
Bu uğurda hayatını kaybeden tüm 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine 

ve milletimize başsağlığı dileriz.
Saygılarımızla...

Ancak, Ülkemizin de çok karanlık ve sıkıntılı 
günlerden geçtiğini dikkate alarak,

derneğimiz TÜSEDAD, dertlerimizin dile 
getirilmesi yerine BİRLİK ve BERABERLİK 

çağrısı yapmayı görev saymıştır. 
Çünkü, inanıyoruz ki 

BİRLİK ve BERABERLİK’ten güç doğar.
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Değerli kardeşlerim,

Sayfa 5’te
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Biz üreticiler bu güzel vatanımı-
zın güzel insanları için büyük

bir özveri ve gayret ile damla dam-
la süt üretiyoruz. Ülkemizde yaşa-
nan tüm olumsuzluklara rağmen
üretmeye devam ediyoruz daha
doğrusu gayret ediyoruz.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi

Bayraktar, çiğ süt fiyatlarının bir yılı
aşkın bir süredir 1 lira 15 kuruş ol-
duğunu bildirerek, “Et ve Süt Ku-
rumu (ESK) müdahale kurumu
olarak hükümetten talebimiz üzeri-
ne kuruldu. 

Türkiye Ziraatçılar Derneği Ge-
nel Başkanı İbrahim Yetkin, süt

fiyatları konusunda yaşanan tartış-
mayla İlgili bir basın açıklaması
yaptı. Yetkin'in açıklaması şöyle:
"Bir süredir, beslenmemiz ve gele-
ceğimiz açısından en önemli ürün-
lerden biri olan süt konusu çeşitli
yönleriyle tartışılmaktadır...Sayfa 17’de

Sayfa 9’da

“Devletin müdahalesi şart”

Ette harekete geçen ESK,
sütte neyi bekliyor?

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”
M.K. Atatürk

Süt üreticisi, ürettiği ürününe, 
Haziran 2014 yılından bugüne kadar, 

tam 17 aydır, hak ettiği değeri alamamıştır 
ve zor durumdadır.
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Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

Adnan YILDIZ
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Kardeşlerim,

Biz üreticiler bu güzel vatanımızın
güzel insanları için büyük bir öz-
veri ve gayret ile damla damla süt

üretiyoruz.
Ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara
rağmen üretmeye devam ediyoruz daha
doğrusu gayret ediyoruz.
Biz üreticilerin teker teker piyasadan yok
olmasına bazıları sessiz ve ilgisiz kalıyor-
lar, kalabiliyorlar.
Tam 17 aydır süt taban fiyatı değişmedi.

Değişmesine izin verilmedi.
Bu durumun neden ve niçin böyle oldu-
ğunu, kimlerin sebebiyet verdiğini daha
önceki yazılarımda bu sütunlarda hep
yazdım, sizlerle paylaştım.
İçerisinden geçtiğimiz bu karamsar gün-
lerde tekrar aynı konulara girmenin doğ-
ru olmadığına inanıyorum.
Ancak, üreticiler olarak problemlerimizi
aşabilmenin yolununda “Birlik ve Bera-
berlikten” geçtiğini vurgulamak isterim.
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Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net 
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

Hayvancılıkta politika 
değişikliğine hazır mısınız?

mental ırkı hayvanlar tercih
ediliyor.

Holstein yerine 
Simental yetiştiriciliği
öne çıkacak
Görünen o ki, gelecekte ülkede
Holsteın ırkı hayvan sayısında
azalma, Simental ve benzeri
kombine ırklarda ise artış ola-
cak.
İzmir'deki toplantı da da ifade
edildiği gibi, Mustafa Kemal Ata-
türk, Ankara'nın bozkırında Ata-
türk Orman Çiftliği'ni kurduğun-
da en önemli hedeflerinden biri-
si ülkeyi dünyanın modern tarım
teknikleri ile tanıştırmaktı. Çiftlik-
te sadece bitkisel üretimde de-
ğil, hayvancılıkta da ciddi adım-
lar atıldı.
Macaristan'dan getirilen Simen-
tal ırkı hayvanlarla ıslah çalış-
ması yapılarak Türkiye'nin hay-
vancılıkta gelişmiş ülkeler sevi-
yesine ulaştırılması hedeflendi.
O yıllarda başlatılan ıslah çalış-
maları daha sonraki yıllarda
sürdürülemedi. Bunun yerine
kolay olan yol, yani ithalat tercih
edildi. 
Oysa, 19. yüzyılda Simental ırkı
hayvanı alan Amerika Birleşik
Devletleri, ıslahla hayvancılığını
geliştirdi. Kırmızı beyaz olan Si-
mentalden tamamen siyah Si-
mental hayvan ırkını geliştirdi.
Simental ile Angus'u melezleye-
rek  Simangus ırkını geliştirdi.
Fransa, Simental ırkından ıslah
çalışması ile bugün dünyada
çok yaygın olan Montbeliarde ır-
kını geliştirdi.

Islah yerine ithalat 
tercih edildi
Türkiye ise, 1989'da İtalyanlarla
Anafi,  1990'larda Almanlarla
GTZ projeleri ile ıslah çalışmala-
rında istenen başarıyı sağlaya-
madı. 1998'de kurulan Türkiye
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği ıslah konusunda ça-
lışmalar yapmaya başladı.

B ir süreden beri Türki-
ye'de süt hayvancılığı
ikinci plana itildi. Besi

hayvancılığı daha çok öne çı-
karılıyor. Bunun gerekçesi ise
şöyle açıklanıyor: "Türkiye'de
süt üretimi belli bir noktaya
ulaştı. Kırmızı et üretiminde ise
ciddi sorunlar var. Üretim ye-
tersiz. Bu üretimin artırılması
için besiciliğin desteklenmesi,
et ırkı hayvanların yaygınlaştı-
rılması gerekiyor."
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı da bu görüşü savunu-
yor. Bu nedenle besi hayvan-
cılığını destekleyici politikalara
öncelik verecek. Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birlikleri de bu
görüşe, bu politikaya destek
veriyor.
Bunun ilk işaretleri Ekim ayı ba-
şında İzmir'de yapılan Türki-
ye'de Simental Yetiştiriciliği Pa-
neli'nde verildi. Toplantıya katı-
lan bakanlık temsilcileri süt üre-
timinin belli bir noktaya ulaştığı-
nı bundan sonra et üretimine
yönelik çalışmalara ağırlık veri-
leceğini söyledi.
Verilen mesajlar,piyasadaki ge-
lişmeler  gösteriyor ki, çiğ süt
üretiminde öne çıkan Holstein
ırkı süt hayvanlarının yerine da-
ha çok Simental gibi kombine
ırklar tercih edilecek. Bilindiği gi-
bi  Türkiye'de çiğ süt üretiminin
artırılması için yıllarca süt ırkı
Holstein yetiştiriciliği yapıldı. Bu
hayvanların erkek danaları ve
sütten kesilen inekleri et üreti-
minde değerlendirildi.Şimdi de-
niliyor ki, süt üretimi belli bir ye-
re geldi. 
Fakat kırmızı et üretiminde arz
talebi karşılamıyor.  Et üretimi-
nin artırılması için etçi ırklara
ihtiyaç var. Fakat, yetiştiriciler
etçi ırkları pek tercih etmiyor.
Tercih etseler bile Türkiye'de
yeterli hayvan yok. Bunun ye-
rine kombine ırk olarak adlan-
dırılan hem et verimi yüksek
hem de süt verimi iyi olan Si-

gesi'nde de Simental yetiştirici-
liği yaygın. Yetiştiriciliğin en az
olduğu bölge ise Akdeniz.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, hayvancılık desteklerin-
de, hibe kredilerinde kombine
ırklara ağırlık verecek. Süt ırkı
hayvancılık devam edecek
ama kombine ırklar itici güç
olacak.
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştirici-
leri Merkez Birliği ile Gıda,Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı'nın or-
taklaşa yürüttüğü  Döl Kontrolü
Projesi ve Gentürk Sperması ça-
lışmalarında da Simentale daha
çok ağırlık verilecek.
Et verimi yüksek olan Simental
ırkı sığırlarda yapılan çalışma-
larla süt verimi ortalama 305
günlük laktasyon  döneminde
inek başına 4 bin 630 litreye
ulaştığı ifade edildi. Süt verimi-
nin artması, kırmızı etteki ihti-
yaç Simental ırkı sığırların daha
çok tercih edilmesine neden
olacak.

Politika değişikliğine 
herkes hazır mı?
Hayvancılıkta yaşanacak bir po-
litika değişikliğine üretici,yatı-
rımcı, sanayici,devlet ne kadar
hazır?
Aslında yapılan ciddi bir deği-
şiklik.Fakat bunun için gerekli
altyapı hazırlıklarının yapıldığını
söylemek çok zor. Bugün süt
üretimi yeterli gibi görünse de,
yapılacak politika değişikliği ile
süt üretimi azalırsa ve yetersiz
hale gelirse ne olacak? Bunun
için gerekli önlemler alınıyor
mu?
Günübirlik politikalarla bugün et
fiyatı yüksek, ithalat yapılarak
veya ırk değişimine gidilerek so-
run çözülebilir mi?
Tam 15 aydır çiğ süt fiyatı art-
madı. Oysa maliyetler sürekli ar-
tıyor. Süt üreticileri fiyat artışı
olamadan üretimi ne kadar sür-
dürebilir? 
Çiğ süt üretenler sektörden çe-
kilirse , bugün yeterli görünen
süt üretimi yetersiz hale gelir.
Süt üretiminin yeterli olduğunu
gerekçe göstererek süt hayvan-
cılığını ikinci plana atmak sektö-
rün geleceği açısından büyük
bir tehlikedir.
Yapılması gereken orta ve uzun
vadeli politikalarla et,süt ve di-
ğer hayvansal ürünlerin üretimi-
ni,tüketimini dış ticaretini planla-
mak olmalıdır.

Ancak, ıslah çalışmalarına gere-
ken önem verilmedi. Islah çalış-
maları yerine hayvancılıkta so-
runlar sürekli ithalatla çözülme-
ye çalışıldı. Geldiğimiz noktada
Türkiye hala damızlık,besilik,za-
man zaman kasaplık hayvan it-
hal ediyor.

Nereden ithal 
ediyor? 
Islah çalışması yaparak hayvan-
cılıkta söz sahibi olan Fransa,
Avusturya,Amerika, Almanya ve
diğer ülkelerden.
Atatürk'ün çabaları sürdürülse
Türkiye hayvan ithal eden değil,
ihraç eden ülke olurdu.

Yıldızı parlayan 
simental
Kombine ırk (süt+et). Et kalitesi
yüksek,günlük canlı ağırlık artışı
yüksek, yem tüketimi daha faz-
la, döl verimi yüksek, melezle-
meye uygun, ırk ortalaması 5-6
ton süt, yüzde 4 yağ ve 3.5 pro-
teine sahip.
Dünyada 41 milyon baş Simen-
tal ırkı hayvan olduğu tahmin
ediliyor. Türkiye, Almanya'dan
sonra en çok Simental ırkı hay-
van sahibi olan ülke olarak ikinci
sırada. 
Soykütüğüne kayıtlı 317 bin 820
dişi Simental var. Türkiye'deki
toplam Simental varlığının ise
676 bin baş olduğu tahmin edi-
liyor. Türkiye'ye ithal edilen Si-
mantal hayvanların yaklaşık
yüzde 82'si Avusturya'dan. Ayrı-
ca, Almanya,Çek Cumhuriyeti,
Slovakya,Macaristan'dan da it-
halat yapılıyor.
Türkiye'de 197 bin işletmede Si-
mental yetiştiriciliği yapılıyor.
Bunların yüzde 90'nı 1 ile 5 hay-
van beslenen küçük aile işlet-
mesi. Simental hayvanların en
yoğun yetiştirildiği bölge  Amas-
ya ve Çorum'unda içinde oldu-
ğu Orta Karadeniz Bölgesi.İç
Anadolu, özellikle Afyon, Ege
Bölgesi ve Doğu Anadolu Böl-
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Güncel

Türkiye Ziraat Odaları Birli-
ği Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar, “yılın başından

beri sanayiye aktarılan inek sütü
miktarı her ay geçen yılın aynı
ayından fazla oldu. Sanayiye
aktarılan inek sütü miktarı Tem-
muz ayı itibarıyla son bir yılda 8
milyon 745 bin 313 tona çıktı.
Perakende süt yüzde 9,5, pey-
nir yüzde 8,7, yoğurt, fabrika ye-
mi, yonca gibi girdi fiyatları ar-
tarken, tüketici enflasyonu yıllık
yüzde 7,14 iken, çiğ süt fiyatı 14
aydır değişmedi” dedi. Temmuz
ayında sanayiye aktarılan inek
sütü miktarının 744 bin ton oldu-
ğunu, Ocak-Temmuz dönemin-
de bu miktarın yaklaşık 120 bin
ton artışla 5 milyon 311 bin ton-
dan 5 milyon 431 bin tona çıktı-
ğını bildiren Bayraktar, 2014 yı-
lında 8 milyon 625 bin ton olan
sanayiye aktarılan inek sütü
miktarının ise Temmuz 2015 iti-
barıyla son bir yılda 8 milyon
745 bin tonu geçtiğini belirtti.
TZOB Genel Başkanı Bayraktar,
yaptığı açıklamada, çiğ süt fiyat-
larının 2014 Temmuz ayından
bu yana 1 lira 15 kuruş olduğu-
na, 14 aydır bu rakamın değiş-
mediğine dikkati çekti. Bayrak-
tar, şunları kaydetti:
“2014 Temmuz ayında 3 lira 6
kuruş olan perakende süt fiyatı,
2015 Ağustos ayına 3 lira 36 ku-
ruşa çıktı. Bir yıllık sürede pera-
kende süt fiyatı yüzde 9,5, pey-
nir fiyatı yüzde 8,7, yoğurt gibi
ürün, fabrika yemi, yonca gibi
girdi fiyatları artarken, tüketici
enflasyonu yüzde 7,14 iken, çiğ
süt fiyatlarının değişmeden aynı
kalması, artmaması, üreticiyi
çok olumsuz etkilemektedir.
Bu ortamda çiğ süt fiyatları art-
mazsa, üreticinin üretimini sür-
dürmesi mümkün görünme-
mektedir. Ulusal Süt Konse-
yi’nde belirlenen çiğ süt tavsiye
fiyatı, Temmuz 2014 tarihinden
bu yana litrede 1 lira 15 kuruş-
tur. Üstelik birçok ilde de fiyat 1

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, süt üretiminin sürekli 
arttığını, üreticinin üretmeye devam ettiğini fakat üretici fiyatının
bir türlü değişmediğini bildirdi.

lira 15 kuruşun altında satılmak-
tadır. Her şeyin fiyatı artmış fa-
kat çiğ sütün fiyatı artmamıştır.
Üreticilerimizin maliyetleri sü-
rekli yükselmektedir. Bugünkü
şartlarda süt üreticimizin kar
marjı kalmamıştır. 
Üretici gelir sağlayamazsa,
emeğinin karşılığını alamazsa,
zararına üretim yapamaz. En
son 24 Haziran 2015 tarihinde
yapılan toplantıda, 20 kuruşluk
zam talebimiz kabul edilmedi.
Süt sanayicileri, önümüzdeki
süreç için de fiyatın aynı kalması
gerektiğini ifade ettiler. Sanayi-
ciler, ‘stoklarımız dolu, ihracat
yapamıyoruz, ürün satamıyoruz’
dediler. Taraflar anlaşamadan
masadan kalktı. Daha sonra 29
Temmuz’daki Ulusal Süt Konse-
yi Yönetim Kuru toplantısında,
Eylül ayı sonuna kadar fiyatın 1
lira 15 kuruştan devam etmesi
kararı alındı ve Konseyce ilan
edildi.”

“Süttozu desteği 
sanayicinin gerekçesini
ortadan kaldırdı”
Üreticinin, ürününü 14 aydır ay-
nı fiyata sattığını
vurgulayan Bay-
raktar, şu bilgileri
verdi: “Sanayici,
‘stoklarım dolu,
ihracat yapamı-
yorum, ürün sa-
tamıyorum’ diyor
ve çiğ süt fiyatı-
nın artmasına
karşı çıkıyor. Ma-
dem tek sorun
stoklardı, 10 bin
tonluk süttozu ih-
racatının hedef-
lendiği ‘süttozu
desteği’ ile birlik-
te bu gerekçeleri
de ortadan kalktı.
Sanayicilerden
bu desteklemeyi
de dikkate alarak
en kısa zamanda

üretici fiyatlarını gözden geçir-
melerini ve fiyatlara iyileştirme
yapmalarını bekliyoruz.
Milyarlarca dolar harcanarak
oluşturulan damızlıkların kasa-
ba, üretimi artırmak için verilen
milyarlarca liralık desteklerin
boşa gitmemesi, 2010 yılında
yaşanan et krizinin tekrar ya-
şanmaması için çiğ süt fiyatları-
nın acilen artırılması gerekiyor.
Süt fiyatları artmazsa, sütte is-
tikrar sağlanmazsa, tüketicimiz
ucuz et yiyemez. Eğer fiyatlar
artmazsa ne yazık ki hayvanlar
kasaba gidecek, yeni bir kriz
kaçınılmaz olacaktır. 2010 yılın-
da ithal edecek hayvan bulabil-
dik. Artık dünyada yeterli ve uy-
gun fiyata hayvan bulmak da
zor görünmektedir.”

TZOB Süt Danışma 
Kurulu’nu topladı
Bayraktar, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı, Ekonomi Ba-
kanlığı, Türkiye Süt Üreticileri
Merkez Birliği, Et ve Süt Kurumu
Genel Müdürlüğü, Ziraat Odala-
rımızın başkanları ile TZOB da-
nışman ve uzmanlarının katılı-

mıyla TZOB’da Süt Danışma
Kurulu toplantısı gerçekleştirdik-
lerini, toplantıda, süt sektörünün
mevcut durumu, sorunları, so-
runlara yönelik çözüm önerileri
ve beklentilerin ortaya konuldu-
ğunu belirtti.

Yumurta üretiminde 
düşüş, tavuk eti 
üretiminde artış var
Yumurta üretiminde Haziran
ayında başlayan üretim düşüşü-
nün Temmuz ayında da devam
ettiğini vurgulayan Bayraktar,
“Haziran ayında tavuk yumurta-
sı üretimi 1 milyar 350 milyon-
dan 1 milyar 198 milyona gerile-
mişti. Temmuz ayında da üretim
1 milyar 349 milyondan 1 milyar
286 milyona indi. İhracatta ya-
şanan düşüş, üretim miktarını
olumsuz etkiliyor” dedi.
Bayraktar, tavuk ve hindi eti
üretimindeki artışın devam etti-
ğini, 2014 yılı Temmuz ayında
165 bin ton olan tavuk eti üreti-
minin 2015 Temmuz ayında
168 bin tona yaklaştığını, hindi
eti üretiminin ise aynı aylarda 3
bin 819 tondan 4 bin 574 tona
yükseldiğini bildirdi. Şemsi Bay-
raktar, Temmuz ayı itibarıyla yıl-
lık tavuk eti üretiminin 1 milyon
950 bin tonu aştığını, hindi eti
üretiminin ise 53 bin 861 tona
ulaştığını belirtti.

Süt üretimi artıyor, üretici fiyatı değişmiyor…
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Türkiye Ziraat Odaları Bir-
liği (TZOB) Genel Baş-
kanı Şemsi Bayraktar,

çiğ süt fiyatlarının bir yılı aşkın
bir süredir 1 lira 15 kuruş oldu-
ğunu bildirerek, “Et ve Süt Ku-
rumu (ESK) müdahale kuru-
mu olarak hükümetten talebi-
miz üzerine kuruldu. Kurum,
bugünler için lazım. ESK’yı süt
fiyatlarına, piyasaya müdahale
etmeye davet ediyorum. Aksi
takdirde sektörü bir felaket
bekliyor. Süt hayvanları kesi-
me giderse, sektörde yıkım
olur. Sektör çökerse, ette bu-
günkü fiyatları ararız” dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada,
çiğ süt fiyatlarının 2014 Tem-
muz ayından bu yana 1 lira 15
kuruş olduğunu ve fiyatın de-
ğişmediğini belirtti. Bir yıllık
sürede perakende süt, peynir,
yoğurt gibi ürün, fabrika yemi,
yonca gibi girdi fiyatları artar-
ken, tüketici enflasyonu yüzde
6,81 iken, çiğ süt fiyatlarının
değişmeden aynı kalmasının,
artmamasının, üreticiyi çok
olumsuz etkilediğine dikkati
çeken Bayraktar, şunları kay-
detti: “Bu ortamda çiğ süt fi-
yatları artmazsa, üretici üreti-
mini sürdüremez. Ulusal Süt
Konseyi’nde belirlenen çiğ süt
tavsiye fiyatı, Temmuz 2014
tarihinden bu yana litrede 1 li-
ra 15 kuruş. Üstelik birçok ilde
de fiyat 1 lira 15 kuruşun altın-
da satılıyor. Her şeyin fiyatı ar-
tıyor. Çiğ süt fiyatı artmıyor.
Üreticinin maliyeti sürekli yük-
seliyor. Süt üreticimizin kar
marjı kalmadı. Üretici gelir
sağlayamazsa, emeğinin kar-
şılığını alamazsa, zararına üre-
tim yapamaz. En son 24 Hazi-
ran 2015 tarihinde yapılan top-
lantıda, 20 kuruşluk zam tale-

bimiz kabul edilmedi. Süt sa-
nayicileri, önümüzdeki süreç
için de fiyatın aynı kalması ge-
rektiğini ifade ettiler. Sanayici-
ler, ‘stoklarımız dolu, ihracat
yapamıyoruz, ürün satamıyo-
ruz’ dediler. Taraflar anlaşa-
madan masadan kalktı. Daha
sonra 29 Temmuz’daki toplan-
tıda, Eylül ayına kadar fiyatın 1
lira 15 kuruştan devam etmesi
kararı alındı ve ilan edildi.”

“Üreticimiz mağdur.
ESK bugünler 
için lazım”
Bütün bunların sorumlusunun
üretici olmadığını vurgulayan
Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Üreticimiz mağdur. Biz bu-
günleri düşünerek, sütte bir
müdahale kurumu kurulmasını
istemiştik. Sonuçta, ısrarla,
her platformda savunduğu-
muz taleplerimize olumlu yanıt
verildi ve Et ve Balık Kurumu
bir müdahale kurumuna dön-
üştürülerek Et ve Süt Kurumu
kuruldu. Hükümetten talebi-
miz üzerine kurulan ESK, bu-
günler için lazım. ESK’yı süt fi-
yatlarına, piyasaya müdahale
etmeye davet ediyorum. Aksi
takdirde sektörü bir felaket
bekliyor. Süt hayvanları kesi-
me giderse, sektörde yıkım
olur. Sektör çökerse, ette bu-
günkü fiyatları ararız. Şimdi
tam zamanıdır. Üretici, ürünü-
nü bir yılı aşkın bir süredir aynı
fiyata satıyor. Sanayici, ‘stok-
larım dolu, ihracat yapamıyo-
rum, ürün satamıyorum’ diyor
ve çiğ süt fiyatının artmasına
karşı çıkıyor. Et ve Süt Kurumu
piyasayı düzenlemeli, ürün
fazlaysa süt satın almalı. Bizim
talebimizle oluşturulan Et ve
Süt Kurumu, bu ortamda mü-

dahale etmeyecekse ne
zaman edecek? Piyasa,
fabrikalarına fabrika ka-
tan, zincirlerine yeni
halkalar eklemek isteyen üç-
beş tüccarın elinde oyuncak
olmamalı. Süt ürünleri ve girdi
fiyatları artarken, enflasyon
yüzde 6,81 iken, çiğ süt fiyat-
ları artmazsa, üretici üretimini
sürdüremez. Geçmişte yaşa-
dık. 2008 yılında süt inekleri
kasaba gitti. Daha sonra et sı-
kıntısı yaşandı ve 3 milyar do-
ların üzerinde döviz harcamak
zorunda kaldık.”

Hayvanlar kasaba 
giderse, yeni kriz 
kaçınılmaz olur
Milyarlarca dolar harcanarak
oluşturulan damızlıkların kasa-
ba, üretimi artırmak için verilen
milyarlarca liralık desteklerin
boşa gitmemesi, 2010 yılında
yaşanan et krizinin tekrar ya-
şanmaması için çiğ süt fiyatla-
rının acilen artırılmasını isteyen
Bayraktar, “Sütte hayvancılık
krizin eşiğinde. Süt fiyatları art-
mazsa, sütte istikrar sağlan-
mazsa, tüketicimiz ucuz et yi-
yemez. Eğer fiyatlar artmazsa
ne yazık ki hayvanlar kasaba
gidecek, yeni bir kriz kaçınıl-
maz olacaktır. 2010 yılında it-
hal edecek hayvan bulabildik.
Artık dünyada yeterli ve uygun
fiyata hayvan bulmak da zor”
uyarısında bulundu. Bayrak-
tar, şunları kaydetti: “Bizde
üretici ürününün fiyatını belir-
leyemiyor. Süt üreticileri piya-
sanın acımasız çarklarına
mahkûm edilmemeli. Gelişmiş
ülkelerdeki gibi devlet, üretici
lehine pozitif ayrımcılık yap-
malı. Süt üreticisi korunmazsa,
istihdam sekteye uğrar. Şehir-

lere göç önlene-
mez. Özellikle büyükbaş hay-
vancılığın ayakta kalabilmesi,
kırmızı et üretiminde sıkıntı ya-
şanmaması, ancak sütün istik-
rarlı, yeterli ve güvenceli bir
pazara sahip olmasıyla müm-
kündür. Söz konusu şartlara
haiz bir pazarın oluşması ise
ancak istikrarlı bir tüketim ve
buna bağlı bir üretimle sağla-
nabilir. Sütte üretim hızla artı-
yor. 2011 yılında 15,1 milyon
ton olan süt üretimi, 2012 yılın-
da 17,4, 2013 yılında 18,2,
2014 yılında 18,5 milyon tona
çıktı.  Üretim artışı ve verilen
teşviklerle birlikte sanayiye ak-
tarılan süt miktarı artıyor. 2011
yılında 7 milyon 74 bin ton
olan sanayiye aktarılan inek
sütü miktarı, 2012’de 7 milyon
932 bin, 2013’de 7 milyon 939
bin, 2014’de 8 milyon 626 bin
tona yükseldi. Süt sektörü
2014’de 44,3 milyar lira olan
hayvansal üretimin yüzde
45,5’ini karşılıyor. Sektörü,
yüzde 39,1 ile kırmızı et, yüzde
9,8 ile yumurta izliyor.”
Temmuz ayı itibarıyla üretici
sütünü 1 lira 15 kuruşa satar-
ken, ortalama tüketici fiyatının
3 lira 35 kuruş olduğunu belir-
ten Bayraktar, “üreticinin 1 lira
15 kuruşa sattığı süt, tüketici-
ye ortalama 2,9 katı fiyata ula-
şıyor. Üretici süt fiyatı, 2014
Temmuz-2015 Temmuz ara-
sında hiç artmadı ve 1 lira 15
kuruşta sabit kaldı. Perakende
süt fiyatı yüzde 9,5 artışla 3 lira
6 kuruştan, 3 lira 35 kuruşa
çıktı” dedi.

