralığındaki sesleri duyan insanla
karşılaştırıldığında, sığırlar 8000 hertze
kadar olan yüksek sesleri duyabilirler.
Aşağıda sığırlarla uğraşırken yardımı olacak bazı genel kurallar sıralanmıştır:
1) Bir kişi sığırın kaçış hattına girdikçe,
sığır da normal olarak ondan uzaklaşmaya çalışacaktır.
2) Sık aralıklarla ziyaret edildiğinde veya
nazikçe sevilip okşandığında güvenlik
sınırının büyüklüğü giderek azalır.
3) Kulübesinde sık sık ziyaret edilen,
kuru yem tüketimine elle alıştırılan ve
bol fiziki temas yapılan (okşama, şakalaşma vs.) buzağılar yetişkin hâle geldiklerinde insandan kaçmamayı, bakıcılarına güvenmeyi ve onları takip etmeyi,
üzerlerinde yapılacak uygulamalara (aşı,
ilaç gibi) daha az reaksiyon vermeyi
öğrenirler.
4) Hayvanın insana karşı nasıl reaksiyon
vereceğini, önceki deneyimleri etkiler.
Acı hatıralar uzun süre (aylarca) unutulmaz. Kötü hatıralar güvenlik sınırını
büyütür.
5) Buzağılar, daha stresli olandan kaçınmayı seçerek iki durum arasındaki farkı
açıkça tanımlarlar.
6) Sığırlar renk ve doku farklılığındaki
değişime karşı hassastır.
7) Travay veya hayvan sevk kanalları
yanındaki hareketli eşya veya canlılar

hayvanları korkutabilir.
8) Yenilikler kuvvetli stres yaratan
durumlar olmasına rağmen, tekrarlayan
maruziyetler yeniliğin etkisini azaltır.
9) Sığırlar sürü hayvanıdır ve arkadaşlarından ayrılmayı istemezler.
10) Vücut teması olan sığır grupları daha
sakin kalır.
11) Umulmadık gürültü veya ses oldukça
büyük stres yaratır.
12) Sığırlar arka perde gürültüsü ve
müzik gibi makul seviyedeki sürekli sese
kolaylıkla adapte olabilir. Klasik müzik
dinletmek onları sakinleştirir.
13) Telsiz, radyo konuşmaları, müzik gibi
farklı seslere maruz kalan sığırlar âni seslere karşı daha az reaksiyon verir.
14) Daha önce taşıma gibi stresli bir
dönem geçirmiş olsalar bile, yeni
durumlara kolaylıkla adapte olabilirler.
15) Sığırlar relatif olarak düşük seviyede
strese kolaylıkla alışabilir.
16) Bakım-besleme faaliyetlerindeki
küçük bir tutarsızlık bile, buzağının yeni
görüntü ve seslere karşı stres yanıtını
azaltabilir.
17) Sürekli kötü bakım şartları ve muamele kronik stres yaratır.
Yukarıda verilen bu temel kurallar,
empati yapan buzağı bakıcılarının işlerinde başarılı olmasına yardımcı olurken,
duyarsız bakıcıların ise kötü bir iş ortaya
koymalarına neden olur ve sonuçları
rahatlıkla hayvanda izlenir. Başta yeni
doğanlar olmak üzere genç buzağılarla
birlikte sadece vakit geçirmek bile, güçlü
bağlar oluşturarak buzağı kreşinin bir
bebeğin yatak odası gibi huzur dolu
olmasını sağlar.

Buzağı bakıcılarıyla da
iletişim kurulmalıdır
Çiftlik sahibi veya yöneticisi, personel
için en iyi motivasyonun “övgü” olduğunu bilmelidir. Buzağı bakıcısı işini iyi yaptığında yüzüne kaşı “iyi iş çıkardın, eline
sağlık, teşekkür ederim!” gibi övgü sözcükleriyle takdir edilmelidir. Bu kişilerin
değerlendirilmelerinde ve eğitilmelerinde evde ya da kreşte çocuğunuzu emanet etiğiniz bakıcılara verilen değer verilmelidir. İşletmenin geleceği olan hayvanları bu insanlara emanet ettiğiniz
unutulmamalıdır.

Bakıcı - buzağı ilişkisi
Yetenekli buzağı yetiştiricileri/bakıcıları
beş duyularını kullanmalıdır (görme,
koklama, işitme, dokunma ve hatta
tatma). Yaptıkları işe göre bu duyularının gelişimi zaman alır. Bakıcı, yaptığı
gözlemlerin sonucunda fazlasıyla dikkatli olarak bir buzağı hastalandığında
hızlı tepki vermeye hazır olmalıdır. Erken
teşhis ve tedavinin –günler değil- dakikalar içinde yapılmasının değerinin
oldukça yüksek olduğu yapılan hizmet
içi eğitimlerle kendisine çok iyi öğretilmelidir. Ayrıca, iyi bakıcılar buzağılarla
aralarında bir bağ kurar. Bakıcının buzağılarla arasında kurmuş olduğu bağ,
hasta buzağıların hızla saptanıp tedavi
edilmesini sağlar. Ayrıca hassas bir bakıcı gece buzağı barınağına gelerek antibiyotik veya elektrolit sıvıların verilmesini
de sağlar. Çiftlik sahibi ve yöneticiler
doğru zamanda ve yerde yeterli işgücü
kaynaklarını tahsis etmelidir. Böylelikle
çiftlik içinde herkesin görev tanımı tam
olarak ortaya konmuş olur. Görev tanımının tam olmaması çalışanların her işe
koşulmasına neden olarak olası enfeksiyonların yetişkin hayvanlardan ya da
bunların barınaklarından buzağılara
taşınmasına neden olur. Bakıcılara stresli olayları birbiri üzerine biriktirmek yerine onları yayarak çözümlemelerine fırsat tanınmalıdır.
Eğitimden geçmiş ve dikkatli bakıcıların
inisiyatif almaları teşvik edilmelidir.
Sürekli olarak yakalama ve zapt-ı rapta
almayı gerektiren örneğin, aşılama,
boynuz köreltme, kuyruk kesme, küpeleme ve sütten kesme uygulamalarının
hepsi, buzağı ve bakıcı için stres dolu
işlerdir. İşletmenin inşaat kalitesi değil,
bakıcıların kalitesi daima hatırda tutulmalıdır. Bakıcı buzağı barınağına girdiğinde tek bir devriyede bütün buzağıları kolaylıkla görebilmelidir. Buzağıya
kendi içebileceğiniz kalitede içme suyu
sağlanmalıdır. Kovaları, emzikleri ve
diğer besleme ekipmanını temizlemek
için sürekli olarak sıcak su mevcut olmalıdır. Konsantre yemler, kaba yemler ve
süt ikâme yemi gibi iyi kaliteli ve lezzetli yemler sürekli bir şekilde sağlanmalıdır. Buzağıların katı yemleri hızla tüketmeye başlamasıyla birlikte işçilik gideri
azalır ve daha az hastalanırlar.
Yetenekli, motive olmuş ve empatik bir
personelin başarılı bir buzağı yetiştiriciliğinin ya da işletmenin en önemli unsuru olduğu unutulmamalıdır. ■

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

Çiftliği, fabrikası, markası, anlayışı
ve ürünleri ile: Masum süt Moova
Toplam 24.522 m2’si açık 8.400 m2 alan üzerinde kurulan Moova fabrikası, en kaliteli süt ve
peynir çeşitlerini sunabilmek için en gelişmiş teknolojiyle donatıldı.

B

undan yaklaşık 10 yıl önce ilk
planlama ve hazırlıklarıyla yeni bir
gıda yatırımı yola koyuldu. Söke
Ovası’nda, Aydın’ın Germencik ilçesi,
Turanlar Köyü, Kaşaklık mevkiinde 2005
yılında 1500 dönüm arazi üzerinde Efeler
Çiftliği’nin kurulması ile birlikte, bu plan
ve hazırlıklar somut bir yatırıma dönüşmeye başladı. Kuruluşunun ardından
2007 ve 2008 yıllarında Efeler Çiftliği’ne
toplam 3.056 baş düve alındı.
Çiftlik, çok kısa zamanda, Türkiye’de
benzeri olmayan bir hayvancılık işletmesi
haline geldi. Türkiye'nin ilk ISO 22000
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Belgesi'ne sahip büyükbaş süt hayvancılığı
işletmesi
olması,
2009’dan
beri
‘Hastalıklardan Ari İşletme’ sertifikasına
ve 2010’dan beri Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’ndan, AB standardında üretimi
belgeleyen ‘Onaylı Süt Çiftliği’ sertifikasına sahip olması, bu gelişimin en önemli
göstergeleri arasında yer aldı. Bu gelişim
çiftlikteki büyükbaş hayvan sayısının artışını da beraberinde getirdi. Efeler Çiftliği,
bugün, Avrupa Birliği standartlarında süt
üretimi yapan 2 bin 450’si sağmal toplam
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5 bin 250 baş büyükbaş hayvana ulaştı.
Efeler Çiftliği’nde üretilen Türkiye’nin en
kaliteli sütünün 2008-2011 yılları arasında
3 yıl boyunca ülkemizin en büyük üreticilerine satışının gerçekleşmesinin ardından
da, sıra Moova yatırımına geldi.

Çiftliğin hemen yanında Moova
fabrikası kuruluyor
Bunun için önce, Çiftliğe sadece 30 dakika mesafede Moova fabrikası kuruldu.
Toplam 24.522 m2’si açık 8.400 m2 alan
üzerinde kurulan fabrika, en kaliteli süt
ve peynir çeşitlerini sunabilmek için en
gelişmiş teknolojiyle donatıldı. Sütlerin
tazeliğinden hiçbir şey kaybetmemesi,
tüm doğallığını, saflığını ve lezzetini
koruması için çiftliğe en yakın mesafede
kurulan fabrikada, sütün tankerlerden
alınmasından pastörizasyona kadar bütün
işlemler el değmeden gerçekleştiriliyor.
Fabrikaya gelen bütün sütler, ilgili kontrollerden geçirildikten sonra işletmeye
kabul edilirken, üretimin her aşamasında
kalite sağlama analizlerine laboratuarlarda da devam ediliyor. Böylece işlenen
sütün kalitesinden her zaman ve tama-
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sağlı klı
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men emin olunuyor. Peynir üretiminde
de aynı hassasiyetle kalite kontrolü yapılarak el değmeden ve otomasyon sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor.

Moova markası ve
anlayışı inşa ediliyor
Çiftliğinin ardından fabrika yatırımını da,
her şeyin en iyisini ve kalitelisini gözeterek geliştiren Moova, bir yandan da markanın inşası için çalışmalar yürüttü. 2009
yılında dünyanın sayılı kurumsal kimlik
inşa şirketlerinden biri olan Landor’la birlikte yürütülen ve iki yıl süren çalışmanın
ardından, ineklerin “moo” sesi ile Söke
Ovası’nın “ova”sını birleştiren “Moova”
adına ulaşıldı. Yaptığı işe, taşıdığı iyiliğe
inanan, bunun için sürekli çalışan, uzman,
sorumlu ve tutkulu bir organizasyon olan
Moova, sorumluluk, uzmanlık, dürüstlük,
tutkulu olma ve daima ilerleme gibi
değerlerini de bu süreçte oluşturdu.
Moova tüketicilerine, ihtiyaçları olduğunda ulaşabilecekleri ve her zaman güvenebilecekleri bir marka ile hayat kalitelerini
yükseltebilecekleri doğal gıda ürünleri
sunmayı amaçlıyor. Doğaya ve topluma
saygılı, tüketicisine hep en iyisini sunmayı
hedefleyen, iş ortaklarıyla ve tüm paydaşlarıyla birlikte büyümeyi hedef alan bir
değerler sisteminin üzerine inşa edilen
Moova,
bu
değerler
sistemiyle
Türkiye’deki süt ve süt ürünleri sektörüne
de yeni bir anlayış sunuyor.
Moova’nın sütü tek bir kaynaktan, Efeler
Çiftliği’nden geliyor. Kaynak tek olduğu
için, Moova, sütünün kalitesinden ve onu
saf, doğal, lezzetli ve masum kılan tüm
özelliklerinden yüzde yüz emin olabiliyor.
Örneğin sağılan hayvanlarına asla antibiyotik verilmediğinden, sütün içerisinde
hiçbir zararlı mikroorganizmanın üremesine imkan verilmediğinden, sütün yüzde
100 saf ve katkısız olduğundan, kısacası
masumiyetinden kesinkes emin olabili-

yor. Çiğ sütte Avrupa standardında izin
verilen maksimum bakteri sayısı mililitrede 100.000 adet iken, Moova’nın çiğ
sütünde bu rakam mililitrede
maksimum 8.000 adet. Minimum yüzde
3.5’luk yağ oranıyla Türkiye’nin ilk tam
yağlı sütü de yine Moova’da. Daha saf,
daha doğal, daha sağlıklı, protein ve kalsiyum gibi besin değerleri çok yüksek ve çok
lezzetli Moova sütü, geçtiğimiz yıldan itibaren Moova süt ve peynir ürünlerine
dönüşerek tüketicilerle buluşmaya başladı.

Moova süt ve peynir ürünleriyle
yeni bir yaşam tarzı sunuyor
Moova Süt: Moova’nın tam yağlı, light ve
% 50 light olmak üzere 3 ayrı süt ürünü
bulunuyor. Her bir süt ürünü, 1’er litrelik
ve 500 ml’lik ambalajlarında, doğal, lezzetli, sağlıklı ve saf sütü tercih eden, sütünün masumiyetine önem veren tüketicilerle buluşuyor.
Moova Peynir: Günlük, yöresel ve gurme
peynir çeşitleriyle kalite standartlarını
yeniden belirleyen Moova; uzmanlığın,
doğallığın, masumiyetin ve kalitenin öne
çıktığı baştan çıkarıcı yeni bir lezzet dünyası yaratıyor.
Moova’nın günlük peynirleri, beş ayrı
çeşitte; Beyaz Peynir, Klasik Beyaz Peynir,
Keçi Peyniri, Kaşar Peyniri ve Light Kaşar
Peyniri olarak sofralardaki yerini alıyor.
Moova’nın yöresel peynirleri ise, dört ayrı
çeşitte; Dil Peyniri, Örgü Peyniri, Tulum
Peyniri ve Civil Peyniri olarak sofralara lezzet getirirken, yemeklerin, atıştırmalıkların
ve peynir tabaklarının tadına tat katıyor.
Moova’nın, sofralara lezzet, hayata keyif
katan gurme peynirleri Gouda, Edam ve
Pizza Mozzarella çeşitleri de, eşsiz lezzetlerine ulaşmaları için büyük bir titizlikle
ve usulüne uygun olarak üretiliyor. ■

UZMAN GÖRÜŞÜ

• Süt içen toplumlarda, intihar oranı azalır. • Süt insan icadı değildir. Güvenle tüketebilirsiniz.
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BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

Sektörün en genç yatırımcıları
Seven Hayvancılık
2008 yılında hizmet ve inşaat sektörü harici bir yatırım arayışına giren aile
şirketi, uzun bir süre araştırma yaptıktan sonra süt sığırı çiftliği yatırımı yapmaya karar vermiştir.

