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SENİN SÜTÜN
KAÇ PARA?

Sayfa 3’te

Kasap et derdinde,
koyun can derdinde!
15 Mart 2013 tarihinden bugüne kadar tam
4 kez Ulusal Süt Konseyinde ki toplantılara
katıldım. Bu toplantılarda taraf olarak sana-
yici, üretici ve kamu hazır bulundu. 

Bakanlığımıza ve Ambalajlı Süt Üreticile-
ri Derneği (ASÜD)’ne de birkaç
seneyi alan yoğun emekleri için

şükranlarımızı ifade ediyoruz. Her
platformda ifade ettiğimiz gibi sek-
törde bilinirliği olan, marka olmuş
tüm süt sanayicisi dostlarımız
Avrupa Birliği ülkelerindeki
meslektaşlarından tesis yönün-
den hiç de geride değiller. Bize
göre fazlaları var eksikleri yok.
Sektör paydaşlarımızın gayet iyi
bildiği gibi Avrupa Birliği ülke-
lerine ihracatın 2 temel kriteri
vardır.
1- Sütün işleneceği sanayi tesisinin
AB standartlarına uygunluğu,
2- Bu tesislerde işlenecek hammadde
olan çiğ sütün Avrupa Birliği standartları-
na uygunluğudur. Avrupa Birliği çiğ süt stan-
dartlarında üretim yapan çiftlik sayısı bugün iti-

2013 yılında yapılacak Tarımsal
Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı,
28612 sayılı ve 08.04.2013 tarihli Resmi
Gazete'de yayınlanmıştır. Kararın tamamına
www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?hom
e=http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2013/04/20130419.htm&main=http://w
w w . r e s m i g a z e t e . g o v. t r / e s k i l e r /
2013/04/20130419.htm ’den ulaşabilirsiniz.

2013 yılı tarımsal 
desteklemeler

Süte verilen fiyat hayvancılık
desteklerini yok ediyor!

bariyle, maalesef, bir elin parmaklarından
daha azdır ve yine maalesef bu 6 firma-

mızın ihtiyacı olan süt miktarını karşı-
layabilecek üretim kapasitesine

sahip değillerdir. Ülkemizde üre-
tilen sütün kalitesinin Avrupa
Birliği standartlarına yükselti-
lebilmesi için üreticinin farklı
destekleme modelleri ile
ÖZENDİRİLMESİ gerek-
mektedir. Bu görevde,
Bakanlığımıza ve bu sütü
işleyecek olan süt sanayicisi-

ne düşmektedir.
Avrupa Birliği standartlarında

üretim yapan Hastalıklardan
Ari çiftliklerin bir araya gelerek

kurmuş olduğu derneğimiz
TÜSEDAD önceden olduğu gibi

bugün yine bu görev çağrımızı tekrarla-
mayı vazife bilmiştir.

1. Aksa İnanlı Tarım İşletmesi- Tekirdağ - TÜSEDAD üyesi
2. Atasancak Tarım İşletmesi - Denizli - TÜSEDAD üyesi
3. Bereket Tarım Hayvancılık.- Denizli - TÜSEDAD üyesi
4. Doğa Tarım- Denizli - TÜSEDAD üyesi
5. Efeler Çiftliği –Aydın - TÜSEDAD üyesi
6. Eray Gıda- Kırklareli - TÜSEDAD üyesi

7. Feyz Hayvancılık -Bursa - TÜSEDAD üyesi
8. Şahinler Hayvancılık – Denizli - 

TÜSEDAD üyesi
9. Şeyda İnceoğlu- Denizli - TÜSEDAD üyesi

10. Ergin Tarım- Kırklareli 
11. Yaprak Süt –Balıkesir

Sayfa 9’da

AB ülkelerine satılacak sütün tedarik edilebileceği, AB onaylı işletmeler:

3 Nisan 2013 tarihi itibariyle 6 Türk firması süt ve süt ürünlerini
Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edebilecek belgeye hak kazanmıştır. 

Bu firmalarımızı TÜSEDAD (Tüm Süt Et Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Derneği) adına kutluyoruz.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel
Başkanı Şemsi Bayraktar, Ulusal Süt Konseyi'
nin aldığı bir kararla sütte maliyet belirleme
çalışması yapıldığını, üreticilerin de konsey-
de belirlenen süt maliyeti olan 117 kuruşu
uygun bulduğunu bildirerek, "Bunun üzeri-
ne sanayicinin çiğ sütte önerdiği fiyat , 'ma-
liyetinizi biliyoruz ama biz kazanacağımız
paraya bakarız’ın' itirafıdır " dedi.

Tüsedad Bilgilendirme Seminerleri devam
ediyor. Tüsedad & Ömer Matlı Akademi işbir-
liğinde 8 Mayıs 2013 tarihinde ve Tüsedad &
ANC işbirliğinde 15 Mayıs 2013 tarihinde
Lüleburgaz Ezgi Otel’de Büyükbaş Hayvan
Çiftlikleri için Bilgilendirme seminerleri
düzenlenecektir. 

SÖZE NE GEREK VAR! 

Gözümüz aydın, sütümüz
Avrupa Birliği yollarında!

BİLMEM!

Sayfa 24’de

VALLA BEN DE
BİLMİYOM!

Lütfen ajandanıza not ediniz!
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BAŞKAN’DAN

Mart - Nisan 2013

Adnan YILDIZ
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

15 Mart 2013 tarihinden bugüne
kadar tam 4 kez Ulusal Süt
Konseyinde ki toplantılara katıl-

dım. Bu toplantılarda taraf olarak sana-
yici, üretici ve kamu hazır bulundu.
Toplantıların amacı önümüzde ki 6 ay
için, Nisan 2013 - Eylül 2013, çiğ süt
taban fiyatının, referans fiyatın, belir-
lenmesi idi. Maalesef bu gerçekleşe-
medi ve üretici 18 gündür üretip sana-
yiciye teslim ettiği sütü kaç kuruştan
sattığını bilmiyor. Aslında, fiyat belirle-
mek hiç de zor değil. Fiyatın oluşması
bir matematik hesap sonucudur. 
Maliyetlerinizin üzerine belli bir kar
marjı koyarsınız ve fiyat belirlenmiş
olur. Bu basit hesabı bile beceremiyor-
sanız daha da kolayı var! Dünyada
kabul görmüş bir gerçek. 
Üretici 1 lt süt satınca 1,5 kg yem ala-
bilmeli ki bu sektör sürdürülebilir bir iş

kolu olmaya devam edebilsin. 
Çiğ süt üreticisi, maliyet hesap tablosuna
göre hesap yaptığında veya 1 lt süt=1,5
kg yem formülüne uyduğunda 1 lt süt=
117 krş olmalıdır, neticesine gelmiştir.
Sanayici tarafı ise karşı teklif olarak mev-
cut 90 kuruşun bile altında fiyat teklif
edebilmiştir. Hem de üreticinin maliyet-
lerinin artmış olduğunu kabul etmesine
rağmen. Yani; Kasap Et Derdinde,
Koyun Can Derdinde. Konu şimdi
çözüm için Sn. Bakanımızın önünde! 
İzninizle, katıldığım bu toplantılardan
edindiğim intibalarımı sizlerle başlıklar
halinde paylaşmak istiyorum;

1. Ulusal Süt Konseyi;
• 1,5 seneyi aşkın çalışıp ‘Maliyet
Tablosu’ yapmış, ancak her ne hikmetse
bu tabloda ki parametreleri yerine koyup
1 lt sütün üreticiye maliyeti şudur diye-

memiştir. Anlaşılması çok zor, ama ger-
çek. Ayrıca USK’nın temel görevi, olan
‘Bölgelere Göre Maliyet Çalışması’
yapması tüzüğünde belirtilen bir mecbu-
riyettir. Aslında bu hesaplama yöntemini
çalıştırmayarak görevini yapmamaktadır. 

2. Üretici örgütleri, birlikleri;
• Çiğ süt taban fiyatı belirlenmiş olma-
sına rağmen, belli bölgelerde bu fiyatın
altında süt alınmıştır. Bu konudan
(rekabet açısından) bazı sanayici firma-
larda üreticiler gibi şikâyetçidir. Hangi
bölgeden, hangi firmanın, kaç ton sütü
kaç kuruştan aldığı belgelerle elinizde
olmasına rağmen niçin bu hususu
kamu ve kamuoyu ile paylaşmaktan
imtina ediyorsunuz?
• Birlikler, üreticinin haklarından önce
birlik payı olan (soğutma + hizmet bede-
li) %8’lik payların peşine düşmektedirler.

Kasap et derdinde,
koyun can derdinde!

3. Sanayici;
• Hiçbir hesaba dayanmayan ‘süt bol’
ve ‘bu fiyat taşımaz’ argümanları ile
inandırıcılıklarını tamamen kaybetmiş
oluyorlar.
• Aynı geminin yolcuları olmamıza rağ-
men zaman zaman ‘kardan fedakarlık’
gibi bir olgunluk hiç kabul görmüyor! 

4. GTH Bakanlığı;
• Üreticiye verilen destekleme miktar-
ları ile övünülüyor, doğrudur. Ancak bu
destekler üreticinin cebinde kalıyor
mu? Kalması için nasıl tedbirler alınma-
lı hususu hiç tartışılmıyor!
• Etin ve sütün stratejik ürün olduğu
gerçeğinin hala kabul görmediği anla-
şılıyor. Zira referans fiyat tartışmaların-
da serbest piyasadan ve liberal ekono-
miden bahsedilebiliyor. 
• Sanayicinin de nihai tüketicinin de
mağduriyetinin önlenmesi için
Marketler Yasasının çalıştırılması
niçin gerçekleştirilmiyor?
• 01.01.2014 tarihine 8 ay gibi kısa bir
süre kalmasına rağmen sütün kalitesi
konusunda alınması gereken acil ted-
birler şart. Çiğ süt tebliğinin yeniden
revize edilmesi çalışmaları gerekiyor.
Bu çalıştayda kamu, sanayici ve işin
mutfağında olan üretici temsilcileri
mutlaka beraber çalışmalıdır.
Saygılarımla.
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TOPLANTI

• Bir inek günde 35 lt, yılda 12.000 lt. süt verebilir. Birine inek derken bir daha düşünün.

Tüsedad 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 

Olağan Genel Kurul Toplantımız
dernek üyelerinin geniş katılı-
mıyla derneğimize yakışır bir

olgunluk ve hoşgörü ortamında gerçek-
leşmiştir. 

Toplantı açılış ve teşekkür konuşmasını
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yıldız
yapmıştır. 

Yıldız; değerli zamanlarından ayırıp top-
lantı için orada bulunanlara içtenlikle
teşekkür ederek konuşmasına başlamış-
tır. Derneğimizin bir önceki toplantısın-
dan bu yana üye sayısının yanında bilinir-
liğinin de arttığını, özellikle Kamu
Kurum ve kuruluşlarında artık
Tüsedad’ın da söz sahibi olduğunu dile
getirmiştir. Bu başarının tüm üyelerin bir-
lik olması, görüş öneri ve katkılarıyla
daha da artacağını belirtmiştir. Yıldız
konuşmasını bitirmeden son dönemde
dernek adına gerçekleştirilen önemli olay
ve yazışmalardan bahsederek konuşması-
nı tamamlamıştır. 

Adnan Yıldız’ın konuşmasının ardından
divan heyeti oluşturulmuş, divan baş-
kanlığına getirilen Fedai Yüksel gün-
dem maddeleri gereğince, derneğimiz
Genel Sekreteri Atilla Celep’i davet
etmiş ve Celep 2011-2012 gelir gider
hesaplarını ve dernek Faaliyet
Raporunu ayrıntılarıyla katılımcı üyele-
rimizle paylaşmıştır. 

Genel Kurul Toplantısında Dernek
Tüzük değişikliği gündemimizde olmasın-
dan dolayı, Nejat Deveci, Dernek
Tüzüğünde değiştirilmesi düşünülen
maddeleri ve neden değiştirilmesi gerek-
tiğinden bahsetmiştir. 

Tüzük Değişikliği maddeleri üzerinde
birçok üyemiz söz almış, görüş ve önerile-
rini belirterek toplantının daha verimli
geçmesine ve doğru kararın verilmesine
katkıda bulunmuşlardır. 

Aşağıda sıraladığımız Yönetim Kurulu
Üyelerinin seçiminin ardından, yine
birçok üyemiz önümüzdeki dönemde
hayvancılığımızı, yani asıl işimizi, birlik
olarak nasıl daha iyi yapabilir, nerelere
getirebilir, sorunlarla nasıl başa çıkabi-
liriz sorularına yanıt aramaya çalışmış-
lardır. 

Başta da belirttiğimiz gibi toplantımız
sevgi ve saygı çerçevesinde oldukça
verimli geçmiştir. 
Katılan ve katılamayan, derneğimize her
türlü desteği vermekten geri kalmayan
tüm üyelerimize bir kez daha teşekkürü
bir borç biliriz. 

Tüsedad Derneği’nin 9 Mart 2013 tari-
hinde yapılan 5. Olağan Genel Kurulu
sonucu seçilen ve göreve getirilen
Yönetim Kurulu yandaki tabloda göste-
rilmiştir.

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD)’nin 
5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da The Marmara 

Şişli Otelinde gerçekleştirilmiştir.

1. Adnan Yıldız  Yön. Krl. Başkanı Eray Gıda

2. Abdülkadir Karagöz Yön. Krl. Üyesi Dost Hayvancılık

3. Göksel Göçer  Yön. Krl. Üyesi  Aksa Tarım

4. Hilmi Kayhan Yön. Krl. Üyesi Agrita Tarım/Efeler Çiftliği

5. Nadir Yürüktümen Yön. Krl. Üyesi Saray Tarım

6. Nejat Deveci Yön. Krl. Üyesi Alaca Hayvancılık

7. Sencer Solakoğlu Yön. Krl. Üyesi Feyz Hayvancılık

Atilla Celep Genel Sekreterlik görevine devam etmektedir.
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BİLİMSEL

Kolay doğum -
Söylemesi kolay, yapması zor!

Herhangi bir anneye yaptığı doğu-
mun “kolay” mı olduğunu sorun.
Muhtemelen hiçbirinin cevabı bu

deneyim için “ kolay” olmayacaktır Güç
doğum veya zor doğum sadece ağrının
olduğu değil aynı zamanda annenin ve
buzağının gelecekteki verimliliğini etkile-
yen bir problemdir. Ekonomik olarak,
kolay doğum özellikle ilk doğumunu
yapan düvenin gelecekteki karlılığını etki-
leyen en önemli faktördür. Sürüde yüksek
oranda doğum güçlüklerinin yaşanması,
direkt ve dolaylı maliyetleri arttırması
sebebiyle karlılığı düşürebilir. Direkt mali-
yet olarak veteriner masrafları, inek veya
buzağı ölümü ve ekstra işçiliği sayabiliriz.
Dolaylı maliyetler belirgin olmamakla bir-
likte üreme performansının düşmesi, süt
veriminin azalması ve buzağı sağlığı ile
birlikte yeni doğan buzağının gelecekteki
verimliliğinin azalması olarak sayılabilir.
İlk doğumunu yapan düvelerden doğan
buzağıların yarısından fazlası (51,2%),
ikinci ve daha fazla doğum yapan inekler-
den doğan buzağılara göre (29,4%)
doğum sırasında yardıma ihtiyaç duyar.
Amerika’da, ilk doğumunu yapan düvele-
rin yaklaşık 30%’unun, 2 ve daha fazla
doğum yapmış ineklerin 20%’sinin doğu-
munda müdahale gerekiyor. Bu oranlar
güç doğum ve zor doğum tanımlarının
ülkelere göre değerlendirmesi farklı oldu-
ğu için daha yüksek olabilir.  

Doğum zorluğunun inek 
üzerindeki etkileri
Anlaşılacağı gibi, güç bir doğum, ineğin
gelecek performansını olumsuz bir şekil-
de etkiler. Araştırmalar gösteriyor ki; güç
doğumun süt verimine, bir sonraki gebe-
lik performansına ve verimlilik ömrüne
negatif etkisi vardır. Güç doğumun yuka-
rıda sayılan parametrelere nasıl etki etti-
ğine bir göz atalım.

Kesim ve verimlilik ömrü (PL) (2):
• Doğuma müdahale veya sezeryan,
doğuma müdahale edilmemesine göre
hayvanın kesim riskini %18 arttırır. 
• Kolay doğum yapan ineğin verimlilik
ömrü, yapmayan ineğe göre 2,5 ay daha
fazladır. ($54 fırsat maliyeti)

Gebelik performansı (3):
• Doğum güçlüğü skoru 4’ün, skoru 1
olana anlamı yaklaşık 28 gün daha geç
gebe kalmasıdır. ($160 fırsat maliyeti),
Gebelik elde etmek için 0,7 daha fazla
tohumlama ve ilk tohumlamayı yap-
mak için fazladan 7,8 gün. Aşağıdaki
tabloda 1 CE (Kolay Buzağılama) skoru-
na göre güç doğum kategorilerinin

üreme performanslarının karşılaştırma-
sını bulabilirsiniz.
Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde güç
doğumun, üreme performansına yaptığı
olumsuz ekonomik etkilerin yansımaları-
nı açıkça görebiliriz. Ancak bu hikayenin
sonu değil. Ayrıca verime ve buzağının
kendisine etkileri var.

Verim:
• Güç doğum sonrası 305 günlük laktas-
yonda toplam 300-700 kg (660-1540 lb)
süt kaybı olur ve bu laktasyonun ilk yarı-
sında gerçekleşir.
• Mantıken, süt veriminin düşmesine
aynı zamanda sütün kompanentlerinin
düşmesi eşlik eder. Bir çalışma göster-
miştir ki CE’si 5 olanın CE’si 1 olan göre
yağ veriminde 24 kg ve Protein verimin-
de 21 kg düşüş gerçekleşmiştir ($94 ve
$123 fırsat maliyeti, sırasıyla) 
• Doğum güçlüğü yaşamış ineğin laktasyo-
nun ilk döneminde SCS skoru çok yükselir.

Zayıf, güçsüz buzağı – Güç 
doğumun buzağı üzerine etkisi
İnek için zor bir deneyim olmasının yanı
sıra güç doğum buzağı içinde travmatik-
tir. Güç doğumun ani etkileri arasında
aşağıdakiler sayılabilir:
• Ölü doğum –  Ölü doğumların yaklaşık
%50’si güç doğumun sonucudur.
• Hipoksi (yeterli oksijenden yoksun),
asidosis, potansiyel travma
• Vücut ısısı ayarının yapılamaması ve
kolostrumdan gelen IgG emiliminde
azalma.
Zor doğmuş buzağının ilk birkaç günlük
kritik yaşamı, ileri buzağı döneminde de
sağlık risklerinin artmasına neden olur.
Güç doğum yapmış inekten doğan buza-
ğıyı, doğum güçlüğü yaşamamış düve-
den doğan buzağı ile karşılaştırdığımızda
aşağıdaki problemlerin arttığını görürüz: 
• Solunum sistemi hastalıklarının tedavisi
• Sindirime bağlı hastalıkların tedavisi
• İlk tohumlamadan ve emzirmeden
önce genel düve ölümleri

“Zorlukla çıkarılmış” 
buzağı inek olduğunda
Yakın zamana kadar güç doğumun buza-
ğının gelecekteki verimine etkisi bilinmi-
yordu. Yeni çalışmalar “zorlukla çıkarıl-
mış” buzağı için, sağmal inek olduğunda
bir takım olumsuz etkiler tespit etmiştir.
Bu zorlukla çıkarılmış buzağılar, kolay

doğmuş buzağılar ile karşılaştırıldığında:
• Süt veriminde pike ulaşmada gecikme 
• Yetişkin düve olarak süt veriminde kayıp 
Aslında, her 1 CE puanındaki artış, ilk lak-
tasyonda (305 gün)  yaklaşık 280 kg (616
lb) süt veriminde azalmaya sebep olur! 

