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Süt fiyatları artmaz
ise, asıl kıyamet 2013

yılında kopacak.

Sayfa 3’te

Sevgili dostlar,
Döne döne yazmaktan başımız döndü. Et
ve Süt insanın ömrü boyunca kolay ve
ucuza ulaşıp bolca tüketmesi gereken hay-
vansal protein kaynaklarıdır. Özellikle de
geleceğimizin garantisi olarak kabul ettiği-
miz genç beyinlerimiz için tüketilmesi ön
şarttır. Stratejik öneme sahip, serbest piya-
sa koşullarına bırakılmaması gereken temel
besin hammaddeleridir.

Sayfa 16’de

Y eni yıl yeni umutlar demektir. Haydi, gelin birlikte Et ve
Süt üreticisinin umutlarının sesi olmaya çalışalım. 
Bu umutlar hayal değil aslında gerçek olmalı.

HÜKÜMETİMİZ 2013 YILINI SÜT 
İÇME YILI İLAN ETSE,
•Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca
sütün faydaları ve süt içme alışkanlığı-
nı arttıracak kampanyalar düzenlen-
se, televizyonlarda kamu spotları
oynatılsa,
• Sayın Cumhur Başkanımızın
ve Başbakanımızın eşleri bu
sosyal sorumluluk projesine
sahip çıkarak ülke çapında top-
yekun bir çalışma başlatsalar,
• Büyükşehir Belediyeleri, alım
gücü düşük kesimin de süt ve süt
ürünlerine kolayca erişimini sağla-
yacak ‘’HALK EKMEK‘’ gibi
‘’HALK SÜT ‘’satışına başlasalar,
• Okul sütü bütün yıl ve her gün olsa,
• Süt ve süt ürünlerinin ihracatına destek
verilse ve ihracat patlaması yaşansa,
• Sadece SÜT için özel bir düzenleme kurumu
kurulsa, süt fiyatlarını  1 kilo süt =1,5 kilo yem paritesine göre
belirlese,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından verilen çiğ süt desteği, çiğ süt fiyat
ihalesinde bahsedildiği üzere 15 kuruş
olması beklenirken, 6 kuruştan 8 kuruşa
çıkarıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açtı-
ğı okul sütü ihalesine toplam 6 firma teklif
verdi. Bölgesine göre verilen en uygun tek-
lifler şöyle: 1.Kısım Doğu Anadolu-Ege;
Dimes-Pınar iş ortaklığı, 2.Kısım İç Anadolu-
G. Doğu Anadolu; Güney Süt AŞ, 3.Kısım
Marmara-Karadeniz; Ak Gıda, 4.Kısım
Akdeniz; Yörükoğlu Süt ve Süt ürünleri AŞ.
Okul Sütü dağıtımı Okulların açıldığı
11.02.2013 tarihinde başlaması ve 2012-
2013 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi
boyunca haftada 3 gün süreyle devam
etmesi planlanıyor.

Okul Sütü İhalesi 
20.12.2012 de yapıldı

30 bin Çiftçinin Tarım Kredi
Borcu Ertelendi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı 30
bin 499 çiftçinin toplam 303 milyon 392
bin liralık kredi borcu, hükümetin çıkardığı
kararname ile bir yıl ertelendi.
Başta kuraklık olmak üzere tabii afetlerden
en az yüzde 30 oranında zarar gören çiftçi-
lerin Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne
ve Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarının
yüzde 5 faizle ve bir yıl süreyle ertelenmesi
kararlaştırıldı. Borcunun yüzde 60’ını öde-
yen çiftçiler yeniden kredi alabilecekler.  

• Kaba yem sorununu çözmek için acil tedbirler alınsa, Meralar
yem bitkisi yetiştirmek için üreticiye verilse,

• Her türlü canlı hayvan ve et ithalatı durdurulsa,
üreticinin yüzü gülse,

• Süt üreticileri tek çatı altında birleşse
sütünü ihale yolu ile satabilse fiyatını

kendi belirleyebilse, hatta kendi
sütünü kendi işler hale gelebilse,

• Bakanlık, Süt Üretici
Birliğine destek verse 4 bölge-
de 4 tane süt tozu kulesi
kurulsa ve arz talep dengesi-
ni üretime göre üreticiler
ayarlasa,
• Ziraat Bankası vermiş
olduğu kredilerin ödemele-
rini faizsiz olarak bir yıl öte-

lese,
• Satılık çiftlik tabelaları

yerine ‘’Hastalıklardan Ari
Çiftlik’’ tabelaları artsa ve hayvan

ithal etmek yerine ihraç eden ülke
olsak,

• “Sakla samanı gelir zamanı” atasözünü
bir daha hatırlamasak,

Bu temennilerimizin gerçek olması ümidi ile TÜSEDAD Derneği
olarak herkesin yeni yılını kutlarız.

“Hastalıklardan Ari İşletme” sayısı artıyor…

2013’ü beklerken!

21 Aralık’ta
kıyamet kopacak

demişlerdi

Aksa Tarım Genel Müdürü Göksel Göçer ile Aksa
Samsun Gelemen İşletmesi’nin ‘Hastalıklardan

Ari İşletme’ belgesini alması vesilesiyle keyifli bir soh-
bet gerçekleştirdik. 
Hem Samsun’da faaliyet gösteren Gelemen İşletmesi
hakkında hem de arilik süreci hakkında Göksel
Bey’den faydalı bilgiler aldık.

Sayfa 13’te
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yaratmış olur. Neticesinde, ken-
disiyle birlikte nihai tüketicide
kazanmış olur.
İnanın, bu iki maddenin hayata
geçirilmesi ile sektördeki (fiyat
istikrarsızlığından kaynakla-
nan) kayıkçı kavgası son bula-
caktır ve sektör hızla gelişimini
tamamlayacaktır. Çünkü o
zaman süt değer fiyatına satı-
labilecektir.
Sıra bildiğimiz atasözünü tek-
rarlamaya geldi, “Ağlamayana
Meme Yok” derler.

Süt Üreticileri Merkez Birliği’nin
Sn. Başkanı ve yardımcıları:
İnanın temsil ettiğiniz, üyeleri-
niz ile büyük ve güçlü bir ailesi-
niz. Hükümetimiz, talep ettiği-
nizde bu iki projeyi hayata geçi-
rebilmeniz için destek vermez-
ler mi? Bence verirler. 
Yeni yıl umut demektir. 
İyi seneler.
Sevgi ve saygılarımla…

Adnan YILDIZ
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

D öne döne yazmaktan
başımız döndü. Et ve
Süt insanın ömrü

boyunca kolay ve ucuza ulaşıp
bolca tüketmesi gereken hay-
vansal protein kaynaklarıdır.
Özellikle de geleceğimizin
garantisi olarak kabul ettiğimiz
genç beyinlerimiz için tüketil-
mesi ön şarttır. Stratejik öneme
sahip, serbest piyasa koşulları-
na bırakılmaması gereken
temel besin hammaddeleridir.
Yurttaşlarının fiziksel ve zihin-
sel gelişimlerini sağlamak ülke
yönetimine talip olanların

temel görevidir.
O halde sesimize kulak verilme-
li; kuzuyu kurda teslim ettiğiniz
sürece bu sektör (verdiğiniz tüm
desteklere rağmen) ayağa kal-
kamaz. Kuzuyu kurda teslim
etmemek için kuzunun gelişimi-
ni tamamlayabilmesinin şansı-
nın verilmesi lazım. Kuzular bir-
leşip sürüyü oluşturduğu zaman
kurt sürüden kuzu kapamaz.
Ülke genelinde 400 binden
fazla üyesi olan “Süt Üreticileri
Merkez Birliği” devletin koruma-
sı altında desteklenmelidir diye
düşünüyorum. Ucuz krediler ve

hibeler sağlanması ile Süt Üreti-
cileri Birliği;
- Çiğ sütün bolca üretildiği
Trakya, Marmara ve Ege bölge-
lerine süt tozu fabrikaları kura-
bilir. Devlet alım garantisi verir
(bu bir destekleme şeklidir).
- Bir sonraki etapta sağlanacak
ucuz kredi imkanları ile oluştu-
rulacak modern mandıralarda
süt üreticileri ürettikleri çiğ süt-
lerinden yöresel niş ürünler
yapabilirler. Kendi ürettiği ham-
maddeyi mamul hale getirip
pazarlayabilir. Böylece, ürettiği
hammaddeden katma değer

Sevgili dostlar,
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• Süt içen biriyle öpüşmek, sigara içen biriyle öpüşmekten daha güzeldir.

Hayvancılığın geliştiği veya
modern hayvancılığın yapıldığı
işletmelerde, süt fiyatlarını belir-

leyen en önemli unsur sütün kalitesidir.
Bu nedenle süt üreticileri bu pazarda
rekabet edebilmek için yüksek kalitede
süt üretmek zorundadır. Bu nedenle de
kaliteli süt üretmek için bazı önemli yöne-
timsel kararlar alıp uygulamak durumun-
dadır. Bu kararlar şu noktalar bakımın-
dan önemlidir; 
1. Maksimum süt verimi elde etmek, 
2. Mümkün olan en kısa sürede sağımı
gerçekleştirmek, 
3. Sağım sırasında meme başı, meme başı-
nın son bölümü ve memeye zarar verme-
mek,
4. Sağım sırasında sütün biyokimyasal
yapısında meydana gelebilecek olumsuz
etkiyi önlemek. 
Sağım sırasında meme başında ve süt
kalitesinde meydana gelen değişiklikler,
sağım makinelerinden daha çok, sağım
prosedürüne bağlıdır. Bu nedenle sağım
prosedürünün nasıl yapıldığı son derece
önemlidir.
Meme başı kanalı meme dokusunu bakte-
rilerin invazyonuna karşı koruyan primer
savunma mekanizmalarından birisidir. Bu
yapı keratin bir tabaka ile döşelidir ve
meme içi enfeksiyonları önlemek için bir-
takım görevler üstlenmiştir. Özellikle
yüksek süt verimli ineklerde sağım süresi-
nin normalden uzun, vakum düzeyinin
yüksek ve sağım başlıklarının iç lastikleri-
nin sertleşmiş olması, keratin tabakaya
zarar vermekte, sonucunda da meme içi
enfeksiyon riskini artırmaktadır.
Sağım makineleri, memenin ilk savunma
mekanizması olan meme başı derisi,
meme başı kanalı ve mukozasında enfek-

siyonlara karşı direnç mekanizmalarına
zarar vererek,  mastitise karşı duyarlılık
artışına yol açmaktadır. 
Örneğin sağım öncesi meme başları yete-
rince kurulanmaz ise sağım başlıkları
meme başına iyi tutunamaz ve kayar.
Bu sırada sisteme hava girişi olur. Bu
durumda meme başı kanalına tutunmuş
veya süt içerisindeki bakteriler ters vaku-
mun etkisiyle sağım sisteminden meme
başı kanalına girer. Sisteme hava girmesi-
nin en önemli nedenleri;
Sağım başlıklarının kayması, sağım baş-
lıkların meme başına doğru pozisyonda
takılmayışı ve sağım başlıklarının çıkarıl-
ması sırasında yapılan hatalardır. Sağım
makinelerinin meme sağlığı üzerinde
sınırlı da olsa bir rolü bulunmaktadır.
Sağım makinelerinin meme sağlığı prob-
lemleri üzerine etkisini araştıran çalışma
sonuçlarında, sağım makinelerinin etkisi-
nin % 6 - 20 arasında değiştiği belirtilmiş-
tir.

Sağım makineleri mastitise şu şekilde
neden olmaktadır.
1. Vektör görevi görerek,
2. Meme başının son bölümünde hasara
yol açarak,
3. Meme başının son bölümünde bakteri
kolonizasyonunda artışa neden olarak,
4. İmpact etkisi yoluyla
5. Memede süt bırakarak (tam olmayan
sağım)
6. Aşırı sağım 
7. Voltaj etkisiyle.

1. Vektör Görevi
Sağım makineleri bakterilerin inekler
veya meme lobları arasında geçişini
kolaylaştırırlar (vektör görevi görür) yani
mikroorganizmalar makineden memeye
fiziksel transferinde rol oynarlar. Bu
şekilde bakterinin inekten ineğe bulaşma-
sı mümkün olur. Sağım makinelerinin bu
etkisi sağımlar arasında iç lastiklerde bak-
terilerle kontamine süt kaldığında söz
konusudur. Yapılan çalışma sonuçlarında
S. aureus ile enfekte ineklerin sağımı sıra-
sında iç lastiklere bu bakterinin kontami-
nasyonu olur ise gelecek sağımlarda 6-8
ineğe bu patojenin bulaştığı bildirilmiştir.
Özellikle iç lastiklerde çatlak, yırtık varsa
bu risk oldukça artacaktır. Çünkü çatlak
ve yırtık bölgelere bakterilerin tutunması
daha kolaydır. Sağım makinelerin bu
şekilde neden olabileceği mastitisleri
önlemenin yolu backflushing’tir veya
sağımlar arasında sağım başlıklarının kay-
namış su içindeki dezenfektan ile dezen-
fekte edilmesidir.

Sağım başlıklarının iç kısmınsa süt top-
lanması. Sağım başlıklarının iç kısmında

Prof Dr. Ayhan BAŞTAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Sağım makinalarının
mastitisteki rolü
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toplanan süt sağım sırasında inekler ara-
sında bakterilerin yayılmasına neden ola-
bilir. O nedenle her ineğin sağımından
sonra sağım başlıklarının yıkanması
gerekmektedir.

2. Meme başının 
son bölümünde hasar
Meme başı kanalı yeni meme içi enfeksi-
yonları önlemek için primer savunma
mekanizmasıdır. Sağım makinelerinin
fonksiyon bozuklukları meme başının son
bölümünde ve meme başı derisinde hasa-
ra yol açarak mastitis riskini artırmakta-
dır. Özellikle meme başı derisindeki kesik
yaraları, çatlaklar gibi patolojik yapılar,
bu bölgelerde S. aureus ve S. dysgalactia
gibi bakterilerin çoğalması için ideal bir
ortam oluşturmakta, bu şekilde bakterile-
rin üremesine yardım etmektedir. Özel-
likle meme başı deliğine yakın yaralan-
malarda bakterilerin meme içine girişi
oldukça kolaylaşacaktır. Sağım makinele-
rinin memenin uç kısmında en sık yaptığı
değişiklik meme başı hiperkeratozudur.
Hiperkeratozun en önemli nedeni sağım
süresinin uzaması, yüksek vakum, iç las-
tiklerin yırtık olması ve sağım başlıkları-
nın düzgün çıkarılmayışıdır.

Meme başı hiperkeratozunda, meme
başının son bölümünün iç kısmı dışarı
doğru yönelmiştir. Sağım makinelerinin
fonksiyon hatalarına bağlı meme başı
sonunda noktacıklar şeklinde kanama
odakları ve meme başında çatlaklar şekil-
lenir. Bu gibi meme başı derisindeki
hasarlar, bu bölgelerde bakterilerin kolo-
nizasyonu ve meme içi enfeksiyonlara yol
açabilir. Sonuç olarak meme başı derisin-
deki her türlü hasar yeni meme içi enfek-
siyon riskini artıracaktır. 

Sağım makinaları fonksiyon hatalarına
bağlı üstteki ok ile meme başı derisi altın-
daki peteşiyel kanama odakları, alttaki ok
ile de hiperkeratoz gösterilmiştir.

3. Meme Başı Kanalına
Bakterilerin Kolonizasyonunu
Sağlama
Pulsasyon sağım sırasında meme başı
kanalındaki keratin plağın düzenli olarak
uzaklaştırılmasına, bu şekilde meme başı
kanalından aşırı miktarda keratin plak
oluşumuna engel olur. Keratin tabakası
havalanan bir kağıt gibi görev yapar ve
meme başı kanalındaki bakterilerin o böl-
gelerden uzaklaştırılmasını sağlar. Şayet
sağım makinesinde pulsasyon problemi
varsa meme başı kanalında üreyen aşırı
keratin doku uzaklaştırılamaz ve bunun

sonucu meme başı kanalında bulunan
bakteriler çoğalma fırsatı yakalar. Meme
başı kanalında aşırı miktarda biriken
keratin süt çıkış hızını yavaşlatır, bu şekil-
de bakterilerin sağımla dışarı çıkarılması-
nı engeller. Bu olaylar sonrası bu bölge-
deki bakteriler meme başı kanalına kolo-
nize olur, eğer penetrasyon gerçekleşir
ise mastitis riski artar.
Sağım makinelerinde pulsasyon problem-
lerine yol açan en önemli unsurlar; uygun
olmayan iç lastiklerin kullanımı, pulsas-
yon tüplerinin dar ve sağım pençelerinin
küçük oluşudur. 

4. Sağım Başlıklarının Kayması 
ve İmpact Etkisi
İmpact kuvveti ile sağım pençesi veya kısa
süt borularındaki bakteriler meme başı
kanalına doğru hareket ederler. İmpact
kuvveti sağım başlıklarının kaymasına
bağlı sağım başlıkları ile meme başı ara-
sında basınç farkı oluştuğu zaman şekille-
nir. Ayrıca impact kuvvetinin etkisiyle
meme başı kanalı açılır ve buraya bakteri-
ler penetre olur. Özellikle sağım öncesi
kirli meme başları yıkandıktan sonra iyice
kurulanmaz ise çevresel bakteriler iç las-
tiklerin içine girer ve iç lastiklerin üst kıs-
mında toplanır. Bu şekil ortaya çıkan kli-
nik mastitislerin oranı meme başlarının
iyice kurulanması ve sağım başlıklarının
kaymasının önlenmesiyle önemli derece-
de azalır. Sağım makinelerinde sağım
başlıklarının kaymasının çok çeşitli
nedenleri vardır. Bu nedenler; sağım baş-
lıklarının meme başına düzgünce yerleşti-
rilmemesi, vakum rezervinin yetersiz
oluşu, meme başlarının küçük veya çok
büyük olması, bu nedenle sağım başlıkla-
rı içinde uygunca durmaması, ineğin agre-
sif oluşu, sağım başlıklarının geniş olması,
vakum düzeyinde düşme, iç lastiklerin
uygun olmayışı, sağım başlıklarının ağır
olması ve sağım sırasında vakum dalga-
lanmalarıdır. 

5. Memede Süt Kalması
İneklerde sağım sonrasında bir miktar süt
(inekte 0.75, düvede 0,5 lt) memede kalır.
Örneğin memede herhangi bir nedenle
birkaç litre süt kalabilir. Bu durumda
rezidüe süt nedeniyle süt somatik hücre
ve bakteri sayısı artabilir. Ayrıca memede
bakteriler çoğalır ve klinik mastitis riski

artar. Özellikle sağımın tam gerçekleşme-
diği durumlarda meme başı kanalında S.
agalactia gibi bakteriler hızla çoğalır ve
bu bakteriye bağlı mastitis riski artar.

6. Aşırı Sağım 
(Sağım Süresinin Uzaması)
Sağım süresinin uzaması meme başında
yaptığı hasar nedeniyle mastitis riskini
artırır. Araştırma sonuçlarında aşırı sağı-
ma bağlı meme başında konjesyon ve
hasar şekillenen ineklerde klinik mastitis
riskinde ve somatik hücre sayısında artış
saptanmıştır. Sağım süresinin uzaması,
sağım sonrası meme başına dikkatlice
bakılmasıyla ortaya konabilir. Eğer sağı-
mın sonlarında sağım başlıklarından süt
gelmiyorsa bu aşırı sağım demektir.
Sağım süresinin uzaması memenin sağı-
ma iyi hazırlanmayışının bir sonucu da
olabilmektedir.

