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Sütümüzü 
Helal

Etmiyoruz!
Çünkü;
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1) 110 kuruşa ürettiğimiz sütü, 290 gündür
90 kuruşa satmak zorunda bırakıldığımız için,

2) Alın terimiz ve emeğimiz gasp edildiği için,

3) Çıkış yolu bulamadığımızdan sermayemiz olan  
ineklerimizi kesmek zorunda kaldığımız için,

4) Süt fiyatının sanayicinin iki dudağı arasından 
başka hiçbir bilimsel ve piyasa verilerine 

dayandırılmadan belirlendiği için,

5) 6 ay sonra, hatta, yarın süt fiyatını, 
kimin neye göre belirleyeceğini bilmediğimizden 
hiçbir planlama yapamadığımız için,

6) Bakanlığımız ve Ulusal Süt Konseyi bu duruma 
seyirci kaldığı için,

7) Rekabet kurumunun bu durumu görmezden 
geldiği için.
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BAŞKAN’DAN

Mayıs - Haziran 2013

Adnan YILDIZ
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Ü
lke hayvancılığımızın gelişmesi ve mev-

cut problemlerinin çözümüne katkı

verebilmek amacı ile doğru bildikleri-

mizi Bakanlığımız ile her platformda ve her

kademesinde yılmadan usanmadan paylaştık.

Ne acıdır ki paylaştığımızı zannetmişiz ve yine

bir o kadar acıdır ki bakanlığımız biz üreticile-

rin yanında olmamıştır.

Şimdi duyar gibi oluyorum Sn. Bakanımızı;

"Gözünüze Dizinize Dursun, Cumhuriyet

Tarihindeki En Büyük Destekleri Bizim

Dönemimizde Bu Hükümet Verdi Süt Üreticile-

rine.. "

Biz üreticiler bunu hiç bir zaman inkâr etmedik

ki, her platformda da söyledik, hatırlayacaksı-

nız.  Ancak, aynı zamanda bu desteklerin daha

biz üreticilerin cebine girmeden Süt Sanayicisi

tarafından cebimizden alındığını da HAYKIR-

DIK. Kulak kabartmadığınız için farkında bile

değilsiniz. Oysa çözüm önerilerimizi de bera-

berinde ifade etmiştik.

Geçtiğimiz dokuz ayın hikayesini ve yaşanan-

ları bugün burada tekrar etmeyi maalesef

abesle iştigal kabul ediyorum artık ve önce-

likle bir süt üreticisi olarak şahsım adına son-

rada ülkemizde üretilen kaliteli sütün temsil-

cisi olan derneğimiz TÜSEDAD' ın üyesi tüm

arkadaşlarım adına bizim olduğuna inandığı-

mız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızı

PROTESTO EDİYORUZ !!!

Değerli Süt üreticisi
dostlarımız,
arkadaşlarımız ve
derneğimizin üyeleri,

Tüsedad ve ANC firması 15 Mayıs 2013 günü,
Lüleburgaz Ezgi Otel’de Çiftlik sahipleri için bilgilendirme
semineri düzenledi. Seminer konuşmacılarından Prof.
Dr. Melih Yavuz Süt sığırlarının beslenmesinde genel
yaklaşımlar ve sıcaklık stresi hakkında çiftliklerde uygula-
nacak son derece pratik ve önemli bilgiler verdiler.

Tüsedad-ANC işbirliğinde 27. 
bilgilendirme seminerini gerçekleştirdi

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftlik Hayvan
Hekimliği Kulübü, I. Çiftlik Hekimliği Kulübü
Sempozyumunu 24 Nisan 2013’de İstanbul Üniversitesi
veteriner Fakültesinde düzenledi. 

Türkiye’de hayvancılığın bugünü ve yarını 

Tüsedad - Ömer Matlı Akademi Süt
Sığırcılığı Sempozyumu gerçekleştirildi

Sayfa 24’de

Sayfa 18’de

Sayfa 15’de

Tüsedad 26. Bilgilendirme Semineri’ni Ömer Matlı Akademi
İşbirliğinde 8 Mayıs 2013’de Lüleburgaz Ezgi Otel’de gerçekleş-
tirdi. Sempozyum konuşmacıları Tüsedad Yönetim Kurulu
Başkanı ve Eray Gıda Süt Ürünleri sahibi Adnan Yıldız, Namık
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Muhittin Özder, Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr.
İsmet Türkmen, Tüsedad Yönetim Kurulu Üyesi ve Feyz
Hayvancılık sahibi Sencer Solakoğlu, Tüsedad Genel Sekreteri
ve Eray Gıda Süt Ürünleri sahibi Atilla Celep olmuştur. 
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BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

• Her gün süt içen bir çocuğun ileride garantili meslek sahibi olması muhtemeldir.

Yem temininiz konusunda bize
biraz bilgi verebilir misiniz?
Kaba yem temini fiğ, buğday, tritikale
olarak %100 kendimiz üretmekteyiz.
Bunun yanı sıra kesif yem ihtiyacımızın
arpa kısmını 1 yıl üzerinden hesaplayarak
kendi tarlalarımızdan temin etmekteyiz.

Son olarak üretici ve tüketici
okurlarımız için eklemek istedik-
leriniz nelerdir? 
Burada ki önemli nokta ürettiğimiz ürü-
nün toplum için yaşamsal önem taşıyan

temel besin maddesi olduğudur. Fakat
üretici hala hak ettiği karşılığı alamamak-
tadır. Sektörümüz de son zamanlarda baş
gösteren hammadde fiyatlarındaki anor-
mal artış buna bağlı olarak süt fiyatların da
herhangi bir değişiklik olmaması en büyük
sıkıntılarımızın başında gelmektedir. Bu
tür sorunlarında temelleri sağlam olan bir-
lik beraberlik ve örgütlenmeden geçtiğini
tüm sektör temsilcileri gibi bizlerde sonu-
na kadar desteklemekteyiz. Piyasa koşul-
larını belirlerken bizlerin de söz sahibi
konuma gelmesi en büyük beklentimizdir.

Şuan hayvan 
kapasiteniz nedir?
İşletmemiz de 100 baş sağılır hayvan, 100
baş genç hayvan olmak üzere toplam 200
hayvanımız mevcuttur.

İşletmenizin temel g  eliri nasıl
karşılanmaktadır ve işletmenizde
kaç işçi çalışmaktadır?
İşletmemizin temel geliri süt satışından
karşılanmaktadır. İşletmemde toplam 4
işçi çalışmaktadır.

Şanlı Hayvancılık ne zaman
ve nasıl başladı faaliyetine?
Şanlı Tarım ve Hayvancılık

Osmancık Köyünde 2010 yılında Olcay
Şanlı ve Ertuğrul Şanlı tarafından Şanlı
Tarımsal ve Hayvansal Ürünler Gıda Dış
Ticaret LTD. ŞTİ. olarak kurulmuştur. Süt
ve besi sığırcılığı ile ilk adımlar atılmıştır.

Hayvancılığa ilk adımları kaç
baş hayvan ile attınız?
Mevcut hayvan varlığımız işe başlama
tarihinde 60 adet idi.

Şanlı Hayvancılık süt ve besi sığırcılığı 
ile ilk adımlarını attı
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KONUK YAZAR

• Trafikte beklerken süt içmek, yapılacak en mantıklı iştir. Yaşamınızı bir daha sorgulamanıza sebep olabilir.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker'in açıkladığı 95 kuruşluk fiyat ne
zamana kadar geçerli olacak? 
Bilindiği gibi bugüne kadar 3'er aylık
dönemler itibariyle fiyat açıklanırdı. Her
3 ayda bir fiyat belirlenirdi. Bu durumda
açıklanan fiyat 1 Nisan'dan geçerli ise,
Temmuz-Ağustos ve Eylül dönemi için
yeniden fiyat belirlenmesi gerekiyor.
Yoksa bu fiyat Eylül sonuna kadar mı
geçerli olacak?
Bu sorunun yanıtını kimse bilmiyor.

Süt Konseyi "süs" 
konseyi oldu
Fakat bilinen bir gerçek var ki, 1990'lı yıl-
ların başında konuşulan ve 2006 yılında
kabul edilen Tarım Kanunu'na dayanıla-
rak kurulan Ulusal Süt Konseyi adeta
"süs" konseyine dönüştürüldü.
Konsey il kurulurken defalarca yazdığı-

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

Süt Konseyi nasıl "süs" 
konseyi oldu?

Mart'ın son haftasında 1
Nisan'dan geçerli olmak
üzere açıklanması gereken

çiğ süt fiyatı 14 Haziran'da Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker tara-
fından "müjde" olarak açıklandı.  1
Nisan şakası değil. Gerçektende yakla-
şık 3 ay sonra fiyat açıklanabildi.
Fiyat bu kadar gecikince ve Bakan tara-
fından açıklanacağı söylenince genel
beklenti en azından maliyetin üzerinde
olacağı yönündeydi.
Neydi maliyet?
Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan
ve üreticinin,sanayicinin,üniversite ve
Bakanlık temsilcilerinin katılımı ile
belirlenen 1 litre çiğ sütün ortalama
maliyeti 1 lira 106 kuruş. Bölgesel ola-
rak yapılan maliyet hesabına göre
Marmara Bölgesi 1 lira 187 kuruş, Ege
Bölgesi 1 lira 6 kuruş, İç Anadolu
Bölgesi 974 kuruş,Karadeniz Bölgesi 1
lira 256 kuruş. Bu rakamlar ve ayrıntılı
maliyet hesabı Ulusal Süt Konseyi'nin
internet sayfasında duruyor. İsteyen
bakabilir. 
Bu maliyet hesabı neye göre yapıldı?
Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde
yer alan "Süt Maliyeti Hesaplama
Kriterleri" şöyle:
1-Sektörün tüm taraflarının yanında üni-
versitelerin katılımı ile hazırlandı.
2-Girdi fiyatları bölgelerdeki süt üretici-
leri birliklerince tespit edildi.
3-Maliyetlerde amortisman dahil edildi.
4-Gider maliyet oranları 10 baş ve üzeri
işletmelerin giderlerine göre hesaplandı. 
5-Bu hesaplama işletme girdilerinin
tamamının satın alınması esasına göre
yapıldı. 
6-Girdi fiyatlarında 3 Mayıs 2013 tarihin-
deki fiyat esas alındı.
Bu hesaplar ortada iken,İzmir'de yapılan
Tarım ve Gıda Zirvesi'nde kürsüye çıkan
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker çiğ sütün referans niteliğindeki fiya-
tını 95 kuruş olarak açıkladı. Şaşırtıcı
olan, maliyetin altındaki fiyatı büyük bir
"müjde" olarak sunmasıydı.
Daha önce 9 kuruş prim açıkladıklarını
söyleyen Eker, böylece 1 lira 4 kuruşluk
bir fiyata ulaşıldığını övünerek söyledi.
Bu maliyet ve bu fiyata göre üreticilerin
tamamı sütünü 95 kuruştan satsa ve
tamamı 9 kuruşluk primi alsa bile İç
Anadolu Bölgesi hariç diğer bölgelerdeki
üreticiler maliyetin altında fiyata süt sat-
mak zorunda.

Sütü 95 kuruştan satabilen 
küçük bir azınlık
Kaldı ki, 95 kuruştan süt satabilen çok

küçük bir azınlık. Sütü 95 kuruştan sat-
mak üretici için piyangodan büyük ikra-
miye değil, amorti çıkması gibi bir şey.
Üreticinin büyük bölümü sütü 95 kuru-
şun altında satmak zorunda kalıyor. Ülke
genelinde ortalama fiyat 75 kuruş civa-
rında.Primi alan çiftçi sayısı ise en iyim-
ser tahminle yüzde 50 seviyesinde. 
O zaman verilen bu fiyatla üreticiye çok
net iki mesaj veriliyor. Birincisi, sahtekar-
lık yapmaları isteniyor. İkincisi bu işi yap-
mamaları,üreticiliği bırakmaları öğütle-
niyor.
Ekonominin kurallarına göre bu maliyet
ve bu fiyatla başka türlüsü mümkün mü?
Bu arada açıklamadan sonra kimi sanayi-
ciler  bu fiyatın süt tozu yapılacak süt için
referans fiyat olduğunu, dolayısıyla bu
fiyattan süt alamayacaklarını ilan etti.
Tek kelimeyle el insaf!..
Bundan sonra ne olacak?

mız gibi, mali gücü ve fiyat belirleme
yetkisi olmadığı sürece hiç bir işlev göre-
mez. Bugün gelinen noktada süt fiyatını
belirleyemeyen, yapılan son yönetmelik
değişikliği ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'na daha da bağımlı hale gelen
bir "süs "konseyi olmuştur. Tıpkı diğer
ürün konseyleri gibi.
Belirlediği maliyetin de,yazdığı
raporların ve bakanlığa sunduğu
görüşlerin hiç bir geçerliliği olmadığı
açıklanan 95 kuruşluk fiyatla kanıt-
lanmış oldu.
Bu arada Et ve Balık Kurumu'nun Et ve
Süt Kurumu'na dönüştürüldüğünü bili-
yorsunuz. O cephede bazı önemli deği-
şiklikler olacak. Bugüne kadar Ulusal Süt
Konseyi aracılığı ile sanayicilere yaptırı-
lan süt tozu üretimi ve denetimi Et ve
Süt Kurumu'na geçecek. Bu yönde hazır-
lıklar var. Piyasayı düzenleme görevi
verilen Et ve Süt Kurumu, ette sahip
olduğu kombinalarla fiili olarak piyasaya
müdahale edebiliyor. Hayvan alıp kesi-
yor, piyasaya et ve et ürünleri sunuyor.
Bu şekilde piyasayı düzenleme gücüne
kısmen de olsa sahip.