Genetik bileşeni
Hem anadan hem de babadan gelen
genetik, doğum kolaylığında rol oynar.
Baba doğum Kolaylığı (SCE), belirli bir
boğanın buzağısının kolay veya zor doğ-
maya eğilimini ölçer. SCE’nin endüstri
ortalaması ~8%‘dir ve anlamı düvelerin
%8’i boğanın genetik etkisi sebebiyle
“Güç”  doğum yapacaktır (tablodaki skor-
da 4 veya 5’i temsil eder).
İlk doğumunu yapacak düve tohumlana-
cağı zaman, sperması kullanılacak boğa-
nın SCE’sinin 7 veya daha düşük olması-
nı önermek gerekir. Eğer genomic boğa
kullanıyorsanız ve SCE’si hakkında bilgi-
niz yoksa boğa babasının SCE’sinin 6
veya daha düşük olmasına dikkat edin.
Alternatif olarak, Kızların Doğum
Kolaylığı (DCE) ineğin (Kızının) kolay
doğum yeteneğini ölçer. Endüstride,
DCE %8 ” güç” doğumu ifade eder ve
ayrıca bu değerin oluşmasında anneden
gelen genetiğinde etkisi vardır. Bazı
inekler, diğer ineklere göre genetik özel-
liklerinden dolayı (babalarından bağım-
sız olarak) daha kolay doğum yaparlar.
Örneğin, diyelim ki 200 düveniz var ve
bunların hepsi doğum kolaylığı olan bir
boğa ile tohumlanmış, fakat düvelerin

• Koyun sütü ve manda sütü çok besleyicidir. Arayın, bulursanız için ya da yoğurt yapın. 

100’ü AltaJENKINS’in (DCE=4) kızı ve
100’ü AltaOLIVER (DCE=10) kızı. Bu
düvelerin babalarının genetik etkisine
dayanarak, 100 AltaJENKINS kızından
4’ü ve 100 AltaOLIVER kızında 10’unun
güç doğum yapmasını bekleyebilirsiniz.
6 güç doğumun sebebi basitçe boğanın
kızlarının doğum kolaylığıdır!  
DCE aynı zamanda özel bir öneme sahip-
tir. Eğer bir genetik plan çerçevesinde kul-
lanılırsa zamanla doğum kolaylığına sahip
sürü elde edilebilir. Bir Holstein sürüsü
hayal edin, sanki Jerseyler gibi doğum
yapıyor! Doğum kolaylığı, ölü doğumun
önemli bir birleşeni, ancak güç doğumlar
tüm ölü doğumların yaklaşık %50’sini
açıklar. DCE ile ayrı ve ilgili olan diğer bir
özellik, kızların ölü doğum oranı (DSB) ki
DCE’ye göre daha objektif ölçümdür ve
daha fazla genetik varyasyona yol açar.
Kolay doğum, daha fazla canlı buzağı
demektir ve çoğunlukla bakım-yönetim ve
buzağılama çevresi ile kontrol edilir. Fakat
genetiğin payı unutulmamalıdır ve bu
yüzden genetik plan içinde yer almalıdır. 

Daha iyisini yapabiliriz
Nispeten basit müdahaleler, güç doğu-
mun annenin verimine ve buzağı ölümle-
rine, sağlığına ve ilerideki performansına
etkisini azaltma potansiyeline sahiptir.
Güç doğumdan en çok düveler etkilendiği
için, düvelerin ideal yaş ve kiloda tohum-
landığından ve kolay doğum özelliğine
sahip boğa sperması kullanıldığından
emin olmak gerekir. Personelin doğuma
uygun zamanda müdahale etmeye eği-
timli olması gerekir. Ayrıca personel buza-
ğının tehlikede olup olmadığını tespit ede-
bilmeli, gerektiğinde sıvı verebilmeli, üşü-
müş buzağıyı ısıtabilmeli ve doğumdan
hemen sonra buzağıya kaliteli kolostrum
verebilmelidir. Standart Operasyon
Prosedürü, güç doğmuş ve yaşamı tehlike-
de olan her buzağı için uygulanmalıdır.

http://web.altagenetics.com/turkey/AltaN
ews/Details/5145_Calving-Ease-
%E2%80%93-Easier-Said-Than-
Done.html  isimli makalenin çevirisidir.

Zekeriya AK - Çeviren 
Calving Ease-Easier Said Than Done, Lynsay Beavers 
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süt ve süt ürünleri olarak piyasaya sunu-
yor. Hayvan yetiştiricilerinin en önemli
girdisi yemdir. Yem fabrikalarının birço-
ğu düşük kapasite ile çalışır. Fabrika
yemlerinde hammaddenin önemli bölü-
mü ithalatla karşılanır. Dışa bağımlılık
oranı yüksektir. Bu günlerde fabrika
yemi ithalatı gündemde. 
Dışa bağımlılık yem fiyatlarının yüksel-
mesinde de en önemli etken.
Hayvancılık yapanlar 1 litre sütle 1 kilo
yem alamayınca haklı olarak her fırsatta
yem fiyatlarının yüksek olmasından yakı-
nıyor.
Çiğ süt ucuz, yem pahalı olunca üretimin
sürdürülebilirliği de tehlikeye girdi. Üre-
tici aldığı süt parası ile ihtiyacı olan yemi
alamaz durumda.
Süt sanayicilerinin “yem oyunu” bu aşa-
mada devreye girdi. Sanayiciler çiğ süt
aldıkları üreticilere yem satışına başladı.
Sanayicilerin yem satmaları ticari olarak
doğal karşılanabilir. Fakat sadece yem
satmıyorlar. Bir süreden beri yeni bir
uygulama başlattılar. Çiğ süt aldıkları
üreticiye “yemini benden almazsan sütü-
nü almam “diyorlar. İş ticaretten çıkıp bir
dayatmaya dönüştü.
Ürettiği çiğ sütü süt sanayicisine satan
bir üretici, ihtiyacı olan yemi sanayiciden
satın almak zorunda. Denilebilir ki, nasıl
olsa yem alacak, süt sattığı sanayiciden
alsa ne olur?
Süt sanayicilerinin “yemini benden
almazsan sütünü almam” dayatması
uygulamada ciddi sorunlar doğuru-
yor.

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

Üretici ürettiği sütün 
fiyatını belirleyemiyor…

Bir imalatçı veya bir sanayici üret-
tiği ürünün fiyatını kendisi belir-
ler. Elbette öncelikle üretim

maliyetini, pazar koşullarını, rakipleri-
nin benzer ürüne koyduğu fiyatı dikka-
te alarak fiyat belirler. Ama kendi üretti-
ği ürünün fiyatını belirlemede kendisi
söz sahibidir.
Tarımda böyle değil. Birçok tarım ürü-
nünde olduğu gibi çiğ sütte de üretici
kendi ürününün fiyatını belirlemede söz
sahibi değil. Tonlarca süt üreten bir çift-
lik sahibi “benim maliyetim şu kadar,
bunun üstüne biraz da refah payını koya-
rak çiğ sütümü şu fiyattan satıyorum”
diyemiyor.
Ulusal Süt Konseyi çatısı altında sanayici,
bürokrat ve üretici temsilcileri bir araya
gelerek üreticinin ürettiği süte fiyat biçi-
yor. Genellikle de sanayicinin yani alıcı-
nın istediği fiyat veriliyor.
Çiğ sütün fiyatını belirleyen Ulusal Süt
Konseyi sanayicilerin ürettiği kutu sütün
fiyatını niye belirlemiyor? 
Bundan sonra Ulusal Süt Konseyi’nde
piyasaya sunulan süt ve süt ürünlerinin
fiyatı da belirlensin. Böylece milyonlarca
tüketici çok daha uygun şartlarda bu
ürünleri tüketmiş olur.
Bugünkü uygulamada çiğ sütün de
kutu sütün de fiyatına sanayici karar
veriyor. 
Oysa fiyat belirlemede belli kriterlerin
olması gerekmez mi?
Nedir o kriterler?
Üretim maliyeti, arz talep durumu, süt-
yem paritesi, üretimin sürdürülebilirliği,
belli bir kalite ve standardın korunması,
tüketicinin alım gücü gibi bir çok kriter
sayılabilir. Burada birinci derecede
önemli olan üretim maliyetidir. Üretici
maliyetin altında bir fiyata satamaz,
satarsa üretimi sürdüremez. Bu nedenle
maliyet göz ardı edilemez.
Maliyetin göz ardı edilemeyeceğini her-
kes kabul ediyor. Ulusal Süt Konseyi’nin
2013 yılı 1 Nisan - 30 Eylül dönemini
kapsayan 6 aylık çiğ süt fiyatını belirleme
toplantılarında maliyet konusu çok tartı-
şıldı. Üretici, sanayici ve bürokratların
katıldığı bir toplantıda maliyet hesabı
yapıldı. Çiğ süt üretimindeki maliyet
kalemleri tek tek yazıldı. Bilgisayar aracı-
lığı ile ekrana yansıtıldı. Herkes gördü.
İtiraz eden olmadı. Yapılan bu hesapla-
mada 1 litre çiğ sütün maliyeti 1,3 lira
çıktı. İtiraz eden olmadı.
Bu durumda çiğ sütün litresinin 1,3 lira-
nın altında olmaması gerekir. Fakat mali-
yete itiraz etmeyen süt sanayicileri süt
fiyatının 90 kuruş veya daha da altında
olması gerektiğini söylüyor. Maliyetin bir

önemi yok.
Üreticiler dünyada kabul gören süt-yem
paritesi var. Buna göre fiyat belirlensin
diyor. Yani “1 kilo sütle 1,3 kilo yem ala-
cak bir fiyat olsun” diyor. Sanayici bunu
da kabul etmiyor. Paritenin de önemi
yok.
Tüketiciyi zaten düşünen yok.
Sonuçta çiğ sütün fiyatı hiçbir ekono-
mik ve sosyal kriter dikkate alınma-
dan, alıcının sübjektif kriterleri ile sap-
tanıyor. Bunun sürdürülebilir bir tarafı
yok.
Üreticinin buna karşı çıkması ve kendi
ürettiği süte sahip çıkması gerekiyor.
Fakat üreticinin bu gücü yok. Bir çok par-
çaya bölünmüş. Damızlık birlikleri, koo-
peratifler, üretici birlikleri her biri farklı
bir pencereden bakıyor. Birinin ak dedi-
ğine diğeri kara diyor. Sistem onları karşı
karşıya getirecek şekilde kurgulanmış.
Böyle olunca maliyete veya yem süt pari-
tesine göre değil alıcının keyfine göre
fiyat belirleniyor. Bunun faturasını da
üretici ve tüketici ödüyor. 
Süt fiyatı ile ilgili bu gelişmeler yaşanır-
ken iki önemli olayı da paylaşmakta
yarar var.
Birincisi, DÜNYA Gazetesi’nde 19 Mart
2013’te yazdığımız  “Süt sanayicilerinin
yem oyunu..” başlıklı yazımız üzerine bir
imza kampanyası başlatıldı.
O yazının bir bölüm şöyle: “ Ülke genelin-
de 15 milyon ton civarında çiğ süt üreti-
liyor. Bunun yaklaşık yüzde 40’ı sanayide
işleniyor. Başka bir deyimle süt sanayici-
leri üreticiden aldıkları çiğ sütü işleyerek

• Birini işe alırken süt içip içmediğini sorun, eğer içiyorsa ona bir şans verin.  • Aklınızın takıldığı                 

Nedir o sorunlar?
1-Süt üreticisinin alacağı yemin kalite ve
fiyatını seçme hakkı elinden alınıyor.
Sanayici istediği yemi istediği fiyattan
satabiliyor.

2- Süt sanayicileri aldıkları çiğ sütün
parasını 45 gün sonra öderken, yemi
üreticiye peşin satıyor. Mahsuplaşmaya
gidince yem pahalı olduğu için üreticiye
para kalmıyor.

3- Üretici, süt sanayicisinin fason çalışanı
konumuna düştü. Sattığı sütün de aldığı
yemin de fiyatını belirleyemiyor. 

4-Yem üreticileri açısından bakıldığında
süt sanayicilerinin “yemini benden
almazsan sütünü almam” dayatması
haksız rekabete neden oluyor. Üretici
sütünü satmak için mecburen süt sana-
yicisinden yem almak zorunda kalınca
yem üreticileri yem satamıyor.
Süt sanayicileri çiğ sütü istedikleri fiyat-
tan alıyor. Sütünü aldıkları üreticiye
“yemini benden almazsan sütünü
almam“ dayatması ile istedikleri fiyattan
yemi de satıyor. Buna da serbest piyasa
diyorlar. Son günlerde haksız rekabet
nedeniyle bankalara 1,2 milyar lira ceza
kesen Rekabet Kurumu, süt ve yemdeki
haksız rekabeti mercek altına alamaz mı?
Bu yazı üzerine Slow Food İstanbul-Fikir
Sahibi Damaklar, Rekabet Kurumu’na
başvurmak üzere bir imza kampanyası
başlattı. Süt üreticilerinin de destek ver-
diği kampanya sürüyor. Kampanyaya
www.change.org.tr ve  http://fikirsahibi-
damaklar.blogspot.com/ adresinden ula-
şarak imzanızla destek olabilirsiniz.
İkinci önemli gelişme ise, Avrupa’ya süt
ve süt ürünleri ihracatının önü açılırken
içerde taklit ve tağşiş yapan firmaların
teşhir edilmesiydi.
Nisan ayı başında 6 firma Avrupa’ya süt
ve süt ürünleri ihraç edecek vizeyi aldı.
Bu süt sektörü için çok önemli bir başarı.
Fakat bu haberin verildiği gün Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taklit ve
tağşişli yani sahte süt ve süt ürünleri üre-
ten firmaları teşhir etti.
Türkiye’deki işletmeleri en ince ayrıntısı-
na kadar inceleyen ve sadece 6 firmayı
“ihraç edebilir” diye titizlikle seçen
Avrupa’ya temiz, güvenli ve sağlıklı süt
ve süt ürünleri ihraç edilecek. İç piyasaya
yani kendi tüketicimize ise, sahte, sağlık-
sız ve güvenilir olmayan süt ve süt ürün-
leri mi satılacak?
Özetle, üreticisini maliyetin altında fiya-
ta zorlayan bir ülke ihracatta başarılı ola-
bilir mi?
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                  yerde süt içiniz, devam ediniz.  • Bir rivayete göre eğer süt içseydik, Ay'a ilk biz çıkacaktık.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar, Ulusal Süt Konseyi’nin

aldığı bir kararla sütte maliyet belirle-
me çalışması yapıldığını, üreticilerin de
konseyde belirlenen süt maliyeti olan
117 kuruşu uygun bulduğunu bildire-
rek, “Bunun üzerine sanayicinin çiğ
sütte önerdiği fiyat, ‘maliyetinizi biliyo-
ruz ama biz kazanacağımız paraya
bakarızın’ itirafıdır” dedi.
Bayraktar, üreticiler için çiğ sütün litre
maliyetinin 117 kuruş olarak açıklandı-
ğını, sanayicilerin “maliyeti, üreticilerin
zor durumda olduğunu” kabul ettikten
sonra üreticilerin gözlerinin içine baka
baka geçen 6 aylık fiyattan devam
kararı almak istemeleri, bir kısmının ise
net 88 kuruş önermelerinin kabul edi-
lebilir bir teklif olmadığını belirtti.
Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada,
kamuoyunun da yakın takip ettiği
üzere 25 Eylül 2012 tarihinde Ulusal
Süt Konseyi’nde yapılan toplantıda bir
araya gelen üretici ve sanayici temsilci-
lerinin, çiğ süt tavsiye fiyatının Ekim
2012 -Mart 2013 tarihleri arasında 6 ay
süreyle 90 kuruş olmasına, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin
ise süt teşvik priminin artırılmasına
karar verdiğini belirtti.

“Bakanlık sözünde durdu
primi artırdı, sanayiciler
sözünde durmadı”
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın verdiği sözde durduğunu,
süt teşvik primini artırdığını, fakat
sanayicilerin verdikleri sözde durmadı-

ğını, büyük bir kısmının belirlenen bu
fiyatın altında süt aldığını belirten
Bayraktar, şunları kaydetti:
"Ulusal Süt Kayıt Sistemi verilerine göre
sanayicilerin büyük bir kısmı, sütün litre-
sini 75 kuruş ve altında fiyata almışlardır.
Aradan geçen altı ay sonunda Nisan
2013 tarihi itibariyle 6 aylık süt fiyatı-
nın belirlenmesi noktasında ise farklı
bir süreç işlemiştir. Ulusal Süt
Konseyi’nin aldığı bir kararla, önce
maliyet belirleme çalışması yapılmış,
2013 yılı için süt maliyet fiyatı 117
kuruş olarak belirlenmiştir. Buna göre
süt alım fiyatları konuşulacakken, bu
defa konseyin bazı üyelerince sütte
kaliteye göre fiyatlandırma üzerinde
çalışılma fikri oraya atılmıştır. Bu kap-
samda taraflara ülke gerçekleri ile
uyuşmayan bir model sunulmuş, iki
gün içinde bu modelle ilgili görüşleri
istenmiş ve nihayetinde 12 Nisan 2013
tarihinde Ulusal Süt Konseyi’nde taraf-
lar bu konuda görüşlerini belirtmek
üzere bir araya gelmişlerdir. Toplantıda
kaliteye göre fiyatlandırmaya geçilme-
sinin gerekli olduğu konusunda taraflar
hem fikir olmuşlardır. Fakat altyapısı
hazırlanmadan bu sisteme geçmenin
ciddi sıkıntıları da beraberinde getire-
ceği belirtilmiştir. Netice de bu konuda
bir çalışmanın yapılması ve yol haritası-
nın belirlenmesi kararlaştırılmıştır.”