7. Voltaj Etkisi
Sağım makinelerinden bazı durumlarda
ineğin vücuduna elektrik akımı geçebil-
mektedir. Özellikle 1 volt’un üzerindeki
akımlar meme sağlığını etkileyebilmekte-
dir. İneklerin elektrik akımına karşı reak-
siyonları değişkendir. Genelde elektrik
akımı inekler üzerine 3 türlü etki yap-
maktadır. Bu etkiler; davranış ve sağım
özelliğindeki değişiklikler ile süt verimin-
deki düşmedir.
İnekte elektrik akımına bağlı ilk tepki
sağımhaneye girmekte gönülsüzlüktür.
Ayrıca elektrik akımı etkisindeki inek
sağım esnasında sinirlidir, huzursuzdur ve
sağım başlıklarını tekmeler. Ayrıca sağım
sırasında sık sık ürinasyon ve defekasyon
yapar. Sağımhanede ineklerde bu tür dav-
ranışlar görüldüğünde elektrik voltaj
problemleri de akla gelmelidir. Şayet
sağımhaneye inekler gönüllü giriyor ve
sağım sırasında huzurlu ise voltaj proble-
mi söz konusu değildir. Sağımhanede vol-
taj problemi yaşayan ineklerde süt tam
anlamıyla indirilmez. Bu durumda klinik
mastitis riski de artabilir. 
Özetlemek gerekir ise sağım makineleri
ile meme sağlığı arasında çok yakın bir
ilişki vardır. O nedenle sağım makineleri-
nin periyodik bakımlarının yapılması ve
sağım hijyenine uyulması ile sağım maki-
nelerinin meme sağlığı üzerindeki olum-
suz etkisi asgariye indirilebilir. Bunlara ek
olarak; sağım makineleri ile inekler veya

meme lobları arasında bakterilerin taşın-
masını önlemek için mastitisli inekler, en
son sağılmalı, iki ineğin sağımı arasında
sağım başlıkları dezenfektanlı bir solüsyo-
na daldırılmalıdır. Ancak, dezenfektan
maddenin süte geçmesinin engellenmesi
için sağım başlıkları su ile durulanmalıdır.
Sağım başlıkları ise içinde dezenfektan
solüsyonu bulunan kovaya ikişer ikişer
daldırılmalıdır. Çünkü 4 sağım başlığı
aynı anda kovaya daldırıldığında, hava
basıncının engelleyici etkisi nedeniyle
dezenfektanlı su, sağım başlıklarının dip
kısımlara kadar ulaşamaz. 
Sağım makinelerinin meme sağlığı üzeri-
ne bir diğer etkisi sağım süresinin uzama-
sı ve sütün tam indirilmemesine bağlı
memelerde süt kalması nedeniyledir. Bu
nedenle sağım tamamlandıktan hemen
sonra, sağım başlıkları çıkartılmalı, aksi
takdirde meme başı derisi veya meme

başının son kısmı zarar görebilir.
Başlıkların çıkartılması sırasında oluşan
ani basınç değişimleri de önemli riskler
oluşturur. Zorla yapılan ayırma işlemi
veya sağım başlıklarının aniden düşmesi
küçük süt damlacıklarının açık olan
meme başı deliğinden meme başı sister-
nasına doğru yönelmesine sonuçta
memeye bakteri girişine neden olur. O
nedenle, yarı otomatik sağım sistemlerin-
de sağım başlıkları çıkartılmadan önce
sağım pençesi üzerindeki vakum düğmesi
kapatılmalıdır. Bu dezavantajı gidermek
için otomatik sağım sistemlerinde vaku-
mun kapatılması ve sağım tamamlandık-
tan sonra sağım başlıklarının memeden
uzaklaştırılması, kendiliğinden yapılacak
şekilde dizayn edilmiştir.

• 3 beyazdan uzak durun diye kastedilen süt değildir.  • Süt içmek abonelik gerektirmez.
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KONUK YAZAR

etti. Teşhir edilen et ve süt firmaları ara-
sında çok köklü ve marka olmuş firma-
ların da olması dikkat çekiciydi.
Bakanlık, et ve et ürünleri tebliğini
değiştirerek kırmızı et ve beyaz et karışı-
mını yasakladı.

6-Adli olaylar arttı
Balıkesir ve birçok ilde ölmüş, kesilmiş
hayvanları yaşıyor gibi göstererek dev-
letten haksız yere destek alan bir çete
ortaya çıkarıldı. Ayrıca, Lüleburgaz
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
yürütülen soruşturma kapsamında Et ve
Balık Kurumu, Hijazi ve Lüleburgaz’da
faaliyet gösteren Büyükkarıştıran
Kesimhanesi yöneticileri tüketiciye has-
talıklı ve ölü hayvan eti satmak ve daha
bir dizi suçlama ile haklarında iddiana-
me hazırlandı ve bazıları tutuklandı.

7-Destekler arttı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
verilerine göre, 2002 yılında 83 milyon
lira olan hayvancılık desteği, 2011’de
1,7 milyar liraya ulaştı. Bu yıl ise 2,4 mil-
yar lira destek verilmesi öngörülüyor.
Tarım destekleri bütçesinde hayvancılı-
ğın payı 2002’de yüzde 4.4’ten 2012’de
yüzde 28’e yükseldi. Bu desteklerle
Türkiye’nin hayvancılıkta çağ atlaması,
üretimde, ihracatta patlama yapması
gerekirken, çağ atlamak bir yana her
geçen gün daha fazla dışa bağımlı hale
geldi.

8-Koç ve McDonalds çekildi
Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle ithal
ucuz etle rekabet edemeyen dev firma-
lar bile piyasadan çekilmek veya onlar
da ithalat yapmak zorunda kaldı.
Kurulduğunda Türkiye’nin en büyük
hayvancılık işletmesi olan Şanlıurfa’daki
Koç Ata Çiftliği besicilikten çekilmek
zorunda kaldı. Kendi restoranlarının et
ihtiyacını karşılamak üzere hayvancılık
sektörüne giren dünyanın en büyük
fast-food mağazalar zinciri
McDonalds’da ithalata ve yüksek girdi
maliyetleri nedeniyle hayvancılık sektö-
ründen çekildi. Büyüklerden bazıları
havlu atarken bazıları da ithalatla yolu-
na devam etti. Küçük ve orta ölçekli bir-
çok besi işletmesi ise ithalat karşısında
dayanamayarak sektörden çekildi.
Gazetelerde “satılık çiftlik” ilanları arttı.

9-Süt hayvanları kesiliyor
Besiciler gibi süt hayvancılığı yapanlar-
da büyük sıkıntı içinde. Süt hayvanları
kesime gidiyor. 2008 yılında benzer bir
süreç yaşanmış ve 1 milyon süt hayvanı

Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net 
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

Hayvancılıkta 2012’de 
12 önemli gelişme…

Bir yılın daha sonuna geldik.
Tarımda bu yıla damgasını vuran
pek çok olay sayılabilir. Fakat en

önemli olanı kuşkusuz ki Türkiye’nin
cumhuriyet tarihinde ilk kez saman ithal
etmesi oldu. Tarım ülkesi Türkiye, saman
ithal eder duruma geldi. Hayvancılık sek-
töründe 2012’de yaşanan önemli geliş-
melerden bazıları şöyle:

1-İneklere “fazla kilo” 
cezası verildi
Hükümet, hayvancılıkta 2010 yılından
beri ithalat politikası uyguluyor. Canlı
kasaplık, besilik, kurbanlık hayvan itha-
latı ile karkas et ithalatı 3 yıldır yapılıyor.
İthalat sürerken zaman zaman çok traji-
komik olaylar yaşanıyor. Bunlardan biri-
si de Avustralya’dan besilik dana ithal
eden bazı besicilere kesilen milyonlarca
lira “fazla kilo” cezası. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü’nün belirlediği “Besilik
Sığır İthalatı İçin Teknik ve Sağlık
Şartnamesi’ne göre, ithal edilecek canlı
besilik sığırların erkek, kültür ırkı ve
bunların melezi olması, hayvanların her
biri 12 aylıktan küçük ve ağırlığı 300
kilonun altında olması şartı var.
Avustralya’dan besilik dana ithal eden
bazı besiciler hayvanlarını tam gemiye
yükleyecekken Bakanlık, bu ülkede mavi
dil hastalığı olduğunu bu nedenle ek bir
teste tabi tutulmasını istedi. Hayvanlar
yaklaşık bir ay bekleyince kilo aldı.
Hayvanlar Türkiye’ye girişte gümrükte
tartıldı ve 300 kilodan fazla olan besi
danalarına çok yüksek cezalar kesildi.
Öyle ki, bir iki kilo için milyonlarca lira
ceza yiyen besiciler oldu. Besiciler,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde
girişimlerde bulundu. Ancak sonuç ala-
madılar. Kendilerine kesilen cezanın
yüzde 10’nun ödenmesi istendi. Bu
yüzde 10 bile çok yüksekti, bazıları
ödedi. Bazıları mahkemeye gitti.
Mahkeme besicileri haklı buldu. Üst
mahkemenin kararı bekleniyor. Bu
arada Bakanlık 300 kilo üst limitini
esnek hale getiren önlemler aldı.

2-Bakanlığın “erkek”
inekleri doğurdu!..
İthalat politikasının doğurduğu bir
başka traji komik olay ise Diyarbakır’da
yaşandı. Damızlık gebe düve alarak hay-
vancılık işletmesi kuran Diyarbakırlı iki
girişimci hayvanları doğum yaptıktan
sonra baklanlığa başvurarak doğan
buzağılara kulak küpesi istedi.
Bakanlıktan aldıkları yanıt çok ilginçti:

“Sizin hayvanlar erkek, doğurmuş ola-
maz”. Hayvanlar ithal edilirken yanlışlık-
la erkek kaydedilmiş. Hayvanların cinsi-
yetini belirlemek için komisyon kuruldu.
Komisyon “bunlar süt ineği” diye rapor
verdi. Fakat Bakanlık hatasını kabul
etmek yerine bu hayvanların hemen
kesilmesini istedi. İşletme sahipleri hak-
kında soruşturma açıldı.

3-Sıfır faizli kredide 
şartlar değişti
Devletin hayvancılık yatırımı yapanlara
sağladığı sıfır faizli kredilerle ilgili birçok
sorun yaşandı. Kredinin faizi sıfır diye
açıklandı ama Ziraat Bankası’nın geçmi-
şe yönelik uyguladığı ve her yıl aldığı
komisyon bu krediyi sıfır faizli olmaktan
çıkardı. Sıfır faizli kredi almaya hak kaza-
nanlar yeni yıla girerken kalan kredileri
alamadı. 2012’de sıfır faizli kredinin
yapısı değiştirildi. Hem sıfır faizli kredi
kapsamı daraltıldı hem de kademeli sis-
teme geçildi. 

4-Okul sütü programı başladı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
işbirliği ile okul sütü programı başlatıldı.
2011-2012 eğitim ve öğretim yılının son
bir aylık döneminde 25 gün süre ile 7 mil-
yon 185 bin öğrenciye haftanın 5 günü
200 mililitre uzun ömürlü (UHT) süt veril-
di. İlk hafta binlerce öğrenci dağıtılan bu
sütten hastanelik oldu. Günlerce tartışıl-
dı. Süt siyasetçilerin günlük tartışmasının
malzemesi oldu. Okul sütü programı çok
doğru bir uygulama olmasına rağmen
2012-2013 eğitim öğretim yılının ilk
döneminde uygulanmadı. İkinci yarıyılda
haftada 3 gün okullarda yine süt dağıtımı
yapılması öngörülüyor.

5-Et ve süt firmaları 
teşhir edildi
Bakanlık, büyük bölümü bal, et ürünleri
ve süt ürünleri üreticisi 49 firmayı teşhir

kesime gittiği için büyük kriz çıkmıştı.
Krizi atlatmak için üç yıldan beri canlı
hayvan ve et ithalatı yapılıyor. Devletin
verdiği sıfır faizli kredi ile kurulan binler-
ce işletme bugünlerde iflas etme ve kre-
dileri geri ödeyememe endişesi yaşıyor.

10-Saman ithalatı…
Tarım ülkesi Türkiye, cumhuriyet tarihin-
de ilk kez saman ithal etti. Dünyanın
yedinci, Avrupa’nın bir numaralı tarım
ülkesi olmakla övünen Türkiye, sap ve
saman ithal edecek duruma geldi.
Bunun için yasal düzenleme yapıldı.  Sap
ve saman ithalatı yasaklı ürünler kapsa-
mından çıkarıldı. İthalatın yolu açıldı. 

11-Tarım bakanı 
“şövalye” oldu
Fransa Hükümeti, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’e ‘Tarım
Alanında Şövalye Liyakat Nişanı’

(Chevalier dans l-Ordre du Merite
Agricole.) verdi. Türkiye, canlı hayvan,
et,ot ve saman ithal ederken Tarım
Bakanımızın Fransa’dan şövalyelik nişa-
nı alması düşündürücü değil mi?

12-EBK Genel müdürü 
istifa etti
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü
görevini 4,5 yıl sürdüren ve hayvancılık
sektörünün en zor döneminde görev
yapan Bekir Ulubaş, yılbaşına sayılı gün-
ler kala görevinden ayrıldı. Elbette bir
yılda daha birçok gelişme yaşandı. Öne
çıkanları özetleyerek hatırlatmak iste-
dik. Yeni yılınız kutlu olsun.

• Süt içen kişi çevreyi kirletmez. • Süt içmeyen birinin tedaviye ihtiyacı vardır.
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• Süt içmek, cinsel verimliliği arttırır. • Arabanıza yakıt alırken, kendinize de süt alın.

Prof. Dr. H. Melih YAVUZ

Beslenme ve döl verimi ilişkisi

Damızlık işletmelerde döl verimi-
ni etkileyen faktörlere geçen
sayıdaki makalemizde biraz

bahsetmiştik. Aslında, hayvana rahatsız-
lık veren her şey döl verimini etkileyen
bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tırnak hastalıkları, mastitis gibi klinik
rahatsızlıklar ve hatta hayvanın aşırı
efor sağlamasını gerektiren ya da konfo-
runu kötü etkileyen barınak hataları, kız-
gınlık takibindeki aksamalar, genital
organ hastalıkları gibi saymakla bitme-
yecek çok sayıda olumsuzluk döl verimi-
ni etkilemektedir. Fakat bu çok sayıdaki
faktöre ilaveten beslenme döl verimi
konusunda oldukça öneme sahip bir
etkendir. Döl verimi ile ilgili beslenmeye
bağlı olumsuzluklar asidozis, laminitis
ve diğer metabolik hastalıklardan, her
hangi bir besin maddesinin eksikliği
veya fazlalığından, rasyonun dengesizli-
ği ya da yemleme hatalarından kaynak-
lanabilir. Bu bölümde ineklerde beslen-
menin döl verimi üzerine olan etkileri
özetlenecektir.

BESLENMENİN DÖL 
VERİMİNE ETKİLERİ
Enerji
Belki de birçok çiftlikte rasyonun enerjisi
döl verimini etkileyen beslenme faktör-
lerinin başında gelmektedir. Yetesiz
enerji tüketimi hem düvelerde hem de
erken laktasyondaki ineklerde döl veri-
mini olumsuz etkilemektedir. Laktasyon
dönemi ile kuru dönemde aşırı enerji
alınması hayvanın yağlanmasına ve son-
raki laktasyon döneminde döl verim
kabiliyetinin zayıf olmasına neden
olmaktadır.
Düvelerin enerji bakımından eksik bes-
lenmesi geç kızgınlık göstermelerine
neden olur ve normal kızgınlık gösteren
düvelerin de enerji bakımından eksik
beslenmeye başlamaları ile kızgınlık faa-
liyetleri zayıflar. Örneğin büyük kısmı
kötü kaliteli bir kuru ot ya da samandan
oluşan bir rasyon ile beslenen düveler
soğuk geçen kış aylarında yeterli kızgın-
lık faaliyeti gösteremezler. Rasyonlarına
tahıl kırmalarından biri ilave edildiğinde
ya da bu hayvanlar iyi kaliteli bir çayır
otu ile beslenmeye başladıklarında
hemen kızgınlık faaliyetleri normale
döner.
Yüksek verimli ineklerde doğumdan
sonra negatif enerji dengesi de döl veri-
mini olumsuz etkileyen faktörlerin başın-
da gelmektedir. Yapılan çalışmaların
sonuçlarına göre, ineklerin normal
östrus aktivitelerine zamanında başla-
ması doğumdan sonraki ilk 3 haftadaki

negatif enerji dengesi ile yakından ilgili-
dir. Bu dönemde negatif enerji dengesi
ne kadar fazla olursa ineğin normal
yumurtalık faaliyetlerine başlaması o
kadar gecikmektedir.
Çoğu yüksek verimli inek doğumdan
sonra süt veriminden doğan enerji ihti-
yaçlarını karşılayacak düzeyde enerji
tüketemez ve canlı ağırlık kaybı başlar.
Doğumdan sonraki ilk 5 haftada 1 kon-
disyon (yaklaşık 60 kg)‘ dan daha fazla
canlı ağırlık kaybeden ineklerde ilk
tohumlamada gebe kalma oranı  % 17’ye
kadar düşmektedir. Oysa bu kondisyon
kaybı 0.5 kondisyon civarında olan inek-
lerde bu dönemde gebe kalma oranı
başka bir hastalıktan muzdarip değilse
% 65’i bulmaktadır. 
Laktasyonun son döneminde ya da
kuru dönemde yağlandırılan ineklerde
ise sonunu atamama, metritis eğilimi
artmakta ve doğumdan sonra bu hay-
vanlarda daha fazla yumurtalık kistine
rastlanmaktadır. Ayrıca bu hayvanların
doğumdan sonra yem tüketimleri daha
düşük olmakta ve bu nedenle birçok
metabolik hastalığa açık hale gelmek-
tedirler ve bu durum da döl verimi
kabiliyetlerinin düşmesine neden
olmaktadır.

Protein
İneklerde uzun süreli protein eksikliği-
nin döl verimini düşürdüğü ile ilgili bir
çok araştırma mevcuttur. Bunun yanı
sıra hayvanın ihtiyacını aşırı şekilde
aşan protein tüketiminin de önemli döl
verimi problemlerine yol açtığı kanıt-
lanmıştır. ABD ve İsrail’de yapılan çalış-
malar ineğin ihtiyacından % 10-15
daha fazla protein tüketmesinin gebelik
başına tohumlama oranını ve iki buza-
ğılama arasındaki aralığı artırdığını
ortaya koymuştur.
Bazı çalışmalarda ise ihtiyaçtan fazla pro-
tein tüketiminin döl verimi üzerine
olumsuz etkisi olmadığını göstermekte-
dir. Bu durum rasyon protein oranı ve döl
verimi etkileşimi ile ilgili daha fazla araş-
tırma yapılması gerektiğini göstermekte-
dir. Ancak, birçok çalışmada rasyonun
sadece protein oranının değil, rasyon
enerji kaynaklarının türü, proteinin
rumendeki eriyebilirlik oranı ve hızı gibi
birçok faktörün bir arada etkili olduğu
ortaya konmuştur. 
Aşırı olmayan fakat rumende çok hızlı
çözünen protein kaynaklarının varlığın-
da, ya da yine aşırı protein içermeyen
rasyonlarda kolay eriyebilen karbonhid-
rat kaynaklarının yetersizliğinde ciddi döl
verimi problemleri oluşmaktadır. Bu

yonlarda mutlaka vitamin-mineral katkı-
ları yapılması gerekmektedir. Aksi takdir-
de vitamin ve mineral eksikliğine dayalı
bazı hastalıklarla ve aynı zamanda süt ve
döl veriminde azalma gibi problemler ile
karşı karşıya kalınacaktır.
İneklerde vitamin A eksikliğinde cinsel
olgunluğun gecikmesi, yavru atma, son
atamama, metritis gibi bozukluklar
görülmektedir. Özellikle kötü kaliteli
kaba yem ile beslenen hayvanların mut-
laka vitamin A bakımından takviye edil-
mesi gerekmektedir. Uygun şekilde
yeşil rengini koruyarak kurutulmuş kuru
otlar iyi bir β -caroten kaynağıdır. β -
caroten A vitamininin ön maddesi oldu-
ğu gibi bir çok bilim adamı bu etkenin
döl veriminde Vitamin A dan ayrıca
kendi başına bir etkisi olduğunu ileri
sürmektedir. 
Mısır silajı ve güneşte kurutulmuş kaba
yemlerle beslenen hayvanlarda β -
caroten takviyesinin döl verimi üzerine
olumlu etkileri olduğu görülmüştür. β -
caroten noksanlığında aşağıdaki
bozuklukların oluştuğu belirtilmekte-
dir:

- Uterus involüsyonunda gecikme
- İlk kızgınlığa gelme zamanının 

gecikmesi
- Yumurtalık faaliyetlerinin doğumdan 

sonra gecikmesi ya da zayıflaması
- Yumurtalık kistlerinin artması
- Embriyonik ölümlerde artış

Araştırmacılar birçok vakada β -caro-
ten takviyesi ile sorunların çözüldüğü-
nü fakat vitamin A takviyesi ile aynı
olumlu etkinin alınamadığını bildir-
mektedirler. 
Yapılan birçok araştırmada Vitamin E ve
Vitamin D takviyesinin döl verimi üzeri-
ne belirgin bir etkisinin olmadığını gös-
termiştir. Fakat bu vitaminlerin eksikli-
ğinde görülebilecek birçok sağlık proble-
mi de döl verimi üzerine dolaylı yoldan
olumsuz etki yapabilecektir. Bu nedenle
hayvanların mineraller ve vitaminler
bakımından eksiklik yaşamayacakları
şekilde beslenmeleri döl veriminin iyileş-
tirilmesi konusunda mutlaka olumlu
etkileri olacaktır.
Sonuç olarak söylemek gerekirse inekle-
rin beslenmeleri ile döl verim kabiliyetle-
ri arasında çok yakın bir ilişki bulunmak-
tadır. Hayvanların döl verimi bakımından
birçok bozukluk ya da yetersizliği yaşa-
mamaları için, mutlaka,  kuru dönemden
başlamak şartıyla, yeterli ve dengeli bir
besleme programı ile beslenmeleri
gerekmektedir.

nedenle hayvanların süt ya da kan üre
azotu düzeylerinin takip edilmesi ve ras-
yondaki protein düzeyi ve rumende azot
kullanım yeterliliğinin takip edilmesi
gerekmektedir. Süt üre azotu düzeyinin
12-18 mg/dl arasında olması sağlanmalı-
dır. 
Bu amaçla rasyondaki işkembede kolay
çözünen protein kaynakları ile kolay eri-
yebilen karbonhidrat kaynaklarının iyi
dengelenmesi gerekir.