S

even Hayvancılık ve Tarım Ürünleri Ltd. Şti. Çiftliği, Seven aile şirketlerinin en yeni ve üzerine en
fazla titrenen üyesidir. 1985’de Cemal
Seven tarafından inşaat ve hizmet sektörüne yönelik kurulan ‘Seven İnşaat ve
Temizlik A.Ş.’, güvenlik şirketi ‘Seven
Güvenlik Ltd. Şti.’, ‘Seven İnşaat Cemal
Seven’, ‘Fcs İnşaat ve Temizlik’, ‘Fcs
Turizm ve İnşaat’tan oluşan aile şirketlerine son olarak ‘Seven Hayvancılık’
eklenmiştir. Çiftliğin projelendirilmesi,
inşaatı, yönetim ve işletmesi Cemal
Seven’in iki oğlu Cem ve Caner Seven
tarafından yapılmaktadır. Büyük oğlu
Cem Seven, İstanbul Doğuş Fen Lisesi
ve ardından Koç Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği’ni bitirmiş; Caner Seven
ise İstanbul Doğuş Koleji ve ardından
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme ve
Ekonomi bölümünü bitirmiştir. Her ikisi

de 2006 yılında üniversitede okurken iş
hayatına atılmıştır.
2008 yılında hizmet ve inşaat sektörü
harici bir yatırım arayışına giren aile şirketi, uzunbir süre araştırma yaptıktan
sonra süt sığırı çiftliği yatırımı yapmaya
karar vermiştir. Her türlü izin ve uygun
arazi alımı yapıldıktan sonra 2010 yılının başında yaklaşık 6 ay süren projelendirme başlamış ve çalışmaların akabinde
Seven İnşaat tarafından inşaatı yapılmış, 2011 Eylül ayında da faaliyete geçirilmiştir.
Kırklareli Lüleburgaz Ovacık Köyü’nde
bulunan Seven Hayvancılık İşletmesi
50.000 m2 arazi üzerine kurulu olup,
300 sağılır kapasiteye göre projelendirilmiştir. 27 m genişlik ve 109 m uzunluğa
sahip ana ahırda 300 adet kilit sistemi,
hayvan yatağı, sıcak hava koşullarındaki
hayvan stresini azaltmak için 18 hayvana

1 adet düşecek şekilde Munters Fİrması
fan sistemi kullanılmış ve Seven İnşaat
üretimi sprintler su püskürtücü sistem
yapılmıştır. İşletmede sıyırgı sistemi,
gübre seperetör sistemi ve sepere edilen
gübreyi zenginleştirmeye yarayan kompost makinesi, 3000 tonluk silaj çukuru,
yem silosu, kapalı yem depoları, lojman
ve ofis binası bulunmaktadır. Sağım
hanede 12 x 2 sürü yönetimli sağım sistemi, bekleme alanında sprinter su püskürtme sistemi ve fan sistemi bulunmaktadır. İşletmenin yönetim kadrosunda 1
Ziraat Mühendisi, 1 İşletme Müdürü 1
Veteriner Hekim ve 1 Sağlık Teknikeri
bulunmaktadır. İşletmenin ilk hayvan alımını Cem Seven bizzat Amerika’ya gide-

rek konusunda uzman kişilerle birlikte
yapmış ve 150 adet hayvan Amerika’dan
işletmeye getirilmiştir. 2013 yılının
sonuna kadar Amerika’dan yeni alımlar
yaparak kapasitesini tamamlamayı planlayan işletme, önümüzdeki yıl itibari ile
kendi yeminin bir kısmını üretmek için
de yeni yatırımlar yapmaya başlamıştır.
İşletme sahiplerinden ve işletmenin
sorumlularından biri olan Caner Seven
sektör ve yapılan yatırımla ilgili olarak
şunları düşünmektedir:
”Sektörün belki de en genç yatırımcılarıyız ancak biz bunu ağabeyim ile olumsuzluktan çok olumlu olarak görüyoruz,
yaşımız ve aldığımız eğitim bize sektör
ve işletmeyle ilgili genel olarak bilinenlerin sorgulanması gerektiğini gösterdi,
yaptığımız işte mükemmeliyeti yakalayabilmek için en iyiyi kendimizin bildiğini
iddia etmiyoruz. Her işletmenin kendine
özgü problemleri olduğunu ve kopyala
yapıştır yöntemlerle çözüme varılamayacağını ilk günden beri ben ve ağabeyim
benimsedik ve bu sektöre karlı başlamış
olduk.“
Cem Seven ise “Sektör, yem bitkisi üreticisinden başlayıp perakende satıcıda
sonlanan bir takım oyunu, bu oyundaki
tüm bireyler aslında aynı takımın oyuncularıdır. Bireysel istekler takımın uzun
vadede kaybetmesine sebep olacağını
her oyuncunun farkına varması gerekiyor. Biz çifligimizde de bu prensibi
benimseyip takım oyununa verdigimiz
değerlerle ilerliyoruz.” demektedir.
Seven hayvancılık çalışanlarıyla bir takım
oyunu oluşturarak çalışma anlayışını
benimsemiş, diğer işletmeler gibi sektördeki belirsizlik ve dengesizliklerin yerine
oturmasını beklemektedir.

• Süt içmeyen birinin araba kullanması, araba kullanırken süt içen birinden daha tehlikelidir.
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Ben demiştim
demek İSTEMİYORUM ama…
Atilla CELEP

TÜSEDAD Genel Sekreteri
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SEMPOZYUM

Matlı A.Ş. ve Tüsedad işbirliği ile
sektörde bir ilk gerçekleştirildi
…ve Konya’daki sempozyumu internet üzerinden bütün Türkiye canlı olarak izledi.
Matlı A.Ş. bünyesinde yer alan Ömer Matlı Hayvansal Üretim Eğitim ve Araştırma Merkezi ve
Tüsedad tarafından ortaklaşa düzenlenen “Süt Sığırcılığında Brucella Sorunu, Hayvancılığın
Durumu ve Hayvan Beslemenin Önemi” konulu sempozyum Konya’da gerçekleştirildi…

lkemizin değişik bölgelerinde kurduğu fabrikalarıyla Türkiye’nin
büyük ve küçük baş hayvan yemi
üretiminde ilk sırada yer alan Matlı bünyesinde bulunan Ömer Matlı Ar-ge çiftliği, çiftçiler ile yetiştiricileri bilgilendirmeye devam ediyor. Ömer Matlı Ar-ge
Merkezi’nin Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) ile
ortaklaşa Konya’da yaptığı sempozyum
internetten www.gidatarim.com adresinden telekonferans sistemiyle canlı
olarak yayınlandı ve bütün Türkiye’den
izlendi.
Ömer Matlı Hayvansal Üretim Eğitim ve
Araştırma Merkezi’nin, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Tüm Süt Et ve
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği
(TÜSEDAD), Konya İli Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği, Selçuk Üniversitesi
ve Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü
işbirliğiyle düzenlediği “Süt Sığırcılığında
Brucella Sorunu, Hayvancılığın Durumu
ve Hayvan Beslemenin Önemi” konulu
sempozyum, Konya’da gerçekleştirildi.
Matlı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özer
Matlı sempozyumun açılışında, “Matlı
olarak kendi iştigal alanımızda ülkemizde kanaat önderi durumuna geldik.
Elbette daha çok üretim ve ekonomimize
daha çok katkı sağlamak için çalışıyoruz.
Ama bunların yanında bir şey daha yapıyoruz; o da kendi faaliyet alanımızda
sürekli araştırma ve geliştirme sağlamak.
Bugünkü sempozyum gibi toplantılara
da destek oluyoruz. Çünkü biz bu topraklardan kazandığımızı, yine bu topraklarla
paylaşmanın önemini biliyoruz” şeklinde
konuştu. “Babamız ‘ülkenin kalkınması
için eğitimli bir geleceğe ihtiyaç vardır’
derdi. Biz de bunu milli eğitime katkı ve

Ü

onun adına kurduğumuz eğitim çiftliğindeki faaliyetlerimizle yerine getirmeye
çalışıyoruz” diyen Özer Matlı sözlerini
şöyle sürdürdü;
“Babamıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için bundan sonra da yapacağımız
tüm eğitimlerde sizlerden gelecek talepler doğrultusunda yanınızda olmaya
devam edeceğiz. Sizler bize destek verdikçe biz de bugün Konya’da yaptığımız
gibi bu tür etkinlikleri ülke geneline yaymak istiyoruz” dedi.
Tüsedad Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
YILDIZ
konuşmasında
‘TÜSEDAD
Derneği’nin temel amacının bilgi ve
deneyimi paylaşmak olduğunu, bu
amaçla bugüne kadar çeşitli seminerler
düzenlediklerini söyledi ve sözlerini
şöyle sürdürdü;
‘’Sektöre ve sektöre destek veren kuruluşlara biz de destek vermeye çalışıyoruz, bu günkü buluşmamız için de Sayın
Özer Matlı’ya teşekkürlerimi iletiyorum.
Bu tarz beraberlikleri önemsiyoruz
çünkü bilgileri en yetkili ağızlardan
tazeleme imkanı buluyoruz’’ şeklinde

konuştu.
‘’Süt üreticilerinin sorunlarına da değinen Yıldız, sorunları çözmek için üretici
birliklerinin devrede olmasını ve üreticilerin bağlı oldukları kuruluşlara destek
vermelerini diliyorum, birlikten kuvvet
doğar. Çıkışın ancak böyle olacağını
düşünüyorum’’ dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker toplantıya video konferans sistemiyle katılırken, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Daire
Başkanı Muhittin Eyimaya, Konya Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent
Alparslan ve Konya Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız
sektöre ilişkin değerlendirmelerde
bulundular.
Açılış konuşmalardan sonra 4 oturumla
devam edilen sempozyumda, Pendik
Veteriner Kontrol Enstitüsü / Brucella
Referans
ve
Serolojik
Teşhis
Laboratuarı’ndan Dr. Selma İyisan
Türkiye’de Hayvanlarda Brucellosis’in
Epidemiyolojisi, Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve

Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Semacan da Brucella
hastalığının döl verimi üzerindeki etkileri konusunda açıklamalarda bulundu.
Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde ise, Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Zootekni ve Hayvan besleme
Bölüm Başkanı Prof. Dr. İ.İsmet Türkmen
Dünya’da ve Türkiye’de hayvancılığın
durumu, kaba yem sorunu ve Ömer
Matlı Araştırma-Geliştirme Merkezinin
Faaliyetleri, Konya Selçuk Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Behiç Coşkun da Sütçü
sığır işletmelerinde rasyon maliyeti ve
karlılık konusunda katılımcılara oldukça
güncel ve faydalı bilgiler verdiler.
Matlı AŞ’nin sosyal sorumluluk projesi
olarak düzenlediği ve telekonferans sistemiyle internetten de canlı olarak
yayınlanan sempozyuma Konya’dan ve
çevre illerden çok sayıda üretici katıldı.
Sempozyumda gerçekleştirilen sunumlara tusedad@tusedad.org sitesinden
ulaşabilirsiniz. ■

• Trafikte beklerken süt içmek, yapılacak en mantıklı iştir.Ancak yaşamanızı bir daha sorgulamanıza
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İnekler
kesimhane yolunda
Nejat DEVECİ

ndeveci@superonline.com

K

üresel kuraklık bu sene
hububat
rekoltelerini
ciddi şekilde azaltmıştır.
Bunun doğal sonucu olarak dünyada ham madde ve gıda fiyatları
yükselmiştir.
Ülkemizde hayvancılık sektörünün
en büyük girdisi olan yem ham
madde fiyatları son 1 ay içinde %30
civarında artış göstermiştir. Bunun
üstüne bir de kaba yem maliyetlerinin hızla yükselişi sonucunda doldurulamayan ot depoları boş kalan
samanlıklar hayvancılık yapan üreticiyi çıkmaza sürüklemiştir.
Et hayvancılığı yapıp bu hammadde fiyatlarıyla et üreten üretici karkas etin kilosunu maliyetlerinin
altında 15 TL’ye vermek zorundadır.
İthalat baskısı ile cezalandırılan et
üreticisi iflas etmektedir. Et üretmek üzere kurulan dev tesisler birer
birer kapanmaktadır. Şanlıurfa’da
Harranova Çiftliği ve İzmir Tire ve
Afyon’da kurulan McDonald’s çiftlikleri gibi. Türkiye de tüketilen etin
%30’a yakını ithalat ile dışarıdan
gelmektedir. Türkiye her geçen gün
dışarıya daha bağımlı olacaktır.
İthalat politikası doğru bir politika
değildir. Türkiye’de et üreticisi iflas
ederken Avrupa’dan ve ABD’den et
ve et hayvanı getirmek orada ki
üreticileri desteklemekten öteye bir
işe yaramayacaktır.
Çiğ süt üreticisinin durumu daha
kötüdür ekonomik şartların çok zor
olduğu bu dönemde enerji ve
hammadde fiyatları yükselirken çiğ
süt fiyatları sanayicinin isteği doğrultusunda 0,80 krş olarak belirlenmiştir. Ürettiğimiz sütü depolama veya üretime ara verme gibi bir
durum söz konusu olmadığı için
sanayici bunu kendi lehine kullanmaktadır.
Hammadde ve kaba yem fiyatlarında ki artışlar karşısında 3 yıldır yükselmeyen çiğ süt fiyatları ile hayvan
besleme imkânsız hâle gelmiştir.
İneklerimiz kesimhane yoluna girmiştir. Ne yazık ki bu senaryolar
ülkemizde defalarca tekrarlanmış
ve her seferinde de inekler kesilmiş
ülkede ki süt üretimi düşmüş süt
üretimi için yeterli hayvan yok diye
ahırlarımız ithal düveler ile doldurulup ülkemizin çiftçisi ve hayvan-