Et ve Süt Kurumu
süt tozu üretecek
Sütte ise böyle bir yapılanması yok. Et ve
Süt Kurumu Genel Müdürü İsmail
Kemaloğlu' nun açıklamalarına bakılırsa
sütte de piyasada aktif olarak yer alacak-
ları bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma süt
fabrikaları kurmak ve geçmişte Süt
Endüstrisi Kurumu'nun yaptığı gibi piya-
sadan süt alıp işlemek olmayacak.
Bunun yerine öncelikle sanayiciye veri-
len ve üretici açısından haksız rekabet
yaratan süt tozu üretimi sanayiciden alı-
narak Et ve Süt Kurumu'na verilecek.
Kurum piyasadan süt alarak fabrikalarda
fason süt tozu üretecek ve bununla piya-
saya müdahale edecek.
Et ve Süt Kurumu'nun sütle ilgili çalış-
maları ve piyasaya müdahale koşulları
yakın zamanda netlik kazanacak. O
zaman daha sağlıklı değerlendirmeler
yapılabilir.
Özetle, çiğ sütte maliyetin altında açık-
lanan fiyat, süt hayvancılığına büyük
bir darbe vuracak. Üreticilerin bir bölü-
mü ineklerini kesecek ve çekilecek. ya
da işletmesini elden çıkaracak. Bir süre
sonra yeni ve cazip kredilerle yeni yatı-
rımcılar(kurbanlar) bulunacak ve
büyük yatırımlar yapılacak. Bu kısır
döngü devam ettikçe üretici ve ülke
kaybedecek. Birileri de hep kazanacak.
Bu pis oyun bakalım daha ne kadar
sürecek?
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BİLİMSEL

Süt sığırcılığında
melezleme

Holstein (Siyah Alaca) ırkı, yüksek
süt üretimi, mükemmel meme
yapısı ve tipi nedeniyle son 30

yıldır dünya çapında baskın süt sığırı ırkı
olarak kabul edilmiştir. Ancak, safkan
Holstein yetiştiricilerinin her geçen gün
daha fazla sağlık ve döl verimi sorunları
yaşadıklarını açıkça görülmektedir.
Bunun temel nedeni, yüksek süt verimi
ve safkan yetiştirmeye odaklanmış dar
bir ıslah görüşüdür.  Çünkü, yüksek
verimli safkan yetiştirmenin kaçınılmaz
sonucu olan akrabalı yetiştirme ve yük-
sek verim depresyonu, ne yazık ki yeteri
kadar önemsenmemiştir.  Hatta damızlık
pazarının cazibesi nedeni ile göz ardı
edilmiştir. Bunun sonucu olarak günü-
müzde, yüksek verimli Holsteinlerin
sürüde ekonomik olarak kalma süreleri
ortalama 3 laktasyonun altına inmiştir.
Benzer şekilde, iki gebelik arası süreleri
14,5 aya, sürü yenileme oranları %
30'lara, ölüm oranları % 8'lere çıkarken,
döl verim oranları % 65'lerin altına
düşmüştür.  
Bu durumdan şikayetçi olan sektör, yeni
arayışlara girmiştir. Bu arayışlarda önce-
likle daha dayanıklı, ekonomik ömrü
daha uzun olan, daha az ayak ve meme
problemi olan, daha kolay doğurabilen
ve bol süt verebilen, yetiştiricilerin karlı-
lığını artıracak, Holstein Irkına alternatif
yeni bir genotip hedeflenmiştir. Bu
amaçla Jersey, Norveç Kırmızısı,
Fleckvieh, İsviçre Esmeri ve Normande
gibi ırklara yönelinmiştir. Başlangıçta saf
olarak kullanılan bu ırklar yetiştiricilerin
beklentilerini tam olarak karşılayamamış
olsa da, bu ırklar ile Holstein ırkının
melezlerinin çok daha başarılı sonuçlar

verdiği fark edilmiştir. 
Dünya çapında, her geçen gün artan
sayıdaki süt üreticisi melezlemenin
yararlarını yaşamaktadır. Bu doğrultuda
ABD’de süt sığırı popülasyonunun % 9’u
melez hale gelmiştir. Geçen yıl
Hollanda’da Holstein ırkı ineklere kullanı-
lan tohumların yaklaşık %10’u Holstein
dışındaki ırklardandır. 
Melezleme farklı ırk veya hatlardan
gelen bireylerin çiftleştirilmesi olarak
tanımlanabilir. Ancak melezleme sonu-
cunda, özellikle F1  dediğimiz birinci
generasyonda ortaya çıkan “HETEROSİS”
(Melez Azmanlığı) etkisi çok önemlidir.
Tavukçuluk sektörünün yıllardır yararlan-
dığı bu faktörü artık süt sığırı yetiştiricile-
ri de keşfetmiştir. Heterosis, bir ıslah
çalışmasında en iyi yapay tohumlama
boğalarını kullanmanın pozitif etkilerine
ek olarak, süt sığırı melezi üreticilerinin
bekleyebileceği artı bir avantajdır.
Heterosis’in etkileri, akrabalı yetiştirme-
nin etkilerinin tam tersidir. Ebeveyn
avantajının yanında ekstra bir avantaj
sağlamaktadır ki bu, özellikle döl verimi,
yaşama gücü ve sağlık gibi özellikler için
çok değerlidir. 
Bu konuda, son zamanlarda birçok ülke-
de yapılan Norveç Kırmızısı (NRF) x

Holstein melezleme çalışmaları dikkat
çekicidir. 
Bu bilimsel araştırma denemeleri,
Holstein ineklerinin döl verimi, buzağıla-
ma yeteneği ve genel sağlığı ile ilgili
artan kaygılar nedeniyle, temelde ilgili
ülkelerdeki üniversiteler ve araştırma
kurumları tarafından yürütülmüştür.
Norveç Kırmızısı (NRF)'nın ıslah prog-
ramlarına 1970’lerden beri “sağlık ve döl
verimi” de eklendiğinden, NRF,bu dene-
melerde daima tercih edilen ırk olmuş-
tur. 

Kanada
Guelph Üniversitesi’ndeki ikili
Melezleme projesinde, Holstein dişileriy-
le Norveç Kırmızısı damızlık boğalar
melezlenmiştir. Bu çalışmada melezle-
rin, süt verimleri bakımından
Holstein’larla aynı seviyede;  buzağılama
kolaylığı, üreme ve yaşama gücü bakı-
mından ise Holstein’lardan daha üstün

oldukları gösterilmiştir. Projeye altmış
ticari süt çiftliği katılmıştır.

ABD
Norveç Araştırma Konseyi, ABD’deki tica-
ri süt sığırı sürüleri açısından ekonomik
öneme sahip özelliklere ulaşmak için, 36
süt sığırı sürüsünde Norveç Kırmızısı
(NRF) melezlerini safkan Holstein’lerle
karşılaştıran bir projeye fon desteği sağ-
lamıştır. Bu çalışma sonucunda, Norveç
Kırmızısı melezlerinin, üreme konusun-
da Holstein’lerden çok daha iyi olduğu

görülmüştür. Holstein’lerin daha fazla
süt vermelerine rağmen, yağ ve protein
verimlerinin NRF melezlerinden çok
daha düşük olduğu ortaya konmuştur.

Kaliforniya denemesi 
Kaliforniya melezleme projesinde (2002-
2005) Norveç Kırmızısı damızlık boğalar
kullanılmıştır. NRF boğalarının rekabetçi
üretim, yüksek döl verimi, boğaların
aşım yetenekleri, buzağılama perfor-
mansı ve ineklerin yaşama gücü üzerine
olumlu katkıları olmuştur.

Kuzey İrlanda
Tarım-Gıda Biyobilimleri Enstitüsü
Tarım Bölümü, safkan Norveç Kırmızısı
ile Holstein ineklerinin 19 ticari çiftlikte
karşılaştırıldığı bir çalışma gerçekleştir-
miştir. Sonuçlar, Norveç Kırmızısının
(NRF) Holstein sürüsündeki eşlerine
kıyasla daha iyi gebelik oranı, çok daha
üstün buzağı yaşama oranı, daha düşük

• Dişlerinizi fırçaladıktan sonra da süt içebilirsiniz.  • Sinemada süt içerseniz kimse rahatsız olmaz.                    

Prof. Dr. Muhittin Özder
Tekirdağ Üniversitesi, Zootekni Bölümü Başkanı
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somatik hücre sayısı (SCC), daha düşük
inek ayıklama oranı ve daha iyi süt kom-
pozisyonuna sahip olduğunu ortaya
çıkarmıştır.

İrlanda
Moorepark, Teagasc çoğunluğu Cork ve
Tipperary’de bulunan 46 ticari İrlanda
süt sığırı çiftliğinde Norveç Kırmızısı
(NRF) safkanları ile NRF x Holstein

melezlerini ve safkan Holstein sürüleri-
ni karşılaştırmıştır. Bu çalışmada Norveç
Kırmızısı melez inekler sağlık, doğur-
ganlık ve buzağılama kolaylığı bakımın-
dan daha üstün olmaları nedeniyle
daha yüksek karlılık sağlamışlardır. NRF
x Holstein melezlerinin laktasyon başı-
na sağladığı net kar, İrlanda
Holstein’lerinin sağladığı kardan 130
Euro daha fazla olmuştur.

İsrail
İsrail’deki Habonim Çiftliğinin dünyadaki
en yüksek süt verimine sahip çiftlik oldu-
ğu söylenebilir. Sürüde %76’sı Holstein,
%17’si NRF melezi ve %7’si Montbeliarde
melezi olmak üzere toplam 434 inek
bulunmaktadır.

Çin
Çin’de yapılan denemenin amacı,
Holstein x Holstein'leri, Holstein x
Norveç Kırmızısı (NRF) melezleriyle kar-
şılaştırmaktı. Denemeye İç Moğolistan,
Hebei, Pekin, Jiangsu ve Şangay’dan on
üç çiftlik katıldı. 5 farklı NRF boğasından,
toplam 3.000 doz NRF tohumu kullanıl-
dı. Sonuçlar: NRF tohumu kullanıldığın-
da ilk tohumlamadaki tutma oranı,
Holstein tohumu kullanımına oranla çok
daha yüksekti.

Yapılan denemelerin 
sonuçlarına göre:
NRF x Holstein melezleri, safkan
Holstein’den daha üstün
• Holstein ve NRF x Holstein melezleri
arasında önemli bir verim farkı yok
• Holstein’e kıyasla Norveç Kırmızısı
tohumu kullanıldığında daha fazla döl

verimi
• Daha kolay buzağılama ve daha fazla
canlı buzağı
• NRF x Holstein melezleri, safkan
Holstein’den daha hızlı ürer ve daha
uzun yaşar
• Daha az mastitis ve diğer sağlık sorun-
ları
Safkan NRF'nin Holstein’den üstün oldu-
ğu özellikler 
• Döl verimi
• Mastitise karşı dayanıklılık
• Buzağılama kolaylığı
• Buzağıların ve ineklerin yaşama gücü

Sıcak iklimlerde Norveç 
Kırmızısı Özellikler
• Sıcağa dayanma kabiliyetinde bağışık-
lık sistemi çok önemlidir.
• Sıcaktan olumsuz etkilenecek ilk özel-
lik döl verimidir.
Bu nedenle, üstün bağışıklık sistemi ve
mükemmel döl verim özelliği sayesinde
NRF sıcak iklimlerde çok iyi performans
göstermektedir.

(Kaliforniya ve güney ABD, İsrail ve
Madagaskar’da ispatlanmıştır)
(Photo): Melez NRF x Holstein, İsrail.

                    • Süt içmek, obeziteyi engeller.  • Süt içmek medeni cesareti tetikler, tartıya çıkmaya korkmazsınız.
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sürede tüketilir ve rumen dolgunluğu
yeterince sağlanamaz. Gebeliğin son
döneminde hızla büyüyen uterusun,
rumene baskısı artar ve rumen hacmin-
de ciddi küçülmeler görülür. Rumenin
küçülmesinin iki önemli dezavantajı
bulunmaktadır. Doğuma küçülmüş
rumenle giren hayvanlar, doğum sonra-
sında yem tüketimlerini hızla artıramaz-
lar ve negatif enerji dengesini daha
yoğun yaşarlar. Diğer dezavantaj da hal-
kımızın çoğunlukla mide dönmesi olarak
adlandırdığı abomasum deplasman riski-
nin yükselmesidir. Küçülmüş rumen abo-
masumun deplase olmasını (yer değiştir-
mesini) kolaylaştırır.   Ancak yağ kullanı-
larak enerji içeriği artırılan ve miktar
kısıtlaması yapılan bazı çalışmalarda da
olumlu sonuçlar elde edilmiş olması
ilginçtir. Nitekim, Douglas ve ark.(2006)
kuru dönem boyunca canlı ağırlığın yak-
laşık %1’i kadar (7,4 kg) az miktarda kuru
madde verilen süt ineklerinde ortalama
14,3 kg kuru madde tüketen  kontrol

Düşük Enerji Orta Enerji
Başlangıç Kondüsyon Skoru 3,00 3,08
Bitiş Kondüsyon Skoru 3,55 3,62
Kesim Sonu Ağırlık,kg 710 722
Omental (Karın) Yağı,kg 17,5 28,1
Mezenterik (Bağırsak) Yağlar,kg 12,1 22,0
Böbrek Üstü Yağı,kg 6,0 9,9

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, kuru
dönemde enerji ihtiyacı çok düşük oldu-
ğu için küçük sapmalar bile   yağlanmala-
ra neden olarak, doğum sonrası yağ
mobilizasyonunu kolaylaştırabilmekte-
dir. Bu durumda kurudaki ineklere mut-
laka kısıtlı yemleme uygulamak gerekir.
Kısıtlama iki farklı şekilde yapılabilir.
1.Düşük enerjili yemlerle ad libitum yani
hayvanların önünde sürekli yem buluna-
cak şekilde beslemek.
2.Yüksek ya da orta derecede enerjiye
sahip yemleri miktar olarak kısıtlamak. 
Miktar olarak kısıtlamada verilecek yem
miktarı hayvanın tüketebileceği miktar-
dan çok az olacağı için verilen yem kısa

olarak oluşan BHBA ve NEFA gibi yağ
metabolitlerinin kandaki düzeyleri ile
doğum sonrası süt ineklerinde gözlenen
sorunlar arasında kuvvetli ilişkiler bulun-
maktadır. 
Kuru dönemde, hayvanın sadece yaşa-
ma payı faaliyetleri ve fötüsün gelişmesi
için besinlere ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaç
laktasyon dönemindeki bir hayvanın
ihtiyaçlarının çok altındadır. Aşağıdaki
grafikte kuru dönem ve bunu takip eden
laktasyon döneminde 35 kg süt veren bir
hayvanın ihtiyaç duydukları metabolik
protein ve enerji (NEL) ihtiyaçları görül-
mektedir.
İhtiyaçlar bu kadar farklı olunca besin
maddeleri yönünden laktasyondaki bir
hayvanın ihtiyaç duyduğundan daha az
yoğun ve miktar olarak daha az yem
verilmesi gerekir. Eğer bu ölçü iyi ayar-
lanmaz ise (çoğunlukla az vermeye
değil çok vermeye meyil bulunmakta-
dır) hayvanların kondisyonu yükselecek
ve arzu edilen 3-3,5 arası kondisyonun
skorunun üzerine çıkılacak ve vücutta
yağlanma başlayacaktır. Sahada kuru
dönem beslenmesi ile ilgili yaygın hata-
lardan en önemlisi hayvanların aşırı
kondisyon kazandırılmasıdır. Bu bazen
rasyon hazırlayanların hatası olabildiği
gibi,   bazen de rasyon hazırlayanların
bilgisi dışında, çalışanlar ya da diğer
ilgililer tarafından, yemini hızla tükete-
rek, uzun süre yemsiz kalan bu hayvan-
lara acıma hissiyle hareket ederek,
bilinçsizce diğer grupların tüketemedik-
leri yemler ya da ek kaba yemler veril-
mesi şeklinde olmaktadır. 
Aşağıdaki tabloda Nikkah ve ark (2009)
tarafından yapılan bir çalışmada bulu-
nan sonuçlar sunulmuştur. Çalışmada
laktasyonda olmayan süt inekleri kulla-
nılmış ve iki farklı düzeyde enerji ihtiva
eden rasyonlarla (1,2 Mcal/kg (Düşük
enerji) ve 1,4 Mcal/kg (Orta Enerji)) 8
hafta süre ile beslenmiş ve süre sonun-
da kesim yapılarak iç yağları yönünden
incelenmiştir. Kondisyon skorunda
sadece 0,07 birimlik bir artış, canlı
ağırlıkta ise sadece 12 kg’lık bir artış
olmasına karşılık, iç yağ miktarındaki
artış toplam olarak 24,4 kg olarak tes-
pit edilmiştir. Yani kondisyon skoru ve
canlı ağırlıkta önemli bir farklılık oluş-
mazken, iç yağ miktarlarında çok
önemli farklılıklar ortaya çıkmış. yem-
lerle alınan fazla enerji dışarıdan çok
belli olmayacak şekilde iç yağ olarak
birikmiştir.
Tablo  1. İki farklı enerji konsantrasyo-
nunda yem verilen sağılmayan hayvan-
larda iç yağ miktarındaki artış. 