Mineraller
Rasyonda mineral yetersizliği ya da den-
gesizliği de döl verimi sorunlarına yol
açabilmektedir. 
Fosfor eksikliğinde ineklerde yumurtalık
aktivitelerinin zayıfladığı ve buzağılama
aralıklarının arttığı saptanmıştır.
Rasyondaki kalsiyum düzeyi ve kalsi-
yum/fosfor oranları ile döl verimi ilişkisi
ile ilgili yapılan çalışmalarda belirgin bir
sonuç elde edilememiştir. Ancak, hipo-
kalsemi durumunda son atamama ve
metritis olgularındaki artışın dolaylı ola-
rak döl verimi kabiliyetini azalttığı belir-
tilmektedir.
Özellikle kuru dönemde selenyum ve
vitamin E takviyelerinin ineklerde son
atamama ve doğum sonrası erken
dönemde görülen metritis olguları ara-
sındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda
çelişkili sonuçlar elde edilmiştir.
Araştırmacılar sonuç olarak selenyum
bakımından fakir olan yem maddeleri ile
beslenen ineklerde rasyona selenyum
takviyesinin ve E vitamini enjeksiyonları-
nın tavsiye edilebilir bir uygulama oldu-
ğu kanısına varmışlardır.
Yumurtalık aktiviteleri ile tiroid aktivitesi
arasında yakın bir etkileşim olduğu için
ineğin günde 15-20 mg iyot alması
gerektiği bildirilmektedir. Ancak ihtiyaç-
tan fazla iyot alımının hayvanın sağlığını
olumsuz etkileyeceği ve hastalıklara
karşı direnci düşüreceği de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Düvelerde aşırı potasyum tüketimi
erginliğe ulaşmayı ve yumurtalık aktivi-
telerinin başlamasını geciktirdiği sap-
tanmıştır. Diğer taraftan bakır, mangan
ve çinko gibi iz elementlerin noksanlığı
da döl verimi problemlerine neden
olmaktadır. Aynı zamanda flor zehirlen-
mesi de yavru atmalarla sonuçlanabil-
mektedir.

Vitaminler
Ticari yem karmaları ile beslenen hay-
vanlar uygun oranlarda vitamin ve mine-
ral takviyelerini alabilmektedirler. Ancak
ticari yem kullanmayan işletmelerde ras-
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• Süt içmek orman yangınlarını azaltır. • Süt içme oranıyla, hastalanma oranı ters orantılıdır.

Okul sütü 
ihalesi onaylandı 

İhale sonucuna göre, en avantajlı
fiyatları verip sözleşmeye davet edi-
len firmalar;

Doğu Anadolu ve Ege bölgeleri ihale kıs-
mında Dimes-Pınar Ortak Girişimi 51,5
kuruş,
Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu böl-
geleri ihale kısmında Güney Süt 49,9
kuruş,
Karadeniz ve Marmara bölgeleri ihale
kısmında Ak Gıda 53 kuruş,
Akdeniz Bölgesi ihale kısmında
Yörükoğlu 49 kuruş.
İhaleyi kazanan firmalar 11 Şubat 2013
tarihinde 2. yarıyıl başlangıcı ile birlikte
süt dağıtımına başlayacaklar. Türkiye
genelinde özel okullar dahil olmak üzere
ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini kapsa-
yan 30 bin 752 okulda toplam 6 milyon
172 bin 692 öğrenci için haftada 3 gün
olmak üzere 296 milyon 241 bin 216

kutu süt dağıtımı yapılacak. İhalede coğ-
rafi bölgelerin ayrıldığı kısımlar şöyle:
1.Doğu Anadolu ve Ege: 8,945 öğrenci
2.Güneydoğu ve İç Anadolu: 10,510
öğrenci
3.Karadeniz ve Marmara: 8,313 öğren-
ci 
4.Akdeniz: 2984 öğrenci 
Öğrencilere haftada 3 gün 200 ml süt
dağıtımı yapılacak. Üretici tarafından
baktığımızda 200 ml süt ortalama 50
kuruştan satın alınacak. 
Buna göre; Okul Sütü kapsamında dağı-
tılacak sütün litresi;
200 ml (50 kuruş) x 5= 2,50 TL / litre edi-
yor. Okul Sütü projesi sonuna kadar des-
teklediğimiz bir proje olmasına rağmen,
sanayici çiğ süt üreticisinden litresini 90
kuruşa aldığı sütü 2,50 TL’ye devlete
satarken, şapkamızı önümüze koyup
düşünmüyor değiliz.

Nejat DEVECİ 
ndeveci@superonline.com 

Masallarla
uyutulduk…

Bu kadar yüksek yem ve enerji mali-
yetleri ile 0,90 kuruşa çiğ süt üretip,
kredi borcu ödemek ancak masallar-
da olur.
ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin hay-
vancılığına ve tarımına verdiğimiz
destekler de unutulmamalı.
Biz çiğ süt üreticileri bu kadar masal
dinledik, uyuduk, uyutulduk ama
büyüyemedik. 
Biz uyudukça süt sanayicisi büyüdü.
Biz uyudukça inekler kesime gitti. 
Biz uyudukça hayvansal ürünlerde
ithalatçı olduk. 
Biz uyudukça saman, ot, yonca itha-
latçısı olduk. Artık uyumayalım,
masallarla uyutulmayalım.

2012 yılında da hayvancılık ile
ilgili üretici bol bol masal din-
ledi. Sıfır faizli krediler ile çift-

likler kuruldu. Çok karlı masalına ina-
nan yatırımcı hayvansal ürünler ve
canlı hayvan ithalatı karşısında iflas
ediyor.
Bol reklamlı sıfır faizli hayvancılık
kredi masalı, bankacılık tarihinde adı
bile duyulmamış masraf alma şekille-
ri ve fahiş komisyonları ile üreticinin
üzerinde yük oldu. "Çiftçim, köylüm,
üreticim borcunu %99 ödüyor" masa-
lını dinlerken üretici borçları üç katı-
na çıktı. Üreticiye ucuz yeşil mazot
söylemi mazot desteği masalı ile
kapatıldı. 
Kırsal kalkınma destekleri güneydo-
ğuya giderken, batıda yaşayanlara
kırsal kalkınma destek masallarını
dinlemek kaldı. 
"Süt üreticisinin arkasındayım.
Bundan sonra okullarda süt dağıtıla-
cak" masalı 21 gün sürdü. Şap,
Brucella, tüberküloz gibi hastalıklara
yenileri eklendi, arilik masal oldu.
Çiğ süt üreticisinin örgütlenme hikâ-
yeleri bin bir gece masallarını geçti.
Ulusal Süt Konseyi masal bile olamadı. 
Hayvancılığa, tarıma Cumhuriyet
tarihinin en büyük desteği masalı,
saman, ot, et, canlı hayvan ithalatı ile
sona erdi. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı "1
lt. çiğ süt karşılığı en az 1,5 kg. yem
alınmalı, bununla ilgili çalışıyoruz"
dedi. Bir seneyi geçti bu da masal
oldu. 

20 Aralık 2012 Perşembe günü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda
okul sütü ihalesi yapıldı. Gıda Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığı Okul Sütü ihalesinin
onaylandığını açıkladı. 
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LPC değeri: Mastitise neden olan birçok
etken, laboratuvar pastörizasyon ön işle-
mi ile ölmektedir. Bu değerin yüksek
olması sağım ekipmanlarının temizliği-
nin iyi yapılmadığını gösterir. 

Coliform bakteri sayısı: Sağım sistemi,
ekipmanları ve meme temizliğinin iyi
yapılmadığını gösterir. 

Mastitis Yönetim 
Fırsatları 
Tedavi: Mastitisli sütlerin kültürü ve anti-
biogram sonuçlarına göre veterineriner
hekiminiz ile beraber tedavi yöntemleri-
nize ve doğru ilaç kullanımına  karar
verebilirsiniz. 
Örneğin; bazı vakalarda (E.coli ) Gram(-)
bakteriyel etkenlerden meydana gelen
mastitis vakalarında meme içi ilaç uygu-
lamalarından çok,  destekleyici oral ve
damar içi sıvı infüzyonu  tedavileri, ineği-
nizin hayatta kalması için daha önemli
olabilir. 

Kuru Dönem Koruyucu Uygulamaları:
Yüksek SCC inekleri kuruya almadan

Süt üreten çiftliklerde, mastitisli
sütlerden ve tank sütünden
örnekler alarak,  kültür sonuçlarını

belirlemek, mastitise neden olan etken-
lerin neler olduğunu anlamak son dere-
ce önemli bir çalışmadır. Somatik hücre
sayısı (SCC) yüksek olan ineklerin tespiti
ve bunun hangi bakteriyel etkenlerden
kaynaklandığının bilinmesi, klinik masti-
tis oranının tahmin edilmesi, subklinik
mastitis durumunun seviyesi ve süt kali-
tesinin iyileştirilmesi için  fayda sağla-
maktadır.
Genel olarak özetleyecek olursak; labo-
ratuvar süt kültür sonuçları; mastitis era-
dikasyon programının uygulanması ve
klinik mastitis vakalarının azaltılması,
sağım prosedürünün ve sağım dezenfek-
tanlarının uygunluğuna karar verilmesi,
barınak hijyeninin gözden geçirilmesi,
düve yetiştirme ve kuru dönem prose-
dürlerinin iyileştirilmesi gibi bir çok kara-
rın alınmasında veri tabanı oluşturmak-
tadır. Tank sütü ve mastitisli sütlerin kül-
tür sonuçlarının yorumlanması; mastitis
kontrol programının sürdürülmesi ve
toplam süt kalitesinin iyileştirilmesi için
gereklidir. 

Tank Sütü ve Bireysel Süt
Sonuçlarının Yorumlanması
İçin Yol Haritası 
1- Tank sütünde kültür analizi yaparak
sürünüzde bulaşıcı mastitis etkenleri
olup olmadığını düzenli olarak kontrol
ederek, bulaşıcı mastitis etkenleri tespit
ederseniz, veteriner hekiminiz ile bera-
ber eradikasyon programına karar vere-
bilirsiniz. 
2- Tank sütü sonuçlarınızda daha çok
çevresel bakteri etkenleri görüyorsanız,
bu size yataklıklarınızın daha temiz
olması gerektiğini, sağımda meme
temizliğinin yeterli yapılmadığını gös-
terir. 
3- Tank sütünüzde çevresel bakteri etken-
leri gördüğünüzde, sağım ve temizlik
prosedürünüzü değiştirip tekrar tank
sütünüzü analiz ederek değişimin faydalı
olup olmadığını  kontrol edebilirsiniz. 

4- Sağım makinalarınızın temizliğinden
emin olmak için tank sütünde toplam
bakteri sayımı (LPC, SPC) yöntemlerini
kullanarak yapmanız gerekenler hakkın-
da karar verebilirsiniz. 

SPC: Tank sütü 13ºC  sıcaklıkta 18 saat bek-
letildikten sonra yapılan bakteri sayımı.
LPC: Tank sütü 62.8ºC sıcaklıkta 30 dak-
kika bekletildikten sonra yapılan bakteri
sayımı.

Yüksek SPC değeri: kirli inekler, sağım
öncesi kötü meme temizliği, yavaş
soğutma ve sağım ekipmanlarının kirlili-
ğini gösterir.

önce süt kültürünün yapılması en
uygun kuru dönem tedavi protokolünü
seçmenize yardımcı olur. Doğumdan
hemen sonra yapılacak CMT (California
Mastitis Test) testi ile hastalığın kuru
dönemde bulaşıp bulaşmadığını belirle-
miş olursunuz.

Sağım Sırası:  Bulaşıcı mastitis etkenleri
taşıyan (Staphylococcus aureus,
Streptecoccus agalactiae ve Mycoplasma
bovis) ineklerin belirlenmesi ve bu inek-
lerin sağıma en son alınması sürü içeri-
sinde inekten ineğe bulaşmaları oldukça
azaltacaktır. 

Kesim Kararı: Kronik, tekrarlayan vakala-
rın kesimine karar verilmesi ve işletme
için ekonomik değerini yitiren, hatta
zarar veren ineklerin tespit edilmesi.
Mycoplasma bovis mastitis etkeni ile kli-
nik mastitis gösteren ineklerin sürüden
uzaklaştırılması. 

Aşılama: Tüm sürünün ve tank sütünün
sonuçlarına göre sürüdeki gerekli hay-
vanların aşı ihtiyacı tespit edilebilir.

• Öss'de başarı için, çalışırken süt için.  • Süt içmek sanata olan saygıyı ve ilgiyi arttırır.

Laboratuvar mastit ve süt kültür
sonuçlarının yorumlanması 

Bakteri Genel İnfeksiyon Kaynağı En Çok Yayılma Sebebi Mastit Kontrol Yöntemi
Strep Sürüde diğer ineklerin İnekten ineğe bulaşma, meme Her inek için ayrı kuru havlu kullanın.
agalactiae enfekte olmuş memeleri dezenfeksiyon kapları, vb. Sağım Sonunda Memeleri güçlü bir dezenfektanla 

dezenfekte edin. Hastalık bulaşmış inekleri sürüden 
ayırın. Uygun kuru dönem tedavisi uygulayın.

Staph Sürüde diğer ineklerin İnekten ineğe bulaşma, meme Her inek için ayrı kuru havlu kullanın.  Sağım
aureus enfekte olmuş memeleri ve dezenfeksiyon kapları, sağımcı elleri, sonunda memeleri güçlü bir dezenfektanla

bu ineklerden kontamine kontamine olmuş sağım ekipmanları, dezenfekte edin. Hastalık bulaşmış kronik inekleri
olmuş yataklıklar. sağım sistemi ekipmanlarının ayarları. sürüden ayırın.Uygun kuru dönem tedavisi uygulanmalı.

Mycoplasma Sürüde etkenleri taşıyan İnekten ineğe bulaşma, meme Dikkatli bir şekilde sürüye inek katılmalı, bu inekler
bovis ineklerin varlığı, klinik ve dezenfeksiyon kapları, sağımcı elleri, için ayrı havlu kullanılmalı, uygun sağım

kronik mastitis vakaları. meme havluları. Solunum enfeksiyonu dezenfektanı seçimi, pozitif ineklerin en son sağıma
Dışarıdan satın alınan yoluyla etkenin sürüye bulaşması. alınması, klinik pozitif ineklerin sürüden çıkartılması.
hastalık taşıyan  düve ve 
ineklerin sürüye katılması

Non-ag İneklerin yaşadıkları İneklerin yataklıkları, ıslak kirli Yataklık ve barınak konforunun arttırılması, temiz
Streps çevre barınakları, kontamine olmuş ve kuru memelerin sağılması, sağım başlık

yataklıklar,ıslak sağım, eksik ve hatalı kaymasının engellenmesi,temiz yataklık malzemesi
sağım işlemleri, sağım başlıklarının kullanımı ve sıklıkla değiştirilmesi, inekleri
memeden kayıp hava alması. sağımdan sonra  yemlikte 30 dk. ayakta tutmak.

Coilforms İneklerin yaşadıkları çevre İneklerin yataklıkları, ıslak kirli barınakları, Yataklık ve barınak konforunun arttırılması, temiz ve
kontamine olmuş yataklıklar, Islak sağım, kuru memelerin sağılması, sağım başlıklarının
eksik ve hatalı sağım işlemleri, sağım kaymasının engelenmesi, temiz yataklık malzemesi
başlıklarının memeden kayıp hava kullanımı ve sıklıkla değiştirilmesi, inekleri sağımdan
alması, rutubetli hava, meme başı sonra yemlikte 30  dk. ayakta tutmak.
etrafında dışkı yükü ve kontaminasyonları

Staph. türleri İneklerin yaşadıkları çevre İyi temizlenmemiş memeler, sağım sonrası Sağım sonrası konsantre dezenfektan kullanımı,yataklık
dezenfektanının iyi uygulanmaması,sağım ve barınak konforunun arttırılması, temiz yataklık
öncesi meme temizliğinin iyi yapılmaması. malzemesi kullanımı ve sıklıkla değiştirilmesi, inekleri 

sağımdan sonra  yemlikte 30 dk ayakta tutmak.

Tank Sütü Bakteri sayımı değerlendirilmesi 

İdeal Önem almak Çok acil önlem
gerekli alınmalı 

SPC 5000 ve altı 5001-10,000 10,001 ve üstü
LPC 50 ve altı 51-100 101 ve üstü
COLİ 10 ve altı 11-100 101 ve üstü
SCC 200.000 ve altı 201.000- 500.000 501.000 ve üstü

Başak ERDEM
Agrita Tarım Hayvancılık
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ancak karlı bir yatırım.
AB ülkelerine baktığımızda özellik-
le Almanya da 8.000 tane biyogaz
tesisi kurulmuş.
Alman hükümeti 1 Kwa elektrik
için 23 Euro cent ödüyor. Biz de ise
13,3 Dolar cent, 10 yıl boyunca
alım garantisi var. Elektrik getirisi-
nin yanı sıra dünyaya karbon gazı
salınımına artı yönde katkıda
bulunmanızdan dolayı kredi kuru-
luşlarınca sertifikanız satın alınıyor
ve belirli bir getiri de oradan elde
ediyorsunuz. Ayrıca gübrenin gazı-
nı aldıktan sonra kurutup peletler-
seniz iyi bir organik gübre elde edi-
yorsunuz ve bu gübrenin de ciddi
bir pazarı var.
Almanlar artık enerji ihtiyaçlarının
yüzde 70’ini rüzgar, güneş, hidro-

enerji gibi yenilenebilir enerji kay-
naklarından elde ederek petrole
olan bağımlılıklarını en aza indir-
mişler. Bizde de ciddi yatırımlar
var. 14 Aralık ta Tuskon’un düzen-
lediği 2. Alman-Türk Yenilenebilir
Enerji Sempozyumuna katıldım.
Ülkemizde de rüzgar ve hidroener-
ji yatırımları çok hızlı ilerliyor.
Biyogaz konusunda da birkaç tane
yatırım var ancak çok yeni bir
konu.
1 Megawatt’lık bir yatırımın altı
çok verimli olmuyor. Bunun için de
minimum 5000 baş hayvan gübre-
si gerekli. Dolayısı ile 10 km çapın-
da bir bölgedeki çiftlikler bir araya
gelerek böyle bir biyogaz tesisi
kurabiliriz.
1 Megawatt’lık bir tesisin kuruluş

maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar
civarında, 2,4 Megawatt ise 6 mil-
yon Euro civarında. Projenin
finansmanı konusunda araştırma-
larımız devam ediyor. Özellikle
Alman KFW, Commerse Bank gibi
yabancı bankalar ile DSK Bankası,
Denizbank gibi yerli bankalarda
proje finansmanı konusunda gayet
sıcak yaklaşıyorlar.
Ayrıca Çevre Bakanlığı ve Tarım
Bakanlığı Biyogaz yatırımı yapacak-
lara hibe desteği verilmesi konu-
sunda çalışma yürütüyorlar.
Yani sütümüz para etmiyor ama
mokumuz para edecek gibi gözü-
küyor. Yeni yılda her şey gönlünüz-
ce olsun.