Güncel

Ette harekete geçen ESK,
sütte neyi bekliyor?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, çiğ süt fiyatlarının 
2014 Temmuz ayından bu yana 1 lira 15 kuruş 
olduğunu ve fiyatın değişmediğini belirtti.  
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lecek aşılama ve biyogüvenlik
kriterleri
6. Kuru dönem bölmeleri bakım
ve temizlik rutinleri
7. Kuru dönem rasyonları ile ilgili
kriterler
8. Doğumhane kriterleri ve  pro-
sedürleri
9. Normal ve problemli doğum-
lar için uygulanacak prosedür ve
kontrol noktaları
10. Doğumhane besleme ve
takviye  programı kriterleri
11. Kolostrum yönetimi kriterleri
12. Doğum sonrası gruplama il-
keleri
13. Doğum sonrası rutin üreme
sağlığı kontrol programı ve nok-
taları 
14. Erken laktasyon besleme
kriterleri
15. Erken laktasyon metabolik
profil takipleri
16. Doğum öncesi ve sonrası
meme sağlığı kontrol noktaları
17. Laktasyon dönemi ahır içi ru-
tinleri ile ilgili kontrol noktaları
18. Sağımhane rutinleri ile ilgili
rutinler ve kontrol noktaları
Yukarıda başlık isimleri yazılan
konularda çiftliklerin kendi şartla-
rına ve teknik programlarına uy-
gun kontrol noktalarını oluştur-
maları, takiplerini sürdürmeleri
ve toplanan veriler ışığında ge-
rekli müdahaleleri yaparak ya-
şamlarını sürdürmeyi alışkanlık
haline getirmeleri gerekmektedir.
Tabi ki oluşturulması gereken
kontrol noktaları sadece geçiş
dönemi ve erken laktasyon süre-
ci ile sınırlı değildir. Buzağı ünite-
sinden başlayarak genç hayvan-
lar ve tüm laktasyon dönemleri
için de bir takip programı oluştur-
mak son derece önem taşımak-
tadır. Bu kontrol sistemi yem üni-
tesi, biyogüvenlik gibi hayvanlar-
la direk ilgili olmayan diğer üni-
teleri de kapsamalıdır. Bilimsel
ve teknik kontrol programları ve
kayıt sistemi oluşturulmadıkça o
çiftliğin hafızası da oluşmaz ve
her yönetici ve teknik personel
değişimi çiftlikte sürekli uygula-
ma değişikliklerine ve bir yöne-
tim kaosuna neden olur.

İneklerin geçiş dönemi ve çiftlik genel 
yönetiminde kritik kontrol noktalarının
oluşturulmasının önemi

düşmüş, büyük kısmı gebe kal-
mamış bir hayvan popülasyonu-
na dönüştürür ki bu durumun
normale döndürülmesi büyük
ekonomik kayıpların yaşandığı
1-2 yıl gibi bir süreyi alır.  Özel-
likle yeni kurulan sürülerde lak-
tasyon başlangıcında elde edi-
len yüksek süt verimi ortalaması
döl verimi problemlerini ve diğer
metabolik problemleri sumen altı
eder ve çiftlik yöneticilerinin ge-
linen kötü noktayı görmeleri iş iş-
ten geçtikten sonra olur. Klinik
uygulamalar ve besleme dene-
meleri ile zaman kaybedilirken,
problemler çoğunlukla kuru dö-
nemin iyi yönetilememesi, sıcak
stresine karşı gerekli önlemlerin
alınmaması, kağıt üzerinde ha-
zırlanan rasyonun hayvanların
önüne dökülen rasyondan farklı
olması, gruplama hataları ya da
grup hayvan kapasitelerinin
doğru olmaması, metabolik ve
enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili
göstergelerin yeterince izlenme-
mesi vb. gibi yönetim hataların-
dan kaynaklanıyordur. Büyük
sürülerde işlerin yukarıdaki anla-
tıldığı şekilde içinden çıkılmaz
hale gelmemesi için, geçiş dö-
neminin çok iyi yönetilmesi, bu
dönemle ilgili spesifik çalışmala-
rın sorumluları tarafından çok iyi
yerine getirilmesi, sürüde olup
biten her şeyin izlenir ve takip
ediliyor halde olması, bu izleme-
lerin kayda alınarak değerlendi-
rilmesi ve yorumlanması gerek-
mektedir. Bu amaçla da işletme-
nin imkanları dahilinde şekillene-
cek kritik kontrol noktalarının
mutlaka kurulması zorunludur.
Bu kontrol noktalarının ana baş-
lıklarını aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür:
1. Kurya çıkarma ilke ve prose-
dürleri
2. Kuru dönem gruplama ve
grup değişiklikleri ile ilgili kriter-
ler
3. Kuru dönem bölmelerindeki
hayvan refahı ile ilgili kriterler
4. Kuru dönemde belirli metabo-
lik parametrelerin takibi
5. Kuru dönemde gerçekleştiri-

çok araştırma ile ortaya konmuş-
tur.  Buna ilaveten, doğumdan
sonraki   ilk 6 hafta içerisinde ,
ineklerin kuru madde tüketimi
çeşitli faktörlere bağlı olarak son-
raki dönemlere göre yaklaşık  %
25   oranında  daha düşüktür.
Laktasyonun erken döneminde
değişik çevre faktörleri, sosyal
davranışlar ya da beslemeye
bağlı faktörler iyi yönetilmezse
hayvanların kuru madde tüke-
timleri ve bağışıklık sistemleri
ciddi ölçüde risk altına girer. Er-
ken laktasyon dönemindeki hay-
vanların istenilen düzeyde pik
verime ulaşmaları, toplam lak-
tasyon süt verimleri, döl verimi
kabiliyetleri, antibiyotik kullanımı
gerektiren enfeksiyöz hastalıkla-
ra yakalanma oranları ve meta-
bolik hastalıkların görülme sıklığı
bu risk faktörlerinin iyi bir şekilde
kontrol altında tutulması ve yö-
netilmesine bağlıdır. İyi bir kont-
rol noktaları sistemi olmayan sü-
rülerde, yukarıda belirtilen yöne-
tim iyi yapılamadığında ve prob-
lemler oluştuğunda, veteriner
hekimlerden, besleme danış-
manlarından ya da sürü danış-
manlarından oluşan problemle-
rin giderilmesi talep edilir. Tabi
ki, sürüde iyi bir kontrol noktaları
sistemi yoksa durum içinden çı-
kılmaz bir  hale gelebilir. Örne-
ğin, üreme performansı düşükse
üreme sağlığı ve uygulamaları ile
ilgili zaman ve ekonomik kayıp-
lara neden olan ciddi değişiklik-
ler denenir. Hatta, bazen tohum-
lamayı yapan teknik kişiler suç-
lanır hale gelir. Süt verimi perfor-
mansı düşükse rasyon ve  yem-
lemeden sorumlu kişilerde alter-
natif arayışlarına girişilir ve bes-
leme sorumlusu zan altındadır.
Çiftlikler bu örneklerdekine ben-
zer şekilde birçok problemle ilgili
kör denemelerin yapıldığı ve za-
manla işin içinden çıkılmaz hale
geldiği bir duruma düşer. Prob-
lemler zaman içerisinde çözülse
bile işletme artık ciddi kayıplara
uğramıştır. Hataların zamanında
sistemli bir takiple çözülmemesi
sürüyü karlılık endeksinin altına

Süt sığırcılığı işletmelerin-
de, küçük sürülerde inek-
lerin birebir takibi, kontro-

lü ve çıkacak sorunlara ivedilikle
müdahale edilmesi kolaydır. An-
cak, sürü büyüdükçe  ve buna
bağlı olarak ta mekanizasyon ve
teknik enstrümanların kullanımı-
nın arttıkça  çiftliklerde çalışanlar
ve yöneticileri ile sürüdeki  inek-
ler arasındaki  kontak giderek
azalır. Sonuç olarak ta başta bi-
reysel olarak başlayan ya da bi-
reysel gibi görünen problemler
zamanında fark edilemez ya da
sürünün geneli ile ilişkilendirile-
mez.  Bireysel olarak başlayan
ya da bireysel gibi görünen bu
problemler ciddi sürü problemi
haline gelebilir. Bu durumun
önüne geçmek ve sürü perfor-
mansının devamlılığını sağlaya-
bilmek için sürüde iyi bir kontrol
noktaları sistemi kurmak gerekir.
Bu sistem a) Sürüden çok iyi veri
toplamalıdır, b) Toplanan verileri
düzenli olarak takip edip değer-
lendirmelidir, istatiksel olarak sü-
rünün genel kabul değerlerinin
içerisinde olup olmadığını belir-
lemelidir, c) Sonuç olarak ta de-
ğerlendirme sonuçlarını havada
bırakmayıp uygulamaya sokma-
lıdır. İneklerde geçiş dönemi ola-
rak isimlendirilen doğumdan bir-
kaç hafta önceden başlayıp 3-4
hafta sonrasını kapsayan yakla-
şık bu 6-8 haftalık dönemin (hat-
ta doğumdan sonraki ilk 100
gün de dahil edilebilir) iyi yöne-
tilmesi sürü performansını etkile-
yen en önemli faktördür.  Bir çok
araştırmanın sonuçlarına göre
sürüdeki doğuran ineklerde  çe-
şitli nedenlerle meydana gelen
kayıplarının %10-11 gibi bir oranı
doğumdan sonraki ilk 60 günde
meydana gelmektedir. Bu oran
da sürüdeki toplam inek kaybı
oranının yarısına yakın bir miktarı
oluşturmaktadır. Bu oranın yük-
selmesi ya da daha aza indiril-
mesi sürü performansını ve kar-
lılığı ciddi şekilde etkileyecektir.
Laktasyonun ilk 6 haftasında ba-
ğışıklık sisteminin önemli dere-
cede depresyona uğradığı bir



Bakan Arzu, bakanlıkta
düzenlenen "Dünya Gı-
da Günü" etkinliklerinde

yaptığı konuşmada her yıl 1
trilyon dolarlık gıda israf edili-
yor. Bu israf edilen gıdanın,
eğer yarısını israf etmezsek
dünyada aç nüfus kalmaya-
cak" dedi.

"Dünyada üretilen 
gıda, ihtiyacımız 
olanın 2,5 misli" 
Dünyada bugün 800 milyon
insanın yoksulluk sınırında ol-
duğuna dikkat çeken Bakan
Arzu, "İhtiyacımız olan gıdanın
2,5 mislini üretirken, bir yan-
dan da '800 milyon aç bir nü-
fus var ve dünyada yılda 10
milyon çocuk yetersiz beslen-
meden dolayı hayatını kaybe-
diyor' dedi. O zaman dünyada
adil olmayan bir gıda bölüşü-
mü var demektir" görüşünü
paylaştı. 
Üretilen gıdanın üçte birinin is-
raf edildiğine işaret eden Ba-
kan Arzu, her yıl 1 trilyon do-
larlık gıdanın israf edildiğini

söyledi. Bakan Arzu, "Bu israf
edilen gıdanın, eğer yarısını is-
raf etmezsek dünyada aç nü-
fus kalmayacak" dedi. 

"Kırsal alanın 
refahın artması için 
çalışıyoruz" 
Türkiye'nin tarımsal ekonomi-
de Avrupa'da ilk ve dünyada
da yedinci sırada olduğunu di-
le getiren Bakan Arzu, Türki-
ye'nin, 80 milyon nüfusu bes-
lemenin yanı sıra 40 milyon tu-
ristin de gıda ihtiyacını karşıla-
dığını, ayrıca ülkede bulunan
2,5 milyon misafiri de ağırladı-
ğını kaydetti. 
Bakan Arzu, ülkenin tarımsal
ihracatının 18 milyar doları
bulduğunu ve 61 milyar dolar-
lık tarımsal gayri safi milli safi
hasılaya ulaştığını belirtti. 
Kırsal kalkınma alanında ver-
dikleri yüzde 50 hibe destekle-
ri ile 6 bin işletmenin faaliyete
geçirildiğini anlatan Bakan Ar-
zu, şöyle devam etti: "Kırsal
alanda yapılan çalışmalarda
biz yoksul kesime, kadına,

gençlere ve dezavantajlı grup-
lara öncelik tanıdık ki bunlar
kırsalda kalsınlar. Faiz oranları
düşürdük, kredilere, girdilere
ulaşma anlamında gerekli ko-
laylıkları sağladık. Tarımsal alt-
yapının güçlendirilmesinde,
özellikle toplulaştırmada miras
yoluyla arazilerin bölünmesi
konusunda yapmış olduğu-
muz yasal düzenlemeler oldu.
Tarımda zirai ilaç kullanımının
azaltarak sağlıklı organik iyi ta-
rım uygulamalarına her türlü
desteği verdik, tohumculuğu
geliştirdik, birim alanda ürün
artışını sağladık. Bunlar, kırsal
alanın yaşanabilir hale gelme-
si ve kırsal alanda insanlarımı-
zın refah seviyesinin yükseltil-
mesi çabasıydı." 

2015 Dünya Gıda 
Günü'nün temasının
kırsal alanda refahın
artırılması
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı Tarım Reformu Genel
Müdürü Gürsel Küsek de bu
yıl Dünya Gıda Günü'nün te-

masının kırsal
alanda refahın artırılması ve
farkındalık yaratmak olduğunu
söyledi. Bu kapsamda kırsalla
ilgili, çeşitli bakanlıklar, stklar,
yerel kuruluşların, valiliklerin
çalışması olduğunu ancak
hepsinin amacının ortak oldu-
ğunu belirten Küsek, hedefle-
rinin kırsala yönelik çalışmala-
rın altyapısını oluşturarak bir-
leştirilmesi ve projelerin eşgü-
düm içinde etkinliğinin artırıl-
ması olduğunu söyledi.
Bakan Arzu, konuşmaların ar-
dından tarımsal alanda faaliyet
gösteren bazı oda, borsa ve
kooperatiflere plaket verdi.
Pankobirlik, Konya Ticaret
Borsası, TZOB Manavgat Zira-
at Odası, Tire Süt Tarımsal
Kalkınma Kooperatifine ödül
veren Bakan Arzu, Ankara'nın
Nallıhan ilçesinden kadın çiftçi
Mükerrem Çolak'a da "Örnek
kadın çiftçi" ödülü verdi. Ba-
kan  Arzu, plaket törenin ardın-
dan bakanlık binasındaki Dün-
ya Gıda Günü etkinlikleri kap-
samında açılan stantları gezdi.

Bakan Arzu: “Her yıl 1 trilyon
dolarlık gıda israf ediliyor...”
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu "Dünya Gıda 
Günü" etkinliklerindeki konuşmasında her yıl 1 trilyon dolarlık gıda
israf edildiğini belirtirken, Ankara'da yaşanan terör saldırısı ile
ilgili "Bu, ulusal ve uluslararası derinliği olan bir saldırıdır" dedi.
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Bir süt çiftliğinde gübre yö-
netim sistemleri birçok
gerekliliği beraberinde

getiren bir maliyet kalemidir.
Gübre yönetim sistemlerinin
ana hedefi çiftlik yönetimini iyi-
leştirmek, pozitif çevresel etki
sağlamak ve gübrenin içeriğinin
maksimum derece kullanımını
sağlamaktır. 
Gübre yönetim sistemleri genel-

likle yeni kurulum planlamasını
geliştirmek,var olan sistemleri
yenilemek veya genişletmek
amaçlı olarak yapılmaktadır. İyi
bir sistem dizaynı ahıra uygun
olmalı, gübre ve atık suyun ahır
alanından, sağımhaneden,
genç hayvan barınaklarından
atılmasını sağlamalıdır. Bu şekil-
de yapılan sistem planlamasıyla
8-10 yıl üzerinde bir sürede iyi

bir çalışma performansı bekle-
nebilir.
Gübre yönetiminin en kritik saf-
halarından biri olan gübre çuku-
runda biriktirme çevresel açıdan
önemli bir tehdit anlamına da
gelir. İyi planlanmış bir gübre
yönetim sistemi, sistemin par-
çalarına zarar gelmesi duru-
munda yedek bir çözüme sahip
ve devamlı operasyona uyumlu

olmalıdır. Böylece çevreye etkisi
en aza indirilmiş olur. Doğru dü-
şünce, herhangi bir boru hasarı
veya depolama bölgesindeki bir
problemde gübrenin istenme-
yen yerlere dökülmesini veya
sızmasını engellemek amaçlı
olarak önlemlerin baştan alın-
ması şeklinde olmalıdır.
Gübre yönetim sistemi bütünüy-
le, depolama ve gübreyi ahır-
dan gönderme,gerekliyse işle-
me, ana depolama alanına
transferi, kısa ve uzun dönemde
depolama alanında bırakma,
ekili alana dağıtma ve arazide
gübreleme amaçlı kullanıma uy-
gun olmalıdır.
Gübre sıyırma işlemi, bağlı ahır-
larda kanal sıyırıcıları ve doğal
akışlı kanallar ile; serbest ahır-
larda traktör önü sıyırıcıları, oto-
matik gübre sıyırıcıları, ahır içi yı-
kama (flushing) ve ızgaralı ze-
min ile yapılmaktadır. 
Otomatik gübre sıyırıma sistem-
leri hidrolik, zincirli veya halatlı
modellerdir. Hidrolik sistemler-
de gübre sıyırma yolu üzerinde
bulunan bir klavuz profil üzerine
sıyırıcı bıçaklar yerleştirilir ve
ahırın sonundaki hidrolik pom-
paya bağlı piston klavuzu ileri
geri hareket ettirerek sıyırıcının
profil üzerindeki deliklere tutu-
narak hareket etmesi sağlanır.
Ağır işe dayanıklı olarak gelişti-

Süt çiftliklerinde gübre yönetimi ve 
ahırlarda kullanılan sistemler

Tolga SARIKAYA - :Ürün Müdürü – Yatırım Malları EHS  
DeLaval Türkiye



ve hayvanları rahatsız eden du-
rumlar ortadan kaldırılmalıdır. Iz-
garalı zeminin en önemli özelliği
gübrenin sıvı kısmının gübre yo-
lundan hemen uzaklaştırılması-
dır. Bu durum hayvanların ayak
sağlığı ve yürüme yolundaki
kaygan zemin sorununu orta-
dan kısmen kaldırmaktadır. Katı
kısımlar hayvan trafiğine bağlı
olarak ortamdan ızgara aralıkla-
rından düşerek uzaklaştırılır. So-
ğuk iklimlerde ızgaralı zemin çö-
zümü kullanımı gübrenin don-
ması ve bu sebeple de ızgara
aralıklarından aşağı düşmeme-
siyle sorun yaratabilmektedir.
Donma durumunda traktör ön
sıyırıcı yardımıyla yürüme yolu
temizlenmelidir.
Depolama alanına gelen gübre
hacimsel olarak planlanan sevi-
yeye ulaştığında transfer pom-
paları ile gönderilmek istenen
yere gönderilir. Pompa seçimi
yapılırken gübreyi transfer et-
mek için basma yüksekliği ve
transfer mesafesi çok önemlidir.
Basma yüksekliği arttıkça iletim
mesafesi düşer. Bu durumda
gübre çukuru derinliği ve trans-
fer edilecek yere uzaklık ilk
planlama anında pompa seçi-
minizi etkileyen önemli bir etken
haline gelmektedir. Gelecek
planlaması da ilk planlamanın
yardımcısı olarak göz önünde
tutulmalıdır. Örneğin yakın gele-
cekte yapılacak olan ana gübre
toplama havuzu için mesafe
yaklaşık olarak öngörülmeli ve
makina ekipman seçimi buna
göre yapılmalıdır. 

KAYNAK
Graves, Robert E.- Professor of
Agricultural Engineering 
PENNSTATE UNIVERSITY – Ag-
ricultural and Biological Engi-
neering – Dairy Manure Han-
dling

sağlanabilir. 
Izgaralı zeminler gübreyi hay-
vanların bulunduğu alandan
anında almak amaçlı olarak di-
zayn edilmiş gübre yollarıdır. Iz-
garalı gübre yolunun altında
gübreyi oradan uzaklaştırmak
için doğal akışlı kanal, otomatik
gübre sıyırma sistemi veya doğ-
rudan depolama alanı kurulabil-
mektedir. Bu kurulumlar planla-
mada öncelikli alandır ve tüm in-
şaatın başında düzenlenmelidir.
Gübre ızgaralı zeminden aşağı
düştükten sonra koku, nem ve
gaz ortamdan uzaklaştırılmalı,
ahırın içinde gerekli havalandır-
ma sağlanarak ve zeminin altına
inen gübre belli bir süre sonra
oradan uzaklaştırılarak çalışanı

hing sistemin önemli parçaları,
istenen ölçüde su sağlayacak
su kaynağı, dönüş suyu drenaj
kanalı, planlanan ahır eğimi,
pompalar ve borulardır. Sistem
soğuk iklimlerde dahi yeterli de-
polama alanında ekstra su riski
göz önüne alındığı takdirde ba-
şarıyla çalışmaktadır. Bu siste-
min en büyük problemi ise çok
fazla su kullanımı ve suyun ye-
niden kullanılması için gübrenin
ayrıştırılması zorunluluğudur.
Yatırımcıyı genellikle flushing
için gereken su miktarının fazla-
lığı zorlamaktadır. Tam ve yeterli
bir flushing için kriterler, her bir
flush yıkama için su hacmi,akış
oranı,flush süresi, suyun hızı,su-
yun derinliğidir. Genelde suyun
derinliğinin 76,2 mm (3”), hızının
1,52 m/sn (5 feet/sec) olması
önerilir. Gübre yolunun eğiminin
ise % 0,5 – 3 olması idealdir. Ba-
samaklı eğim daha fazla su ve
daha yüksek akış gerektirir.
Eğer eğim olması gerekenden
daha az ise daha fazla suyla bir-
likte güçlü bir su akışı gerekir.
Su, büyük iletim borularıyla yük-
sek hacimli pompalar vasıtasıy-
la veya yüksek mesafedeki bi-
riktirme tanklarından veya ha-
vuzlarından, büyük boşaltma
ağzına sahip su depolarından

rilmiş olan zincirli ve halatlı tip-
teki sıyırıcılar sürüş motorlarına
bağlı olan tamburlara sarılan
zincir veya halatla çekilen sıyırıcı
bıçaklarla gübreyi kanala ulaş-
tırmaktadır. Seçilecek olan sis-
tem tamamiyle ahırın boyuna,
hayvan sayısı ve buna bağlı ola-
rak gübre miktarıyla ilişkilidir. Bir
sıyırma yolu üzerinde bir bıçak
çalıştığı gibi, ahırın uzun olması
ve ağır işe dayanıklı çözümlerin
tercih edilmesi durumunda bir
sıyırma yolu üzerinde iki sıyırıcı
bıçak da çalışabilir. 
Zincirli veya halatlı gübre sıyır-
ma sistemleri seçiminde zincirin
veya halatın gübre sıyırma yolu
üzerinde bulunması gereken U
profilin içinde hareket etmesi
uygun olabilir. Ekipmanın gü-
venliği ve hayvanların rahat ha-
reket edebilmesi için sıyırma yo-
lunda zincir veya halat olmamalı
zemine gömülü şekildeki U pro-
filin içinde çalışması tercih edi-
lebilir.
Zemine zarar vermemesi için
sıyrıcı bıçakların üzerinde kau-
çuk bulunması bir avantajdır. Bu
kauçuk zeminin yapısının gübre
sıyırma anında bozulmasını en-
gellediği gibi daha düzgün ve
kalıntısız sıyırma sağlamak için
de önemlidir.
Otomatik gübre sıyırma sistem-
leri büyük çiftliklerde ve sık güb-
re sıyırma yapan çiftliklerde kul-
lanım maliyeti ve işçilik maliye-
tinden kazanç sağlar. Sıyırıcının
bakımı traktör önüne takılan sı-
yırıcı bıçağıyla yapılan traktörlü
sıyırımaya göre çok daha az
maliyet getirmektedir. ( işçilik,
makina gideri,bakım, yaralanan
inekler..) 
Operasyonel olarak, gübre sıyır-
ma sistemi bıçakları gübreyi
toplama kanalına veya depola-
ma alanı kenarından depolama
alanına bırakacak şekilde tasar-
lanmalıdır. Gübrenin toplanma
yerine döküleceği yerde çalışan
ekipmanların; ineklerin zarar
görmemesi veya diğer makina
ekipman parçalarının çalışma
rutinlerini bozmaması ve hasara
yol açmaması gerekir. Bu se-
beple de gereken önlemler
planlama esnasında düşünül-
melidir. 
Flushing (ahır içi yıkama) siste-
mi ile gübre temizliği düşük iş-
çilik maliyetine sahip daha te-
miz hayvan ve gübre yolu sonu-
cu veren bir yöntemdir. Flus-
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Türkiye Ziraatçılar Derne-
ği Genel Başkanı İbra-
him Yetkin: "Bir süredir,

beslenmemiz ve geleceğimiz
açısından en önemli ürünler-
den biri olan süt konusu çeşitli
yönleriyle tartışılmaktadır...
Her ne kadar bu tartışmanın
basına yansıyan bölümü esas
olarak fiyat meselesi ile sınırlı
olsa da konu aslında çok bo-
yutlu bir konudur ve öyle ele
alınması gerekmektedir. Ko-
nuyu kısaca özetlemek istiyo-
rum... Bildiğiniz gibi süt fiyatı
Ulusal Süt Konseyi tarafından
belirlenmektedir. Ulusal Süt
Konseyi içinde üretici, sanayi-
ci ve Bakanlık temsilcileri yer
almaktadır. Geçen yılın Hazi-
ran ayında çiğ sütün litre fiyatı
1 lira 15 kuruş olarak saptan-
mıştı. Bu fiyat, gerek maliyetler
gerekse dünya fiyatları göz
Önüne alınarok belirlenmiş ve
hem üretici hem de sanayici
tarafından makul karşılanmıştı.
Bu fiyatın altı aylık sürelerde
gözden geçirilmesi gerekiyor-
du. Yıl sonunda bunun için
toplanan süt konseyinde üre-
tici fiyatta bir İyileştirme bek-
lerken sanayici fiyatların düşü-
rülmesini önerdi. Sonunda iş
ortada kaldı. Günümüze kadar
da bu fiyat değişmedi. Buna
karşılık üretici ile sanayici piya-
sa koşullarında alım satım işini
sürdürdüler. Bu durumda üre-
tici taviz vermek zorunda kal-
dı. Ancak bu gelişme sonunda
Ulusal Süt Konseyi işlevini bü-
yük ölçüde kaybetti. Ve bunun
sonucunda bu yılın Haziran
ayında taraflar masadan çekil-
di. Şu anda, sanayici piyasada
gereğinden fazla süt olduğu-
nu öne sürerek fiyatları aşağı
çekmeye çalışırken, üretici or-
tan yem fiyatları ve süt tüketi-
mindeki azalma nedeniyle or-
taya çıkon durumo bir şekilde
müdahale edilerek ekonomik

sıkıntılarına bir çare bulunma-
sını istiyor. 

Çözümsüzlük nedeni
ile süt inekleri 
kesime gönderiliyor 
Çözümsüzlüğün en olumsuz
sonuçlarından biri de süt üre-
terek yeterince kazanamayan
üreticinin şu anda nispeten
yüksek olan et fiyatlarından
yorarlanmak için hayvanlarını
kesime göndermesidir. Son
aylarda bu şekilde kesime
gönderilen inek sayısı 150 bi-
ne ulaşmıştır. Süt üretiminde
kullanıan inekler damızlık nite-
likte hayvanlardır. Bunların et-
lik sığır gibi kullanılması, gele-
cekte hayvancılığımız açısın-
dan telafisi kolay telafi edile-
meyecek bir kayıptır. Dahası,
bugün kesilen süt inekleri ne-
deniyle belli sınırlar içinde tu-
tulabilen et fiyatları yarın bu
akış kesildiğinde daha hızlı
yükselecek, bu da spekülatif
hareketleri tetikleyecektir. Bu
durumda hayvancılık yapan
tüm üreticilerin kabusu olan
hayvan ithalatında gümrük
vergilerinin düşürülmesi, yani
serbest ithalat yeniden günde-
me gelecektir. Halihazırda bu
yönde bazı lobi faaliyetleri
gözlenmektedir.