Kaliteye göre fiyatlandırmaya bir
anda geçilemeyeceği anlaşıldı
Toplantıda alınan bu kararla, kaliteye
göre fiyatlandırmaya bir anda geçile-
meyeceği anlaşıldığı halde, 15 gündür

üreticinin fiyatını bilmeden sattığı
sütün fiyatının ne olacağının kararlaştı-
rılmaya çalışıldığını bildiren Bayraktar,
şu bilgileri verdi: “Üreticiler konseyde
belirlenen süt maliyeti olan 117 kuruşu
uygun bulunmuştur. Bu teklif karşısında
sanayicilerin bir kısmı sanki ortada bir
belirsizlik yokmuş gibi şu an için her-
hangi bir teklif veremeyeceklerini, bir
kısmı geçen 6 aylık süreçteki fiyattan
almaya devam kararı aldıklarını bildir-
miş. Bir kısmı ise ağırlıklı olarak net öde-
necek fiyat olarak 88 kuruşu önermiş-
lerdir. Bu fiyatın da tüm ülkede bütün
firmaların uygulaması gereken fiyat
olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu
fiyat geçen altı aylık dönemde belirle-
nen fiyatın da altında bir fiyat olduğun-
dan, sanayicilere bir kez daha sorulmuş,
değişiklik olmadığı görülünce taraflar
anlaşamamışlardır. Sanayicilerin ‘mali-
yeti, üreticilerin zor durumda olduğunu’
kabul ettikten sonra üreticilerin gözleri-
nin içine baka baka geçen 6 aylık fiyat-
tan devam kararı almak istemeleri, bir
kısmının ise net 88 kuruş önermeleri
kabul edilebilir bir teklif değildir. Bunun
anlamı, ‘biz sizin maliyetinizi biliyoruz
ama bu bizi ilgilendirmiyor, biz kazana-
cağımız paraya bakarız, biz kendi mali-
yetimize bakarız, işinize geliyorsa zara-
rına bize sütü verin yok gelmiyorsa siz
bilirsiniz’ demektir.
Öncelikle şunu belirtelim ki dünyanın
hangi ülkesinde süt üreticisi bilmediği
fiyattan sütünü 15 gün süreyle satmak-
tadır? Belirsizliğin daha ne kadar süre-
ceği de henüz belli değildir. Bunu sağ-
layan sanayicilere sormak istiyorum,

gelin üreticilerle bir empati yapın baka-
lım. Bu duruma ne kadar dayanabile-
ceksiniz? Ayrıca sormak istiyorum malı-
nızı alan marketler size bir fiyat verme-
diği takdirde ürünlerinizi belirsizlik için-
de kaç gün satabilirsiniz? Belirsizlik
içinde nasıl bir planlama yapabilirsiniz?
Borçlu olduğunuz kişilere nasıl bir
ödeme planı sunabilirsiniz?”

Ulusal Süt Konseyi 
görevini yapsın
Ulusal Süt Konseyi‘nin, kaliteye geçiştir,
maliyet hesaplamadır diye tarafları
oyalamak yerine görevini yapması ve
bölgelere göre süt maliyetini belirleyip
ilan etmesi gerektiğini bildiren
Bayraktar, “herkes üreticilerimizin, sütü
nerelerde kaça mal ettiğini görsün”
dedi. Üreticinin alın teri döktüğünü,
yoğun emek sarf ettiğini belirten
Bayraktar, şunları kaydetti:
“Alın terinin ucuza kapatmak isteyen
sanayicilere sesleniyorum. Karşınızda,
milyon dolarlık yatırım yapan, dünyayla
entegre olmuş, üretimin bütün aşama-
larında dünyayı takip eden çiftçimiz var.
Dünyada fiyat değişimlerini, gelişmeleri,
tarafların reflekslerini, oluşan politikala-
rı an be an izleyen üretici örgütleri var. 
Hükümetimize sesleniyorum.
Hayvancılık desteklerini yüzde 4,5'ler-
den aldınız yüzde 28'lere kadar çıkardı-
nız. Üreticilerimize bu desteklerle bir-
likte yatırım imkanlarını artırmak için
sıfır faizli krediler, hibe destekler verdi-
niz. Yerli ve yabancı birçok büyük
ölçekli işletmenin kurulmasına imkan
sağladınız. Bütün bunların yok olması-
na göz mü yumacaksınız? Piyasada
yaşanacak istikrarsızlık yeni yatırımları
nasıl çekecek? Kaçmaya çalışan büyük
ölçekli işletmeler nasıl ikna edilip kal-
maları sağlanacak?
Biz üreticiler hükümetimizin ve ülke-
mizin vizyonunu biliyoruz. Kaliteli
sütse kaliteli süt üretiriz, üretim artı-
şıysa zaten rakamlar ortada üretiriz.
Yoğun emekse zaten verilen emek
ortada. Ama şunu biliyoruz ki ‘büyük
hedeflere, küçük hesaplarla’ ulaşıla-
maz. Sanayicilerimizi şapkalarını önle-
rine koyarak anlık değil, uzun vadeli
düşünmeye davet ediyoruz.”
Bayraktar, 2008 yılında süt fiyatlarında
yaşanan sorunun hayvancılık sektörün-
de ciddi bir sıkıntıya neden olduğunu,
yükselen et fiyatlarını düşürmek, kesi-
len damızlık hayvanların yerlerine yeni-
lerini koymak için 3 milyar dolara yakın
bir döviz harcandığını hatırlatarak bun-
ların yeniden yaşanmaması gerektiğine
dikkati çektiğine dikkati çekti.

Süte verilen fiyat hayvancılık
desteklerini yok ediyor!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın Basın Açıklaması:
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sıcaklıklarda orta derecede soğuk stresi
görülebilir (Mader ve ark., 2010).
Benzer şekilde ısının azalması ile ilişkili
olarak, koyunlarda kırkım işlemi yem
tüketimini arttırmaktadır (Mc Donald,
1995). Soğuk stresine maruz kalan
ruminantlarda kaba yemlerin sindirilebi-
lirliğinin azaldığı ifade edilmektedir.
Sindirilebilirliğin azalmasının, tiroid salı-
nımının ve sindirim sisteminden içeriğin
geçişinin artması ile ilişkili olduğu ifade
edilmektedir. Soğuk stresine maruz
kalan hayvanlarda vücut canlı ağırlığın-
da proteinin yağa oranındaki azalmala-
rın nedeni ise prolaktin, büyüme hor-
monu ve insülin gibi anabolik hormon-
ların salınımının baskılanmasından kay-
naklanabileceği bildirilmektedir
(Webster, 1983). Soğuk stresi hayvan
yeminin hayvansal ürünlere dönüşümü-
nün her bir aşamasında etkilidir.
Nitekim süt sığırcılığında soğuk stresi
mevcutsa, meme bezlerine kan akışının
ve laktojenik hormonların salınımının
azaldığı, bu değişimlere bağlı olarak da,
süt üretiminin olumsuz etkilendiği bildi-
rilmektedir (Webster, 1983).

1.2.1. Soğuk stresinde 
neler yapılabilir?

Soğuk stresi hayvanlarda üretimi, üre-
meyi, besin madde sindirilebilirliğini ve
bağışıklığı azaltabilmektedir. Bu durum-
ların sonucu olarak da yetiştiricilikte
maliyet artmış olur (Wang ve Deying,
2009). Yetiştiricilikte soğuk stresinin
azaltılmasına yönelik stratejiler uygula-
nabilir. Barınaklar ve rüzgar perdeleri
gibi yapıların kullanılması, besleme
saatlerini değiştirmek gibi uygulamala-
rın yapılması soğuk stresini azaltmada
etkili olabilir (Mader, 2003). Soğuk stre-
sindeki hayvanlarda, rasyonlarında vita-
minlerin kullanılmasının bağışıklığı güç-
lendirerek, hayvanlarda üretimi ve et
kalitesini artırabileceği ve bunun sonu-
cu olarak da maliyeti azaltabileceği
ifade edilmektedir (Wang ve Deying,
2009). 

Sonuç
Hayvansal üretimde verimin çevresel
faktörlerle sıkı bir ilişkisi vardır. Sıcak ya
da soğuk çevrenin yem tüketimi üzerine
olumsuz etkileri bulunmakta ve bu
durum ise ruminantlarda gerek üretim
gerekse verim düşüklüğüne bağlı olarak
ekonomik kayba neden olmaktadır. Bu
sebeple ruminant yetiştiriciliğinde,
çevre sıcaklığına bağlı stresin yem tüke-
timi üzerine olumsuz etkileri hususunda
yetiştiricilerin bilgilendirilmesinin ve bu
konuda yapılacak çalışmaların hayvan-
sal üretim artışında faydalar sağlayacağı
düşünülmektedir.

nin %2 düzeyinde azaldığı ifade edilmek-
tedir. Isı stresi yem tüketimindeki azal-
maların yanı sıra, karbonhidrat, protein
ve lipit metabolizmasında da bozuklukla-
ra yol açmaktadır (Baumgard ve Rhoads,
2011). Süt sığırcılığında ise, ısı stresi
sadece süt veriminde azalmaların neden
olduğu verim kayıplarına değil, aynı
zamanda üreme problemleri, artan sağ-
lık maliyetleri ve sütün kalitesinin azal-
masına da neden olabilmektedir. Buna
ek olarak yemden yararlanmada azal-
maktadır (Rhoads ve ark., 2009). Ayrıca,
sıcaklık stresinde azalan yem tüketimi-
nin sonucu olarak vücut kondisyon sko-
runun da olumsuz olarak etkilendiği
ifade edilmektedir (Sejian ve ark., 2010). 

1.1.1. Isı stresinde 
neler yapılabilir?

Bir hayvan ne kadar çok yerse, o kadar
çok ısı üretir (Webster, 1983). Isı stresi
hayvancılık için kritik bir sorun olarak
kabul edilmektedir. Hayvancılık üretim
sistemlerinde ısı stresini azaltmak için
uygulanabilecek stratejiler yem tüketi-
mini artırmak ya da metabolik ısı üreti-
mini azaltmak, ısı kaybını artırmak ve
ısıya dayanıklı genetik seçimler yapmak
olarak üç grup altında incelenebilir. Isı
stresi altında hayvanlarda üretimi artır-
mak için, rasyon içeriklerinde değişiklik-
ler yapılabilmesinin yanı sıra yemleme
zamanı ve/veya yemleme sıklıklarında
da değişiklikler uygulanabilir
(Renaudeau ve ark, 2010). 
Ruminantların rasyonlarında ısı artışını
etkileyen faktörler karmaşıktır. Fakat ısı
artışının rasyondaki lif içeriği ile de iliş-
kili olduğu söylenebilir (Webster, 1983).
Nitekim Yurtseven ve Görgülü (2004)
araştırmalarında, sıcaklığın artması ile
ruminantların ısı artış değeri düşük olan
konsantre yemlere yöneldiklerini ve
kaba yem yeme isteklerinin ise azaldığı-
nı ifade etmektedir.

1.2. Soğuk stresinin
yem tüketimine etkisi 

Soğuk stresinde hayvanın en önemli fiz-
yolojik cevabı yem tüketimi üzerinde
görülmektedir. Genel olarak alarm reak-
siyonunda yem tüketimi azalır, fakat
sürekli soğuğa adaptasyondan sonra
yem tüketimi artmaktadır (Webster,
1983). 
Nitekim Arias ve Mader, (2011) rumi-
nantlarda kış mevsiminde yaz mevsimi-
ne nazaran kuru madde tüketiminin
daha fazla olduğunu, su tüketiminin ise
daha az olduğunu ifade etmektedir.
Soğuk stresinde eşik değer birçok faktö-
re göre değişken olabilir. Örneğin bazı
hayvanlarda, özellikle genç ve yeni
doğanlarda 5-10 dereceler arasındaki

temel metabolik aktivitesi, enerji bakı-
mından zengin substratları katabolizma
için mobilize etmektir. Bunun yanı sıra,
katekolaminler insülin salınımını ve kas-
larda glukoz alımını baskılamaktadır. 
Glukokortikoidler ise deri, mide kası ve
lenfatik doku gibi yerlerde protein sen-
tezini baskılar ve proteinlerin parçalan-
masını sitümüle eder. Böylece amino-
asitler yıkım ve glukoneogenesis için
mobilize edilir. Glukokortikoidlerin kate-
kolaminlerle sinerjistik olarak davrandı-
ğı gözükmektedir. Alarm reaksiyonunun
ilk metabolik sonuçları, ısı şeklinde
depolanan enerji kaybı ile idrarda üre ve
kreatinin gibi depolanan proteinin kay-
bıdır (Webster, 1983).

1.1. Isı stresinin 
yem tüketimine etkisi

Çevre sıcaklığı arttığında, ruminantlar da
diğer sıcak kanlı hayvanlar gibi normal
vücut sıcaklığını korumak için ısı kaybını
artırma ve ısı üretimini azaltma çabasın-
dadırlar (Bernabucci ve ark., 2010).
Ruminantlarda ısı stresinin en önemli
belirtisi, vücut ısısının ve solunum hızı-
nın artmasıdır (Al-Haidary, 2004)).
Yüksek çevre sıcaklığında, solunum hızı,
vücut ısısı, kalp atışı ve su tüketimi artışı-
nın sonucu olarak, ruminantlarda vücut
ısı dağılımını dengeleme çabası artmak-
tadır (Marai ve ark., 2000; Bernabucci ve
ark., 2010). Isı stresi, potansiyel olarak
soğuk stresinden daha büyük bir ticari
sorundur. Çünkü ısı stresi öncelikle hızlı
büyümekte olan ya da yüksek süt verim-
li hayvanları etkilemektedir (Webster,
1983). Isı stresi yıkıcı ekonomik sonuç-
larla birlikte üretimi azaltmaktadır.
Ruminantlarda vücut sıcaklığını düzenle-
yebilme yeteneği tür ve yetiştiriciliğe
bağlıdır. Isı stresine, sütçü ırklar etçi ırk-
lardan daha fazla duyarlıdır (Bernabucci
ve ark., 2010). Sığır ve koyun gibi çiftlik
hayvanlarında 23-27 derece arasındaki
sıcaklıklarda yem tüketimi ve/veya üre-
timde azalmalar meydana gelmektedir
(NRC, 1981). Yüksek enerji içeren ras-
yonlarla beslenen, yüksek verimli rumi-
nantlarda ise bu düzey 20-25 derece ola-
bilmektedir (Brown-Brandl ve ark.,
2006). Nitekim yüksek verimli hayvanlar
daha fazla metabolik ısı ürettiklerinden
ısı stresine daha duyarlıdırlar
(Bernabucci ve ark.,2010). Isı stresi, yem
tüketiminde belirgin azalmalara, hor-
mon fonksiyonlarında değişimlere, üre-
tim ve üremenin olumsuz etkilenmesine
neden olabilmektedir (Averos ve ark.,
2008). Nitekim Pereira ve ark, (2008)
sığırlarda yaptıkları çalışmada sıcaklık
stresi durumlarında yem tüketiminin ve
kan troid hormonunun baskılandığını
bildirmektedir. Çalışmada yem tüketimi-

Son yıllarda artan nüfusla birlikte
hayvansal üretimin de önemi art-
maktadır. Ekonomik bir uğraş

olan hayvancılıkta genetik kapasite
ölçüsünde verim elde edebilmek için
dikkat edilmesi gereken birçok faktör
bulunmaktadır. Bu etkenlerden biri de
çevresel faktörlerdir. Hayvancılıkta iste-
nilen verimin sağlanmasında çevre
sıcaklığı dikkat edilmesi gereken önem-
li kriterlerdendir. Hayvancılıkta çevre
sıcaklığı ve üretim arasında sıkı bir ilişki
bulunmaktadır. Çevre sıcaklığındaki
değişimler ruminantlarda yem tüketi-
minde azalma veya artışa neden
olmaktadır. Çevre sıcaklığından kaynak-
lanan stres belirgin olarak etkisini yem
tüketiminde göstermektedir. Bu durum-
da ise hayvanda fizyolojik problemler
başlayabilmekte aynı zamanda hay-
vansal üretim azalabilmektedir. 
Ruminantlar her ne kadar bu stres fak-
törüne uyum sağlamaya çalışsa da,
yemleme zamanı, sıklığı ve rasyonda
uygulanabilecek değişiklikler ile daha
iyi sonuçlara ulaşılabilir. Böylelikle hay-
vansal üretimde meydana gelebilecek
ekonomik kayıplar azaltılabilir. Bu der-
lemede ruminantlarda çevre sıcaklığı-
nın yem tüketimi üzerine etkilerine
değinilmektedir.
Hayvancılıkta üretim ile iklim şartları ara-
sında sıkı bir ilişki bulunmaktadır (Sejian
ve ark., 2010). Üretim ve verim önemli
ölçüde çevresel faktörlerden etkilenmek-
tedir (St. Pierre ve ark., 2003). Çiftlik
hayvanlarında anabolizma, katabolizma-
dan önemlidir. Üretimi maksimize etmek
ve hayvanın yemden yararlanmasını sağ-
lamak, verimi artırmak amacıyla çevresel
stres azaltılmalıdır. Optimum verimin
optimum sağlık ile sağlanabileceği unu-
tulmamalıdır (Webster, 1983).

1. Çevre sıcaklığının 
yem tüketimine etkisi

Yem tüketimi bakımından ruminantların
çevre sıcaklığına cevabı tek mideli hay-
vanlardaki gibidir. Nitekim tek mideli
hayvanlar gibi ruminantlar da sürekli
ısıya maruz kaldıklarında yem tüketimini
azaltmakta, sürekli soğuğa maruz kal-
dıklarında ise yem tüketimini arttırmak-
tadır (Mc Donald, 1995). Sürekli sıcak
ya da soğuk stresine maruz kalan hay-
vanlarda her bir stres faktörüne özel
hormonal ve metabolik değişiklikler ger-
çekleşmektedir. Sıcak ve soğukta önce-
likle alarm reaksiyonu gerçekleşmekte-
dir (Webster, 1983). Alarm reaksiyonun-
da; adrenal korteksten glukokortikoid
hormonların salınımı artar. Aynı zaman-
da adrenal medulladan salınımı artan
katekolaminler, sempatik sinir sistemi-
nin aktivitesini artırır. Katekolaminlerin

Dilek Aksu Elmalı Serpil Işık Pınar Demir
Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zootekni Anabilim Dalı, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeliği
Anabilim Dalı, 31040, Hatay. 36300 Kars. Anabilim Dalı, Kars.

Ruminantlarda çevre sıcaklığının
yem tüketimine etkisi

• Süt içen kişi, hakkını arayan kişidir.   • Kapalı alanlarda süt içmek serbesttir. 
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• Bakkal ya da marketinizden her gün süt alınız.   • Her türlü kıyafet ile süt içilir.

Kayadibi Hayvancılık 

Kayadibi Hayvancılık 
faaliyetine ne zaman 
ve nasıl başladı?

Kayadibi Tarım ve Hayvancılık Çiftliği
2011 yılında Kırklareli ili Lüleburgaz
ilçesinde 70 dönümlük arazi üzerine
kurulmuştur. 
Faaliyetlerine Amerika’dan 2012 yılın-
da 500 gebe düve alarak başlamıştır.
70 dönümlük büyükbaş hayvan çiftli-
ğinde, tamamıyla özkaynaklarla temin
edilen, son derece modern ve
Kayadibi Tarım ve Hayvancılık Çiftliği
adı ile tescil olunan çiftlik, ilgili tarım
müdürlüklerinden alması gereken ve
çeşitli Bakanlıkların temsilcilikleri ve
ilgili Belediye Başkanlığı denetlemele-
rinin yapılmasının ardından, gerekli
şartlarının karşılandığının belirlenme-
si ve uygun bulunması halinde verilen
“Faaliyet Belgesi” ile çalışan bir kuru-
luştur.

Neden çiftlik yatırımı?
İşletmemizi kurma amacımız; Tarım ve
Hayvancılık sektörüne katkı sağlamak
ve Türkiye’de AB standartlarında üretim
yapan firmaların başında yer almaktır.
Hayvancılık ve Tarım sektöründe sanayi
zihniyetinin yerleşmesi, üretilen sütün
kalitesi, kalabalık sürü elde etmek yeri-
ne sağlıklı ve ari sürü oluşturmak
hedeflerimizin en başında gelmektedir.
Tüm yatırımlarımız bu yönde gerçekleş-
mektedir.