İyi seneler… 

Ben de artık sütten para
kazanamayacağımızı anla-
yınca gübreden kazanalım

bari diye biyogaz konusunda araş-
tırma yapmaya başladım.
Malumunuz bu konu çok güncel,
hem çevreye olan katkısı bakımın-
dan önemli hem de hiç az olmayan
elektrik getirisinin 10 yıl boyunca
devlet garantisinde olması.
Son günlerde bu konuda yatırım
yapmak isteyen birçok yatırımcı
derneğimiz vasıtasıyla kapımızı
çalıyor. Önceleri biz biyogaz tesisi
kuracağız bize gübrenizi verir misi-
niz diye geliyorlardı şimdilerde ise
biz yatırımı yapacağız ama sizi de
ortak etmek istiyoruz diyorlar.
Tekliflerden de anlaşılacağı üzere
bu işin yatırım maliyeti yüksek

Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

Yahudi alacak kalmayınca
eski defterleri karıştırırmış!
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Karadeniz’in parlayan yıldızı 
Aksa Gelemen

Birkaç cümle ile Aksa Ta-
rım’ı nasıl tanımlarsınız?
Göksel Göçer: Şirketimiz,

Tekirdağ - İnanlı ve Samsun - Ge-
lemen’deki işletmeleri ile ülkemiz tarım
ve hayvancılığında örnek kuruluşların-
dan biridir. Sektördeki yenilikleri takip
ederek her geçen gün büyümeye
devam etmektedir. Bu büyüme sürecin-
de ülke tarımına ciddi katkılarda bulu-
nacağımız inancını taşımaktayız.
Samsun - Gelemen İşletmemiz Tarım ve
Hayvancılık faaliyetleri il bölgesinde
önder işletme durumundadır.

İşletmenin yapısından 
bahsedebilir misiniz?
Gelemen Tarım İşletmesi 'nin toplam
arazi varlığı 11.958 dekar olup 7.000
dekarında bitkisel üretim faaliyeti sürdü-
rülmektedir. İşletmemizde ayrıca 2005
yılında üretime başlayan fidancılık faali-
yetimiz de bulunmaktadır. 
Hayvancılık işletmemiz her geçen gün
artan kapasite ile 4000 büyükbaş sayısı-
na ulaşmıştır. Ortalama sağmal sayısı

1500 baş civarında olup, sağmal sayısı
sürekli olarak artmaktadır. Artan hayvan
kapasitesini karşılayabilmek için sağmal
ahır, sağımhane ve doğumhane yatırım-
larımız devam etmektedir. 

Göksel Bey, süt üretiminizden 
biraz bahseder misiniz?
Günlük hayvan başına süt verim ortala-
ması 30 lt seviyesinde seyretmektedir. I.
Laktasyonda olan hayvanlarımızın, ileri
zamanlarda verimi daha da artış kayde-
decektir. 
İşletmemizde genetik düzeyi yüksek
boğaların spermaları kullanılarak üni-
form sürü yapısı korunmaya devam edil-
mektedir. Sağım rotary sistemde ve hij-
yenik şartlarda el değmeden yapılmakta-
dır. Süt analizleri günlük düzenli yapıla-
rak konu ile ilgili bilgi bankası oluşturul-
maktadır. Ülkemizin ihtiyacı olan sağlıklı
ve yüksek kuru madde oranına sahip süt
üretilerek piyasaya sunulmaktadır. Kaba
Yem ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz?
Son günlerde ülkemizde ciddi kaba yem
sıkıntısı baş gösterdi biliyorsunuz.

Aksa Tarım Genel Müdürü Göksel Göçer ile Aksa Samsun Gelemen Tarım İşletmesi’nin
‘Hastalıklardan Ari İşletme’ belgesini alması vesilesiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

Hem Samsun’da faaliyet gösteren Gelemen İşletmesi hakkında hem de arilik 
süreci hakkında Göksel Bey’den faydalı bilgiler aldık. 

• Süt içen kişiler daha çok yaşadığı gibi, hayatı da daha anlamlı olur.  • Süt içmek dünyanın   e      
16

Sektörün en önemli sıkıntısı olan kaba
yem üretiminin %90‘ı hayvan yemi üreti-
mi için ayrılmış 7000 dekar işletme arazi-
sinde sağlıklı olarak üretilmekte ve üre-
tim maliyetlerini en aza indirmek için
çalışmalar yapılmaktadır. Kaba yem ola-
rak fiğ + tritikale, fiğ + yulaf, yonca ve
mısır silajı ekimleri yapılmaktadır. 

En önemli prensibiniz nedir?
İnsan ve çevre sağlığını önemseyen bir
politika ile üretim yapmaktayız. Bu çer-
çevede dünya standartlarında kaliteli
süt, et ve tarımsal ürün üretmekteyiz.
Kalite standardımız her geçen gün daha
da artarak sürecektir.

Hastalıklardan Ari İşletme
Belgesini aldınız. Süreç nasıl
ilerledi? 
Yaşanan en önemli sıkıntılardan biri de
ülkemizde ki hayvan popülasyonunun
‘Hastalılardan Ari’ sürülerden oluşma-
masıdır. Bu kıstas hem ülke içi tüketim
hem de süt ürünleri ihracatı açısından
oldukça önemlidir. Bu sebeple az sayıda

işletmenin sahip olduğu ‘Hastalıklardan
Ari İşletme’ olma yolunda adım atılmış-
tır. Bu süreçte işletmemiz, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Samsun Valiliği
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nün büyük desteğini almış-
tır. Belgelendirme işlemi için Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığına resmi müra-
caatlar yapılmıştır. 
‘Hastalıktan Ari İşletme’ sertifikası çalış-
ması için işletme içinde yüzlerce kritik
noktada Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü yetkili
uzmanlarınca incelemeler yapılmıştır. Bu
çalışmalar kapsamında hayvanların kan
testleri yaptırılmış ve hayvan sağlığı ile
ilgili var olan sağlık bilgi bankasının
yanında ikinci bir bilgi bankası oluşturul-
muştur. Yapılan çalışmalara Çevre ve
Orman İl Müdürlüğü ve birçok kamu
kuruluşu ve sivil toplum örgütü de katkı-
da bulunmuştur.
Sonuç olarak Hayvancılık işletmemiz,
ülkemizde ve dünyada çok az işletmenin
aldığı “Hastalıktan Ari İşletme” unvanını
yasa gereği almıştır.

Diğer işletmelere konu ile ilgili
bir tavsiyeniz olabilir mi?
Kaliteli süt ve et üretimi için en önemli
husus sağlıklı hayvan yetiştiriciliği
olduğu bilinmektedir. Şirketimiz, hay-
vancılık işletmemizde uyguladığı ted-
birler ile ‘Hastalıklardan Ari İşletme’
haline gelmiştir. 
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                 n   en kolay işidir. Ancak karşılığı yüksektir.

İşletmemizdeki hayvan sayısı artık sağ-
lıklı bir şekilde artırılacaktır.  Bu tip işlet-
me sayısının arttırılması için öncesinde
işletmeler bu konuda Bakanlığımız tara-
fından özendirilmeli ve desteklenmelidir.
Tabii ki önce sağlıklı üretim olmak kay-
dıyla arkasından kazanç da gelirse tavsi-
yeye gerek kalmaz. 

Damızlık hayvan üretim 
durumunuz nedir?
Ülkemizin kaliteli et ve süt üretimine
ihtiyacının yanı sıra sağlıklı damızlık
hayvana da ihtiyacı vardır. Sürümüzde
oluşturduğumuz kaliteli genetik yapı ile
sağlıklı damızlık hayvan üretimi yap-
maktayız. Damızlık hayvan satışı ile sek-
töre yeni bir anlayış getirilecektir.
Kaliteli damızlık hayvan ihtiyacını da
ülke içinden karşılanmasını, Aksa
Tarım’ın ülkemize bir katkısı olarak nite-
lendirmekteyiz. 

Son olarak eklemek 
istedikleriniz…
Hastalıklardan Ari İşletmeler arttıkça
insan sağlığında da olumsuzluklar
yaşanmayacaktır. Kaliteli et ve süt
tüketmek bizim insanımızın da hakkıdır.
İşletmelerimizde üretilen kaliteli süt
miktarı her geçen gün artarak devam
edecektir. 
Bunun yanı sıra yapılan besi ile sağlıklı et
piyasada yerini alacaktır. Aksa Tarım’ın
yaptığı ve gelecekte yapacağı çalışmalar,
ülke tarımına örnek olacaktır.
Çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm
kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil top-
lum örgütlerine ve basın yayın organları-
na teşekkür ediyoruz.

Biz de Tüsedad olarak, Göksel Bey’e
yoğun temposu içinde bizlere vakit ayır-
dığı için teşekkür ediyor, ‘Aksa’ ailesinin
başarılarının devamını diliyoruz.
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önerilmektedir. Bu değerlere göre, bir
inek doğumdan sonra 45. günde gözle-
nen ilk östrusta tohumlandığı zaman,
265 gün sağılabilmektedir. Bu sürenin
45 günü doğumdan tohumlama gününe
kadar geçen süredir. Geriye kalan 222
günü (282 – 60 = 222) tohumlamanın
yapıldığı günden kuru dönemin başına
kadar geçen süredir. Dolayısıyla sadece
265 gün (222 + 45) sağılan bir inek 305
günlük laktasyon süresine göre 40 gün
eksik sağılmaktadır. Bir ineğin yaklaşık
20-25 litre süt verdiğini kabul edecek
olursak, bir laktasyon döneminde 800-
1.000 litre süt alınamayacaktır. Sağmal
hayvan varlığı 1.000 adet olan bir işlet-
mede bu uygulamanın her hayvana
yapıldığını kabul edecek olursak, bir lak-
tasyon döneminde 800-1.000 ton litre
kayıp olacaktır. Sütün bir litresinin yakla-
şık 1 TL olduğunu varsayarak, doğum-
dan sonra 45. günde tohumlama yapılan
1.000 başlık bir işletmede 800.000-
1.000.000 TL’lik bir ekonomik zarar olu-
şacaktır. Bu zarar ciddi bir zarardır. 
Bir süt ineği işletmesinde her sene 40
günlük bir kayıp yaşanması durumunda,
dokuz senede bir laktasyon süresi kadar
bir süre yaklaşık 360 gün kaybedilmekte-
dir. Damızlık işletmeler ticari işletmeler
olduğu için bu durum ekonomik açıdan
kabul edilebilecek bir durum değildir.
Doğumdan sonra tohumlamanın yapıla-
cağı gün 60. gün olduğunda dahi 305
günlük laktasyon süresi yakalanama-
maktadır. O zaman inek 282 gün (222 +
60) sağılabilmektedir. Yaklaşık 20 gün
hayvan eksik sağılmaktadır. Yine ciddi
bir ekonomik zarar oluşmaktadır.
Laktasyon süresi olan 305 günlük sağım
süresi, sadece doğumdan sonra 80.
günde tohumlama yapılırsa gerçekleş-
mektedir. Çünkü kuru döneminin dışında
kalan 222 günlük gebelik dönemine, 80

gün ilave edildiği zaman 305 günlük süre
kısmen (302 gün) yakalanabilmektedir.
Doğumdan sonra ki 80. güne kadar hay-
vanlarda negatif enerji dengesinin yara-
tacağı stres faktörleri de ortadan kalka-
caktır. Hayvan bu döneme kadar kendini
çok rahat toparlayarak metabolizması
düzelecek ve kondüsyon skoru da arta-
caktır. Hayvanda beslenme düzensizlikle-
rinin yarattığı stres faktörleri ortadan kal-
kacağı ve hayvanın kondüsyon skoru da
yükseleceği için 80. günden sonra
tohumlanan hayvan daha kolay gebe
kalacaktır. Bu durumda, bir hayvanın
gebe kalması için gereken tohumlama
sayısı azalacaktır. Hayvan başına tohum-
lama sayısının azalması da tohumlama
giderlerini azaltacağı için işletmenin eko-
nomik karlılığı da artacaktır. Doğumdan
sonra 45-60 gün içinde, henüz endomet-
rial rejenerasyonu tam olarak gerçekleş-
memiş, uterusta patogen bakterileri tam
olarak elimine edilmemiş hayvanlarda
birkaç kez tohumlama yapılması, metriti-
sin görülme oranını artıracaktır. Bu
durumda, metritis tedavisi için ilaç harca-
maları oluşacaktır. Bunun yanında veteri-
ner hekimler geç kalınıyor düşüncesiyle,
doğumdan sonra ki 60. güne kadar
tohumlama yapabilmek için hayvanlara
sürekli hormonlar yaparak inekleri erken-
den östrusa getirmeye çalışmaktadırlar.
Dolayısıyla bu dönemde erkenden hay-
vanın ovaryumu üzerinde baskılar kurul-
maktadır. Ancak, veteriner hekimler bu
dönemde yapılan tohumlamalardan
yeterli gebelik oranına ulaşılamayınca,
gebe kalmayan hayvanlara tekrar hor-
mon uygulamaları yaparak hayvanları
östrusa getirmeye ve tohumlayarak onla-
rı gebe bırakmaya çalışmaktadırlar.
Böylece arka arkaya yapılan çok sayıda
hormonal uygulamalar işletmeye mali
açıdan önemli yükler getirmektedir. Oysa

DAMIZLIK SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNDE EKONOMİK ZARARLARA
SEBEP OLAN YANLIŞ BİR UYGULAMA:

Doğumdan sonra 80. güne
kadar ineklerin tohumlaması

Süt inekçiliğinde en önemli verim
yavru verimidir. Başta süt olmak
üzere diğer tüm verimler, ancak

yavru verimleriyle elde edilecek kuşak-
larla sürdürülebilir. Bir süt ineğinden
senede bir yavru almak tüm üreticilerin
en önemli talebidir. Yıllardır damızlık süt
inekçiliği yapan üreticilere, uzmanlar
tarafından sütten elde edilen gelirin işlet-
menin maliyetlerini karşılaması gerektiği,
doğan yavrunun ise işletmenin ekonomik
karı olduğu anlatılmıştır. Oysa ölçek
büyüklüğü yüksek olan, kaba yemini
kendi üreten, deneyimli personellerle
çalışarak kayıpları az olan işletmeler süt-
ten de kar ederler. Dolayısıyla bir işletme-
de üretilen sütten elde edilen gelir, eko-
nomik açıdan çok önemli bir gelirdir.
Ancak, işletmelerde yıllardır yapılan yan-
lış bir uygulama, bu gelirin yeterince elde
edilmesine engel olarak, işletmelerin kar
oranını düşürmektedir. Süt ineklerinde
doğumdan sonra 13-26. günlerde ilk
ovulasyon gerçekleşmektedir. Bu ovulas-
yon döneminde çoğunlukla östrus göz-
lenmemektedir. Östrus, doğumdan sonra
genellikle 45. günde gerçekleşmektedir.
Tüm kaynaklar, doğumdan sonra gözle-
nen ilk östrusta tohumlamanın yapılma-
sını, bu dönemde inek gebe kalmazsa,
ikinci östrusun görüldüğü 55-60. günler-
de hayvanın mutlaka tohumlanmasını
önermektedirler. Bu nedenle, damızlık
süt ineği yetiştiriciliği yapan işlemelerde
çalışan veteriner hekimler, senede bir
yavru elde etmek düşüncesiyle, ineklerde
doğumdan sonra 60. güne kadar gözle-
nen iki östrusu yakalayıp, hayvanı tohum-
lamaya çalışmaktadırlar. Veteriner hekim-
lerde doğumdan sonra 3. östrus olarak
kabul edilen ve 80-90. günlerde gözle-
nen östrusta tohumlama yapıldığında
oldukça geç kalındığı yönünde bir anlayış
vardır. İneklerde doğumdan sonra 60.
güne kadar tohumlama yapılarak hayva-
nın gebe bırakılmaya çalışılması, besleme
uzmanlarını da bu dönemde yaşanan
negatif enerji dengesinin döl verimine
yapacağı olumsuz etkileri ortadan kaldır-
maya yönelik çalışmalara yönlendirmiştir.
Doğumdan sonra 60. güne kadar olan
dönem, ineklerde “Tohumlama Dönemi”
olarak adlandırılarak, bu dönemde çok
yüksek proteinlerle hayvanları besleme-
nin gebelik oranlarını düşüreceği yönün-
de birçok kaynak mevcuttur.
İneklerde laktasyon süresi 305 gün ola-
rak kabul edilmektedir. Gebelik süresi ise
ortalama 282 gündür. Kuru dönem ise
birçok araştırıcı tarafından 60 gün olarak

doğumdan sonra ki 80. günden sonra
doğumdan yeni çıkmış uterus ve ovar-
yum üzerine fazla baskı yapılmayacağı
için ve hayvanın kondüsyon skoru da
artacağı için bu dönemde yapılacak olan
hormonal girişimlerden sonra elde edile-
cek gebelik oranları da önemli derecede
artacaktır. Bu durumda işletmede daha
az ilaç masrafı oluşacaktır. 
Süt ineğinde, besleme açısından doğum-
dan sonra ki 60 gün en önemli kritik
dönemdir. Çünkü doğumla oluşan hızlı
kayıplar bu dönem içinde yerine konul-
mak zorundadır. Bu dönemde bir de hay-
vanı gebe bırakmaya çalışmak, besleme-
cilerinin işlerini daha fazla zora sokmak-
tadır. 80. Günden sonra ineklerde negatif
enerji dengesinden bahsedilemez. Bu
dönemden sonra bir hayvanda fizyolojik
anlamda bir beslenme sorunu daha az
görülür. Tohumlama zamanı 80. günden
sonraya kaldığında, infertilite endişesi
olmayacağı için beslemeciler doğum
sonrası 60 günlük dönemi daha rahat
planlayacaklardır. Damızlık süt inekçiliği
yapılan işletmelerde iki doğum arası
sürenin 400 günü geçmemesi gerekmek-
tedir. Doğumdan sonra ki 80. günde
yapılan tohumlamayla 362 günde (80 +
282) iki doğum gerçekleşebilmektedir.
30-35 litrenin çok üstünde süt veren
ineklerde laktasyon süresinin normalden
1-2 ay fazla uzaması işletmenin ekono-
mik karlılığı açısından çok yararlı olacak-
tır. Doğumdan sonra 80. ve 120. gün ara-
sında, yaklaşık 40 günlük süre içinde
yapılan tohumlamalarda iki doğum arası
süre 400 günü geçmeyecektir. 40 günlük
süre hayvanın gebe kalması için oldukça
yeterli bir süredir. Bu nedenle tohumla-
ma yapmak için acele etmeye gerek yok-
tur. Hayvanın verimli olarak en az 305
gün veya daha fazla sağılması, yaklaşık
olarak hem senede bir yavru alınma ola-
yını çok fazla etkilememekte, hem de
işletmenin süt gelirini önemli ölçüde
artırmaktadır. Sonuç olarak, damızlık süt
ineği yetiştiriciliği yapılan işletmelerde,
laktasyon süresi kısalacağı, süt geliri aza-
lacağı, tohumlama ve ilaç giderleri arta-
cağı, dolayısıyla ciddi bir ekonomik zarar
oluşacağı için doğumdan sonra 80. güne
kadar hayvanlara tohumlama kesinlikle
yapılmamalıdır. Tohumlamalar mutlaka
doğumdan sonra 80. ve 120. günler ara-
sında yapılmalıdır. Ancak, tohumlama
zamanı doğumdan sonra 120 günü de
geçmemelidir. Çünkü damızlık süt ineği
işletmeleri ticari işlemelerdir. Bu nedenle,
asıl hedef ekonomik karlılıktır. 

Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK                                                                                                                  
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ,Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölüm Başkanı

• Süt içerken doktora danışılmaz. • Çay bahçesine gidip süt istemek ayıp değildir.
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ve K konsantrasyonlarının azaltılıp,
anyonik tuz ilavesi yapılması negatif kat-
yon-anyon dengesinin ([Na++K+]-[Cl--S-
2]) sağlanması gerekmektedir (Arslan ve
Tufan, 2010). Anyonik tuz ilaveleri kan
pH’sını düşürerek metabolik asidozun
şekillenmesine, kemiklerde Ca rezorbsi-
yonunun artmasına ve bağırsaklarda
emilimin yükselmesine yol açmaktadır.
Anyonik tuz olarak, Ca, Mg ve NH4’ün
klor veya sülfatlı tuzları (CaSO4, CaCl2,
NH4Cl, NH4SO4, MgCl, MgSO4) kullanı-
labilmektedir. 
Bu amaçla anyonik tuzlar kuru madde-
de -50 ila -150 Eg/kg aralığında kullanı-
lır, pratik uygulamada ise bu tuzların
200-250 g/gün/inek olarak verilmesi
önerilmektedir (Arslan ve Tufan, 2010).
Bostancı ve Ok (2002), prepartum 20-
30 öncesi 126 g/gün/inek MgSO4
(negatif DCAD) kullandıkları bir çalış-
mada uygulamanın serum Ca düzeyini
yükselttiğini ve Mg katkılı anyonik ras-
yonun serum P ve K düzeyini düşürdü-
ğünü, uygulamanın hipokalsemiden
korunmada etkili olabileceğini bildir-
mişlerdir. Yapılan diğer çalışmalarda da
prepartum dönemdeki sütçü ineklerde
kuru maddede -80 mEq/kg (Melendez
vd. 2002) ya da -15 mEq/kg (Moore vd.
2000) anyonik rasyonun kullanımının
hipokalsemi vakalarını azalttığı belirlen-
miştir. Ancak optimum negatif DCAD
düzeyi yada ideal tuz çeşidi konusunda
henüz ortak görüş bildirilmemiştir
(Moore vd. 2000).
Laktasyondaki ineklerde maksimum yem
tüketimi ve süt verimi için pozitif DCAD
(katyonik rasyon, kuru maddede 34-40
mEg/100g) uygulanması gerektiği, pre-
partum dönemde ise negatif DCAD
(anyonik rasyon) uygulamasının hipokal-
semiden korunmada etkili bir yöntem
olduğu ancak anyonik tuzların lezzetsiz
olması ya da matabolik asidoz yapması
nedeniyle kuru madde tüketimini baskı-
ladığını bildirilmektedir (Hu ve Murphy,
2004) Anyonik tuzların lezzetsiz olması
buzağılama öncesi kuru madde tüketimi-
nin düşmesine ve dolayısıyla çeşitli has-
talıklara karşı direncin azalmasına neden
olabilmektedir (Moore vd. 2000)
Buzağılama öncesi 3-4 haftalık dönemde
negatif DCAD uygulaması sistemik asit
baz dengesi ve Ca metabolizmasını etki-
leyerek peripartum sağlık, postpartum
verimlilik ve üreme performansına olum-
lu etki yapabilmektedir. Ancak, anyonik
rasyon ya da negatif DCAD uygulaması-
nın özellikle doğuma yakın dönemde
kuru madde tüketimini azaltabileceği de
göz önünde bulundurulmalıdır.