cısı üzerinden rant elde edilmiştir.
Sektörün paydaşları da bu olaylardan hiç ders almamıştır. Bütün
dünyada çiğ süt fiyatı yem-süt paritesi ile belirlenirken ülkemizde
maalesef süt sanayicisi belirleyici
olmaktadır.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz
içinde et, süt gibi protein kaynakları stratejik önem taşımaktadır. Bu
önemi kavrayan ve anlayan yöneticilerin et ve süt üreticilerinin sorunları acil çözüm bulmalıdır. Acil
çözüm için yapılması gerekenleri
tüm sektör paydaşları ve yetkililer
bilmektedir.
Siyasi irade ve cesarete ihtiyaç olan
çözümleri sıralarsak;
1-) Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
çiğ süt taban fiyatı yem hammaddelerine göre belirlenmeli.
2-) Her türlü hayvan ve hayvansal
ürün ithalâtı engellenmeli.
3-) Süt tüketimini arttıracak ciddi
önlemler alınmalı okul sütü projesi
tüm yurda yayılarak devam sürdürülmelidir.
4-) Yem hammaddelerine uygulanan gümrük vergileri düşürülmeli.
5-) Canlı hayvan ve eti %1 KDV ile
satarken girdilerimizin KDV’lerinin
%18 ve %8 olmasına bir çözüm
bulunmalı.
6-) Ot, yonca, silaj gibi kaba yemlerin üretimi daha çok desteklenmelidir.
7-) Süt tozu desteklemeleri sanayiciye değil süt üretimi yapan birliklere verilmeli.
Bu önlemler alınmadığı takdirde çiğ
süt üreticisi yaşayamaz. ABD ve
AB’den ithal edilen düveler gerektiği gibi bakılamaz. Milyonlarca
dolarlık yatırımların kapısına kilit
vurulur, ne et ne çiğ süt üreticisi
kalır.
Gıda
Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığımızın da et ve çiğ süt üreticisi için dua etmekten başka yapacak bir şeyi kalmaz. ■

sebep olabilir. • Dolabınızda süt yoksa boştur.
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Sıcaklık stresinde
performans, sağlık ve üreme
Prof. Dr. Armağan HAYIRLI, ahayirli_2000@yahoo.com
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum 25240.

Ü

lkemiz yarı-kurak iklim kuşağında bulunmaktadır. Coğrafi konumu itibarıyla ülkemiz süt sığırcılığı kaba ve kesif yem üretimi konusunda
hem miktar hem de biyolojik değerlilik
bakımından dezavantajlı bir durumdadır.
Ayrıca, inekler bu iklim kuşağında yaklaşık yılda 5-6 ay sıcaklık stresine maruz
kalmaktadır. Sıcak stresi hayvan refahını
olumsuz etkilediği gibi verimlilikte azalma, sağlık sorunlarında artma ve infertilite nedeniyle çok ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır (Şekil 1 ve 2).
Her canlının fizyolojik fonksiyonlarını
optimal düzeyde geçekleştirerek maksimum refaha ulaştığı bir "termal rahatlık
ranjı" bulunmaktadır. Bu aralık, 38.539.3ºC vücut sıcaklığına sahip bir inek
için 5-20ºC'dir. Bu sıcaklığın daha alt veya
daha üst seviyelerde seyrettiği dönemlerde ineğin genetik potansiyelini yansıtacak
verimliliği sağlaması mümkün olmaz.
Çevre sıcaklığı ve ortam nem oranını dikkate alarak geliştirilen "Sıcaklık-Nem
İndeksi, SNİ" ile sürü izlenmeli ve gerekli
tedbirler alınmalıdır (Tablo 1). Bu indeksin yorumu havanın akış hızına göre değişebilir. 72'den düşük SNİ değeri sıcaklık
stresinin olmadığını, 72-79 hafif sıcaklık
stresi yaşandığını, 80-89 orta şiddette
sıcaklık stresi yaşandığını ve 90-97 şiddet-

li sıcaklık stresinin yaşandığını gösterir.
Çevre sıcaklığının 25°C ve/veya SNİ değerinin 72'yi aşması kuru madde tüketimi,
süt verimi, süt yağ oranı, fertilite, immun
potansiyel ve fiziksel aktivitenin azalmasına neden olur. Ayrıca, yaşama payı ihtiyacı artar. Kaba yemlerle oluşan fermentasyon ısısı kesif yemlerle oluşandan daha
düşük olduğu için sıcaklık stresi döneminde kaba yemlerin yenmediği görülür.
Yem seçimi, verimliliğin (laktasyon ve
üreme) azalmasına neden olan hastalıklara (rumen asidozu ve laminitis) yol açar.
Baskılanmış immun sistem nedeniyle
mastitis riski de artar.
Sıcaklık stresine; iri cüsseli inekler küçük
cüsseli ineklerden, yüksek verimli inekler
düşük verimli ineklerden, kaba:kesif yem
oranı yüksek rasyonla beslenen inekler
düşük olanla beslenenlerden ve sağmal
inekler kuru dönemde olan ineklerden
daha duyarlıdır. İnek için başlıca 2 ısı kaynağından çevre sıcaklığı yemin metabolizması sırasında oluşan ısıdan çok daha
yüksektir (Şekil 3). Bu, çevresel modifikasyonla düzenlemeler yapılmadığı müddetçe yemleme stratejilerinin başarı sağlayamayacağını göstermektedir.
Kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon
temel ısı ileti yollarıdır. İneğin fizyolojisi
bakımından ise terleme ve solunum başlı-

ca serinleme mekanizmalarıdır (Şekil 4).
Bu yollar, evoporatif su kaybının, sırasıyla, %66 ve %33'ünü oluşturur. Sıcaklık
stresindeki ineklerin en tipik bulgusu
solunum sayısının artması (> 80/dk) ve
akabinde asit-baz dengesinin değişmesidir. İnek bu yolla serinlemeye çalışırken
vücuttan aşırı karbondioksit uzaklaştırır

ve solunum alkalozu şekillenir.
Sıcaklık stresinde işkembe hareketi zayıflar. Dolayısıyla içerik geçiş hızı yavaşlar,
uçucu yağ asit üretimi düşer. Ayrıca, iç
organlara doğru kan akışı hızı azalırken,
deriye doğru kan akış hızı artar. Neticede,
idrar miktarı artar.
Sıcaklık stresinin performansa olumsuz
etkisi kuru madde tüketiminin azalması
ile ilişkilidir (Tablo 2). Bu, aslında bir
savunma mekanizması olarak endojen ısı
üretimini azaltmaya yönelik bir çabadır.
Özetle, 38.61°C'nin üzerinde her 0.5°C
sıcaklık artışı süt verimi ve sindirilebilir
besin madde miktarını, sırasıyla, günlük
1.8 ve 1.4 kg azaltır. Normal şartlarda bile
kuru madde tüketimi ile alınan besin
maddeleri yüksek süt verimini karşılayamadığı için şekillenen negatif enerji dengesi üreme performansını olumsuz etkilemektedir. Sıcaklık stresinde negatif enerji dengesinin şiddeti daha da artar (Şekil
1). Katabolik profil (düşük kan glukozu
ve insülin, yüksek kan keton ve esterleş-

• Süt içen bebeklerin uykuları daha düzenli olur. • Süt içtiğiniz için ceza yemezsiniz.
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memiş yağ asidi) üreme performansının
önemli parametrelerinden olan östrus
tespiti ve folikukojenezi olumsuz etkiler.
Gizli östrus, oosit kalitesinin azalması,
reprodüktif hormonların düşük düzeyde
olması ve implantasyonun devamsızlığı
(embriyo sağkalımı) gibi faktörler gebelik

oranını düşürür ve buzağılama aralığının
uzamasına neden olur (Şekil 5 ve 6).

Ne Yapmalı?
Sıcaklık stresinin olumsuz etkilerini azaltmak için başlıca 2 strateji uygulanmalıdır:
1) Çevresel modifikasyonlar: Duş sistemi

yerleştirme, gölgelik alanlar oluşturma ve
hava sirkülasyonunu artırmaya yönelik
yapısal unsurlarla hayvanın çevre sıcaklığından daha az etkilenmesi amaçlanır.
Çevre sıcaklığının etkisini azaltmaya
yönelik yapısal değişiklikler mutlaka
yapılmalıdır. Bunlardan, gölgelik temini

etkin ve ucuz tedbirlerden biridir. Aşırı
sıcak ve nem durumunda gölgelik yeterli
olmayabilir. Havalandırma ve su serpme
(yağmurlama sistemi) gerekir.
Yağmurlama sisteminin 30 dk'da bir 1-2
dk süreyle yapılması ortam neminin daha
da artırılmaması bakımından sürekli yağ-

• Süt ticareti yapmak yasaldır.alın,satın ekonomiye can verin. • Süt içmek haram değildir.
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murlamaya kıyasla daha avantajlıdır.
Sürü hareketlerinin sıcak saatlerde yapılmaması gerekir. Özellikle sağım öncesi
toplama alanlarında havalandırma ve
yağmurlama sistemi çok önem arz eder.
Üreme programlarında değişikliğe gidilerek, senkronizasyonla randevulu tohumlama yapılmalı ve bu süreç serin dönemlerde gerçekleştirilmelidir.
2) Sürü sevk ve idaresine yönelik modifikasyonlar: Başta beslenme olmak üzere
sürü üreme programları gözden geçirilerek hayvanın besin madde alım miktarını
azaltmadan daha az metabolik ısı üreterek sıcaklık stresinin şiddetinin azaltılması amaçlanır. Beslenme programı açısından yapılacak işlemlerin başında her
zaman temiz su bulundurulması gelmektedir. Normalde inekler tükettikleri her
kg kuru madde için 2-3 L ve her kg süt
verimi için 3-5 L su tüketir. Bu miktarlar
sıcaklık stresinde 2-3 kat artar. Suluklar
mümkünse gölgeliklere ve sağım yolu
boyunca yerleştirilmelidir. Yemlemenin
serin saatlerde yapılması kuru madde
tüketimini artırır. Rasyonun enerji düzeyi

artırılmalıdır (Tablo 3). Fermentasyon
ısısı üretimine neden olmadığından rasyona yağ katılarak rasyonun ham yağ
düzeyi %6'ya kadar çıkarılabilir.
Asidoz, süt yağı depresyonu, basit indigesyon (yem yememe) ve laminitise karşı rasyonda yapısal olmayan karbonhidratların
oranı %55-60'ı aşmamalıdır. Rasyonun
NDF düzeyi %33-38 ve ADF düzeyi %1930 olmalıdır. Kaba yemlerin partikül
uzunluğu dikkate alındığında, uzun (>
1.90 cm), orta (0.79-1.90 cm) ve kısa (<
0.79 cm) kısımlar, sırasıyla, % 6-10, 30-50
ve 60-60 olmalıdır. Rumen motilitesinin
yavaşlaması sonucu rumende biriken
amonyum düzeyini düşürmek için ham
proteinin %40'nı rumende yıkımlanmayan
fraksiyonlardan ibaret kılacak yağlı tohum
küspeleri kullanılmalıdır. Aşırı amonyum
birikimi hem negatif enerji dengesinin şiddetini artırır hem de embriyo sağkalımını
olumsuz etkiler. İnekler ter ile en çok
potasyum uzaklaştırdıklarından dolayı
rasyonun alkalinitesi artırılmalıdır.
Kısaca, rasyonda kuru madde cinsinden,
1.5-1.6% K, 0.5-0.6% Na ve 0.35-0.4% Mg
bulunmalıdır. Ancak, bu rasyon, prepartum dönemde postpartum hipokalsemi
şekillenmesine neden olabilir. Bu yüzden,
laktasyon döngüsü ve üreme programı,
üretim yapılan yerin iklim şartlarına göre
tekrar gözden geçirilmelidir.
Rasyona NaHCO3 (150-200 gr/gün/baş

veya 0.75-1.0% KM), niasin (6 gr/gün),
maya, mantar (Aspergillus oryzae) katılarak rumen ortamı performansı destekleyecek şekilde düzenlenmelidir. Özellikle,
rumen tamponlayıcılarının yanı sıra, kaba
yemlerin rumende parçalanması ve yem
tüketiminin artırılarak verimliliğin devam
ettirilmesinde mantarların salgıladığı
enzimler kritik rol oynarlar. Mayaların

verilmesi ile de laktat kullanan bakterilerin büyümesi teşvik edilerek subklinik asidoz riski azaltılır. İmmun sistemin güçlendirilmesi için vitamin A ve E ile çinko,
selenyum ve bakır gibi mikro besin maddeleri verilmelidir.
Kaynak: Kaynaklar istenildiğinde
Tüsedad’tan temin edilebilir. ■

• Süt içen toplumlarda, demokrasi daha yaygındır. • Süt içmek, kadına ve çocuğa şiddeti azaltır.
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İ

nsanlar için çok elzem olmayan
konsantre bir enerji kaynağı olan
şekerin herhangi bir hayvan rasyonun da kullanılması ile ilgili az sayıda çalışma vardır. Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde şeker kullanımı
hayvan yemi teknolojisinde yeni bir
kavramdır.
Bununla birlikte, yapılan bazı çalışmalar süt sığırı rasyonlarında şeker
kullanımının yüksek kaliteli et ve süt
üretiminde etkili olduğunu ortaya
koymuştur.

Küresel Şeker Üretimi
Dünya'da 100'den fazla ülkede üretilmekte olan şekerin % 78'lik kısmı
Güney yarımkürenin tropikal ve subtropikal bölgelerinde şeker kamışından
elde edilmektedir. Şeker üretiminin
geri kalan kısmı ise Kuzey yarımkürenin
ılıman bölgelerinde gerçekleşmektedir.
Genel anlamda şeker kamışından şeker
üretimi şeker pancarından şeker üretimine nazaran daha ucuza mal olmaktadır. Halihazırda Dünya şeker üretiminin yaklaşık % 69'luk kısmı üretildiği
ülkede tüketilmekte geri kalan kısım ise
Dünya piyasalarına arz edilmektedir.
Dünya'da 2006-07 yıllarında en fazla
şeker ihracatı yapan 5 ülke arasında yer
alan Brezilya, Tayland, Avustralya,
Güney Afrika ve Guatemala Dünya
şeker ihracatının % 80'lik kısmını karşılamaktadır.