Atılan adımlar yetersiz.
Bu durumda ne 
yapılabilir? 
Şu anda 1 litre sütün fiyatı 1 li-
ranın üzerinde hesaplanmak-
tadır. Bu durumda sütünü 1 li-
ra 15 kuruştan bile satmakta
zorlanan üreticinin duruma bir
çare bulunmasını ve fiyatta
makul ölçüde bir iyileştirmeye
gidilmesini istemesi en doğal
hakkıdır. Kaldı ki, son bir yıl
içinde süt sanayiinin ürünlerin-
de ve yem fiyatlarında önemli
artışlar olmuştur. öte yandan,
tüketim ozaldığı ve ihracat im-

kanları daraldığı için eldeki sü-
tü bile işlemekte zorlanan sa-
nayici de kendi açısından çiğ
süt fiyatını artırmak bîr yana
düşürmek istemektedir. Ba-
kanlık ise bu konuda bazı
destekleme araçları geliştire-
rek soruna bir çözüm bulmaya
çalışmaktadır. Örneğin, Gıda.
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından tahsis edilen kota
kapsamında süt tozu üreten
veya ürettiren firmaların ihra-
catçı firmaya sattığı birim ton
süt tozuna destekleme öde-
mesi yapılması uygulaması
bunlardan biridir. Bununla sü-
tün fazla olduğu bugünkü gibi
koşullarda süt tozu üretiminin
ve ihracatının teşvik edilmesi
amaçlanmaktadır. Bunun dı-
şında damızlık süt sığırı üreti-
mi, yaygın hayvansal üretim
alanlarında faaliyet gösteren
üretici kooperatiflerine Ziraat
Bankası tarafından kullandırı-
lan kredilerde önemli faiz indi-
rimleri söz konusudur. Süt to-
zu üretimi için gerekli olan so-
ğutulmuş çiğ sütün, üretici ör-
gütlerinden tedarik edilmesi
de bu yönde alınmış bir başka
önlemdir. Ancak, bu tür ön-
lemler sanayici açısından
olumlu sonuçlar doğursa da.
üreticiyi kurtarmakta yetersiz
kalmaktadır. Çünkü sanayici
bu olayda güçlü olan taraftır ve
gerektiğinde sattığı sanayi sü-
tü, yoğurt, peynir süt tozu gibi
ürünlere zam yaparak gücünü
korumaktadır. Üretici ise yete-
rince örgütlü ve güçlü değildir,
bu nedenle kendi inisiyatifiyle
fiyatı artıramamaktadır; kaldı
ki. süt fiyatındaki en küçük bir
artış yem fabrikaları için fiyat
artırma gerekçesi olarak kulla-
nılmakta ve kazanç yine onlara
kanaltze olmaktadır. Yatırım
yapacak gücü olmayan üretici,
düşük faizli üretim kredilerin-
den de yararlanamamaktadır.

Kısacası, üretici, devletin des-
teğine ihtiyaç duymaktadır. 

Devletin 
müdahalesi şart 
Bunun için yalnız sütte değil,
tüm tarım ürünlerinde üretici
fiyatları ile tüketici fiyatları ara-
sındaki büyük farkları azalt-
mayı amaçlayan bir Tarım
Ürünleri Piyasası Düzenleme
Kurumu kurulması bir zorun-
luluk halini almış bulunmakta-
dır. Bunun yanı sıra Et ve Süt
Kurumu nun devreye girmesi
büyük önem taşımaktadır. Ku-
rum, geçmişte SEK'in üstlen-
diği görevleri üstlenmelidir.
Yine Et ve Süt Kurumu eliyle
süt üretiminin önemli olduğu
bölgelerde süttozu fabrikaları
kurulmalıdır. Alınabilecek bir
diğer önlem de, süt tüketimini
artırmok ve çocuklarımızın
düzgün beslenmelerini sağla-
mak amacıyla başlatılan an-
cak geçen yıl "tasarruf" gerek-
çesiyle kaldırılan "okul sütü"
uygulamasının yeniden başla-
tılmasıdır. Unutmayalım ki.
bugün küçük harcamalardan
kaçınmak için bu adımla atıl-
mazsa yarın et ve süt ithalatı-
na bu önlemlerin gerektirdi-
ğinden çok daha büyük har-
camaları sürekli yapmak zo-
runda kalacağız. Yakın geç-
mişte yaşanan et ithalatı ola-
yında harcanan milyarlarca
porayı hatırlayalım. Eğer bu
paranın bir bölümü önceden
üretimi teşvik ve üreticiyi ko-
ruma amacıyla harcansaydı,
böyle bir kriz yaşanmazdı. Bu-
gün, o günkü kayıplarımızdan
ders çıkarma günüdür." 

TZD Gen. Bşk. İbrahim Yetkin
“Devletin müdahalesi şart”

TZD Genel Başkanı İbrahim Yetkin, süt fiyatları konusunda
yaşanan tartışmayla İlgili bir basın açıklaması yaptı. 
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Sağımın önemi:
Süt sığırcılığında, fazla
miktarda ve kaliteli süt el-

de edilmesi amaçlanır. Süt; bu-
zağılamadan sonra meme için-
de oluşup, depolanan ve sağıl-
mak suretiyle alınan bir madde-
dir. 
Sütün, memeye zarar vermeden
alınması gerekir. Eğer sağım uy-
gun bir şekilde yapılmaz ise,
hem alınan süt miktarı azalır,
hem de meme hastalıkları olu-
şur. Bu da karı azaltır.

Memenin yapısı:
İneğin memesi, birbirinden ba-
ğımsız 4 bölümden oluşur. Dış-
tan bakıldığında memenin sağ
ve sol yarımlarının birbirinden
ayrıldığı, kesin olarak görülebi-
lir. Meme yandan bakıldığında
orta uzunlukta ve karın duvarı-
na sıkıca bağlı olarak görülür.
Genel olarak arka meme böl-
meleri ön meme bölmelerinden
daha büyüktür ve günlük üreti-

rılmış olsa bile süt çıkışını engel-
leyebilir. Bu olay ineğin sütünü
tutması olarak isimlendirilir.
Böylece memeden alınamayan
süt miktarı artar.
Bir ineğin sağımı 10 dakika için-
de tamamlanmalıdır.

Sağım teknikleri
Süt sığırcılığında genel olarak
12 saat aralıklarla 2 sağım uy-
gulanır.Memesinden süt akıtan
veya kendi memesini emen
inekler günde 3-4 kez sağılabi-
lir.
Sağıma başlamadan önce şun-
lar yapılmalıdır:
1. Meme uygun şekilde uyarıla-
rak sütün indirilmesi sağlanma-
lıdır. Bu uyarı; memenin yıkanıp
kurulanması, sağımcı, sağım
makinesinin sesi, ineğin önüne
yem konulması şeklinde olabilir.
2. Sağımcı sadece sağımla ilgi-
lenmelidir.
3. Sağımcıların elleri, lastik çiz-

meleri, sağım tulumları ve sa-
ğım aletleri temiz olmalıdır.
4. İneğin memesi ve meme baş-
ları ılık su ile yıkanmalıdır. Yıka-
madan sonra temiz bir bez veya
kağıt havlu ile kurulanmalıdır.
Kağıt havlu pahalı olmasına rağ-
men çok sağlıklıdır. Memenin
hastalanmasını önler.
5. Sağımın başında her meme
başından çok az miktarda süt
bir kaba süt sağılmalıdır. Böyle-
ce sütte bir bozukluk varsa an-
laşılır.

El ile 
sağım tekniği
Avuç içi sağım, en iyi elle sağım
şeklidir. Avuç içi sağımda me-
me başı avuç içine alınıp, baş
parmak diğer parmakların üze-
rine gelecek şekilde kapatılır ve
sıkılır. İlk defa sıkılıp süt akışı
sağlanınca parmaklar açılır ve
yeniden sıkılır. Sağım bu şekilde
devam edilerek tamamlanır. Sa-

Süt ineklerinde sağım ve sağım teknikleri
Sağımın zamanını ve tekniğini bilmek gere-
kir. İyi sağılamayan ineğin süt verimi az
olur. Sağım tekniğine göre yapılmazsa ineğin
memeleri zarar görür. Sağımda temizliğe
çok önem vermek gerekir.

İşte bu bölümde doğru ve yararlı bir sağımın
nasıl yapıldığını göreceksiniz. Eğer eskiden
beri yapmakta olduğunuz hatalar varsa, dü-
zelteceksiniz.
Unutmayın, inek demek, meme demektir.

len sütün %60'ı arka meme böl-
melerinden alınır.
Her meme bölmesi bir meme
başı ile bitmekte ve süt meme
başlarından alınmaktadır. Me-
me başlarının orta uzunlukta ol-
ması, memeye düzgün bir şe-
kilde yerleşmesi meme başı
deliğini büzen kasın sıkı olması
gerekir. İneklerin bazılarında 4
meme başından başka küçük
meme başları da bulunabilir.
Fakat bunlar süt vermezler. Her
meme bölmesinin içinde küçük
odacıklar şeklinde süt üreten
bezcikler vardır ve üzüm salkı-
mı gibi görünürler. Buradan ge-
len süt ince borularla kalın bo-
ruya oradan da meme sarnıcı-
na ulaşır.

Süt kandan mı olur?
Memede süt yapımı için gerekli
besinler kan ile memeye taşın-
maktadır. Üretilen sütün azlığı
veya çokluğu memedeki da-
marlardan geçen kan miktarı ile

ilgilidir. 1 litre süt üretimi için
memeden 400 litre kanın geç-
mesi gerekir. Memedeki damar-
lar ne kadar çok kıvrımlı ve kalın
olursa o kadar kan geçer ve o
kadar fazla süt oluşur

Sütün indirilmesi
Sütün indirilmesi sinirsel ve hor-
monal bir refleks olup ineğin ve-
rebileceği en yüksek sütün elde
edilmesinde büyük önem taşır.
Memenin yıkanıp temizlenmesi,
meme başlarına yapılan masaj,
buzağının sağım yerinde oluşu
gibi faktörlerle meme uyarılarak
memeden sütün akışı başlatılır.
Uyarının yapılmasını izleyen en
geç bir dakika içinde sağım
başlatılıp 10 dakika içinde ta-
mamlanmalıdır. Aksi taktirde
memedeki sütün bir kısmı içeri-
de kalır.
İneğe yapılacak kötü muamele,
gürültü veya ineğin kızmasına
neden olabilecek herhangi bir
olay meme uygun şekilde uya-
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ğım tamamlandıktan sonra me-
meye yeniden masaj yapılarak
süt bezleri tekrar uyarılır ve sa-
ğım yapılarak memedeki sütün
tamamının alınması sağlanır.
Böylece memede hastalık olu-
şumu önlenir.
El ile yapılan sağımdaki yanlış-
lar:
* Meme ucunun büyük kısmının
avuç dışında kalması sütün ta-
mamen alınamamasına sebep
olur.Meme ucu şişer ve meme
zarar görür.
* Meme başı kesinlikle iki par-
makla aşağıya doğru çekilme-
melidir.
* Baş parmağın birinci boğumu-
nun sırtı ile diğer parmaklar ara-
sına meme başı sıkıştırılarak sa-
ğım yapılmamalıdır. Aksi takdir-
de meme başı zedelenir ve yara
olur.
* Memede süt bırakılmamalıdır.
Memede mikropların üreyerek
hastalanmasına sebep olur.
Makine ile süt sağımında 12
önemli kural.

Sağım öncesinde:
•  Meme sağlığını düzenli olarak
kontrol ediniz.
•  Sağım sırasını düzenleyiniz.
(Önce genç, sonra yaşlı, en son
tedavi görmüş inekler sağılır)
•  Her zaman ön sağım yapınız!
•  Memeleri dikkatle temizleyi-
niz.

Sağım sırasında:
•  Sağım vakumunu kontrol edi-
niz.
•  Memenin hazırlanmasından h
emen sonra sağım başlıklarını
yerleştirip hortumları ayarlayınız.
•  Aşırı sağım yapmayınız.
•  Meme ucunda süt kalmaması
için memeyi sürekli kontrol edi-
niz.

Sağım sonrasında:
• Memeleri hemen dezenfektan
dolu kaba daldırınız.
• Sağım ekipmanlarını hemen
deterjanlı suda temizleyiniz
• Sütü hemen soğutarak, bak-
teri üremesine engel olunuz.
• Ekipmanlarınızın bakımını ve
servisini düzenli olarak yaptırı-
nız.

Makine ile 
sağım tekniği
Makine ile sağımın esası, va-
kum uygulayarak sütün meme-
den dışarı alınmasıdır.Daha çok
büyük işletmelerde uygulanır.
Meme başlarına takılan emici
tüpler sütü emerek sağar. Em-
zik denen bu tüp memeyi bir sı-
kar bir bırakır. Böylece hem sa-
ğım yapılır hem de memeye
masaj yapılarak süt akımı sağla-
nır.
Sağım makinesi şu parçalardan
oluşur:
1. Vakum pompası ve motor :

Sağım için gerekli vakumu sağ-
lar.
2. Vakum hortumları: Sağım için
gerekli vakum etkisini makine-
nin emzik kısmına ulaştırır.
3. Pulsatör : Makinenin kalbidir.
Sütün kesikli akışını sağlamak
için memeyi bir kez sıkıştırıp, bir
kez emer. Bunun için memeye
uygulanan vakumu belirli aralık-
larla keser.
4. Sağım başlıkları: Sütü em-
mek için 4 meme başına birer
tane takılır. Bu 4 tüp sağım pen-
çesi denen kısma sütü yollar.
Süt oradan süt tankına yada gü-
ğümüne gönderilir.
5. Süt güğümü veya süt tankı:
Sağılan sütün toplandığı yerler-
dir.

Sağım makinesi 
nasıl takılır
Sağım başlamadan evvel her
meme başından bir miktar kaba
süt sağılarak süt kontrol edilme-
lidir. Eğer bozukluk var ise o
meme başı tedavi edilmeli ve
buradan çıkan süt normal süte
karıştırılmamalıdır. 
Memeler kontrol edildikten 1
dakika sonra sağım makinesi-
nin meme başlıkları memeye ta-
kılmalıdır. Eğer geç kalınırsa
memede süt kalır ve meme has-
talıkları ortaya çıkar.
Sağım sonuna doğru memeye
masaj yapılarak, sütün tamamı-
nın sağılması sağlanır. Masaj
meme sağlığı için önemli olup,

yaklaşık yarım dakika yapılmalı-
dır.

Kaliteli süt 
nasıl üretilir?
Süt insanlar için mükemmel bir
besin kaynağıdır. Sütün kalitesi-
ni birçok faktör etkiler. Bunlar
ineğin sağlığı, süt kovaları, süt
kapları ve sağım makinesinin te-
mizliği, sağım kurallarına uyma
ve sağılan sütün soğutulması-
dır.
Kaliteli süt elde etmenin ilk şartı
ineğin sağlıklı olmasıdır. İneğin
sağlıklı olması için sürüye uy-
gun aralıklarla sağlık testleri uy-
gulanmalıdır.
Sütle bulaşan hastalıkların bir
kaynağı da insandır. Bu neden-
le bakıcı, sağımcı ve süt kapları
ile uğraşan kişilerin temiz ve
sağlıklı olması gereklidir. Sa-
ğımda kullanılan kova, sağım
makineleri ve güğümlerin her
kullanımdan sonra ilaçlı su ile
temizlenmesi gereklidir.
Her sağımdan sonra süt he-
men ahırdan çıkarılmalıdır. Ak-
si halde ahırın kokusu kısa sü-
rede süte geçer. Güğüm kulla-
nılan çiftliklerde sağılmış olan
süt, en az 4 katlı bir tülbentten
süzülmeli ve tülbent her sa-
ğımdan önce temizlenmelidir.
Süt sağıldığında 37°C'dir. Sa-
ğımı izleyen 2 saat içerisinde
sütün sıcaklığının 10°C'ye dü-
şürülmesi mikropların çoğal-
masını önler.
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yor" dedi. Sanayiciyi temsil eden
SETBİR'in Başkanı Zeki İlgaz ise
son beş yılda süt üretiminde
yüzde 45'lik büyüme yaşandığını
ancak ihracat rakamlarında aynı
büyümenin gerçekleşemediğini
anlattı. Türkiye Ziraat Odaları Bir-
liği Başkanı Şemsi Bayraktar,
sanayicinin stok sorunu ile ilgili,
"Süt tozu desteğiyle stok sorunu
ortadan kalktı" dedi. Çiğ süt fi-
yatlarının 14 aydır değişmediğini
belirten Bayraktar, "Damızlıkların
kasaba, üretimi artırmak için ve-
rilen desteklerin boşa gitmeme-
si, et krizinin tekrar yaşanmama-
sı için çiğ süt fiyatları acilen artı-
rılmalı" diye konuştu. 

Ocak ayından beri litresi
1.15 lira olan süt fiyatları
üreticiyi isyan ettirdi.

Özellikle yem fiyatlarının artma-
sıyla birlikte yem almakta bile
zorlanan üreticiler.

Ekim ayında süte zam yapılmaz-
sa damızlık inekleri kesime gön-
dermek zorunda kalacaklarını
belirtti. Tekirdağ Süt Üreticileri
Birliği Başkanı İmdat Saygı, "Bü-
tün girdi maliyetleri yükseldi

ama süt fiyatlarında değişiklik
yok.  Bir hayvanın günde 10-15
kilo yem yemesi gerekiyor. Bu fi-
yatlarla üretici yem alamıyor.
Dolayısıyla da damızlık hayvanı-
nı mecburen kesime gönderi-

Sanayiciyi temsil eden SETBİR'in Başkanı Zeki Ilgaz ise son 
5 yılda süt üretiminde yüzde 45'lik büyüme yaşandığını 

ancak ihracat rakamlarında aynı büyümenin
gerçekleşemediğini anlattı.

Süt üreticileri isyanda

Türkiye Ziraat OdalanBirliği'nin (TZOB) açıkladığı veri-
ler, gıda ürünleri fiyatlarının üreticiden tüketiciye ula-
şıncaya kadar 4 kat pahalandığını bir kez daha gözler

önüne serdi. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve tü-
ketici fiyattan arasındaki fahiş fiyat farklarına dikkati çeke-
rek, "Üreticide 49 kuruşa kadar inen domatesin markette 2
lira 31 kuruşa satılmasının izahı yok. Üretici de tüketici de
kaybediyor" dedi. 
Tüketicilerin markette, üretici fiyatlarına oranla, kuru incir ve
domateste 4.7, maydanoz ve limonda 4.3 kat, kuru kayısıda
3.9, salatalıkta 3.6 kat, sivri biberde 3.1 kat, elma, kabak,
patlıcanda 3 kat, sütte 2.9 kat fazla para ödediğini bilmesi
gerektiğini kaydeden Bayraktar, "Bu fark kapatılmalı, üretici
de kazanmalı, tüketici de makul fiyatlarla ürün alabilmeli"
şeklinde konuştu.

Fahiş fiyata isyan...
Tarladan markete gelene kadar kuru incir 

ve domatesin fiyatı 4.7, limonun 4.3, 
salatalığın 3.6, sivri biberin 3.1, elma, ka-

bak ve patlıcanın 3 kat artıyor...

Hasat yüzünden yükseldi

Geçen ay markette en
fazla fiyat artışı ise yüz-
de 48.4 ile salatalıkta

görüldüğünü ifade eden Bay-
raktar şunlan söyledi:
"Salatalıktaki fiyat artışını yüzde
28.06 ile sivri biber, yüzde 26.96
ile domates, yüzde 23.65 ile ye-
şü soğan, yüzde 13.68 ile patlı-
can, yüzde 12.61 ile kuru üzüm,
yüzde 10.16 ile kabak, yüzde
10.12 ile tavuk eti takip etti." Ha-
sat edüen ürün miktarındaki de-
ğişime bağlı olarak salatalık, ye-

şü fasulye üretici fiyatlarında ar-
tış, domates ve patlıcan fiyatla-
rında düşüş meydana geldiği
bilgisini veren Bayraktar, "Kuru
fasulyede yeni sezon üretici fi-
yatı, geçen yüa göre yüzde
33,75 arttı. 
Kuru üzümde meydana gelen
artış ise yaşanan don nedeniyle
rekoltede görülen düşüşten
kaynaklandı. Limonda da hasa-
dın başlamasıyla birlikte fiyatlar-
da düşüş yaşandı."  

Sözcü

Çiftçilik ve hayvancılık
ithalatla yok ediliyor

TÜM Süt Et ve Damızlık Sı-
ğır Yetiştiricileri Demeği
(TÜSEDAD) Türkiye'de

çiftçilik ve hayvancılığın ithalat
modeli ile yok edüdiğin savun-
du. TÜSEDAD'dan yapılan açık-
lamada Şili'den üzüm, kiraz, Ar-
jantin'den limon, İran'dan kar-
puz, Kanada'dan mercimek ithal
edüdiğinibelirtilerek, "Türkiye,
153Üİkeden tarımsal ürün itha-
latı yapıyor. Samandan tütün,
kuru soğana kadar ithal edil-
mektedir. 2002 yılında 1.6 mil-
yar dolar olan tarımsal ürün itha-
latı 2015'te 8.6 müyar dolar ola-
cak. Çiftçiye verilen destek kul-
landığı mazottan alınan toplam
vergiye eşittir" denüdl Türki-

ye'nin dünya birincisi olduğu in-
cir, fındık, kestane gibi ürünlerin
fiyatını tayin etmekten büe aciz
olduğu belirtilen açıklamada
şöyle denildi:

Proteinle esir 
alınacağız
2003-2013 yıllan arası 20 milyon
dönüm tanm arazisi yok oldu.
Toplam çiftçüerimizin yüzde
26.6'sı bu işi bıraktı. Yakında
Türkiye süahla değü, protein üe
esir alınacak bir duruma düşe-
cektir. Durum çok vahimdir. Bu
durumdan kurtulmak tanm üe
kalkınmayı başarmış olan Şili'ye
bakılmalı." 
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Arya Tarım Hayvancılık,
250 dönümlük arazide
hayvansal üretim (Da-

mızlık ve süt üretimi) ve meyve
üretimi (badem ve ceviz üretimi)
bulunmaktadır. Bu arazi ürerine
kurulu 480 sağmal kapasiteye
sahip süt işletmelerimizde, 1600
m2 sağımhane ,480 başlık inek,
30 başlık revir ve doğumhane
barınağı, 180 başlık dişi damız-
lık düve barınağı , karantina
ahırları, idari binalar, yem ve sa-
man , yonca depoları bulun-
maktadır.
Süt kalitesini ve hayvanın verim-
liliğini etkileyen en önemli girdi-
lerden birisi olan yem bitkisi
üretimi ise, işletmemize yakın
arazilerde yapılmaktadır.
Kendi üretimimiz olan yem bit-
kileri , hayvancılık işletmemizde
yem hammaddesi olarak kulla-
nılmakta, izlenebilirlik, gıda sağ-
lığı ve güvenliği her noktada
sağlanmaktadır.
Damızlık üretimi ve süt hayvan-
cılığı işletmelerimizde; doğal
koşullarda yemin üretilmesinde
, hayvanın sağlığı ve beslenme-
si dahil tüm aşamalarda , en üst
düzeyde hijyenik koşullarda ,
standart kalite ve izlenebilirliği

Arya Tarım Hayvancılık A.Ş.

sağlayarak , hizmet sunmak,
etik kurallar ve dürüstlük ilkeleri
çerçevesinde üretim yaparak
sektöre değer katmak kalite po-
litikamızdır. 
Hayvan sağlığı konusunda sürü
hekimliği ve koruyucu hekimli-
ğin ön planda tutulduğu işlet-
memizde, sürü sağlığı aşılama
ve metaflaksi programıyla vete-

riner hekimlerimiz ve veteriner
sağlık personelimiz tarafından
tüm hayvanlarımız gerektiğinde
işletme içerisindeki 30 büyük-
baş hayvan kapasiteli revire ay-
rılmakta ve tedavi süresince
kontrol altında tutulmaktadır.
İşletmemizde sorumlu veteriner
hekimlerimiz tarafından uygula-
nan tüm sağlık uygulamaları ve

tedaviler sürü yönetim progra-
mına kaydedilmekte ve bu sa-
yede kullanılan ilaçların yasal
arınma sürelerinin takibi müm-
kün olmaktadır.
İşletmemizde kaliteli ve hijyenik
süt üretimi ön plandadır. Bu
bağlamda işletmemizde kendi
üretimimiz olan yem bitkilerinin
yanı sıra kullanılan diğer tüm
yem maddeleri titizlikle incele-
nerek çiftlikten sofraya kadar
olan gıda sağlığı ve güvenliği
için gerekli tüm biyogüvenlik uy-
gulamaları üretimin her aşama-
sında yerine getirilmektedir. İş-
letmemizde her sağım sırasında
ineklerin bireysel süt verimleri
ve sütün elektrik iletkenliği takip
edilmekte bunun yanı sıra sağ-
mal inekler her ay  düzenli ola-
rak meme hastalıkları yönünden
taranmakta olup sağım hijyeni-
ne azami özen gösterilmektedir.
Ayrıca haftalık olarak işletmede-
ki süt tankında somatik hücre
analizleri düzenli olarak yapıl-
maktadır. Tüm bu uygulamalar
sayesinde işletmemizde soma-
tik hücre düzeyi T.C. Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın
altında olup AB ve ABD stan-
dartlarındadır. Optimal ve doğal

2010 yılında faaliyete başlayan, Çanakkale’nin 
Bayramiç ilçesinde 250 dönüm arazi üzerine hayvancılık 
ve tarım sektörüne katkı sağlayan Arya Tarım Hayvancılık 
Enerji San. Tic. A.Ş. olarak kuruldu.
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saygın ve güvenilir bir marka adı
altında gerçekleştiren bir firma
olmak için çaba sarfetmekteyiz.
Kaz Dağları eteklerinde konuş-
lanmış olan işletmemizde üreti-
min her aşamasında çevreyle
uyumlu çalışmaya azami özen
gösterilmektedir. Bu çevreci so-
rumluluk çerçevesinde hayvan-
larımızın dışkı ve id-
rarları toplanarak
arıtılıp temiz su ve
katı gübre elde
edilmektedir. Böy-
lece işletmemiz ih-
tiyaç duyduğu su-
yun bir kısmını
kendi hayvanları-
nın dışkı ve idrar-
larından elde
ederek hem do-
ğayı kirletme-
mekte hem de
kendi ekosiste-
mi içerisinde
kendi ihtiyacı te-
miz suyunu üreterek doğaya
yük olmayıp aksine sürdürülebi-
lir temiz çevre anlayışına katkıda
bulunmaktadır. İşletmemiz katı
ve sıvı atık yönetiminde ulaştığı

amaçlamaktadır.
Çiftliğimiz Türki-
ye'de şuanda atık
su ve temiz su arıt-
ma tesisleri olan
belki de tek çiftliktir.
Arya tarım hayvancı-
lık olarak amacımız
Avrupa Standartlarına
ulaşmak ve böylece

insan sağlığı için daha kaliteli bir
süt üretmek ve Türkiye ekono-
misine katkıda bulunmaktır.