Süt inekleri, uzun süren ve yoğun
metabolik faaliyetler gerektiren
iki laktasyon dönemi arasında,

yoğun sekresyon yapan meme bezleri-
nin ve yine yoğun bir fermentasyon ve
sindirim faaliyetlerini gerçekleştiren
rumenin (işkembenin) dinlendirilmesi,
hızla büyüyen fötüsün yeterince bes-
lenmesi, laktasyon döneminde vücutta
eksilen bazı besin madde rezervlerinin
tamamlanması için, bir süre kuruya
alınmak zorundadırlar.  Kuruya çıkarma
süresi standart olarak 60 gündür. Ancak
son yıllarda kuru dönem süresini kısalt-
maya yönelik çok sayıda araştırmaya
rastlanmaktadır.  Bir çok çalışmada, ilk
laktasyonunda olan hayvanlar hariç,
kuru dönem süresini 45 hatta 30 güne
kadar indirmenin herhangi bir olumsuz-
luğa yol açmadığı bildirilmiştir. Bu gibi
kısaltılmış kuru dönem uygulamaların-
da, iki farklı kuru dönem rasyonu yeri-
ne, tek bir kuru dönem rasyonu kullanı-
labilir. Böylece sık rasyon ve sık grup
değiştirmelerinin verdiği stres de orta-
dan kaldırılabilir. Kısaltılmış kuru
dönemde günlük süt verimlerindeki
muhtemel bazı düşüşler, laktasyon
süresinin uzatılması ile telafi edilebil-
mektedir.  Ancak başarılı bir kuru
dönem idaresi kuru dönem süresi ile
doğrudan ilişkili değildir. 
Kuru dönem beslemesinin önemli amaç-
larından biri de doğum sonrası oluşabile-
cek metabolik hastalıkların önlenebilme-
sidir. Başarılı bir kuru dönem beslemesi
ile doğum sonrası oluşabilecek bir çok
sorun en düşük düzeye indirilebilirken,
süt verimi de yükseltilebilmektedir. Kuru
dönem beslemesine bağlı olarak doğum
sonrası yem tüketiminde ve hayvanın
kondisyonunda önemli değişiklikler ola-
bilmektedir. Kısaca kuru dönemde hay-
vanın yağlılık durumu ve yem tüketim
düzeyi, doğum sonrasında çoğunlukla
oluşan negatif enerji dengesinin şiddeti-
ni dolaysıyla karaciğerde yağ birikimini
etkileyen en önemli iki faktördür.
Karaciğerdeki yağlanma ve buna bağlı

Prof.Dr.Behiç COŞKUN
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA

Kuru dönemde 
kısıtlı yemleme 

Şekil 1. Kuru dönem ve Laktasyondaki
süt ineklerinde besin madde ihtiyaçları

Şekil 2. Doğum öncesi yem tüketimi kısıtlanan hayvanlarda doğum sonrası yem tüketimi 
(Douglas, 2006)

• Hoşlandığınız kişiye bir şeyler içmeyi değil, süt içmeyi teklif edin. Farklı olun. • Süt içerken doktora                       
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dık,
Doksan gündür süt taban fiyatı
belirlenemedi.
Ulusal Süt Konseyi bir litre çiğ
süt maliyetini 110 kuruş olarak
belirledi ancak hala süt 70-90
kuruştan toplanıyor.Üç aydır
üreticiler tabiri caizse Bakanlığın
kapısında yatıyorlar ancak sonuç
alamıyor.Bakanlık buna seyirci
kalıyor.
*USK da 20 Mart’tan bugüne
kadar 6 kez toplantı yapıldı

uzlaşma olmadı,
*Bakanımıza 3-4 kez heyetler
gitti anlattı olmadı,
*Başbakanımıza mektup gön-
derdik ama hiç ses çıkmadı,
*Basın açıklamaları yapıldı yine
olmadı,
Bir litre süt üreterek 20 kuruş
zarar ediyoruz.Kardan geçtik
maliyetimizi verin diyoruz.
Derdimizi kimseye anlatamıyo-
ruz. Hiç kimse bu süt üreticisine
yazık artık, dertlerine bir el ata-

lım demedi,
Bizler de sesimizi duyurmak için,
bu kadar uzlaşma şartlarını zor-
ladıktan sonra;
*Fransız çiftçisi gibi ineklerimiz-
le yollarda mı yürüsek?
*Meclisi beyaza mı boyasak?
*Belçikada ki gibi polisi sütle mi
yıkasak?
*Yunanistan daki gibi otoyolları
traktörlerimizle mi kapatsak?
*Süt fabrikalarının önünde
mitingler mi yapsak?

Hiçbir sektörde üretci, sanayici-
nin kölesi olmamıştır ve hiçbir
bakanlık bu kadar duyarsız kal-
mamıştır.
Gerçekten hepsine teessür ve
teessüflerimi arz ederim.

Saygılarımla...

Ü
ç yıldır süt fiyatının 70-90
kuruş bandında seyretme-
sini hiçbir mantık bana

açıklayamaz. Hangi açıdan
bakarsanız bakın;
*Yıllık enflasyon açısından
bakarsanız sadece haziran ayın-
da dolar 1.80 den 1.95 e çıktı,
*Yem süt paritesine bakarsanız
bir litre süt ile 900 gram yem
alabiliyoruz,
*Saman ve yoncayı artık yurt
dışından getirmek zorunda kal-

Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

Gerçekten yetti
artık!!!

grubuna göre doğum sonrasında kuru
madde tüketimi (Şekil 2) süt verimi, kon-
disyon kaybı, kan NEFA ve BHBA değerle-
ri bakımından olumlu sonuçlar alınmış-
tır. Kısıtlamada rasyona yağ katmanın
önemli bir avantajı görülmemektedir.  
İkinci kısıtlama metodu ise,  miktar kısıt-
laması yapılmaksızın, rasyonlarda yüksek
oranda ve düşük kaliteli kaba yemlerle
hayvanların önünde sürekli yem bulun-
durularak yapılır.  Burada daha çok kulla-
nılan ve tercih edilmesi gereken kaba
yem hububat samanlarıdır. Hububat
samanlarının bu dönemde ön plana çık-
masının en önemli nedeni enerji düzey-
lerinin düşük olması, dolgu maddesi
özelliğinin yüksek olmasıdır. Kuru
dönemde yüksek oranda saman kullanı-
mının aşağıdaki faydaları bulunmaktadır.
•Saman kullanımı ile yukarıda bahsetti-
ğimiz iki dezavantajın önüne geçilmiş
olur. Saman kullanımı ile rumenin küçül-
mesini engeller, doğum sonrası negatif
enerji dengesi daha hafif seyreder ve
abomasum deplasmanı riski azalır.
•İngiltere, Fransa, İrlanda ve İsviçre’de
277 büyük sütçü sığır işletmesinde
27.000 sığır üzerinde yapılan kontrolü
olmayan bir saha çalışmasında doğuma
yardımda %53, hipokalsemi vakalarında
%76, eşini atmama vakalarında %57 ve
abomasum deplasmanlarında %85 ora-
nında bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. 
•Yine sağlıklı veri elde edilememesine
karşın negatif enerji dengesinden kay-
naklanan kondüsyon skorunun azalması,
dölverimi bozuklukları ve ayak hastalık-
larında da belirgin düzelmeler gözlem-
lenmiştir.
•Yine veriler net olmamakla birlikte yük-
sek enerjili ileri gebe rasyonlarını tüke-
ten hayvanlara göre doğum sonrası süt

veriminde hafif düşüler gözlenebilmekte
ve süt verim piki de daha geç zamanda
oluşmaktadır. Fakat, ileri gebe dönemde
büyük oranda saman tüketen bu hay-
vanlarda pik veriminin daha uzun sürdü-
ğü ve persistensi olarak ifade edilen süt
verimindeki azalış eğiliminin daha yavaş
olduğu bildirilmektedir.
•Saman düşük düzeyde potasyum içer-
diğinden,  ileri gebe dönemde daha az
anyonik tuz kullanılarak, rasyonlar anyo-
nik hale getirilebilmektedir. 
•Saman temini kolay bir yem olduğu
için, bu uygulamanın sahada yaygın ola-
rak kullanılabilme imkanı vardır. 
•2012 yılında olduğu gibi saman fiyatla-
rının çok yükseldiği ekstrem yıllar hariç,
uygulama rasyon maliyetlerini düşür-
mektedir.
•Kısıtlı yemleme, miktar kısıtlaması şek-
linde yapıldığında gruptaki hayvanlar
arasında eşit yem tüketiminde sorunlar
yaşanmaktadır. Halbuki saman kullanıla-
rak yapılan kısıtlamada sürekli hayvanla-
rın önünde yem bulunduğundan grupta-
ki hayvanlar arasında yem tüketimi açı-
sından önemli farklılıklar olmamaktadır.  

Uygulamada dikkat 
edilecek noktalar  
•Saman kullanımı rasyonun yapısına
bağlı olarak günde 5-7 kg arasında olabi-
lir. Genel prensip tüketilen kuru madde-
nin yarısının samandan oluşması şeklin-
dedir.
•Samanın yeteri kadar küçültüldüğün-
den emin olunmalıdır. En uygun uzunluk
5-7 cm kadardır. 
•Rasyonun yapısında nemli ve sulu
yemlerin olmadığı durumlarda hayvan-
ların yemleri seçmeleri kolaylaşmakta
ve bazen verilen samanın tamamı tüke-

tilemediğinden bir yetersizlikle karşıla-
şılabilir. 
•Samanı ayrı bir yemlikte parçalanma-
dan balya halinde hayvana vermek,
saman tüketimini azaltabilir. 
•Vitamin ve mineral ihtiyaçlarının yete-
rince karşılandığından emin olunmalıdır. 
•Her gün taze yem verilmeli artan yem-
ler sık sık temizlenmelidir. 
•Eğer hayvanların önünde yem artıyorsa
artık yemler günlük olarak temizlenmeli-
dir. Yüksek saman ihtiva eden rasyonlara
aaptasyon uzun sürebilir (7-10 gün). Bu
nedenle yem değişikşiğini bu adaptas-
yon süresi dikkate alınarak tedrici olarak
yapılmalıdır.
Sonuç olarak doğum sonrası problemler
ve süt verimini dikkate aldığımızda,
yukarıdaki anlatılanlardan anlaşılacağı
üzere kuru dönemde mutlaka besin
madde kısıtlamasına gidilmesi ve hay-
vanların yağlanmasının önlenmesi
gerekmektedir. Her iki kısıtlama şeklini-
nin karşılaştırıldığı bir araştırmada da,
saman ilave edilerek içerik yönünden
kısıtlama yapmanın daha avantajlı oldu-
ğu kuvvetli şekilde vurgulanmıştır
(Janovick ve Drackley, 2010). Kısıtlamayı
miktar ya da içerik açısından yapmak
arasında tercih yapmak gerekirse, benim
tercihim saman gibi düşük kaliteli kaba
yemleri fazla miktarda kullanarak içerik
kısıtlaması  yapmak yönünde olacaktır. 
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affect intake or milk production in early
lactation. J. Dairy Sci.91:1067–1079.

                     danışılmaz.  • Süt içen ülkelerde vergi verme oranı yüksektir.   • Süt içmek, cinsel verimliliği arttırır. 
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• Kahvenin içine süt değil, sütün içine kahve katarsanız hesap az gelir ve marjinal fayda yükselir. 

22Nisan akşamı Sabiha
Gökçen Havalimanı’ndan
kalkan uçağımız ile İsrail’e

olan yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 1
saat 45 dakika süren yolculuğumuzdan
sonra, Tel Aviv Havalimanı’na indik. Bizi
bekleyen rehberimiz ile birlikte Tel
Aviv’in en güzel otellerinden biri olan
Rönesans Oteli’ne geldik. Yorgun oldu-
ğumuz için odalarımıza yerleşip güzel
bir uykuya geçtik. Sabah güzel bir deniz
manzarası ile uyandığımız otelimizde
hızlıca hazırlanıp kahvaltımıza indik.
Zengin bir kahvaltının arkasından Tel
Aviv’de kısa bir şehir turu ile başlayan
gezimizi yöresel tatlardan oluşan öğle
yemeğimiz ile tamamladıktan sonra
Osmanlı izlerini taşıyan Hayfa şehrine
geldik. Şehirde Osmanlılar döneminden
kalan camii ile birlikte tarihi yerleri gez-
dik. Daha sonra gezimizin amacını oluş-
turan ilk işletme ziyaretimizi gerçekleş-
tirdik. Aile işletmesi şeklinde olan çiftlik
aynı zamanda ekoturizm işletmesi ola-

Geno Turkey firmasının düzen l
İsrail çiftlik gezisine katıldık...