Yemlerde Şeker Kullanımı
Son yıllarda süt sığırı rasyonlarında
şeker kullanımı konusunda oldukça
yoğun bir ilgi vardır (Mary Beth Hall,
2002). Şekerler disakkaritlerden % 80
etanolda çözünebilme özellikleri ile
ayrıştırılabilmektedirler. Şekerler NDF
grubuna dahi olmayan karbonhidratlar
ve aynı zamanda yapısal olmayan
hücre içeriği kapsamında değerlendirilmektedir. Olgun mısır ve yulaf danelerindeki şekerlerin büyük bir kısmı depo
polisakkaritlerine çevrildiğinden bu
daneler çok düşük düzeyde şeker içeriğine sahiptirler.
Şekerler rumende çok hızlı bir şekilde
fermente olmaktadırlar. Yapılan çalışmalar rumendeki şeker fermantasyonunda yüksek düzeyde bütirat ve daha
düşük düzeyde propiyonat üretiminin
söz konusu olduğunu ortaya koymuştur (Storbel ve Russell, 1986). Süt sığırlarında kuru madde tüketimi şeker
tüketimine bağlı olarak artış göstermekte olup bu artış yemin lezzetlilik
düzeyi ve sindirim içeriğinin rumenden

geçiş hızındaki artışla ilişkilendirilmektedir (Broderick ve ark., 2000).
Rumendeki mikrobiyel protein üretimi
şeker tüketimi ve rumende parçalanan
protein oranındaki artışa bağlı olarak
yükselmektedir (Hall ve Weimer, yayınlanmamış).
Saflaştırılmış şekerlerin kullanıldığı hayvan besleme çalışmaları oldukça sınırlı
sayıdadır. Laktasyondaki ineklerin rasyonlarında nişasta yerine sükrozun kullanıldığı 2 çalışmada süt yağı oranının
arttığı belirlenmiştir. Nişasta yerine
farklı oranlarda sükroz kullanımının
etkileri Tablo 2'de görülmektedir.
Şeker dane yemlere göre daha yüksek
metabolize olma oranına sahiptir. Bu
durum Tablo 2'de açıkça görülmektedir. Şeker ve şeker şurubunun metabolize olma oranı yaklaşık % 94 olmakla
birlikte şeker şurubu hem yemlere
katılma konusunda fiziki anlamda bir
sınırlamaya sahip olmamakta, hem
bağlayıcı bir etki sağlamakta hem de
daha aromatik ve lezzetli olma özelliğini taşımaktadır.
Bundan dolayı, şekerin hem hayvan
beslemede hem de insanların şeker ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Hayvanın
sindirim sisteminde glukoza çevrilen
şeker insanlar için saf formda verildiği
duruma nazaran daha az tehlikeli
sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Bununla birlikte, şekerin tek başına
verilmesinden, yem tüketiminde azalmaya ve sindirim sisteminde asiditeye
yol açma tehlikesi nedeniyle, kaçınılmalıdır. En doğrusu şekerin farklı yem maddeleri ile birlikte karıştırılarak verilmesidir. En ekonomik şeker yeminin şeker
şurubu olduğu unutulmamalıdır.

rafinasyon ara ürünü olan şeker şurubunun çiftlik hayvanların beslnmesinde
enerji kaynağı olarak kullanılmasıdır
(PGK, John, 2006). Dane yem fiyatlarının giderek artış gösterdiği Orta
Doğu'da şeker şurubu hayvan yemlerinde nişasta/dane yem ve bitkisel yağ yerine ikame edilebilecek bir kaynak olarak
düşünülmektedir.
Şeker şurubu hem yemlere katılma
konusunda fiziki anlamda bir sınırlamaya sahip olmamakta, hem bağlayıcı bir etki sağlamakta hem de daha
aromatik ve lezzetli olma özelliğini
taşımaktadır. Şeker şurubu aynı
zamanda toz yemlere daha yüksek
düzeyde katılabilmekte ve herhangi
bir şekilde aflatoksin içermemektedir.
Hayvan besleme çalışmaları şeker
verilmesi durumunda şekerin herhangi bir besin madde kaybına yol açılmaksızın glukoza çevrilmesi nedeniyle nişasta verilmesi durumuna nazaran daha iyi sonuçlar alınmakta olduğunu ortaya koymuştur (Chamberlain
ve ark., 1993; Mahagna ve Nir,
1996).
Şeker yan ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasında bu fizyolojik prensip
dayanak olarak alınmıştır.

Yemlerde Şeker
Şurubu Kullanımı

Şeker Şurubundan
Faydalanma

Yem teknolojisi ve hayvan beslemede
en son gelişmelerden birisi de şeker

Şeker şurubu yüksek enerjili bir yem
kaynağı olarak hayvan yemlerinde farklı

Tablo 1: Sıcak stresinin ekonomik etkileri
Metabolize Olma Oranları, %

Glukoz (g/kg)

Mısır

Yemler

80

560

Arpa

78

500

Şeker

94

990

Şeker şurubu

94

660

Melas

59

280

Şeker ve şeker şurubu %94 oranında metabolize olma oranına sahiptir.
Daha sonra gelen en yüksek değer ise %80 ile mısıra aittir.
oranlarda kullanılabilmektedir.
Günümüzde yüksek enerjili yemler arasında başta mısır, arpa, buğday ve sorgum olmak üzere bazı dane yemler
önemli bir yer tutmaktadır. Dane yemler
içerdikleri lifli kısım nedeniyle şekere
göre daha düşük enerji içeriğine sahiptir.
Ayrıca, dane yemlerde bulunan nişastanın %80 oranında metabolize olduğu
saptanmıştır.

Sonuç
Şeker insan diyetinde sıklıkla kullanılan
ancak sağlık problemlerinden sakınmak
amacıyla kullanımında dikkat edilmesi
gereken yüksek enerjili bir besin kaynağıdır. Belki de şekerin hayvan sisteminde yüksek kaliteli et ve süte dönüştürülmesi daha uygun bir kullanım tarzı olacaktır.
Bu alanda uygun yem teknoloji metotlarının geliştirilmesi hayvancılık endüstrisine büyük katkı sağlayabilecektir.
Şeker artıklarının hayvan rasyonlarında
enerji kaynağı olarak kullanım imkanları ile ilgili sonuç odaklı araştırmalar hayvan besleme uzmanları tarafından ivedilikle başlatılmalıdır. Gelecekte düşük
fiyatlı yemlerden daha yüksek yemden
yararlanma oranına sahip yem kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Kaynak: Feed International,
July/August 2012, 18-19.

■

Tablo 1. Nişasta ve sükroz takviyesine bağlı olarak süt verimi ve komposizyonunda gözlenen değişme
Sükroz

Nişasta

Kuru Madde
Tüketimi

Süt
verimi

%

Süt yağ
verimi

Süt protein
verimi

Düzeltilmiş
süt verimi

kg/gün

0

7,5

24,5

38,8

1,46

1,24

40,5

2,5

5

25,5

40,3

1,52

1,27

42,1

5

2,5

26

39,9

1,64

1,28

43,8

7,5

0

26

39,3

1,61

1,27

43,1

Dane yemle birlikte şeker verilmesi süt verimini üzerine olumlu etkiye sahiptir. Laktoz sentezi ve enerji temininde
kullanılacak glikozun şeker verilmesi yoluyla karşılanması bu olumlu etkiyi ortaya çıkarmaktadır.

• Süt en zararsız ve en yararlı beyazdır. • En yararlı 3 beyaz; süt, peynir ve yoğurttur.
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.5 Süt ve Kronik
Hastalıklar ile ilişkiler

1.5.1 Süt ve Osteoporoz İlişkisi
Osteoporoz; kemik yoğunluğunda azalma ile karakterize, özellikle vertebra ve
femur kırıklarında yüksek insidans nedeni olan, sistemik kemik hastalığıdır.
Kemik yoğunluğu, endojen (genetik ve
hormonal) ve ekzojen (beslenme ve fiziksel aktivite) faktörlerin bütününden etkilenmektedir (26,45,46). Kemik sağlığı
için özellikle beslenme büyük öneme
sahiptir. Kemik yoğunluğu açısından
elzem olan temel besin öğeleri kalsiyum,
fosfor ve D vitamini olup kaynakları süt
ve süt ürünleridir. Kalsiyum depolarının
azalması ve kemik yoğunluğunda zayıflama osteoporoz ile ilişkilidir. Kronik ve ileri
derecede D vitamini yetersizliği, kemik
matriksinde mineralizasyon eksikliği ve
osteoid yoğunluğunda azalma semptomları da osteomalasia ile ilişkilidir (45).
İnsan yaşamının farklı evrelerinde kemik
mineral yoğunluğu değişmektedir.
Çocukluk ve adolesan dönemde kemik
yoğunluğu hızla arttığı için beslenme
önemli bir yere sahiptir. Maksimum
kemik yoğunluğu 25-35 yaşları arasında
oluşurken, ilerleyen yaşlarda kalsiyum
alımı artsa da kemik yoğunluğu artmamaktadır (Grafik 2.1) (45,47).
H,L: Çocukluk ve adolesan dönemde
sırasıyla yüksek ve düşük kalsiyum alımı
h,l: Yetişkinlikte yüksek ve düşük kalsiyum alımı
Adolesan dönemde optimal kemik
yoğunluğuna ulaşılmasında belirleyici
unsurlar; genetik yapı, beslenme ve
fiziksel aktivite durumudur (45,47).
Yetişkinlik ve ilerleyen dönemde yaşa
bağlı kemik kaybı besin öğeleri, fiziksel
aktivite ve hormonal duruma göre değişmektedir. Kemik yoğunluğunun az olması veya yıkımın artması osteoporoz ve
osteoporotik kırıkların artmasında risk
faktörü
olduğu
bildirilmektedir

Grafik 2.1 Kemik metabolizmasının
yaş ile değişimi (45)

(45,46,48). Fiziksel ve çevresel koşulların yanı sıra, geleneksel alışkanlıklar ve
kültürel yapı kemik sağlığını etkileyebilmektedir. Örneğin Ortodoks Yahudiler
sütü ana yemekten 6 saat sonra tükettikleri için gün içerisinde süt ve ürünlerinin
tüketimi azalmaktadır. 49).

1.5.1.i Diyet kalsiyumu
ve kemik yoğunluğu
Günümüzde kalsiyum alımı ile kemik
mineral yoğunluğu arasında pozitif bir
ilişki olduğu bilinen bir gerçektir (26).
Adolesanlarda kalsiyum alımı ve kemik
yoğunluğu artışı arasında pozitif bir
korelasyon bildirilirken; yetişkinlerde
kemik yoğunluğu azaldıkça kırılma riski
de artmaktadır. Kalçada kemik yoğunluğunun 1 standart sapma (SD) azalmasının, kemik kırığı riskinin 2.5 kat artışı ile
ilişkili olduğu görülmüştür. Kalsiyum
alımı ile kırık riski arasındaki ilişki görülmesine rağmen, kesin ve güvenilir
sonuçlar bildirilmemiştir. Premenapozal
kadınlarda kalsiyum alımı ile kemik
yoğunluğunun incelendiği, bir metaanalizde otuz üç çalışma irdelenmiştir.
Çalışma sonunda kadınlarda kalsiyum
alımı ile kemik yoğunluğu arasında görünür bir farklılık saptanırken, erkeklerde
bu fark önemsiz bulunmuştur (45).
SENECA çalışmasına göre Avrupa’da ortalama kalsiyum tüketimi yaşlı kadınlarda
(71-76 yaş) 300-600 mg/gün iken erkeklerde 350-700 mg/gün’dür. Kalsiyum
alımının az olması, suplemantasyonu da
beraberinde getirmektedir. Yetişkinlerde
diyete ek kalsiyum desteğinin yaşa bağlı
kemik kaybını azalttığı bildirilmektedir.
Postmenapozal kadınlara kalsiyum desteğinin yapılması ile yılda %1 oranında
kemik kaybının azaldığı saptanmıştır (45).
Ancak, postmenapozal kadınlarda kalsiyum alımının kemik yoğunluğu arasında
anlamlı ilişkilerin saptanamadığı prospektif çalışmalar da mevcuttur (50). Kalsiyum
ile kemik yoğunluğunda görülen değişimin nedeninin azalan serum paratiroid
hormonunu (PTH) ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Yaş artışı ile birlikte
serum PTH’ da artış ile kemik yapım ve
yıkımında artış olmaktadır. Kalsiyum
alımı ve emilimindeki azalma ile D vitamini eksikliği kemik sağlığını bozmaktadır. Kısa süreli düşük doz (250 mg) kalsiyum alımı PTH’ın akut olarak baskılanmasına neden olurken; uzun süreli düşük
doz kalsiyum alımı, PTH salgılanmasının
artırmaktadır. Kalsiyum desteğinin yararlı etkileri antiresorptif etki aracılığı ile
oluşmaktadır (45,46).

* 14. Sayımızın devamı
Kemik sağlığı için kalsiyumun dışında
yağ, karbonhidrat ve protein gibi makro
besin öğeleri ile fosfor, magnezyum, flor,
bakır ve çinko gibi sütün bileşiminde
bulunan mikro besin öğeleri de önemlidir (45,46,51). Kemik matriksinin oluşumu için yeterli protein alımı gereklidir,
ancak çok yüksek alımı idrarla kalsiyum
atılımına neden olabilmektedir. Kemik
matriksi, yapımı için mikro besin öğelerine gereksinimi olan kollajen ve kollajen olmayan protein yapılar içerir. Gerekli
mikro besin öğeleri ise; C vitamini, K vitamini ile fosfor, bakır, çinko, magnezyum,
flor gibi minerallerdir. C vitamini proteinlerin hidroksilasyonu için gerekli olup, K
vitamini iskelette depolanan ve kemik
metabolizmasında etkili olan osteokalsin
içerisinde yer alan gammakarboksile glutamil yapımı için elzemdir. Bakır kollajendeki çapraz bağların yapımı için gerekli
olan lizil-oksidaz enziminin kofaktörüdür.
Fosfor kemikte hidroksiapatit şeklinde
kristal yapıda bulunduğu için önem
kazanmaktadır. Magnezyum matriks ve
mineral metabolizması için gerekli birçok
enzimin kofaktörüdür. Flor ise kemik oluşumunu uyarır (45,46,49).