(2010) hipokalseminin kortizol konsant-
rasyonunu artırdığını ve bu artışın bağı-
şıklık sistemini baskıladığını bildirmiştir.
Ayrıca, uterus kontraksiyonlarının azal-
ması yavru zarlarının atılamamasına,
meme başı kanallarının tam kapanma-
ması ise ahır zemini ile temasın artması
sonucunda mastitis riskini artırır. Diğer
yandan hipokalsemide insulin düzeyi
azalır, glikoz tüketimi baskılanır dolayısı
ile lipid mobilizasyonu artar bu durumda
negatif enerji dengesi şiddetini artırarak
yağlı karaciğer ve ketozis oluşumunu
hızlandırır. Yağlı karaciğer ve ketozis olu-
şumunda doğuma yakın dönemde
östrojenlerin yükselmesine ile oluşan
iştahsızlığa bağlı kuru madde tüketimin-
deki azalmanın da etkili olduğu bildiril-
mektedir (Arslan ve Tufan, 2010). Kuru
madde tüketiminde görülen azalma,
rumen fiziki doluluğunu olumsuz etkile-
yerek katı kitle yüksekliğinin azalmasına
ve uçucu yağ asitlerinin abomasuma
geçmesine neden olmaktadır. Sonuç ola-
rak, abomasum deplasmanı (şirdan kay-
ması) vakalarında artış gözlenmektedir
(Arslan ve Tufan, 2010).
Hipokalseminin etiyolojisinde metabolik
alkolozis önemli bir faktördür (NRC,
2001). Kanın alkali olmasının nedeni
rasyon katyon düzeyinin yüksek olması-
dır. Katyonlar pozitif yüklü iyonlar olup
başlıcaları K, Na, Ca ve Mg’dur (NRC,
2001). Buğdaygil ve baklagil kaba yem-
lerinin K düzeyleri yüksektir (Arslan ve
Tufan, 2010).
Hipokalsemiyi önlemek üzere rasyon Na

Vücuttaki toplam Ca’nın %98-99’u
kemik ve dişlerde bulunur. Ekstraselüler
kalsiyum iskelet dokunun oluşumu,
sinir uyarılarının iletilmesi, iskelet ve
kalp kas kontraksiyonlarının uyarımı,
kanın pıhtılaşması için esansiyel önem-
dedir (NRC, 2001; McDonald vd. 2002).
Ekstraselüler kalsiyumun 1/10000
düzeyinde olan intraselüler kalsiyum
birçok enzimin aktivasyonunda rol
oynar ve hücre yüzeyinden hücre içeri-
sine bilgi taşıyan haberci olarak hizmet
eder (NRC, 2001). Ergin ineklerde plaz-
ma Ca konsantrasyonu 9-10 mg/dl (2.2-
2.5 mM) düzeyindedir (NRC, 2001;
Kaneko vd. 2008).
Kan Ca konsantrasyonu, kolostrum sen-
tezi nedeniyle doğumdan birkaç gün
önce azalmaktadır (NRC, 2001). Plazma
Ca düzeyi parathormon ve 1,25-dihidro-
ksikolekalsiferol’ün koordineli aksiyonla-
rıyla kontrol edilir (NRC, 2001;
McDonald vd. 2002). Bu hormonlar
bağırsak, böbrek ve kemik üzerinde etki-
li olarak kan kalsiyum düzeyini artırırlar
(NRC, 2001). Ancak, bağırsak, böbrek ve
kemiklerin yukarıda belirtildiği gibi Ca
gereksiniminin 4 kat artışına adaptas-
yonları zaman almaktadır (McDonald vd.
2002). 
Kan Ca konsantrasyonunun 5 mg/dl’den
az olması hipokalsemi olarak tanımlan-
maktadır (NRC, 2001; Arslan ve Tufan,
2010). Hipokalsemi kas ve sinir fonksi-
yonlarını olumsuz etkilemektedir (NRC,
2001). Bu durumda iştah azalır ve kuru
madde tüketimi düşer. Arslan ve Tufan

Süt ineği yetiştiriciliğinde süt ve döl
veriminin optimal düzeyde sağlan-
ması işletmeler açısından hayati

öneme sahiptir. Güç doğum, hipokalse-
mi, yavru zarlarının atılamaması, ketozis,
abomasum deplasmanı ve mastitis gibi
peripartum dönemde görülen hastalık-
lar süt ve döl veriminde büyük oranda
kayıplara sebep olmaktadır. 
Geçiş dönemi doğumdan 3-4 hafta önce
başlayan (prepartum) ve doğum sonrası
ilk 3 haftayı (postpartum) kapsayan
dönemdir (Grummer, 1995). Sütçü inek-
lerde geçiş dönemi, müteakip laktasyon
sağlık, verim, üreme performansını belir-
leyen en etkili faktördür (Overton ve
Waldron, 2004; Arslan ve Tufan, 2010;
DeGroot vd. 2010). Geçiş döneminde
yaşanan klinik ve/veya subklinik metabo-
lik hastalıklar nedeniyle oluşan ekono-
mik kayıpların yüksek olduğu (Overton
ve Waldron, 2004) ve bu dönemde sürü-
den ayrılan inek oranının %25 olduğu
bildirilmiştir (Godden ve ark. 2003). 
Geçiş döneminin temel özelliği besin
madde gereksinmelerindeki dramatik
değişimlerdir (Overton ve Waldron,
2004). Bell (1995) gebeliğin 250. günü
ve postpartum 4. gün glikoz, aminoasit,
yağ asitlerine duyulan gereksinimleri
karşılaştırmış ve glikoz gereksiniminde 3
kat, aminoasit gereksiniminde 2 kat ve
yağ asit gereksinmesinde 5 kat artışın
olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, süt sente-
zinin başlamasıyla Ca gereksiniminin 4
kat arttığı da rapor edilmiştir (Arslan ve
Tufan, 2010).
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Süt ineklerinin beslenmesinde
anyonik rasyonlar ve peripartum

hastalıklar üzerine etkileri

• Süt içen birinin kan bağışı yapması normaldir. • Her müzik türü ile süt içilebilir.
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• Aslan sütü yerine; inek, koyun, keçi ve manda sütü tercih edin.  • Süt içen birinden         

Eriş Yem büyükbaş
Ar-Ge çiftliği;

önerdiğimiz hayvan besleme yöntemle-
rini bu çiftliğimizde müşterilerimize
uygulamalı olarak gösteriyoruz.
Ar-Ge çiftliğimizde ürettiğimiz yemleri-
mizi denemenin yanında, süt ve besi
performansını arttırma, en ekonomik
besleme yöntemi, hayvan sağlığı ve

üreme /döl tutma konularında da araştır-
malar yapılmakta olup bu çalışmalardan
öne çıkan hususlar aşağıda bilginize
sunulmuştur.
• Çiftliğimizde ağırlıklı olarak Holstein
sığır ırkı bulunmaktadır. (Müşterileri-
mizin genelinde bu sığır ırıkı olduğu

için) Araştırma ve denemelerimizde bu
ırkın süt ve besi performnası ölçülmek-
tedir. Ancak diğer ırklardan, Jersey ırkı-
nın süt yağı miktarı, Belçika mavisi ve
Simental ırkının besi performansı gibi
diğer ırklarında araştırmaları yapılmak-
tadır.

Büyükbaş Ar-Ge çiftliğimiz 2002 Yılında Silivri Kadıköy’de kurulmuştur. Çiftliğimizde 
50’si sağılır inek, buzağılar, düveler, kuruda inekler ve besi danaları olmak üzere 

150-200 civarında hayvan mevcudumuz bulunmaktadır.

Fabrikamızda yeni geliştirdiğimiz
yemleri önce Ar-Ge çiftliğimizde
deniyoruz. Burada yemin perfor-

mansını ve verimliliğini ölçtükten sonra
müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.
Ar-Ge çiftliğimiz bireysel ve kurumsal
müşterilerimizin ziyaretine açık olup,
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                    çekinin, çünkü sizden daha zeki olabilir.

• Süt sığırlarımızda besleme, süt verim-
lerine göre 2 grupta yapılmakta olup,
burada yaptığımız çalışmalar göstermiş-
tir ki, ineklerimizin verdikleri sütle oran-
tılı olarak, en pahalı yemi verdiğimizde
(içeriği en zengin yem olacağı için) en
ekonomik besleme yöntemi olduğu
ortaya çıkmaktadır. Yani“en pahalı yem
aslında en ekonomik, en ucuz yemdir’’
diyebiliriz. 
Daha ucuza gelmesinin yanında inek-
lerimizin kondisyonları düşmeyecek,
döl tutma sorunları ve besleme kay-
naklı hastalıklarında önüne geçilmiş
olacaktır.

• 2008 yılında yem üretimimizi
Expander teknolojisi ile (yemin yüksek
ısıda pişirilmesi ve yüksek basınçla
hammaddenin hücre duvarının patlatıl-
ması) yapmaya başladığımızda da
Expander yemi önce kendi çiftliğimizde
denedik. Süt sığırlarında sütlerimizin
%10 civarında arttığını tespit ettik. Bu
denemeyi bizimle çalışan büyük bir
çiftlik müşterimizde de denedik aynı
sonuçlar elde edildi ve Ar-Ge çiftliği-
mizdeki sonuçlar teyit edildi. Yemden
yararlanma arttırılmış olduğu için besi
danalarımızda da aynı sonuçlar elde
edildi.

• Yem katkılarının (maya, bypass yağ,
farklı mineral bileşikleri) kesif yeme ilave
olarak verilmesinin de performansa çok
olumlu katkıları gözlenmiştir.

• Çiftliğimizde üreme ve döl tutma konu-
larındaki araştırmalarımızı İstanbul Üni-
versitesi Veterinerlik Fakültesi Dölerme
Kürsüsü Eski Başkanı Prof. Dr. Kamuran
İleri ile birlikte yürütüyoruz. Üreme
yönünde Corpusluteum’un daha aktif
hale getirilmesi için farklı preparat uygu-
lamaları, üreme yollarının sağlığının
devamlılığını sağlamak için periyodik
kontrollerin yapılmasının önemi ve sağ-
ladığı faydalar izlenmiştir.

• Buzağılarımızda denediğimiz buzağı
başlangıç ve büyütme yemlerimizde
maliyet ne olursa olsun en kaliteli ham-
maddelerden oluşan yemleri buzağıları-

mıza vermenin sağladığı performansı
gördükten sonra onlardan hiçbir feda-
karlığı esirgememenin gerekliliğini
öğrenmiş olduk.

• Besiye aldığımız danalarda ise padok
içerisinde serbest dolaşabilecekleri
ortam temin edildikten sonra serbest
yemleme (yiyebildikleri kadar besi
yemini) ve mutlaka sağlam bir pelet
besi yemi ile beslemenin faydalarını
sağlıklarına ve et tutma performansına
katkısını izledik.

Küçükbaş 
Ar-Ge çiftliğimiz,
Silivri Akören Köyünde 2 yıl önce kurul-
muştur. Yurt dışından getirilen Suffolk,
Texel, Dorpher, Charallais, Teicester gibi
etçi özellikteki kültür ırkı hayvanlarla
,yerli koyun ırklarımızı melezleyip etçi
özellikte sürü elde edilmeye çalışılmak-
tadır.Kullanılan baba hatlarının döl
verimlerinin yüksek, doğan yavrularının
yaşama gücü iyi olmasına dikkat edilerek
seçiliyor. Kuzular doğumdan sonra
doğum canlı ağırlıkları, canlı ağırlık artış-
ları, yemden yararlanma oranları, farklı
besleme yöntemlerine karşı verdikleri
reaksiyon izlenmektedir.

Kanatlı sektörü 
yatırımlarımız;
3 yıl süre ile Broyler damızlık yumurta
üretimi deneyimlerimizden sonra
Gazitepe Silivri de kurulu tesislerimizde
şu anda 600 bin kapasiteli yumurta
tavukçuluğu yapmaktayız. Tesislerimizde
ürettiğimiz yumurtaları üretim ve paket-
lemenin hiçbir aşamasından el değme-
den tüketicimize ulaştırıyoruz.

Ülkemizde yem sektöründe arz fazlalığı
nedeniyle yoğun bir rekabet yaşanmak-
tadır. Biz Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik
yatırımlarımızla Türkiye’de istenilen sevi-
yelere gelebileceğimize inandığımız için
sektörden kazandığımızı yine sektöre
yeni yatırımlar yaparak aktarıyoruz. Şu
anda da satışlarımıza  kapasitemiz yet-
mediği için üretim kapasitemizi 2.5 kat
arttıracak yeni fabrika yatırımımız
devam ediyor.
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• Süt içen toplumlar savaşmak yerine barışçıl çözümler bulur. • ABD Başkanı Obama                   

CMT skoru 3’ün üzerinde ise doğum son-
rası mastitis riski 6 kat artar. Meme başı
kallositesinin nedeni sağım makinaları
olarak düşünülerek kontrol ettirilmesin-
de fayda vardır.
6-Doğum sırasında hayvanların %20-25
inde meme başı Keratin tipi zayıftır. Yine
aynı şekilde sağmal inekler kuruya çıkar-
ken sütü 10 kg’dan fazla olan ineklerde
Keratin tipi zayıftır.
8-Doğum sonrası ineklerdeki meme
ödemi mastitis riskini %65 arttırır. Kuru
dönemde rasyonlarının meme ödemine
neden olan besleme faktörleri yönünden
kontrol edilmesi gerekir.
9-İnekler doğurmadan 6-8 hafta önce

Dr. Abdurrahman Özlüer 
Serbest Çiftlik Veteriner Hekimi 

Bir veteriner hekim gözüyle
sürü sağlığı ve yönetiminin
kontrolü

Süt sığırı işletmelerinden karlılık ve
verimlilik beklenir. Bu iki temel
amacın gerçekleşmesi işletmedeki

tüm hayvanların sağlığına bağlıdır.
Hayvan sağlığı açısından en önemli olası
problemler altı temel noktada özetlenir-
se; Genel hayvan sağlığı, Meme, Rumen,
Ayak ve Üreme sağlığı ile buzağı döne-
minden başlayarak genç dişi hayvanların
tüm büyüme sürecini tamamlayarak
gebe kalmasından sonraki doğum yapa-
na kadar olan iki yıllık sürecidir. İşletme
yöneticileri, veteriner hekimleri, ziraat
mühendisleri, sağlık teknisyenleri ile tek-
nikerleri, bu kritik noktaların sürekli
kontrolünde çeşitli derecelerde sorumlu-
durlar. İşletmenin karlı ve verimli şekilde
sürdürülebilmesi bu temel noktaların
etkin kontrolü ile mümkündür. Aşağıda
ana başlıklar halinde bu altı konu üzerin-
de genel bir gözden geçirme ve değer-
lendirme yapılacaktır.

I-Genel hayvan sağlığı
Sürü Aşılama Şeması olmalı ve titiz bir
şekilde bu program takip edilmelidir.
Hayvanlar solunum yolları hastalıklarına
karşı 1,5 aylık yaştan sonra aşılanmalıdır.
IBR hastalığına karşı 3 aylık yaştan sonra
aşılama planlanmalıdır. BVD hastalığına
karşı 12 aylık yaştan sonra aşılama yapıl-
malıdır. Brucella hastalığına karşı tavizsiz
bir aşı takip programı olmalıdır. Şap ve
Klostridial aşılar yapılmalıdır. Hastalık
Tarama programları iyi oluşturulmalıdır.
Ülkemizde özellikle Tüberküloz, Brucella
taramaları her yıl düzenli olarak yapılma-
lıdır.
1-Serum BHBA düzeyi izlenmeli.  
2-Ahır içi ısı=5-15  °C olmalıdır.  
3-Ahır içi Nem <%80 olmalıdır.  
4-Işık >200 lux olmalıdır. 
5- İneklerde kış aylarında hayvan başına
6 cm suluk uzunluğu olmalı ve bu ölçü
yaz aylarında hayvan başına 9 cm’ye
çıkacak şekilde planlama yapılmalıdır 
6-Hayvanların gezinme alanları kuru ve
temiz tutulmalıdır. 
7-Tırnak kesme yılda 2 kez düzenli olarak
yapılmalıdır.
Sürü süt bileşimi ile ilgili olarak; 
Süt yağı >%3,5; 
Süt proteini >%3, 
Yağ/protein oranı >1,2 <1,5 olmalıdır. 
Süt Yağ/süt protein oranı  >1,5 ketozis ve
<1,2 asidoz yönünden kontrol edilmeli-
dir.
Tank SCC <200.000, Tank Bakteri
<100.000 ml Süt üresi 250-350 mg/L
Tırnak lezyonları   <%15 olmalı, Ketozis
<%5, Asidoz  <%2, Doğum felci  <%4,
Sindirim sistemi problemi <%5 Sürüde

geviş getirme oranı  > %75 olmalıdır.
Geviş getirme < %65 ise bu parametre-
nin çok iyi olmadığı anlaşılmalıdır.(1)

II- Meme sağlığı
Klinik Mastitise Neden olan Risk
Faktörleri Kontrol Listesi
I.İnek ile ilgili faktörler: İneklerin <
%10’undan daha azında Negatif Enerji
Dengesi problemi olmalıdır. Rumen dol-
gunluk skoru >3 olmalıdır. Meme başları
yerleşimi bir örnek olmalıdır. Meme başı
ucu kallozite skoru (nasırlaşması) inekle-
rin %85 den fazlasında skor 1-2 olmalı-
dır. İnek temizlik skoru 1 olmalıdır.
II. Çevresel faktörler: Sağılan inekleri
%15’inden daha azında SCC yüksek
olmalıdır. Sağım hijyeni iyi olmalı ve
sağım makinesi performansı yüksek
olmalıdır. İyi bir sağım pratiği olmalıdır.
Ahırda genel hijyen ile yataklık hijyeni iyi
olmalıdır. Ahırın havalandırılması hayva-
nın rahat edeceği düzeyde olmalıdır.
III. Yönetsel faktörler: İşletmelerin
Mastitis teşhis protokolü, Mastitis tedavi
protokolü, Kuruda tedavi protokolü,
Kayıt yönetimi, Sürüden ayırma stratejisi
olmalıdır.
İneklerde mastitise eğilim gösteren ve
dikkat edilmesi gereken kritik noktalar:
1-Hayvanlar kuruya çıkarılırken SSC
>250.000’i de muhtemel mastitis vardır
şeklinde yaklaşım gösterilir. Böyle hay-
vanlarda bakteriyolojik kontrol ve tedavi
yöntemi uygulanır.
2-İnekler 10 kg süt verirse kuruya çıkarı-
labilirler. 10 kg altı için sağmal hayvan
gurubu sürüsü oluşturularak düşük
enerjili rasyon ile beslenmelidir.
3-İneklerin meme kirliliği fazla ise bu
durum hem kuru dönemde hem de sağ-
mal dönemde mastitislerin artmasına
neden olur. Bu nedenle meme hijyen
skorunun iyi takip edilmesi gerekir. 
4-İneklerde şiddetli ve/veya uzun süreli
Negatif Enerji Dengesi problemine
önlem alınmalıdır. Doğum sonrası
Ketozis ve hipokalsemi problemlerinin
dikkatli izlenmesi gerekir. Bu problemler;
ineklerin iştahının düşmesine, strese ve
başka hastalıklara karşı direncin düşme-
sine neden olur. Süt humması eş düşme-
me problemini 7 kat, endometritisi 9 kat
ve mastitisi 8 kat arttırır.
5-Meme başı kallositesini (nasırlaşması)
engellenmesi gerekir. Özellikle Staph
aureus enfeksiyonlarının artmasına
neden olur.  Sürüde düzenli olarak 3
ayda bir kez (kuru dönem dahil) meme-
lerin kontrol edilmesi gerekir. CMT puan-
lamasında 4’lü değerlendirme sistemine
göre doğum öncesi 1 hafta içinde süt

kuruya çıkarılmalıdır ve kuru dönem
tedavisi yapılmalıdır.
10- Doğum sonrası ilk 100 gün içerisin-
de ineklerde mastitisler <%12 ise, eşin
atılamama problemi <%5 ise ve süt
somatik hücre sayısı yüksek olan hayvan
sayısı <%10 ise inekler iyi bir kuru
dönem geçirmiş demektir.(2)