rak da çalıştırılan hizmet vermekte oldu-
ğu ifade edildi. 
Yorgun olarak odalarımıza döndüğü-
müzde akşam olmuştu. Kısa bir dinlen-
menin ardından Tel Aviv’de deniz kena-
rındaki restoranımızda yöresel tatlarla
birlikte güzel bir balık ziyafeti çekip oda-
larımıza çekildik.
Gezimizin ikinci günü sabah erken saat-
lerde kalktık, hızlıca yaptığımız kahvaltı-
nın arkasından görmeyi planladığımız
işletmelere, Nazareth‘e doğru yola
koyulduk. 
(23-04-2013 Harni çiftliği)  40 litre  orta-
lama süt verimi, %30 cross-breeding,
Norveç kırmızısı melezleri  için çiftliğin
veterineri artık zor doğum vakalarının
olmadığını bu nedenle zor doğum alet
ve ekipmanlarının depoya kaldırıldığını
söyledi. Ayrıca mastitis ve tırnak sorunla-
rının en aza indiğini melez ineklerin çok
dayanıklı ve çok zor hastalandığını belirt-
ti. İşletmede kuru dönem ortalaması 2
ay ve günde 3 kez sağım yapılıyor. Ayrıca

işletme sahibi de, melez ineklerden
doğan erkek buzağıların çok hızlı geliş-
tiğini ve mükemmel besiye geldiğini
söyledi. 
Daha sonra Kibus Çiftliği’ne geçtik.
İşletmenin günlük 42 litre süt ortalama-
sı vardı. Bütün çatı güneş enerji sistemi
ile kaplı ve işletmenin elektrik ihtiyacı
bu kollektörlerden  karşılanıyor, fazlasını
satıyorlardı.
İsrail’in en büyük merkezi yem üretim
yerini görme şansımız da oldu. Oldukça
büyük kapasiteli idi. Oradan İsrail’de yıl-
lardır başarı ile büyükbaş hayvan üreti-
mi yapan Kibutzlara geldik. Teknik açı-
dan son yıllarda önemli araştırma ve
geliştirmelere imza atmış olmalarına
rağmen terk edilmişlik görüntüsünde ve
bakımsız olan çiftlikten ayrıldıktan sonra
tekrar son yıllarda başarılı melezlemele-
rin yapıldığı çiftliklere geldik. 
Josef Çiftliği 125 inek kapasiteli ve
işletmede otomatik sağım yapılıyor,
son 4 yılda (NRF) Norveç Kırmızısı Irkı

ile melezleme yapılıyor. Melezlemeye
başlarken süt üretimi düşer diye kork-
muşlar ama süt üretiminde düşme
olmamış hatta laktasyon sayısı artmış.
İnek başına yılda 12 ton süt alıyorlar-
mış. İneklerde gebelik başına ortala-
ma 1,7 tohumlama sayısı varmış.
Ayrıca melez buzağılar çok hızlı gelişi-
yormuş.
Son derece bakımlı temiz bir çiftlik olan
son çiftliğimiz ayrıca Türkiye’den göç
eden bir ailenin üretim yaptığı çiftlik
olması nedeni ile de bizim için oldukça
ilginçti.  Sevim Teyzenin Çiftliği olarak
isimlendirdiğimiz bu çiftlik 160 baş
kapasiteli ve otomatik sağım yapılıyor.
Süt ortalaması 32 litre, Yaz sıcakların-
dan kaynaklanan kısırlığı Norveç kırmı-
zısı melezleriyle çözüm üretmişler. 6
yıldır (NRF) Norveç Kırmızısı Irkı ile
melezleme yapılıyor Sevim Teyze 1951
yılında Muğla Milas’tan gelmiş, bizimle
Türkçe konuştu. Melezlerin döl tutma
oranı yüksek ve kolay doğum özelliği-
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   n lediği
  

nin olduğunu, uysal mizaçlı hayvanlar
olduğunu, mastitis, ayak- bacak ve tır-
nak sorununun en aza indiğini söyledi.
Melezleme sonrası süt verimlerinin
düşmediğini, gelirlerinin arttığını
belirtti.
Geceyi Tiberias‘ta göl manzaralı güzel
bir otelde geçirdik.
Gezimizin son günü turistik açıdan
oldukça etkileyici ve güzeldi. -400 m.
derinlikteki ölü denizin tüm ihtişamını
görmek, tüm dinler için çok önem taşı-
yan Kudüs’te Müslümanlar için önemli
olan Kubbet-üs Sahra; Haram-ül Şerif,
Mescid-i Aksa ziyaret edildi. Tüm tarihi
yerler ziyaret edildikten sonra Ağlama
duvarının arka tarafından yürüyüş yolu
ile Zeytinli dağına ulaştık. Şehrin muh-
teşem panaromik görüntüsü izlendikten
sonra otelimize dönüş yapıldı. Kudüs’te
gece konaklamasından sonra sabahın
erken saatlerinde Türkiye’ye dönüş ger-
çekleşti.
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etti; ‘Türkiye’de ölçek büyümeli, büyük
ölçekli işletmeler teşvik edilmeli ve bunlar
üzerinden destekler verilmelidir. Üretici
ve sanayici zarar ederse, tüketici de zarar
eder bunu düşünerek hareket etmek
lazım. Yem üretimi desteklenmeli, yemde
KDV düşürülmeli, yem fiyatlarının yük-
sekliği ve üreticinin kazanmamasından
dolayı hayvanlar kesime gidiyor. Fiyat
artışları devam ettiği sürece kayıt dışılık
artacak ve ülke olarak zarar eder konuma
geleceğiz’ dedi. 
Etbir Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Bılıkçı; hayvancılık sektörünün %20,5
büyüdüğünü, ithalatın zayıfladığını ve
bundan sonra uzun vadeli ihracat yapabi-
lir hale gelebileceğimizin altını çizdi. 
Tüsedad Yönetim Kurulu Üyesi Sencer
Solakoğlu, süt hayvancılığının sorunlarını
özetleyerek, bilinmesi gereken önemli
noktalar hakkında faydalı bilgiler verdi.
Sütte pazar payının yüksek olduğunu
belirterek Çin örneğini verdi. Pazar payı
yüksek olmasının yanında pazara süt sağ-
layan üreticilerinin durumlarının hiç de
iyi olmadığını, çiftliklerin para kazana-
madığını ve bu sebeple borçlarını ödeye-
mediğini ifade etti. Süt çiftliklerinin bu
koşullar altında büyümeye devam etme-
sinin imkansız olduğu hatta böyle giderse
süt işletmelerinin kaçınılmaz sonunun bir
bir kapanmak olacağını kaydetti. 
Solakoğlu konuşmasının devamında;
‘Sorunların çözümü doğru yapılan fiyat
politikasından geçer. Çözüm noktası
basit; 1 kg süt ile ne kadar yem alabiliyo-
ruz? Bunu dünya üzerinde kabul görmüş
bir kuralı vardır. 1 litre süt= 1,5 kg yem.
Bunun üzerine söylenecek söz yok ama

Türkiye’de 
hayvancılığın 

bugünü ve yarını 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftlik Hayvan Hekimliği Kulübü, I. Çiftlik Hekimliği
Kulübü Sempozyumunu 24 Nisan 2013’de İstanbul Üniversitesi veteriner Fakültesinde düzenledi. 

Bu yıl ilki düzenlenen ve geleneksel-
leştirilmesi öngörülen sempozyum
özellikle son sınıf öğrencileri tara-

fından büyük ilgi gördü. Sempozyumda
ana tema altında; Et hayvancılığı ve ülke
hayvancılığı karlı mıdır? Gelecekte nasıl
olması bekleniyor?, Sektöre yatırım yap-
manın riskleri nelerdir?, Devlet desteği
yeterli midir, neler yapılması gerekir?,
Devletin gelecekteki hayvancılık planları
nasıldır?, Hayvan ithalatı hayvancılık sek-
törüne ve ülkemize nasıl etki yaptı?, Süt
fiyatları istenilen düzeyde mi?, Genel
anlamda hayvancılıkta mevcut sorunlar ve
yapılması gerekenler nelerdir? sorularına
yanıt aranmaya çalışıldı.
Sempozyuma Türkiye Süt Et, Gıda
Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (Setbir)
Başkanı Murat Yörük, Et Üreticileri
Birliği (Etbir) Başkanı Mustafa Bılıkçı,

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Üyesi
Sencer Solakoğlu, İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Zootekni Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Altınel, GTHB
Hayvan Sağlığı Daire Başkanlığı’ndan
Veteriner Hekim Serdar Günyel konuş-
macı olarak katılmışlardır. Sempozyum
konuşmacılarının bir kısmının sunumları-
nın kısa özetleri şöyledir;
Setbir Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Yörük konuşmasında; Süt hayvancılığı
stratejik önemde olduğundan, süt fiyatla-
rına gereken müdahale yapılması ve kont-
rol altında tutulması gerektiğinden, tarla
ve meraların hayvancılığımız için büyük
önem arz ettiğinden ve ülkedeki mera
sorununun bir an evvel çözüme kavuştu-
rulması gerektiğinden aksi takdirde veri-
len desteklerin anlamı olmadığından bah-
setti. Yörük konuşmasına şöyle devam

biz hala konuşuyoruz! Süt kalitesi düzel-
tilmeli ve bu yönde desteklenmeli.
Çiftlikler sadece süt üretiminde değil,
kaliteli düve yetiştirmede de öne çıkma-
lı. Kaba yemini işletmeler kendileri
yetiştirmeliler, aksi halde fiyat artışının
üstesinden gelmek çok zor. Çiftlikler
olarak çevre konusunda bilinçlenmeli-
yiz. En önemli sorunumuz dışkı, bunu
gübre olarak kullanabilmeliyiz. Bunun
yanında kompostlama sistemi teşvik
edilmelidir. Verimlerimizin artmasında
çiftçilerin bilinçli olması çok önemli,
çiftçiler bilgiyi ve teknolojiyi kullanabil-
dikleri sürece başarıya ulaşabilirler’ şek-
linde konuştu.
İstanbul Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Altınel hayvancılıkta sorun-
ların ortak olduğunu, birlik olmadan
çözülemeyeceğinin, mera kullanımı yay-
gınlaştırmak için kamu arazileri mera
olarak dağıtılması gerekliliğinin önemini
vurguladı. 
Altınel konuşmasını şöyle sürdürdü;
‘Hayvancılıkta genetik zorlamaya gidil-
meden yine de ıslah çalışmalarına devam
edilmeli. Bitkilerde GDO, hayvanlarda
antijen ve antikor üretebilen hastalığa
dayanıklı ırklar planlanıyor. Ülkede
damızlık hayvan sıkıntısı var bunu aşma-
mız gerekiyor. Bakanlığımız hayvan has-
talıkları ile mücadele konusunda başarılı
olamadı. Bununla ilgili çalışmalar yapıl-
malı’. Yoğun katılımla gerçekleşen ve
özellikle sektöre yeni girecek olan son
sınıf öğrencilerin ilgi gösterdiği sempoz-
yuma gelecek yıl ülke çapında katılım sağ-
lanması planlanıyor.

• Süt içerseniz doktor yazısı ve reçete okumazsınız.  • Düzenli süt içenlerin dişleri güzel olur.
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• Süt içmeyen birinin araba kullanması, araba kullanırken süt içen birinden daha tehlikelidir.                       
18

si hastalığa karşı alınabilecek önlemler-
dir.’ 
Ketozis ve karaciğer yağlanmasına da
değinen Yavuz,  bu tür hastalıkların ferti-
liteyi düşürdüğünü, immun sistemin
zayıfladığını ve buna bağlı olarak metrit,
mastit süt humması gibi hastalıkları deva-
mında getirdiğini ifade etmiştir.

Doğumdan sonra besleme; Laktasyon
dönemini, doğumdan sonraki ilk 10 hafta,
doğumdan sonraki 10-20. haftalar arası,
doğumdan sonra 20. haftadan kuru döne-
me kadar geçen süre olarak ele alabiliriz.
Bu 3 dönemi belirlerken süt verimine,
yem tüketimine ve canlı ağırlığı dikkate
almalıyız. Eğer doğumdan sonra yüksek
süt verimli inekler enerji bakımından
eksik beslendiği takdirde, enerji eksikliği-
ni karşılamak için vücuttaki yağ rezervle-
rini kullanma zorunda kalacaklardır ve
sonucunda ketozis meydana gelecektir.
Yavuz, sıcak stresinde besleme stratejile-
ri için, hayvanlar için en düşük – 13C ve
en yüksek sıcaklığın + 25C° uygun olaca-
ğına değinmiş ve sıcaklık faktörünün süt
sığırcılığında ciddi ekonomik kayıplara
yol açacağını ifade etmiştir. Stresin başla-
dığı sıcaklık nem oranlarının 24 C°- % 80
nem, 27 C°- % 65 nem, 30 C°- % 40 oldu-
ğunu belirtmiştir. Yavuz, hayvanlarda
sıcak stresinin etkilerini, süt veriminin

Tüsedad-ANC işbirliğinde 27. 
bilgilendirme seminerini gerçekleştirdi

Seminer konuşmacılarından Prof. Dr. Melih Yavuz konuşmasında çiftlik karlılığını etkileyen
besleme faktörleri arasında; yem ve hammadde fiyatları, doğru ve fırsatçı satın alma, doğru ve

doğru uygulanan bir besleme programı, iyi ve aktif bir gruplama stratejisi olarak sıraladı. 

Son yıllarda yüksek verimli sürüler-
de sağlık problemleri nedeniyle
sürüden çıkarılan hayvan sayısına

dikkat çekti ve 2007 yılında sürüden ayrı-
lan inek oranının %23,6 olduğunu kay-
detti.  Bu oranın %26,3’ü döl verimi prob-
lemleri, %23’ü meme problemleri, %16’sı
düşük verim, %16’sı ayak hastalıkları,
%8’i kompleks problemler, %5,5’i diğer
çiftliklere satış ve %3,7’si diğer hastalık-
lar sebebiyle sürüden çıkarılmaya sebep
olmuştur. Yavuz sunumuna şu cümlelerle
devam etmiştir; ‘Yüksek verimli inekler
Mastitis, hipokalsemi, ketozis, asidozis,
ayak problemleri ve döl verim problemle-
ri ile karşı karşıyadır. Bu Sebeple besleme
stratejisi bu noktada büyük önem arz
etmektedir.’
Kuru dönem beslemesi için sözlerine
şöyle devam etmiştir; ‘ İyi bir kuru dönem
beslemesi yüksek süt ve döl verimi sağlar-
ken, olası metabolik hastalıklara yakalan-
ma riskini de azaltır. 