1.5.2 Süt ve
Hipertansiyon İlişkisi
1980’li yıllardan sonra diyet ve kan
basıncı arasındaki ilişki epidemiyolojik
çalışmalar ile araştırılırken, kalsiyum ile
hipertansiyon arasındaki ilişki ortaya
konulmaya başlanmıştır. Beslenme açısından süt ve süt ürünleri tüketiminin
kan basıncı üzerine etkileri dikkatleri
çekmiştir. Kalsiyum, magnezyum ve fosforun az tüketimi bireysel veya toplumsal olarak arteriyel kan basıncı artışı ve
hipertansiyon insidansı ile ilişkili olduğu
saptanmıştır (26,51).
Klinik
müdahaleli
çalışmalarda
da
epidemiyolojik çalışmalarda
olduğu gibi pozitif sonuçlar elde edilmiştir. Kalsiyumun antihipertansif ajan olarak kullanıldığı sıçanlar üzerinde yapılan
bir çalışmada; diyette kalsiyum artışının
prostasiklin üretimini 1/3 oranında azalttığı ve tromboksan A2 oluşumunu 2 kat
arttırdığı saptanmıştır (52). Yapılan çalışmalarda, kan basıncı ve hipertansiyon
insidansı ile süt ve süt ürünleri ilişkisinin,
sütün içerisinde bulunan kalsiyum ve
potasyum ile ilgili olduğu bildirilmektedir. Azalan kalsiyum alımı arteriyel kan
basıncını artırmaktadır. Bu minerallerin
alımı arttırılarak kan basıcında azalma
sağlanabilmektedir.
Hipertansiyonu
engellemek için diyet yaklaşımı oluştu-

rulan DASH (Hipertansiyonda Diyet
Yaklaşımı) çalışmasında gerekli mineraller ve diyet lifi attırılarak, yağ azaltılarak
kan basıncının düzenlenmesi hedeflenmiştir. Böylece az yağlı süt ve ürünleri ile
sebze- meyve tüketiminin arttırılması
önerilmektedir (65).
Günde 3-4 porsiyon süt ve ürünlerinin
tüketimi optimal kan basıncının sağlanmasında ve sağlığın devam ettirilmesinde önerilmektedir. DASH çalışmasında
kalsiyum alımı 800 mg/gün’e çıkarıldığında kan basıncının azaldığı bildirilmiştir (53,54,65). Gözlemsel araştırmaların meta analiz edildiği Cappuccio ve
diğerlerinin yaptığı bir çalışmada diyet
kalsiyumu ile hipertansiyon arasında çok
az bir ilişki bulunurken, Birkett metaanalizinde 100 mg/gün kalsiyum alımı
arttığında diastolik kan basıncı 0.39
mmHg, sistolik kan basıcı 0.35 mmHg
azalmaktadır (51,55)
Hamilelik döneminde diyete ek olarak
kalsiyum verilerek, postpartum 3. ay ve
2. yılda bebek ile annenin kan basıncı
incelenen bir araştırmada, kalsiyumun
kan basıncını düşürdüğü saptanmıştır.
Hamilelik döneminde yeterli kalsiyum
alımının bebeğin kan basıncı üzerine
etkili olabileceği belirtilerek konu ile ilgili geniş çaplı araştırmalara gereksinim
olduğu bildirilmiştir (56).
Hipertansif ratlarda yapılan bir çalışmada, yüksek kalsiyum ile beslenme sonucu sodyumun idrarla atımının arttığı,
deoksikortikosteronun etkisi ile sodyum
dengesinin korunduğu, eritrosit hücre
membranı kalsiyum-ATPaz aktivitesinin
arttığı, platelet hücre içi serbest kalsiyumun azaldığı, vasküler düz kas gevşemesinin arttığı saptanmıştır (55).
Kalsiyumun dolayısıyla da süt ve ürünlerinin hipertansiyon ile ilişkisini; membran geçirgenliği , hücre içi kalsiyum
miktarı, kalsiyumu düzenleyen hormonlar, sempatik sinir sistemi modülasyonu ve diğer elektrolitlerin metabolizmasının değişimi gibi fizyolojik mekanizmalar açıklamaktadır (Şekil 2.6) (55).

1.5.3 Süt ve Kanser İlişkisi
Sütün karsinojenez etkisi, içerisinde yer
alan kalsiyum ve D vitamini ile ilişkilidir.
Süt ve ürünlerinin tüketiminin bazı epidemiyolojik çalışmalar prospektif ve vaka
kontrol çalışmalarında prostat kanseri riskinin artışı ile ilişkili olduğu gözlemlenmiştir (57,62,63). Diğer açıdan; sütün

Şekil 2.6 Diyet kalsiyumu ve kan basıncı
etkileşiminde düşünülen mekanizma (55)

• Süt içmeyen çocuk sorunludur. Doktorunuza danışın. • Düzenli süt içenlerin dişleri güzel olur.
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kolon kanserine karşı koruyucu olduğu
da bildirilmektedir. Mekanizmanın kalsiyumun intralüminal bölgede safra asitleri ile yağ asitlerini bağlaması ve bu bileşiklerin proliferatif stimulasyonunu
düşürmesi olduğu düşünülmektedir.
Yüksek kalsiyum tüketimi, prostat hücrelerinin proliferasyonunu artırabilen 1,25dihidroksi D vitaminini downregüle
etmektedir (58).Geniş çaplı yapılan II.
Kanser’den Korunma Çalışması Beslenme
Kohortunda da süt ürünleri tüketimi ile
Prostat kanseri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Ancak önerilen miktarlarda
süt
ve ürünleri tüketimi ile kalsiyum
alımı arasında bir ilişki saptanamamıştır
(57). Süt ve ürünlerinin, meme kanserini
arttırdığından da şüphelenilmektedir.
Çok ülkeli yapılan bazı araştırmalarda
sütün mortaliteyi artırdığı gösterilmiştir
(59,60). Bazı vaka kontrol çalışmalarında
ilişki gösterilemezken, bazılardan kısa
süreli etkileşim, bazılarında ise pozitif bir
etkileşim
saptanmıştır
(61-64).
Laboratuar verileri, süt ve ürünlerinin
(kalsiyum ve D vitamini) meme karsinogenezini azalttığına dair sonuçlar göstermektedir. Epidemiyolojik çalışmalara
bakıldığında ise sonuçlar çelişkilidir.
Postmenopozal kadınlarda meme kanseri
ve süt ürünleri tüketimine bakıldığı geniş
çaplı bir çalışma olan Hemşireler Sağlık
Araştırma’sında anlamlı bir etkileşime
ulaşılamamıştır (57). Sonuç olarak, süt ve
kanser etkileşiminin açıklanabilmesi için

Şekil 2.7 Diyet kalsiyumu ve obezite etkileşiminde düşünülen mekanizma (55)

iyi planlanmış ve daha kontrollü araştırmalara gereksinim duyulmaktadır.

1.5.4 Süt ve Obezite İlişkisi
Obezite; beraberinde sekonder olarak
hipertansiyon, hiperlipidemi ve tip II diyabet gibi kronik hastalıklara neden olabildiği için tüm dünyayı etkileyen kronik bir
sorun olmaya devam etmektedir. Obezite
tedavisinde adipozitlerin azaltılması ile
sekonder kronik hastalıkların da dolaylı
olarak tedavi
edilebileceği
bilindiği
için bu konu çok önemsenmektedir
(55,66,67). Obezite tedavisinin hedefi
adipoz dokuyu azaltmak olduğu için, süt
ve ürünlerinin tüketimi ile alınan kalsiyum, yağ ve protein spesifik olarak

önem kazanmaktadır. Kalsiyum desteği
verilerek yapılan çalışmalarda kilo kaybının etkin
olduğu
gösterilmiştir.
Fizyolojik mekanizma ise iki şekilde açıklanmıştır; diyet kalsiyumu yağ asitleri ile
sabun oluşturarak lipit sindirimi sırasında
oluşan yağ asitlerinin emilimini etkilemekte ve/veya diyet kalsiyumu safra
asitlerini bağlayarak sindirilen yağ miktarını azaltarak enerji alımını dolaylı olarak
azaltmaktadır. Kalsiyum desteği ve obezite ile ilgili yapılan bu çalışmalarda dışkıda
yağ artışı kaydedilmiştir (55,68).
Süt ve obezite arasındaki ilişki biyokimyasal olarak yakın zamanlarda oluşturulan
yeni bir teori ile açıklanmaktadır. Hücre içi
kalsiyum konsantrasyonu artışı yağ asit
sentaz aktivitesini uyarır ve kalsiyum
bağımlı mekanizma ile adipozitlerde lipolizi baskılar. Ayrıca, D vitamini ve PTH adipozitlerde kalsiyum artışı ve lipoliz inhibisyonunu desteklemektedir (Şekil 2.7).
Kalsiyum alımını artırmak, bu kalsitrofik
hormonları baskılayarak intrasellüler kalsiyum konsantrasyonu ile adipozit deposunu azaltmaktadır. Böylece ağırlık kaybı
görüldüğü düşünülmektedir. (55,68).
Kalsiyum suplemantasyonu ile kilo kaybının araştırıldığı bir çalışmada Carlson
ve ark., 2 g/gün kalsiyum verilen bireylerde 0.55 kg/gün ağırlık kaybı saptamışlardır (55). Kranja ve diğ., 12 haftalık
izlem sonucunda 1 g/gün kalsiyum
desteği ile az miktarda kilo kaybı olduğunu bildirmişlerdir (55). Aynı çalışmada

süt ve ürünlerinden alınan diyet kalsiyumu 1.5 g/gün’e çıkarıldığında, enerji alımı da arttığı için kilo kaybında bir
değişiklik gözlenmemiştir. Afrika kökenli
Amerikalılarda kalsiyum alımı 400 mg’
dan 1000 mg’ a çıkarıldığında bir yılda 5
kg ağırlık kaybı gözlemlenmiştir. Ancak,
5 yıllık uzunlamasına yapılan bir araştırmada kalsiyum ve adipoz doku arasında
bir etkileşim saptanamamıştır (55).
Epidemiyolojik çalışmalarda ise sonuçlar çok net değildir. Örneğin NEHANES
I ve II’ de diyet kalsiyumu ile vücut ağırlığı arasında ters ilişki olduğu bildirilmiştir
(55). Portekiz’de 1998-1999 yıllarında
süt tüketimi ile obezite arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada beden kitle
indeksi ile süt tüketimi arasında olumlu
sonuçlar elde edilmiştir (67). İranlı bireyler üzerinde yapılan bir araştırmada 1874 yaş arası 827 kişi (357 erkek ve 470
kadın) izlenmiştir. Metabolik sendromlu bu bireylerde obezite ile süt ve
ürünleri tüketimi arasında pozitif ilişki
olduğu saptanmıştır (66). Ancak yakın
zamanda tamamlanan ve okul öncesi
çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada
kalsiyum alımı ile vücut yağ dokusu arasında negatif korelasyon olduğu bildirilmiştir (55). Dolayısıyla iyi tasarlanmış ve
uzunlamasına yapılmış yeni klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gıda Güvenliği
Daire Başkanlığı yayınıdır.
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Erken laktasyon döneminde
beslenme ile ilgili bazı
önemli faktörler
Prof. Dr. H. Melih YAVUZ

S

üt sığırlarının beslenmesinde
doğumdan önceki ve sonraki 3-4
haftalık zaman diliminin çok
önemli olduğunu daha önceki yazılarda
belirtmiştik. Yaklaşık 6-8 haftayı kapsayan ve geçiş dönemi olarak isimlendirilen bu dönemde uygulanan bakım ve
besleme yöntemleri bir damızlık işletmenin karlılığını ve geleceğini belirleyen en önemli dönemlerden biri, hatta
en önemlisidir.
Doğumdan sonra ineklerin beslenmeleri ve gruplandırılmalarında farklı stratejiler uygulanmaktadır. Bazı çiftliklerde
yeni doğuran hayvanlar, ağız sütlerinin
sağıldığı ve bakımların yapıldığı
doğumhanede geçirecekleri 3-4 günlük
dönemden sonra direk yüksek verimli
ineklerin grubuna alınmaktadırlar. Bazı
çiftliklerde ise inekler doğumdan sonra
geçiş dönemini kapsayan ilk 3-4 haftalık
dönem için oluşturulan yeni doğuran
grubunda tutulmaktadırlar.
Çiftlikte yeni doğuran grubunun oluşturulmasının ve doğumdan sonraki 3-4
haftalık dönemde hayvanların bir adaptasyon grubunda tutulmasının bir çok
avantajı bulunmaktadır. Bunları şöyle
sıralayabiliriz:
a) Yeni doğuran hayvanlara geçiş döneminde verilecek katkı maddelerinin ve
diğer koruyucu desteklerin atlanmaksızın tüm yeni doğuranlara uygulanmasını sağlar. Örneğin belirli aralıklara bir
katkı maddesi verilecekse ya da propilen
glikol içirilmesi planlamışsa yüksek
verimli grup içerisinden yeni doğuranları tek tek seçip uygulamak zor olmaktadır. Oysa yeni doğuran grubunda rutin
olarak bütün hayvanlara uygulamak
kolaydır.
b) Yeni doğuran hayvanlar daha iyi gözlem altında tutulmuş olur. İştahsız ve
problemli hayvanları ayırmak, doğum
sonrası metrit vb doğum sonrası takip

edilmesi gereken hastalıklar
takipleri yapmak kolaylaşır.

ile ilgili

c) Yeni doğuran hayvanların kuru
madde tüketimleri oldukça düşüktür ve
negatif enerji dengesine girmeleri kaçınılmazdır. Bu guruba uygulanacak özel
ve konsantre bir rasyon ve katkı maddeleri takviyesi ile negatif enerji dengesinin oluşturacağı problemler en aza indirilebilir.
d) Yeni doğuran hayvanlara uygulanacak rasyon ve katkı maddeleri bu hayvanlara oldukça pahalı bir besleme
programı yapılmasına neden olabilir. Bu
hayvanları korumak için bu pahalı rasyonun tüm yüksek verimli hayvanlara
uygulanması ile oluşacak ekonomik
kayıplar da engellenmiş olur.
e) Yeni doğuran hayvanların ayrı bir
grupta olması ile kuru madde tüketimleri daha iyi takip edilebilir ve oluşacak
aksaklıkları gidermek için geç kalınmadan gerekli önlemler alınabilir. Kalabalık
bir yüksek verimli grup içerisindeyseler
bu hayvanların yem tüketimlerini izlemek zordur.