besleme ve Kaz Dağlarının
muhteşem doğası işletmemizin
ürettiği sütün kalitesine de yan-
sımakta olup  sütümüzün yağ
ve protein oranı standartlarının
üstündedir. İşletmemizin gene-
tik olarak sütte yağ ve protein
oranı yüksek damızlıkların kulla-
nılması yoluyla işletmemizdeki
bu iyi kaliteli süt üretimini gele-
cekte daha da yükseltmek ön-
celikli hedeflerimizdendir.
Çanakkale ve çevre diğer iller-
deki, aynı alanda faaliyet göste-
ren üreticilere örnek ve destek
olacak teknoloji ve standartlar-
da tarım ve hayvancılığı gelişti-
rip, hayvancılıkla ilgili damızlık
faaliyetlerinde büyükbaş hay-
van ırkı geliştirilmesine yardımcı
olmak ve diğer üreticiler ile işbir-
liği içinde hareket ederek ilerle-
mesine destek olmak, Türki-
ye'de ve dünyada saygın ve ta-
nınır bir marka olmak için çalış-
maktayız. 
Ülkemizde modern koşullarda
üretim yaparak tarımsal ürünle-
rin gelişimine katkıda bulunan
ve hayvansal ürünlerdeki yük-
sek kalite ve sürdürülebilirliğini

bu başarıyı bölgedeki rüzgar
enerjisi potansiyelini de kullana-
rak gelecekte kendi ihtiyacı olan
yenilenebilir enerji üretmeyi de





Güncel25

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

Darcan, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
hayvancılık destekleri

kapsamında, süt tozuna verilen
destek kapsamının genişletildi-
ğini ifade ederek, süttozu ihra-
catının da kapsama dahil edildi-
ğini kaydetti. 
Bakanlığın aldığı bu tedbirle;
Sanayicinin, bütün girdi artış-
larına rağmen, sütü 1 yıldan
fazla süredir aynı fiyattan sa-
tan üreticiler karşısında artık
bir bahanesi kalmadığını vur-
gulayan Hüseyin Darcan,
"Hayvancılık destekleri kapsa-
mında, 2009 yılından bu yana,
arz fazlası çiğ sütü, kota tahsis
etmek suretiyle piyasadan
çektirterek süt tozuna dönüş-
türüldü ve Dahilde İşleme Re-
jimi kapsamında ihracatçı fir-
malara dünya fiyatları eşdeğe-
rinde kullandırıldı. İhracatçılar,
süt tozunu, ihraç ettikleri ma-
mul ürünlerde kullandıklarını
belgelemeleri halinde, bu des-
tekten faydalanıyor. 
Dolayısıyla ihracatçılarımız re-
kabet edebilecek fiyatlardan
süttozunu ülke içinden temin
edebilmektedirler. Böylece
hem iç piyasadaki fazla süt de-
ğerlendirilmekte hem de ihra-
catçıya rekabet edebilecekleri
fiyattan hammadde sağlan-
maktadır” dedi.
Bakanlığın, uygulamış olduğu
bu regülasyon programının da-
ha etkin devam etmesi ve üre-
tici fiyatlarının korunması ama-
cıyla, program dahilinde üreti-
len süt tozu stok durumunu
dikkate alarak, ihtiyaç fazlası
miktarın ihracatına destek vere-
ceğini belirttiğini ve konuyla il-
gili mevzuat değişikliğinin 21
Ağustos 2015 tarihli Resmi Ga-
zete'de yayımlanarak yürürlüğe
girdiğini dile getiren Hüseyin
Darcan, "Yapılan açıklamada,
alınan bu tedbirle 10 bin ton

süttozunun ihracatının hedef-
lendiği belirtilmektedir. Bu mik-
tar yaklaşık 100 bin ton çiğ süte
tekabül etmektedir. 
Destek ödemesi, dünya fiyatları
dikkate alınarak belirlenecek ve
ayrıca kota tahsis edilmiş, Ba-
kanlık'tan ön izin almış, analiz

raporları uygun olan, regülas-
yon kapsamında üretim yapan
firmalara yapılacaktır.
Kamuoyunun da yakından bil-
diği gibi, çiğ süt fiyatları 2014
Temmuz ayından bu yana 1 li-
ra 15 kuruş. Fiyat şimdiye ka-
dar değişmedi. Bir yıllık süre-
de perakende süt, peynir, yo-
ğurt gibi ürünler, fabrika yemi,
yonca gibi girdi fiyatları artar-
ken üstelik tüketici enflasyonu
yüzde 6,81 iken, çiğ süt fiyat-
larının değişmeden aynı kal-
ması üreticilerimizi çok zor du-
rumda bırakmaktadır” diye ko-
nuştu. 
Çiğ süt fiyatının artmaması du-

rumunda üretimi sürdürmenin
mümkün olmadığına işaret
eden Darcan, "Ulusal Süt Kon-
seyi nde belirlenen çiğ süt tav-
siye fiyatı, Temmuz 2014 tari-
hinden bu yana litrede 1 lira 15
kuruştur. Üstelik birçok ilimiz-
de fiyat 1 lira 15 kuruşun da al-

tında satılmaktadır. Her şeyin
fiyatı artmış, ancak çiğ sütün fi-
yatı yerinde saymıştır. Üretici-
lerimizin maliyetleri sürekli yük-
selmektedir. Bugünkü şartlar-
da süt üreticimizin kar marjı
kalmamıştır. Üretici gelir sağla-
yamazsa, emeğinin karşılığını
alamazsa, zararına üretim ya-
pamaz. En son 24 Haziran
2015'te yapılan toplantıda, 20
kuruşluk zam talebimiz kabul
edilmedi. Süt sanayicileri, önü-
müzdeki süreç için de fiyatın
aynı kalması gerektiğini ifade
ettiler. 
Sanayiciler, 'stoklarımız dolu,
ihracat yapamıyoruz, ürün sa-

tamıyoruz' dedi. Taraflar anla-
şamadan masadan kalktı. Da-
ha sonra 29 Temmuz'daki top-
lantıda, Eylül ayına kadar fiyatın
1 lira 15 kuruştan devam etme-
si kararı alındı ve ilan edildi."
şeklinde konuştu. Üreticinin,
ürününü bir yılı aşkın süredir
aynı fiyata sattığının altını çizen
Hüseyin Darcan, şunları söyle-
di; "Sanayici, 'stoklarım dolu,
ihracat yapamıyorum, ürün sa-
tamıyorum' diyor ve çiğ süt fi-
yatının artmasına karşı çıkıyor.
Madem tek sorun stoklardı, bu
destekle birlikte bu gerekçeleri
de ortadan kalkmış durumda-
dır. Sanayicilerden bu destek-
lemeyi de dikkate alarak en kı-
sa zamanda üretici fiyatlarını
gözden geçirmelerini ve fiyatla-
ra iyileştirme yapmalarını isti-
yor ve bekliyoruz. 
Milyarlarca dolar harcanarak
oluşturulan damızlıkların kasa-
ba, üretimi artırmak için devlet
tarafından verilen milyarlarca li-
ralık desteğin çöpe gitmemesi,
2010 yılında yaşanan et krizinin
tekrar yaşanmaması için çiğ süt
fiyatlarının acilen artırılması ge-
rekiyor. 
Süt fiyatları artmazsa, sütte is-
tikrar sağlanmazsa, tüketici-
miz ucuz et yiyemez. Eğer fi-
yatlar artmazsa, ne yazık ki,
hayvanlar kasaba gidecek; ye-
ni bir kriz kaçınılmaz olacaktır.
2010 yılında ithal edecek hay-
van bulabildik. Artık dünyada
yeterli ve uygun fiyata hayvan
bulmak da zor görünmektedir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığından da süttozuna veri-
len ihracat desteğinden sonra
gerekli adımlan atmasını, sa-
nayici ile üretici arasında sür-
dürülebilir bir fiyat belirleme
noktasında uzlaştırıcı bir rol al-
masını bekliyoruz. Aksi takdir-
de hayvancılığımızı çok zor
günler bekliyor."

Çiğ süt fiyatları artmalı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala 

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan yaptığı açıklamada, milyarlarca liralık desteğin 
çöpe gitmemesi ve et krizinin yeniden yaşanmaması için çiğ süt fiyatlarının acilen 

arttırılması gerektiğini söyledi.
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Türkiye Ziraat Odaları Birli-
ği (TZOB) Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
hayvancılık destekleri kapsa-
mında, süttozuna verilen destek
kapsamının genişletildiğini, süt-
tozu ihracatının da kapsama da-
hil edildiğini belirterek, “Bakan-
lığın aldığı bu tedbirle sanayici-
nin, bütün girdi artışlarına rağ-
men, sütü 1 yıldan fazla süredir
aynı fiyattan satan üreticilerimiz
karşısında artık bir bahanesi kal-
mamıştır” dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada,
hayvancılık destekleri kapsa-
mında, 2009 yılından bu yana,
arz fazlası çiğ sütü, kota tahsis
etmek suretiyle piyasadan çek-
tirterek süt tozuna dönüştürül-
düğünü ve Dahilde İşleme Re-
jimi kapsamında ihracatçı fir-
malara dünya fiyatları eşdeğe-
rinde kullandırıldığını vurguladı.
İhracatçıların, süttozunu, ihraç
ettikleri mamul ürünlerde kul-
landıklarını belgelemeleri halin-
de bu destekten faydalandığını
hatırlatan Bayraktar, şöyle de-
vam etti: “Dolayısıyla ihracatçı-
larımız rekabet edebilecek fi-
yatlardan süttozunu ülke için-
den temin edebilmektedirler.
Böylece hem iç piyasadaki faz-
la süt değerlendirilmekte hem
de ihracatçıya rekabet edebile-
cekleri fiyattan hammadde sağ-
lanmaktadır.

bu desteklemeyi de dikkate ala-
rak en kısa zamanda üretici fi-
yatlarını gözden geçirmelerini ve
fiyatlara iyileştirme yapmalarını
istiyor ve bekliyoruz.”
Milyarlarca dolar harcanarak
oluşturulan damızlıkların kasa-
ba, üretimi artırmak için devlet
tarafından verilen milyarlarca li-
ralık desteğin çöpe gitmemesi,
2010 yılında yaşanan et krizinin
tekrar yaşanmaması için çiğ süt
fiyatlarının acilen artırılması ge-
rektiğinin altını çizen Bayraktar,
şunları kaydetti:

Ucuz etin reçetesi de 
sütten geçiyor
“Süt fiyatları artmazsa, sütte is-
tikrar sağlanmazsa, tüketicimiz
ucuz et yiyemez. Eğer fiyatlar
artmazsa, ne yazık ki, hayvanlar
kasaba gidecek; yeni bir kriz ka-
çınılmaz olacaktır. 2010 yılında
ithal edecek hayvan bulabildik.
Artık dünyada yeterli ve uygun
fiyata hayvan bulmak da zor gö-
rünmektedir. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’ndan da
süttozuna verilen ihracat deste-
ğinden sonra gerekli adımları at-
masını, sanayici ile üretici ara-
sında sürdürülebilir bir fiyat be-
lirleme noktasında uzlaştırıcı bir
rol almasını bekliyoruz. Aksi tak-
dirde hayvancılığımızı çok zor
günler bekliyor.”

Sütte 20 kuruşun bahanesi kalmadı…
Çiğ süt fiyatının artmaması durumunda üretimi sürdürmenin mümkün olmadığına

işaret eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, şunları belirtti…

Zararına üretim 
yapılmaz
Bayraktar, kamuoyunun da ya-
kından bildiği gibi, çiğ süt fiyat-
larının 2014 Temmuz ayından
bu yana 1 lira 15 kuruş olduğu-
nu ve fiyatın şimdiye kadar de-
ğişmediğine dikkati çekerek,
“Bir yıllık sürede perakende süt,
peynir, yoğurt gibi ürünler, fab-
rika yemi, yonca gibi girdi fiyat-
ları artarken üstelik tüketici en-
flasyonu yüzde 6,81 iken, çiğ süt
fiyatlarının değişmeden aynı kal-
ması üreticilerimizi çok zor du-
rumda bırakmaktadır” dedi. Çiğ
süt fiyatının artmaması duru-
munda üretimi sürdürmenin
mümkün olmadığına işaret eden
TZOB Genel Başkanı, şunları
belirtti: “Ulusal Süt Konseyi’nde
belirlenen çiğ süt tavsiye fiyatı,
Temmuz 2014 tarihinden bu ya-
na litrede 1 lira 15 kuruştur. Üs-
telik birçok ilimizde fiyat 1 lira 15
kuruşun da altında satılmaktadır.
Her şeyin fiyatı artmış, ancak çiğ
sütün fiyatı yerinde saymıştır.
Üreticilerimizin maliyetleri sürekli
yükselmektedir. Bugünkü şart-
larda süt üreticimizin kar marjı
kalmamıştır. Üretici gelir sağla-
yamazsa, emeğinin karşılığını
alamazsa, zararına üretim yapa-
maz. En son 24 Haziran 2015’te
yapılan toplantıda, 20 kuruşluk
zam talebimiz kabul edilmedi.
Süt sanayicileri, önümüzdeki sü-
reç için de fiyatın aynı kalması

gerektiğini ifade ettiler. Sanayici-
ler, ‘stoklarımız dolu, ihracat ya-
pamıyoruz, ürün satamıyoruz’
dedi. Taraflar anlaşamadan ma-
sadan kalktı. Daha sonra 29
Temmuz’daki toplantıda, Eylül
ayına kadar fiyatın 1 lira 15 ku-
ruştan devam etmesi kararı alın-
dı ve ilan edildi.”

Tek sorun stoklarsa 
o bahane de kalmadı
Üretici, ürününü bir yılı aşkın bir
süredir aynı fiyata satıyor. Sana-
yici, ‘stoklarım dolu, ihracat ya-
pamıyorum, ürün satamıyorum’
diyor ve çiğ süt fiyatının artması-
na karşı çıkıyor. Madem tek so-
run stoklardı, bu destekle birlikte
bu gerekçeleri de ortadan kalk-
mış durumdadır. Sanayicilerden
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HAYKOOP Başkanı Recep
Pulat, bir yıl içinde tüke-
ticinin kullandığı ürünle-

rin perakende fiyatları ve üretici-
lerin yem girdileri artarken çiğ
süt fiyatının 1 lira 15 kuruşta kal-
masını eleştirdi HAYKOP Başka-
nı Recep Pulat süt üreticisinin
desteklenmesinin köyden kente
göçün önüne geçmek ve kırmızı
et fiyatlarının kontrolü için şart
olduğunu ifade etti.

Tüketim
Sakarya'da günlük ortalama
350 ile 400 ton çiğ süt üretimi

HAYKOP Başkanı Recep Pulat süt üreticisinin desteklenmesinin köyden kente göçün önüne
geçmek ve kırmızı et fiyatlarının kontrolü için şart olduğunu ifade etti.

yapıldığı belirten Recep Pulat,
sütü üretiminden daha çok tü-
ketmemiz konusunda bir çalış-
ma yapılması gerektiğini söyle-
di. Pulat, "ilimizde sanayide işle-
nen günlük süt miktarı bin 700
ton bunun yanı sıra dışarıdan
günde bin ton üzerinde süt girişi
var. Yapmamız geren süt üretim
maliyetlerini düşürerek tüketimi
arttırmaktır. Örnek verirsek okul
sütü projesinin devam ettirilerek
ilaveten askeriyenin iaşesine
belediyelere, hastanelere vb ka-
mu kurum ve kuruluşlarında tü-
ketilmesine teşvik edilmeli" dedi

Destek
Pulat "Bunlar yapılmaz ise da-
mızlık hayvanların kesilmesi du-
rumunda yine ithalat yapılıp çift-
çimizin bu işten vazgeçmesi
köyden şehre tekrar göçün ol-
masına neden olur. 
Bunun yanında kırsaldaki insan-
ları yerinde istihdam etmek. Ana
tema süt fiyatları 1 litre süt ile 1,5
kesif yem alınmalı tüketimi artı-
rıcı önlemler alınmalı. Süt sana-
yicisine ihracat desteği verilmeli
ve süt destekleme modeli mev-
sim ve fiyata göre belirlenmeli"
dedi.

dile getiriyor. Üreticiye bu konu-
da destekte TZOB Başkanı Bay-
raktar'dan geldi. Süt fiyatlarının
yıllardır değişmediğini dile geti-
ren Bayraktar, fiyatların artırıl-
masını istiyor. 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar, sanayi sektörünün
inek sütü alımını sürekli artırdığı-
nı, buna rağmen fiyatları değiş-
tirmediğini belirterek, "Sanayiye
aktarılan inek sütü miktarı ağus-
tos itibarıyla son bir yılda 8 mil-
yon 770 bin tonu geçti. Son 15

aydır değişmeyen çiğ süt fiyat-
ları, aralık ayı beklenmeden bir
an önce artırılmalıdır" ifadesini
kullandı. 
Bayraktar, yaptığı yazılı açıkla-
mada, yılın başından beri sana-
yiye aktarılan inek sütü miktarı-
nın her ay geçen yılın aynı dö-
neminden fazla olduğunu kay-
detti. "Ürün satamadığını, ihra-
catta sıkıntı yaşadığını, stokları-
nın dolu olduğunu" iddia eden
sanayicinin, inek sütü alımını ar-
tırmayı sürdürdüğünü ancak fi-
yatı değiştirmediğini belirten

Bayraktar, "Sanayiye
aktarılan inek sütü
miktarı Ağustos itiba-
rıyla son bir yılda 8
milyon 770 bin tonu
geçti. Ulusal Süt Kon-
seyinin çiğ süt tavsiye
fiyatı 2014 yılının
Temmuz ayından bu
yana 1 lira 15 kuruş.
Son 15 aydır değiş-
meyen çiğ süt fiyatla-
rı, Aralık ayı beklen-
meden bir an önce
artırılmalıdır" görüşü-

nü savundu. Birçok ilde ürünün
bu rakamın da altında satıldığı-
na dikkati çeken Bayraktar, şu
değerlendirmelerde bulundu: 
"2014 yılının Temmuz ayında 3
lira 6 kuruş olan perakende süt
fiyatı, bu yılın eylül ayında 3 lira
35 kuruşa çıktı. Fabrika yemi,
yonca fiyatları yükseldi. Bir yıllık
sürede perakende süt fiyatı yüz-
de 9,5 arttı. Peynir, yoğurt, diğer
süt ürünlerinin fiyatları artıyor.
Tüketici enflasyonu yüzde 7,95
iken çiğ süt fiyatlarının değişme-
den aynı kalması kabul edilebilir
bir durum değildir. 
Ulusal Süt Konseyinin bir daha-
ki toplantısının Aralık ayında ya-
pılması planlanıyor. 2014 yılını
Temmuz ayından beri 1 lira 15
kuruş olan fiyatın, girdi fiyatla-
rındaki artışa, enflasyona rağ-
men aynı kalması üreticimiz açı-
sından sürdürülemez bir hale
gelmiştir. Üreticimizin sıkıntıya
girmesi tüm sektörü zorlar. Ar-
tan maliyetler, üreticimizin kar
marjını götürdü. Zararına üretim
olmaz. Son olarak 24 Haziran
2015'te yapılan toplantıda, 20
kuruşluk zam talebimiz kabul
edilmedi." Yemiydi, samanıydı,
veteriner masrafıydı derken üre-
ticinin karından çok zararının ol-
duğu bu sektörde üreticilere
destek verilmeli. Kâr edebilmesi
için üreticinin elinden tutulması
gerekiyor. 

Ayşe BÖCÜOĞLU BODUR

Tarım ve hayvancılık bu ül-
kemizin temel geçim kay-
naklarından. Ülkemizin te-

mel taşı olan bu alanların daha
çok desteklenmesi ve ilerletile-
bilmesi için üreticilere fayda
sağlayacak çalışmaların bir an
önce yapılması gerekmektedir.
Domates üreticisi domatesin fi-
yatının düşüklüğünden şikayet
ediyor. Hayvan üreticileri (besi-
ciler) hayvanlarının kendi mas-
raflarını karşılamayacağını belir-
tiyor. Yani üretici üretim yapar-
ken kendi kendine yetmediğini

Süt üreticisi desteklensin
"Sanayiye aktarılan inek sütü miktarı ağustos itibarıyla son bir yılda 8
milyon 770 bin tonu geçti. Son 15 aydır değişmeyen çiğ süt fiyatları,

aralık ayı beklenmeden bir an önce artırılmalıdır" 

Her şeye zam var... Süte yok!
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İç parazitler bakteriyel ve viral hastalıklara 
karşı yapılan aşılamaları etkiler mi?

immun sisteminden kurtulmak-
tadır. Bu da konak immun siste-
mi üzerinde oldukça yorucu ol-
maktadır. Çoğu helmint enfeksi-
yonlarında oluşan cevaplar bir-
birine benzemekte olup Th2 tip
immun cevabın oluşmasıyla ka-
rakterizedir. Bu tür bir cevapta
önemli düzeyde IL-4, IL-5, IL-9,
IL-10, ve IL-13 üretimi olmakta
buna bağlı olarak da kuvvetli bir
immunoglobulin E (IgE), eozi-
nofil ve mast hücre cevabı şekil-
lenmektedir. Oluşan bu Th2 im-
mun cevabı bir dizi karmaşık re-
aksiyon ile Th1 immun cevabı
üzerinde olumsuz etki göster-
mekte ve Th1 cevabını azalt-
maktadır. Bu durum çok yönlü
reaksiyonlar zinciri ile meydana
gelmektedir. T hücrelerinin fazla
miktarda aktivasyonu, hücre içi
sinyal mekanizmasının bozul-
ması, kostimülatör molekül dü-
zeylerinin azalması, Treg (dü-
zenleyici T hücreleri) hücre sa-
yılarının artması, sitokin sekres-
yonunun bozulması ve T hücre
dengesizliği bunlardan bazıları-
dır. Bütün bunların sonucunda
immun sistem hücrelerinde hi-
pocevaplılık ve anerji (uyuşuk-
luk) durumu ortaya çıkmakta ve
yeterli immun cevap şekillene-
memektedir.
Sonuç itibarı ile konakda şekil-
lenen bu olaylar bakteriyel ve vi-

ral hastalıklara karşı yapılan aşı-
lamaların etkisinin azalmasına
ya da etkisizliğine neden olmak-
tadır. Bu durum insanlarda, do-
muzlarda, farelerde ve hatta sı-
ğırlarda yapılan bazı çaılışmalar
ile ortaya konmuştur. 
Örneğin domuzlarda bulunan
bir nematod olan Ascaris su-
um,Mycoplasma hyopneumoni-
aeenfeksiyonlarına karşı yapılan
aşılamalarda antikor titreleri
üzerinde negatif bir etki göster-
mektedir. Diğer taraftan antikor
titreleri daha düşük olan hay-
vanlarda bu enfeksiyon nedeni
ile akciğerlerde oluşan patoje-
nik etkilerin şiddeti de artmakta-
dır. Bakteri - parazit koenfeksi-
yonlarında immun cevapda
meydana gelen değişiklikler pa-
razit lehine şekillenmektedir.
Domuzlarda A. suum, farelerde
Heligmosomoides polygyrus ile
yapılan çalışmalarda konak
hayvanlarda hem sistemik im-
mun cevapların hem de muko-
zal immun cevabın bu parazit-
lerden ciddi şekilde etkilendiği
ortaya konmuştur.
Konakda bulunan helmintler (iç
parazitler) tüberküloz ve tetanoz
aşıları ile yapılan aşılamalardan
sonra oluşan immun cevaplar
esnasında IFNλ ve IL-12 üreti-
minde değişikliklere neden ol-
maktadır. İmmun cevapdaki bu

Aşılar ilk kez kullanılmaya
başlandığı günden beri
insan ve hayvanlardaki

enfeksiyöz hastalıklarla müca-
dele de en önemli korunma
araçları olmuştur. Özellikle sal-
gın hastalıkların geniş populas-
yonlara yayılması yapılan aşıla-
malar sayesinde önlenebilmek-
tedir. Kullanılan bu aşıların ba-
şarısı üzerinde birçok faktöretkili
olmaktadır. Aşının üretim basa-
makları, taşınması, raf ömrü,
canlı ya da inaktif olması bunlar-
dan bazılarıdır. Ancak bunların
dışında aşı ile direkt bağlantılı
olmayan bazı faktörler de aşıla-
ma sonrası oluşan immun ce-
vap üzerinde etkili olabilmekte
ve aşırının başarısını etkilemek-
tedir. Bunlardan birisi de aşıla-
nacak canlıda bulunan helmint-
ler (iç parazitlerdir).İç parazitler
üzerinde bulundukları konaklar-
da protein, mineral, enerji den-
gesini bozmakta, kas yapısı ve
organ fonksiyonları üzerinde et-
kili olmaktadır. Parazitin bulun-
duğu organda değişen derece-
lerde işlev bozukluğu şekillen-
mektedir. Örneğin akciğerde
bulunanlar solunumu, bağırsak-

larda bulunanlar ise sindirimi
doğrudan etkilemektedirler. Bu-
nun yanında üzerinde yaşadık-
ları canlıları diğer birçok enfek-
siyöz hastalığa da yatkın hale
getirmektedirler. Hayvanlardaki
helmintler bakteriyel ve viral en-
feksiyonlarda oluşan immun ce-
vap ve uygulanan aşıların etkin-
lik düzeyleri üzerinde de etkili
olmaktadır. Helmint enfeksiyon-
larının bakteriyel ve viral aşılar
üzerindeki etkileri tartışmalı olsa
da genel kanı aşılama sonrası
oluşan immun cevap üzerinde
iç parazitlerin etkili olduğu yö-
nündedir. Bu konuda yapılmış
değişik çalışmalar bulunmakta
olup bunların çoğunluğu deney
hayvanları, insanlar ve domuzlar
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ru-
minantlarda yapılan çalışma sa-
yısı ise daha kısıtlı düzeydedir. 
Helmintler ile enfekte hayvanlar-
da bu etkenleri yok edebilmek
amacıyla organizma ciddi bir
savaş vermektedir. Ancak kona-
ğa dahil olan parazitler anato-
mik gizlenme, kılıf değiştirme,
kist oluşturma, nodül oluşturma
gibi çeşitli kaçış mekanizmaları-
nı kullanmak suretiyle konağın

Şekil 1: İç parazit bulunan hayvanlarda uygulanan bakteriyel ve viral
aşılamalarda immun cevaplar arasındaki denge

Şekil 2: İç parazitlerin bakteriyel ve viral aşılamalar üzerine etkisi
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değişikliklerin klinik yansımaları
tam olarak incelenmemiş olsa
da yapılan bazı reenfeksiyon ça-
lışmalarında morbiditeyi arttırdı-
ğı ortaya konmuştur. 
Bütün bunların yanında bakteri-
yel enfeksiyonlarlarla birlikte bu-
lunan helmint enfeksiyonları sa-
dece aşılamalar üzerinde etkili
olmayıp tanıda kullanılan testle-
rin predictive kapasiteleri üze-
rinde de etkili olmaktadır. Örne-
ğin sığırlarda Fasciola hepatica
ve Mycobacterium bovis birlikte
bulunduğunda makrofaj fonksi-
yonları F. hepatica tarafından
bozulmaktdır. Diğer taraftan ko-
enfekte hayvanlarda IL-4, IFN-
gamma üretimi de bozulmakta-
dır. Sonuçta tanısal amaçlı yapı-
lan serolojik test sonuçları olum-
suz yönde etkilenmektedir.
Aşılamalardan önce yapılan an-
tiparaziter tedavi aşıların koru-
yuculuk düzeylerini ciddi şekil-
de etkilemektedir. Daha açık bir
ifade ile aşılamalardan önce ya-
pılan antiparaziter tedaviler olu-
şan antikor cevabını artırmakta-
dır. Örneğin farelerde Schisto-

soma mansonienfeksiyonlarının
tedavi edilmesinden sonra sito-
toksik T Lenfosit cevabında artış
olduğu gözlemlenmiştir. Yine fa-
relerde aynı helmint (S. manso-
ni)ile yapılan çalışmalarda en-
fekte olan hayvanların kontrol
grubundaki enfekte olmayan
hayvanlara göre mikobakteriyel
antijenlere karşı daha düşük dü-
zeylerde Th1 cevabı oluşturdu-
ğu ortaya konmuştur.
Sonuç olarak şunu söyleyebili-
rim. Hayvanlarda yapılacak aşı-
lamalar öncesi hayvanda bulu-
nan parazitlerin tedavi ile orta-
dan kaldırılması aşının etkinliğini
ciddi düzeyde arttıracaktır. Şu-
nu da hatırlatmak isterim ki kü-
çük hayvan hekimliğinde ben-
zer uygulamalar zaten yapıl-
maktadır. Yani aşılamalardan
önce antiparaziter tedavi uygu-
lanmaktadır. Bu nedenle işlet-
melerde aşılamaların başarı
şansını arttırmak amacıyla aşıla-
ma programları ile birlikte anti-
paraziter mücadele programları
da mutlak suretle hazırlanarak
uygulamaya konulmalıdır.