Meme başı kallosite skoru
Bu skorlama detaylıca veya daha basit
detayda (1-5 skor) yapılarak meme sağlı-

ğı izlenmelidir. Çünkü bu olay özellikle
staph. aureus mastitis riskini arttırır.
Burada izlenmesi gereken iki temel
nokta vardır: 1-Meme başı yuvarlağının
düz olup olmadığı izlenir. 2-Bu yuvarlak-
ta kalınlaşma olup olmadığı izlenir. 5
skorlu sistemde 1 ve 2 ideal ve 3-4 skor
istenmeyen durumdur.(10)
Sağım bittikten sonra sağım kadehleri
meme başından ayrılmalı ve meme başı
lastiğinin üst kısmının içi kuru olmalıdır.
İçeride ıslaklık var ise sağılan sütün
tanka aktarılması ile ilgili problemler var-
dır. Meme başı süt ile yıkanıyor demek-
tir. Böylece bakteri meme başlarının
birinden diğerine kolaylıkla geçer. Meme
başı ucu morarması oluşabilir. Kadehler
uzun- kısa veya geniş-dar olabilir.
Pulsatör fonksiyonu uzun, kısa veya
yetersiz olabilir. Vakum fazla olabilir
veya sağım bittikten sonra kadeh meme-
de daha fazla kalıyor olabilir. İlkine doğu-
ran düvelerde ve erken laktasyonda bu
problem daha çok olur.
Meme başı düz ise uzun süre D fazında
kalan ineğin meme başı zarar görür.
Meme başı esnek ve yaralanma-lezyon
olmamalıdır. Bunu sağlamak için sağım
sonu antiseptiği etkili olmalı ve ahır kon-
foru iyi olmalıdır. (3)
CMT: Bulaşıcı mastitislerde klinik masti-
tis azdır fakat SCC yüksektir. Çevresel
mastitislerde ise klinik olay fazla ve
somatik hücre düşüktür.
Çevresel Bakteriler ve Mastitis: Bu bakte-
riler E. Coli, Klebsiella, Str. Uberis, Belli
staph aureus’dur. Bunlarla bulaşık
memelerde ineğin immun cevabı az
olur. Bu azalma NED ile birleşebilir.
Böylece sürüdeki ineklerde çeşitli dere-
celerdeki şiddet ve sürede ketozis yaşa-
nır. Diğer bazı stres faktörleri de bu zayıf
immun cevap oluşumunu destekler. (2)
Bu stres faktörleri şunlar olabilir: Sosyal
Stres, kötü barınma koşulları, kötü barı-

Klinik Mastitise Neden 
Olan Risk Faktörleri

İnekle ilgili;
Risk Faktörleri                     Amaç

Genel olarak hastalıklara direnç
Negatif Enerji Dengesi (NED)  <%10 inek
Rumen dolgunluk skoru       3
Meme başı yerleşimi     Bir örnek
Meme başı kallozite puanı     %85 < 2
İnek temizlik skoru        %85 ‘i 1

Çevre ile ilgili;
Risk Faktörleri                                                                                             
Enfeksiyon baskısı                                                                                   
Sağım pratiği
Sağım hijyeni
Genel ahır hijyeni
Yataklık hijyeni
Ahır içi havalandırma

Yönetimsel olan;
Mastitis tanı protokolü
Tedavi protokolü
Kuru tedavi protokolü
Kesim stratejisi
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8.İnekleri sağımhaneden temiz ve sakin
şekilde çıkar, meme başlarının dakikada
kapanacağını unutma sonra ineklerin
yatmasına izin ver.(4)

Sağım makineleri 
problemleri
İnekle ilgili;
1.Memenin uyarılmasından sonra sütün
indirilmesi yeterli değil ise 
a.Meme ve meme başı hazırlığı yetersiz,  
b.İnek kızgın, korkmuş, hasta, 
c.Havalandırma kötü
2. İnek problemli; 
a.İnek sağım için uysal değil yeni anne
olmuş, 
b.Meme başı yara veya lezyonlu, 
c.Mastitis, 
d.Personelin davranışları kötü, 
e.Sağımhanede çok sinek var, 
f. Pulzatör iyi değil, 
g. Süt indirilmeden sağım işlemleri için
başlık takılmış.
3.Sağım yavaş; 
a.Sağım hızı yavaş, 
b.Meme başlarının yerleşimi kötü veya
uzun, 
c.Meme kadeh lastikleri yerleşimi kötü
veya yetersiz yerleştirilmiş, 
d.Vakum düşük, 

e.Kadehlerin yerleşimi kötü
4.Memede sağım sonrası Çok fazla süt
kalıyor ve inek elle sağılmak zorunda
kalıyor
5.Bazı ineklerde bazı meme başları ara-
sında sağım bitiş süresi aynı değil; 
a.Meme formu iyi değil 
b.Bir meme başında lezyon, 
c.Pençeye bağlı meme başı süt borusu
yerleşimi bozuk, 
d.Kadeh yerleşimi kötü, 
e.Tüpte tıkanma, 
f.Nabız fonksiyonu kötü, 
6.Sağım sonrası meme başları sert ve
hafif mor; 
a.Meme başları küçük veya dar, 
b.Meme şiş, 
c.Sağım süt indirilmeden başlatılmış ve
süt bitmiş hala sağılıyor, 
d.Memeler sağıma ıslatılarak hazırlanı-
yor veya daha yüksek basınç kullanılarak
sağım yapılıyor.
7.Meme başı ucunda kallozite(nasırlaş-
ma) var; 
a.Vakum fazla, 
b.Nabız yanlış, 
c.Süt gelmiyor fakat sağım devam edi-
yor, 
d.Meme başları çok uzun 
e.Sağım hızı çok düşük

nak havalandırması, çalışan davranışları-
nın yaptığı stres, enfeksiyöz hastalıklar.
İnek konforunun olumsuzluğu ile
immun sistem baskılanır ve SCC düşük
oluşur.
Genel Hijyenik Koşullar; Ahır Hijyeni,
Sağım Hijyeni, Personel Hijyeni mutlaka
gözden geçirilmelidir. Staph aureus
enfeksiyonu diğer etkenlerle birlikte
hareket ettiği zaman içinden çıkılması
çok zor hale gelir.
Yüksek SCC li Mastitis Analizi: İneklerle
ilgili olarak; Kaç tane inek, Ne kadar
zamandır, Persiste enfekte inekler, Yeni
enfeksiyonlar, Klinik mastitis görülme
oranı, Subklinik mastitis görülme oranı,
Latent enfeksiyon görülme oranı yönle-
rinden izlenmelidir.

Genel sürü 
değerlendirmeleri
Genel VKP (Vücut Kondüsyon Puanı),
Rumen dolgunluk skoru, Dışkı skoru,
Dışkıda sindirilmeyen parçalar, Kıl ve
derinin değerlendirilmesi, İneklerin hij-
yen ve temizliğinin değerlendirilmesi
yapılmalıdır.
Sağım Makineleri; yılda 2 kez kontrol
edilmelidir. İşletmenin sağım öncesi,
sırası ve sonrasını kapsayan tüm sağım

pratiği ve sağım hijyeni gözden geçiril-
melidir. Ayrıca barındırma, barınak hava-
landırması kontrol edilmelidir. Diğer
takip edilmesi gereken önemli konular
ise; -Dışkının ortamdan uzaklaştırılması
etkinliği, nispi nem ve sıcaklık, havalan-
dırma – kötü, altlık –  süreçleri izlenmeli-
dir. Meme Başı Sağlığına Dikkat edilmeli-
dir. Sağım süreci incelenmelidir.
1. (Barındırma, besleme, su, sağlık, özel
davranışlar) İneğin karın altı, meme ve
kuyruk kıllarını yılda 2 kez kesilmelidir.
Her ineğin meme başını özel bir havlu
veya peçete ile silinmeli, meme başları-
nın sağım için hazırlığı 60-90 sn sürmeli-
dir.
2.Sağım başlıklarını takmadan önce
mastitis kontrolü için her meme başın-
dan birkaç çekim süt sağılmalı
3.Ön daldırma yapılmalı
4.Meme başları tekrar kurulanmalı
5.Sağım başlıklarını takılmalı (meme
başını uyardıktan 90 sn sonra)
6.Sağım biter bitmez başlıklar çıkarılmalı
ama önce vakum kesilmelidir. Süt akışı
300 ml/dakikadan aşağı düşerse prob-
lem şekillenir.
7.Meme başlıkları ayrıldığında hemen
meme başlarını dezenfekte et, tüm
meme başlarını daldır.
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Suböstrus <%15, Ovaryum kistleri <%5,
Doğum sonrası 70 günden önceki endo-
metritisler <%15 olmalıdır.
Metritis Skoru İzleme;
Vajinal skor=0, Akıntı yok veya temiz
SAĞLIKLI olarak yorumlanmalı, Vajinal
skor=2, %50 irinli, ateş+kötü koku veya
ateş yok kötü koku ORTA DERECELİ MET-
RİTİS düşünülmeli. Vajinal skor=3, %50
den fazla irin ve kötü koku ORTA DERE-
CELİ METRİTİS olduğu tespiti yapılmalı-
dır. Vajinal skor=4, kırmızı-kahverengi
sular, akıntı, iğrenç koku ve ateş, kokuş-
muş et kokuludur.
Skor 2 uterus içi tedavi süreci oluşturul-
malı ve Skor 3-4 ise hem uterus içi hem
de kas içi tedavi süreci oluşturulmalıdır.
(10)

V-Tırnak, ayak sağlığı
Tırnak Sağlığını Tehdit Eden Risk
Faktörleri: Genel Hastalıklara Direncin
iyi olması için hayvanlarda Negatif ener-
ji dengesi olmamalıdır. Rumen dolgun-
luk skoru 3 ve üzerinde olmalıdır. Kıllar
düzgün ve parlak olmalıdır. Hayvanların
yürüme zemini düz ve kaymaz olmalı,
zemin kuru ve temiz olmalıdır. Gezinti
ve Dinlenme Alanı kaygan olmamalı, iyi
durumda olmalıdır. Ayak banyosu ölçü-
leri; 300x150x15 olmalıdır. Haftada 2
kez hayvanlar ayak banyosundan geçi-
rilmelidir. 
Enfeksiyöz hastalıkların etkenlerinin
sürüde baskı oluşturmaması için işlet-
mede mutlaka bir biyogüvenlik planı
ile temizlik ve dezenfeksiyon planı
olmalıdır. Geçiş dönemi beslenmesinde
kuru madde tüketimi göz önüne alına-
rak rasyon kurgulanmalıdır. Ve kaba
yem /konsantre yem oranı dikkate alın-
malıdır.
Tırnak sağlığı ile ilgili olarak,

Skor
Lokomosyon skoru >%85             1+2

<%10             1+2
<%3                    4
<%2                    5

Tırnak Sağlığını Tehdit Eden Risk
Faktörleri Kontrol Listesi
I.Sürüdeki hayvanlar genel olarak hasta-
lıklara dirençli olmalıdırlar. Negatif ener-
ji dengesi olmamalıdır. Rumen dolgun-
luk skoru >3 olmalıdır.
II. Zemin: Düz olmalı ve kaygan olmama-
lıdır. Ortam kuru ve temiz zemin olmalı-
dır.
III. Gezinti alanları: Temiz olmalı ve kay-
mamalıdır. Yataklık sayısı ile hayvan sayı-
sı eşit olmalıdır. Ayak banyosu
3x1,5x0,15 ölçülerinde olmalı ve ayda
en az 3 gün ayak banyosu yaptırılmalıdır.
IV.Enfeksiyöz hastalık baskısı: İşletmenin
uygulanan Temizlik ve dezenfeksiyon
planı olmalıdır. Çiftliğin Hijyen durumu
sürekli denetlenmeli ve Biyolojik güven-
lik planı olmalıdır.
V. Geçiş dönemi yönetimi: Kuru Madde
Tüketimi dikkatli izlenmeli ve gerekli
önlemler zamanında alınmalıdır. Kaba
Yem/Konsantre yem oranı hiç gözden
kaçırılmamalıdır.(11)

Makine problemleri
1.Motor çalışmaya başladı fakat vakum
yetersiz veya yok ise olası nedenler;
Pompa yavaş çalışıyor olabilir, Valfler
tıkanık, İnterceptör tıkanık, Bir yerde
delik kaçak var, tüpten bir yerde delik
kaçak var şeklinde problemler düşünülür.
2.Vakum fazla ise; a.Regülâtör yanlış çalı-
şıyor, b. Regülâtör kapalı, c.Regülâtördeki
valfler tıkanık olabilir
3.Sağımda vakum azalıyor ise; a.Başlıklar
düşüyor, b. Kadeh ayrılıyor, c.Güvenlik
valfi açık olabilir. 
4.Nabız fonksiyonu zayıf ise; a.Pulsatör
çalışmıyor, b. Pulsatör de vakum yok,
c.Elektrikli pulsatörde elektrik yok olası-
lıkları kontrol edilmelidir.
5.Pulsasyon sayısı az veya çok ise;
a.Pulsasyon ayarı kötü, b.Pulsatör kirli
veya arızalı olabilir. 
6.Başlıklar sağımda düşüyor ise;
a.Vakum düşük, b.Mastitis,  c.Sisteme
hava giriyor, d.Başlıkların ağırlıkları iyi
değil veya dengesiz şeklinde düşünüle-
rek bu olasılıklar kontrol edilmelidir.(4)

Süt yağ/süt protein oranının
hayvan sağlığı ile ilişkisi
Erken laktasyondaki ineklerin %20 sinde
süt yağı; sürü ortalamasının 0,3 dizyem
üzerinde ise süt yağı iyidir. Sürü ortala-
masının 0,5 dizyem altında ise süt yağı
kötüdür. Süt proteini erken laktasyonda-
ki hayvanların %20’sinde sürü ortalama-
sının 0,3 dizyem üzerinde ise proteini iyi-
dir. Sürü ortalamasının 0,5 dizyem altın-
da ise süt proteini kötüdür. Sağılır günü
40-70 olan ineklerin %20’sinden fazla-
sında NED şüphesi vardır.  Süt yağı >
%4,8, Süt yağı < %3,5, Süt proteini <
%2,9 olması durumunda Negatif enerji
dengesi problemi beklenir.(5)

Süt üre düzeyinin hayvan
sağlığı ile ilişkisi
Normal süt üre düzeyi 2-5 mmol/litre’dir.
Kış aylarında ve silaj ile besleme yapılan
işletmelerde 220-290 mg/dl, Yaz ayların-
da ve otlatma yapılan hayvanlarda 260-
340 mg/dl düzeyindedir. Süt üre düzeyi
<2 mmol/L ve  >5 mmol/L düzeyinde
normal değildir.  

III-Rumen sağlığı
Akut ve Subakut Rumen Asidozuna
Neden olan Risk Faktörleri Kontrol Listesi 
Öncelikle kâğıt üzerinde yapılan rasyon
iyi hesaplanmalıdır. Çiftlikte yemcinin
uyguladığı rasyonun en az hata ile
hazırlanıp sürüye dağıtılması gerekir.
En önemli risk faktörlerinden biri silaj-
dır. Silaj Ph < 4 ve silaj ısısı çevre sıcak-
lığından 5  ͦC az olmalıdır. Duvara yakın
bölgeler biraz sıcak olabilir. Silaj elle
iyice sıkıldığında silaj suyu çıkmamalı-
dır. Silajın içinde partikül büyüklüğü
>15mm olmalıdır. TMR içinde kuru kaba
yemler (otlar) diğer kaba ve konsantre
yemlerle eşit ve homojen olarak karıştı-
rılarak dağıtılmalı ve miktarı 4 kg’dan az
olmamalıdır. TMR deki selülozun boyut-
ları iyi kontrol edilmelidir. Bunun için
bir miktar TMR alınmalı ve parça boyut-
ları değerlendirilmelidir. Selülozun
%30’u 5mm, %30’u 5-10mm ve %40’ı
˃10mm olmalıdır.
Dışkı periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Dışkıda tahıl olmamalı, uzun selüloz par-
çası olmamalı ve sürüdeki hayvanların
dışkısında selülozu fazla uzun hayvanla-
rın oranı sağmal ineklerin %5’ inden
daha fazla olmamalıdır. İnek Konforu iyi
olmalıdır. Yataklıktaki boyun demiri yer-
den 100-110 cm yukarıda olmalıdır.
Guruptaki ineklerin %75 ‘i geviş getirme-
lidir. Hayvanların içtikleri su kaliteli
olmalıdır. Tırnaklar sürekli izlenmelidir.
Arka ayak duruşlarına dikkat edilmelidir.
Hayvanını Vücut Kondisyon puanı fazla
olmamalıdır. Rasyon kompozisyonu
homojen olmalıdır. Rumen dolgunluğu
iyi olmalıdır. Süt verimi ve kompozisyonu
izlenmelidir.
Barınak Hava Koşulları izlenmelidir.
Havalandırma iyi olmalı, içeride cereyan
olmamalı ve sıcaklık iyi takip edilmelidir.
İneklerin en rahat ettikleri konfor sıcaklı-
ğı 5-15  ͦC arasıdır.(7)
Silaj içinde Clostridium spp oluşmasının
engellenmesi
Silajdaki Clostridiumlar (veya Bütirik asit
bakterileri) hem ekonomik kayıplara
neden olur hem de %15’e kadar KM
kaybı oluşur. Ayrıca sindirilebilirlik etki-
lenir. Metabolize enerji kaybı Bunun

sonucunda Kuru Madde tüketimi bozu-
larak ineklerde günde 1,5 kg’a kadar
sürt verim kayıpları olabilir. Silajın sıcak-
lığı çevre sıcaklığından 5 ͦC fazla olur ise
silajda Clostridium spp üreme riski var-
dır. Bu sıcaklıklar silaj yüzeyinden 50-
100 cm içerilere kadar girebilir. Taze
silaj materyalinde Clostridium spp olma-
masına rağmen olgunlaşma sonrası ilk
açıldığı zaman çok yoğun bir Clostridial
kontaminasyon riski vardır. (8) Önce
maya ve sonra küflerin üremesi ile aero-
bik instabilite nedeniyle bu durum şekil-
lenir. Ürün hasadı ve silolanma sırasında
100 tane spor bulunmuş, silaj olgunlaş-
ması ve açılarak yedirilmesinden 5 gün
sonra 1 gr. silajda milyonlarca spor
bulunmuştur.
Silaj yapımı sırasında olgunlaştırma
amaçlı L.buhneri kullanılarak ürün 300
saat veya 5 gün tutulursa ise ph<5 olur
ve problem oluşmaz. Silaj bu sırada hava
alsa bile Clostridium üreyemez, fakat bu
M.O. önemli oranda Kuru Madde kaybı-
na neden olur.
Normalde silaj yapımı sırasında ph hızla
düşürülürse sporlar gelişemez. Fakat
silajın açılması, kesilmesi veya yemlikte
durması sırasında oksijene maruz kalan
silajda önce maya ve sonra küfler ürerler.
Ph artar ve sıcaklık 45  Cͦ olur. Ph artışı ile
Clostridium sporları gelişir ve bulaşıklık
başlar.(9)
Mısır silajına tarlada mayaların karışması
durumunda, Şeker içeriği yüksek silajlar-
da, Kuru Madde bileşimi yüksek silajlar-
da, Yüksek Kuru Maddeli silajların paket
silaj haline getirilmesi durumunda,
Yemleme bittikten sonra TMR vagonun-
da silajın kalması durumlarından sonra
silajda kuru madde kaybı, sindirilebilirlik
ve oksijenlenme problemlerinden biri
veya birkaçı oluşacaktır.
Sıkıştırma ile Silajda Kızışma riskinin en
aza indirilmesi: Silaj Kuru Maddesi  %28
den daha az olan silajlarda hasat yapıl-
mamalıdır. Silajı 30’ar cm yaydıktan
sonra sıkıştırarak silaj yapılmalıdır. Kış
aylarında silaj çukuru yüzeyden itibaren
arkaya doğru 1 haftada 100-150 cm
yedirilmeli ve yaz aylarında 1 haftada
150-200 cm yedirilmelidir. Silajı yaptık-
tan sonra havalanmayacak şekilde üze-
rine ağırlık koyulmalıdır. Silolamadan
önce çukurun kenarları naylon ile kapa-
tılmalıdır. Silajı kapattığımızda yanlar-
dan 2 metre üstü kapatacak şekilde
naylon olmalıdır. Silolama işlemi bittik-
ten 6 hafta sonrasına kadar silaj açılma-
malıdır.