Yeni Doğuran Hayvanların
Beslenmesinde Bazı
Önemli Faktörler
Yeni doğuran hayvanların kuru madde
tüketimleri
oldukça
düşüktür.
Doğumdan sonraki ilk günlerde daha
düşük olmakla birlikte, ilk bir ay içerisinde 18-20 kg’ı geçemez. Bu nedenle yüksek verimli ve hızlı pik verime ulaşmakta
olan ineklerin enerji gereksinimlerini
tüketilebilen bu düşük kuru madde ile
karşılamak zordur. Yüksek verimli inekler bu dönemde enerji ihtiyaçlarını karşılayamazlar ve negatif enerji dengesine
girerler. İneklerin bu dönemde bir miktar kondisyon kaybetmeleri normaldir
ve ineklerin doğumdan sonraki ilk 10

hafta içerisinde 1 kondisyon kaybetmeleri normal karşılanır. Ancak kondisyon
kaybı çok hızlı ve aşırı düzeyde olursa bir
çok metabolik hastalık ve döl verimi
kaybı oluşur. Hayvanlar pik verime ulaşamazlar ve bu da toplam laktasyon
verimini ciddi şekilde etkiler. Hayvanın
kabiliyeti olan pik düzeydeki verimden
her 1 kg daha düşük pik verime ulaşması bir laktasyon döneminde yaklaşık
225-250 kg civarında daha az süt elde
edilmesine neden olur. Buradan birkaç
kilogramlık pik verim kaybının toplamda
ne kadar fazla süt kaybına neden olacağı tahmin edilebilir.
Erken laktasyon dönemindeki beslenme
hayvanın sağlığı ve döl verimi üzerine
çok ciddi etkilere sahiptir. Metabolik
hastalıkların oluşma riski ve üreme faaliyetlerinin yeniden sağlıklı bir şekilde
başlaması, döl verim kabiliyetinin yüksek olması bu dönemdeki enerji dengesinin iyi kurulması ve hayvanın desteklenmesi ile yakından ilgilidir. Bu nedenle erken laktasyondaki hayvanlarda rasyonun kuru madde ve enerji dengesi ile
kalsiyum beslenmesinin yönetilmesi
önem taşımaktadır. Doğumdan sonra
aşırı kondisyon kaybının döl verimine
etkisi aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Şiddetli negatif enerji dengesinde olan
yüksek verimli ineklerde kan glikoz
düzeyi azalır. Buna bağlı olarak insülin
ve insülin benzeri büyüme faktörü ( IGFI) ,LH hormon aktivitesi azalır, büyüme
hormonu (GH), esterifiye olmamış yağ
asitleri (NEFA) ve betahidroksi bütirat
( BHBA) düzeyleri yükselir. Sonuç olarak
ta hayvanlarda yumurtalık aktiviteleri ve
gelişimi bozulur. Kızgınlık faaliyetleri,
üreme faaliyetleri aksar. Kızgınlık gösterenlerin belirtileri de düşük olacağından
tohumlama faaliyetleri sürüde azalır ve
ayrıca gebe kalma oranı da düşer. Bu
durum sadece enerji noksanlığı ile ilgili
değil aynı zamanda enerji kaynağının
türü ile de ilgilidir. Toplam karmadaki

nişasta ve kolay eriyebilir karbonhidrat
kaynaklarının düşük olması döl verimini
olumsuz olarak etkileyen önemli bir faktördür. Enerji düzeyinde belirgin bir
eksiklik olmayıp fakat enerji kaynakları
büyük oranda yağa dayanıyor ve kolay
eriyebilir karbonhidratlar bakımından
rasyon eksik kalıyorsa da ciddi döl verimi problemleri ortaya çıkar. Erken laktasyon dönemindeki ineklerde total rasyonda % 30’a yakın oranda nişasta ve
kolay eriyebilir karbonhidrat kaynaklarının olması üreme faaliyetleri bakımından gerekmektedir. Özellikle mısır silajı
yedirilmeyen ya da az yedirilen hayvanlarda bu risk daha da fazlalaşmaktadır.
Enerji eksikliğini tamamlamak üzere yağ
katkısı ( by-pass yağ) yapılmasının da,
rasyonda yeterli kolay eriyebilir karbonhidrat kaynakları bulunması şartıyla,
aşırı kondisyon kaybını engelleyerek döl
verimi üzerine olumlu etkisi olduğu
kanıtlanmış durumdadır.
Yeni doğuran hayvanlarda kuru madde
tüketiminin olabildiğince hızlı artırılması önemli hedeflerden biri olmalıdır. Bu
amaçla rasyonda ve uygulamada dikkat
edilmesi gereken önemli faktörler
bulunmaktadır. Doğumdan sonra kuru
madde tüketiminin istenilen düzeyde
artması negatif enerji dengesi ile mücadele etmekte en önemli noktalardan
biridir ki bunun sağlanması doğumdan
önceki beslenme ile de yakından ilişkilidir. Daha önce, kuru dönem beslemesinde doğumdan önceki son üç haftada
hayvanların doğum sonrası beslenmeye
alıştırılması ve hipokalseminin önlenmesi ile ilgili ne gibi uygulamalar yapılması gerektiği anlatılmıştı. Doğum sonrası kuru madde tüketimi bakımından
bu konu büyük önem taşımaktadır.
Doğum öncesi, hayvanların doğum sonrasında oluşabilecek subklinik asidozisi
önleyecek şekilde konsantre yeme alıştırılarak beslenmeleri ve bunu yaparken
de süt yemini artırmak yerine ineklerin
anyonik özel bir rasyonla beslenmeleri
gerektiğinden bahsetmiştik. İyi bir
doğum öncesi beslenmesinin yanı sıra
yeni doğuran hayvanların beslenmesinde kuru madde tüketimini artırmak için
aşağıdaki faktörlere dikkat etmek gerekecektir :
a) Erken laktasyon döneminde mutlaka
iyi kaliteli kaba yem kullanılmalıdır.
Saman ve diğer kötü kaliteli, sindirilebilirliği düşük yemler hayvanın kuru
madde tüketimini ciddi şekilde düşürür.
b) Subklinik asidozisten korumak için
rasyonlara tampon madde ilavesi yapılmasında yarar vardır.
c) Ahır şartları bu dönemdeki hayvanların rahatını sağlayacak şekilde olmalı ve
iyi bir havalandırmaya sahip olmalıdır.
Aşırı hayvan kalabalığı ve kötü ahır
koşulları kuru madde tüketimini düşürür.
d) Rasyonun nem oranı ideal olarak %
30-35 civarında olmalı ve % 50 oranını
aşmamalıdır.
e) Yemler sık sık hayvanların önüne
sürülmeli ve hayvanlar yeme teşvik edilmelidir. Bazı durumlarda günde 3 öğün

• Süt içmek, linç duygusunu köreltir. • Süt içmek doğaya saygıyı arttırır, dünyanın ömrünü uzatır.
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yemleme de önerilebilir.
f) Rasyonda lezzetsiz ve yem tüketimini
engelleyecek hammaddeler kullanılmamalıdır.
g)
Hayvanlara yeterli içme suyu
her zaman içebilecekleri şekilde sağlanmalıdır. Su tüketimindeki yetersizlikler
kuru madde tüketimini düşürür.
h) Rasyon protein ve enerji bakımından
iyi dengelenmiş olmalıdır. Rasyondaki
kuru kaba yem kıyılma şekli yem ayırmayı önleyecek şekilde yapılmalıdır.
Rasyondaki kuru kaba yemlerin 3-5 cm
uzunlukta kıyılması yem ayırmayı ve asidozisi önleyen önemli bir etkendir.
i) Eğer iklim şartları sıcak stresine yol
açacak durumdaysa, mutlaka ahır içerisinde serinletme be özel besleme tedbirlerinin alınması gerekir.
j) Süt verimi ortalaması 30 kg’ın üzerinde olan grupların rasyonları ortalamanın 5 kg üzerinde hesaplanarak yapılmalıdır.

ması, plazma NEFA düzeyi ve BHBA
düzeyini azaltmak bakımından yardımcı
olacaktır. Diğer taraftan uçucu yağ asitleri (UYA) artarak rumen papillalarının
gelişimi hızlanacak ve rumen mikroorganizmalarının nişasta bakımından yoğun
rasyona adaptasyonu sağlanacaktır.
Doğumdan önce tavsiye edilen kolay sindirilebilir karbonhidrat düzeyi kuru maddede %35-40 arasında olmasıdır.
Çiğneme aktivitesini sağlayabilmek için
rasyon en az 5.0-5.5 kg iyi kaliteli kuru ot
içermelidir. Eğer hayvanlar kuru ot kısımlarını ayırıyor ve yemiyorlarsa toplam
karma yemin az miktarlarda sık sık verilmesi, karma yem kuru ise ıslatılması,
kuru otun 3-5 cm uzunlukta olacak
şekilde daha ince kıyılması veya yapıştırıcı olarak melas kullanılması tavsiye edilebilir. Toplam rasyon kuru maddesi %
28-32 NDF içermeli ve rasyona kaba
yemlerden gelecek NDF oranı %18-21
oranının altında olmamalıdır.

Yeni doğuran ineklerin beslenmesinde
rasyon ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat
etmek gerekir.

Yağlar: Doğumdan önce rasyona yağ ilavesi önerilmemektedir. Doğumdan sonraki erken dönemde de yağ katkısı kuru
madde tüketimi üzerine olumsuz etkisi
nedeni ile enerji tüketimini her zaman
arttırmayabilmektedir. Doğum sonrası
dönemde rasyondaki yağ oranının toplam rasyon kuru maddesinin % 5-6’sını
geçmemesi ve yağ kaynaklarının çeşitlendirilmesi (tam yağlı soya gibi yem
kaynaklı yağlar ve bypass yağlar) gerektiği belirtilmektedir. Rasyona yapılacak
yağ katkılarının rumende sindirilmeyen
by-pass
yağlardan
oluşmalıdır.
Doymamış yağlar yani sıvı yağlar selüloz
sindirimini düşürür. Buna bağlı olarak
sindirim bozuklukları, süt yağ oranında
azalma ve verim kaybı görülür. Ayrıca
kalsiyum sabunu olarak imal edilen bypass yağlarda kokuları ve lezzeti nedeni
ile hayvanlarda yem tüketimini azaltmaktadır.

Enerji: Doğumdan sonraki birkaç haftada hayvanın KM tüketimi laktasyon
dönemindeki pik KM tüketiminden % 2030 civarında daha düşüktür. Bu durum
süt veriminin hızla arttığı bu dönemde
enerji tüketiminde yetersizliğe ve vücut
yağlarının mobilizasyonuna neden olur.
Vücut yağlarının mobilizasyonu plazma
esterleşmemiş yağ asitleri NEFA oranını
arttırır. Plazma NEFA düzeyinin artması
karaciğer yağlanmasını başlatır. Çünkü
karaciğer biriken yağdan daha azını
uzaklaştırabilir.
Enerji tüketimini arttırmanın yollarından
biri rasyonun enerji yoğunluğunu arttırmaktır. Doğumdan önceki dönemde rasyonun kuru maddesinde 1.56-1.60
Mkal/kg NE tavsiye edilmektedir.
Büyüme nedeni ile ilk doğumunu yapacak düvelerde büyüme devam ettiği için
enerji düzeyi biraz daha fazla olmalıdır.
Doğumdan sonraki 2-4 hafta enerji
düzeyi kademeli olarak 1.67-1.71 NE
Mkcal/kg düzeyine çıkarılmalı daha
sonra da yüksek verimli grubun enerji
düzeyi olan 1.71-1.76 düzeyine ulaştırılmalıdır. Alınan enerji miktarını arttırmanın diğer yolu da daha önce bahsedilen
uygulamalar ile kuru madde tüketimini
arttırmaktır.
Karbonhidratlar: Rasyondaki enerji
düzeyini selüloz olmayan karbonhidratların oranını arttırarak yükseltmek
vücuttaki yağ mobilizasyonunun azalt-

Proteinler: Doğumdan önce rasyon proteinin % 12-14 düzeylerinde sınırlandırılması, protein kaynağı olarak üre kullanılmaması önerilmektedir. Laktasyonun
erken döneminde toplam rasyonda %
18-19 ham protein önerilirken bu proteini en az % 35-40’nın bypass proteinlerden oluşması gerekmektedir. Bu bakımdan erken laktasyon döneminde proteinin yeterliliği kadar protein kalitesi de
önem taşımaktadır.
Yem Katkı Maddeleri: Geçiş döneminde süt sığırları için kullanılan başlıca
katkı maddeleri yukarıdaki tabloda
verilmektedir. ■

• Süt içen ülkelerde, vergi verme oranı yüksektir.
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Biyogaz üretim ve enerji dönüşüm
sistemlerinde teknolojik gelişmeler
Durmuş KAYA, Muharrem EYİDOĞAN, dkaya@karabuk.edu.tr, durmuskaya@hotmail.com
Karabük Üniversitesi, Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimi, Balıklarkayası Mevkii, 78050 KARABÜK
zet: Biyogaz; organik maddelerin oksijensiz şartlarda ortam
sıcaklığı, PH, fermantasyon süresi, karbon azot oranı ve kuru madde miktarı gibi uygun şartlarda biyolojik parçalanması (anaerobik fermantasyon) sonucu oluşan ağırlıklı olarak metan ve karbondioksit gazıdır. Biyogaz teknolojisi,
biyogazı elde etmek için anaerobik
dönüşüm prosesi ile katı atıkların dönüşümüdür.
Genel olarak endüstriyel bir biyogaz tesisi atık besleme, fermentörler, nihai
gübre deposu, CHP ünitesi, pompalama
ünitelerinden oluşmaktadır. Çalışma
koşulları ise genellikle ıslak fermantasyon (%9-18 katılık) ve mezofiliktir. Ancak
son yıllarda tesislerin kurulum maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliklerinin arttırılması ve işletme şartlarının iyileştirmesi
amacıyla yoğun AR-GE çalışmaları sürdürülmektedir.
Bu çalışmaların bazılarında başarıyla
uygulamaya geçildiği görülmektedir.
Uygulamada kabul gören başlıca yeni
yaklaşımlar; yüksek katı madde oranında
çalışma imkanı veren kuru fermantasyon
teknolojileri, termofilik çalışma şartlarının yaygınlaşması, biyogazdan biyometan üretimi, H2S ve nem giderme teknolojilerinde yeni uygulamalar, çift fazlı sistemde biyogaz üretimi ve biyogazın
araçlarda kullanımının yaygınlaşmasıdır.
Bu çalışmada biyogaz üretim ve enerji
dönüşüm teknolojilerinde yakın tarihte
uygulama bulan teknolojik gelişmeler
tanıtılmış, bunların sağladığı avantajlar
ve kısıtları irdelenmiştir.