Bu sayıda, ülke bu durumdayken gerçekten içimden
yazmak gelmiyor.

Süt fiyatı için ağlamak, kaybettiğimiz yüzlerce vatandaşımı-
za ağlamanın yanında komik   oluyor. Onun için bu yazım-
da, Terör odaklarına karşı tek silahın “Birlik, Beraberlik ve
Kardeşlik” olduğunu belirtmek istiyorum.

Dünyada ülke sınırlarının bile bir önemi kalmadığı, bu yüz-
yılımızda tüm vatandaşlar olarak üretmeyi, kalkınmayı, re-
fah ve huzur içerisinde kardeşçe yaşamayı düstur edinme-
liyiz.

Huzur dolu günler dilerim.

Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

İÇİMDEN
GELMİ-
YOR!

Edirne Merkez İlçe ve Sü-
loğlu Süt Üreticileri Birliği
(SÜTÜB) Başkanı Musta-

fa Suiçmez, basın mensupları-
na yaptığı açıklamada, geçen
hafta toplanan Ulusal Süt Kon-
seyinden süte zam kararının

çıkmadığını söyledi. Süt üretici-
sinin şu anda para kazanama-
dığını savunan Suiçmez, şunla-
rı kaydetti: 
"Yaklaşık 18 aydan beri süt fi-
yatlarında bir ilerleme yok. Şu-
anda bir litre süt ile bir kilo yem

kafa kafaya geldi. Biz şuanda
para kazanamıyoruz. Biz bu
sorunları merkez birliğimiz ara-
cılığıyla bu konuyu sayın baka-
nımıza ilettik. Bakanımız bu so-
runları çözecektir. Ama malu-
munuz 10 gün sonra da ülkede

bir seçim var. Biz STK'lar olarak
istikrar peşindeyiz. Ben de şu-
an da durumun istikrar olmayı-
şının yansımaları olduğunu dü-
şünüyorum. 
Ancak şuanda bir litre süt ile bir
kilo yem kafa kafaya geldi. Biz
şuanda para kazanamıyoruz.
Biz dediğim gibi merkez birliği-
mize bu sorunları iletiyoruz.
Konu ile ilgili 3 ay önce Süt
Teşvik primlerinde bir artış ol-
du. 0.5 kuruştan 0.7 kuruşa
çıktı. Bu düzenleme üreticiye
az da olsa bir katkı yaptı. An-
cak biz süt fiyatlannda bir mik-
tar artış bekliyoruz. 
Umarım ki 1 Kasım seçimlerin-
den sonra memlekete bir istik-
rar gelir. İlk müdahale edilmesi
gereken şey de süt fiyatlan ol-
sun istiyoruz. Beklentimiz bu
yönde. Biz sabretmeye devam
ediyoruz."

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez,
"Yaklaşık 18 aydan beri süt fiyatlarında bir ilerleme yok" dedi. 

Fiyat derdi süt üreticisini gerdi
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seviyesini yükseltmek" olduğu-
nu aktardı.
Bakan Arzu, refah seviyesinin
yükselmesinin kırsaldan, kadın-
dan başladığı bilinciyle bu tür
projelere destek verdiklerine
vurgu yaparak, tarımda sağla-
dıkları desteklerde kadınlara ay-
rıcalık sunulduğunu ifade etti.
Ayrıcalık sağlanan destek pro-
jelere ilişkin bazı bilgileri payla-
şan Bakan Arzu, "Kadının elinin
değdiği yerde bolluk, bereket,
sanat, incelik, nezaket vardır.
Onun için bu bilinçle hareket
ederek biz bütün çalışmaları-
mızda kadına öncelik verdik.
Kadına verilen her destek mis-
liyle geri dönüyor. Kadınlar bu
desteği yerinde, zamanında, et-
kin ve paylaşımcı olarak kullanı-
yor" diye konuştu.
Törende konuşan eski Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Meh-
di Eker de, Bakanlık yaptığı dö-
nemlerdeki projelerini anlatarak,
dünyanın bazı bölgelerinde ya-
şanan gıda sıkıntısına değindi.
Bütün insanların gıdaya ulaşma
hakkı bulunduğunu dile getiren
Eker, "Ama çeşitli sebeplerle,
bazen merhamet eksikliği, ba-
zen bazılarının daha fazla kar et-
me arzusu, bazen zulüm, bazen
kargaşa, bazen sosyal ve sosyo
ekonomik sorunlar, bazen sa-
vaşlar nedeniyle halen dünyada
800 milyonun üzerinde aç insan
var" dedi.
Eker, dünyada herkese yetecek

büyük katkı sağladığını vurgula-
yan Eker, Türkiye'de toplam is-
tihdamın yüzde 31'ini, tarımda
ise yüzde 47'sini kadınların oluş-
turduğu bilgisini verdi. Eker,
"Burada kadınların emeği çok

anlamlı ve önemlidir. Toplam ça-
lışan kadınların yüzde 34'ü tarım
sektöründe. 3'te birinden fazlası.
O nedenle tarım sektörünü stra-
tejik ve iktisadi bir sektör olarak
ele alıyoruz" dedi. Bakan Eker,
Bakanlığı süresince tarımda ka-
dının güçlendirilmesine yönelik
yapılan çalışmaları ve hayata ge-
çirilen projeleri anlattı.

Kadın girişimciliğinin
desteklemesi hayati
önem taşıyor…
Şekerbank Genel Müdürü Halit
Yıldız ise, böyle bir programa
bakanlık ile birlikte imza atmak-
tan gurur duyduklarını belirte-
rek, "Bu programda yer almak
en çok da Şekerbank'a yakışı-
yor. Şekerbank bundan 62 yıl
önce Anadolu'da çiftçilerin kur-
duğu ve bugün de tarımsal üre-
timin artması için çalışan, kuru-
luş misyonu tarımın finansmanı
olan bir banka" dedi. Projenin
amaçlarını anlatan Yıldız, tarım-
da kadın girişimciliğinin destek-
lenmesi ve üretimin artmasının
kırsalda bir ailenin çiftçiliği mes-
lek olarak benimsemesi ve üre-
time dayalı sürdürülebilir büyü-
meyi gerçekleştirmek açısından
hayati önem taşıdığını bildirdi.

Girişimci kadın 
çiftçilere destek…
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı'nca başlatılan, Şeker-

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Kutbettin Arzu,
Bakanlık tarafından baş-

latılan, Şekerbank'ın desteği,
KOSGEB ve İŞKUR'un iş birli-
ğiyle yürütülen "Tarımda Kadın
Girişimciliğinin Güçlendirilmesi
Programı" kapsamında "Tarım-
da Başarılı Girişimci Kadın Çift-
çiler Ödül Töreni"ne katıldı. İs-
tanbul'da Meridien Otel'deki tö-
rene Eski Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Mehmet Mehdi
Eker, Şekerbank Genel Müdürü
Halit Yıldız ile çok sayıda davetli
de katıldı. Program kapsamında
eğitim alan 407 çiftçi kadının
projelerine indirimli finansman
desteği ve danışmanlık hizmeti-
nin sunulacağı projenin ödül tö-
reninde konuşan Bakan Arzu,
Anadolu'da tarımın bu kadar ge-
lişmesinin kadın çiftçiler saye-
sinde olduğunu söyledi.
Türkiye'nin tarımda gayri safi
milli hasılasının 2002'de 23 mil-
yar dolar, tarıma verilen deste-
ğin 1,8 milyar dolar olduğunu
hatırlatan Bakan Arzu, eski Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker geldikten sonra ta-
rıma verilen desteğin 10 milyar
dolara, GSMH'nin de 61 milyar
dolara yükseldiğini anlattı.
Dünyada tarımda 11'incilikten
7'nciliğe, Avrupa'da da 4'üncü-
lükten birinciliğe yükseldiklerini
vurgulayan Bakan Arzu, "Bazen
basında yanlış çıkıyor ama biz
şu anda dünyada tarımsal gayri
safi milli hasılada dünyada
7'nci, Avrupa'da birinci büyük
ekonomiyiz. Dolayısıyla tarım-
daki bu başarıda bakanımızın,
bakanlığımızın ne kadar rolü
varsa kadınlarımızın rolü de
onun birkaç mislidir" dedi.

Kadın çiftçilere 
desteklerde ayrıcalık 
sunuyoruz…
Kadın çiftçilere yönelik düzenle-
nen bütün organizasyonlarda
paydaşlara önem verdiklerini di-
le getiren Bakan Arzu, ortak he-
deflerinin "ülke insanının refah

Girişimci kadın çiftçilerin projeleri ödüllendirildi
"Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı"

kapsamında girişimci kadın çiftçilerin ürettiği 407 proje
arasında dereceye girenler ödüllendirildi.

kadar gıda üretildiğini ancak
herkesin yeteri kadar gıdaya
ulaşamadığını kaydederek, bu-
nun dünya sorunu olduğunu
söyledi. Daha çok adalete, mer-
hamete, sevgiye, daha rasyonel
davranışlarla çaba göstermeye
ihtiyaç olduğunu ifade eden
Eker, "Bir yandan verimli üretimi
artıracağız bir yandan akılcı
yöntemlerle bunları muhafaza
edeceğiz. Eldeki gıdanın israf
edilmesini önleyeceğiz. Bunlar
olmadan olmaz" diye konuştu.
Eker, Türkiye'nin tarımda kendi
kendine yettiğini, üretilen gıda-
nın 78 milyonun karnını rahat bir
şekilde doyurabildiğini söyledi.

Kadınların emeği 
çok anlamlıdır…
Kadın çiftçilerin emekleriyle Tür-
kiye'nin tarımına ve istihdamına



Üretici temsilcileri ilk kez birarada
Edirne'de üreticiyi temsil eden kuruluşların başkanları

ilk kez bir araya gelerek sorunları görüştüler.
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nin sorunlarını masaya yatır-
dıklarını ve bunların çözülmesi
için bir araya gelerek bu so-
runları Ankara'ya taşıyacakla-
rını söyledi.

İthalatta ilgili 
sorunlar yaşanıyor 
Yorulmaz, “Üç başkanımın
üçü de ithalatta ilgili sorunlara
değindiler. Son günlerde Ette,
süte ve hububata yaşanan-
lann Türk Çiftçisini ürettiği ma-
lın ithalatta baskı alındığının
ifadesidir bunlar. Süt konu-
sunda 14 aydan beri süte zam
yapılmadığı söylendi. Doğru
buda üreticiyi zorladı. Sabah 5
kalkıp emek sarf edilen sütü
14 aydan beri zamsız alıyorsu-
nuz. Ürünlere zam üstüne zam
yapıyorsunuz durmadan ama
süte bir kuruş zam yok. Biz
doğa ile savaşan insanlarınız.
15 gündür sıcağın altında tar-
lada çalışıyorsunuz, üretmek
için savaşıyoruz. Ürüne seki-
zinci suyu veren üreticimiz var
bunlarda maliyeti artırıyor.  

Canlı kesim tepkisi 
Bugün 70 adet inek kesilmiş.
10 günde 70 inek kesiliyor,bu-
nunla övünmemek lazım. Ke-
silmemesi için çaba sarfetme-
liyiz. Biz bu gün bu anlamda
bir araya geldik bundan böy-
lede biraraya gelerek toplana-
cağız” dedi.

Edirne Ziraat Odası Baş-
kanı Cengiz Yorulmaz,
Trakya Birlik 188 Sayılı

Koop. Başkanı Şafak Kırbiç,
Kırmızı Et Birlik Başkanı İsmail
Taşkın ve Süt Üreticileri Birliği
Başkanı Mustafa Suiçmez dün
biraya gelerek üretecinin so-
runlarını masaya yatırdılar. Süt
Üreticileri Birliğinde toplanan
üretici kuruluşların başkanları
burada çeşitli konularda bilgi
alışverişinde bulundular. Edir-
ne Süloğlu Süt Üreticileri Birli-
ği Başkanı Mustafa Suiçmez
yaptığı konuşmada, “Ziraat
Odası başkanımız, TB Koop.
Başkanı Şafak Kırbiç ve Kırkı-
mızı et birliği başkanı İsmail
Taşkın bizi ziyaret etti. Etten,
sütten ve ayçiçeğinin sorunla-
rından ve yaşanacak olanlar-
dan bahsettik. Cengiz abi se-
simizin daha gür çıkması için
bize destek veriyor. Birlikte ha-
reket ediyoruz. Sıkıntılarımızın
hepsi aynı. Sorun, hepimizin
sorunu. Kurban bayramı yak-
laşıyor ithalata dikkat edilmesi
gerektiğini bekliyoruz. Et yok-
muş gibi duyumlar alıyoruz.
Bunlar sadece piyasayı bulan-
dırmak için çıkarılan spekülas-
yonlardır.

Sütte sıkıntı içindeyiz 
Tarım ürünleri ile ilgili sadece
tarım ürünlerine zam geliyor-
muş gibi hareket edilmesi bizi

üzüyor. Sağlığa aykırı ürünlere
bakın bakalım ne kadar paha-
lı. Kıyma ise o kadar da pahalı
değil. Süte bakın sıkıntı içinde-
yiz. Bir litre süt ile zar zor bir ki-
lo yem alıyorsunuz. Bir yıldır
süte zam yapılmadı. Dayana-
cak gücümüz kalmadı.

Üretici olarak 
zor günler yaşıyoruz 
70-80 dişi hayvan var kesime
gelen, biz bunları istemiyoruz.
Dişi hayvanların kesilmesine
razı değiliz. Piyasaların denge-
lenmesi, etin dengelenmesi,
sütten başlar süt cazip hale
gelirse et de aynı duruma gelir
biz bunları değerlendirdik. Bu
günlerde üretici olarak zor
günler yaşıyoruz. Bu zorluklar
her zaman üreticiye yansıyor,
sorunlarımıza çözüm bekliyo-
ruz” dedi. Kırmızı et Birlik Baş-
kanı İsmail Taşkın'da,"Kırmızı
ette ulusalla medyada fiyatla-
rın arttığı yönünde lanse edili-
yor.Tüketicilerin hiç tereddüt
etmeden üreticiye güvenmesi-
ni bekliyoruz. Spekülasyonlara
asla aldırış etmesinler" dedi.

Övünenler utansın 
Son olarak konuşan Edirne Zi-
raat Odası Başkanı Cengiz Yo-
rulmaz'da, dişi hayvan kesil-
mesine karşı çıkarak bundan
övünenlerin utanması gerekti-
ğini söyledi. Yorulmaz üretici-

bank'ın desteği, KOSGEB ve İŞ-
KUR'un iş birliğiyle yürütülen
"Tarımda Kadın Girişimciliğinin
Güçlendirilmesi Programı" kap-
samında 407 girişimci kadın çift-
çiden 8 ilin birincisi ödül törenin-
de bir araya geldi.
Kırklareli, Gaziantep, Zongul-
dak, Muğla, Malatya, Balıkesir,
Çankırı ve Konya'da gerçek-
leştirilen, istihdama yönelik,
sertifikalı, 10 gün süreli uygu-
lamalı girişimcilik eğitimi son-
rasında danışmanlar desteğiy-
le hazırlanan kırsal kalkınma
odaklı projeler, jürinin beğeni-
sine sunuldu.
Jüri, Türkiye'de nadir olarak üre-
tilen şeker otundan lavanta ba-
lına, solucan gübresinden balık-
çılığa, ipek böceği yetiştiriciliğin-
den alıç sirkesine, kaz yetiştirici-
liğinden organik meyve çayına
kadar birçok özgün proje üreten
407 girişimci kadının projelerini
değerlendirdi. 
Toplamda 8 ilin birincisinin ya-
rıştığı program kapsamında Bi-
rincilik Ödülünü Kırklareli'nden
"kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaş-
tırmasını amaçlayan", "Kazı Ka-
zan Kaz Yetiştiriciliği" projesiyle
Esra Özdin, Jüri Özel Ödülü'nü
ise Çankırı'dan "Dağlardan Ge-
len Sağlık: Alıç Sirkesi" proje-
siyle Leyla Topçu almaya hak
kazandı.
Topçu, ormanlık alanlarda, me-
ralarda, tarım arazilerinin kulla-
nılmayan sınır bölgelerinde alıç
ağaçlarından topladığı meyveyi,
herhangi bir katkı maddesi kul-
lanmadan işleyerek alıç sirkesi
üretmeyi hedefliyor.
Şekerbank, kadın girişimciliğini
geliştirmeyi, ekonomik ve sos-
yal yaşamda kadının konumu-
nu güçlendirmeyi hedefleyen
program kapsamında eğitim
alan 407 çiftçi kadının projele-
rine indirimli finansman desteği
ve danışmanlık hizmeti sunar-
ken, birinci projeye 30 bin lira,
"Jüri Özel Ödülü"nü alan proje-
ye ise 15 bin lira destek sağla-
yacak.
Banka, 8 ilin birincisinin yanı sı-
ra fark oluşturan 3 projenin sa-
hibine Cumhuriyet altını hediye
etti. Hediyeleri Bakan Kutbettin
Arzu, Eker ve Yıldız verdi. Öte
yandan, "Jüri Özel Ödülü"nü al-
maya hak kazanan projeye Tür-
kiye Kadın Girişimciler Derneği
(KAGİDER) tarafından mentor-
luk hizmeti verilecek.
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Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

Süte zam gelmeyince damızlık inekler kesime gitti 
Tüsedad Başkanı Adnan Yıldız, et fiyatlarındaki artışa neden olarak 'süte 16 aydır gelmeyen

zammı' gösterdi. Yıldız, "Üretici bu yüzden damızlık ineklerini kesti" dedi.

Kırmızı et fiyatlarındaki ar-
tışta, süt fiyatlarının da et-
kisi olduğu öne sürüldü.

Süt, Et ve Damızlık Yetiştiricileri
Derneği (TÜSEDAD) Başkanı
Adnan Yıldız, süt fiyatlarının 16
aydır artmadığını, süt üreticisi-
nin zarar ettiğini savunarak
"Üretici, damızlık inekleri kes-
meye başladı. Bu da hayvan
nüfusunu azalttı" dedi. 
Yıldız, kırmızı et fiyatlarındaki
artışta süt fiyatlarının düşük
kalmasının etkisi olduğunu
kaydederek "Süt para etmiyor.
Süt fiyatında artış olmadığı için
üretici mecburen elindeki dişi
hayvanı, damızlık ineği kasaba
göndermek zorunda kalıyor.
Anneyi kesince yavru olmaz.
Doğan yavruların yüzde 50'si
erkektir" değerlendirmesinde
bulundu. 
Yıldız, bu yıl doğacak bir erkek
hayvanın ancak 14 ay sonra ke-
sime gideceğini belirtirken, "Do-
ğan bir dişi hayvandan süt al-
mak için 24 ay geçmesi lazım.
Üretici 2 yıl kazanmadan bekli-
yor" diye konuştu. Yıldız, süt fi-
yatlarının geçen yıl haziran ajan-

da 1 lira 15 kuruş olarak belir-
lendiğini ve süte 16 aydır zam
yapılmadığım anımsatarak "Ulu-
sal Süt Konseyi, eylül ayı sonun-
da yeniden toplanarak fiyatları
görüşecek. Süt hayvanı soya ile
besleniyor. Soya da ithal girdi.
Süt üreticisinin maliyetinin yüz-

de 70'ini yem oluşturuyor. Dolar
artıyor. Yem olmuş 1 lira 10 ku-
ruş" dedi.

“Marketlere kâr sınırı
getirilsin”
Avrupa'da halkın protein tüketi-
mi göz önüne alınarak market-

lerin bu ürünlere uygulayacağı
kâr paylarının önceden belirlen-
diğini belirten Yıldız, "Orada be-
lirlenmiş kâr marjı yüzde 13-14
düzeylerinde bulunuyor. Bura-
da ise yüzde 30'larda kâr konu-
yor. Bunun disipline edilmesi la-
zım" dive konuştu.
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kimlik mesleği ile halk sağlığı bi-
liminin geçmişinin çok eski yılla-
ra dayanmış olması veteriner
hekimliği mesleğinin halk sağlı-
ğı ile ilişkisinin hekimlik mesleği
kadar eski oldu-ğunu ortaya
koymaktadır (6).
İnsan ve Veteriner Hekimliği
mesleklerinin halk sağlığı bilimi
kapsamındaki birlikteliği çok es-
ki yıllara dayanmaktadır. Halk
Sağlığı kavramının ortaya çık-
masında, Fransız ortopedi uz-
manı Jules René G. Guerin, Al-
man hekim Solomon Neumann,
Alman patolog Prof. Dr. Rudolf
L.C.Virchow, Grotjahn gibi ünlü
tıp bilim insanlarının rolü büyük-
tür. Aynı yıllarda A.B.D’nin Bos-
ton şehrinde, Boston’lu Veteri-
ner Hekim Frank S. Billings,
1884’de " Hayvan Hastalıklarının
Halk Sağlığı ile İlişkisi "nin sos-
yal boyutunun olduğunu anlat-
mış ve bu boyutun, bilimsel ge-
lişme-lere bağlı olduğuna işaret

etmiştir. Bu tartışmalarla birlikte
o tarihlerde Amerika’lı Veteriner
Hekimler, “Veteriner Bilimi”nin,
“Halk Sağlığı Bilimi” ile olan iliş-
kisini ve katkılarını daha belirgin
bir şekilde ortaya koyabilmek
için dünyada ilk defa “Veteriner
Halk Sağlığı ( Veterinary Public
Health ) ” ifadesini kullanmışlar-
dır. Ayni şekilde Boston’lu Vete-
riner Hekim Frank S. Billings ‘de
insanların hayvan hastalıkların-
dan korunabilmesi için “Veteri-
ner Halk Sağlığı ( VHS )’nın” ge-
rek-liliğini güçlü bir şekilde sa-
vunmuştur. Dünyanın sayılı Ve-
teriner Hekimlerinden olan ve
Salmonella bakterisini ilk defa
1885 yılında tanımlayan Dr. Da-
niel Salmon, 1890’da VHS’nın
önemli savunu-cularından birisi
olmuştur. Bu gelişmeler ışığında
Amerikalı Veteriner Hekimler ta-
rafından oluştu-rulan “Amerikan
Veteriner Halk Sağlığı Kurulun-
ca”, VHS; “hastalıkların önlen-
mesi, yaşamın korunması ve in-
sanlığın verimliliği ile refahı adı-
na veteriner tıp biliminden etki-
le-nen ve onu etkileyen tüm top-
lumsal olayları kapsamaktadır”
şeklinde tanımlanmıştır. 1948 yı-
lında Dünya Sağlık Örgütü’nün
( DSÖ ) kurulmasını takiben
Amerikalı, Virolog Veteriner He-
kim Dr. Martin M. KAPLAN
DSÖ’de göreve başlamıştır ve
DSÖ’nün bünyesinde Veteriner

Veteriner Hekim Adnan SERPEN 
İzmir Veteriner Hekimler Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu Sekreterya Görevlisi

Süt sığırı yetiştiriciliğinde
veteriner halk sağlığının
önemi

İnsanın var oluşu ile birlikte
insan – hayvan ilişkisi tarihin
en eski dönemlerinden beri

günü-müze kadar sürüp gel-
mektedir. Mağara insanının çiz-
diği hayvan resimleri, onların av-
lanış, yakala-nış ve toplu yaşa-
yışlarını gösteren figürleri bu iliş-
kinin çok ince gözlemlere da-
yandığını göstermek-tedir (1).
İlk insanın tüm hastalıkları bul-
gulardan oluşmakta idi. O ne-
denle çok sayıda hastalık bil-
mezlerdi. Örneğin: ilk insan ya-
rasını bir yaprak ya da balçıkla
kapattığında, başı ağrıdığı za-
man ot yediğinde bir tür hekim-
lik yapmakta idi. O nedenle çok
sayıda hastalık bilmezlerdi (2).
Ayni şekilde veteriner hekimli-
ğin, dünyada veteriner hekimliği
eğiti-minin resmen başladığı
1762 yılına gelince-ye kadar in-
san hekimliği gibi insanlık tarihi-
nin en eski mesleklerinden biri
olarak kabul edilir. Çünkü ilk in-
sanların barındıkları mağarala-
rın duvarlarına çizdikleri hayvan
figürleri ve av sahnele-rinin or-
taya koyduğu insan – hayvan
ilişkisinden, insanın, hayvanları
sürekli olarak gözlemlediği, za-
manla onları rast gele öldürmek
yerine, evcilleştirerek çeşitli
ürünlerinden yararlanma yolu-
nu seçtiğini, böylece hayvanın
sos-yal ve ekonomik bir değere
ulaştığı anlaşılmaktadır (1,3). Yi-
ne yazılı kaynaklar öncesine ait
mağara dönemi kalıntılarında
insanlığın bu dönemde hayvan-
ların beslenme-lerine ve hasta-
lıklarının sağaltmalarına ilişkin
bir çok resim ve kabartma sap-
tanmıştır (3). Hayvan hekimliği,
insan hekimliği ve halk sağlığı
bilim dalları koyun, keçi, sığır,
at, köpek, kedi ve diğer hayvan-
ların toplumun ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere evcilleştirildiği ilk
çağlardan beri etkileşim halin-
dedir (4). O nedenle insan ve
hayvanda sağlık ve hastalık bir-
birlerinden ayrılmaz iki kavram-

dır. Bu nedenle daima birlikte
düşünülmesi gerekmektedir (5).
Hekimlik mesleği insanlık tari-
hinden bugüne daima insan he-
kimliği ve hayvan hekimliği ol-
mak üzere iki alanda gelişerek
bugünlere gelinmiş, bugünlere
gelirken E. Lechlainche’ın belirt-
tiği gibi insan ve hayvan hekim-
liklerinin çok uzun bir süre bir
arada yoğrulduğunu; insanın
kendisine yaptığı tedavileri hay-
vanına da uyguladı-ğını belirt-
miştir (1). Bunların sonucunda;
E. Lechlainche’ın belirttiği gibi
insan oğlunun gerek ken-disi-
nin, gerek birlikte yaşadığı hay-
vanın sağlığını ilgilendiren has-
talıkların tedavilerini yaparken
ayrım gözetmeksizin kendisine
uyguladığı tedavi şeklini benzer
şekilde birlikte yaşadığı hayva-
nına da uygulaması, insan ve
hayvan hekimliklerinin çok uzun
bir süre bir arada yoğrulmuş ol-
duğunu düşündüğümüzde, he-