Kapasiteniz nedir?
1000 büyükbaş sağmal hayvan kapasite-
li çiftliğimizde 500 sağmal, 400 düve,
100 besi danası bulunmaktadır. 

Yakın zamanda ki hedefiniz?
Kayadibi 500 sağmal inekle başladığı
serüvenine iki sene içerisinde 1000
sağmal inekle devam etmeyi hedefli-
yor.

Destek aldığınız ya da 
birlikte çalıştığınız bir kurum
var mıdır?
Kayadibi Tarım ve Hayvancılık işletmele-
ri, daha kaliteli süt elde etmek ve sürü-
nün gelecek yıllarda ki ıslahını düzenle-
mek amacıyla İstanbul Üniversitesi ile
ortak projeler üretmektedir.

Hastalıktan ari işletme 
statüsündesiniz…
Evet, Hastalıklardan Ari İşletme olmak
her çiftlik gibi bizim için de önemliydi
ve vakit kaybetmeden bu belgeyi alma-
ya hak kazandık. Hastalıklardan Ari süt
sığırlarımızdan topladığımız çiğ sütü,
günlük olarak çiftlik teslimi süt ve süt
ürünleri üretimi gerçekleştiren firmala-
ra satmaktayız. Müşterilerimizin daha
kaliteli süt ve süt ürünleri üretimi ger-
çekleştirebilmesi için, profesyonel iş
anlayışımızı bilimsel uygulamalarla des-
tekleyerek,  büyükbaş süt sığırcılığı faa-

liyetlerimizi kesintisiz olarak devam
ettirmekteyiz.

Çiftlik ekipman ve 
kullanımlarından bahsedelim
biraz, oldukça özenle 
yapılmış her şey…
İdari binamızda ofisler, müdür ve genel
müdür odası bulunmaktadır. Sağmal
hayvan ahırlarımız, doğumhane, revir
ve sağım hanemiz kızlarımızı rahat
ettirmek açısından kauçuk yataklarla
kaplanmıştır. 2x16 paralel sistem hızlı
çıkış De Laval sağımhanemiz ve 8000’er

Hedefimiz 2 yıl içinde
1000 sağmal ineğe ulaşmak…
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lt’lik 2 adet soğutma tankımız bulun-
maktadır.  Bilgisayarlı sürü yönetim sis-
temimiz ile sürümüzü verimli bir şekilde
takip ediyoruz. 
Ayrıca 1000 Lt su kapasiteli Güneş
Enerji Sistemini kullanarak tasarruf sağ-
lamaktayız. 6000 ton kapasiteli silaj
deposu ve 600 ton kapasiteli yonca ot
depomuz mevcuttur. Çiftlikten çıkan sıvı
gübreyi 3000 m3 sepere edilmiş lagün
sıvı gübre havuzunda topluyoruz.

Çiftlikteki güvenliği sürekli kayıtta olan
kamera sistemlerimizle sağlıyoruz. Tüm
elektrik ve mekanik aksam kemirgenlere
ve dona karşı özenle yapılmıştır. Kaba
yem depolarımıza yangın tesisatı çekil-
miştir. Bunun yanında kaşıma sistemi,
tam otomatik sıyırıcı sistemleri, paslan-
maz ve donmaz suluklar, kızgınlık detek-
törü; ayak bakım ünitesi, ultrasonografi,
buzağı mama dağıtma ve hazırlama
makinası bulunmaktadır.  

Ayrıca yemekhane ve bakıcı evlerinde de
çalışanlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri
konforu sağlamaya çalıştık. 

Son olarak üretici ve 
tüketici okurlarımız
için eklemek 
istedikleriniz nelerdir? 
Ülkemizde, pastörizasyon işleminden
geçmemiş, açık olarak gerçekleşen süt
satışı, toplum sağlığını korumak adına

kanunlar çerçevesinde yasaklanmıştır.
Halk içerisinde bilinenin aksine, inekler-
den sağılan sütün evde yapılan uygula-
malarla tüketilmesi sonucu, çocuklarda
ve yetişkinlerde çok ciddi rahatsızlıklar
meydana gelebilmektedir. Kayadibi
Tarım ve Hayvancılık olarak, insan tüke-
timine uygun hale getirilmesi için
gerekli işlemlerden geçirilmiş süt ve süt
ürünlerinin tüketilmesini ısrarla tavsiye
etmeyi görev biliriz.
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paritesinden giderseniz,
1 kg kesif yem = 90 kuruş x 1,3 kg
yem = 117 kuruş.
Nereden bakarsanız bakın bugün 1
litre süt maliyeti 117 kuruştur.
Ancak sanayici dostlarımız bunu
görmezden gelerek 90 kuruşluk
taban fiyatı soğutulmuş süte 95
kuruş öderiz diyerek 88 kuruşa çek-
meyi teklif etmişlerdir.
USK’ da artık uzlaşma sağlanamaya-
cağı kesindir. Üretici ayakta kalma
mücadelesi verirken sanayici karın-
dan fedakârlık etmemekte ısrarcıdır.
Artık tam da bu zamanda Bakanlık
yetkililerimizin kamu iradesini orta-
ya koyarak, milyonlarca süt üretici-
sinin kaderini belirleyecek süt taban

fiyatını açıklamalıdır.
Eğer bu sefer de Bakanlık hakem
rolünü üstlenmezse sonuç ortada-
dır. Öncelikle açılan modern işlet-
meler bir bir kapanacaktır.
Hızlı bir şekilde inekler kesilecektir.
Et ve süt krizi yeniden gündeme
gelecektir. Bu filmi daha kaç kere
seyredeceğiz?
• Bundan sonra USK’da süt referans
fiyatı belirlenemeyeceği kesinleş-
miştir. Yeni kurulan Süt ve Et
Kurumunun faaliyete geçmesi için
daha uzun bir süre vardır. Kurum et
için kurulmuş olup süt için gerekli
kadroları ve ödeneği yoktur. Peki,
bu süre zarfındaki boşluğu kim dol-
duracaktır? Bana göre Gıda Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık
Genel Müdürlüğü makamıdır. 
• Bu arada tüm üretici örgütleri de
500,000 üyesi bulunan Süt Üretici-
leri Merkez Birliği altında toplanma-
lıdır. Tek çatı altında birleşerek güç-
lenen üreticiler, hem bakanlık nez-
dinde hem de sanayici nezdinde
daha ciddiye alınacaktır diye düşü-
nüyorum.
• Belki bu birlikteliği sağlayabilirsek;
1. Üretici örgütü olarak bölgesel
bazda süt ihaleleri düzenleyebiliriz. 
2. Sütün kalitesine göre fiyatlandı-
rılması konusunda da
her bölgede akre-
dite laboratu-
arlar kurabili-
riz.
3. Süt tozu kule-
leri kurarak, süt
tozu desteğinden
üreticiler olarak biz-
ler faydalanabiliriz.
Ne demişler birlik-
ten kuvvet doğar.
Hoşçakalın…

Ö
nümüzdeki Nisan – Ekim
dönemine ait çiğ süt referans
fiyat açıklaması için USK’ da

4.kez toplanıldı. Maalesef bir uzlaş-
ma sağlanamadı.
Biz üretici örgütleri olarak üç tane
somut argüman ortaya koyduk;
1) Son altı aylık dönemde yem fiyat-
larına gelen zam % 36 olmuştur.
Bunu mevcut fiyata yansıttığımızda,
90 kuruş x % 36 = 122 kuruş
2) Ulusal Süt Konseyi (USK)’nin
hazırlamış olduğu ve web sitesinde
yayınladığı çiğ süt maliyet tablosu-
na günlük yem rayiç bedellerini yaz-
dığınızda çıkan sonuç 117 kuruş.
3) Dünyanın kabul ettiği ve Sayın
Bakanımızın da açıkladığı yem süt

Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

Bu filmi daha kaç
kere seyredeceğiz?

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

Bir buzağı mamasının değeri, o
buzağının gelecekte iyi süt veri-
mine sahip bir inek olması ve sağ-

lıklı bir şekilde gelişmesi ile ölçülür. İyi
beslenen buzağılar, kötü beslenenlere
göre laktasyon başına daha yüksek süt
verimine ve daha fazla laktasyon döngü-
süne sahip inekler olarak yetişirler.
Kaliteli bir buzağı mamasına, ağız sütü
döneminden hemen sonra başlanabilir
ve böylece laktasyon dönemi boyunca
ineğin tüm sütü sağılıp satılabilir.
Ayrıca buzağı maması ile beslenen
buzağılar 2 hafta daha erken sütten
kesilebilirler. 

Buzağı mamasının artıları:
• Daha sağlıklı büyüme süreci (sütten
kesimde doğum ağırlığının iki katı canlı
ağırlığa sahip olma)
• Daha az buzağı kaybı 
• Daha az hastalığa yakalanma oranı ve
veteriner masraflarında azalma
• Makine veya elle beslemede kolay kul-
lanım
• Çiftçiler için sorunsuz bir buzağı yetiş-
tirmesi

Buzağı maması ile besleme
Buzağı maması ile 
beslemenin tercih 
edilmesinin nedenleri:
• Yüksek kalitedeki bir mama, buza-
ğıların ihtiyacı olan, süt proteinini,
yağı, mineral-vitamini ve probiyotik-
prebiyotiği değişmeyen bir standart-
ta içerir. Buzağıların sağlıklı büyüme-
leri için, kullanılan mamanın kalitesi-
nin sürekliliği çok önemlidir.
• Taze inek sütünün ise mikrobiyolo-
jik ve kimyasal değerleri her gün fark-
lılık gösterebilir. Bazı hastalıkların ve
antibiyotiklerin inekten buzağıya
aktarılmasına neden olabilir.
• Mastitis tedavisi gören ineklerin
sütü ile beslenen buzağılarda antibi-
yotiklere karşı direnç oluşabilir.
• Yüksek kaliteli bir buzağı maması-
nın kullanılması, sağılan sütün satıl-
ması ve sağlıklı buzağıların yetiştiril-
mesi açısından yetiştiriciye finansal
açıdan yarar sağlar.
• Kaliteli bir mama ile beslenmeleri
sonucunda buzağıların kaba ve kon-
santre yem tüketimine ilgileri artar ve
böylece işkembe gelişimi optimum
düzeyde olur.

Buzağı Yetiştiriciliğindeki
Önemli Bazı Noktalar:
Sağlık sorunları, özellikle de buzağı
ishalleri yetiştiricilik masraflarının en
önemli kısmını oluşturur. Hafif bir
ishal vakası dahi yetiştiricilik masraf-
larını %40 artırırken, ciddi durumlar-
da masraflar iki katına çıkar.

Aşağıda sıralanan faktörlere dikkat edile-
rek, sağlığa bağlı olan masrafların önüne

geçilebilir:
1. Ağız sütü: Buzağılar doğumdan

hemen sonra, bir çok
besin maddesi ve anti-
kor içeren ağız sütüyle
mutlaka beslenmelidir. 

2. Kaloriler: Buzağılar,
kolostrum ve buzağı
mamasından sağlana-
cak olan enerjiye ihtiyaç
duyarlar. Buzağılar, bit-
kisel proteinleri sindire-
mediklerinden dolayı
gereksinim duydukları
kalorileri temel olarak
süt bileşenlerinden
almak zorundadırlar.

3. Süreklilik: Buzağılar,
sürekliliği olan bir bes-
lenme kalitesi ve düze-
nine ihtiyaç duyarlar.
Bu düzendeki bir bozul-
ma hastalıkların görül-
mesine neden olur.

4. İyi bakım koşulları:
Optimum barınma ve
çevresel koşullarının
sağlanması gereklidir.
5. Hijyen: Taze süt, alt-
lık malzemesi veya bes-
lenme materyallerin-
den kaynaklanabilecek
enfeksiyon risklerinin
azaltılması gereklidir.

Dr. Aylin ÜNAL
Veteriner Hekim
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• Misafirinize " Çay ya da kahve ne alırsın?" yerine, "Süt ya da yoğurt ne alırsın?" diye sorun.               

Kaliteli çiğ süt üretimi anlamında,
hijyen uygulamaları ve
dezenfeksiyonun önemi

Süt sığırı yetiştiriciliği 
(süt sığırı 
işletmeciliği)

Ülkemizdeki ithal kültür ırkı, kültür ırkı
melezi veya yerli ırk süt sığırlarına
bakım, besleme, ıslah ve yetiştirme yön-
temlerini, bilimsel anlamıyla Zootekni
Temel Kavram ve Kurallarını saha koşul-
larında uygulayarak kaliteli süt üretimi
ve bu faaliyetin sürekliliğini sağlamaktır.
Tanımda Verilmek İstenen Temel
Kavram;
Otu, süte çevirene yapılan toplam uygu-
lamaların kalitesi, sütün kalitesi ile doğru
orantılı olduğu gerçeğidir.
• İşletme hayvan sağlığı giderleri ilaç,
tedavi, aşılama, suni tohumlama vb.
önemli unsurların giderlerini içerirken
aynı zamanda dezenfeksiyon ve hijyen
uygulamalarının giderlerini de içer-
mektedir. 
Bu %8’lik değer içinde oransal olarak
küçük olan dezenfeksiyon ve hijyen
uygulama giderleri tam anlamıyla
yerinde, zamanında ve sürekli yapıl-
madığı takdirde süt sığırı işletmesi için
telafisi çok zor kayıplar oluşturmakta-
dır.
Bir süt sığırı işletmesinde, dezenfeksiyon
ve hijyen uygulama giderleri tam anla-
mıyla yerinde, zamanında ve sürekli
yapılmadığı takdirde süt sığırı işletmesi
için telafisi çok zor kayıplar oluşturmak-
tadır. 
• Süte kaliteyi belirleyen unsurlarda geri-
leme,
• Süt veriminde azalma,
• Meme hastalığı ( mastitis ) ve yüksek

tedavi masrafları,
• Meme hastalığı ( mastitis ) tedavi süre-
cindeki süt kayıpları, antibiyotikli süt,
• Sağmal hayvanda meme lobu ve/veya
meme kaybı,
• Sürü içinden sağmal hayvan kaybı.
• Süt sığırı işletme sahibi ve/veya sorum-
lu yöneticisinin, ortalama %8 oranında
gider payına sahip hayvan sağlığı gider-
leri içindeki Dezenfeksiyon ve Hijyen
Uygulamalarını dikkate alarak işletme içi
olası daha büyük maddi kayıpları önle-
mek öncelikli görevidir.

Çiğ süt ve bileşenleri
• Yabanıl hayatta, doğum yaptıktan
sonra sadece kendi yavrularını besle-
mek ve büyütmek için günde 5-7 litre
süt üreten sığır ırkları, insanoğlunun
sütü keşfetmesi ve ne kadar değerli bir
besin maddesi olduğunu fark etmesi ile
günümüzde günde 50 litreye kadar süt
aldığımız çiftliğimizdeki hayvanlara
dönüşmüştür.

Çiğ sütte toplam 
patojen sayısı (TPC)!
• AB ülkelerinin birçoğunda sınır olarak
kabul edilen TPC (Total Patogen Count)
değeri.
- 1ml çiğ sütte 100.000’dir.
• Aynı rakam ülkemiz içinde sınır olarak
kabul edilmesine karşılık bu standartla-
ra uyan süt miktarı % 2-3 ü bulmakta-
dır. Ülkemiz için gerçek TPC rakam orta-
lama değeri 
- 1ml çiğ sütte 2 -3 milyonun üzerin-
dedir.

Çiğ sütte somatik hücre 
sayısı, (SCC) Somatic Cell Count
• Meme bezi dokularından süte karışan
vücut hücrelerinin tümü somatik hücre
olarak adlandırılır. 
• Çoğunu kan hücreleri, süt bezi dökün-
tüleri ve damar epitelleri oluştururlar.
• Sağlıklı bir memeden dahi bir miktar
somatik hücre süte karışır.
• Ancak somatik hücre sayısının anormal
yükselmesi bir meme hastalığının işare-
tidir.

Sütte somatik hücre sayısının
artmasının etkileri:
• İçme sütünde proteinlerin çökmesi ve
tortu oluşması,
• Peynir mayası ile pıhtılaşma süresinin
uzaması,
• Düşen pH ile birlikte Kalsiyum (Ca)
miktarının azalması,
• Kuru madde miktarının düşmesi,
• Mastitisli hayvanların tedavisinde kul-
lanılan antibiyotiklerin süte geçmesi ile
yoğurt oluşumunun zorlaşması,
• Tereyağların tat ve aromasının olum-
suz yönde etkilenmesine neden olur.

Grafik 1: Bir süt işletmesinde, icra aşamasında başlıca ana kalem
giderlerin yüzde dağılımı.

Grafik 3: Sütün bileşenleri

%12,6 Kuru Maddenin Bileşenleri
% 4.7 Laktoz
% 3.7 Süt Yağı
% 3.1 Süt Proteini
% 0.75 Mineral Maddeler
% 0.35 Gazlar, vitaminler, enzimler
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                     Şaşıracaklardır ama mutlu olacaklardır.   • Hayvancılık, maliyetlere hakim olma sanatıdır.

Çiğ sütteki mikroorganizmalar
sütte en çok rastlanan 
bakteriler:
• Streptokoklar
• Stafilokoklar
• Listeria Monocytogenes
• Campilobacter Jejuni
• Salmonella Sp
• Koliformlar
• Shigella
• Bacillus Cereus
• Clostridium Sp
• Brucella Abortus
• Pseudomonas Aeruginosa

• Bakterilerin bir kısmı direkt olarak hay-
vandan süte geçmekle birlikte büyük bir
kısmı çevresel bulaşma kökenlidir.

• Bakteriler sütte fermantasyona neden
olarak pH ve kuru madde düşüşüne
sebep olurken, sütün de kesilmesine
neden olurlar.

• Aynı zamanda bakteriler salgıladıkla-
rı toksin maddeler ile sütün kalitesini
bozarlar, tüketime uygunsuz hale geti-
rirler.

• Shigella
• Bacillus Spp (Şarbon)
• Clostridium Sp
• Brucellus Abortus (Yavru Atma)
• Pseudomonas Aeruginosa
• Mycobacterium Sp (Tuberculose)
• Klebsiella Spp

Çiftlikteki 
mikroorganizmalar:
• Çalışanlarda ciddi sağlık problemlerine
neden olabilir.
• Hayvanlarda özellikle meme hastalıkla-
rı, solunum ve sindirim sistemi hastalık-
ları, tırnak enfeksiyonları ile deri hasta-
lıkları gibi büyük maddi kayıplara yol
açan sorunlar oluşturur.
• Üretimde kalite ve verim kaybına
neden olur.
• Bakteriler ile en etkili mücadele
Çiftlikteki Kritik Kontrol Noktalarında
gerekli dezenfeksiyon ve hijyen uygula-
malarını yerinde ve zamanında etkili bir
şekilde yapmaktır.
• Ayrıca aşılama yöntemi ile bakterilere
karşı bağışıklık sistemi geliştirilebilir. 

Hijyen nedir?
Sağlıklı gıda üretimi amacı ile üretimden
tüketime kadar her aşamada uygun
koşulların temini için yapılan çalışmaları
kapsayan bir bilim dalıdır.