Kuru dönem; İneklerin doğumdan yakla-
şık 2 ay önce sağılmaksızın geçirdiği
dönemdir. Kuru dönemin ilk 4-5 haftası
meme ve rumenin dinlendirilip yenilendi-
ği dönemdir. Son 3-4 haftası ise hayvanın
metabolizmasının ve rumenin laktasyon
dönemindeki beslemeye alıştırıldığı
dönemdir. Kuru dönemde hayvanlarda

kuru madde tüketiminin düştüğünü görü-
rüz, bunun nedeni hormonal değişimler,
sindirim sisteminde yemlerin geçiş hızının
azalması ve buzağının ineğin karın boşlu-
ğunu doldurmasıdır.’
Yavuz, kuru dönem kondisyon skorunu
yüksek kondisyonlu inekler ve düşük kon-
disyonlu inekler olarak incelemiş olup
sunumunu şu şekilde devam ettirdi;’
Kondisyon puanı 4 ve üzeri olursa, buza-
ğılamadan önce yem tüketimi kabiliyeti
düşük olur, sağım dönemi başlangıcında
iştah düşer, metabolik ve sindirim sistemi
bozuklukları artar, gebe kalma oranı
düşer. Kondisyon puanı 3 ‘ün altında
olursa, hayvan kabiliyeti olan pik verimi-
ne ulaşamaz ve sağım dönemi toplam süt
verimi 500-1000 kg daha az olur. Kuru
dönemde kondisyonun düşmesi ile birlik-
te birçok hastalık ortaya çıkmaya başlar.
Bunlardan biri hipokalsemidir.
Hipokalsemi, yüksek süt verimine sahip
ineklerin kuru dönemde fazla kalsiyum
içerikli rasyonlar ile beslenmesi sonucu
ortaya çıkan, doğum felci olarakta bilinen
ve büyük ekonomik kayıplara sebep olan
bir hastalıktır.’ Yavuz hipokalsemi ye
karşı alınabilecek önlemleri şu şekilde
sıralamıştır; ‘doğuma 3 hafta kala hipo-
kalsemiyi dikkate alan bir rasyon, düşük
kalsiyum, anyonik rasyon, baklagillerin
kısıtlanması ve kondisyonun düzenlenme-

azalması, döl verimi problemleri, yem
tüketiminde azalma, havyan sağlığının
olumsuz etkilenmesi olarak açıklamıştır.
Sıcaklık stresini en aza indirmek için alı-
nacak önlemler için;
• Yeterli suluk sağlanması
• Gölgeliklerin yeterli olması
• Sağım ünitesine gidiş mesafesinin azal-
tılması
• Bekleme zamanlarının kısaltılması
• Havalandırmayı arttırma
• Sağım bekleme ve çıkışlarının serinletil-
mesi
• Doğuma yakın ineklerin serinletilmesi
gerektiğini vurgulamıştır.
Yavuz ayrıca rasyon değişikliği için şunla-
rı söyledi; ‘Lifli ve lifli olmayan karbon-
hidratlara bağlı olarak, lif ineklerin vücut
ısını artırabilir. Ancak lif rumen sağlığı
için çok önemlidir. Sıcak stresi altındaki
inekler asidoz riski taşımaktadır. Ayrıca
sıcaklık su gereksinimini arttırmaktadır.
Su vücutta sıcaklığın eşit dağılmasını sağ-
lar. Bu nedenle su canlıların yaşamsal
faaliyetleri için çok önemlidir.
Sıcaklığa bağlı olarak yemleme stratejile-
ri oluşturulmalıdır. Örneğin; öğün sayısı-
nı arttırmak, hayvanları günün serin
zamanlarında yemlemek, yemin yemlikte
kızışmamasının önlenmesi alınacak
önlemlerden bazıları olduğunu ifade
etmiştir.
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UZMAN GÖRÜŞÜ

Kaliteli çiğ süt üretimi anlamında,
hijyen uygulamaları ve
dezenfeksiyonun önemi -2-

Süt sığırı işletmesindeki 
kritik kontrol noktaları
1- Çiftlik girişleri

2- Yem depoları ve silaj çukurları
3- Revir ve buzağılıklar
4- Yemlik, suluk ve yataklıklar
5- Personel hijyeni
6- Meme hijyeni
7- Sağımhane ve süt soğutma ünitesi

1. Çiftlik girişleri  
Çiftliklere her gün, sevkiyat araçları, iş
makineleri, çalışan personel ve misafirler
gibi çiftlik dışındaki mikroorganizmaları
çiftlik içine taşıyan pek çok aracı girer ve
çıkar. Çiftlik dışından aracılar ile çiftlik
içine taşınan mikroorganizmalar bağışık-
lık olmayan hayvanlarda kolayca hastalı-
ğa yol açar. Bu neden ile çiftlik girişlerine
dezenfektanlı solüsyon havuzu ve dezen-
feksiyon tünelleri yaptırılmalıdır.

2. Yem depoları ve 
silaj çukurları  

Yem depoları ve silaj çukurlarında üre-
yen bakteri, küf ve mantarlar yemlerin
kısa sürede bozulmasına ve hayvanları
için ölümcül tehlike oluşturmasına
neden olurlar. Yem depoları düzenli ola-

rak, silaj çukurları da her boşaldığında
dezenfekte edilmelidir.

3. Revir ve buzağılıklar  
Çiftliklerdeki hayvan revirlerinde sürekli
hasta hayvan bulundurduğundan mikro-
organizma yükü oldukça yüksektir. Bu
nedenle sürekli dezenfekte edilmelidir.
Çiftliklerdeki buzağı yetiştirme bölmeleri
ve buzağılıklarda her daim ishal, öksürük
ve aksırık bulaşma yollarına maruz kalır,
bu nedenle her zaman temiz tutulmalı
zemin ve duvarları dezenfekte edilmelidir.

4. Yemlik, suluk
ve yataklıklar  

Çiftliklerdeki yemlik ve suluklar gerek
yem artıkları gerekse bulaşan ağız-
burun akıntıları nedeniyle mikroorga-
nizma üretme ve bulaştırma riski yüksek
yerlerdir. Bu nedenle düzenli olarak
dezenfeksiyon gerektirir. 
Çiftliklerdeki hayvan yataklıkları dışkı
ve idrar yükü nedeniyle oldukça tehli-
kelidir. 
Düzenli olarak değiştirilerek kuru tutul-
malı, özellikle alt kısımları çok iyi dezen-
fekte edilmelidir. Aksi takdirde mastitis
ve cilt hastalıkları olmak üzerek pek çok
probleme yol açabilir.

5. Personel hijyeni  
• Sağımhane ve soğutma hanede görev-
li personel el hijyeni konusunda titiz
olmalıdır.

• Çiftliklerdeki kritik ünitelerin girişleri-
ne mutlaka dezenfektanlı paspaslar yer-
leştirilmelidir.

• Soğutma tankıyla ilgili personelin saç
dökülmesine karşı şapka veya bone giy-
mesi, çalışma esnasında ter silme, hap-
şırma ve öksürme gibi davranışlardan
uzak durması gerekmektedir.

6. Meme hijyeni  
Mastitis hastalığı

Geniş anlamda tanımı
Patojen (hastalık yapıcı) mikroorganiz-
maların meme içine girerek oluşturduğu
yangılı bir hastalıktır.
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• Sağım esnasında oluşan mekanik 
yaralanmalar.

• Sütün tam olarak indirilmemesi.
• Besleme ve yem hammaddelerinin 

etkisi.
• Hava durumu ve iklimler.
• Genetik nedenler ve ırkın etkisi.
• Süt veriminin etkisi.
• Yaş ve hormonların etkisi.
Mastitis ile mücadele bir bütündür.

Mastitisten korunmak 
için makineli 
sağımda dikkat edilmesi
gereken noktalar
1. Sağım makinelerinde meme başlıkla-
rı meme uçlarının dibine kadar takılma-
malıdır.
2. Vakum regülâtörünün ayarları kontrol
edilerek, bakımı zamanında yapılmalıdır.
3. Vakum göstergesi ve pulsatörler her
sağımda kontrol edilmelidir.
4. Sağımın sonuna doğru memeye
masaj yaparak memede süt kalması
önlenmelidir.
5. Süt borusunda süt akışı bittiğinde
vakit geçirmeden vakum kapatılarak
sağım başlıkları çıkarılmalıdır. 

Hiperkeratosis
Sağım makinesi kullanım hataların-
dan kaynaklanan meme epitelyum
dokusu arazlarıdır. Hiperkeratosis
meme ucundaki koruyucu mekaniz-
mayı bozar ve memeyi mastitise daha
hassas hale getirir.

Teknik anlamda tanımı
Süt sığırlarında memenin normal flora-
sında bulunan bakterilerin, taşıma-
nakil, soğuk - rutubet, uygunsuz barınak
koşulları, yanlış sağım ve sağım tekniği,
sağlıksız ortamlar vb. nedenlerin yanın-
da yanlış veya tam olmayan tedavi
sonunda saprofit (çürükçül) mikroorga-
nizmaların patojen (hastalık yapıcı) hale
dönüşmesi ile ortaya çıkan yangısal bir
hastalıktır.

Mastitis temelde 
ne yapar? 
• Süt üretimi düşer.
• Hasarlı meme dokuları hiçbir 

zaman iyileşmez.
• Memenin yeniden hastalanma 

riski artar.

Mastitise neden olan 
başlıca faktörler 
• Organ hastalıkları ve genel 

durum bozukluğu.
• Meme ve meme başında oluşan 

yaralar.
• Sütteki karakteristik bozukluklar.
• Memenin anatomik yapısı.
• Sütün akış hızı.
• Sağımda memeye enfeksiyon 

etkenlerinin bulaşması.

Mastitisin neden olduğu ekonomik kayıpların yüzde dağılımı

Mastitisten korunmak için rutin 10 önemli adım

Meme hijyeni değerlendirmesi
Her süt işletmesinde memenin hijyeni ve
memenin temizliği, sağlıklı ve kaliteli süt
üretimi için ön koşuldur. Bu değerlendir-
me mastitise karşı profilaksi (hastalıkları
önlemek amacı ile yapılacak önlemler)rd
olarak hizmet vermektedir. Çiftlikteki sağ-
mal hayvanların en az %80’i ilk kategoride
olmalıdır. Sağmal sürünün %10’dan fazla-
sı 4. kategoride sınıflandırılsa o işletmede
acilen hijyen tedbirleri alınmalıdır. 3. ve 4.
puanlama kategorilerinde, sağmal sürüde
yüksek oranda mastitis hastalığı olduğu
yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. 

7. Sağımhane ve süt soğutma ünitesi  
• Sağımhane ve süt soğutma üniteleri
süt kalitesini ve mastitis hastalığının yay-
gınlaşmasını etkileyen en önemli yerdir.
Bu nedenle;
1. Ekipmanların maksimum düzeyde kir-
lerden arındırılması,
2. Ekipmanların maksimum düzeyde
mikroorganizmalardan arındırılması,
3. Ekipman yüzey ve parçalarının ömür-
lerinin uzatılması,
4. Memeden memeye hastalık bulaşma-
sının engellenmesi gerekmektedir.

Mastitisten korunmak için makineli sağımda dikkat edilmesi gereken noktalar

1. Sağım makinelerinde meme başlıkları meme uçlarının dibine kadar takılmamalıdır.
2. Vakum regülâtörünün ayarları kontrol edilerek, bakımı zamanında yapılmalıdır.
3. Vakum göstergesi ve pulsatörler her sağımda kontrol edilmelidir.
4. Sağımın sonuna doğru memeye masaj yaparak memede süt kalması önlenmelidir.
5. Süt borusunda süt akışı bittiğinde vakit geçirmeden vakum kapatılarak sağım başlıkları çıkarılmalıdır. 

• Süt eğitime yardımcıdır. Sütle bir sürü deney yapabilirsiniz. Yoğurt, peynir, ayran ve tereyağı yapmayı                     
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ikiye ayrılır. Ancak temizleme ajanı her
ikisini de içine alır. Deterjanlar kalıntı-
nın ortamdan uzaklaştırılmasına yardım
eder ve kirlerin süspansiyon halinde
kalmasını sağlayarak durulama boyun-
ca ortamdan uzaklaşmasına yardım
etmektedir. 
Deterjanların diğer önemli bir görevi de
süt taşı oluşumuna neden olan Ca ve Mg
gibi katyonları engellemektir. 
Deterjanlar ya alkali ya da asit olabilir.
Daha çok alkali deterjanlar kullanılmak-
tadır. Asit deterjanlar alkali deterjanlar-
dan sonra gelmektedir. Örneğin haftada
bir kez süt taşlarını uzaklaştırmak için
alkali deterjanlardan sonra asit deterjan-
lar kullanılmaktadır. Dezenfektanlar mik-
ropları öldürmek için kullanılmaktadır.
Dezenfektanlar daha çok klor ve klor
bileşiklerini içermektedir.
3) Isı: Isının rolü farklı materyallerin
çözme ve emülsifiye edici kabiliyetini
arttırmaktadır Deterjanlar su ısındıktan
sonra kolaylıkla çözünür. Deterjanlar
ayrıca sıcak su olduğunda yağ benzeri
maddeleri de ortamdan kaldırdığından
dolayı önemlidir.
4) Temas süresi: Temas süresi su, ısı ve
temizleme ajanlarının temizlik perfor-
manslarını sağlamak için etkili zamanı
kullanmakla ilgilidir.
5) Su: Suyun yüzeylerini temizlemek için
mekanik hareketinden yararlanılır. Suyun
diğer bir önemli görevi de katı maddenin
taşınmasıdır. Tabi ki bu şekilde mikroor-
ganizmaların odaklanmış olduğu katı
maddelerde uzaklaştırılmaktadır.
Temizleme ajanlarının yardımına rağ-
men ısı ve suyun türbülans hareketi
sonucu katı madde süspansiyon hale
gelir veya çözünür. Bu şekilde katı
madde kolaylıkla ortamdan uzaklaştırı-
labilir. Süt sağım yerinin temizliği açısın-
dan bu katı maddenin uzaklaştırılması
iyi bir temizlik için en önemli aşamadır.
Ca, Mg ve diğer bazı iyonlara özellikle
suyun sertleşmesine neden olan iyonla-
ra dikkat etmek gerekir.

Derleme-Nisan 2013

Sütün bileşeni ve kir yapısı 

Organik Kir tipine Suda Isıdan Temizleyici Kirin
kir tipi örnek çözünme etkileşimi kimyasal çıkarılması

Protein Kazein Bazen Yapısal bozulma Klorlu ve alkali Zor

Yağ Hayvansal ve Hayır Polimerize ve Alkali Zor
bitkisel yağ karbonize

Mineraller Kalsiyum Hayır Çökme Asit ve Kolay,
magnezyum kompleks bazen zor
karbonat, nitrat yapıcı

Karbonhidrat Şeker, nişasta Evet Karamel, Alkali Kolay
yapışkan yapı

5 Adımda doğru mobil 
sağım makinesi temizlik 
ve dezenfeksiyonu
1. Adım: Sağım sonunda sağım maki-
nesinin meme başlıklarını önce soğuk
veya ılık su dolu bir kovaya daldırarak
suyu emdirme yapınız. Bu işlemi 2-3
kere tekrarlayınız.
2. Adım: 1.adımdaki işlemi şimdi de 65-
70°C sıcaklıkta su ile 2 veya 3 kere tek-
rarlayınız.
3. Adım: Makinenin sökülebilir parçaları-
nı belirli aralıklar ile fırça ve kir sökücü
bir deterjan ile iyice temizleyiniz.
4. Adım: Bir çay bardağı amacına uygun
alkali dezenfektanı 15-20 lt. 65-70°C
sıcaklığında bir kova suya ekleyiniz. Bu
karışımlı kovaya meme başlıklarını daldı-
rarak 2 veya 3 kez emdirme yapınız. Her
emdirmeden sonra 10 dk. İlaçlı suyun
makinede beklemesini sağlayınız.
5. Adım: Bol, soğuk ve temiz su ile 2-3
kez emdirerek durulama yapınız.
Durulama suyu kalmamasına dikkat edi-
niz. Ardından makineyi uygun bir yerde
kurumaya bırakınız. 