Şekil -1: Veteriner Halk Sağlığının faaliyet alanları ve alt dallar (12)
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korunması,
• Toksikolojik kontaminantlar,
Yaban hayat sağlığının korun-
ması
 Acil durumlarda ilk yardım (
insan ve hayvan ),
 Biyolojik ve Tarımsal Terö-
rizmle mücadele,
 Salgın hastalıkların araştırıl-
ması,
 Sağlığın geliştirilmesi,
 Zarar,hasar tespiti ve önlen-
mesi
 Meslek sağlığı programları
 İlaç etkileşimi ve güvenliği ça-
lışmaları,
 Araştırma ve hayvan araştır-
maları
 Ulusal ve global sağlıkla ilgili
hizmetler,    
 Ve diğer alanlara yönelik gö-
revler (15).
Halk sağlığı başlı başına bir di-
siplin olmakla birlikte, Temel Tıp
Bilimlerinin ( Dahiliye, Mikrobi-
yoloji, Cerrahi, Doğum v.s) bul-
gularını birbirine bağlayan ve
tüm insanlık yararına analiz
eden, sonuçları değerlendiren,
epidemiyolojik, biyoistatistik ve
yönetim prosedürü yöntemlerin-
den de yararlanarak araştırma-
lar yapan, uygulayan ve elde et-
tiği sonuçları bireyin, ailenin ve
toplumun lehine değerlendiren
bir bilim ve sanattır (5). VHS’da
beşeri Halk Sağlığı gibi başlıba-
şına bir disiplin olup beşeri Halk
Sağlığı gibi Veteriner Temel Tıp
Bilimlerinin ( Dahiliye, Mikrobi-
yoloji, Cerrahi, Doğum v.s ) bul-
gularını birbirine bağlayan ve
tüm insanlık yararının yanısıra
ülke hayvancılığı içinde analiz

Halk Sağlığı Birimi ( VHSB )’ni
kurmuştur. Amerikan Veteriner
Halk Sağlığı Kurulu ( VHSK
)’nun “ VHS ” tanımı 11-16 Ara-
lık 1950 tarihleri arasında İtal-
ya’nın Genua kentinde
DSÖ’nün ve Birleşmiş Milletler /
Gıda ve Tarım Örgütü’nün ko-
nuyla ilgili uzmanlarının katılı-
mıyla ortaklaşa düzenlenen ilk
zoonoz toplantısında kabul edil-
miştir (6,7). Bu tanım yıllar son-
ra 1999 yılında İtalya‘nın Tera-
mo kentinde düzenlenen “Vete-
riner Halk Sağlığı’nın gelecekte-
ki Trendleri” konulu bir seminer-
de ve ayrıca WHO‘de düzenle-
nen toplantılarda; “Veteriner
Halk Sağlığı Konsept’i [Concept
(Kavram)] en son şekliyle: vete-
riner tıp biliminin insanın man-
tıksal, fiziksel ve sosyal yapısına
olan katkıların tümü” olarak ta-
nımlanır (8,9,10).
VHS, A.B.D’de hayvanlardan in-
sanlara geçen bulaşıcı hastalık-
ların önlenmesi, bu hastalık-la-
rın hayvansal gıdalarla olan iliş-
kisinden kaynaklanan sağlık so-
runlarının önlenmesi şeklinde ilk
defa gündeme gelmiş, daha
sonra ilave bir çok konu uğraş
konuları içine dahil olmuştur
(8,11). 
VHS’nın faaliyet alanlarını üç
ana grupta sınıflandırmak müm-
kün, bunlar sırasıyla;

1. Hayvanlarla ilgili 
görevler:
a) Zoonozların teşhis, izlenmesi
ve kontrolleri,
b ) Hayvanlarda ve insanlarda
ortak görülen non-enfeksiyöz
hastalıklar konusunda 

karşılaştırmalı epidemiyolojik
çalışmalar yürütmek,
c ) Bulaşıcı olmayan hastalıklar-
la ilgili epidemiyolojik karşılaştır-
malı tıp çalışmaları,
d ) Veteriner ve İnsan Hekimliği
alanında pratik hayvan hekimliği
bilgi alışverişini sağ

lamak ve insan sağlığı ile ilgili
çalışmalarda veteriner hekimliği
araştırmalarının 

olanaklarını kullanmak,
e ) İnsanlar için zararlı olan veya
olabilecek çeşitli ısırıcı ve soku-
cu zehirli hayvan tür-

lerinden korunmak için ge-
rekli tedbirleri almak, bu gibi
olayların zararlarını sapta-

mak, bunların kontrol yönet-
melerini araştırmak,
f ) Hayvansal kökenli gıdaların

ahırdan sofraya kadar her aşa-
masında gerekli tüm kontrolleri
yapmak,
g ) Gıda dışındaki hayvancılık
endüstrisinde oluşabilecek sağ-
lık sorunlarıyla ilgilenmek,
h ) Hayvan ve hayvancılıkla ilgili
tüm kurum ve kuruluşlar ve halk
sağlığı birimleri ile veteriner he-
kimliği hizmetleri arasında ileti-
şim sağlamak,
i ) Hayvansal atıkların çevreye
zarar vermeyecek şekilde berta-
rafı,
j ) Çeşitli araştırma çalışmaların
kullanılan laboratuar hayvanları-
nın üretim ve bakımları,
k ) Çeşitli bakanlık kuruluşları
bazında veteriner ve hayvancı-
lıkla ilgili çeşitli hizmetler,
l )  İnsan sağlığını ilgilendiren
tüm hayvan hastalıkları ile ilgili
araştırma materyalleri konusun-
da teknik ve bilimsel iş birliği
yapmak  vs.

2. Biyomedikal görevler:
Tamamen halk sağlığına yöne-
lik görevlerdir. İnsan hekimleri
ve diğer halk sağlığı bileşen-leri
ile ortak çalışmaları içerir.
a ) Genel Epidemiyoloji,
b ) Biyolojik maddelerin üretimi
ve kontrolu,
c ) Biyoteknolojik çalışmalar
yapmak,
d ) Yeni ilaç geliştirmesi ve kont-
rolu çalışmaları,
e ) Çevre Fizyolojisi ve radyolo-
jik sağlık dahil genel çevre sağ-
lığı,
f ) Nüfus planlaması, doğum
kontrolu ve üreme fizyolojisi ça-
lışmaları, 

g ) Nükleer tehlike ve kazalara
karşı koruyucu tedbirlerin alın-
ması,
h ) Çeşitli halk sağlığı konuların-
da araştırma çalışmaları vs.

3. Genel görevler:
a) Halk sağlığı bünyesinde çe-
şitli araştırma çalışmalarında
kullanılan hayvan hastalıklarına
karşı alınacak koruyucu önlem-
ler,bu konuda eğitimlerin veril-
mesi,
b ) Çeşitli halk sağlığı program-
larının koordinasyonu, planlan-
ması ve uygulanmasını yönet-
mek
c ) Ülkenin sosyo - ekonomik
durumu ile ilgili olarak veteriner
sosyal tıp açısından çalışmalar
yapmak,raporlar hazırlamak ve
ilgili makamlara iletmek.
d ) Halk sağlığı alanında koruyu-
cu hekimlik görevi yapan insan
hekimleriyle insan sağlığını ilgi-
lendiren konularda düzenli bir
şekilde planlanıp yürürlüğe kon-
mak üzere ortak çalışmalar yap-
mak v.s, (11,13,14) şeklinde sı-
ralayabiliriz.
Bugün A.B.D’de HS alanında
yüksek lisans düzeyinde  MPH
eğitimi almış Veteriner Halk
Sağlıkçıların görevleri şunlardır:
 Gıda Güvenliği ve Korunması
 Hayvansal Gıda Kontrolu
 Yeni Hastalıklardan / zoonoz-
lardan koruma ve kontrol
• İnsan Sağlığı programları
• Çevre,Yaban Hayat Sağlığı,
Evcil Hayvan Sağlığı, insan iliş-
kisi
 Immunization programları
 Çevre / Ekosistem Sağlığının

Şekil-2: İnsan ve Veteriner Hekimliği mesleklerinin Genel Hekimlik içindeki payları (16,17)
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eden, sonuçları değerlendiren,
epidemiyolojik, biyoistatistik ve
yönetim prosedürü yöntemle-
rinden de yararlanarak araştır-
malar yapan, uygulayan ve elde
ettiği sonuçları bireyin, ailenin
ve toplumun lehine değerlendir-
diği gibi ülke hayvancılığı yara-
rına değerlendiren bir bilim ve
sanattır. Bunu VHS’nın faaliyet
alanlarından ve şekil-2’de görül-
düğü üzere veteriner hekimli-
ği’nin genel hekimlik faaliyeti
içinde insan hekimliğine göre
çok daha geniş bir faali-yet ala-
nına sahip olmasından rahatlık-
la anlayabilmekteyiz.
Süt sığırcılığı diğer hayvancılık
kollarına oranla daha zor ve titiz
çalışmayı gerektirmektedir.
Çünkü sığırlarda süt verimi bir
seri genetik ve çevresel faktör-
lerin etkisi ile şekillenen komp-
leks bir olgudur. Genetik faktör-
ler %30 etkilerken çevre faktör-
leri %70 etkilemektedir (18).
%70’lik çevre faktörleri VHS açı-
sından önemli olup enfeksiyöz
hastalıklar % 70’lik bu çevre fak-
tör-leri içinde önemli bir yere sa-
hiptir. Hayvansal üretimin çevre
üzerine yaptığı en olumsuz etki,
bir takım bulaşıcı hastalık etken-
lerinin ortaya çıkmasına neden
olacak ortamın oluşmasına yar-
dımcı ol-masıdır. Bu ortamın
oluşmasında; çok sayıda mikro-
organizma içeren, hayvan atık-
ları; dışkı (gübresi) ve idrar, altlık
materyali ve çeşitli yem artıkları
önemli rol oynar. Hayvanın türü,
uygulanan yetiştiricilik yöntem-
leri ve entansifleşmenin düzeyi
gübrenin çevre üzerindeki bas-
kısını etkiler. Çiftlik veya ahırdan
çıkan atıklar ile silaj gibi yem
maddelerinin depolanması sıra-
sında oluşan sızıntılar bölgedeki
yer altı sularının kirlenmesine
neden olmaktadır. Özellikle en-
düstriyel tarzda yapılan hayvan-
cılık üretimi çoğu bitkisel üreti-
min yapıldığı alanları, bulundu-
ğu çevreyi kirleten potansiyel
kirletici bir kaynak oluşturmak-
tadır. Bu etkileri büyük ölçüde
azaltılabilinsede tamamen gide-
rilmemektedir (17,19,20). Çiftlik
- işletme içinde, dışında ve çev-
resinde insan ve hayvan hare-
ket-lerinin ve taşıtların kontrosüz
girmesi, gübre gibi hayvan atık-
larının usulüne uygun olarak
bertaraf edilmemesi başta ŞAP
hastalığı olmak üzere zoonotik
ve zoonotik olmayan salgın has-

 Dışarıdan hayvan satın alır-
ken,bilinen yerlerden alınmalı,
hastalık yönünden iyi incelen-
meli, gerekirse kan testi yapıl-
malı,
 Dışarıdan gelen hayvanların
sürüye dahil edilmeden önce
karantinaya alınabileceği ayrı bir
yer olmalı, işletmedeki - çiftlikte-
ki hayvanlar ile karantina bölü-
mü arasında asgari dört metre
mesafe olmalı, karantinada gö-
rev yapan personel diğer perso-
nelden ayrı olmalı,
 Sürüye yeni katılacak hayvan-
lar karantina için ayrılmış bö-
lümde bir ay bekletilmeli, gerek-
tiğinde serolojik testler yapılarak
hastalık kontrolu yapıldıktan ve
sağlıklı olduğuna karar verildik-
ten sonra sürü içine bırakılmalı,
 Hayvanlara verilen su ve yem
kaynakları iyi incelenmeli, her-
hangi olası bir bulaşmaya karşı
tedbirler alınmalı,
 İşltme – çiftlik içinde veya kü-
çük süt sığırı yetiştiriciliği yapı-
lan yerlerde hayvanların bu-lun-
duğu bölgelere, hayvanın yanı-
na bakıcıların veya hayvan sahi-
binin dışında ( küçük hayvan ye-
tiştiricisi için )  gelişigüzel ziya-
retçinin girişine, özellikle hamile
bayan ve küçük çocukların giri-
şine müsaade edilmemeli,
 Görevli Veteriner Hekim şayet
değişik çiftliklere veya hayvan
sahiplerine uğrayarak hayva-nı-
nızı sağlık yönünden kontrol et-
meye veya tedavi etmeye geli-

talıklar için büyük risk oluşturur.
O nedenle süt sığırı işletmecili-
ğinde, enfeksiyöz hastalıkların
kontrolu VHS gereği veteriner
hekimlerin temel görevleri ara-
sındadır. VHS’nın temelini Epi-
demiyoloji oluşturur. Epidemi-
yoloji; enfeksiyöz hastalıkların
çıkışlarını, çıkış nedenlerini, ya-
yılışlarını/yayılmasına etki eden
faktörleri ve sönüşlerini incele-
yen bir bilimdir. Hayvanlarda
meydana gelen hastalıkların bü-
yük çoğunluğu biyolojik neden-
lere bağlıdır. Hastalıklar genel-
likle bulaşıcı veya salgın bir ka-
rakter taşıdığı ayni zamanda
ölümlere de sebep olduğundan
ekonomik kayıplar meydana
getirmekte ve hayvan populas-
yonuna ve yetiştiriciliğe olum-
suz yönde etkiler. Zoonotik
olanlar insan sağlığını tehdit
eder. Süt sığırcığı yapılan bir iş-
letemeye - çiftliğe bir enfeksiyon
veya enfeksiyon etkeni çeşitli
yollardan girebilir, taşınabilir.
Bunlar;
 Enfekte hayvanların bilerek
veya bilmeyerek girişine müsaa-
de ederek,
 Yem ve suyun hastalık etken-
leriyle/etkeniyle bulaşmış olma-
sı,
 Bakıcı, ziyaretçi, düzenli ola-
rak gelen çiğ süt toplayıcıları-alı-
cıları,suni tohumlama teknis-
yenleri ve veteriner hekimler ile,
 Taşıtlar ve çiftlik içinde kulla-
nılan taşıt, araç ve gereç gibi

mekanik yollarla,
 Kemirgenler, kuşlar,tavşan ve
porsuk gibi hayvanlarla,
 Hava yolu ile,örneğin;şap v.s
Süt sığırı yetiştiriciliğinde süt sı-
ğırlarının yaşamını, verimini et-
kileyen zoonotik ve zoonotik ol-
mayan çok sayıda hastalık bu-
lunmakta, bunların bazıları
uzun süre işletmeyi uzun süre
etkilediği gibi insan sağlığı ve
gıda güvenliği açısından da bü-
yük risk oluşturmaktadır. Bu ne-
denle süt sığırcılığında VHS ge-
reği biyogüvenlik büyük önem
taşımaktadır. Biyogüvenliğin
geliştirilmesi, hem bireysel çift-
lik veya yetiştiriciler için, hem
de bölgesel ve ülke düzeyinde
yarar sağlar. Çünkü biyo-gü-
venliğin geliştirilmesi hayvan
sağlığının yanısıra insanları ola-
sı tehdit edebilecek zoonozlar-
dan koruduğu gibi işletme için-
de çalışanların iş güvenliği ve
sağlığı güvence altına alır, biyo-
teröre karşı önlem alınmış olur,
hayvansal gıda zinciri için bü-
yük avantaj ve güven sağlar.
Bunun için işletmede oluşturu-
lacak HACCP biyogüvenlik açı-
sından büyük önem taşımakta-
dır (17,21,22,23). Bunu gerçek-
leş-tirebilmek için bütünsel bir
VHS bilgisine sahip olmamız
gerekmektedir. Sürüde Biyogü-
venliği sağlayabilmek için;
 Bölgedeki hastalıkların duru-
muna göre sürü mümkün oldu-
ğu kadar kapalı tutulmalı,
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yor ise geldiği yerlerde kul-lan-
dığı kıyafetleri kullanmamasına
dikkat edilmeli,
 Rodent, kuş v.s gibi yaban
hayvanlarla ilgili gerekli tedbirler
alınmalı,
 Sürünün sağlık durumu yapı-
lacak kontrollerle saptanmalı ve
kayıt altına alınmalı ve hergün
izlenmeli,
 Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan
hastalıklar için kontrol programı
yapılmalı,
 Sanitasyon kurallarına uyul-
malı, işletme - çiftlik içi ve kulla-
nılan alet ve ekipmanların temiz-
liğine özen gösterilmeli,aksatıl-
madan uygulanmalı,
 İatrojenik bulaşmadan sakın-
malıdır(21,23).
Biyogüvenlik, hem bireysel çift-
lik, hem de bölgesel ve ülke dü-
zeyinde Süt Sığırı işlet-melerine
VHS açısından büyük yarar sağ-
lar. Biyogüvenlik sayesinde bi-
reysel çiftliklerde;
 Üretim,verimlilik artar,
 Hayvanın refahı artar,
 Haynakların rantabl kullanıl-
ması sağlanır,
 Hayvan ve İnsan sağlığı açı-
sından önemli olan antibiyottik
ve antelmentik gibi ilaçların sar-
fiyatında düşüş sağlanır,
 Hayvanların ve sürünün de-
ğeri, hayvansal ürünlerin değeri
ve kalitesinde artış meydana
gelir (21),
Bir diğer husus ise Süt Sığırcılı-
ğında kullanılan gerek kaba ye-
min, gerek ise konsantre fabrika
yeminin VHS açısından büyük

önemi bulunmaktadır. Çünkü
süt sığırcığında kaba yem ol-
sun, konsantre fabrika yemi ol-
sun hayvanın sağlığına zarar
vermeyecek nitelikte olması ge-
rek-mektedir. Yem’in hayvan
sağlığına uygun olmaması ha-
linde yemle hayvanın vücuduna
ve doku-larına geçen sağlığa
aykırı unsurlar hayvandan insa-
na et ve süt gibi hayvansal gıda-
larla geçerek insan sağlığını teh-
likeye sokar,şekil-3.
Kullanılan kaba yemin dışarıdan
getirilmesi halinde, kaba yemin
getirildiği bölgeye dikkat edil-
meli aksi halde yemle birlikte iş-
letmeye - çiftliğe ülkemizde ha-
len görülmekte olan Şarbon (
Anthrax ) etkeni taşınabilir ve
hayvanlara bulaştırılabilir. Yine
kötü kaliteli mısır silajı sızıntıları
ile toprağın aşırı kirlenmesi  so-
nucunda Listeriosis görülebilir.
Meraların eski tabakanelerden
çıkan akıntıların yapılan drenaj
ile sulanması veya yeni satın alı-
nan hayvanların karantinaya
alınmadan mer’aya bırakılması
veya bilinmeyen yerlerden güb-
relemek için getirilen büyük baş
hayvan gübre-leri mer’a’nın Şar-
bon ile bulaştırılmasına neden
olunur. Ayni şekilde kanatlı kü-
meslerinden çıkan gübrelerle
yapılan mer’a gübrelemeleri bo-
tulism etkeni bulaşabilmektedir.
Süt Sığırcılığında kulla-nılan ge-
rek kaba yem, gerek ise kon-
santre fabrika yemi güvenli ol-
mak zorundadır. Hayvancılık iş-
letmelerinde maliyetin % 70 –

80’nini yem giderleri oluştur-
maktadır (25). Bazı hayvan ye-
tiştiri-cileri bu maliyeti aşağıya
çekebilmek uğruna yemin kali-
tesinden ve hijyeninden kısıntı
yaparak hem hayvan sağlığını
hem insan sağlığını tehlikeye
sokmaktadırlar. Peki yemin kali-
teli ve sağlıklı olmasıyla ne he-
deflenmektedir?
Şekil-4’de görüldüğü üzere
hayvana verilecek yemin sağ-
lıklı ve kaliteli olması hedeflenir-
ken, ye-min verildiği hayvan-
dan elde edilecek hayvansal
ürünün kaliteli ve güvenilirliği
ile bunları tüketecek tüketicinin
güvenliği hedeflenmektedir. Bu
amaçla Türkiye’de Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, yem-
lerin kullanım amacını göz
önünde bulundurarak tehlikele-
rin kontrol altına alınması ve ye-
min hayvan tüketimine uygun-
luğunun sağlanması için gerek-
li önlem ve koşulları içeren
“Yem Hijyeni Yönetmeliği “ 27
Aralık 2011 tarih ve 28155 sayılı
T.C.Resmi Gazete’de yayınla-
mıştır. Biyogüvenliğin bir par-
çası olan yem hijyeni için
HACCP ve hijyen kuralları belir-
lenmiştir (25).
Süt Sığırcılığında VHS açısından
en başta gelen birincil görev
zoonotik ve zoonotik olmayan
enfeksiyöz hastalıkların önlen-
mesidir. Çünkü hayvanın hasta-
lığı önlenmeden hayvanın haya-
tını sürdürmesi mümkün değil-
dir. Hayvan hastalıkları ülkelerin
insan ve hayvan sağlığına yöne-

lik harcamalarının artmasına ne-
den olmaktadır. Örneğin: Deli
İnek Hastalığının İngiltere’ye
maliyeti 10-13 milyar $ (USD),
yine 2001 yılında patlak veren
Şap Hastalığının İngiltereye ma-
liyeti 20-30 milyar $ (USD), Sars
Virusunun Çin’e maliyeti 50 mil-
yar $ (USD)’dır (27). Parasal et-
kisinin dışında toplumsal/sosyal
olayların ortaya çıkmasında,
hayvan-sal gıda arzının bozul-
ma-sına, yetiştiricilerde hastalık-
lara bağlı maddi kayıplar, bu ka-
yıplarla ortaya çıkan ekonomik
çökün-tüye neden olur. Bunların
dışında en önemli etkisi olan in-
san sağlığına dolayısıyla halk
sağlığına olan etkileridir. Hay-
van hastalıklarının etkileri şekil-
5’de görülmektedir.
Süt Sığırı yetiştiriciliğinde hay-
van hastalıkları elde edilen sü-
tün kalitesine, süt hijyeni açı-sın-
dan toplam bakteri sayısını ve
zoonotik olanları sütle insan bu-
laşarak halk sağlığını olumsuz
etkiler.Sütle insana geçen has-
talıklara kısaca bakacak olur-
sak:

A. Hayvandan süte, 
sütten insana geçen
mikroorganizmalar:
a) Viral:
FMD [ Foot and Mouth Disease
(Şap,Dabak,Aft Humması,Aft
Salgını,Hummai Kulai) ], Kene
encephalitis’i,Enteroviruslu en-
feksiyonlar ( Polio virusları ile
coxsakie grupları dahil ), Pseu-
docowpox (Yalancı Sığır Çiçe-
ği),Cowpox,Rabies (Kuduz),Far
eastern tick-borne encephalitis
[ Russian spring – summer en-
cephalitis < flavivirus> (Uzak
Doğu Ensefaliti),Central Euro-
pean tickborne encepahlitis (
flavivirus ),  Reovirus [Respirato
ry - Enteric Orphan Grubu (Sığır
ve diğer hayvanlarda), Rift Val-
ley Fever ,Infectious hepatitis (
Bulaşıcı hepatitis ), Louping III
virus
b) Riketsiyal:
Q humması (Coxiella burnetti)
c) Bakteriyel:
Anthrax [B.anthracis (Şarbon,
Dalak Hastalığı <Salgını>, Ço-
ban Çıbanı, Dalak Humması,
Karaçıban, Karakabarcık )], Ac-
tinomycosis,Brucellosis [B.me-
litensis, B.abortus, B.suis (Mal-
ta Humması, Dalgalı Humma,
Akdeniz Humması, Sari Yavru
Atma Hastalığı )], Campylobac-
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ter (C.jejuni, C.coli), E.coli’nin
patojenik serotipleri (E.coli
0157:H7 vs.), Leptospirosis (L.
hyos, L.icterohae morrhagiae,
L.pomona ),Listeriosis ( Listeria
mo nocytogenes), Paratifo, Sal-
monellosis ( tifo ve paratifonun
dışında), Stapylococcal ente ro-
toxic gastroen teritis, Strepto-
coccal enfeksiyonlar, Tubercu-
losis [verem (typus bo vinus)],
Pasteurellosis ( Barbon ), Yersi-
nia Enterokoliti ( Y.enterocoliti-
ca), Rat-Bite Fever [Streptoba-
cillus moniliformis ( Sıçan ısır-
ma humması),
d) Protozoal: 
Toxoplasmosis,
B. İnsandan hayvana,
hayvandan süte ve 
sütten insana geçen
mikro organizmalar:
a) Bakteriyel:
1. Streptococcal enfeksiyonlar
[kızıl (Red Fever) vs.]
2. Stapylocoxic enfeksiyonlar
(mikrokoklar vs)
3. Difteri (Corynebacterium
diphtheria)

C. İnsandan süte,sütten
insana geçen mikroor-
ganizmalar:
a) Viral:
Adenoviruslu, Enteroviruslu en-
feksiyonlar (Polioviruses ve
Coxsackie grubu), Infec tious
hepatitis (Bulaşıcı hepatitis),
b) Bakteriyel:
Cholerae [Kolera ( V.cholerae)
], E.coli’nin patojenik suşları,
Difteri ( Corynebacterium diph-
teria), Paratifo ( Salmonella pa-
ratyphi A ve B ), Salmonel losis
(tifo ve paratifonun dışında),Shi-
gellosis (Shigella flexneri, Shi-

gella dysenteriae, Shigella son-
nei), Stapylo coccal enterotoxic
gastroenteritis, Streptococcal
(Group A streptococci) enfeksi-
yonlar, Tuberculosis [verem
(typus humanus)], Tifo (Salmo-
nella typhi), Rat-Bite Fever
[Streptobacillus moniliformis
(Sıçan ısırma humması),
c) Protozoal:
Amoebosis, Balantidiasis, Giar-
diosis, Cryptosporidium (C. par-
vum)
d) Helmintler:
Enterobiasis, Taeniasis (Taenia
solium enfeksiyonları)

D. Çevreden süte, 
sütten insana geçen
mikroorganizmalar:
a) Bakteriyel:
Anthrax [B.anthracis (Şarbon,
Dalak Hastalığı <Salgını>, Ço-
ban Çıbanı, Dalak Humması,
Karaçıban, Karakabarcık)],Bo-
tulism (toxin), Clostridium perf-
ringens (welchii) enfeksiyonu,
Enteritis (çok sayıda ölmüş ve-
ya canlı coli, proteus, pseudo-
monas, welchii v.s nin non spe-
sifik tipleri), Rat-Bite Fever
[Streptobacillus moniliformis
(Sıçan ısırma humması), 
b) Protozoal: 
Balantidiasis, Cryptosporidium
(C.parvum, C. andersoni), (29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)
Süt Sığırcılığında önemli bir ye-
re sahip “Hayvan Refahı”,
VHS’nın önemli konularından
birisi olup hayvan ile insan ara-
sında ki insani bağın kurulması-
nı sağlar. Hayvan refahı; hay-
vanların fiziksel ve psikolojik
açıdan sağlıklı ve huzurlu bir ha-

yat sürmelerini sağlamayı
amaçlar (46). Hayvan refahı,
OIE’nin (Uluslararası Salgın
Hastalıklar Ofisi) “Terrestrial Ani-
mal Health Code” mevzuatının
“Hayvan refahı için öneriler”
başlığı altında şöyle tarif edil-
mektedir. 
Hayvan refahı; bir hayvanın için-
de yaşadığı koşulların üstesin-
den gelebilmesi durumudur. Bir
hayvan sağlıklıysa, rahatsa, iyi
besleniyorsa, güven içindeyse,
türüne özgü davranış biçimlerini
sergileyebiliyorsa, korkmuyor-
sa, ağrısı yoksa ve stres altında
değilse o hayvan refah içinde-
dir. Hayvan refahının iyi olması
için hastalıkların önlenmesi ve
veteriner tedavinin yapılması,
uygun şekilde barındırma, bes-
leme ve muamelenin yapılması
ve insancıl şekilde öldürülmesi
gerekir. Hayvan refahı, bakım,
yönetim ve insancıl muameleler
gibi hayvana uygulanan mua-
meleleri içerir (47). 
Hayvan Refahı çerçevesinde süt
sığırcılığı yapılan bir işletmede-
çiftlikte veya bir yetiştiricinin ahı-
rında;hayvana konforlu bir ya-
şam tarzının sağlanması ama-
cıyla, maksimum refaha ulaşıla-
bilmesi için; başta hay-vanın
sağlığının güvence altına alın-
ması, verilecek yemlerin hayva-
na yetecek şekilde, sağlıklı ve
kaliteli olması, hayvan sayısına
göre rahat barınma yerlerinin
belirlenmesi, ihtiyaç duyduğu
sağ-lıklı, temiz içme suyunun te-
minini, sığırlar uzun süre yerde

yattıkları için altlarına yeterince
kuru ve temiz altlık bulundurul-
ması, hayvanların çok yüksek
veya çok düşük çevre ısısından
olumsuz etkilenmemesi için ge-
rekli tedbirlerin alınması, ahır
içinde hayvanın refahı açısından
hayvan hareketleri, iş kolaylığı,
iş etkenliği vb. konular dikkate
alınarak yerleşim planı yapılma-
sı, sağım ünitelerinin hijyenik,
hayvanı strese sokmayacak şe-
kilde düzenlenmesi ve bakıcıla-
rın hayvanlara kötü muamele
yapmamalarının sağlanması,
gerektiğinde eğitime tabi tutul-
ması gibi hususlar sağlanarak
hayvanların huzur içinde barı-
nakta hayatını sürdürmeleri ger-
çekleştirilir(48).
VHS, Veteriner Temel Tıp Bilim-
leri bulgularını birbirine bağla-
yan ve tüm insanlık yararının
yanısıra ülke hayvancılığında
önemli bir yere sahip Süt Sığırı
Yetiştiriciliği içinde analiz ede-
rek sonuçları değerlendiren,
epidemiyolojik, biyoistatistik ve
yönetim prosedürü yöntemle-
rinden de yararlanarak Hayvan
Sağlığı ve Refahı, Çevre Sağlığı
ve Güvenliği, Gıda Güvenliği,
İnsan Sağlığı konularında ge-
rektiğinde Tek Sağlık Konsepti
çerçevesinde multidisipliner
çalışmalar ve araştırmalar ya-
parak, uygulayan ve elde ettiği
sonuçları bireyin, ailenin ve
toplumun lehine değerlendirdi-
ği gibi ülke hayvancılığı yararı-
na da değerlendiren evrensel
bir bilim ve sanattır.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