Sanitasyon nedir?
Hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturul-
ması ve korunması çerçevesinde alınan
önlemlerin tümüdür.

Dezenfeksiyon nedir?
Kirleri tamamen ortadan kaldırdıktan
sonra kalan mikroorganizmaları azalt-
mak veya yok etmek amacıyla uygula-
nan işlemlere dezenfeksiyon denir. Bu
işlem için kullanılan maddelere de
dezenfektan denir.

Antisepsi nedir?
Canlı yüzeylerde, kirlerinden tamamen
arındırıldıktan sonra kalan mikroorganiz-
maları azaltmak veya yok etmek amacıy-
la uygulanan işlemlere antisepsi denir.
Bu işlem için kullanılan maddelere de
antiseptik denir.

Etki mekanizmalarına göre
dezenfektanlar
1. Hücre zarlarının fonksiyonunu 
bozarak etki mekanizması
• Dezenfektanların çoğu genellikle
yüzey gerilimini düşürerek, ozmotik
basıncı yükselterek hücre membranının
yarı geçirgenlik özelliğini bozar. 
• Buna bağlı olarak hücrenin su kaybetme-
si nedeniyle dehidrasyon meydana gelir. 
• Bu durumda metabolizma bozularak
bakteri hücresi ölür. 
• Bunun yanında bazı dezenfektanlar
bakteri membranında tahribat yaparak
bakterinin aktif ve pasif transportunu
bozar. 
• Bazıları da hücre duvarını tamamen
tahrip eder. 
• Bu grupta fenol ve fenol bileşikleri,
deterjanlar, organik çözücüler yer alır. 

2. Hücre proteinlerini denatüre 
yoluyla etki mekanizması
• Bazı dezenfektan maddeler, protein
yapısındaki maddeleri ve enzimleri koa-
gule ve denatüre ederek normal yapıları-
nın bozulmasına neden olurlar. 
• Buna bağlı olarak da hücreler ölürler. 
• Bu grupta asitler ve alkaliler yer alır. 

3. Enzim aktivasyonunu bozarak 
etki Mekanizması
• Bazı dezenfektanlar mikroorganizma
enzimlerine bağlanarak, bu enzimlerin
kimyasal yapısını ve aktivitesini değişti-
rerek işlemez hale getirirler. 
• Bu durumda metabolizma bozulacağı
için hücreler ölür. 

• Bu grupta ağır metaller, tuzlar, oksidan
maddeler, alkilen maddeler ve deterjan-
lar yer alır. 

4. Nükleik asitlerin yapısını 
bozarak etki mekanizması
• Bu tür dezenfektanlar mikroorganizma
DNA’sı ile birleşik oluşturarak nükleik asi-
din replikasyonuna ve protein sentezine
engel olurlar. Bu da bakterinin ölümüne
sebep olur.
• Tüm bu etkiler sonucunda dezenfek-
tanlar mikroorganizmaların ya üremele-
rini durdururlar ya da ölürler. 

Dezenfeksiyon ve antisepsiyi
etkileyen faktörler
1- Dezenfektan Maddenin Yoğunluğu:
Her dezenfektan ve antiseptiğin tavsiye
edilen yoğunlukları bulunmakta olup, bu
yoğunlukta kullanılması gerekir. Daha
düşük yoğunluklarda etkisi azalmakla
beraber, daha fazla yoğunlukta kullanıl-
dığında etkisinde bir değişiklik söz konu-
su olmamaktadır. Bu yüzden gereksiz
yere fazla yoğun kullanılarak sarfiyatın
artırılmaması gerekir. 
2- Dezenfektan ve Antiseptiklerin Etki
Süresi: Dezenfektan ve antiseptiklerin
yeterli sürede mikroplarla karşı karşıya
bırakılması gerekir. Aksi takdirde mikrop-
lar üzerine etkisi az olur. 
3 – PH Derecesi: Her dezenfektanın en
iyi etkili olduğu pH sınırları bulunmakta-
dır. Ortamın pH'sı nötr pH'dan ne kadar
uzaklaşırsa, etkisi de o oranda artar. 
4- Isı: Dezenfektan maddenin sıcak su
içerisinde çözdürülerek uygulanması,
dezenfektanın etkisini artırır. Fakat belir-
li ısı düzeyinin üzerinde bu etki değiş-
mez. 
5- Ortamda Bulunan Organik Maddeler:
Mikroorganizmaların etrafını saran kan,
mukus, serum, dışkı gibi doku maddele-
ri, mikroorganizmaların dezenfektan
maddelerle temasını engelleyeceğinden
ve kimyasal maddelerin yapısını bozaca-
ğından dezenfektanların etkisini azaltır.
6- Mikroorganizmalara Bağlı Faktörler:
Mikroorganizmaların üreme döneminde
olması, sporlu ya da sporsuz olması,
sayısının az ya da çok olması dezenfeksi-
yonu etkilemektedir.

Devamı 20. Sayıda…

Somatik Hücre Sayısının Süt Verimine Etkisi 
Somatik Hücre Sayısı/ml % Kayıp Bir Laktasyonda 

7500 kg Süt Veren 
Sağmal Hayvan İçin

0 – 100.000 %0,2 15 kg

101.000 – 300.000 %0,4 30 kg

301.000 – 500.000 %0,8 60 kg

501.000 – 750.000 %12 900 kg

751.000 – 1.000.000 %16 1200 kg

1.001.000 ve üzeri %20 1500 kg

Çiftlikteki mikroorganizmalar:
Çiftlik ortamında en çok 
rastlanan bakteriler
• Streptocoocus Spp
• Staphylococcus Spp
• Salmonella Sp
• Koliformlar (E.Coli)
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• Süt içmek için zeki olmak gerekmez. Ama süt içen biri zeki olur.   • Süt içmeyen çocuk tıfıl kalır.               

Sürü performansının arttırılmasın-
da ve yorumlanmasında süt data-
ları her zaman üreticiler için yol

gösterici olmaktadır. Sürü yönetiminde
problemlerin kaynağının tespitinde ve
ortadan kaldırılmasında, sürü sağlığının
kontrol altında tutulmasında ve doğru
teşhisin konulmasında çok fayda sağla-
maktadır. Bireysel süt numunelerinin
analiz edilebilmesi ile sürünün genelini
ilgilendiren konuların daha doğru teşhis
edilmesi ve daha doğru yorumlanabil-
mesi sürü yöneticileri ve danışmanlar
için çok önemli bir fırsat yaratmıştır. 
Sütün kimyasal bileşenlerinin (Yağ,
Protein, Somatik Hücre Sayısı, Üre ) araş-
tırılmasının yanında, kanda yapılan biyo-
kimyasal testler, özellikle doğum öncesi
ve sonrasındaki olabilecek metabolik
hastalıkların önceden belirlenmesinde
çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Böylelikle test sonuçları değerlendirile-
rek metabolik hastalıkların kontrol altın-
da tutulmasına ve besleme ile ilgili kritik
noktaların doğru yönetilmesine araç
olur. Analiz sonuçları bize; 
➢ Ketosis 
➢ Karaciğer yağlanması
➢ Asidozis
➢ Negatif enerji dengesi
➢ Fertilitenin iyileştirilmesi
➢ Metabolik hastalıklar
➢ Sağımhane rutini 
➢ Kuru dönem yönetimi 
➢ Doğum öncesi grup yönetimi 
➢ Laktasyon performansı  
gibi bir çok konuda yol göstermektedir . 

1- Süt yağı ve protein 
analizlerinin yorumlanması 
Süt yağının proteine oranı sağlıklı bir
sürü için   yağ/protein oranı: 1- 1,4 ara-
sındadır. Subklinik Asidozisin varlığının
kritik göstergelerinden bir tanesi inekler-
den alınan bireysel süt numunelerinde
yağ/ protein oranına bakmaktır. Asidozis
olan hayvanlar genellikle süt yağı dep-
resyonu ile çok düşük yağ ve normal pro-
tein oranına sahiptir. 
Bu da yüksek oranda tahıl ile besleme,
yetersiz ve efektif olmayan( nötral deter-
jan fiber ) kaba yem ile besleme, enerji –
protein dengesizliği ve hayvanların yem
yerken yemleri seçme ve ayırmaları ile
ortaya çıkmaktadır. Ketosis durumunda
süt yağı çok yüksek, protein ise düşük-
tür. Eğer süt yağı ve protein arasında
1,4’den yüksek bir oran var ise ketosisin
göstergesidir, örneğin süt yağı %6 süt
proteinin %3 ise oran 2’dir. 

Eğer  laktasyonun 0 ile 50.  günündeki
ineklerin %40’ın dan fazlasında 1,4’den
daha yüksek bir oranda ise; sürü ketosis
açısından çok risklidir. Süt bileşenleri açı-
sından daha iyi bir sürüye sahip olmanın
diğer bir yolu da genetik yönden ıslah
çalışması yapmak ve sürdürmektir. Bu
nedenle aylık test günlerinde tüm sürü-
den alınacak numuneler ile tüm sürünün
süt yağı ve protein profili ile ıslah çalış-
maları yürütülübilir olur. Yağ ve protein
değerinin bilinmesi süt veriminin birey-
sel veya sürü bazında düzeltilmesine de
olanak sağlar. Süt verimini süt yağı ve
protein değerlerine göre eşit bir şekilde
karşılaştırmada ve yemden yararlanma-
nın hesaplanmasında kullanılır. Basit bir
formül ile değerlendirilir,
Yemden Yararlanma = %3,5 süt yağı ora-
nına göre düzeltilmiş süt verimi / Kuru
Madde Tüketimi 
Bu formül, yem giderlerinin kontrol altı-
na alınması ve yemin sindirilebilirliğinin
değerlendirilmesi için yol göstericidir.
Gerçekten verdiğimiz kadar süt alabili-
yormuyuz? Yem maliyetlerimizin yüksek
olması yemimizin sindirilebilir olmama-
sından mı kaynaklaklanıyor? Bunları
kontrol edebiliriz, problemli inek ve
gruplarda yemden yararlanma 1,3 den
düşüktür. 

Süt %3,5 yağ için 
düzeltme terimleri 
Eşitllik 1: 3.5% Yağ için düzeltme formülü =
(0.4324 x kg süt) + (16.216xkg süt yağı)
Eşitlik 2: 3.5% Enerjiye göre düzeltme =
(12.82 x kg yağ) + (7.13 x kg protein) +
(0.323 x kg süt)

Somatik hücre sayısı 
değerlendirme 
Logaritmik skorlama sürünün SHS
değerlendirilmesi için kullanılır. 
50,000’den (LGSHS 2’den) yüksek olan
her kat için günlük 0,7 kg süt kaybı hesap-

lanır (birinci laktasyondaki inekler için
kayıp 0,35 kg’dır) yani logoritmik birimin
her bir artışı için bu kayıp kullanılır.

Somatik hücre sayısının
bireysel ölçümü
• Kuru dönem terapisinden önce yüksek
SHS ineklerin ayrı tedavisinde, 
• Laktasyon dönemi tedavisinde,
• Yüksek SHS olan ineklerin ve laktasyon
dönemi ile birlikte incelenmesi ile mastit
kaynağının nedenin analizinin yapılması
, örneğin doğum sonrası yüksek SHS var
ise kuru dönem protokolü veya barındır-
ma koşullarındaki problemlerin gözden
geçirilmesinde, 
• Bakteri izalasyonuna gönderilecek
ineklerin tespitinde, 
• Tank sütünde SHS sayısını arttıran
ineklerin tespit edilmesi ve ayrı sağılma-
sında kullanılmaktadır. 

Grup Lakatasyon Gün Aralığı Hedef 

Tüm İnekler Laktasyon Günü  150-225 1,4- 1,6

1. Laktasyon Laktasyon Günü  90 dan küçük 1,5- 1,7

1. Laktasyon Laktasyon Günü  200 den büyük 1,2-1,4

2. Laktasyon ve Üstü Laktasyon Günü  90 dan küçük 1,6-1,8

2. Laktasyon ve Üstü Laktasyon Günü  200 den büyük 1,3- 1,5

Tüm Laktasyonlar Yeni Doğum Yapmış 1,3-1,6

Tablo 1. Reprodüktif performans parametreleri

LGSHC Somatik Hücre Sayısı 

(X 1000)

0 12
1 25
2 50
3 100
4 200
5 400
6 800
7 1600
8 3200
9 6400

Süt Üre Nitrojen Testi (MUN) 
Üreme problemlerinin kaynağının tespi-
tinde bir araçtır, ayrıca rasyonda enerji-
protein  dengesinde yapılmış hataların
bir göstergesidir. Normal bir süt sığırı
için değer 7-12 mg/dl olmalıdır.
12mg/dl’nin üstündeki değerler rasyon-
da yüksek protein değerini veya NFC’nin
düşük olduğunu; enerji protein dengesi-
nin iyi olmadığını gösterir. MUN değeri-
nin 5 mg/dl altında olması rasyonda pro-
teinin düşük olmasınının ve rumende
bakteriler için yeterli protein olmadığının
göstergesidir. MUN için süt numunesi,
yemlemeden 3 saat sonra alınmalıdır.
Numune herhangi bir laktasyon döne-
mindeki inekten alınabilir ve en az 8 ayrı
inekten alınan numune sonuçlarının
ortalaması değerlendirilmelidir.

Beta hidroksi 
bütirik asit (BHBA) testi 
Doğum sonrası dönemde ketozis ve
subklinik ketozis, negatif enerji dengesi,
metabolik profilinin indikatörü olarak
yararlanılmaktadır.1,400 μmol/L’den
yukarı bir değerde olması istenmez.
Yemlemeden 5 saat sonra numune top-
lanmalıdır, en az 12 adet inekten numu-
ne alınmalıdır, sürünün %10’u 1,400
μmol/L değerinin üstünde ise rasyonlar
kontrol edilmedir. 
Normal 1000  μmol/L
Subklinik Ketosis 1000- 1400 μmol/L
Klinik Ketosise Geçiş 2400-3000 μmol/L
Klinik Ketosis     3000  μmol/L’den 

büyük 

Esterleşmemiş 
yağ asitleri (NEFA)
Doğum öncesinde tespit edilerek,
doğum sonrasında şekillenebilecek
metabolik hastalıkların olasılığının belir-
lenmesinde kullanılan test yöntemidir.
Direk olarak yağ mobilizasyonunun gös-
tergesidir. Normal olmayan enerji den-
gesini gösterir. Buzağılamadan 2-14 gün
önce olan inekler için eşik değer 0.400
mEq/l’dir. Numuneler yemlemeden
hemen önce alınmalı ve en geç 2 gün
içinde analize alınabiliyor olmalıdır. 

İyi Bir Sürü İçin Meme Sağlığı Hedefi 
Tank Sütü SHS          250.000 hücre/ ml den küçük
Sürü SHS ortalaması        200.000 hücre/ ml den küçük
Sürünün LSSHS ortalaması 3 LSSHS den küçük 
1. Laktasyon SHS ortalaması 100.000 hücre/ ml den küçük
Sürünün %85 nin              200.000 hücre/ ml den küçük
Sürünün en fazla %95 nin 500.000 hücre/ ml 
Klinik Mastit Oranı             Yılda 100 inekte 25 vakadan az  
Mastit ya da Meme Problemi
Nedeniyle Sürüden Çıkış   Yılda 100 inekte 5 den az 

Yüksek verimli sütçü sürülerde
laboratuvar yöntemlerinin kullanılması
ve değerlendirilmesi
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İÇİMİZDEN BİRİ

                     • Ağzınızın süt kokması kimseyi rahatsız etmez. • Süt içmek için üniversite mezunu olmak gerekmez.

Nejat DEVECİ 
ndeveci@superonline.com 

Çiğ sütte düzen…

kapatılmak istenmesi ülkemiz süt
sığırcılığının çöküşü olacaktır. Süt
stratejik ürün diye düşünülse bile

21.yüzyıl kapitalizminin kazanma
hırsı çiğ süt üreticisini bertaraf edi-
yor. ABD-AB gibi gelişmiş ülkelerde
süt üreticileri kamu tarafından
gözetilmiş ve ayakta kalmaları sağ-
lanmıştır. Bizdeki durum biraz fark-

Kör dövüşüne dönen Ulusal
Süt Konseyi toplantılarından
bir sonuç çıkmadı. Dergimiz

basıma girerken Nisan ayı çiğ süt
fiyatlarındaki belirsizlik devam edi-
yordu. 
Üretici maliyetlerini hiçe sayarak
arz fazlası bahanesi ile çiğ süt
taban fiyatının sudan daha ucuza

lıdır. Bölgelere göre maliyet hesabı
yapıp, açıklaması gereken Ulusal
Süt Konseyi geçen dört yılda bu
görevi yerine getirememiştir.
Yaratılan karmaşanın içinde havan-
da su dövülmüştür. 
Süt üretici birlik ve kooperatif yöne-
timlerinde oligarşik bir yapı vardır. 
Bürokratlar Ulusal Süt Konseyinde
sanayici kayığının küreğini çeker-
ken, birlik ve kooperatif temsilcileri
ya komisyon derdinde, ya da yerleri-
ni sağlamlaştırma derdinde.
Durum böyleyken sanayicinin süt
üreticisinin durumunu düşünecek
bir hali yok. Çiğ süt üreticisi de
boşuna hayale dalıp, kendini kurta-
racak bir çiğ süt taban fiyatı bekle-
mesin. Tarafların üzerinde anlaştığı
tek konu 1 kg. çiğ süt maliyeti 1,3
TL.'dir. Bunun altında bir rakamın
üreticiye zarar ettireceği açıktır. 
1,3 TL. çiğ süt fiyatı ortaya çıkınca
Ulusal Süt Konseyinde kaliteye göre
fiyatlandırma görüşü ortaya atıldı.
Kamu, sanayici ve üretici temsilcile-
ri tarafından kabul gören ve geliş-
miş ülkelerde de kullanılan bu fiyat-
landırma sisteminin alt yapısının
oluşturulması gerekir. 

Kalite kriterlerinin belirlenmesi ve
bu ölçümlerin nasıl yapılacağı
konusuna gelince işler biraz karı-
şıyor. 
Tarım Bakanlığı yetkililerinin çiğ süt
fiyatlandırma formül arayışları
Amerika'yı yeniden keşfetme çaba-
ları dışına çıkamamıştır. Çiğ süt ve
ışıl işlem görmüş içme sütleri tebli-
ğinde tüketiciye satılan tam yağlı
inek sütü tanımında %3,5 yağ,
%2,8 protein, %8,5 kuru madde kri-
terleri belirlenmiştir. Üreticiden alı-
nacak süt kriterleri konuşulurken
%4 yağ, %3,5 protein, %9 kuru
madde esas alınmak istenmiştir. Ali
Cengiz oyunları bunla da bitmedi.
Süt tozu ve tereyağı fiyatına göre
çiğ süt maliyeti belirleme fikri
doğdu. Biz üreticiler çok saf mı
görünüyoruz, yoksa aptal mı diye
düşünmeye başladım.  
Yem sanayicisi yemi yaparken, hay-
van yemini 10 Liradan satacağını
beyan edip, mısırı, soyayı, atk, kepe-
ği buna göre mi alıyor? Biz çiğ süt
üreticileri süt 90 krş. diye, mısırı,
soyayı, mazotu, elektriği sattığımız
çiğ süt fiyatına göre alabiliyor
muyuz? 
Bu mantık dışı fikrin bir başka yanı
da süt tozu ve tereyağı fiyatını kim
belirleyecek? 
1 lt. çiğ sütün 1,3 TL. maliyetini üre-
ticinin sırtına yükleyecek formül
bulma çabaları devam etmektedir. 
Süt üreticisinin sürdürülebilir bir
üretim yapması 1 kg.çiğ süt karşılığı
1,5 kg. kesif yem alabilmesi ile ger-
çekleşecektir.