Etkili temizlik ve 
dezenfeksiyon faktörleri
1) Mekanik güç: Süt sağım yerinde
yüzeye sıkıca yapışan katı madde bir
mekanik kuvvetle çıkarılmaya ihtiyaç
duyar. Bu kuvvet genelde o yerdeki
suyun sirküle edilmesi ile sağlanır.
Fakat suyun yerine bu kuvvet doğrudan
o yeri fırçalamak veya püskürtme olabi-
lir. Hem süt sağım yeri hem de soğutma
tankı bir veya her iki metotla beraber
temizlenebilir.
2) Temizleme ajanı: Temizleme ajanla-
rı deterjan ve dezenfektanlar olarak

Nejat DEVECİ 
ndeveci@superonline.com 

Kölelik düzeni…

mesi imkansızdır. Süt üreticileri-
nin dağınık ve örgüt kargaşası
içinde olması ve ürettiği ürünün
stoklanma imkanı olmaması süt
sanayicisi karşısında pazarlık
gücünü zayıflatıyor. 1.106
(TL/LT) maliyet ile üretilen sütün,
0,90 krş. satılması üreticiyi zarar
ettirdiği gibi devlet tarafından
dağıtılan teşviklerin de üreticinin
cebinden hortumlanmasına
neden olmaktadır.
Ulusal süt konseyinin açıkladığı
1.106 (TL/LT) çiğ süt maliyeti göz
ardı edilerek üreticinin sömürül-
mesine TC Gıda  tarım ve hayvan-
cılık  bakanlığının  seyirci kalması
düşündürücüdür.
Her türlü uzlaşma yolları dene-
yen çiğ süt üreticisi emeğinin kar-
şılığını alamamaktadır. Yıllardan
beri sömürülen çiğ süt üreticisi
emek hırsızlığını durdurmak ve
kölelik düzenini yıkmak için
hukuk zemininde hakkını arama-
ya devam edecektir.

3,5 yıldır %6 zam ile çiğ süt
fiyatı piyasalardaki emtia
fiyatlarının altında kaldı.

Hammadde maliyetlerinin son
yıllarda hızlı yükselişi, enerji mali-
yetlerinin artması, çiğ süt taban
fiyatının yerinde sayması çiğ süt
üreticisini iflasın eşiğine getirmiş-
tir. 
Süt karteli karşısında çaresiz ve
yalnız kalan süt üreticisi inekleri-
ni kesime yollamak zorundadır.
Ulusal Süt Konseyinin 1.106
(TL/LT) açıkladığı çiğ süt maliyeti-
ni bakanlığımız yetkilileri çaresiz-
lik içinde seyretmişler. Asıl görevi
üretimi düzenlemek ve üretimin
devamlılığını sağlamak olan
Tarım Bakanlığı üreticinin arka-
sında durmaktansa sanayicinin
arka bahçesi olmayı tercih etmiş-
tir. 
Süt sığırcılığının ülkemizde sür-
dürülebilir duruma getirilmesi
gerekir. Sürekli hayvan ithal ede-
rek ülkemiz hayvancılığının geliş-

                   deneyin. • Süt içmek, organ bağışını arttırır.  • Çay bahçesine gidip süt istemek ayıp değildir. Yapınız.
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Doğa Tarım Denizli Baklan ilçe-
sinde 28/05/2010 yılında
Amerika’dan gebe düve ithal

ederek ticari hayatına başlayan bir fir-
madır. Firma ilk etapta Yavuz ve Seyfi
Başer tarafından kurulmuş, Faaliyet
konusu süt ve süt ürünleri üretmek
olan bir firmadır.  Firmamız Türkiye’deki

12 Avrupa standartlarında süt üreten
(AB onaylı) Arilik belgeli firmalardan bir
tanesidir.
Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi
Ortaklığı 30/05/2013 tarihinde Doğa
Tarım’ın %90,05 çoğunluk hissesini ala-
rak hali hazırdaki Batı Tarımsal
Yatırımlar A.Ş olarak tarım sektöründe-

ki faaliyetine ek olarak Doğa Tarımla
hayvancılık sektöründeki faaliyetine
başlamıştır.
An itibari ile 500 baş kapasiteli çiftliği-
mizde 200’ü sağmal olmak üzere top-
lam 498 baş hayvan bulunmaktadır.
Ancak temmuz ayı başında ek binaların
yapımına başlanarak kapasitemiz 500

• Süt içmek, okuma-yazma oranının yanı sıra okuduğunu anlama oranını da yükseltir.   • Süt içmek,       

Doğa Tarım olarak faaliyet 
alanımız süt ve süt ürünleri

baş sağmal olmak üzere toplamda
1000 başa çıkarılması planlanmaktadır.
Yapılan çalışmalar sonucu 2014 sonu
itibari ile günlük 15,000 litre süt üretil-
mesi öngörülmektedir. Ayrıca süt üreti-
mine ek olarak 2014 Ekim ve Aralık ara-
sında 200-250 baş gebe düve satılması
planlanmaktadır.
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                 dünyanın en kolay işidir. Ancak karşılığı yüksektir.

    
    üretmektir…
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• Süt içmek, aile bütçesini sarsmaz. Aksine katkısı olur.  • Toplu taşıma araçlarında süt içmek serbesttir.

Matlı, halen dört fabrikada yılda 920 bin
ton yem üretim kapasitesine sahip
olduklarını belirterek, deneme üretimine
başlayan Samsun fabrikası ile yılın son
çeyreğinde faaliyete geçecek Gaziantep
fabrikası ile kapasitenin 1 milyon 320
bin tona çıkacağını açıkladı. Bu iki yeni
fabrika ile Matlı’nın Türkiye’nin altı böl-
gesinde aynı anda faaliyet gösterir ve
ürettiği yemleri pazarlar hale geleceğini
ifade eden Özer Matlı, “2012 yılında 508
bin ton yem üreten, kendi yumurta üre-
timi için kullandığı 45 bin ton kanatlı
yemi ayrıldığında yine 2012 yılında 463
bin ton yem satan Matlı Gıda Grubu’nun
hedefi, 2015’te 1 milyon ton, 2020’de
de 2 milyon ton yem üreterek
Türkiye’nin yemcisi olmak” dedi.
Yem üretiminin yanı sıra daha verimli,
daha ekonomik ve daha karlı hayvancı-
lık yapmanın bilimsel koşullarını araştır-
maya da çaba gösterdiklerini belirten
Özer Matlı, babalarının adını taşıyan
Ömer Matlı Akademi’yi bu amaçla kur-
duklarını ve Uludağ Üniversitesi
Veteriner Fakültesi ile işbirliği içinde
olduklarını söyledi. Bu amaçla oluşturu-
lan ar-ge merkezi ve örnek çiftlikte üre-
tilen bilgiyi sempozyumlar aracılığıyla
yetiştiriciye aktardıklarını belirten Matlı,
“Daha önce iki kez Konya’da ve bir kez
de Çorum’da gerçekleştirdiğimiz sem-
pozyumları, yetiştiricilerimizden gele-
cek talepler doğrultusunda sürdürece-
ğiz” diye konuştu.

Tüsedad 26. Bilgilendirme
Semineri’ni Ömer Matlı Akademi
İşbirliğinde 8 Mayıs 2013’de

Lüleburgaz Ezgi Otel’de gerçekleştirdi. 
Sempozyum konuşmacıları Tüsedad
Yönetim Kurulu Başkanı ve Eary Gıda Süt
Ürünleri sahibi Adnan Yıldız, Namık
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Muhittin Özder, Uludağ Üniversitesi

Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan
Besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet
Türkmen, Tüsedad Yönetim Kurulu Üyesi
ve Feyz Hayvancılık sahibi Sencer
Solakoğlu, Tüsedad Genel Sekreteri ve
Eray Gıda Süt Ürünleri sahibi Atilla Celep
olmuştur. Üretici temsilcilerinin yoğun
katılımıyla sonuçlanan sempozyuma
katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi
sunarız.

Ulusal Süt Konseyi Başkan Vekili Prof. Muhittin Özder:

“Bir litre çiğ sütün maliyeti 1,1 TL”
lerin katıldığı sempozyumda konuşan
Ulusal Süt Konseyi Başkan Vekili ve
Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Muhittin Özder, konseyin belirledi-
ği çiğ süt ortalama maliyetinin 1,1 TL/lt
olduğunu açıkladı. TÜSEDAD Başkanı
Adnan Yıldız da bu maliyeti memnuniyet
verici bulduklarını belirterek, TÜSEDAD
üyesi büyük çiftlik sahipleri ile Türkiye
Süt Üreticileri Birliği üyesi küçük ölçekli
süt üreticilerinin süt sanayicisine karşı
dayanışma içinde olmaları gerektiğini
vurguladı. Yıldız, büyük çiftlik sahipleri-
ne Türkiye Süt Üreticileri Birliği’ne üye
olmaları çağrısında bulundu.

“Hedefimiz Türkiye’nin 
yemcisi olmak”
Sempozyumun açılışında konuşan Matlı
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer

Tüsedad-Ömer Matlı Akademi Süt Sığırcılığı
Sempozyumu Lüleburgaz’da yapıldı...

“Sütte taban fiyat istiyoruz”
Sempozyumun açılışında konuşan
TÜSEDAD Başkanı Adnan Yıldız ise süte
bir taban fiyat oluşmasını istediklerini
ifade etti. Bu amaçla Türkiye Süt Üreti-
cileri Birliği ile beraber çalıştıklarını
açıklayan Yıldız, bu dönemde taban
fiyatın 1,1 TL/lt olmasını arzu ettikleri-
ni, sempozyuma katılan Ulusal Süt
Konseyi Başkan Vekili Prof. Muhittin
Özder’in de bu yönde bir açıklama yap-
masını umduklarını söyledi. Adnan
Yıldız, TÜSEDAD üyesi büyük çiftlik
sahipleri ile Türkiye Süt Üreticileri
Birliği üyesi küçük ölçekli süt üreticileri-
nin süt sanayicisine karşı dayanışma
içinde olmaları gerektiğini de vurgula-
yarak, büyük çiftlik sahiplerine Türkiye
Süt Üreticileri Birliği’ne üye olmaları
çağrısında bulundu.

Çiğ sütün maliyeti 1,1 TL
Yıldız’dan sonra söz alan Ulusal Süt
Konseyi Başkan Vekili ve Namık Kemal
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Muhittin
Özder, Ulusal Süt Konseyi’nin başlıca
görevinin süt maliyetlerini belirlemek
olduğunu hatırlatarak, “Bu döneme iliş-
kin çalışmamız dün itibariyle sona erdi,
sonuçları bu sempozyuma getirdim.
Hesaplamalarımıza göre Türkiye’de bir
litre çiğ sütün ortalama maliyeti 1,1
TL’dir” dedi. Prof. Özder’in açıkladığı bu
maliyet, süt üreticisi tarafından “taban
fiyat” olarak algılanıyor.

Türkiye’nin en büyük yem üreticilerinden
Matlı Grubu bünyesindeki Ömer Matlı
Akademi, dördüncü süt sığırcılığı sem-
pozyumunu Kırklareli’nin Lüleburgaz
ilçesinde gerçekleştirdi. Başta Tüm Süt,
Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği
(TÜSEDAD) üyesi büyük çiftlik sahipleri
ile Lüleburgaz ve çevresindeki yetiştirici-
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Çin, sütü keşfetti
Konuşmasında Türkiye’de ve dünyada
süt sektöründeki gelişmeler hakkında da
bilgiler veren Prof. Özder, şunları söyle-
di: “Dünya süt üretiminde ciddi artış var.
2011’deki 749 milyon tonluk üretim,
2012’de 765 milyon ton olarak gerçek-
leşti. Artışın kaynağı Asya, özellikle de
Çin. İnsanın zihinsel gelişimi için hayvan-
sal protein tüketmesi çok gerekli.
Hayvansal proteinin en ucuz kaynağı ise
süt ve süt ürünleri. Çin bunu fark etti ve
süt üretmeye başladı.”

Mısır silajı parça 
büyüklüğüne dikkat 
edilmeli
Sempozyumun üçüncü konuşmacısı
Prof. Dr. İsmet Türkmen mısır silajı hak-
kında yapılması ve yapılmaması gere-
kenleri yetiştiriciler için çok güzel özetle-
di. Mısır silajında en uygun parça büyük-
lüğünün 1,9 cm olduğunu;
Silajın;
%8’i > 19 mm

% 45-65 > 8 mm 
%30 1.18 mm olması gerektiğini ifade

etti. Parçalama büyüklüğünden kaynak-
lanan sorunların dalgalı süt verimi,
immun sistem sorunları ve asidozise
sebep olabileceği konusunda yetiştirici-
leri uyardı.

‘‘Üreticiler bilinçleniyor’’
Feyz Hayvancılık sahibi ve Tüsedad
Yönetim Kurulu Üyesi Sencer Solakoğlu;
üreticilerin bilinçlendiğini ve haklarını
savunmak için daha iyi örgütlenmeye
başladığından bahsetti. Çiftlik karlılığı-
nın büyük bölümünün doğru yönetim

olduğunu savunarak çiftliğinden örnek-
lerle işletme sahiplerine son derece fay-
dalı bilgiler verdi.

‘‘Çiftlikten 
hikayeler’’
Tüsedad Genel Sekreteri ve Eray Gıda
sahibi Atilla Celep, hayvancılık sektörüne
yeni giren işletme sahiplerine sektöre
başladıklarından beri başlarından geçen
olayların kısa bir özetini vererek, başarılı
olmanın bir bölümünün tecrübeyle sabit
olduğu mesajını verdi.
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• Günde bir dakika ayırarak kendinize yapacağınız en büyük ve tek iyilik süt içmek  

likle de hayvanların laktasyon başlangı-
cında olması, ilkbahar ve sonbahar sezo-
nunda nem içeriği ile buğdaygil oranı
yüksek meralarda bulunması teşhise yar-
dımcı olmaktadır. Hastalığın tipik belirti-
leri ile birlikte tespit edilebilme imkanı
varsa kandaki magnezyum düzeylerinin
belirlenmesi de yol gösterici olmaktadır.
Ancak hastalık hızla ilerlediği için kan
analizlerinin yapılması için yeterince
zaman yoktur. Belirgin lezyonlar olmadığı
için otopsi bulgularına dayanılarak teşhis
zordur. İdrarda magnezyum olmaması
hastalığın belirgin bir göstergesidir ancak
idrar kesesi genellikle boştur. Hayvanlar
ölü bulunduysa, çayır tetanisinden şüphe
ediliyorsa sürüdeki 6-7 hayvandan kan
numunesi alınıp magnezyum düzeyleri
belirlenmelidir. Sürünün geri kalanı için
koruyucu önlemlerin alınması açısından
magnezyum düzeylerinin belirlenmesi
oldukça önemlidir. Laktasyondaki hay-
vanlarda ani ölümler görüldüğü zaman
çayır tetanisinin yanı sıra timpani, masti-
tis, süt humması ve toksikasyona yol açan
klostridial hastalıkların da düşünülmesi
gerekmektedir. Teşhisten emin olunmalı
sürüde bir veya birkaç çayır tetanisi vaka-
sına rastlanıyorsa acil olarak bazı önlem-
lerin alınması gereklidir. 