Ö

Anahtar kelimeler: Biyogaz, biyogazın
biyometana dönüştürülmesi, kuru fermantasyon, faz ayrımlı biyogaz üretimi,
biyogaz elektrik santrali

Technological developments
in biogas production and
energy conversion systems
Summary: Biogas, which mostly consists
of methane and carbon dioxide, is formed by fermentation of organic materials in an anaerobic media under suitable
conditions such as ambient temperature, pH, retention time, C/N ratio and dry
matter content. Biogas technology is a
transformation method for organic solid
wastes to produce biogas in anaerobic
conditions. Generally speaking, an
industrial biogas plant has feeding, fermentors, digestate storage, CHP and
pump station units. This kind of a plant

working conditions are generally wet
fermentation (9-12% dry matter) and
mesophilic. But, in recent years, intensive R&D studies has been conducted in
order to reduce investment cost and to
increase plant efficiency. Some of these
studies were launched successfully crossed. Accepted practice, the major new
approaches are: to run the plant at higher solid material with dry fermentation
technologies, growing in the thermophilic working conditions, bio-methane production from biogas, new applications in
H2S reduction and dehumidification
technologies, biogas production with
two stage processes and the use of
vehicles. In this study, recent technological developments in the biogas production and energy conversion technologies are discussed and theirs advantages and limitations are presented.
Keywords: Biogas, biogas upgrading,
dry fermentations, two stage biogas
production, biogas power station.

1. Giriş
Dünya nüfusunun her geçen gün çoğalması, sanayi sektörlerinin yaygınlaşması
ve çeşitlenmesi, insani ihtiyaç ve yaşam
standardının yükselmesi sonucunda
enerji tüketimi artmaktadır. 2008 yılı
verilerine göre dünya enerji üretiminin
%60’ı fosil kökenli kaynaklardan sağlanmıştır [1]. Mevcut trendin devam etmesi
durumunda ise petrol rezervlerinin 40,
doğalgazın 60, kömürün ise 230 yıllık
ömrünün kaldığı tahmin edilmektedir.
Fosil kökenli enerji kaynaklarının yakın
bir gelecekte tükenecek olması bu kaynakların verimli olarak kullanımının yanı
sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının ve
teknolojilerinin çeşitlendirilmesi, daha
etkin ve yaygın bir şekilde kullanımını da
gerektirmektedir.
Tüm dünyada gerek gelişmiş gerekse
gelişmekte olan ülkeler alternatif ve
yenilenebilir enerji kaynakları üzerine
çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekte ve bu teknolojilerin yaygınlaşması için teşvikler vermektedir. Özellikle
ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı
ülkelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ülke enerji arzının azaltılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu ülkelerin yaygın olarak kullandığı yenilenebilir enerji kaynaklarından
birisi de biyogazdır. Biyogaz, organik
madde / atıkların anaerobik (havasız)
ortamda çürütülmesi sonucu elde edilen

bir gazdır [2, 3]. Anaerobik çürütme proseslerinde, kompleks organik maddelerin metan gazına dönüştürülmesinde
çeşitli tür ve özellikte mikroorganizma
grupları yer almaktadır.
Son yıllarda biyogaz tesislerinin kurulum
maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliklerinin arttırılması ve işletme şartlarının
iyileştirmesi amacıyla yoğun AR-GE çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmaların
bazılarında başarıyla uygulamaya geçildiği görülmektedir. Uygulamada kabul
gören başlıca yeni yaklaşımlar; yüksek
katı madde oranında çalışma imkanı
veren kuru fermantasyon teknolojileri,
termofilik çalışma şartlarının yaygınlaşması, biyogazdan biyometan üretimi,
H2S ve nem giderme teknolojilerinde
yeni uygulamalar, çift fazlı sistemde
biyogaz üretimi ve biyogazın araçlarda
kullanımının yaygınlaşmasıdır.

2.Kuru Fermentasyon
Teknolojileri
Biyogaz üretim prosesi katı madde içeriğine göre ıslak ve kuru üretim tekniği
olmak üzere iki üretim türü mevcuttur.
Islak üretimde katı madde oranı %918’lerde iken son yıllarda geliştirilen
kuru fermentasyon (dry fermentation)
ile %40-45’lara çıkılabilmektedir. 1980’li
yıllarda ilk olarak İsviçre’de denenen bu
yöntem, mevcut olan ıslak fermentasyon
(wet fermentation) ile değerlendirilemeyen bazı materyalleri de kullanılabilir
hale getirmiştir.
Kuru fermantasyon, pompalama için
gerekli olan sıvılaştırma işleminin yapılmadığı, tek fazlı-kesikli beslemeli tip bir
biyogaz üretim prosesidir. Islak fermantasyonun aksine bu metotta reaktör içe-

risine %45 kuru madde oranına kadar
yükleme yapılabilmektedir. Suyun az
kullanılarak fermantasyon teknolojisinin
sürdürülebildiği bu yöntemde, yaklaşık
olarak %40-45 kuru madde oranına
sahip atıklar biyogaz üretiminde kullanılabilmektedir [4-6].
Kuru fermantasyonda kullanılan fermantörler genelde garaj tip fermantörlerdir.
Gerek yapısı itibariyle gerekse organik
maddelerin / atıkların bir kepçe yardımıyla yüklenmesi nedeniyle bu fermantörlere garaj tipi fermantörler denilmektedir.
Garaj tipi fermantörler özel bir kapı ile
tamamen gaz sızdırmaz özellikte imal
edilirler. Genelde beton yapıdadırlar.
Garaj içinde yığın şeklinde istiflenen
subsrat’a (organik materyale) önceden
fermente olmuş bir dolaşım (perkülasyon) sıvısı ile üstten yağmurlama yapılır.
Perküle dolaşım sıvısı yığından aşağıya
doğru süzülür ve sonrasında fermentör
altından alınarak perküle tankında toplanır. Fermentör içi karıştırma olmadığından çözünmüş materyallerin taşınması
sirküle olan perkülasyon sıvısı ile olur
(Şekil 1). Bu dolaşım esnasında üstten
verilen perküle sıvısı yığından geçerek
organik asitleri bir sonraki mikroorganizmalara taşıyarak fermentasyon prosesinin sürekliliğini sağlar.
Kuru fermantasyonda sürekli biyogaz
üretimi, yan yana kurulu birkaç fermantörün eş zamanlı çalıştırılmasıyla sağlanmaktadır. Dört adet fermantöre sahip bir
tesiste mutlaka en az bir(kaç) fermantör
sürekli olarak gaz üretimine devam edeceğinden enerji üretimi kesintiye uğramamaktadır.
Fermantörlerin ısıtılması, betonun
içine yerleştirilen ısıtma boruları ile

• Hoşlandığınız kişiye, birşeyler içmeyi değil, süt içmeyi teklif edin. • Süt yapılmaz. Sadece içilir.
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yapılmaktadır. Isıtma boruları fermentörün yan duvarlarında ve zemininde
konumlanmaktadır. Ayrıca perküle
tankı da ısı eşanjörü ile ısıtılarak perküle sıvı sıcaklığı ayarlanabilmektedir.
Sızdırmazlık ise hidrolik olarak yukarıya
doğru açılan çelik kapaklarda conta ile
sağlanmaktadır. Kapılar açılmadan
önce contada biriken hava tahliye edilir. Ayrıca kapı köşelerindeki katlanabilen contalar sayesinde koruma da sağlanır. Bu sayede herhangi bir kaçak olsa
dahi patlama riski en aza indirgenmeye
çalışılır [4-7].

3. Termofilik Çalışma Koşulları
Biyogazın oluşumunda bakterilerin faaliyet gösterdiği 1950’li yıllardan buyana
bilinmektedir. Bakterilerin yaşamlarını
sürdürebilmeleri veya daha etkin faaliyet gösterebilmeleri için en önemli faktörlerin başında sıcaklık gelmektedir.
Biyogazın oluştuğu fermantasyon sürecinin enzimler tarafından kontrol edilmesi bunun en büyük sebebidir.
Oksijensiz ortam (anaerob) bakterileri
0-70°C sıcaklık aralığında aktif faaliyet
göstermektedirler. Bu sıcaklık aralığında
çeşitli sıcaklık bölgelerinin kendine has
biyogaz oluşum süreçleri vardır. Diğer
bir deyişle biyogaz oluşum ortamının
sıcaklığı değiştikçe biyogazı oluşturan
bakteri grupları da değişmektedir diyebiliriz. Bu bağlamda faaliyet gösterdiği
sıcaklık aralıklarına göre bakteri gruplarını ve bu gruplara has üretim tekniklerini 3 farklı grupta inceleyebiliriz [8];
Sakrofilik (<20°C), Mezofilik (20-45°C),
Termofilik (>45°C).
Sakrofilik şartlarda çalıştırılan biyogaz
tesisleri günümüzde neredeyse hiç tercih edilmemektedir. Bekletme süresi çok
uzun olmasına karşın elde edilen gaz
miktarının düşük olması bunda en
önemli etkendir. Günümüzde kurulan
entegre biyogaz tesislerinin çok büyük
bir kısmı mezofilik şartlara göre dizayn
edilmektedir. Çok uzun olmayan bekletme süresine karşın yeterli miktarda biyogaz elde edilmesi mezofilik şartları etkin
kılmaktadır. Termofilik şartlara göre
tasarlanmış biyogaz üretim tekniğine
sahip tesisler kısa bekletme süresinde
büyük miktarda biyogaz elde edilmesine

rağmen yüksek teknoloji gerekliliği, işletilme zorluğu, yüksek sıcaklıkları karşılayabilmek için ek enerji ihtiyacı gibi
nedenlerden dolayı mezofilik tipte tesislere göre daha az tercih edilmektedir.
Ancak pastörizasyon gibi özel durumlara
gereksinim duyulan tesisler için termofilik şartlarda çalışan tesis kurulması kaçınılmazdır. Son yıllarda proses kontrol ve
otomasyondaki teknolojik ilerlemelerle
birlikte termofilik şartlarda çalışan tesislerin sayısında artışlar görülmeye başlamıştır.
Termofilik bakteriler mezofilik bakterilere göre sıcaklık değişimlerinden daha
çok etkilenirler. Termofilik tesisler bu
sebepten dolayı çok etkin sıcaklık kontrolüne sahip olmalıdır ve olabilecek
sıcaklık dalgalanmaları minumuma indirilmelidir [9]. Bu durum termofilik tesislerin yatırım maliyetlerini yükseltmekte
ve onları daha yüksek teknolojiye bağımlı kılmaktadır.

4. Biyogazdan
Biyometan Üretimi
Biyogazın motorlu taşıtta kullanılabilmesi ve doğalgaz şebekelerine verilebilmesi için içeriğindeki metan oranının
artırılması gerekmektedir. Metan oranının artırılması ise biyogaz içerisindeki
CO2’nin ayrıştırılmasıyla mümkün
olmaktadır. Biyogaz içeriğindeki metan
oranının artmasıyla birlikte gazın ısıl
değeri artmakta ve daha düşük kapasiteli depolama tanklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde biyogaz içerisinden CO2’nin ayrıştırılması için birçok
farklı yöntem uygulanmaktadır [10].
Bunlardan bazıları; Suda çözme,
Polietilen glikol ve Membran ile ayrıştırmadır.

4.1 Suda çözme
İçerisinde su bulunan absorbsiyon kulelerinin alt kısmından basınçlı şekilde
gönderilen biyogaz sudan geçerken
içeriğindeki CO2 ve H2S çözünerek su ile
birlikte absorbsiyon kulelerininden dışarı
alınmaktadır. Metan ise suda çözünmediği için absorbsiyon kulesinin üst kısmında toplanmaktadır. Absorbsiyon
kulesinden alınan, içerisinde CO2 ve H2S
çözünmüş su, desorpsiyon kulesinde

• Bir insan sadece süt içerek yaşayabilir.
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CO2 ve H2S’den ayrıştırılarak tekrar kullanılabilmektedir. Suda çözme yöntemiyle
biyogaz saflaştırma ünitesi şematik
resmi Şekil 2’de verilmiştir.

4.2 Polietilen
glikol ile ayrıştırma
Bu yöntemde su ile ayrıştırma yöntemi
gibi fiziksel bir işlemdir. Su ile ayrıştırma
yönteminden farklı olarak bu yöntemde
su yerine seleksol kullanılmaktadır. CO2
ve H2S seleksolde suya göre daha iyi
çözündüğünden biyogazın absorbsiyon
kulesine daha düşük basınçla gönderilmesine imkan sağlamaktadır. Bu yöntemde de seleksol desorpsiyon yoluyla
tekrar kazanılabilmektedir.

4.3 Membran ile ayrıştırma
Bu yöntemde membranın bir tarafından
basınçlı şekilde gönderilen biyogaz içerisindeki moleküllerin farklı büyüklüklere
sahip olması nedeniyle daha küçük
molekül yapısına sahip olan CO2 ve H2S
membrandan geçerken daha büyük
molekül yapısına sahip CH4 membrandan geçememektedir. Bu şekilde CO2 ve
H2S biyogazdan ayrıştırılarak yüksek saflıkta biyogaz elde edilebilmektedir.
Ayrıca membrana gönderilen biyogazın
sıcaklığı ve basıncı ayrıştırmada önemli
rol oynamaktadır.

5. Biyogaz H2S ve nem
giderme teknolojileri
5.1 Hidrojen
Sülfür (H2S) Giderimi
Hidrojen sülfür, biyogaz üretimi için kullanılan organik maddenin türüne bağlı
olarak konsantrasyonun değişmesine
rağmen biyogaz içerisinde daima bulunmaktadır. Gaz taşıma boruları, gaz
motoru vb mekanik parçalarda korozyon
oluşumunu önlemek için H2S’in biyogazdan giderilmesi gerekmektedir. H2S
giderimin de kullanılan en yaygın yöntemler; biyolojik desülfürizasyon, demir
oksit ile gaz temizleme, biyogaz reaktörüne demir klorür ilavesi, aktif karbon
kullanımı ve moleküler eleklerle temizleme şeklindedir.