Bilgilendirici makaleleriyle dergimize katkı sağlayan 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji
Anabilim Dalı Başkanı Değerli Hocamız Prof. Dr. Ayhan Baştan
tarafından yazılan İneklerde Meme Sağlığı ve Sorunları
isimli kitabın genişletilmiş 2. baskısı Şubat 2013 
tarihinde piyasaya çıkmıştır. 

Kitap ineklerde meme sağlığı, mastitislerin nedeni, 
tanısı ile tedavisi, süt kalitesi ve onu etkileyen faktörler, 
sağım ve sağım hijyeni ile sağım makinaları hakkında 
en güncel bilgileri içermektedir.

İlgilenen kişilerin abastan@ankara.edu.tr 
adresinden veya (0312) 317 0315 / 226 
nolu telefondan hoca ile irtibata geçebilirler.
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• Vitamin hapları yerine süt içerseniz daha karlı çıkarsınız.  • Süt ticareti yapmak yasaldır. Alın,                    

bölümde tüm döl verimim performans
parametreleri doğrudan etkileyen kız-
gınlık belirleme etkinliği ve oranlarından
bahsedilecektir. 

Kızgınlık (östrüs) 
tespit etkinliği ve oranı
Sürü yönetiminde, östrüsteki ineklerin
ayırt edilmesi döl verimi (fertilite) üze-
rine etki eden en önemli faktörlerden
birisidir. Östrüsü tespit edilemeyen inek
gebe bırakılamaz. Her tespit edilen
östrüs, tohumlama için daha erken bir
süre olması nedeniyle önem taşır.
Östrüs tespit niteliği ve ayırt edilmesini
değerlendirmek fertiliteyi iyileştirme
için esastır. Östrüs tespitinde iki önemli
olgu vardır. İlki östrüs yoğunluğu diğeri
ise östrüs tespit doğruluğudur. Yoğunluk
östrus görülen ineklerin oranı, doğruluk

ise östrüste diye ayrılanlardan gerçek
östrüste olanların oranıdır. Östrüs tespi-
tini düzeltmek, gebelik oranından çok
doğum gebe kalma aralığı üzerine etki
gösterir. Gebelik oranı yalnızca belirli bir
oranda düzelir. Boş geçen günler ile
östrüs tespitindeki yanılgılara bağlı
kayıplar arasında %92 oranında ilişki
(korelasyon) bulunduğu belirlenmiştir.
Buna karşılık gebeliğin şekillenmemesi
ile boş geçen günlere bağlı kayıplar ara-
sında %38 korelasyon vardır. Düşük
gebelik oranının en yaygın nedeni kötü
östrüs tespitidir. Büyük işletmelerde ve
gelişmiş ülkelerde östrüs tespiti hala
ciddi sorun teşkil etmektedir. Örneğin,
İngiltere’de nadiren %60’dan fazla oldu-
ğu ve %80’lik bir oranın yakalanmasının
mümkün olmadığı belirtilmektedir.
Östrüsün belirtilerini zayıf gösteren veya

Üremeye ilişkin (reprodüktif)
performans parametreleri - I

Süt inekçiliğinde en önemli çıktı döl
verimidir. Çünkü diğer çıktı olan
süt veriminin de sürdürülebilirliği-

ni sağlar. Üreme veya döl verimi yöneti-
mi oldukça karmaşık bir konudur. Diğer
bütün üretim parametrelerine doğrudan
etki gösterdiği için göz ardı edilemez.
Döl verimliliğinin (fertilite) değerlendiril-
mesi, işletmenizde iyi bir reprodüktif
yönetimi kurgulamanızı sağlar. Süt ineği
işletmelerinde reprodüktif yönetimi en
iyi şekilde gerçekleştirmek için sürüyü
tanımak, yerleştirmek, izlemek, düzey
belirlemek ve başarı veya karlılığı değer-
lendirmek zorundasınız. 
Ölçülmeyen bir şey değerlendirilemez.
Ölçme, “bir niteliğin gözlemlenip, göz-
lem sonucunun sayılarla veya semboller-
le gösterilmesidir.” Değerlendirme ise
“ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurarak bir
değer yargısına, bir karara ulaşma işle-
mi” olarak tanımlanır. Bütün bunların
yapılması içinde elimizde ölçme sonuçla-
rı (veriler) ve ölçüt takımları (parametre-
ler) bulunması gerekir. Mutlak değerlen-
dirme ölçütlerimiz, değerlendirilecek
gruptan bağımsız olarak saptanan ve
önceden belirlenen reprodüktif perfor-
mans parametreleridir. Bunlar aşağıda
sunulmuştur. (tablo 1). Bu hedeflere
ulaşmak amaçlanır. Ancak birçok işletme
çok nadiren tümünü gerçekleştirebilir.
Sonuçta işletmenizden elde edilen veri-
lerle ortaya çıkan tablo bunlarla karşılaş-
tırılarak işletmenizin başarısını değerlen-
direbilirsiniz. Özetle; karlılık performans
ile de ortaya konabilir.
Reprodüktif yönetim kayıt tutma ile baş-
lar. “Kör bir kurşun kalem dahi, keskin bir
hafızadan daha iyidir.” Eğer işletmenizde
fertiliteyi iyileştirmek istiyorsanız tüm
reprodüktif kayıtları çok düzenli olarak
tutmak, sonrasında bu kayıtlardan elde
edilen verilerin analizini yapmak, niha-
yet amacınıza ne ölçüde ulaştığınızı gör-

mek zorundasınız. Diğer taraftan, süt
inekçiliği ticari bir faaliyet ise karlılığınızı
yılın her dönemi, her ay hatta her hafta
değerlendirebilecek verilere sahip olma-
lısınız. Ülkemizde bu tür verilere sahip
işletme sayısı yok denecek kadar azdır.
Öyle ise her türlü hareket, faaliyet ve
uygulamayı kayıt altına almalısınız. Kayıt
tutmak öncelikle veri toplamayı sonra-
sında bunları uygun ortama (bilgisayar
vd) aktarmayı gerektirir. Meşakkatli ve
zaman alıcıdır. Yetiştirici de dâhil teknik
elemanların hoşuna gitmez. Neden
acaba? İlki, toplanan verilerin değerlen-
dirilmesi konusunda yeterli bilgiye sahip
olamamaktır. Diğeri ise bu değerlerin ne
anlam ifade ettiği konusunda bilgi nok-
sanlığıdır. Bu yazı serisinde bu konudaki
bilgi noksanlığını gidermeye katkı sağla-
mak amacıyla güvenilir, kullanışlı ve
geçerli olan ve tek başına veya birkaç
parametrenin birlikte değerlendirilmesi
yapıldığında sürü reprodüktif perfor-
mansını ortaya koyan parametrelerden
bahsedilecektir. Bu parametrelerden
bazıları sürü büyüklüğü ve yetiştirme
amaçlarından etkilenmezler. Bazı temel
altyapıları (bilgisayarlı sürü yönetim sis-
temi) gerektirmez. Basit hesaplamalarla
sonuç verebilir. Dolayısıyla her türlü
sürülere uygulanabilirler. 
Nihai amaç, bu parametrelerden yararla-
narak, geçmiş yıllardaki sürü durumu-
nun ortaya konulması, diğer işletmelerle
karşılaştırma yapılması, işletmenizdeki
sorunu/ları tanımlamak, çözümler ve
tedbirler geliştirmek, bunları uygulamak
ve daha önemlisi değişikliklerin etkisinin
görülmesi ve yeni stratejilerin geliştiril-
mesini yapabilmenize katkı sağlamaktır.
Konuya vakıf bir hekimle çalışmak uygu-
lamalarınız için elzemdir. 
Kızgınlık (östrüs) tespiti, performansın
değerlendirilmesinde temel teşkil
etmektedir. Bu sebeple bu yazının ilk

Prof. Dr. D. Ali DİNÇ 
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı-Konya

Tablo 1. Reprodüktif performans parametreleri

Ölçü/kriter/parametre Hedef Ekonomik Sapma 
İlk östrüs gösterme yaşı(pubetras) 7-10 ay <12 ay
İlk tohumlama yaşı 13-15 ay 16-22 ay
İlk buzağılama yaşı 24 ay 23-30 ay
25 aylık yaşta buzağılayan düve oranı %95 <%85
İlk doğum ağırlığı (Holstein) 500-550 kg -
Laktasyon 305 gün 300-320 gün
Kuru Dönem 60 gün 42 - 75 gün
Buzağılama aralığı 365 gün <400 gün
Ostrüs belirleme oranı %80 %80
Tespit edilemeyen östrüs oranı <%10.0-14.9 >%20
Östrüslerin geriye dönme aralığının dağılımı (normal 18-24 gün) %60-65 <%53
Tohumlama–Gebelik aralığı 20 gün >30 gün
Tohumlamalar arası süre(ortalama aralık) 23-30 gün >30 gün
Doğum-İlk kızgınlık aralığı <45 gün >70 gün
Doğum sonrası 40. güne kadar en az bir kez kızgınlık gösteren inek oranı >%90 <%70
Arz oranı (submission rate) %90-95 <%70
Doğum-İlk tohumlama aralığı 65 gün/Ort. 75 gün >80 gün
Post partum 60-84. günler arasında tohumlanan inek oranı %90 <%80
Doğum sonrası 80. günde en az bir kez tohumlanan inek oranı (80/80 kuralı) ≥80 <75
Doğum-Gebe kalma aralığı <90 gün /Ort. 85 gün >120 gün
Boş geçen günler 85 gün >120 gün
İlk tohumlamada gebelik oranı %65 <%50
Gebelik başına tohumlama sayısı 1.65  >2.0
Sütteki günler (DIM/SGG/SGS-sürü ortalaması) 150-160 gün >200 gün
Embriyonik ölüm oranı (18-50 ve 51-90. günler arası) %8 ve %3 >%11 ve >%4
Abortus oranı (45-265 gün) <%3-4 >%5
RS oranı(yavru zarlarının atılamaması) <%8 -
Metritis (uterus enfeksiyonu) <%10 -
Kistik ovaryum <%10 -
Repeat Breeder (çeviren inek-ilk tohumlamada gebelik oranı %60 olan işletme) %6.4 >%9.1
Gebelik başına 3’den fazla tohumlama gerektiren inek oranı 
(ilk tohumlamada gebelik oranı %55 olan işletme) %9.1 >%12.5
Gebelik başına 3’den fazla tohumlama gerektiren inek oranı 
(ilk tohumlamada gebelik oranı %50 olan işletme) %12.5 >%16.6
SGS 150. günde gebe inek oranı (80/150 kuralı) ≥%80 <%75
Gebe kalan inek oranı (aylık) %7.5 <%6
İnfertilite (kısırlık) oranı(toplam) <%5 >%10
İnfertilite nedeniyle sürüden çıkarma oranı <%5 >%7.1
Diğer nedenlerle sürüden çıkarma oranı <%15 >%22
Sürüden çıkarma oranı (toplam) <%25 >%28
Sürü yenileme oranı (gönüllü ve zorunlu sürüden çıkarılanlar dahil) %33 >%45
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                    satın ve ekonomiye can verin.   • Süt içmeyen biri tutarsızdır. Kendi sağlığını düşünmüyordur. 

daha kısa süre içinde belirtileri sonlanan
ki bu durum genellikle gece saatlerine
rastlar, ineklerin gerçekte siklik (kızgınlık
gösteriyor) olmaları ancak östrüslerinin
tespit edilememesi en önemli güçlüktür.
Ne yazık ki östrüs tespit etkinliğini basit
ve doğru oranda belirleyebilen herhan-
gi bir ölçme kriteri yoktur. Doğrudan
östrüs tespit etkinliğini belirlemek
oldukça güçtür. Farklı değerlendirmeler
vardır fakat bunların hepsinde hatalar
bulunmaktadır. Bunlar, östrüs tespiti
doğruluğunda bazı şüphelerin bulun-
duğu durumlarda (örneğin arz oranı
çok yüksek fakat gebelik oranı çok
düşük) çok kullanışlıdır. Yöntemlerin
çoğunda kaçırılan östrüslere dayanılarak
hesaplama yapılır. Tohumlamalar arası
sürenin ortalama 16-28 gün olduğu ve
östrüslerin %80’inin bu süre içerisinde
geriye döndüğü bilinmektedir. Bu
nedenle 38 gün içerisinde geriye dönen
bir östrüste bir kızgınlığın, 63 günde
geriye dönen bir östrüste ise 2 kızgınlı-
ğın kaçırıldığı düşünülerek östrüs tespit
etkinliği pratik olarak hesaplanabilir.
Diğer bir yöntemde, östrüsler arası süre-
nin 18-24 gün olduğu gerçeğine dayanı-
larak 2*18-24 = 36-48 günlük bir aralık-
ta bir östrüs kaçırılmış demektir. Aralık
54-72 gün ise 2 östrüs kaçırılmıştır. Bir
başka yöntemde ise kaçırılan östrüstlerin
eklenmesi için aşağıdaki formül kullanı-
larak östrüs tespit oranı hesaplanır.
Östrus Tespit Oranı =Gerçek tohumlama-
lar arası süre/Tohumlamalar arası süre +
Kaçırılan östrüsler * 100
Bu hesaplamada östrüs tespit oranı
erken embriyonik ölüm nedeniyle %5
daha az çıkabilir 
Diğer bir yöntemde ise tohumlamalar
arası süre formüle edilmiştir. Şöyle; 18-
24 gün + 36-48 gün/ Tüm tohumlamalar
arası süre*100.
Yaygın olarak kullanılan yöntemde ise
tohumlamalar arası ortalama süre kulla-
nılmaktadır.
Östrus Tespit Oranı =21/ Tohumlamalar
arası ortalama süre*100
Östrüs tespitindeki yanlışlıklar nedeniyle
tohumlamalar arası sürenin kısa olması,
östrüs tespit oranının yüksek çıkmasına
neden olur.
Östrüsler arası ve tohumlamalar arası
sürenin dağılımının analizi, sürünün rep-
rodüktif durumunun seyri hakkında
yararlı bilgiler sağlayabilir
Bu aralıkların alt gruplara ayrılarak
düzenlemeleri yapıldığında daha pratik
bilgiler sağlayabilir. Aşağıdaki tabloda
(tablo 2) bu düzenleme yapılmıştır. 

İyi bir östrüs tespiti yapılan sürülerde
aralığın %60-65’i 18-24 güne yayılmalı-
dır. Eğer 36-48 günlük aralığa yayılım
oranı yüksek ve 18-24 günlük aralığa
yayılım oranı düşükse bu dağılım östrüs
tespit oranının çok düşük olduğunu
ifade eder. 2-17 günlük ve 25-35 günlük
aralıklara yayılım oranlarının yüksek
olması östrüslerin yanlış tespit edildiğini
ifade eder. 25-35 gün, 36-48 gün ve >48
günlük aralıklara dağılım oranı yüksek
ise geç embriyonik ölüm veya erken fötal
ölüm problemi olduğunu akla getirmeli-
dir. Eğer 18 günden evveline dağılım
oranı yüksek ve 18-24 güne dağılım
düşük ise östrüs tespitinin kötü olduğu
veya yanlış zamanda tohumlama yapıldı-
ğının (östrüste olmayanların tohumlan-
ması) göstergesi olabilir.  24 günden faz-
lasına dağılımın yüksek olması ve 18
günden evveline dağılımın az olması,
östrüs tespitinin ihtiyatla yapıldığını
fakat gerçekte östrüste olan hayvanların
tohumlanmasında başarısızlık olduğunu
gösterir. Sürenin çok uzun olması enfek-
siyonlar sebebiyle embriyonik kayıpları
veya bir veya daha fazla östrüs sonrası
oluşan anöstrüsü akla getirir. Ancak bu
bulgular bütün fertilite değerlendirmele-
rinde olduğu gibi diğer parametrelerle
birlikte değerlendirilmelidir.
Östrüsler veya tohumlamalar arası süre-
nin dağılım yüzdesini hesaplamada kul-
lanılan formül östrüs tespit etkinliği ola-
rak da adlandırılır ve bazen de aşağıdaki
şekilde hesaplanır
Östrüs Tespit Etkinliği (OTE) =
b+d/a+b+c+2(d+e)*100
a= 2-17 günlük aralık oranı, b= 18-24
günlük aralık oranı, c= 25-35 günlük ara-
lık oranı, d= 36-48 günlük aralık oranı,
e= > 48 günlük aralık oranı
İyi bir östrüs tespit etkinliği oranı %50 ve
daha fazla olmalıdır.
Tohumlamalar arası sürenin ortalaması,
ilk tohumlama sonrası östrüslerin ne
kadar iyi tespit edildiğinin iyi bir göster-
gesidir. Değer 23-30 gün olmalıdır. Bu
aralığın sürdürülebilir kılınması boş
geçen günlerin fazlalığından ileri gelen
maliyeti azaltır. Tohumlamalar arası
ortalama günü hesaplama formülü aşa-
ğıdaki gibidir. Ancak tüm tohumlama bil-
gileri kayıt edildiği takdirde tohumlama-
lar arası süre doğru olarak hesaplanır.
Tohumlama aralığı=Boş geçen günler-
Doğum ilk tohumlama aralığı/Gebelik
başına tohumlama sayısı-1
Aşağıdaki tabloda tohumlamalar arası süre-
nin ortalaması ile tespit edilebilen ve kaçırı-
lan östrüsler arasındaki ilişki izlenebilir.

Tablo 2. Östrüsler / tohumlamalar arası
sürenin dağılımı

Östrüsler arası Dağılım
süre(gün) oranı %
2-17 12
18-24 53
25-35 15
36-48 10
>48 10
TOPLAM 100

Tablo 3. Tohumlamalar arası sürenin ortalaması ile östrüs 
tespit oranı arasındaki ilişki.