Şekil-5: Hayvan Hastalıklarının etkileri ( 28 )
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Sıcak ve nemli koşullara 
uygun hayvan barınak özellikleri

leri ve zarar görmeye başladık-
ları sıcaklık değerlerine alt ve
üst kritik sıcaklık değerleri denir.
Hayvanların yaşı, beslenme dü-
zeyi vb. faktörlere ek olarak
nem oranı, rüzgar hızı gibi un-
surlara da bağlı olarak değişe-
bilen bu sıcaklık kritik değerleri
için alt nokta -18 oC, üst nokta
da +27 oC dir (Akman, 1998).
Bu olumsuz koşullardan etkilen-
mede, hayvanın ırkı, yaşı, kon-
disyonu  ve üretim seviyesi gibi
faktörler önemli rol oynarken,
bireysel farklılıklar da söz konu-
sudur. 
Hayvanlar için stres başlangıç
ırk yada verim yönüne göre de-
ğişebilir. Örneğin süt sığırları
için eşik değeri 72 THI (Arms-
trong, 1994), besideki sığırlar
için ise 84 THI’dir. Uygun sıcak-
lık bölgesinin alt ve üst sınırları
ile Türkiye'nin koşulları düşünül-
düğünde, sığırların soğuktan zi-
yade sıcağa karşı korunmaları
gerektiği söylenebilir. Özellikle,

Ticari amaçla yapılan hay-
van yetiştiriciliğinde amaç
belli bir gidere karşılık en

yüksek verimi elde etmektir. Bu
ise uygun genetik yapı ve bu
genetik yapıyı ortaya koymaya
olanak sağlayacak çevre koşul-
larının temini ile mümkün olabilir
(Mutaf ve Sönmez, 1984). Çiftlik
hayvanlarında büyüme, laktas-
yon ve maksimum genetik po-
tansiyellerinde döl verimi, büyü-
me ve gelişme aşamaları ile
sonraki ergin dönemde maruz
kaldığı çevre ve interaksiyonlar
önemlidir (Johnson, 1987). Çev-
re koşulları, hayvanın büyüme-
sini, gelişmesini ve verimini etki-
leyen tüm dış etkenleri kapsar.
Sıcaklık, oransal nem, hava ha-
reketi, radyasyon, aydınlanma,
hava kalitesi, barınak özellikleri
(havalandırma, yalıtım vb) ekip-
manlar, yemleme sistemi, su te-
mini, sürüde sosyal hiyerarşi, bi-
rim başına ayrılan alan miktarı,
aydınlatma, ses, koku, atmosfe-
rik basınç, hastalık etmenleri gi-
bi faktörler önemli çevre koşul-
ları olarak sıralanabilir (Ekmek-
yapar, 2001). Çiftlik hayvanları
için konfor bölgesi olarak en uy-
gun çevresel koşullar, verimleri-
ni ve vücut sıcaklıklarını hiç zor-
lanmadan koruyabildikleri iklim-
sel koşullardır (Akman, 1998).
Bu koşulların, alt ve üst atmos-
fer sıcaklık değerleri 13- 15 oC,
oransal nem için %60-70, 5-8
km/saat rüzgar hızı ve orta de-
recede solar radyasyondur
(Yousef, 1985; Özkütük, 2006).
Ancak, çiftlik hayvanları sahip
oldukları bazı özellikler nedeniy-
le bu sıcaklık değerlerinin dışın-
da, çok daha geniş bir aralıkta
da verimlerini, bu bölgedekine
göre önemli azalmalar olmadan
da sürdürebilme yeteneğinde-
dirler. Uygun sıcaklık bölgesi
olarak tanımlanan bu bölge - 5
oC ile +25 oC arasında yer al-
maktadır.  
Çiftlik hayvanlarının verimlerin-
deki gerilemeyi telafi edemedik-

yüzeyinden ve solunum yolla-
rından nemin buharlaşması
(evaporasyon) ile olur. Hayvan-
ların ortama yaydıkları ısı ve
nem miktarı hayvanın vücut bü-
yüklüğüne, vücut ağırlığına, ya-
şına, ırkına, beslenme durumu-
na, bazal vücut işlevlerine, gün-
lük bakım işlerine, ortamın sı-
caklığına, oransal nemine, hava
hareketine, vücut örtüsü duru-
muna ve diğer etmenlere bağlı-
dır (Okuroğlu ve Delibaş, 1986).
İklim koşullarının etkisinin sınır-
landırılması amacıyla rasyonel
bir barınak, bakım ve besleme
sisteminin yürütülmesinde çeşit-
li alternatifler söz konsudur. Bu
alternatifler, barınak koşullarının
iyileştirilmesi, bakım-besleme
koşullarının düzenlenmesi ve
bunların kombine bir şekilde
düzenlenmesi şeklindedir (Ser-
bester, 2007). Bu çalışmada, sı-
cak ve nemli iklimlerde uygun
hayvan barınak özellikleri ve iyi-
leştirme yoları konulu çalışma
sonuçlarının değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. 

Hayvanlarda ısı üretimi
Hayvanların vücut sıcaklığı ya-
şadığı o anki çevre koşullarına
göre değişmektedir.  Beden ısı-
sı, insan dahil bütün memeliler-
de 36,5--38°C, kanatlılarda ise
40°C’dir. Hayvanların derilerin-
de ve vücutlarında var olan ısı,
algılayıcılar hayvanın ısınması
veya serinlemesi gerektiğini,
düzenleyen sistem, beyindeki
bir merkezde yer almakta olup,
bu sisteme ısı dzüenleme mer-
kezi denilmektedir. Sıcakkanlı
hayvanlar, metabolizmalarının
yan ürünü olarak ısı üretip, ter-
ler, soluma yoluyla veya dış et-
kenler yoluyla serinler. Vücut sı-
caklığı, günün farklı saatlerinde
farklılık gösterir. 
Tavuklarda ısı üretimi, civciv, pi-
liç, yumurtacı veya damızlık ol-
ması, yemin enerji değeri, çevre
sıcaklığı ve oransal neme bağlı
olarak değişkenlik göstermekte-

Çizelge 1. Çiftlik hayvanlarında vücut sıcaklığı, solunum ve nabız sayıları

sıcaklığın yüksek nemle birlikte
görüldüğü yörelerimizde bu hu-
sus daha da büyük önem kaza-
nır. Çünkü sığırlar sıcak havalar-
da (+25oC'nin üstü), nem oranı
da yüksek ise, vücutlarında üre-
tilen ısıyı atamazlar. Hayvanlar,
vücutlarında ısı üretimini engel-
lemek için ısı kaybını artırma, ısı
yüklenmesinden kaçınma ve ısı
üretimini azaltmak amaçlı dav-
ranışlarda bulunurlar (Özkütük,
1990). Genel olarak öncelikle ısı
üretimi ve yüklenmesine neden
olan yem alımını düşürürler. Bu
da doğrudan süt veriminin düş-
mesine sebep olur. Çok sıcak
ve nemli ahırlarda da aynı du-
rum söz konusudur (Akman,
1998). Metabolizma faaliyetleri
sonucu hayvanlar ortama sü-
rekli olarak ısı ve su buharı ya-
yarlar. Hayvanlar tarafından or-
tama yayılan ısı ya hissedilen ısı
olarak bilinen kondüksiyon,
konveksiyon ve radyasyonla ya
da gizli ısı olarak bilinen vücut
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caklığı 21 oC  olduğunda bu
miktar 0.65 L, sıcaklık 25 oC
yükseldiğinde 1.30 L ye ulaş-
maktadır. İneklerin bulunduğu
ahırlarda nem oranı %50-75 ara-
sında olmalıdır. Daha yüksek
(rutubetli) yada daha düşük (ku-
ru) nem oranlarında hayvanlar
strese girmekte, verim düşmek-
te ve hastalıklara hassasiyet art-
maktadır. 
Ahır içi oransal nemin %55-70
arasında olması durumunda, or-
talama olarak 500 kg’lık canlı
ağırlığa sahip bir sığır 0 °C’ de
350-360 g/h, 23 °C’ de ise 640-
650 g/h su buharı yayar. Yine
500 kg’lık canlı ağırlığa sahip bir
sığır -10 °C’ de 1000 kcal/h, 27
°C’de ise 725 kcal/h civarında ısı
yayar (Alkan 1973).
Özellikle yüksek verim yeteneği-

ne sahip olan süt sığırları vücut
sıcaklıklarını normal sınırlar içe-
risinde tutmak için üretilen ısıyı
çevreye yaymak zorundadır.
Hayvanın iç sıcaklığı arttığında
soluma ve terleme gibi ısı kayıp
mekanizmaları devreye girmek-
te, böylece ısının dışarıya atıl-
ması sağlanmaya çalışılmakta-
dır. 

Hayvanların performansı
üzerine çevre 
koşullarının etkisi
Sıcaklık stresinin süt sığırları
üzerinde etkisi genel olarak;
gölgelik arama, solunum, su tü-
ketimi ve terlemenin artması,
kuru madde tüketimi, yemlerin
geçiş hızı, iç organlara kan akı-
mının azalması ve dolayısıyla
süt verimi ve üreme performan-
sında meydana gelen kayıplar
şeklinde ortaya çıkmaktadır
(Smith ve Harner, 1996;
Churng-Faung, 2004). 
Hayvanların performansı üzeri-

dir. Yapılan çalışmalar 21°C' lik
çevre sıcaklığında tavukların çe-
şitli tiplerine göre ürettikleri ısı
miktarları yaklaşık olarak Çizel-
ge 2’ deki  gibidir.
Yukarıdaki değerlerden, tavuk-
ların canlı ağırlıkları arttıkça üret-
tikleri ısı miktarının birim vücut
ağırlıklarına göre azaldığı görü-
lebilir. 
Sabit vücut sıcaklıklı hayvanlar-
da, açığa çıkan bu enerjinin bir
kısmı ısı enerjisine çevrilerek,
vücudun iç ısısının sabit tutul-
ması için kullanılır. Vücudun çe-
şitli bölgelerinde farklı miktarlar-
da üretilen ısının dağılımı ve dü-
zenlenmesi, kan tarafından
kontrol edilir. Hipotalamusda
bulunan soğuk ve sıcaklık mer-
kezleri, sıcaklığın düzenlenme-
sinden sorumludur. Kılcal da-
marların genişletilmesi ile sıcak-
lık yükselir, daraltılması ile de
azalır. 
Ayrıca vücut üzerinde bulunan
kıl, tüy, saç ve telek gibi yapılar
da, ısı yalıtımında görevlidir. Yi-
ne çoğu sabit sıcaklıklı hayvan-
da, deri altında bulunan kalın
yağ tabakası da, ısı yalıtımına
yardımcı olur. Terleme gibi su
buharlaştırma prensibine daya-
nan olaylar ile ısı kaybı sağlana-
bilir. Sabit sıcaklıklı olma, kirli ve
temiz kanın vücut içerisinde bir-
birinden ayrı olarak dolaşması
ile de yakından ilişkilidir. Değiş-
ken vücut sıcaklığına sahip (so-
ğukkanlı) hayvanlar ise, vücut
ısılarını dengelemek için besin-
lerinden kazandıkları enerjiyi
kullanmak yerine, dış ortamın
sıcaklığından etkilenirler. Bu ne-
denle de, çok sık beslenmeleri
gerekmez.
Süt sığırlarının ortam sıcaklığına
göre ortama yaydıkları ısı ve su
buharı  miktarları (hayvanın m2

kcal/h, 450 kcal/h ve 380 kcal/h
duyulur ısı; 578 g/h, 560 g/h,
540 g/h su buharı yayarlar
(Okuroğlu ve Delibaş, 1986;
Okuroğlu ve Yağanoğlu, 1993). 
Ekmekyapar (1991) duraklı ahır-
larda barındırılan süt sığırlarının
ortam sıcaklığına bağlı olarak
ortama yaydığı ısı ve su buharı
miktarını, Çizelge 4’ deki gibi
vermektedir. Çizelge 4’de veri-
len su buharı miktarı, sığırların
solunumla yaydıkları su buharı
ile ahır tabanı, gübre, idrar ve di-
ğer barınak içi ıslak yüzeylerden
suyun buharlaşmasıyla oluşan
su buharının toplamını kapsa-
maktadır. İnekler günde 5 L su-
yu solunumla nem olarak ahır
havasına vermektedir. Bu miktar
sıcak havalarda daha da art-
maktadır. Gübre ve idrar ile de

ahır havasındaki rutubet oranı
yükselmektedir. Ahırda iyi bir
havalandırma bulunmadığı tak-
dirde havada yoğunlaşan nem
tavan ve duvarlarda damlacıkla-
ra, yol açmaktadır. Bir inek bir
saatte 4oC derecede solunumla
0.4 L rutubet attığı halde ahır sı-

Çizelge 3. Süt sığırlarının ortam sıcaklığına göre ortama yaydıkları 
ısı ve su buharı  miktarları (hayvanın m2 yüzey alanı için)

Çizelge 2. 21°C' lik çevre sıcaklığında tavukların çeşitli tiplerine 
göre ürettikleri ısı miktarları

Çizelge 4. Bağlı duraklı ahırlarda süt sığırlarının ortama yaydığı ısı ve su buharı miktarları (Anonim, 1994).

yüzey alanı için) çizelg 3’de ve-
rilmiştir. Optimum sıcaklık ko-
şullarında 450 kg, 400 kg ve 300
kg canlı ağırlığa sahip süt sığır-
larının 10 °C sıcaklıkta ortama

yaydığı gizli ısı sırasıyla 275
kcal/h, 250 kcal/h ve 220 kcal/h,
duyulur ısı 575 kcal/h, 535
kcal/h ve 450 kcal/h; su buharı
da 450 g/h, 430 g/h ve 360 g/h’
tır. Aynı sığırlar 15 °C’ ta ortama
sırasıyla 340 kcal/h, 320 kcal/h
ve 270 kcal/h gizli ısı; 480
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ne çevre koşullarının etkisini
tahmin etmek için Sıcaklık-Nem
İndeksi (SNİ) kullanılabilmekte-
dir. Söz konusu indekste sıcak-
lık, nisbi nem ya da suyun bu-
har halinden tekrar sıvı haline
dönüştüğü sıcaklık derecesini
ifade eden Çiğ Noktası Sıcaklığı
(Dew-Point Temperature) yer al-
maktadır. Bu indeksle hesapla-
nan değerin belli sınırlar içerisin-
de olması halinde sıcaklık stre-
sinin varlığından söz edilebil-
mektedir. Armstrong (1993), ise
SNİ formülünü;

SNİ=Sıcaklık (°C) +0.36 x Çiğ
Noktası Sıcaklığı (°C) + 41.2
şeklinde bildirmiştir. 
Söz konusu değer, 72’den kü-
çük olduğunda stres yok; 72-79
arasında olduğunda hafif stres,
80-89 arasında olduğunda orta
düzeyde stres ve 90’ın üzerinde
olduğunda ise ölümle sonuçla-
nan aşırı stres olarak sınıflandı-
rılmıştır (Armstrong, 1994). Tao
ve Xin (2003) THVI değerini rüz-
gar hızını da dikkate alarak ka-
natlı grubu içinde hessaplamış-
tır. Araştırıcılar kanatlılar için 70
THVI üstü değeri alarm düzeyi
olarak belirtmektedir.  

Barınak özellikleri
Ahırlarda sıcaklık, nem, hava
hareketi ve aydınlanma süresi
gibi faktölerler türlerin gereke-
sinmesini dikkate alacak şekilde
düzenlenmiş olmalıdır. Türlere
göre optimum çevre koşulları
Şekil 1’de verilmiştir. 
Süt sığırları için çevre sıcaklığı
geniş sınırlar içerisinde yeral-
maktadır. Bu sınır, sığırların ba-
rındıkları ahırların kapalı ve açık
olmasına göre değişim gösterir.
Kapalı ahırlarda 10-15°C arası
en uygun sıcaklık değeridir. Zo-
runlu durumlarda bu değer
+7°C'ye kadar inebilir. Daha dü-
şük sıcaklıklar, ahır içerisinde
nem yoğunlaşmasını artırması
ve uygun olmayan bir çalışma
ortamı yaratması nedeniyle is-
tenmez. Sığırların açık ahırlarda
barındırılmaları durumunda sı-
caklığın 0°C'nin altına düşmesi
büyük bir sorun yaratmaz. An-
cak, dikkat edilmesi gereken
nokta; ani sıcaklık değişimleri-
dir. 
Sığır yetiştiriciliğinde, önemli
çevre koşullarından bir diğeri de
bağıl nemdir. Bağıl nemin sığır-
lar üzerine olan etkisini sıcaklık-

la birlikte düşünmek gerekir. Sı-
ğırlar soğuk ve nemli havadan,
soğuk ve kuru havaya göre da-
ha fazla rahatsız olmaktadır. Bu
nedenle, 10-15°C'lik sıcaklık sı-
nırlarında bağıl nem %70-80 alı-
nabilir. Yüksek sıcaklık ve bağıl
nem hayvanlarda yem yeme is-
teğini azaltacağından hayvan
veriminde büyük oranda düşüş-
ler kaydedilecektir. İyi bir hava-
landırma sisteminin kurulması,
gerektiğinde soğutma sistemiy-
le ortam sıcaklığının düşürülme-
si ve iyi bir yalıtımla bu sorun gi-
derilebilir.
Ahırlarda sağlanması gereken
iklim koşullarından bir diğeri de
aydınlatmadır. Aydınlatma do-
ğal ya da yapay yoldan gerçek-
leştirilebilir. Aydınlatma ile yem-
leme ve iş kolaylığının sağlan-
ması amaçlanır. Doğal ışıktan
yararlanmak için ahır duvarları-
na eşit aralıklarla pencereler
yerleştirilir. Doğal aydınlatmada
pencere yüzeyinin hesabında
bölgenin iklim koşulları dikkate
alınmalıdır. Çoğunlukla ahır ta-
banının 1/15-1/20'si genişliğin-
deki pencere yüzeyi yeterli ay-
dınlatmayı sağlar. Soğuk bölge-
lerde bu oran 1/25'e kadar dü-
şürülebilir. Yapay aydınlatmada
elektrik ampülleri ve flouresans
lambalar kullanılmaktadır. Ya-
pay aydınlatmada 100 lux'lük bir
ışık şiddeti yeterli kabul edilir.
Bunun için ahır tabanının 1
m2'sine 25-30 watt'lık ışık kay-
nağı önerilir.

Hayvanların hava 
hacmi gereksinmeleri
Hayvan barınaklarının havalan-
dırılması, hayvan yetiştiriciliği

bakımından çok önemlidir. En
az insanlar kadar, hayvanların-
da temiz havaya ihtiyaç vardır. 
Bir inek normal koşullarda 1
günde ortalama 25-30 metre-
küp fermantasyon gazı üret-
mekte ve bu gaz solunumla ahır
havasına karışmaktadır. Gübre-
de bulunan gazlar;ahır ısısı art-
tıkça ve ahırda yığıldıkça daha
da artmaktadır. Bu nedenle te-
mizlenmeyip ahırda bırakılan
gübre inekler için tehlike oluş-
turmaktadır. Diğer yandan atılan
idrarın fermente olmasıyla açığa
çıkan amonyak gazı, ahırın ha-
vasını bozmaktadır. Ahıra girildi-
ğinde hissedilen bu keskin ko-
ku, sığırların solunum yollarını
tahriş etmektedir. Solunum yo-
luyla çıkan karbondioksit gazı
da ahır havasına karışmaktadır.

Şekil 1. Türlere göre optimum çevre koşulları 

Çizelge 5.  Bazı Yapı malzemelerinin K değerleri (Sainsbury, 1980)

Kısacası denebilir ki sığırlar yo-
ğun biçimde gaz üretmektedir-
ler. İşte üretilen bu çeşitli gazla-
rın ortamdan düzenli ve sürekli
olarak uzaklaştırılması sağlık
açısından çok önemlidir. 
Barınak havasının bileşimindeki
oksijen oranının azalması, çiftlik
hayvanlarını olumsuz yönde et-
kiler. Oksijen oranı %11’ in altı-
na düştüğünde solunum güç-
lükleri görülür ve %7’ nin altına
düştüğünde ise ölümle sonuç-
lanır. Barınak havasında hayvan
sağlığını etkileyen diğer gazlar
sırasıyla CO2, NH3 ve H2S’dür.
Bu gazların barınak havasındaki
oranları CO2 %0.35, NH3 %0.03
ve H2S %0.001’ in üzerine çık-
mamalıdır (Mutaf ve Sönmez,
1984). Bayhan (1996) ahır içi
karbondioksit yoğunluğunun
3300 ppm ve amonyak yoğun-
luğunun 20 ppm sınırını aşma-
ması için ahır, sıcaklığının 14 °C’
yi oransal neminde %65’ i aş-
mamasını önerirken geleneksel
ve yarı modern ahırlarda bu de-
ğerin en çok 17 °C ve %75 ol-
ması gerektiğini bildirmektedir. 
Eski tip ahırlarda gazlar çatı,
pencere ve kapılardan atılabili-
yor iken günümüzde yapılan
beton yada tecritli çatı, kapı ve
pencereler, ahırda biriken gaz-
ların kolaylıkla atılmasına imkan
vermemektedir. Bu durumda;
ahır iç ortam sıcaklığı ve hava-
daki nem yükselmekte, oksijen
azalmakta ve karbondioksit art-
makta, böylece hayvanın solu-
numu zorlaşmaktadır. Böyle bir
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ortamda bulunan ineklerde sağ-
lık bozulmakta, iştah azalmakta,
döl verimi düşmekte, hayvan
strese girmekte, süte ahır koku-
su sinmekte, meme-ayak-akci-
ğer hastalıkları artmakta, ahırda-
ki sağlıksız hava inekler yanında
ahırda çalışan insanları da
olumsuz etkilemektedir.
Yarı açık ahırlarda gübre ve id-
rarın ortamdan uzaklaştırılması-
nı sağlayacak düzenekler kurul-
malıdır.
Kapalı ahırlarda; zemin beton,
pis su ve idrar akıntısını sağla-
yacak eğim ve kanallar, duvar-
ları izole malzemeli, kapılar ge-
niş ve kapı kanatları parçalı, ze-
minden 1.70 m. ve ineklerin sır-
tından yukarıda ayarlı pencere-
ler, beton yerine hafif izole mad-
delerinden (saz, kamış, saman
vb.) yapılı tavan ,kiremitli çatı,
çatıya 5-6 m. aralıklarla yerleşti-
rilmiş bacalar (bacalar yapılır-
ken; baca iç çapı en az 20 cm.,
baca ucu 15-20 cm tavandan
içeride, yüksekliği mahyadan iti-
baren en az 60 cm. olmalı ve
izole malzemeden inşa edilme-
lidir),pencere ve kapılarda kuş,
sinek vb.nin girişini önleyecek
düzenekler bulunmalıdır.

Serbest Duraklı Ahırlar
Serbest ahırlar, ineklere ser-
bestçe hareket etme olanağının
tanındığı ahır sistemidir. Hay-
vanların soğuk iklim koşulların-
dan çok fazla etkilenmediği bili-
nen bir gerçektir. Ilıman iklimler-
deki sağmal inekler için düşük
sıcaklıklar oldukça önemsizdir.
İnekler için kritik sıcaklık -
25°C'ye kadar düşebilir. Bu ne-
denle, süt sığırcılığında tama-
men kapalı, ağır ve pahalı ahır-
lar yerine daha hafif, maliyeti
düşük, açık ahırlar seçilmekte-
dir. Bu ahırlar hayvanların doğal
davranışlarına da uygun olması
gerkir. 
Bu ahırlar, gelişmiş ülkelerde
son yıllarda tercih edilen ahır ti-
pidir. Uygun planlanan ve pro-
jelenen soğuk ahırlarda hayvan-
lar hem normal ve doğal yaşam-
larını sürdürebilmekte ve sağlıklı
olmakta hem de yapım maliyeti
oldukça ucuzlatılmakta, meka-
nizasyon ve teknoloji kullanımı-
na yatkın olduğu için işler kolay-
laştırılmakta, işletmede işçilik ol-
dukça azaltılmakta ve üretim
maliyeti düşürülmektedir.
Bu ahır tipinde de hayvana sağ-

lanan hava hacmi çok önemli
olup, ahır genişliği iç ortam dü-
zenlemesine bağlı olup ahır
uzunluğu ise hayvan kapasitesi-
ne gore belirlenmektedir. Ancak
ahır yüksekliği konsunda, en
uygun yükseklik, genişlik ve
uzunluk ve iklkim özelikleri veri-
lerine dayanılarak doğal hava-
landırmayı en etklin şekilde sağ-
layabilecek ölçüler hesaplan-
malıdır.  

Barınak koşullarının
iyileştirilmesi
Aşırı sıcaklarda hayvanları ra-
hatlatıcı önlemler (gölgelik, fan-
larla havanın sirkülasyonu, su
püskürtme vb.) alınmalıdır. Ço-
ğu yetiştiricinin ahırında olduğu
gibi, havasız, pis kokulu, nemli
ve aşırı sıcak ahırlarda hayvan-
ları tutmak, onlara eziyet olup,
sağlıklarını sürdürmelerine ve
verimli olmalarına imkan yoktur. 
İşletmedeki hayvanların streste
olup olmadığı basit bir test ile
kolaylıkla anlaşılabilir. Sürü için-
den 10 inek alınarak rektal sı-
caklıkları kontrol edilir ve 10
inekten 7’sinde rektal sıcaklık
39.4 °C’nin üzerinde ise inekler
streste demektir. Bu değerler
çevre sıcaklığının artışı, havanın
ısı yüklendiği öğleden sonraki
saatlerde daha da yüksek ola-
caktır. İneklerde belirlenen rek-
tal sıcaklık 40°C’ı geçiyorsa
inekler şiddetli streste demektir.
Solunum sayısındaki artış bunu
en iyi göstergesidir. Bu konuda
tecrübeli bir şef işletmedeki 10
ineğin dakikadaki solunum sa-
yısını tespit ederse dakikada 80
kez soluma saydığında da muh-
temel stres olup bu değer 100’ü
aşarsa şiddetli stres olduğu ve
buna karşı önlem alınması ge-
rektiğini bilmelidir. 
Barınak içi koşulları etkileyen
başlıca etmenler arasında orta-
mın sıcaklığı, oransal nemi ve
hava hareketi ile yapı elemanla-
rının yalıtım özellikleri, iç hava-
nın kimyasal bileşimi, doğal ve
yapay ışıklandırma, akustik
özellikler, barınak hacmi, taban
alanı ve yataklık malzemesi sa-
yılabilir (Balaban ve ark. 1992). 