IV-Üreme sağlığı
Buzağılama Aralığı-İlk kızgınlı arası süre
<35 gün olmalıdır. Buzağılama İlk
Tohum arası 50-70 gün, Buzağılama son
tohumlama arası süre  <100 gün olmalı-
dır. Buzağılama sonrası 50-70 günde kız-
gınlık gösterme  >%85 olmalı, İlk tohum-
lamada gebelik >%50 elde edilmeye çalı-
şılmalıdır. Sonraki tohumlamada gebelik
>%60 ve İlk doğurma yaşı 24-25 ay
olmalıdır.
Hastalık ve problemlerle ilgili olarak;
Abort <%4, Eş Atamama <%12,

Üre Süt yağı Süt proteini İlişkisi

Yüksek Yüksek Düşük Enerji eksik

Yüksek Normal Normal Parçalanabilir nitrojen fazla

Düşük Normal Düşük Parçalanabilir nitrojen yetersiz

Düşük Düşük Yüksek Parçalanmayan nitrojen ve Asidoz

Süt proteini düşük Süt yağı düşük. Süt yağı yüksek yağ çözdürüyor
Yetersiz beslenme VKP kaybı, enerjiye göre eksik rasyon

Süt proteini yüksek Rasyon enerjisi çok fazla,
Süt yağı < Süt proteini Rasyon enerjice zengin
Asidozdur (Mısır silajı, şeker pancarı)
Çok fazla bypass yağ
Nişasta var
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IV. Göbek kordonu problemleri;
1-Göbek kordonu enfeksiyonu, 
Dezenfeksiyonun yapılmaması, uygun
dezenfektanın kullanılmaması, kötü ve
ıslak altlıklar, doğum bölmesinin kirli
olması, toplu barındırmada diğer buzağı-
ların emmesi, doğumun ahır içerisinde
gübre veya yem yolunda olması
2.Göbekte fıtık olması
3.Göbek kordonu çok kısa olması
V. Canlı Ağırlık artışının kötü olması
Enfeksiyonlar(ishal, göbek, solunum yol-
ları enfeksiyonları),  kötü kaliteli ağız
sütü veya ot, kötü kaliteli buzağı mama-

sı (miktar, sıcak su derecesi ve hijyeni,
karıştırma problemleri, depolama koşul-
larının kötü olması,  içirme ısısının uygun
olmaması), içme suyu kalitesinin kötü
olması, buzağıya yapılan işlemler sırasın-
da uygunsuz ve strese sebep olan işlem-
ler, çok fazla ot(silaj) verilmesi, mastitisli
veya antibiyotikli süt ile besleme, boy-
nuz köreltme zamanı ve işlemler sırasın-
da uygun olmayan süreçler, dikkat-özen
eksikliği, kafalık ölçülerinin yetersizliği
veya uygunsuzluğu.

VI. Solunum yolu hastalıkları;
Ahır iklimi kötü (sıcaklık, nem, cereyan)
olması, küçük ve büyük buzağıların aynı
bölmede olması veya farklı yaşlardaki
buzağıların aynı yerde bulundurulması,
havadaki amonyağın yüksek olması,
dikkat ve özen eksikliği önemli neden-
lerdir. Ayrıca m² ye düşen hayvan sayısı-
nın çok olması, sürüde buzağı sayısının
fazla olması, yataklık materyali ve
yönetiminin kötü olması, daha önce
ishal geçiren buzağılar uygun olmayan
koşullar altında solunum yolları hasta-
lıkları yaşarlar.
VII. Süt ile geçen hastalıklar var ve süt
pastörize edilmeden verilmesi;
BVD, IBR, Burucella, Tüberküloz ve
Paratüberküloz hastalıları, Lökoz.

Yazının devamını TUSEDAD’ın 
18. sayısında takip edebilirsiniz…

VI-Buzağı dahil genç
hayvan sağlığı 
Buzağılarda olası risk faktörleri şu şekilde
düşünülmelidir. Doğum sonrası ilk 2 ay için-
de: Buzağılarda potansiyel risk faktörleri.

I.Doğumda olan risk faktörleri
İlkine doğumlar ve Posterior presentas-
yonlu doğumlar risklidir. Doğan buzağı-
ların doğum ağırlıklarının büyük olması
da önemli bir risk faktörüdür.

II Doğum sonrası ilk hafta ishalleri
Annenin gebeliğin son döneminde aşılan-
ması ile ilgili eksiklikler, doğum hijyeninin
kötü olması, doğumhane hijyeninin
(doğum locası-bölmesi) iyi olmaması,
kolostrum kalitesi kötü olması (Kolostrum;
sağımda hijyen iyi değil ise, kolostrum Ig
G düzeyi düşük ise, doğum sonrası buzağı
beslenmesi hijyenik değil ise, kolostrum
depolanıyor ise uygun olmayan kurallarda
depolama-çözdürme yapılıyor ise)
Buzağı doğması ile ilk kolostrum içirme
arası 2 saatten fazla olması, ilk ağız sütü
miktarının az olması, doğum sonrası
uygun olmayan buzağıyı hayata tutun-
durma işlemleri, buzağıları doğduktan
hemen sonra grup halinde beslemeye
çalışma olası risklerin bir bölümüdür.
Bunun dışında buzağıları ineklerle birlik-
te aynı ahır içinde barındırma, bakım
beslemenin dikkatsiz ve özensiz yapılma-
sı, buzağı rutinlerinde değişiklik yapma,

buzağılarda ısı stresi ilk hafta ishallerinde
nedenler olarak düşünülmelidir.

III. Daha Büyük Buzağılardaki İshaller;
Bireysel barındırma yapılamaması, barı-
nak ve besleme hijyeninin kötü (pis
yataklıklar)olması, hasta buzağıların
sağlıklı olanlarla aynı alanda olması,
içme suyu ph’sının ı>8, kaba yemlerin
içinde hijyenik olmayan malzemelerin
bulunması, besleme ve rasyondaki ani
değişiklikler, dikkat ve özen eksikliği
büyük buzağılardaki başlıca ishal
nedenleridir.
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1975) ve bu sebeple de hastalıklara
daha dirençli olduğu ve sonuçta karlılığı
artıracağı bildirilmiştir. Bu durum süt
verimi ve persistensinin biri diğerine
baskın gelmeyecek şekilde, üreme
etkenliği problemlerine yol açmadan
(Muir ve ark., 2004) her ikisininde artırıl-
masını gerektiren hassas bir noktayı
ortaya çıkarır. (Togashi ve Lin, 2003). Süt
verimi ve persistensi arasındaki genetik
korelasyonun 0.20 - 0.50 arasında değiş-
tiği (Jakobsen, 2000) bildirilmiştir.
Laktasyon süt verimi ve persistensi ara-
sındaki genetik korelasyonun persistensi
hesaplama yöntemlerine büyük ölçüde
bağlı olduğu ve hesaplanan korelasyon
değerlerinin orta derecede olduğu ve
persistensi ile süt veriminin her ikisinin-
de artırılmasının istendiğinde bu duru-
mun (Uygun persistensi hesaplama yön-
temi belirlenerek) verimlilikte bir fırsat
ortaya çıkarabileceği (Gengler, 1996;
Swalve ve Gengler, 1999; Togashi ve Lin,
2003) belirtilmektedir. 
Diğer taraftan birçok çalışma, özellikle
pik verim ve fertilizasyonun persistensi
ile antagonistik etkileşimde bulunduğu-
nu göstermiştir (Muir ve ark., 2004;
Weller ve ark. 2006). Bar-Annan ve
Wiggans (1985) persistensi ile fertilizas-
yon arasında pozitif genetik korelasyon
bulunduğunu belirtirken, Muir ve ark.
(2004) persistensinin hastalıklara diren-
ci ve fertilizasyonu azaltmayacak şekilde
selekte edilmeleri gerektiğini bildirmiş-
lerdir (Weller ve ark. 2006).
Araştırmacılar birinci laktasyona ait per-
sistensi ile doğum sonrası 56. günde kız-
gınlık gösterme oranı arasında 0.32’lik
bir genetik korelasyon tespit etmişlerdir.
Bununla birlikte Jakobsen ve ark. (2003),
persistensi ile hastalıklara eğilim arasın-
daki düşük ve negatif korelasyon bularak
bunun düşük persistensi değerinin daha
yüksek hastalık direnci anlamına geldiği-
ni belirtmişlerdir (Weller ve ark. 2006).   
Yukarıdaki bilgiler ışığında aynı laktas-
yon süt verimine sahip iki hayvandan
laktasyon eğrisi pik verimden sonra düz
olan hayvanın pik verimden sonra hızla
azalan ve bu durumda daha az persist
hayvana göre tercih sebebi olması açık
bir nedendir. Bu durumda süt verimleri-
nin düşük ya da yüksek persistensiye
sahip olmaları sebebiyle oluşan sağlık ve
benzeri problemler neticesiyle hayvanla-
rın güvenilir damızlık değeri tahmini
yapılması güçlükleri ortaya çıkar.
Persistensi değerleri ile sağlık sorunları
(Düşük fertilizasyon oranı, enerji denge-

Süt sığırlarında persistensi ve hesaplama
yöntemlerine ilişkin yaklaşımlar

Persistensi kalıcılık, kalma süresi
gibi anlamlara gelmektedir.
Bununla birlikte mesleki ve bilim-

sel Türkçe ve yabancı literatürde muhte-
lif tanımlamalara yer verilmiştir. Bunlar,
süt veriminin maksimumdan düşüş
oranı veya hızı, erken laktasyonda süt
veriminin sabit kalma derecesi, bir sığırın
laktasyonu boyunca en yüksek süt veri-
mi seviyesinde üretim kabiliyeti, pik veri-
minin sabit kalma ölçüsü, laktasyon eğri-
sinin düzlüğü, laktasyon boyunca fazla
veya az oranda sabit bir verimde kalma
kabiliyeti (Grossman ve ark., 1999;
Güler, 2006) şeklinde sıralanabilir. Bu
ifadelerden yola çıkmak suretiyle bir ine-
ğin laktasyon eğrisi pik verimden sonra
daha az meyilli ise ineğe ait laktasyon
eğrisinin daha persist olduğu söylemek
yanlış olmaz. Laktasyondaki ineklerin
persistensi değerlerinde bazı önemli
genetik farklılıklar olabilir. Bu farklılıklar
özellikle eksik laktasyonlar kullanıldığın-
da, 305 günlük laktasyon verimlerinin
genetik değerlendirmelerinde doğruluk
oranını azaltan bir etkiye sahiptirler (Van
Arrendonk ve ark., 1995; Dekkers ve
ark., 1998).
Persistensi, ekonomik olarak büyük
önem arz eder. Çünkü üreme, sağlık ve
yem maliyetleri (Sölkner ve Fuchs, 1987;
Dekkers ve ark., 1998; Güler, 2006) ve
standart olmayan laktasyon süresinde
farklı süt üretimi üzerine olumlu bir
şekilde etki etmektedir (Dekkers ve ark.,
1998; Güler, 2006). Bu konuda yapılan
bir çalışmada (Gengler, 1996; Güler,
2006) sağlık maliyetleri, üreme perfor-
mansı ve yem maliyetleri üzerine persis-
tensinin ve 305-gün süt üretiminin eko-
nomik katkısı araştırılmış ve persistensi-
nin sağlık ve üreme performansı bakı-
mından %7 oranında, yem maliyetleri
bakımından ise %3 oranında daha yük-
sek katkıya sahip, olduğu tespit edilmiş-
tir (Dekkers ve ark, 1998; Güler, 2006),
Aynı toplam laktasyon süt verimine
sahip bununla birlikte pik verimi diğerin-
den daha düşük fakat süt verimi, laktas-
yon boyunca diğerinin aksine çok daha
yavaş olarak azalan persist bir hayvanın
ucuz kaba yemlerden daha iyi yararlana-
cağı (Solkner ve Fuchs, 1987) bildiril-
mektedir. Bununla birlikte persist hay-
vanların yüksek pik verim stresinden,
enerji dengesinin negatife yönelmesi
sonucu oluşan vücut rezervlerinden yıkı-
mın nispeten düşük düzeyde olması
sebebiyle (Harder ve ark., 2006)  daha az
etkileneceği (Zimmermann ve Sommer,

Yrd. Doç. Dr. Kemal YAZGAN
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

• Süt içmek medeni cesareti tetikler, tartıya çıkmaya korkmazsınız.  • Süt içemediğiniz                 

Persistensi hesaplamada
şansa bağlı regresyon test
günü modelinden 
yararlanma
Laktasyonun belirli aşamalarındaki test
günü verim kayıtlarının kümülatif olarak
birbirlerinden çıkarılması, oranlanması,
varyasyonlarının ölçülmesi veya sabit
verimin devam ettiği gün sayısının tespi-
tine yönelik metotlar basit ve doğrudan
yöntemler olarak adlandırılır (Macciotta
ve ark., 2006). 
Fakat bu parametrik ölçümlerin periyo-
dik zamana bağlı olarak sabit olmamala-
rı sebebiyle persistensiyi tam olarak
karakterize etmediklerine (Rekaya ve
ark., 2001; Macciotta ve ark., 2006) dair
bildirişler mevcuttur. Diğer taraftan lak-
tasyon eğrisi fonksiyonunun parametre-
lerine dayalı persistensi ölçümlerinin
hayvanlar arasındaki büyük varyasyon-
dan oldukça etkilendikleri bildirilmiştir
(Olori ve ark., 1999; Macciotta ve ark.,
2005; Macciotta ve ark., 2006).  Bunun
sonucu olarak son zamanlarda Şansa
bağlı regresyon modeli (Random
Regression Model) temeline dayandırı-
lan persistensi ölçüm metodları geliştiril-
miş olup aynı zamanda süt verimine ait
damızlık değer tahminleri ile kombine
biçimde seleksiyon ölçütü olarak kulla-
nılmaya başlanmıştır.
Kistemaker (2003), Kanada,
Finlandiya ve Hollanda’da persistensi
hesaplama yöntemi olarak kullanılan
ve şansa bağlı regresyon modelinde
legendre polinomiyal fonksiyonlarının
kullanıldığı metotları karşılaştırmıştır.
Araştırmada ele alınan Persistensi

(1)

(2)

(3)

sinde bozulmaya bağlı sorunlar vs.) ara-
sında bulunacak yüksek ve güvenilir
korelasyonlar ile rutin boğa değerlendir-
mede persistensi değerine ait damızlık
değerleri şansa bağlı regresyon modeli
ile yapılan değerlendirmelerden elde
edilebilmektedir. Bu da üreme ve diğer
sağlık problemleri açısından maliyeti
düşürmeye yarayacağı için karlılığı artı-
ran bir etmendir (Dekkers ve ark. 1998;
Harder ve ark., 2006).
Persistensinin niceliğini belirlemek için
çok çeşitli ölçüm metotları bildirilmiştir
(Gengler, 1996; Grosman ve ark., 1999;
Tohashi ve Lin, 2004; Macciota ve ark.,
2006). Fakat hiçbirinin tek başına en iyi
yöntem olduğu ve genel kabul gördüğü
bildirilmemektedir (Weller ve ark, 2006).
Bununla birlikte literatürde bulunan yön-
temler 4 grupta toplanabilir;
i) Laktasyonun belirli aşamalarındaki
verim miktarlarını birbirlerine oranlaya-
rak (Dannel, 1982; Sölkner ve ark.,
1987; Grossman ve ark., 1999), veya
çıkararak (Jakobsen ve ark. 2002),
ii) Test günü verimlerinin varyasyonuna
yönelik varyasyon katsayısı, standart
sapma hesaplamaları yaparak (Gengler,
1996; Sölkner ve ark., 1987; Grosman,
1998; Tekerli, 1999,),
iii) Laktasyon eğrisini tanımlayan  mode-
lin / modellerin parametrelerinden yarar-
lanarak (Gainnes 1927, Gravert ve ark.,
1976, Grosman, 1998, Yılmaz, 1996,
Tekerli, 1999)
iv) Şansa bağlı regresyon test günü
modeli kullanarak (Schaeffer ve Dekkers,
1998; Jamrozik ve ark., 1998; Toghashi
ve Lin, 2003; Macciotta ve ark., 2006).
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ile ilgili olarak beş alt matris øi,  bunun-
la birlikte S matrisi her bir sıra (k = 1, 2,
3 ve 4) legendre polinomiyali toplamla-
rını içermektedir. 
Tanıma göre tek bir süt sığırına ait lak-
tasyonun beş damızlık değer tahmini
(DDT), ø=S∝ şeklinde ve tüm laktasyon
içinde DDT=1’S∝ ifadesi ile hesaplana-
bilir. Her bir bölüme ait damızlık değer
tahmini (DDT) bölümlerdeki günlük
DDT’lerinin toplamına eşit olup laktas-
yon bölümlerinin genetik kovaryans
matrisleri (G) = var(ø) olacaktır bu
durumda beş bölümün tümünü kapsa-
yan indeks (I) değeri, eşitlik 5’de verilen
ifadeyle hesaplanmıştır. Tanıma göre
her bir bölümdeki genetik değişim eşit-
lik 6’da verildiği gibidir ve i: seleksiyon
yoğunluğunu, K ise şansa bağlı regres-
yon model katsayılarıyla ilişkili 4x4
boyutundaki genetik kovaryans matrisi-
ni göstermektedir.

(5)

(6)

Araşt ı rmac ı  yukar ıdak i  i fadenin
⧋= Gb (i/si) şeklinde yeniden yazılması
sonucunda i/s ifadesinin bütün laktas-
yon bölümlerinde sabit olduğu varsayı-
mına dayanarak, ⧋= Gb (i/si) ifadesin-
deki, beş farklı laktasyon bölümündeki
genetik değişimi içeren 5x1 boyutunda-
ki vektörü (⧋) eşitlik 7’de verilen ifade-
nin çözümüyle hesaplamıştır.

Diğer bir değişle bu vektörün eleman-
larından her biri (0, -11, 5, 6 ve 0)
Şekil 1’de gösterilen bölümlerdeki
genetik değişimi göstermekte olup, 5
ve 6 değerleri (Eşitlik 8), hayvanın
persistensi değerinin genetik olarak
bir ölçüsüdür.