Tohumlamalar arası Tespit edilen Kaçırılan
süre (gün) östrüsler(%) östrüsler(%)
23 90 10
26 80 20
30 70 30
35 60 40
41 50 50
50 40 60
60 30 70

Şayet gönüllü bekleme süresi (GBS) bili-
niyor ise, östrüs tespit yeteneği (etkinli-
ği), doğum-gebe kalma aralığı ve gebelik
oranı hesaplanabilir. Şöyle ki;
Kaçırılan östrüsler (gün)= Boş geçen
günler-Gönüllü bekleme süresi-Siklusun
yarısı-{(Her gebelik için tohumlama sayı-
sı-1) x 21}
Formülün son bölümü, ilk tohumlama-
dan sonra gebeliğin şekillenmemesine
bağlı oluşan kayıpları gün olarak hesap-
lanmaktadır. Gönüllü bekleme süresi,
östrüs siklusunun yarısı (11 gün) ve
gebeliğin şekillenmemesine bağlı oluşan
kayıpların (gün olarak) tümü ineğin boş
geçen günlerini hesaplamada kullanıl-
maktadır.
Kaçırılan östrüsleri tespit etme formülü-
ne örnek vermek istenirse; Boş geçen
günler=149 gün GBS=50 gün, Siklusun
yarısı=11 gün(sabit), Her gebelik için
tohumlama sayısı=2,2 olsun.
Hesaplama. Kaçırılan östrüsler=149-50-
11-{(2,2-1)x21)}= 149-50-11-25=149-
86=63 gün. 63/21(21 inekte siklus uzun-
luğu) = 3 = kaçırılan östrüs sayısıdır
Östrüs sikluslarını hesaplamak için;
2.2 östrüs siklusu, ki bu her gebelik için
tohumlama sayısı idi ve gözlenen östrüs
siklusunu ifade eder. 3.0 kaçırılan östrüs
siklusu ki bu da gözlenememişti. 5.2
toplam östrüs siklusu eder. Kaçırılan
östrüs siklusu = 3.0/5.2 = %58.Tespit edi-
len östrüs siklusu= 2.2/5.2 = %42.
Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi 149
gün toplam boş geçen gün sayısıdır. Elde
edilen 86 gün gönüllü bekleme süresiyle
birlikte geçen süredir. 63 gün kaçırılan

östrüslerden dolayı oluşan kayıp günler-
dir. Bunun ortalama siklus uzunluğuna
bölünmesi ile 3 siklusun kaçırıldığı
bulunmuştur. Her gebelik için aşım sayı-
sı 2,2 olduğuna göre, 2,2 siklus izlenebil-
miş demektir. Üç siklus kaçırılmış ve 2,2
siklus izlenebilmiş ise toplam östrüs sayı-
sı 5,2 olarak bulunur. Gönüllü bekleme
süresi olan 50 gün ile boş geçen günler
olan 149 gün arasındaki fark, 2,2’si tes-
pit edilebilen toplam 5,2 siklusu ifade
etmektedir. Bu yüzde olarak ifade edil-
mek istenirse 2.2/5.2*100=%42 oranın-
da östrüsler belirlenebilmiş demektir.
Gebeliğin oluşmamasından ileri gelen
kayıp günler (25 gün hesaplanmıştı) ile
kaçırılan östrüslerden ileri gelen kayıplar
karşılaştırıldığında,  daha önce de sözü
edildiği gibi östrüs tespitinde oluşan
kayıplar iki katından fazladır.
Bu formülü sınırlayan birtakım faktörler
bulunmaktadır. Bunlardan ilki; hesapla-
maya dâhil edilen tüm inekler siklik
olmalı veya gönüllü bekleme süresinden
kısa süre sonra östrüs göstermelidirler.
İkincisi, formül erken embriyonik ölüm-
leri hesaplayamamaktadır. Üçüncüsü,
her gebelik için aşım sayısı doğrudan
östrüsün tam ve doğru olarak tespit edil-
diği şeklinde çevrilmektedir. Şayet
östrüsler doğru tespit edilmeden tohum-
lama yapılmış ise yüksek oranda gebeli-
ğin şekillenmesi rakamı ortaya çıkar.
Östrüs tespitini değerlendirmede kulla-
nışlı bir kriter doğumdan sonra ilk gözle-
nen östrüstür. Hedef, doğum sonrası 50.
güne kadar %80 olmalıdır. Eğer rakam
bundan çok düşük olursa, olması gere-
ken için erken uyarı vermiş olur.
Östrüs tespitini değerlendirmede kul-
lanılan en yaygın yöntem arz oranıdır.
Gönüllü bekleme süresinden sonra
21-24 günlük süre içinde tohumlama-
ya uygun olan ineklerin tohumlanan-
lara oranıdır. Çok iyi yönetilen işlet-
melerde bu oran %70’den fazla olma-
lıdır. Ancak tohumlama için daha fazla
inek hazırlayarak kolayca manipüle
edilebilir. Bir sonraki yazıda arz ora-
nından bahsedilecektir.

Devamı 20. Sayıda…
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• Polis "Alkol aldık mı?" diye sorduğunda "Süt aldık" derseniz komik olmaz ama ceza da yemezsiniz.                   
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Toplanan inek sütü miktarı Şubat
ayında bir önceki yıla göre %1,7
azaldı. Şubat ayında ticari süt

işletmeleri tarafından içme sütü üretimi
113.448 ton olarak gerçekleşti ve bir
önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artış
gösterdi. İnek peyniri üretimi 46.002

Şubat 2013, süt ve süt ürünleri üretimi
Ticari süt işletmelerince

Şubat ayında 620.701 ton inek sütü toplandı
ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre
%3 artış, koyun, keçi, manda ve karışık
sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise
726 ton ile önceki yılın aynı ayına göre
%78,8 artış gösterdi. 
Yoğurt üretimi 80.426 ton ile bir önceki
yılın aynı ayına göre %1,9 artış, ayran

üretimi ise 38.833 ton ile bir önceki yılın
aynı ayına göre %10,2 artış gösterdi.
Ayrıca kaymak üretimi 2.422 ton, koyu-
laştırılmış (konsantre) süt üretimi 353
ton, tam yağlı, yarım yağlı süt tozu ve
kaymak tozu üretimi 3.329 ton, yağsız
süt tozu üretimi 2.759 ton, tereyağı

üretimi ise 3.562 ton olarak gerçekleşti.
Toplanan inek sütü miktarı Şubat ayın-
da bir önceki yıla göre %1,7 azaldı.
Şubat ayında ticari süt işletmeleri tara-
fından içme sütü üretimi 113.448 ton
olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın
aynı ayına göre %2,6 artış gösterdi. İnek
peyniri üretimi 46.002 ton ile bir önce-
ki yılın aynı ayına göre %3,0 artış,
koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden
elde edilen peynir çeşitleri ise 726 ton
ile önceki yılın aynı ayına göre %78,8
artış gösterdi. Yoğurt üretimi 80.426
ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre
%1,9 artış, ayran üretimi ise 38 833 ton
ile bir önceki yılın aynı ayına göre
%10,2 artış gösterdi. Ayrıca kaymak
üretimi 2.422 ton, koyulaştırılmış (kon-
santre) süt üretimi 353 ton, tam yağlı,
yarım yağlı süt tozu ve kaymak tozu
üretimi 3.329 ton, yağsız süt tozu üreti-
mi 2.759 ton, tereyağı üretimi ise 3.562
ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: TÜİK

gerek var!

Söze ne
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BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

• Polis "Alkol aldık mı?" diye sorduğunda "Süt aldık" derseniz komik olmaz ama ceza da yemezsiniz.  • Bir rivayete göre eğer süt içseydik, Ay'a ilk biz çıkacaktık.  • Süt bekletmeye gelmez, hemen içilir.

Doktorlar  Çiftliği

Hayvancılık sektörüne sadece
büyüklerin değil, küçük yatırım-
cıların da ilgisi hayli yüksek.

Avukat, doktor, mali müşavir gibi birçok
meslek grubundan yatırımcılar 50-250
başlık aile işletmesi tarzı çiftlikler kuru-
yor. Bunlardan biri de İstanbul’da dahili-
ye uzmanı olarak çalışan Dr. Mehmet
Bircan Acay… 
Birikimlerini bu sektörde değerlendir-
mek isteyen Acay, 100 sağmal sığır kap-
asiteli küçük bir çiftlik kuruyor.
Lüleburgaz’da inşaatı devam eden çiftli-
ği yıl sonuna kadar açmayı planlıyor.
Acay’ın hayvanlar, arazi, makine ekip-
man ve tesis inşa maliyeti toplamda 1
milyon TL’yi buluyor. Acay, bu işe nasıl

başladığını ve amaçlarını şöyle
anlatıyor:  
“Aslında her şey bir tesadüfle
başladı. Bir dostumun daveti
üzerine gittiğim Kırklareli’ne
bağlı Ahmetbey Köyü’nü çok
sevdim. Köyün havası, insanla-
rı orada yaşama isteği doğur-
du. Ardından bu tutkuyu bir
yatırımla desteklemeye karar
verdim. Yakında tamamlaya-
cağımız çiftlikte ayda 80 ton
süt üretmeyi planlıyoruz”
dedi.
Biz de TÜSEDAD olarak
yeni üyemize sektörde
başarılar diliyoruz.

“Hayvancılık sektörüne
sadece büyükler girmiyor”

gerek var!
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MAKALE

metabolik ısı artışına bağlı olarak beher
kg süt için 0.02 ºC kadar yükseldiği açık-
lanmıştır.
Geviş getirmede ve sığırların yatma süre-
lerinde azalma, suluk etraflarında
yoğunlaşma, kuru madde tüketiminde
ve süt veriminde düşme diğer gösterge-
lerdir. Sığırların maruz kaldığı sıcaklık
stresinin derecesine göre az önce sayılan
fizyolojik durumlar ve davranış değişik-
likleri ile verim kayıplarının şiddeti farklı
olabilmektedir.
Sıcaklık stresi altındaki ineklerde gözle-
nen en önemli problem kuşkusuz kuru
madde tüketiminde azalma ve büyük
ölçüde buna bağlı olarak süt veriminde
meydana gelen düşmedir. Süt verimi
düşüklüğü %35-40’ları bulabilir. Yüksek
hava sıcaklığı nedeniyle ineklerde görü-
len süt verimi düşmelerinin %10-25 ara-
sında olduğu birçok araştırmada sapta-
nan bir olgudur. Yani 25 litre süt ortala-
ması olan bir işletmedeki günlük kayıp
en az inek başına 2,5 litre olabilmekte-
dir. Süt verimindeki düşmenin yanı sıra
süt kalitesinde de kötüleşme ortaya çıka-
bilir. Yapılan bir çalışmada sıcak stresi
sırasında süt laktozunda günlük 200 ila
400 gr’lık bir azalma meydana geldiği
bildirilmiştir. Yüksek verimli süt sığırları,
düşük verimlilere göre daha fazla kuru
madde tüketip, daha fazla metabolik ısı
ürettiklerinden dolayı sıcak stresinden
daha çok etkilenirler. Bir araştırmada
yüksek (31,6 kg/gün) ve orta düzeyde
(18,5 kg/gün) süt verimine sahip sağmal
ineklerin kurudaki ineklere göre sırasıyla
%48,5 ve %27,3 oranında daha fazla
metabolik ısı ürettiği anlaşılmıştır. Bu
durum karşısında yüksek verimli hayvan-
ların düşük verimlilere göre termo nötral
sıcaklık bölge üst sınırları daha aşağılara
kaymaktadır. Yine rumen pH’sındaki
aside kaymalar nedeniyle süt yağı mikta-
rı da azalabilir ve dolayısıyla üretilen
sütün kuru madde oranı düşer. Ancak
sıcaklık stresi ineklerde sadece kuru
madde tüketimi veya süt verimi düşüklü-
ğüne yol açmaz. Subakut rumen asidozu
ve ardından gelen laminitis şeklindeki
tırnak hastalıkları ve büyük bir kısmı
erken embriyonik ölümler şeklinde olan
döl verimi problemleri ortaya çıkan diğer
sorunlardır. Sıcaklık stresi sırasında suba-
kut rumen asidozuna doğru giden bir
tablonun ortaya çıkmasının en önemli
nedeni solunum sayısının artmasıdır.
İnekler soluk alıp verdikçe kandan dışarı-
ya solunum havası ile birlikte bol miktar-
da karbondioksit atarlar. Eğer solunum
sayısı dakikada 80’ in üzerine çıkarsa,

Bilindiği gibi Türkiye dört mevsi-
min yaşandığı bir coğrafyaya
sahiptir. Ancak mevsimlerin

yaşanma derecesi bölgelerimize göre
değişmektedir. Akdeniz, Ege, Marmara
ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri yaz
mevsimini oldukça sıcak geçirirken,
Doğu Anadolu ve kısmen Orta Anadolu
bölgesi yazı çok sıcak geçirmeyip buna
karşın kışı sert geçiren bölgelerimizdir.
Türkiye’de süt sığırcılığı Ege ve Marmara
bölgelerinde yoğun biçimde yapılmakta-
dır. Dolayısıyla Türkiye’de bulunan sığır-
ların önemli bir bölümü sıcaklık stresine
yaz ayları boyunca değişen derecelerde
maruz kalabilmektedirler. Sıcaklık stresi-
nin sığırlar üzerinde meydana getirdiği
maddi kayıplara ilişkin Türkiye’de bir veri
olmamakla birlikte ABD’de bu kaybın süt
sığırlarında yıllık 900 milyon dolar civa-
rında olduğu belirtilmektedir. Küresel
ısınma tartışmalarının giderek arttığı
bugünlerde ve gelecekteki yıllarda sıcak-
lık stresi konusunun daha da önem kaza-
nacağı düşünülmektedir. Sıcaklık stresi-
nin etkilerinin azaltılmasına yönelik ted-
birlerin arasında beslenme ve rasyon
yönetim pratiklerinde yapılacak uygula-
malar değişen derecelerde etkilere
sahiptir. Sıcak Stresinin Anlaşılması,
Hayvan Davranışları ve Neden Olduğu
Problemler Sıcaklık stresi uygun olma-
yan yüksek hava sıcaklığı nedeniyle sığır-
larda başlıca süt verimi düşmesi ile ken-
dini gösteren bir problemdir. Yapılan
araştırmalarda sığırlar için ideal hava
sıcaklığının 5 ila 25 ºC’ler arasında oldu-
ğu gösterilmiştir. İneklerin en çok hava
sıcaklığının 15 ºC civarında olduğu bir
ortamda rahat ettiği belirtilmektedir.
İneklerin sıcak hava nedeniyle sıcak stre-
sine girdiğinin ya da sıcak stresinin etkisi
altında olduğunun en belirgin gösterge-
leri solunum sayısının artması ve rektal
yolla ölçülen vücut sıcaklığının yüksel-
mesidir. Hızlı solunuma yol açan herhan-
gi bir hastalığı bulunmayan bir sığır,
hava sıcaklığının (ortam sıcaklığı)
25ºC’nin üzerinde olduğu bir yerde, daki-
kada 80’den daha fazla soluk alıp veri-
yorsa, bu durum sıcaklık stresinin önem-
li bir göstergesidir. Sığırlar yüksek hava
sıcaklığına maruz kaldıklarında kendileri-
ni soğutmak için daha hızlı soluk alıp
vermeye başlarlar. Çünkü sığırlar insan-
lar gibi çok terleyemezler. Sıcak havalar-
da rektal sıcaklığın 0,5 ila 1 ºC civarında
yükselmesi önemli bir sıcak stresi göster-
gesidir. Sıcak ve nemli hava sırasında 25
kg/gün seviyesinin üzerinde süt veren
sağmal ineklerin rektal sıcaklıklarının,

Prof. Dr. İ. İsmet TÜRKMEN
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme hastalıkları Anabilim Dalı

Sindirim Sistemi:
Yüksek çevre sıcaklıkları rumen mikroor-
ganizmalarının B grubu vitaminleri,
amino asitleri ve yağ asitlerini sentezle-
me yeteneğini olumsuz etkileyebilmek-
tedir. Sıcak stresi sırasında geviş getirme
davranışları azalabilmekte, ayrıca
rumen epiteline olan kan akımı ile reti-
külar motilite düşebilmektedir. Sıcaklık
stresi altındaki sığırlarda, rasyonun sin-
dirim sisteminden geçiş hızının düştüğü
açıklanmıştır. Sıcaklık stresi sırasında
kuru madde tüketimindeki düşme nede-
niyle besin maddesi sindirimi hafifçe
artabilmektedir. Yapılan bir çalışmada
sindirim sisteminde yemlerin kalış süre-
sinin 18 °C ortam sıcaklığında, 32  °C
ortam sıcaklığına göre % 18 oranında
uzadığı belirtilmiştir.  

Kuru madde tüketimi: 
Laktasyondaki ineklerde ortam sıcaklığı
25-26 °C’lerin üzerine çıktığı zaman kuru
madde tüketiminde düşme meydana
gelmektedir. Kuru madde düşmesi,
ortam sıcaklığı 30 °C’nin üzerine çıktığı
zaman ise süratlenmektedir. Ortam
sıcaklığı 40 °C’nin üzerine çıktığında %
40 oranında olabilmektedir. Sıcak stre-
sinde meydana gelen kuru madde tüke-
timindeki düşme oranı yüksek süt verimi
ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda yük-
sek verimli süt sığırlarının kuru madde
tüketimlerindeki düşme, yaşama payı
seviyesinde beslenen ineklere göre iki ya
da üç kat daha fazla olmaktadır. Son yıl-
larda yapılan araştırmalar sağmal inek-
lerde sıcaklık stresi nedeniyle meydana
gelen süt verimi düşmesinin % 35’inin
kuru madde tüketimindeki düşmeye
bağlı olarak meydana geldiği, geri kala-
nının ise sindirim sistemindeki besin
maddesi parçalanması ve besin madde-
lerinin absorbsiyonundan sonra metabo-
lizmada uğramış oldukları işlemlerdeki
bozulmalardan kaynaklandığı belirtilmiş-
tir. Bu durumu ortaya koymak için orta
laktasyon dönemindeki Holştein inekler
kullanılarak yapılan bir çalışmada inekler
iki gruba ayrılmışlardır. Gruplardan bir
tanesi sıcaklık stresine maruz bırakılmış-
tır. Diğer grup ise özel olarak soğutula-
rak optimum hava şartlarında bakılmış-
tır. Ancak bu grup sıcaklık stresine maruz
kalan ineklerin tüketmiş oldukları rasyon

dışarıya atılan karbondioksit miktarı
oldukça fazlalaşır. Takiben kanda respira-
torik alkaloz gelişir. Böyle olunca da
vücudun kendini kurtarma sistemleri
devreye girerek respiratorik alkolozu
önlemeye çalışır. Bu amaçla kanda bulu-
nan alkali karakterdeki bikarbonat iyon-
ları idrarla dışarıya atılmaya başlar.
Ancak bu defa da tükürüğe yeterince
sodyum bikarbonat verilemez. Oysa
tükürükte yeterli miktarda sodyum bikar-
bonat bulunması yemlerin sindirilmesi
sonucu rumende ortaya çıkan yüksek
asit ortamı nötralize etmek açısından
hayati önem taşır. Özetle sıcaklık stresi
neticesinde gelişen yüksek solunum
sayısı, takiben tükürüğe ve dolayısı ile
rumene yeterli sodyum bikarbonat veri-
lememesi nihayetinde değişen derece-
lerde rumen asidozu tablosunun ortaya
çıkmasına yol açabilir. 
Rumen asidozu bulunan bir inekte süt
verimi düşmesi, süt yağında azalma,
bazen bir iki hafta bazen birkaç ay sonra
ortaya tırnak hastalıkları (çoğunlukla
laminitis tarzında olmak üzere) ve döl
verimi problemleri görülmesi kaçınılmaz
bir sonuçtur. 
Sıcaklık stresi altındaki sığırlarda pek çok
hormonun plazma konsantrasyonunda
değişim meydana geldiği belirtilmiştir.
Tiroksin, büyüme hormonu ve glikokorti-
kotroid hormonlar bunlardan bazılarıdır.
Tiroksin ve büyüme hormonu seviyeleri
hava sıcaklığındaki artışla birlikte düş-
mekte, buna karşın glikokortikotroid
hormon seviyesi artmaktadır.    