Çayır tetanisi nedeniyle 
ciddi kayıplar meydana 
gelmektedir. Çünkü;
• Hayvanların magnezyum durumu
işkembeden emilen ve sütle atılan mag-
nezyum arasındaki dengeye bağlı olarak
değişmektedir. Vücuda magnezyumun
girişi ve vücuttan magnezyumun atılımı
esnasında meydana gelen değişimlere
karşı çok duyarlıdırlar. Yaklaşık 600 kg
ağırlığındaki bir ineğin yaşaması için
gerekli günlük magnezyum ihtiyacı 1.8 g
kadardır. Sütün 1 litresinde yaklaşık 0.17
g magnezyum olduğu göz önüne alındı-
ğında 30 litre süt veren bir hayvanın süt
verimi için 5.1 g magnezyuma ihtiyacı
olduğu belirlenebilir. Bu hesaptan yola
çıkarak yaşaması ve süt üretimi için 6.9 g
magnezyuma ihtiyacı olduğu ve tüketi-
len magnezyumun işkembeden %5-30
oranında emildiği düşünüldüğünde gün-
lük magnezyum ihtiyacının 23-138 g
olduğu söylenebilir. Rasyonla günlük ola-
rak mutlaka alınması gereken magnezyu-
mun göz ardı edilmesi, magnezyum den-
gesindeki değişikliklere hassas olan hay-
vanlarda ciddi sorunlar yaratmaktadır. 
• Çayır tetanisi klinik belirtilerin çok kısa
sürede şekillendiği ve çoğunlukla göz-
den kaçırıldığı bir hastalıktır. O nedenle
ölüm oranı oldukça yüksektir. 
• Hastalığın önlenmesi için verilebilecek
tavsiyeler her çiftlik için farklıdır. Çünkü
hayvan farklılığı, besleme şekli ve iklim
şartları göz önüne alınarak farklı önlem-
lerin alınması gerekebilir. 

Korunmak için neler yapılabilir? 
• Bitkinin potasyum/kalsiyum+magnez-
yum oranı bitkinin tetani oluşturma oranı
olarak isimlendirilir. Bu oranın 2.2 den
fazla olması, bitkinin kalsiyum ve mag-
nezyum içeriğinin düşük olduğunu göste-

• Rasyonda potasyumun yüksek olması
(KM’de %3.5’den fazla) yada potasyumlu
gübre kullanılan meralarda otlatma mag-
nezyum emilimini azaltır. Kış beslemesin-
de kullanılan kuru yemlerden baharla bir-
likte nemli meralara ani geçişle birlikte
sodyum yetersizliğine bağlı olarak da
işkembede potasyum düzeyi artabilir. 
• Nem içeriği yüksek çayır otları yem-
lerin işkembeden geçmesini artırarak
işkembe sıvısında magnezyum miktarı-
nı azaltmaktadır.
• Kaba yemlerin toprakla karışması hay-
vanların yüksek düzeyde alüminyum
tüketmesine neden olur. Kana geçen
alüminyum düzeyinin yüksek olması
paratiroid hormon salgısını baskılayarak
kandaki magnezyum düzeyini azaltır.
•Şeker düzeyi yüksek yemler asitliği artı-
rarak işkembe pH’sını azaltır ve magnez-
yumun çözünebilirliğini artırır. Rasyona
kolay çözünebilir karbonhidratların mik-
tarını artıran tane yemlerin ilave edilmesi
de işkembede mikroorganizmalar tara-
fından üretilen amonyağın mikrobiyel
protein oluşumuna katılmasını dolayısıy-
la magnezyumun emilmesi üzerine
amonyağın olumsuz etkisini azaltır. 
Hayvana bağlı faktörler kan magnezyum
düzeyini nasıl etkiler?
• Hayvanların çayır tetanisine olan
duyarlılığı yaşa, kondüsyona, ırkına ve
süt verimine bağlı olarak değişir. Çayır
tetanisinden etkilenmiş ineklerin %80’in-
den fazlasının 6 yaş ve üzeri olduğu, bu
hayvanların da doğumda daha yağlı ve
süt hummasına daha yatkın oldukları
belirlenmiştir. Yağlı hayvanlarda vücutta
kullanılabilir magnezyum düzeyi düşük-
tür. Bu genç havyalarda çayır tetanisi
oluşmaz anlamına gelmemelidir. Altı
yaştan küçük hayvanlarda da magnez-
yum çözünebilirliğini veya emilimini
etkileyen diğer faktörler sözkonusu oldu-
ğunda çayır tetanisi gözlenebilir.  
• Stres ve aşırı uyarılma durumlarında
adrenalin salınımı hipomagnezemiye
neden olabilir. 
Klinik hipomagnezeminin başlamasında
kalsiyum da rol oynamaktadır. Çayır tetani-
si görülen ineklerin yaklaşık %80’inin plaz-
ma kalsiyum düzeyleri düşüktür. Hayvanlar
hipomagnezemik olmalarına rağmen plaz-
ma kalsiyum düzeyinin düşmesinden son-
raki 24 saat içinde hastalığın klinik olarak
ortaya çıktığı gözlenmiştir. Hastalık koyun-
larda da aynı sebeplere bağlı olarak oluşur
ve aynı semptomlarla seyreder.

Nasıl teşhis edilir?
Genellikle hastalığın ilk teşhisi ölü bulu-
nan hayvanlara dayanılarak yapılır. Özel-

çözünebilir karbonhidrat içeriği düşük,
potasyum ve nitrat içeriğinin yüksek
olması çayır tetanisi riskini artırır.
➢Kaba yemlerin magnezyum içeriği
düşüktür. Hayvanlara verilen konsantre
yem kaynağındaki magnezyum miktarı-
nın da yetersiz olması toplam rasyonla
alınan magnezyum miktarının düşük
olmasına neden olur. Dolayısıyla işkem-
bedeki çözünebilir magnezyum düzeyi
azalır. Kişisel tecrübelerimize dayalı ola-
rak özellikle doğum döneminde magnez-
yum tüketiminin sağlanamasının çayır
tetanisi yanında yem tüketiminin uzun
süre düşük kalmasına da yol açtığını söy-
leyebiliriz. Oysa bu dönemde temel
hedef hayvanın yem tüketiminin hızlı bir
şekilde artırılarak en kısa zamanda yem
tüketim pikine ulaştırılmasıdır. Yeterli
yem tüketemeyen hayvanlarda yağlı
karaciğer sendromu, abomasum deplas-
manı, ketozis gibi hastalıkların gözlenme-
si de kendiliğinden artış göstermektedir.  
• Yonca magnezyum içeriği bakımın-
dan çayır otlarından daha zengindir.
Çayır otlarının türlerine göre de magnez-
yum içeriği farklılaşmaktadır. Nem içeriği
yüksek rasyonların kullanılması da kuru
madde tüketimini düşürerek işkembede-
ki magnezyum düzeyini azaltmaktadır.
• İşkembenin asitliği arttıkça magnez-
yumun çözünebilirliği de artmaktadır.
Rasyonda yüksek düzeyde tane yem kul-
lanıldığı zaman pH 6.5’in altına düşmek-
te ve magnezyum çözünebilirliği yeterli
olmaktadır. Bu durumda geçiş dönemi-
nin sonunda doğum öncesi 10. günden
itibaren rumen asitliğini de artıran kon-
santre yem içeriği yüksek adaptasyon-
erken laktasyon rasyonlarına geçilmesi
oldukça önemli gözükmektedir.
• Özellikle taze körpe çayır ve mera
otları ile erken körpe dönemde biçilerek
hazırlanmış kaba yemlerin içerdiği doy-
mamış yağ asitleri magnezyumu işkem-
bede çözünmeyecek şekilde bağlayarak
emilmesini dolayısıyla hayvanlar tarafın-
dan kullanılmasını engellemektedir.
Taze-körpe otların çayır tetanisi oluştur-
masında bu önemli bir özelliktir.

İşkembe duvarından 
magnezyumun emilimini
etkileyen faktörler nelerdir?
• Kaba yemlerin sodyum içeriği genel-
likle düşüktür. Bu durumda rasyona sod-
yum sağlayan tuz ilave edilmesi işkem-
be duvarından magnezyumun geçişini
artırır. Eğer rasyonun sodyum düzeyi
yeterli ise fazladan tuz ilavesi böbrekler-
den magnezyum atılımını artırarak çayır
tetanisini artırıcı etki yapar. 

Çayır tetanisi, çoğunlukla laktas-
yondaki hayvanlarda gözlenen
ve ciddi ekonomik kayıplara yol

açan bir hastalıktır. Hastalık özellikle
bahar ve kış aylarında kandaki magnez-
yum seviyesinin düşmesi (hipomagneze-
mi) ile ortaya çıkar ve sinirsel belirtilerle
seyreder. Çayır tetanisi; hipomagneze-
mik tetani, laktasyon tetanisi, kış tetani-
si, buğdaygil zehirlenmesi ve hereford
hastalığı olarak da bilinir. Özellikle yaşlı
inekler ve 8 haftalıktan küçük buzağılar
etkilenir. Ancak genç veya kurudaki inek-
ler ile gelişen hayvanlarda da görülebilir. 

Magnezyumun etkileri
Magnezyum, %70’i kemik ve dişlerde,
%30’u yumuşak dokularda bulunan bir
mineraldir. Metabolik olaylar için hayati
önemi olan magnezyum, sinir uyarıları-
nın iletilmesinde, kasların kasılması ve
kemiklerin yapısında önemli rol oynar.
Süt ineklerinde magnezyum depoları
fazla olmadığı için magnezyum yetersiz-
liği etkisini fazlasıyla hissettirmektedir.
Hastalığın sebeplerini anlamak için kan-
daki magnezyum seviyesinin düşmesine
neden olabilecek faktörler bir arada
düşünülmeli ve değerlendirilmelidir.
Hayvanların magnezyum ihtiyacının kar-
şılanması için işkembede çözünebilir
durumda magnezyumun olması ve
işkembe duvarından emilmesi gereklidir. 

İşkembede çözünebilir durumdaki
magnezyum düzeyini 
etkileyen faktörler nelerdir? 
• Kış sonu bahar ayı başlangıcında özel-
likle aile tipi işletmelerde yetiştiricilerin
hayvanlarını çayır ve meraya yollamaları
genel bir uygulamadır. Türkiye’nin
Marmara ve Karadeniz Bölgeleri gibi
yeşil kaba yem tüketiminin sağlandığı ve
hayvanların uzun süre çayır ve meralar-
da kaldığı bölgelerde özellikle doğumla-
rın yoğunlaştığı dönemlerde çayır tetani-
si yaygın olarak gözlenebilmektedir.
Burada unutulmaması gereken bir husus
da çayır tetanisinin süt humması ile
karıştırılmasıdır. Bitkilerde büyümenin
en hızlı olduğu ilkbahar ve sonbahar
aylarında potasyum miktarı yüksek,
magnezyum miktarı düşüktür. Yemlerle
bu şekilde vücuda alınan fazla miktarda-
ki potasyum, magnezyumun vücuttan
atılmasını da hızlandırarak çayır tetanisi
görülmesini artırmaktadır. Özellikle
yağışlı havalarda mera otlarındaki mag-
nezyum yağmur suyu ile toprağa karışır
ve hayvan yeterli magnezyumu alamaz.
Bulutlu ve yağmurlu havalarda otlanan
kaba yemlerin magnezyum, sodyum ve

Prof. Dr. Huzur Derya Umucalılar
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 42031 Kampüs Konya

Çayır Tetanisi
(Hipomagnezemi)
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Ağrı’da Celal Oruç Hayvansal
Üretim Yüksekokulu

(HÜYO) kuruldu

ilk ve şu an itibariyle tek yükseköğretim
okuludur. HÜYO, gelişmiş ülkelerde bu
amaçla kurulmuş bulunan “Farm
Management” (Çiftlik Yönetimi) ya da
“Animal Production” (Hayvansal Üretim)
eşdeğerinde olan 4 yıllık bir
Yüksekokuldur.
Okul müfredatı Veteriner, Ziraat
Zootekni ve İktisat İşletme alanlarını
kapsayan bilgiler içermektedir
(Koruyucu Veteriner hekimlik, hayvan
yetiştirme, endüstriyel yem bitkileri
ekimi ile muhasebe, pazarlama, yöne-
tim organizasyon vb dersler). 
Ülkemizde hızla artan büyük süt işlet-
meleri “Çiftlik Yöneticileri” için en
önemli iş sahalarıdır. Bu tür işletmeler
bu alanda tecrübe sahibi olan kişileri
3.000-6.000 TL arası ücretle istihdam
etmektedirler. Ayrıca süt işletmelerine
danışmanlık yapan firmalar da bu mes-
lek dalı için istihdam yerleridir.  “Çiftlik
Yöneticileri” için bir diğer iş sahaları ise

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
gibi kuruluşlardır. Özellikle süt inekçiliği
ile ilgili olarak verilen teşviklere yapılan
başvuruların değerlendirme aşamasın-
da bu meslek sahipleri “Uzman” olarak
görev yapabileceklerdir.
Yüksekokulumuz ’da eğitim-öğretim
uygulama ağırlıklı yapılacak olup bu
amaçla 100 baş sağmal süt ineği kapasi-
teli modern bir çiftliğimiz olacaktır.
Çiftlik proje çalışmalarımız bitmiş olup
2013 Haziran ayı sonlarında ihalesi
yapılacaktır. Ayrıca çiftlik bünyesinde
Biogaz, rüzgâr enerjisi tribünü ve güneş
enerjisi panelleri gibi elektrik üretimi
amaçlı tesislerinde kurulması planlan-
maktadır.
Yüksekokulumuz 2013-LYS başvuru
rehberinde yer alacak olup muhtemel
giriş puan türünün MF-2 olacağı YÖK
tarafından bize bildirilmiştir.’

             olduğunu söyleyebiliriz.

Yüksekokul bünyesinde “Hayvansal Üretim ve Yönetim Lisans Programı”
adı altında şimdilik tek bölüm bulunmaktadır. Lisans programına 2013-

2014 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktır.