5.1.1. Biyolojik
desülfürizasyon

Bu dönüşümü yapacak olan mikroorganizmalar (Thiobacillus) fermantördeki
materyalde her zaman mevcuttur, ancak
oksijen yokluğunda aktif değillerdir.
Anaerobik sistemin gaz kısmına belli
oranda oksijen verilerek desülfürizasyon
mikroorganizmalarının aktif hale gelmesi sağlanır. Gaz içeriğindeki H2S konsantrasyonuna göre belirlenen oksijen miktarı genelde fermantördeki gaz hacminin %2-5’i kadar hava verilmesiyle ayarlanır. Bu sayede H2S’in %80-99’u giderilerek, 20-100 ppm’e kadar düşürülebilir.
Bu tür sistemlerde dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise metanın %5-15
hava ortamında patlayıcı olmasıdır.
Biyolojik kükürt gidermenin avantajları;
ilk yatırım ve işletme maliyetleri diğer
H2S ayırma metotlarına göre daha
düşük, çalıştırma, izleme ve bakımı
kolay, özel kimyasal ve donanıma gereksinim duyulmamaktadır. Fermantör
tavanında (ahşaplarda) ve duvarlarında
biriken kükürt substratın içine karışmakta, biyogaz tesislerinin diğer bir çıktısı
olan organik gübrede kükürt olması ise
zaten arzu edilen bir durumdur.

5.1.2. Demir oksit
ile H2S giderimi
Bu yöntemde demir oksit kullanılarak H2S
biyogaz içerisinden uzaklaştırılır. Metal
üretiminde demir oksit atık madde olarak
görülmekte ve geniş yüzey alanı nedeniyle H2S’in tutulması amacıyla başarıyla
kullanılmaktadır. Biyogazın demir oksit
içerisinden geçirilmesiyle aşağıdaki reaksiyon gereği H2S tutulur. Daha sonra
demir oksit içerisinden hava geçirilerek
rejenerasyon yapılır. Ancak belirli periyotlarla sistem içerisindeki demir oksidin
yenilenmesi gerekmektedir.

5.1.3. Demir Klorür
ile H2S giderimi
Bu teknik fermantörde çözünmez demir
sülfür tuzları oluşumunu temel almaktadır. Demir tuzunun çökelme reaksiyonu
aşağıdaki gibi yazılabilir.
2Fe3+ + 3S2- → 2FeS + S
Bu metot, yüksek H2S konsantrasyonun
düşürülmesinde oldukça etkili bir yöntem olup, H2S konsantrasyonu 100
ppm’in altına kadar düşürülebilir.

Fermantöre demir klorür eklenmesi ile
H2S ayrıştırma yönteminin başlıca avantajları; işletme maliyetleri düşük, çalıştırma, izleme ve bakımı kolay, Biyogaz içindeki H2S fermantörde ayrıştırıldığından,
biyogaz boru hattında herhangi bir
korozyon meydana gelmemektedir.

5.1.4. Aktif karbon
ile H2S giderimi
H2S gidermede sıklıkla potasyum iyot,
potasyum karbonat veya potasyum permanganat emdirilmiş aktif karbon kullanılmaktadır. Bu proseste, H2S’in karbon tarafından absorbe edilebilmesi için biyogaza
belirli oranlarda hava verilmesi gerekmektedir. Sistem 7-8 bar basınç ve 50-70°C
sıcaklıkta en iyi sonucu vermektedir.
2H2S + O2 → 2S + 2H2O
Aktif karbonun 4000-8000 saat çalışma
ömrü olup, biyogaz içerisindeki H2S konsantrasyonu 3000 ppm’in üzerinde ise
sistemin rejeneratif olarak dizayn edilmesi tavsiye edilmektedir.
Aktif karbona kütlece %10-20 potasyum
karbonat (K2CO3) emdirildiğinde ve
ayrıştırma ünitesinde su buharı, oksijenin bulunması ve sıcaklığın 50 oC’nin
üzerinde olması durumunda potasyum
sülfat oluşmaktadır. Potasyum karbonat
emdirilen aktif karbonunun H2S’le reaksiyon denklemi aşağıda verilmiştir.
H2S + 2O2 + K2CO3 → CO2 + H2O + K2SO4

5.1.5. Moleküler
eleklerle H2S giderimi
Moleküler elekler alüminyum silikat kristallerinden yapılmaktadır. Hesaplanan
boyutlarda yapılan elekler farklı molekül
çaplarına sahip gazların ayrıştırılmasını
sağlamaktadır. Uygun eleklerin kullanılması durumunda biyogaz içerisindeki
CO2, H2S ve su buharı ayrılabilir.
Moleküler eleklerle H2S giderim sistemi
iki kolondan oluşmaktadır. Birincisinde
temizleme işlemi yapılırken diğerinde
rejenerayon yapılmaktadır.

5.2. Biyogazdan su
buharının ayrıştırılması
Anaerobik fermantasyonla üretilen
biyogazın içeriğinde belirli oranda su
buharı bulunmaktadır. Biyogazın birçok

alanda kullanılabilmesi için içeriğindeki
nemin ayrıştırılması gerekmektedir. Aksi
taktirde yoğuşan nem biyogaz içerisinde bulunan H2S’le birleşerek sülfürik asit
oluşturmakta ve mekanik parçalarda
korozyona
neden
olmaktadır.
Biyogazdan nemin ayrıştırılmasında
yoğuşma ve kurutma metodu olarak iki
yöntem kullanılır.

5.2.1. Yoğuşma ile
nem giderimi
Bu metotta biyogaz bir ısı değiştiriciden
geçirilerek soğutulup, su buharının
yoğuşacağı çiğ noktası sıcaklığının altına
düşürülür. İstenilen sıcaklığa düşürülen
biyogaz içerisinde yoğuşan nem manüel
veya otomatik alınarak atık su olarak fermantörlere tekrar beslenir. Normal şartlarda bu metot kullanılarak nemi ayrıştırılan biyogaz gaz motorlarında rahatlıkla
kullanılabilir.

5.2.2. Kurutma ile
nem girdimi
Eğer biyogaz, doğalgaz hatlarına verilecek veya motorlu taşıtlarda kullanılacak
ise içerisindeki nemin çok yüksek oranda ayrıştırılması gerekmektedir. Aksi
taktirde, biyogaz yüksek basınçlı sistemden düşük basınçlı bir sisteme
geçerken buzlanmalara, basınç regülatörlerinin tıkanmasına neden olabilir.
Yoğuşma ile nem giderimin de olduğu
gibi bu metotta da biyogaz önce bir
yoğuşturucudan geçirilerek nemi belirli
bir seviyeye kadar alınır. Daha sonra
biyogaz, silika jel veya aktif karbondan
geçirilerek neminin çok büyük oranda
ayrıştırılması sağlanır.

6. Çift fazlı sistemde
(İki kademeli anaerobik
sistem) biyogaz üretimi
İki kademeli anaerobik sistem, tipik bir
anaerobik reaktör içerisinde gerçekleşen
asitleşme ve metanlaşma safhalarının iki
ayrı reaktörde gerçekleştiği yeni bir
anaerobik arıtma prosesidir. İki kademeli
anaerobik sistemde tipik bir anaerobik
reaktörün onda biri veya daha az bekletme süresi ile çalıştırılan asitleşme reaktörü ve buna seri olarak bağlı şekilde çalıştırılan bir metanlaştırma reaktörü bulunmaktadır. Metanlaştırma reaktörü tipik
bir anaerobik reaktör gibi, bekletme

Biyogaz fermantörü tavanına özel ahşap
çatı monte edilmekte, ahşap çatı üzerine
ise dokumasız kumaş keçe (non-woven)
yerleştirilmektedir. Bu kumaş keçe desülfürizasyon sisteminde filtre görevi görmektedir. Substrattan çıkan biyogaz gaz
toplama membranına doğru yükselirken, dokumasız kumaş keçenin altına
yerleştirilen borular sayesinde ortama
dışarıdan düşük (üretilen biyogazın %2-5
kadar) miktarda hava gönderilmektedir.
Biyogaz içerisindeki hidrojen sülfür
(H2S), fermantör içine verilen düşük miktarda hava ile birlikte aktif hale geçen
bakteriler tarafından kükürt’e (S) dönüştürülür [11].
2H2S + O2 → 2S + 2H2O

• Birini işe alırken süt içip içmediğini sorun, eğer içiyorsa ona bir şans verin. • Süt içen toplumlarda,
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süresi yaklaşık olarak 15 gün olacak
şekilde işletilmektedir. Bu nedenle içerisinde metanlaşma reaktörü için gerekli
olan tüm dönüşümlerin gerçekleştiği
asitleştirme reaktörünün hacmi, metanlaştırma reaktörüne göre daha küçüktür.
Asitleştirme reaktörü ile metanlaştırma
reaktörünün aynı tip anaerobik bir sistem olması gerekmemektedir [12].
İki kademeli anaerobik parçalanmanın
temel konsepti, anaerobik parçalanmanın iki temel mikrobiyal prosesi olan asitleşme (uçucu yağ asitlerinin, H2 ve
CO2’nin oluşumu) ve metanlaşma safhalarını birbirinden ayırmaktır. Bu iki reaksiyon değişik mikroorganizma türleri ve
popülasyonları tarafından gerçekleştirilmektedir. İki kademeli anaerobik parçalanma prosesi işletme şartlarının her bir
prosesteki baskın mikroorganizma grubuna göre ayarlanabilmesi konseptine
dayanmaktadır. İlk aşamada çok düşük
hidrolik bekletme süresi (HRT) ve çamur
alıkonma süresi (SRT) ile organik asit
oluşumu gerçekleşir ve ortam pH’ı düşer,
ikinci aşamada ise daha uzun HRT ve
nötr pH’da organik asitler metana dönüştürülür.
Asitleştirme reaktöründe düşük çamur
yaşı sayesinde, yavaş büyüyen metanojenik organizmalar sistemden yıkanarak
atılırken asidojenik organizmaların sistemde kalması sağlanır. Asitleştirme
reaktöründe kompleks substratların
büyük bir kısmının asitleştirilmesi sağlanarak bu susbstratların metanlaştırma
reaktörüne çok az miktarda geçişi sağlanmakta böylece de asidojen mikroorganizmaların gelişebilmesi için gereken
substratın olmaması metanojen mikroorganizmaların burada daha baskın
olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle
amaç bu farklı mikroorganizma topluluklarının her birisi için optimum çevre şartlarının sağlanmasıdır. Böylelikle bütünde
daha hızlı bir reaksiyon gerçekleşmesi
sağlanmaktadır. İki fazlı anaerobik parçalanmayı optimize edebilmek için asitleştirme reaktörünün, metanojenler için
substrat olan asitlerin oluşumuna doğru
işletilmesi gerekmektedir.
Metanojenlerin direk olarak sadece asetik asit, formik asit ve hidrojeni kullanabildikleri, bütirik asit ve propiyonik asitin
kullanılabilmesi için özel mikroorganizma grupları tarafından başka bileşiklere
dönüştürülmesi gerektiği anlaşılmıştır.

7. Biyogazın araçlarda kullanımı
Biyogaz, hem binek taşıtlarda hem de
ağır vasıtalarda yakıt olarak kullanılabilmektedir. Biyogazın motorlu taşıtlarda
yakıt olarak kullanılabilmesi için biyogaz
içerisindeki metan oranının %97’ye
kadar yükseltilmesi ve içeriğindeki H2S’in
23 mg/Nm3’ün altına çekilmesi gerekmektedir. Bazı ülkelerin biyogaz standartları Tablo 1’de verilmiştir.
Saflaştırılarak metan oranı yükseltilen
ve H2S’i ayrıştırılan biyogaz, 200-250
bar basınç altında sıvılaştırılarak, benzin-biyogaz veya benzin-sıvılaştırılmış
doğalgazla (CNG) çalışabilen çift yakıt-

lı motorlu taşıtlarda kullanılabilmektedir. Taşıtlarda biyogaz kullanılması
durumunda NOX, HC emisyonu ve partikül miktarı azaldığı için biyogaz çevre
dostu bir yakıt olarak da nitelendirilmektedir.

8. Sonuç
Bu çalışmada biyogaz üretim ve enerji
dönüşüm teknolojilerinde yakın tarihte
uygulama bulan teknolojik gelişmeler
tanıtılmış, bunların sağladığı avantajlar
ve kısıtları irdelenmiştir. Ele alınan başlıca yeni yaklaşımlar; yüksek katı madde
oranında çalışma imkanı veren kuru fermantasyon teknolojileri, termofilik çalışma şartlarının yaygınlaşması, biyogazdan biyometan üretimi, H2S ve nem
giderme teknolojilerinde yeni uygulamalar, çift fazlı sistemde biyogaz üretimi ve
biyogazın araçlarda kullanımının yaygınlaşmasıdır.
Kaynaklar:
1- BP Statistical Review of World Energy,
June 2009.
2- Kaya, D., Tırıs, M., Yaldız, O., Saraç, H.İ.,
Ekinci, K., Koçar, G., Karaman, N., Ayan, E.,
Saraç, M. “Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan
Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim
Sisteminde Kullanımı (BİYOGAZ) Projesi”,
Mühendis ve Makine, Sayı: 593, Sayfa: 1-14,
(2009).
3- Kaya, D., Çağman, S., Eyidoğan, M.,
Aydoner, C., Çoban, V., Tırıs, M., “Türkiyenin
Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli
ve Ekonomisi”, Atık Teknolojileri Dergisi, Sayı
1. Sayfa: 48-51, (2009).
4- Torsten F., Krieg A., About Dry
Fermentation in Agriculture, Biogas Journal
Nr.1, p.12-16, (2001).
5. Radwan A. W., Sebak H. A., Mitry N. R.,
El-Zanati E. A. and Hamad M.A., Dry
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Residues, Biomass and Bioenergy, Vol.5, pp.
495-499, (1993).
6. Kaya, D., Çağman, S., Çoban, V., Yağmur,
A., Eyidoğan, M., Akgün, F., Tırıs, M. Kuru
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