Beslenme ve Rasyon
Yönetimi Bakımından Göz
Önünde Bulundurulacak
Noktalar

Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3,7 yağlı ve 27 litre/gün süt veren Holstein sağmal
ineklerin farklı hava sıcaklıklarında yaşama payı ihtiyacı ve kuru madde ve su tüketimi

27 litre süt verimi 
için ihtiyaçlar

Sıcaklık Yaşama payı Kuru Madde Beklenen Kuru Beklenen Süt Su Tüketimi
(°C) (10°C deki İhtiyacı Madde Tüketimi Verimi (litre/gün)

ihtiyacın yüzdesi) (kg/gün) (kg/gün) (kg/gün)
-20 151 21.3 20.4 20 51.1
-10 126 19.8 19.8 25 57.9
0 110 18.8 18.8 27 64.0
10 100 18.2 18.2 27 64.0
20 100 18.2 18.2 27 68.1
25 104 18.4 17.7 25 73.8
30 111 18.9 16.9 23 79.1
35 120 19.4 16.7 18 120
40 132 20.2 10.2 12 106
NRC 1981

• Otobüs, tren ve uçak yolculuklarında süt ikram eden firmalar daha çok müşteri kazanır. 

Yüksek verimli süt ineklerinde
sıcak stresinde beslenme 
ve rasyon yönetimi…
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miktarı kadar beslenmiştir. Deneme
sonucunda sıcaklık stresine maruz kalan
ineklerin süt veriminde 14 kg/gün sevi-
yesinde bir düşme meydana gelirken,
diğer grupta ise 6 kg/gün seviyesinde bir
düşme görülmüştür. Sıcaklık stresi sıra-
sında meydana gelen kuru madde tüke-
timindeki düşme aslında sığırlar için bir
hayatta kalma stratejisidir. Çünkü yüksek
kuru madde tüketimi daha fazla besin
sindirimi dolayısıyla daha fazla ısı yükü
demektir.  
Çeşitli sıcaklık derecelerinde saptanan
kuru madde tüketimi ve yaşama payı
ihtiyaç değerleri tablo 1’de görülmekte-
dir. Tablo incelendiğinde 20 °C ortam
sıcaklığındaki yaşama payı ihtiyacının,
ortam sıcaklığı 35 °C’ye çıktığında % 20
oranında arttığı anlaşılmaktadır. Sıcaklık
40 °C ye ulaştığında ise yaşama payı ihti-
yacı % 32 oranında artmakta, buna kar-
şın kuru madde tüketimi % 56 oranında
azalmaktadır. Sıcak havanın ineklerin
performansı üzerine olan olumsuz etki-
leri vücut sıcaklığının ölçülmesi ile de
değerlendirilebilir. Buna göre 38,6 °C
vücut sıcaklığındaki her 0,5 °C’lik artış
sonucunda, süt veriminde günlük 1,4
kg’lık bir azalma görülebilir. Kuru madde
tüketimi üzerine çevre şartlarının etkisini
azaltmaya çalışmak ya da asgariye indir-
mek ilk alınması gereken önlemdir.
Sadece rasyon üzerinde değişikliğe gide-
rek önlem almaya çalışmak etkili olma-
yıp, belli bir dereceden sonra başta
rumen asidozu olmak üzere tehlikeli
sonuçlara neden olabilir.    
Sığırlar sıcaklık stresi altındayken bes-
lenme davranışlarında değişiklik yapma-
ya çalışırlar. Örneğin yem tüketimlerini
günün sıcak saatlerinden havanın serin-
lediği gece saatlerine doğru kaydırmaya
başlarlar. Ancak bu kaydırmayı belli bir
sınıra kadar yapabilirler. Sıcak stresi sıra-
sında kuru madde tüketimindeki düş-
meyi bir miktar da olsa sınırlayabilmek
için her defasında taze hazırlanmış ras-
yon vererek öğün sayısı çoğaltmak
yararlı olabilir. Çünkü kuru madde tüke-
timindeki düşmenin nedeni vücut ısısı-
nın artması karşısında, beyinde bulunan
iştah merkezinin olumsuz etkilenmesi-
dir. Yine gün sonunda tüketilmeden
kalan rasyon kısmı mutlaka geri alınma-
lı yem yolunda temizlik yapılmalıdır.
Yemleme saatlerinin günün daha serin
olduğu akşam saatlerine kaydırılması
yararlıdır. Günün en sıcak zamanı olan
saat 11 ila 16 saatleri arasında yemleme
yapılmamalıdır. Yemliklere konulan yük-
sek nemli yemlerin kısa sürede bozula-
rak kokuşması yem tüketimi ve hijyenini
olumsuz etkilediğinden gün sonunda
kaldırılarak yemliklerin temizlenmesi
gerekmektedir.  
Yem yolu üzerine soğutma sistemlerinin
yerleştirilmesi önemli bir yönetim tedbi-
ridir. Sıcaklık stresi sırasında sığırlar ras-
yonun küçük parçacık boyutuna sahip
konsantre yem kısımlarını yemeye çalı-
şırlar. Daha açık bir anlatımla kuru
madde tüketimindeki azalma kaba yem
ve konsantre yemler için aynı oranda
meydana gelmez. Yapılan bir araştırma-

da hava sıcaklığının 18 °C’den 30 °C’ye
ulaşması sonucunda, kuru madde esası-
na göre konsantre yem tüketiminde %
5’lik, kaba yem tüketiminde ise % 22’lik
bir azalma meydana geldiği anlaşılmış-
tır. Rasyonun bu şekilde tüketilmesi ile
ilgili olarak meydana gelen davranış
değişikliğinin konsantre yemlerin kaba
yemlere göre vücut içersinde ısı üretme
etkinlerinin kaba yemlere göre daha
düşük olmasından kaynaklanabilir.
Sığırların tüketim davranışlarının bu
şekilde değişmesine karşılık konsantre
yemlerin tüketimindeki oransal fazlalık,
daha açıkçası tüketilen kaba yem: kon-
santre oranının konsantre yem lehine
kayması rumende asidozu sorununun
ortaya çıkmasına yol açabilir. Böylesi
durumları minimize edebilmek için ras-
yonların toplam karma rasyon şeklinde
yem seçme davranışını azaltıcı yönde
hazırlanması bir önlemdir. Toplam
karma rasyon şeklinde zaten hazırlanı-
yorsa, bu defa hazırlanan toplam karma
rasyonun yem seçme davranışına olabil-
diğince engel olacak biçimde düzenlen-
mesi önemlidir. Hazırlanacak toplam
karma rasyonun çok iyi karıştırılması,
rasyona konulan büyük parçalı kaba
yemlerin parça büyüklüklerinin 2,5 cm
parça büyüklüğü ile sınırlanması yararlı-
dır. Yine yem seçme davranışını azalta-
bilmek için toplam karma rasyon hazır-
lanması sırasında rasyon içersine su
ilave edilmesi, işçilik şartları da göz
önüne alınarak rasyon hazırlama sıklığı-
nın artırılması yararlı olabilir. 

Su sağlanması:  
Sıcak stresinde temiz ve taze bir suyun
sağlanması oldukça önemlidir. Bilindiği
gibi üretilen sütün yaklaşık % 87’si sudan
ibaret olup, vücudun soğutulması için
gereklidir. Pratik bir kural olarak sığırlara
sağlanan suyun insan tüketimi için
uygun kalitede olması gereklidir. Su
sıcaklığının aşırı artmasının önüne geçe-
bilmek üzere sulukların doğrudan güneş
ışınlarından uzak tutulması gerekmekte-
dir. Sıcaklık stresi sırasında su tüketimi
artmaktadır. Yapılan bir çalışmada nor-
mal ortam sıcaklığının her 1 °C artmasıy-
la, su tüketiminin de 1,2 kg/gün arttığı
bildirilmiştir. Diğer bir çalışmada ise su
tüketiminin % 50 oranında arttığı ve
sığırlar tarafından 20-28 °C’ler arasında-
ki bir suyun kabul gördüğü anlaşılmıştır.
Sıcak stresi sırasında sığırlarda görülen
suluk etrafında durma davranışını kont-
rol etmek önemlidir. Bu nedenle barınak
içersindeki suluk miktarları gerektiğinde
artırılmalıdır. Bir çalışmada 40 °C’lik bir
ortamda bakılan sağmal ineklerde, 14 °C
sıcaklıktaki suyun 51 litre tüketilmesiyle
rektal sıcaklığın 1,7 °C azaldığı anlaşıl-
mıştır.   

Yem maddelerinin ısı artışı:
Yapılan bir rasyon yeme davranışından
sonra vücutta ısı üretimi artmaktadır. Bu
artış tüm canlılarda besin maddelerinin
metabolizması nedeniyle ve ilave olarak
ruminantlarda yem maddelerinin
rumen fermantasyonları sırasında orta-

ya çıkmaktadır. Yem maddelerinin hepsi
aynı derecede ısı artışına neden olmaz,
aralarında farklılıklar vardır. Rasyonda
bulunan yağ, diğer besin maddelerine
göre daha az ısı artışına neden olur.
Yine rasyonun selülozlu kısımları nişas-
ta, şeker ve protein kısımlarına göre
daha fazla ısı artışına yol açar. Sıcak
stresi sırasında yapılan bir çalışmada
rasyonun kaba yem oranının azaltılma-
sıyla, ineklerin solunum sayılarında 14
defa/dakika azalma meydana geldiği
anlaşılmıştır. Ancak burada kaba yem
azaltılırken, rumen asidozu tehlikesi de
göz önüne alınmalıdır. Kaba yemlerle
ilgili olarak alınması gereken bir başka
tedbir kaba yem kalitesinin artırılması-
dır. Bu bağlamda yüksek selülozlu kaba
yemlere kıyasla, kaliteli ve düşük selüloz
yapısına sahip kaba yemler daha az ısı
artışına sahiptir. Selüloz sindirimi inek-
lerin ısı yükünü artırabilir.  

Rasyonlara yağ ilavesi: 
Sıcak stresi sırasında sığırların düşen
kuru madde tüketimi ve metabolik ısı
artışı nedeniyle artan enerji ihtiyacının
karşılanması amacıyla rasyon enerji
yoğunluğunun artırılması gerekmekte-
dir. Bu bağlamda metabolik ısı üretimi
üzerine etkisinin çok az olması, rumen
fermantasyonunu etkilememesi ve
enerji konsantrasyonunun çok yüksek
olması gibi nedenlerle rasyonlara yağ
ilavesi bir seçenek olarak karşımıza çık-
maktadır. Sıcak stresi sırasında rasyonla-
ra yağ ilavesi süt verimini artırabilir.
Yapılan bazı çalışmalarda rasyonlara yağ
ilavesi ile süt veriminin 0,7 ila 1,3
kg/gün civarında arttığı görülmüştür.
Ancak bu çalışmalarda soğuk hava sıra-
sında rasyona yağ ilavesi ile alınan ceva-
ba göre sıcak havada daha az cevap alın-
dığı anlaşılmıştır. Böylece sıcaklık stresi
sırasında yağ ilavesi ile daha olumlu
cevaplar alınabilmesi için bir miktar
çevre şartlarının da iyileştirilmesi gerek-
liliği belirtilmiştir. Çünkü daha önce de
belirtildiği gibi sıcak stresi sırasında süt
verimi düşmesinin tek nedeni kuru
madde tüketimindeki azalma olmayıp,
büyük oranda besin maddelerinin sindi-
rimi ve emiliminden sonra uğramış
oldukları metabolik işlemlerde meydana
gelen bozulmalardır. Rasyonlara yağ ila-
vesi, toplam rasyon yağı % 5 ila 7’yi
aşmayacak şekilde yapılmalı ve bunun %
15 ila 30’u rumen korunmuş yağlardan
sağlanmalıdır. Yapılan bir çalışmada ras-
yon yağ oranının % 4,6’dan % 7,4’e
çıkartılmasıyla süt veriminin % 9 oranın-
da arttığı gözlemlenmiştir.  

Rasyon proteini:
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kuru
madde tüketiminin düşmesi sonucu sağ-
mal ineklerin tüketmiş oldukları sindirile-
bilir protein miktarında ve buna bağlı
olarak da süt veriminde düşme meydana
gelebilir. Bu bağlamda rasyonların prote-
in oranını yükseltmek süt verimi üzerine
olumlu yansıyabilmektedir.   
Rasyonlarda kullanılan protein kaynakla-
rının sindirilebilirliğinin artması da ısı

artışı üzerine daha az etki yapabilmekte-
dir. Diğer taraftan aşırı proteinli ya da
rumende protein yıkılabilirliği yüksek
rasyonlar süt verimi üzerine olumsuz
etkiler gösterebilmektedir. Bir çalışmada
rasyonda bulunan proteinin rumen yıkı-
labilirliğinin % 68,8’den % 60,8’e indiril-
mesi sonucunda kuru madde tüketimin-
de bir değişim gözlenmezken süt verimi
2,4 kg/gün artmıştır. Aşırı rumen yıkılabi-
lir protein değerine sahip rasyonlar kara-
ciğere gelen amonyak yükünü artırmak-
ta, bu durum da enerji kullanılabilirliğini
olumsuz etkilemektedir. Sonuçta rasyon
proteini parçalanma oranının % 61’leri
geçmemesi gerektiği ileri sürülmüştür.
Sıcaklık stresi sırasında protein kalitesi
önem kazanmaktadır. Rasyonlardaki
rumende parçalanmayan protein oranı
sabit tutularak yapılan bir çalışmada kan
unu, soya küspesi gibi kaliteli protein
kaynakları kullanıldığında süt veriminin
3,4 kg/gün artığı gözlenmiştir. 

Mineral durumu:
Sıcak stresi sırasında potasyum ve sod-
yum gibi minerallerin ihtiyacı artmakta-
dır. Sıcak stresi altındaki sığırlar kendile-
rini 2/3 oranında terleyerek, 1/3 oranın-
da da hızlı soluma yaparak serinletmeye
çalışırlar. Terleme miktarının 35 °C’de,
saatte 150 g/m2 vücut yüzeyi olduğu
belirtilmiştir. Meydana gelen bu terleme
sırasında ise terle birlikte dışarıya potas-
yum ve sodyum mineralleri atılmaktadır.
Yapılan bir çalışmada rasyon sodyum
seviyesinin % 0.18’den % 0.55’e çıkartıl-
masıyla kuru madde tüketiminin arttığı
bildirilmiştir. Sıcak stresi sırasında rasyo-
nun potasyum seviyesinin % 1.3-1.6,
sodyum seviyesinin % 0.35 - 0.40 ve
magnezyum seviyesinin de % 0.35 civa-
rında olması gerektiği açıklanmıştır.
Rasyondaki bu tip minerallerin oranları
ve kendi aralarındaki denge vücudun
kendi tampon sistemlerini olumlu etkile-
yerekten verimi artırabilmektedir.
Rasyonlardaki mineral maddelerin birey-
sel miktar ya da oranlarından çok, bunla-
rın oluşturmuş olduğu katyon anyon
dengesinin süt verimi üzerine daha
olumlu etki yaptığı açıklanmıştır. Sıcak
ve soğuk hava sırasında rasyonun kat-
yon oranının artmasıyla süt veriminin
iyileştiği saptanmıştır. Sıcak hava sırasın-
da rasyon asit-baz dengesinin, baz yani
katyon lehine 120 meq/kg’dan 464
meq/kg’a çıkartılmasıyla kuru madde
tüketimi ve süt veriminin arttığı söylen-
miştir. 

Sıcaklık stresi sırasında 
kullanılan yem katkı maddeleri:
Problem çözmek için katkı maddelerinin
rasyonlara ilavesi yanlış bir yöntemdir.
Asıl olan rasyonun kendisidir ve katkı
maddeleri problem çözmekten ziyade
performansı biraz daha iyileştirmek için
kullanılmalıdır. Sodyum bikarbonat sıcak
stresi sırasında kullanılan yem katkı
maddelerinin başında gelmektedir. Sıcak
stresinde yem seçme davranışının kaba
yemler aleyhine artması, yüksek soluma
hızı nedeniyle kalitesiz ve yetersiz salya

• Her gün mutlaka süt içmek, normal bir insan olmanın gereğidir.  • Süt için ki, analar ağlamasın.   • Süt     içmek, aile bütçesini sarsmaz. Aksine katkısı olur.
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üretimi sonucu rumen asidozuna doğru
yönelişe karşı koyabilmek için kullanıla-
bilmektedir. Yine yem katkı maddesi ola-
rak kullanılan bakteri kültürlerinden olan
Aspergillus oryzae isimli bakteri kullanı-
larak yapılan çalışmalar sonucunda
genellikle rektal sıcaklık artışında azal-
ma, süt veriminde artış gözlemlenmiştir.
Son yıllarda rasyonlara sıcak stresi sıra-
sında rasyonlara niyasin ilave edilmesi-
nin deriye yakın kan damarlarında vazo-
dilatatör etki göstererek rektal ısıları
düşürdüğü tespit edilmiştir.
Sonuç olarak sıcaklık stresinin neden
olduğu problemlere karşı en önemli
çarenin hayvanların bulunduğu ortam-
daki hava şartlarını değiştirmeyle alına-
bileceği, beslenmenin ise bu noktada
sıcaklığa bağlı verim düşüklüğü ya da
sağlık sorunlarını minimize edebilme
maksadıyla düzenlemesi gerektiği düşü-
nülmektedir.
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yazarlarının kendi görüşleri ve ürünleridir.
Yazılardan TÜSEDAD Dergisi ve 
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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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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...

2009 yılı

2012 yılı

Hayvancılık sektörüyine ALARM veriyor

Mart - Nisan 201330

TÜSEDAD ÜYELİK

• Arabanıza verdiğiniz değer kadar kendinize de değer veriyorsanız süt içersiniz. 
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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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Mart - Nisan 2012

Sayfa 3’te

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

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

yazan içinde okuyan içinde sıkıcı hale

gelir. Hele hele bir şeylerin değişmediğini

görmek hayal kırıklıklarına zemin hazır-

lar. Geciken doğru kararlar bile genelde

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.

Sayfa 11’de

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 sağlanması ve

özellikle belirli dönemlerde müdahale etme

amacıyla Et ve Balık Kurumu’nu ‘ Et ve Süt

Kurumu’na dönüştüreceklerini belirten

Eker, bu kurumun et ve sütte üretici ve

tüketici lehine müdahalede bulunarak fiyat-

ları dengeleyeceğini kaydetti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi

Eker, ‘Şu anda uğraştığımız konu, süt ve süt

ürünlerinin Türkiye’den AB’ye ihracatının

önündeki engellerin bütünüyle kaldırılması

ve Türkiye’nin bu alanda da artık çok daha

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

Ürünleri Sektörünün AB Pazarına Girişinin

Desteklenmesi Projesi’’, AB Gıda ve

Veterinerlik Ofisi 28 Şubat- 29 Mart 2012’de

gerçekleştirdiği denetimle son aşamasına

gelmiş bulunuyor. 

SETBİR�Sektör�Buluşmalarının�ÜçüncüsüBursa’da�Gerçekleştirildi

Sayfa 22’de

Lütfen ajandanıza not ediniz!

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

engelleri kaldıracağız”

Süt ve süt ürünlerinlerinin AB’ye ihracatında engeller kalkıyor

27-28 Nisan 2012 tarihinde Modern Süt

İşletmelerinde Kârlılık ve Besleme Eğitim

Seminerimize bekliyoruz. 

tusedad 13_tusedad  03.04.2012  10:33  Page 1