Celal Oruç Hayvansal Üretim
Yüksekokulu (HÜYO) 13 Kasım
2010 tarih ve 27758 sayılı resmi

gazetede yayınlanan 2010/1059 nolu
Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu.
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Yüksel Ünal
şunları ekledi; “Hayvansal Üretim ve
Yönetim Lisans Programında aşağıdaki
akademik anabilim dalları yer alacaktır:
• Çiftlik Yönetimi Anabilim Dalı
• Hayvan Yetiştirme ve 

Besleme Anabilim Dalı
• Hayvan Sağlığı Anabilim Dalı
• Üretim Teknolojisi Anabilim Dalı

Son yıllarda süt hayvancılığına verilen
teşviklerin etkisiyle 100 baş ve daha
fazla hayvan içeren işletmelerin sayısı
hızla artmaktadır. Ancak bu tür büyük
işletmelerin yönetimi profesyonellik
gerektirmekte olup “Çiftlik Yöneticisi”
diyebileceğimiz ve bu görevi üstlenebi-
lecek teknik eleman yetiştiren bir yük-
seköğretim okulu ülkemizde bulunma-
maktadır. Batı Anadolu’da mevcut bulu-
nan değişik çiftlik sahiplerinin ortak
şikâyet konusu da işletmelerinde istih-
dam etmek üzere yeterli bilgi ve tecrü-
beye sahip uzman yönetici bulma konu-
sundaki yaşamış oldukları sıkıntılardır.
Söz konusu Hayvansal Üretim ve
Yönetim Lisans Programı mezunlarının
bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağı düşü-
nülmektedir. HÜYO’ nun kuruluş amacı
son yıllarda ülkemizde eksikliği çok his-
sedilen Çiftlik Yöneticisi (Süt inekçiliği
üzerine uzman) yetiştirmektir ve bu
alanda ülkemizde bu amaçla kurulmuş

rir ve bitkinin tetaniye sebep olabilecek bir
bitki olarak değerlendirilmesini gerektirir.
Tetani oranı yüksek meralarda düveler,
kurudaki inekler ve 4 aylıktan büyük buza-
ğısı olan inekler gibi duyarlılığı düşük olan
hayvanlar otlatılmalıdır. Meralarda bakla-
gil oranının artması riski azaltmaktadır.  
•Tetaniye sebep olma ihtimali olan bir
merada otlatma yapıldıktan sonra kon-
santre yemlerin verilmesi tetani insidensi-
ni azaltabilir. Kuru yemler bu kritik
zamanda hayvana ilave kalsiyum ve mag-
nezyum kaynağı olarak destek verebilir. 
•Magnezyum oksit sadece çayır tetanisi
açısından kullanılan bir madde değildir.
Doğum sonrası işkembe asitliğinin olum-
suz etkilerini gidermek için de kullanıl-
maktadır. Tarafımızdan yapılan doktora
tez çalışmasında tampon etkili madde
olarak magnezyum oksit ilave edilmesi-
nin yeni doğum yapmış düvelerde süt
verimini düşürmesine rağmen ortalama
süt yağı oranını arttırdığı, 1 kg süt üreti-
mi için tüketilen yem miktarını düşürdü-
ğü belirlenmiştir. Aynı zamanda işkembe
ortamının düzenlenmesi ile süt verimi ve
kompozisyonunun olumlu yönde etkilen-
mesi açısından magnezyum oksit sod-
yum bikarbonattan daha etkili bulun-
muştur. Bu nedenle tampon etkili mad-
delerin yüksek verimli süt ineklerinin bes-
lenmesinde özellikle rasyonda kaliteli
kaba yemin yetersiz olduğu durumlarda
kullanılmasının yararlı olacağı sonucuna
varılmıştır (Umucalılar ve Şeker 1998) 
•İçme suyuna çözünebilir magnezyum
tuzlarının katılması bu tip meralarda otla-
yan hayvanlara magnezyum desteği sağ-
lamada faydalıdır. Magnezyum oksit en
çok kullanılan magnezyum kaynağıdır,
ancak suda çözünmediği için bunun yeri-
ne magnezyum sülfat, magnezyum klorit
ve magnezyum asetat bu amaçla kullanı-
labilir. İçme suyuna hayvan başına günde
40 g bu magnezyum tuzlarının ilave edil-
mesi ile koruyucu önlemler alınabilmek-
tedir. Ancak içme suyuna yüksek miktar-
da magnezyum ilave edilirse suyun tadını
değiştirdiği için su tüketimi azalmaktadır.
• Konsantre yeme magnezyum oksit ilave
edilmesi de koruma sağlamaktadır.
Meralara günde hayvan başına 50 g veya
haftalık 0.5 kg magnezyum oksit serpilerek
de hipomagnezeminin önüne geçilebilmek-
tedir. Haftalık yapılan uygulamalar kuru
havalarda etkili olmakta fakat yağmur son-
rasında tekrar uygulanması gerekmektedir. 
• Magnezyum içeren yalama taşları yada
blokları da kullanılabilir. Ancak tam bir
koruma sağlayacağı düşünülmemelidir. 
• Hipomagnezemiyi uzun süreli kontrol
altına almak için iyi bir gübreleme strateji-
si seçilmelidir. Potasyum içeren gübrelerin
potasyum içeriği yüksek topraklarda kulla-
nılmasından kaçınılmalıdır. Potasyum içe-
ren gübreler kullanılacaksa sonbaharda ve
düşük düzeylerde eğer mümkünse otlat-
ma mevsiminden sonra uygulanmalıdır. 
Subklinik hipomagnezemi bulunan hay-
vanlardan doğan buzağıların çayır teta-
nisine yakalanma ihtimali oldukça yük-
sektir. Özellikle de bu buzağılar süt ile
besleniyorlarsa, bu buzağılarda süt teta-
nisinin gelişmesi kaçınılmazdır.
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Şirketimiz genel müdürü Sn. Ali
Turan kendi faaliyetlerine 2005
yılında hububat alım ve satımı ile

damızlık süt işletmesi kurarak başlamış-
tır.  Damızlık süt işletmesine 50 adet
siyah alaca holstein ırkı ile start vermiş
ve tamamen kendi öz sermayesi ile şu an
toplamda 250 baş siyah alaca holstein
ırkı ile devam etmektedir.

Sürdürülebilirlik ve istikrar çerçevesinde
hububat alım satımı ve süt hayvancılığı
ile ülkemize hizmet etmeye devam
etmektedir. Bunun yanında da yine sek-
töre hizmet amacıyla da özellikle nişasta
jelatinizasyonu ve sindirilebilirliği yük-
sek, yem tüketimini optimal seviyede
azaltan Türkiye'nin en kaliteli mısır, arpa
ve buğday FLAKE tesisinin açılışını da 1

ay gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleş-
tirecektir. Ayrıca dünyanın en iyi FLAKE
üretim markalarından ESE Engineering
Company nin Türkiye temsilciliğini de
almıştır. 
Şu an Şakiroğlu Tarım damızlık işletme-
sinde 4 çalışanın haricinde bir
Zooteknist görev yapmaktadır. Günlük
ortalama süt verimi 30 lt /gün olup 24

saatte 3 Sağım yapılmaktadır. 2×12
otomatik süt sağım sistemi ile birlikte
yem karma makinemiz ile bir çiftlikte
olması gereken tüm ekipmanlar da
mevcut durumdadır. İşletmemizde esas
olan ve en çok dikkat edilen faktör hay-
van sağlığıdır. Hayvan sağlığı ön planda
tutulduğu için süt verim hedefleri de
realize edilmektedir.

Şakiroğlu Hayvancılık

• Süt içmeyen toplumlarda yaşam kalitesi artmaz. Hatta bu kavramdan haberleri bile yoktur.                     
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Ülkemizde yem maliyetleri başta
olmak üzere diğer maliyetlerin de
yüksek olması süt ve et endüstrisi
için ciddi bir tehdit olmakla birlikte
iyi bir yem ve işletme yönetimi saye-
sinde bu tehditler minimum düzeye
inecektir.
Yem yönetimi içerisinde özellikle
kaba yem temini, yem rasyonunun
oluşturulması, sindirilebilir protein
düzeylerinin maksimum düzeyde
oluşu ve bunun için minimum
enerji tüketimi gibi hususlar ön
planda tutulmalıdır. Ülkemizin
Türkiye hayvancılığına verdiği des-
tek azımsanmayacak düzeyde
olmasına karşın bu destekten
yararlanmak isteyen işletmelerin
daha önce belirtilen kriterlere
uygun hareket edememeleri
yüzünden de çok ciddi şikayetler
ve çiftlik kapatmaları görülmekte-
dir.
Önümüzdeki dönem içerisinde
ülkemiz hayvancılığının  öncelikle
işletme sahipleri ve ilgili kurumlar-
ca daha iyi yönetilmesi dileği ile
çiftçilerimize bol kazançlar diliyo-
ruz. 

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

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

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

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

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

İç sayfalarda yarım sayfa
1 SAYI    750 TL 6 SAYI 500 TL x 6 = 3.000 TL
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Günlük Süt Üretim Miktarı :
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İşletmeniz için gelecekte ulaşmak istediğiniz kapasite hedefiniz nedir? Bu hedefe ne kadar zamanda ulaşmayı planlıyorsunuz?
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Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri
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N. Adnan YILDIZ
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Nejat DEVECİ

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

Yönetim Kurulu Başkanı

Özhan EREM

Sorumlu Müdür

M. Can ÖZATAY

Görsel Yönetmen

Kerem ASLAN

Grup Asistanı

Özlem SARAÇ

Baskı

Doğa Basım
(0212) 407 09 00

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

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

Yerel Süreli Yayın 
2 Ayda Bir Yayınlanır

Dergimizin yayına başladığı günden
itibaren dergimizde yer alan tüm yazılar

yazarlarının kendi görüşleri ve ürünleridir.
Yazılardan TÜSEDAD Dergisi ve 

editörleri sorumlu değildir.
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Sayfa 3’te

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

sizlere ulaşabilme gayreti içerisinde oldu.

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

dır bu sektörün içerisinden gelen birisi ola-

rak sektör adına doğru bildiklerimizi her

platformda seslendirmeye gayret ettik.

3- Ülke hayvancılığı adına yaklaşan krizlerin

ayak seslerini önceden haykırdık.

Ömer Matlı Hayvansal Üretim Eğitim ve Araştırma

Merkezi’nin, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığı, Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri

Derneği (TÜSEDAD), Konya İli Damızlık Sığır

Yetiştiricileri Birliği, Selçuk Üniversitesi ve Pendik

Veteriner Kontrol Enstitüsü işbirliğiyle düzenlediği

“Süt Sığırcılığında Brucella Sorunu, Hayvancılığın

Durumu ve Hayvan Beslemenin Önemi” konulu sem-

pozyum, Konya’da gerçekleştirildi.

Sayfa 16’da  

K üresel kuraklık netice-sinde tüm yem hammad-delerinde %30-%50
oranında fiyat artışları olmuş-
tur. Kaba yem fiyatları ise;
samanda %400-500, yoncada
%100-150 oranında artmıştır.
Bunun aksine süt fiyatları 10
aydır 80 kuruştur. Hatta bazı
bölgelerde 70 kuruşa indi-
rilmiştir. Çaresiz üretici
2008 yılında olduğu gibiineklerini kesmeye başla-mıştır. 2008 yılında uyar-mış olmamıza rağmen 1milyon inek kesilmiştir.Anneler kesildiği içinyavru doğmamış, 2009-

2010 yılında et krizi yaşanmıştır.

Çözüm olarak milyonlarca dolar harcanarak dışa-

rıdan hayvan ithal edilmiş ve edilmeye devam etmektedir. Şimdi

acil müdahale olmazsa bu gelenlerde kesilmek zorunda kalacak-

tır. Çünkü dünyanın kabul ettiği bir gerçek var.

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

Sakla samanı gelir zamanı!
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Temmuz - Ağustos 2012

Hayvan beslemede giderlerin %70’ini oluş-

turan yem hammaddeleri, içinde bulundu-

ğumuz kuraklık sebebiyle üretici aleyhine

gelişmeye devam etmektedir. 
Hayvancılığın temel taşını oluşturan yem

hammadde fiyatlarında ki artış oranları bu

durumun vahametini ortaya koymaktadır. 

Fikir vermesi açısından...

Samanlıklar boş kaldı…
Kaba yem fiyatlarındaki hızlı artış hayvancı-

lığı çökme noktasına getirmeye başlamıştır. 

İşletmelerin aylık gider kalemleri içerisinde

en büyük payı oluşturan yem hammaddele-

rinden, besleyici hiçbir değeri olmamasına

rağmen saman dahi, geçen seneye oranla

% 400 gibi bir artış göstermiştir. Devlet eliy-

le acil bir önlem alınmazsa, kaba yem açığı

büyümeye ve fiyatlar artmaya devam ede-

cek gibi görünüyor.

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

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

yici çok rahatlıkla bu fiyattan vermezsen almıyorum diyebiliyor. 

Süt taban fiyatı 1 lt süt = 1,5 kg yem alabilecek şekilde DEVLET

tarafından belirlenmeli ve deklere edilmelidir.

Aksi durumda devlet piyasaya müdahale ederek sütü deklere

ettiği fiyattan kendi alıma geçmelidir. Sütü süt tozuna çevirerek

saklayabilmelidir. Bunu da taşeron marifetiyle değil kendi kura-

cağı 4 adet süt tozu fabrikasıyla bizzat yapmalıdır. Çünkü süt ve

et, serbest piyasa ekonomisi koşullarına bırakılamayacak kadar

önemli stratejik ürünlerdir.

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

Saman alamadık ki saklayalım...

009 yılı

2012 yılı

Hayvancılık sektörüyine ALARM veriyor

Mayıs - Haziran 201330

TÜSEDAD ÜYELİK

• Süt içmek delikanlıyı bozmaz. Dinç tutar ve güç verir.  • Dolabınızda süt yoksa boştur.
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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

 

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

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

yazan içinde okuyan içinde sıkıcı ha

gelir. Hele hele bir şeylerin değişmediğ

görmek hayal kırıklıklarına zemin haz

lar. Geciken doğru kararlar bile geneld

umutsuzlukları pekiştirir.

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ile Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Bakanı Sayın M. Mehdi Eker’in katılımıyla 8

Mart 2012 tarihinde Bursa’da gerçekleşen Sektör

Buluşmasına; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum

kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan  650 kişilik

bir katılım sağlandı.

 

D erneğimiz Yönetim Kurulu üyesi ve AKP Bursa

Milletvekili Tarım Komisyonu Üyesi Sayın

Önder Matlı ile birlikte, Yönetim Kurulu

Başkanımız Adnan Yıldız ve Genel Sekreterimiz Atilla

Celep 28 Şubat 2012 tarihinde Mecliste bakanımızı ziya-

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

ve ‘Müdahale Kurumu’nun kurulması konularındaki çalış-

malarından ötürü bakanımıza dernek adına teşekkürleri-

mizi iletmişlerdir. 

Dernek başkanımız, üyelerimizin AB standartlarında süt

üreten işletmelerden oluştuğunu vurgulayarak kurulacak

olan Müdahale Kurumunda aktif olarak yer almak arzula-

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

çalışmalar konusunda teşekkürlerini ileterek, ihraç edile-

cek sütün de yine üye işletmelerimiz tarafından üretildiği-

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

rı da dile getirilmiştir.

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

DerneğimizBakanımızı ziyaret etti

Et ve sütte fiyat istikrarının sağlanmas  

özellikle belirli dönemlerde müdahale e

amacıyla Et ve Balık Kurumu’nu ‘ Et ve 

Kurumu’na dönüştüreceklerini beli

Eker, bu kurumun et ve sütte üretic  

tüketici lehine müdahalede bulunarak f

ları dengeleyeceğini kaydetti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Me

Eker, ‘Şu anda uğraştığımız konu, süt ve 

ürünlerinin Türkiye’den AB’ye ihracat

önündeki engellerin bütünüyle kaldırılm

ve Türkiye’nin bu alanda da artık çok d

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

Ürünleri Sektörünün AB Pazarına Giriş

Desteklenmesi Projesi’’, AB Gıda 

Veterinerlik Ofisi 28 Şubat- 29 Mart 2012

gerçekleştirdiği denetimle son aşamas

gelmiş bulunuyor. 

SETBİR�Sektör�Buluşmalarının�ÜçüncüsüBursa’da�Gerçekleştirildi

Sayfa 2

Lütfen ajandanıza not edi

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

engelleri kaldıracağız”

Süt ve süt ürünlerinlerinin AB’ye ihracatında engeller kalkıyor

27-28 Nisan 2012 tarihinde Modern 

İşletmelerinde Kârlılık ve Besleme E

Seminerimize bekliyoruz. 
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