(7)

(8)

Pik verim dönemine (Şekil 1’de gösteri-
len 2. bölüm) hızlı bir şekilde yükselerek
ulaşan hayvanların seleksiyona tabi
tutulması gelecek generasyonlarda süt
veriminde pik verimden sonrada hızlı bir
şekilde düşüş özelliği gösteren hayvanla-
rın elde edilmesiyle sonuçlanmaktadır
(Batra ve ark., 1987). 
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hesaplama yöntemleri eşitlik 1-3’de
verilmiş olup  burada PKan: Kanada yön-
temi, PFin: Finlandiya yöntemi ve PHol:
Hollanda yöntemini ifade etmekte olup
DDTi i. gündeki şansa bağlı regresyon
modeliyle hesaplanmış damızlık değer
tahminini göstermektedir. Araştırmacı
Hollanda (PHol) yönteminin, Kanada’daki
Siyah Alaca popülasyonuna ait verilere
uygulandığında birtakım olumsuzluklar
gösterdiğini bildirmiştir. 
Bu olumsuzluklar hesaplanan persisten-
si değerleri 305-günlük laktasyon süt
verimine ait DDT ile gerçekte düşük
olmasına karşın en yüksek korelasyonu
göstermesi, laktasyon boyunca verim-
deki küçük değişimlere daha duyarlı
olmasıdır. Bununla birlikte araştırmacı,
Finlandiya (PFin) ve Kanada (PKan) yön-
temlerinin performanslarının benzer
olmakla birlikte Kanada (PKan) yöntemi-
min azda olsa Finlandiya (PFin) yönte-
minden daha iyi özellikleri bulunduğu-
nu belirtmiştir. Bununla birlikte Kanada
yönteminin bu ülkede dört yıldan fazla
kullanıldığı ayrıca diğer persistensi
hesaplama yöntemleri de araştırılmış
olmasına rağmen, bu yönteme karşı her
hangi bir üstünlüklerinin olmadığı bildi-
rilmiştir.
Toghashi ve Lin (2003), üçüncü derece
legendre polinomiyalini şansa bağlı reg-
resyon modelinde kullanmak suretiyle
gerçekleştirdiği çalışmasında 305 gün-
lük laktasyon süresini beş bölüme ayır-
mıştır (Şekil: 1). 1.bölüm 1 ila 30., 2.
Bölüm 31 ila 60., 3. bölüm 61 ila 170,
4. bölüm  171 ila 280 ve 5. bölüm ise
281 ila 305. günleri kapsamaktadır ve
araştırmacılar her bir hayvan için Eşitlik
4’de verilen indeks değerini kullanmış-
lardır. Burada DDTj j. bölümdeki DDT, mj
ve nj: sırasıyla

(4)

j. bölümdeki ilk ve son günler, bj: j.
bölümdeki indeks ağırlığını, ø(t)i: t
gününde ve -1 ve 1 aralığında standar-
dize edilmiş i. sıra legendre polinomiya-
lini, ∝: i. şansa bağlı regresyon katsayı-
sını ve k: uyumu yapılan şansa bağlı
regresyon katsayı numarasını ifade
etmektedir. Burada legendre polinomi-
yal matrisi ø, laktasyonun beş aşaması

                 zamanlarda, süt banyosu yapın.  • Süt içmek, magazin programlarına olan ilgiyi azaltır.

değer (Eigenvalue) ile birlikte birinci öz
vektörü ifade etmektedir. İkinci indeks
değeri (I2), ikinci büyük öz değer ile
birlikte ikinci öz vektörü ifade etmekte
olup I3, I4 ve I5 aynı metot ile sıralan-
maktadır. 
Araştırmacılar I1’in laktasyonun her
gününde sabit değer aldığını ve bu
indeks değerinin laktasyon eğrisinindeki
biçimi değiştirmeksizin yükselmeyle iliş-
kili olduğunu, I2’nin günlük genetik
değişimle birlikte zamana bağlı biçimde
doğrusal olarak arttığını, I3’ün laktasyo-
nun ortalarında negatif fakat laktasyo-
nun başında ve sonunda ise pozitif
değer aldığını (İç bükey eğri) ve I4’ün
aldığı değerlerin ise laktasyon boyunca
‘’0’’ civarında olduğunu bildirmişlerdir.
Araştırmacılar bu sonuçlara dayanarak
ikinci ve üçüncü öz değerlerin laktasyon
eğrisinin biçimiyle ve persistensiyle
doğrudan ilişkili olduğunu, dördüncü ve
beşinci öz değerlerin ise laktasyon süt
verimi ve persistensinin artırılması çalış-
malarında daha az etkili olacağını belirt-
mişlerdir. 
Sonuç olarak süt sığırcılığında karlılığı
doğrudan etkileyen bir faktör olan per-
sistensinin üzerinde yeterince durulma-
lı ve eğer yeter derecede ve düzenli
kayıt tutma imkanı bulunuyorsa yukarı-
da bahsettiğimiz şekilde doğrudan oran
ya da oranlamalar, laktasyon eğrisi
model parametreleri vs. kullanmak yeri-
ne genetik analiz metotlarıyla (Örneğin
şansa bağlı regresyon modeli) tespit
edilmiş persistensi değerlerinden yarar-
lanılmalıdır. 

Bu makale Yrd.Doç.Dr.Kemal Yazgan’ın
doktora çalışmasındaki bir bölümden
yararlanılarak hazırlanmıştır.

• TEKZİP: Geçen sayıda formüller
baskı aşamasında hatalı basıldığından
dolayı yazıyı yeniden bilgilerinize
sunarız.

Ayrıca hayvanın yüksek pik değerlere
hızlı biçimde gelmesi enerji dengesinin
negatife dönmesiyle önemli bir stres
faktörü teşkil eder. Araştırmacılar tara-
fından 2. ve 3. bölümlerdeki genetik
etkiyi artırma diğer bölümlerdeki gene-
tik etkiyi ise 0’a yaklaştıracak şekilde
azaltma yönünde seleksiyon yapılırsa
vektör elemanları toplamı ‘’0’’ olduğu
için süt verimi değişmeden daha per-
sist hayvanların elde edileceği bildiril-
miştir. 

Lin ve Toghashi (2005), persistensiyi
azaltmaksızın süt veriminin maksimize
edilmesine yönelik çalışmalarında per-
sistensiyi laktasyonun 280. gün DDT’nin
60. gündeki DDT’ye bölmek suretiyle
hesaplamışlardır (Eşitlik 9). 

Araştırmacılar bununla birlikte laktasyo-
nun 60. ve 280. günleri arasındaki 220.
gün esnasında gerçekleşen ortama
genetik artışı laktasyon eğrisindeki azal-
ma oranını (β) olarak tanımlamışlardır
(Eşitlik 10).

(9)

(10)

Araştırmacılar bu tanıma göre, β’nın
pozitif değer almasıyla eşitlik 9’da veri-
len persistensi değerinin azaldığını,
negatif değer alması ile arttığını ve 0
olması durumunda ise sabit kaldığını bil-
dirmektedirler. β değeri arttıkça laktas-
yon eğrisinin 60 ila 280. günleri arasın-
daki eğri parçası dike yakın bir biçimde
azalmaktadır. Bu durumda β’nin büyük-
lüğü persistensinin gösterdiği genetik
değişimleri karşılaştırmada objektif bir
ölçüdür (Lin ve Toghashi, 2005).

Toghashi ve Lin (2006), süt verimi ve
persistensiye göre seleksiyonda şansa
bağlı regresyon modeline ait katsayı
matrisinin öz vektörlerinin
(Eigenvectors) kullanımına dair bir
çalışma yapmışlardır. 

Araştırmacılar şansa bağlı regresyon
model katsayılarıyla ilişkili genetik
kovaryans matrisinin (K) öz vektörlerine
dayandırarak oluşturdukları indeks (IK)
değerlerini eşitlik 11’de verilen ifadeyle
hesaplamışlardır.  Burada,  b:  indeks
katsayılarına ait  (k x 1)’lik vektörü 

(11)

göstermekte olup, bu tanıma göre
(∝‘ei) ifadesi şansa bağlı regresyon
modeline ait katsayıların verilen öz
vektör elementlerine göre ağırlıklı doğ-
rusal kombinasyonlarıdır. Bu durumda
birinci indeks değeri (I1) en büyük öz

_

_

tusedad 17_tusedad  25.12.2012  15:05  Page 29



Derneğimiz TÜSEDAD'ın tanıtımı ve sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarla 
daha yakın bir işbirliği içerisinde olabilmek amacıyla düzenlediğimiz tanıtım 
paketimiz çok ilgi gördü ve birçok firma bu pakete iştirak etti. 
Başarıyla çıkarttığımız TÜSEDAD dergimize ilan vermek isteyen firmalar
için reklam bedelleri aşağıda belirtilmiştir. Göstermiş olduğunuz 
ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

1 sayı ya da 6 sayılık blok reklam satışı yapılacak olup, 
ön görülen satış bedelleri;

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

Ön veya arka kapak içi
1 SAYI 1.500 TL 6 SAYI 1.250 TL x 6 = 7.500 TL

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

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

Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

TÜSEDAD Üye Başvuru Formu Başvuru Tarihi:

Tüzel Kişi ise

İşletmenin Adı :

Vergi Dairesi / No :

İşletmenin Adresi :

Telefon : Cep :

Faks : E-Mail :

Şirket Adına Vekil Tayin 
Edilen Kişinin Adı Soyadı :

Görevi :

TC Kimlik Numarası :

Diğer Önemli Bilgi ve Notlar :

İşletme Bilgileri

Mevcut Hayvan Kapasitesi :

Mevcut Sağmal Sayısı :

Hedeflenen Sağmal Sayısı :

Günlük Süt Üretim Miktarı :

Hedeflenen Süt Üretim Kapasitesi :

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

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

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

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

N. Adnan YILDIZ
Atilla CELEP

Nejat DEVECİ

EREM Yayıncılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti. 
adına İmtiyaz Sahibi 

Yönetim Kurulu Başkanı

Özhan EREM

Sorumlu Müdür

M. Can ÖZATAY

Muhabir

Özge KURTULAN 

Görsel Yönetmen

Kerem ASLAN

Halkla İlişkiler

Özlem SARAÇ

Baskı

Doğa Basım
(0212) 407 09 00

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

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

Yerel Süreli Yayın 
2 Ayda Bir Yayınlanır

Dergimizin yayına başladığı günden
itibaren dergimizde yer alan tüm yazılar

yazarlarının kendi görüşleri ve ürünleridir.
Yazılardan TÜSEDAD Dergisi ve 

editörleri sorumlu değildir.
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Sayfa 3’te

Sevgili dostlar,1- Dergimiz TÜSEDAD 3 yılı geçkin bir süredir

sizlere ulaşabilme gayreti içerisinde oldu.

2- Bu süre zarfında, Dernek Başkanı ve 9 yıl-

dır bu sektörün içerisinden gelen birisi ola-

rak sektör adına doğru bildiklerimizi her

platformda seslendirmeye gayret ettik.

3- Ülke hayvancılığı adına yaklaşan krizlerin

ayak seslerini önceden haykırdık.

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 sem-

pozyum, Konya’da gerçekleştirildi.

Sayfa 16’da  

K üresel kuraklık netice-sinde tüm yem hammad-delerinde %30-%50
oranında fiyat artışları olmuş-
tur. 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 indi-
rilmiştir. Çaresiz üretici
2008 yılında olduğu gibiineklerini kesmeye başla-mıştır. 2008 yılında uyar-mış olmamıza rağmen 1milyon inek kesilmiştir.Anneler kesildiği içinyavru doğmamış, 2009-

2010 yılında et krizi yaşanmıştır.

Çözüm olarak milyonlarca dolar harcanarak dışa-

rıdan hayvan ithal edilmiş ve edilmeye devam etmektedir. Şimdi

acil müdahale olmazsa bu gelenlerde kesilmek zorunda kalacak-

tır. Çünkü dünyanın kabul ettiği bir gerçek var.

1 inek hem kendini, hem yavrusunu, hem de sahibini beslemek

Sakla samanı gelir zamanı!
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SİZİN DERGİNİZ

Temmuz - Ağustos 2012

Hayvan beslemede giderlerin %70’ini oluş-

turan yem hammaddeleri, içinde bulundu-

ğumuz kuraklık sebebiyle üretici aleyhine

gelişmeye devam etmektedir. 
Hayvancılığın temel taşını oluşturan yem

hammadde fiyatlarında ki artış oranları bu

durumun vahametini ortaya koymaktadır. 

Fikir vermesi açısından...

Samanlıklar boş kaldı…
Kaba yem fiyatlarındaki hızlı artış hayvancı-

lığı çökme noktasına getirmeye başlamıştır. 

İşletmelerin aylık gider kalemleri içerisinde

en büyük payı oluşturan yem hammaddele-

rinden, besleyici hiçbir değeri olmamasına

rağmen saman dahi, geçen seneye oranla

% 400 gibi bir artış göstermiştir. Devlet eliy-

le acil bir önlem alınmazsa, kaba yem açığı

büyümeye ve fiyatlar artmaya devam ede-

cek gibi görünüyor.

zorundadır. 1lt süt= 1,5 kg 
yem olmalıdır. Budenge bozulursa üre-tici işin içinden çıka-maz. Ülkemizde,bugünlerde bırakın 1lt süt ile 1 kg yemalmayı, 1 kg samanbile alınamamaktadır.Bugünkü süt tabanfiyatı hiçbir hesabadayandırılmadan, tra-jikomik bir şekildebelirlenmektedir. Çaresiz süt üreticisi sütünü saklama şansı olma-

dığından bu fiyattan vermiyorum deme şansı yok, ama güçlü sana-

yici 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 kura-

cağı 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…

Saman alamadık ki saklayalım...

009 yılı

2012 yılı

Hayvancılık sektörüyine ALARM veriyor

Kasım - Aralık 201230

TÜSEDAD ÜYELİK

• Havaalanına süt sokabilirsiniz. X-ray de ötmez. • Süt içen ailelerin topluma faydası çoktur.
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SİZİN DERGİNİZ

Ocak - Şubat 2012

Sayfa 3’te

Et ithalatıdevam ediyor 

GDO sütte ne arar?

Sektörümüzde�ilk�ve�tek�sivil�
toplum�kuruluşu�olan�derneğimiz

Tüsedad’ın�da�bu�komisyonda�
yer�alarak�Süt�Et�ve�Balık

Kurumu’na�katkı�sağlamaya
hazır�olduğunu�ifade�ederiz.�

Sayfa 4’te

Sayfa 17’de

Bir yılı dahageride bıraktık2011 yılının hepimize sağlık, başarı, mutlu-

luk ve bol kazanç getirmesini temenni etmi-

şim… 2012 yılı içinde aynı temennilerimi

daha yüksek sesle tekrar ediyorum. Zira,

2011 yılı biz üreticiler için mutluluk ve bol

kazanç getirmedi, aksine üzüldük ve ciddi

zararlar edildi.

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

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

Sayfa 28’de

2 012 yılı ilk 6 ay için çiğ süt taban fiyatı 0,80 TL/LT olarak

belirlenmiştir. Bu fiyatın 6 ay boyunca sabit kalması piyasa

istikrarı açısından önemli ve sevindiricidir. Ancak bu fiyat süt

üreticilerini memnun etmemiştir. Taban fiyat belirlenirken yem

fiyatlarının göz önüne alınmadığı kanaatini taşımaktayız. Süt fiyat-

ları belirlenirken yem fiyatları değerlendirmeye alınmış olsaydı;
1)çuval)yem)=)36)TL1)kg)yem)=)0,725)TL/kg)

Dünyaca kabul gören süt - yem paritesine göre; 

Üretici 1 LT sütünü sattığı zaman 1,5 kg yem alabilmelidir. 

O halde; taban fiyat:0,725)x1,5=1,1)TL/LT)olmalı.

Konuya enflasyon boyutundan bakıldığında ise, ülkemizde yıllık

enflasyon %12 olduğunu esas alırsak, 2011 yılı fiyatına 0,80)x)%12

enflasyon yansıması ile taban fiyatın minimum 0,90)TL/LT olması

gerekir. İşte bu iki pencereden de bakıldığında, üreticiler 0,80

TL/LT taban fiyattan istikrarlı bir şekilde zarar etmeye devam ede-

cektir. Umuyoruz ki; Bakanımız Sayın Mehdi Eker’in açıklamaların-

da belirttiği gibi, adı Süt Et ve Balık Kurumu olarak değiştirilen ve

Şubat 2012’de faaliyetine başlayacak olan Müdahale Kurumu, taban

fiyatın belirlenmesinde, yem fiyatları ve enflasyon değerlerini göz

önünde bulundurur. Et ve Balık Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Bekir Ulubaş, kurumun yeniden yapılandırılması aşamasında

Sivil Toplum Kuruluşlarından da görüş alınacağını, ayrıca 50 kişilik

bir süt komisyonu kurulacağını ifade etmiştir.

OKUMUŞLAR, OKUMUŞLAR AMA HALASÜTÜN ÖNEMİNİKAVRAYAMAMIŞLAR!

İstikrarlı

Canlı Sığır ithalatı için Et ve Balık Kurumu’na

100 bin ton damızlık olmayan canlı hayvan

ithal etme yetkisi Resmi Gazete’nin

28.12.2012 tarihli sayısında yayınlanan

Bakanlar Kurulu Kararı ile 31 Aralık 2012’ye

kadar uzatılmıştır. 

Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin

26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmesini

takiben, yemlerde kullanılmak üzere başvuru-

su yapılan 3 adet soya geni 26 Ocak 2011 tari-

hinde, 13 adet mısır geni de 24 Aralık 2011

tarihinde Biyogüvenlik Kurulu’nca onaylanmış

ve ülkemizde hayvan yemi olarak kullanılma-

larına izin verilmiştir. Konu her gündeme gel-

diğinde önemli yankı bulmakta ve basın ve

yayın organlarında sıklıkla yer almaktadır. 

Kimse kızmasın sütemüdahale edeceğiz
Kamu şirketi Et ve Balık Kurumu (EBK),

süte müdahale etmek için yeniden yapıla-

nıyor. EBK Yönetim Kurulu Başkanı Bekir

Ulubaş, kurumun adının 'Süt, Et ve Balık

Kurumu' olarak değişeceğini, ayrıca kurum

bünyesinde Süt Komisyonu ve Piyasa

Araştırma ve İzleme Daire Başkanlığı kuru-

lacağını belirtti. 

DenizBank)Tarım)Akademisi)-)Tüsedad)işbirliği)ile

Sığırlarda)Tırnak)Bakımı)ve)Sağlığı)Semineri)düzenlendi

Sektörün  sesi
’da siz de olun
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SİZİN DERGİNİZ

Mart - Nisan 2012

 

Mehdi Eker, ‘Et ve Süt
Müdahale Kurumu ile ilgili çalışmalar son noktaya geldi’ 

İçerisinde SÜT olandeğişik konular!!!
Hep aynı şeyleri evire çevire yazm

yazan içinde okuyan içinde sıkıcı ha

gelir. Hele hele bir şeylerin değişmediğ

görmek hayal kırıklıklarına zemin haz

lar. Geciken doğru kararlar bile geneld

umutsuzlukları pekiştirir.

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ile Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Bakanı Sayın M. Mehdi Eker’in katılımıyla 8

Mart 2012 tarihinde Bursa’da gerçekleşen Sektör

Buluşmasına; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum

kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan  650 kişilik

bir katılım sağlandı.

 

D erneğimiz Yönetim Kurulu üyesi ve AKP Bursa

Milletvekili Tarım Komisyonu Üyesi Sayın

Önder Matlı ile birlikte, Yönetim Kurulu

Başkanımız Adnan Yıldız ve Genel Sekreterimiz Atilla

Celep 28 Şubat 2012 tarihinde Mecliste bakanımızı ziya-

ret etmişlerdir.Derneğimizin baş beri savuna geldiği ‘Okul Sütü Projesi’

ve ‘Müdahale Kurumu’nun kurulması konularındaki çalış-

malarından ötürü bakanımıza dernek adına teşekkürleri-

mizi iletmişlerdir. 

Dernek başkanımız, üyelerimizin AB standartlarında süt

üreten işletmelerden oluştuğunu vurgulayarak kurulacak

olan Müdahale Kurumunda aktif olarak yer almak arzula-

rını dile getirmiştir. AB’ne yapılacak süt ve süt ürünleri ihracatı için yapılan

çalışmalar konusunda teşekkürlerini ileterek, ihraç edile-

cek sütün de yine üye işletmelerimiz tarafından üretildiği-

nin altını çizmiştir.Yarım saati aşan görüşmede sektörümüzün diğer sorunla-

rı da dile getirilmiştir.

Avrupaaa, Avrupaaa duy sesimiziiii, bu gelen TÜRK SÜTÜ’nün ayak sesleriiiiii!!!

DerneğimizBakanımızı ziyaret etti

Et ve sütte fiyat istikrarının sağlanmas  

özellikle belirli dönemlerde müdahale e

amacıyla Et ve Balık Kurumu’nu ‘ Et ve 

Kurumu’na dönüştüreceklerini beli

Eker, bu kurumun et ve sütte üretic  

tüketici lehine müdahalede bulunarak f

ları dengeleyeceğini kaydetti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Me

Eker, ‘Şu anda uğraştığımız konu, süt ve 

ürünlerinin Türkiye’den AB’ye ihracat

önündeki engellerin bütünüyle kaldırılm

ve Türkiye’nin bu alanda da artık çok d

iyi geleceği bir aşamadır’ dedi.
Nisan 2010’da başlatılan ‘Türkiye Süt ve 

Ürünleri Sektörünün AB Pazarına Giriş

Desteklenmesi Projesi’’, AB Gıda 

Veterinerlik Ofisi 28 Şubat- 29 Mart 2012

gerçekleştirdiği denetimle son aşamas

gelmiş bulunuyor. 

SETBİR�Sektör�Buluşmalarının�ÜçüncüsüBursa’da�Gerçekleştirildi

Sayfa 2

Lütfen ajandanıza not edi

Bakan Eker, “Süt ve süt
ürünlerinin AB’ye ihracat

engelleri kaldıracağız”

Süt ve süt ürünlerinlerinin AB’ye ihracatında engeller kalkıyor

27-28 Nisan 2012 tarihinde Modern 

İşletmelerinde Kârlılık ve Besleme E

Seminerimize bekliyoruz. 
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