Hayvan barınaklarında 
izolasyon
Yalıtım için malzeme seçerken
bunların ısı geçirgenlik değerle-
rinin bilinmesi gerekir. Malze-
melerin ısı geçirgenlikleri "K" de-

rını azaltıcı önlemlerin yanında,
yeterli havalandırma yapılması
zorunludur. 
Ahırlarda havalandırma, iklim
koşullarına ve hayvanların ge-
reksinimlerine bağlı olarak; te-
miz hava, sıcaklık ve nem kont-
rolü ve mevcut havanın ahır için-
de dağılımını sağlama önemli
fonksiyonları vardır. Mekanik ve
doğal olmak üzere iki şekilde
yapılabilmektedir. Ekonomik ol-
ması bakımından ahır planlanır-
ken yer seçimi ve konumlandır-
ma ve yerleşim planı aşamasın-
da doğru havalandırma sistemi
ile planlama en uygun olanıdır.
Ancak bazı durumlarda zorunlu
olarak mekanik havanaldırma
sistemlerinin kullanımı da gere-
kebilmektedir.  Her iki sistemde
de amaç, barınak içi sıcaklık ve
nemin kontrol edilmesi, havanın
temizlenmesi, 02 sağlanması ve
CO2, NH3, H2S gibi zararlı  gaz-
larla toz' un dışarı atılması ile ha-
vadaki virus, bakteri, mantar
sporlarının barınaktan elemine
edilerek daha sağlıklı ortam te-
mini amaçlanmaktadır.

Havalandırmanın 
sağlığa etkileri
1- Yetersiz havalandırma gözler-
de keratokonjektivit (amonyak
körlüğü) adlı bir hastalığa yol
açar.
2- Yetersiz havalandırma, canlı
ağırlığın, etlenmenin, karkas
randımanı ve kalitesinin düşme-
sine neden olur.
3- Hayvanlar diğer hastalıklara
karşı daha duyarlı olur.
4- Toz, solunum yollarını tahriş
eder.
5- Aşırı nem solunumu güçleşti-
rir.
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Çizelge 6. Bazı Yapı Elemanlarının U Değerleri (Sainsbury, 1980)

ğeri ile ölçülür. K değeri, 1 m2'
lik yüzey alanından 1 m kalınlı-
ğındaki bir malzemenin iki yüze-
yi arasından her 1°C' lik sıcaklık
farkı için Kcal olarak geçen ısı
miktarıdır.
Bir malzemenin K değeri düş-
tükçe yalıtım derecesi artar. Çi-
zelge 5.' den de anlaşıldığı gibi
poliüretanın sağladığı yalıtımı
cam yününün iki misli kalınlığı
ancak sağlayabilmektedir. Ba-
zen ucuz olan malzemeyi kalın
tutarak istenen düzeyde ve da-
ha ekonomik yalıtım sağlanabi-
lir.
Ancak yalıtım planlanırken yu-
karıdaki malzemeler tek başına
kullanımındı sıkıntı olabileceği
için K değeri yetersiz kalabilir.
Çünkü yapıyı meydana getiren
çatı, duvar gibi yapı elemanları
birçok malzemenin bileşimi ni-
teliğinde olduğundan bu kez
yapı elemanının ısı geçirgenliği
önem kazanır. Bu da "U" değeri
ile ifade edilir. U değeri bir yapı
elemanının 1 m2' lik yüzeyinden
iç ve dış yüzeyleri arasındaki
her 1°C' lik sıcaklık farkı için Kcal
cinsinden geçen ısı miktarıdır. U
değeri küçüldükçe yapı eleman-
larının geçirgenliği de azalır. Bir
yapı elemanının U değeri onu
meydana getiren malzemelerin
K değerlerinin toplamının 1' e
bölünmesi ile elde edilir.
Çizelge 6’da görüldüğü gibi üst
sıralarda yer alan yapı eleman-
ları yalıtım kabiliyetleri bakımın-
dan en üstün nitelikteki eleman-
lardır.

Havalandırma
Ahırlarda uygun çevre koşulu-
nun sağlanmasında, yapı ele-
manlarından kaybolan ısı mikta-
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6- Enfeksiyon basıncı (hastalık
etkenlerinin yoğunluğu) artar.
7- Toz ve amonyak, aşı reaksi-
yonlarının şiddetini arttırır.
8- Genç hayvanlarda ciğerlerde
problemler ortaya çıkabilir. Ya
da yanlış hava akımından dolayı
pnömoni gerçekleşebilir. 
Havalandırmanın amacı mev-
simlere göre değişim gösterir.
Yazın havalandırma, hayvanlar-
dan kaynaklanan ısıyı, çatı, du-
var ve pencerelerden giren so-
lar ısıyı ve barınak içinde oluşan
toz ve toksik gazları elimine et-
meye yöneliktir. Kış mevsiminde
ise, havalandırma barınak için-
deki aşırı nem ve kirli havayı dı-
şarı atmak içindir.

Doğal Havalandırma
Çok sıcak olmayan ılıman iklim
bölgelerinde olumlu sonuç ve-
rebilir. Doğal havalandırma, "ısı-
nan hava genleşerek yükselir" il-
kesi esastır. İç ve dış havanın sı-
caklık farkı nedeniyle dışarıdaki
soğuk ve ağır hava içerdeki sı-
cak ve hafif havayı emer, kendi-
si aşağı çöker. Ayrıca rüzgar hızı
ve hava giriş çıkış deliklerinin
alanı ve kod farkları da doğal
havalandırma üzerinde etkili
faktörlerdir. Doğal havalandır-
ma, havanın yan duvarlardaki
pencere, perde veya hava giriş
aralıklarından girmesi ve ısına-
rak çatı mahyasındaki havalan-
dırma bacasından çıkması tar-
zında planlanabilir. Perde veya
pencere aralıkları arttırılıp azaltı-
larak havalandırma kısmen
kontrol edilebilir. Ancak, bu sis-
temin dezavantajı rüzgar olma-
dığı zaman havalandırma işle-
mez.
Doğal havalandırma belirsizdir
ve kontrolü güç bir sistem ol-
makla beraber masrafı yoktur.

Modern havalandırma
ve soğutma yöntemi
Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde
ve ülkemizde günümüzde yay-
gın olarak kullanılan modern ha-
valandırma ve soğutma sistem-
lerinden biri de soğutma fanları-
nın kullanılmasıdır. Sıcaklık ço-
ğu zaman batı ve güney bölge-
lerimizde yazın 40°C aşmakta-
dır. Sıcaklar Temmuz ve Ağus-
tos ayları boyunca devam et-
mekte ve çeşitli hayvancılık uy-
gulamalarının sürdürülmesini
imkansız bir noktaya getirmek-
tedir. Bu bakımdan bu fanların
kullanılması kaçınılmaz bir ge-
reklilik halini almaktadır.
En son olarak günümüzde Batılı
ülkelerde daha büyük havalan-
dırma kapasitesine sahip fanla-
rın kullanılması gittikçe yaygın-
laşmaktadır. Kapasiteleri 36000
m3/saat olan bu fanların devir
sayısı daha düşük olup, kayışlı-
dırlar. Bu fanların başlıca avan-
tajları, yatırım maliyetini azalt-
ması, daha az elektrik enerjisi
tüketmesi ve fanların daha az
bakım gerektirmesidir.

Sprey ile Soğutma
Bu sistem, doğal havalandırma
veya fanlarla havalandırma ya-
pılan barınaklarda ek olarak ik-
lim özelliklerine bağlı olarak uy-
gulanabilir. Barınak boyunca
uzanan birbirine paralel iki bo-
rudaki çok sayıdaki fıskiyeden
güçlü bir pompa yardımıyla su
püskürtülerek yapılır. Çok ince
püskürtülen su hemen buharla-
şarak barınak içinde soğutma
sağlar. Bu sistemin avantajları,
yalıtım masraflarının düşük ol-
ması, elektrik tüketiminin azlığı
ve önceden kurulmuş olan barı-
naklara sonradan tesis edilebil-
mesidir.

Serinletme sistemleri
Islatma ve buharlaşma en etkili
serinletme sistemidir. Ortamla-
rın klimatize edilmesi   çok etkin
bir metod ise de enerji maliyeti
ve sistem sürekliliğini teminin-
deki güçlükler nedeniyle uygu-
lamaya aktarımı çok zordur.  
Tünel sisteme ve evaporatif so-
ğutma kanatlı sektöründe çok
önemli yer bulsada büyükbaş-
larda açık alanda duş ve fan te-
mini öne çıkmaktadır. Evaporatif
soğutma kurak iklim bölgelerin-
de sonuç veren uygulamadır.
Ancak nemli koşullarda istenen

üniform olarak hayvanların üze-
rinden geçmelidir. Aksi halde,
aşırı cereyanlar hayvanların ba-
rınak içerisindeki üniform dağı-
lışlarını bozar. Bunun sonucun-
da hayvan performansı olumsuz
yönde etkilenir. Barınak içinde
bazı alanların boş kalması üni-
form olmayan bir havalandırma-
nın göstergesidir.
Belirli bir havalandırma debisi
için hava giriş alanı gereksinimi
hesaplanır ve buna göre hava
giriş deliklerinin sayıları belirle-
nir. Her 1 m3/saat' lik havalan-
dırma debisi için 2,5-2,9 cm2
hava giriş alanına gerek vardır.
Maksimum mekanik havalandır-
ma gereksinimi mevsime ve
canlı ağırlığa ve barınağın izo-
lasyon durumuna bağlı olarak
büyük ölçüde değişir. 
Barınak içinde gerektiği kadar
havalandırma sağlanabilmesi
için belirli sayıda fan' a ve hız
kontrolüne gereksinim vardır.
Bunun için belirli fanların, yada,
her defasında bir grup fanın ça-
lışmasını sağlayan elektriksel
düzenekler tesis edilmelidir.
Barınak içindeki hava akışını
kontrol etmek için duman çıka-
ran kandil veya titanik klorit kul-
lanılır. Bunlardan biri yardımıyla
hava akışı düzeni izlenmeli ve
ona göre havalandırma sistemi
gerektiği ölçüde çalıştırılmalıdır.
Günümüzde artık son derece
modern barınaklar kurulduğu
için ve barınak boyutları arttığı
için havalandırma kapasitesi da-
ha yüksek fanlar kullanılmakta-
dır. Bu fanların çapları 60 cm -
120 cm arasında değişmektedir.
Bu fanlar kayışlı olup güçleri
0.5-1.5 beygir gücü arasında
değişmektedir. Fanların çapları
ve kapasiteleri Çizelge 7‘de
gösterilmektedir. 

Doğal havalandırma sisteminin
etkin olabilmesi için yapı içeri-
sindeki hava değişimini sağla-
yabilecek ve aralarında belli bir
yükseklik farkı bulunan hava gi-
riş ve çıkış açıklıklarının bulun-
ması gereklidir. Açıklıkların bü-
yüklüğü, şekli ve konumu hava-
landırma oranını önemli ölçüde
etkiler.

Mekanik Havalandırma
Ahırlarda daha kontrollü bir ha-
valandırma yapılmak istendiğin-
de mekanik havalandırma sis-
temlerinin tasarlanması gerekir.
Değişik tiplerde mekanik hava-
landırma sistemleri planlanabi-
lirse de emici tip fanlar kullanıla-
rak yapılan mekanik havalandır-
ma sistemleri zararlı hava akım-
larını ortadan kaldırdığı için tav-
siye edilmektedir. Bu tip hava-
landırma sistemlerinin esası, ba-
rınak içerisindeki kirli havayı dı-
şarı atarak barınak içinde bir al-
çak basınç oluşturmak ve temiz
havanın hava giriş açıklıkların-
dan içeri girmesini sağlamaktır. 
Elektrik fanlarıyla havanın barı-
nak içine doğru (pozitif basınç)
veya dışına doğru (negatif ba-
sınç) basılmasıyla uygulanan bir
havalandırma türüdür. Ancak,
mekanik havalandırma sistemi-
nin nasıl uygulanması gerektiği
konusunda çeşitli görüşler ileri
sürülmüş ve bazı  yöntemler
önerilmiştir. Bu konuda en doğ-
rusu yetiştiriciye sorun çıkarma-
yacak, elektrik kesilmeleri duru-
munda doğal havalandırma tar-
zında işleyecek, fazla kompleks
olmayan yalın bir havalandırma
yönteminin seçilmesidir. 
Havalandırma planlanırken so-
ğuk hava, hayvanlar üzerine
doğrudan gelmemeli ve barınak
içinde ısındıktan sonra temiz ve

Çizelge 7. havalandırma kapasitesi daha yüksek fanların çapları ve kapasiteleri (Euroemme, 1998)
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başarı elde edilememektedir.
Nem oranı %70 in üzerine çıktı-
ğında THI deki düşme %10 da-
na daha azdır. Nemli koşullarda
evaporatif serinletme etkinliği
konusunda sınırlı sayıda çalış-
ma mevcut olup bu koşullar için
sistem geliştirilmesine gerek
vardır. 
En ekonomik yağmurlama ve
havalandırma sisteminin Mini-
yağmurlayıcı ve fan uygulama-
sıdır. Yağmurlayıcıların çok ufak
çaplı damlalar oluşturması du-
rumunda buna ‘sisleme veya
spreyleme ‘ adı verilir.  Bu tip
soğutma işleminin amacı ortamı
soğutmak olup sadece oransal
nemin düşük olduğu bölgelerde
yararlıdır. 
Yağmurlama ve fanlı kurutma
uygulamasında yağmurlama ile
hayvan vücudu , (deri ve kıl ör-
tüsü) ıslanır. Fan ile sağlanan
hava akımında ise deri ve kıl ör-
tüsü üzerindeki su buharlaşmak
için bu ortamlardan ısı çeker. Bu
soğutma şekline ‘Evaporatif So-
ğutma ‘ adı verilir. 
Oransal nemin düşük veya çok

düşük olduğu yerlerde yüksek
hava akımına gereksinme fazla
değildir. Oransal nemin yüksek
olduğu bölgelerde ise buhar-
laşmayı hızlandırmak için güçlü
hava akımı sağlanması gerekli-
dir. Bu işlem fanlarla yapılır.
Hava sıcaklığının 24 ºC’yi geç-
mesi durumunda inek üzerine

olan hava akımının,12-18
km/dk olması istenir. Yapılan
araştırmalar sonucu günde
inek başına 190-280 litre olan
su miktarı bugün en düşük ola-
rak inek başına günde 22-23 lit-
reye inmiştir. Bu miktar su kul-
lanılması mastitis olma olanağı-
nı da azaltmıştır.

Sonuç: Hayvanların bulunduğu
ortama uyum seviyesi önceki bö-
lümlerde belirtildiği gibi genetik
yeteneği ve çevre şartlarının etki-
sine bağlı olarak farklılık göster-
mektedir. Dolayısıyla, çiftlik hay-
vanlarının genetik yapılarının el-
verdiği optimum seviyede verim
verebilmeleri için ya o çevreye
uygun genotipte hayvanlar seçil-
meli yada hayvanın konulduğu
ortam şartlarının hayvana elverişli
hale getirilmesi gerekir. Çevre
şartlarının elverişli hale getirilme-
sinde hayvanın çevreye karşı
hassasiyeti göz önünde tutularak
uygun yönetsel uygulamaların
gerek hayvan refahı gerekse ye-
tiştiricinin karlılığı açısından ol-
dukça faydalı olacağı yapılan ça-
lışmalarla ortaya konulmuştur.
Özellikle sıcak iklimlerde yapılan
hayvancılık faaliyetinin etkin yapı-
labilmesi barınak koşullarında ya-
pılacak bazı düzenlemelerle sağ-
lanabilir. Sıcak iklimlerde hayvan-
lar üzerindeki sıcaklık stresinin et-
kisini azaltmak amacıyla gölgelik,
duş, fan, sisleme gibi bazı sistem-
lerin kurulması faydalı olacaktır.
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Damızlık işletmelerde
holstein sığır besisi

şeklinde kullanırlar. Dolayısıyla
daha az yağlı et üretimi gerçek-
leştirirler.
2. Holstein erkek sığırlar besi
ırklarına göre yüksek konsantre
yem ağırlıklı beslemede daha
fazla canlı ağırlık artışı gösterir-
ler.
Dezavantajları: 
1. Yaşama payı için ihtiyaç duy-
dukları enerji besi ırklarına göre
% 10-20 arasında daha fazladır.
Dolayısıyla rasyonla birlikte al-
mış oldukları enerjinin daha bü-
yük bir kısmını yaşama payı için
harcarlar. Bu durum besi ırkları
ile yapılan maliyet kıyaslamasın-
da önemlidir. 
2. Besi ırklarına göre besi döne-
mi boyunca %7 civarında daha
fazla kuru madde tüketirler. 
3. Karkas randımanları besi ırk-
larına göre % 6-8 oranında daha
düşüktür. Örneğin Holstein ırkı
erkek sığırların karkas randı-
manları % 48-52 arasında deği-
şirken, pek çok besi ırkında ran-
dıman % 58-60 arasında olabil-
mektedir.
4. Soğuk veya yağmurlu hava
şartları ile çamurla veya ıslak ze-
min şartlarına karşı besi sığırı
ırklarına göre çok daha duyarlı-
dırlar. Bu durumun nedeni çok
daha ince deri kalınlığı, deri altı
yağ dokularının ince olması ve
kısa tüy yapısıdır.

Holstein Erkek Sığırla-
rın Besin Maddesi ve
Enerji İhtiyaçları
Holstein erkek sığırların 1400
gr/gün sabit bir canlı ağırlık ar-
tışı sağladıkları varsayılarak ha-
zırlanan günlük besin maddele-
ri ve enerji ihtiyaçlarını gösterir
çizelge tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo incelendiğinde sığırların
canlı ağırlıkları arttıkça verim
payı enerji ihtiyaçlarının doğru-
sal olmayan biçimde arttığı gö-
rülmektedir. Bu durum, sığırlar-
da canlı ağırlık kazanımının, ilk
başlarda daha çok kas yapımı
şeklindeyken, yaşın ilerlemesi
ya da canlı ağırlığın artmasıyla
birlikte yağa doğru kaymasın-
dan ileri gelmektedir. Yapılan
çalışmalar vücutta 1 kg yağ bi-
riktirebilmek için kas ya da pro-
tein biriktirebilmeye göre yakla-
şık 2 kat civarında bir enerjiye
ihtiyaç duyulduğunu göster-
miştir. Böylece Tablo-1 incelen-
diğinde Holstein erkek sığırlar-
da canlı ağırlığın artmasıyla bir-
likte canlı ağırlık artışının 1400
gr/gün ile sabit tutulmasına
rağmen verim payı enerji ihtiya-
cının doğrusal olmayan bir bi-
çimde arttığı görülmektedir. Ay-
nı tabloya göre toplam protein
ihtiyacı ise enerji ihtiyacı kadar
aynı oranda değil daha düşük
bir oranda artmıştır. 

Son yıllarda sayıları gide-
rek artan damızlık işlet-
melerin bir kısmı doğan

erkek yavrularını sütten kesim-
den hemen sonra satarken ba-
zıları da elde tutup besiye alma-
yı tercih etmektedirler. Yapılan
saha gözlemlerinde bu tür işlet-
melerde işin doğası gereği ana
iş süt üretimi gibi görülmekte
besi ise ek işmiş gibi algılan-
maktadır. Oysa son günlerde
kasaplık hayvan fiyatlarının gi-
derek artması besiciliğe olan il-
giyi giderek arttırmıştır. Bu dü-
şüncelerle Holstein sığır besisi-
nin damızlık işletmelerde yapılış
şeklinin geliştirilmesine katkı
sağlamak amacıyla aşağıdaki
yazı kaleme alınmıştır.      
Genetik yapının el verdiği ölçü-
de canlı ağırlık kazandırmak ve
kaliteli et elde etmek üzere hay-
vanların özel bir besleme rejimi-
ne tabi tutulmalarına besi denil-
mektedir. Diğer bir ifade ile besi
uygulamasında hızlı canlı ağırlık
kazandırmak esastır. Besiye alı-
nan sığırlara hızlı canlı ağırlık ka-
zandırılması ancak yoğun yem-
lere dayalı bir besleme progra-
mı uygulandığı zaman mümkün
olabilmektedir. Türkiye’de ve
dünyanın bazı ülkelerinde kırmı-
zı et tedarikinin en önemli kay-
nağını Holstein ırkına ait erkek
sığırlar oluşturmaktadır. Holste-
in ırkı sütçü karaktere sahip ırk-
tır. Bununla birlikte Holstein ırkı
ineklerden doğan erkek buzağı-
lar bir süre sonra besi programı-
na alınmaktadırlar. Bu program-
da Holstein erkek sığırların yo-
ğun besi programı ile 12 ila 15
aylık yaşlar arasında kesim ol-
gunluğuna getirilmeleri amaç-
lanmaktadır.
Holstein erkek sığırların besi
amacıyla beslenmelerinin avan-
taj ve dezavantajları: 
Avantajları:
1. Besi sığırı ırklarına göre ras-
yon enerjisini daha çok protein
birikimi daha az yağ birikimi

Besleme Programları
Holstein besisi altı aylık yaşa
ulaşan erkeklerin besiye alınma-
sı şeklinde değerlendirilmelidir.
Erkek Holstein sığırlar altı aylık
yaştan sonra farklı programlarla
besiye alınabilirler. Bunlar sü-
rekli yoğun besleme programı
ve farklı kaba yem konsantre
yem oranlarını içeren program-
lardır.
Sürekli yoğun besleme: Bu
programda yaklaşık 150-200 kg
canlı ağırlığa sahip erkek sığırlar
% 90 oranında konsantre yem
ve % 10 oranında kaba yem içe-
ren rasyonlarla beslenmektedir-
ler. Programa alınan sığırların
özellikle 250-350 kg canlı ağır-
lıklar arasında hızlı bir gelişme
gösterebildiği açıklanmıştır. Da-
ha sonraki dönemler de ise ge-
rek yemden yararlanma, gerek-
se günlük canlı ağırlık artışı ka-
demeli olarak azalmaktadır
(Tablo-2).   
Farklı kaba yem konsantre yem
oranları kullanılarak yapılan
besleme: Bu program yaklaşık
150-200 kg arasındaki canlı
ağırlıklardan başlayarak kesim
olgunluğuna gelene kadarki
dönemde uygulanmak üzere
tasarlanmıştır. Yapılan bir çalış-
mada yaklaşık 340 kg canlı
ağırlığa kadar besi sığırlarının
yüksek kaba yem oranına sahip
rasyonlarla beslenmelerini taki-
ben, yoğun konsantre yem
programına alınmasıyla telafi
kazançlarının ortaya çıktığı an-
laşılmıştır. Araştırmada kaba
yem ağırlıklı besleme aşama-
sında rasyon % 75 yonca kuru
otu ve % 25 mısırdan (yem katkı
maddeleri dahil) oluşturulmuş-
tur. Daha sonra 340 kg canlı
ağırlığına ulaşan sığırlar yoğun
besleme programına alınmışlar-

Tablo-1: Holstein Erkek Sığırların Yaşama Payı ve 1400 gr/gün Canlı Ağırlık Artışı İçin 
Besin Maddeleri ve Enerji İhtiyaçları
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dır. Sığırlar yoğun besleme
programında % 7-10 oranında
yonca kuru otu ve % 90-93 ora-
nında konsantre yem içeren
rasyonlarla beslenmişlerdir.
Araştırma sonunda sığırlardan
oldukça iyi performans değerle-
rinin elde edildiği anlaşılmıştır.
Besinin ilk aşamasında yüksek
oranda kaba yem içeren prog-
ram kullanılmasının, baştan iti-
baren yüksek konsantre yem-
lerle yapılan programlarda orta-
ya çıkabilen erken fizyolojik ol-
gunlaşma sorununa engel ol-
duğu bildirilmiştir. Sığırların
uzun sürelerle konsantre yem-
lere dayalı olarak beslenmeleri
rumende parakeratoza yol aça-
rak besi performanslarını düşü-
rebilmektedir.
Bir başka çalışmada ise iki aşa-
malı besleme programı ile baş-
tan itibaren yoğun besleme
programı arasında performans
bakımından bir farklılığın olup
olmadığı araştırılmıştır (tablo 3).
Araştırmada 20 haftalık yaşa ka-
dar erkek buzağılar % 40 kon-
santre yem içeren rasyonlarla
beslenmişlerdir. Daha sonra
hayvanlar farklı oranlarda yonca
silajı içeren rasyonlar kullanıla-
rak geliştirme dönemine alın-
mış, bu dönemin sonundan iti-
baren de bitirme dönemine ge-
çilmiştir. Bitirme döneminde
tüm gruplar % 10 yonca silajı ve
% 90 konsantre yem içeren ras-

yonlarla beslenmiştir. Araştırma
sonunda gruplar arasında besi
performansı bakımından bir
farklılığın ortaya çıkmadığı açık-
lanmıştır.
Büyütme dönemindeki sığırlar-
da kaba yeme dayalı besleme
ekonomik şartlara bağlı olarak
değişebilir. Bu dönemde tama-
men mera otlatması ile de bes-
lenebilecekleri gibi yarı entansif
şartlarda kısmi konsantre yem
desteği ile de beslenebilmekte-

dir. Besi ilerledikçe konsantre
yem oranı arttırılabilir. Konsant-
re yem oranındaki artışa paralel
olarak da karkas kalitesi ve ve-
rim artacaktır. Bu dönemde ka-
ba yem ve diğer yemler biraz da
piyasa şartları göz önüne alına-
rak seçilmelidir. Büyütme döne-
minde rasyon proteini % 16 ci-
varında olabilir. Enerji ise orta
düzeyde olmalıdır.
Farklı besleme programları uy-
gulanmasının en önemli nedeni

büyütme döneminde rasyon
maliyetinin düşürülmesidir. Bu
dönemde kaba yem oranının
genellikle % 30 ila 50 arasında
tutulması istenmektedir. Bu iki
aşamalı besi programının ilk
aşaması olan büyütme fazında,
yani yaklaşık 160 ila 340 kg can-
lı ağırlıklar arasında 1150 ila
1350 gr/günlük bir canlı ağırlık
kazancı, bu dönemi takip eden
bitirme döneminde ise 1270 ila
1450 gram/günlük canlı ağırlık
artışı hedeflenmelidir.  
Yoğun konsantre yem uygula-
ması sırasında besi işletmelerin-
de karşılaşılabilecek en önemli
metabolik sorun rumen asido-
zudur. Bu durumun önüne ge-
çebilmek için sığırlar bu sorun
yönünden dikkatlice gözlenme-
li, gerektiğinde rasyona rumen
tamponlayıcılar katılarak ya da
kaba yem oranı arttırılarak ted-
bir alınmalıdır. 
Aslında besi sığırcılığında kaba
yemin belli bir miktarda verilme-
si rumen asidozu gibi metabolik
hastalıkların görülme riskinin az-
altılmasında önemli faydalar
sağlayacaktır. Bununla birlikte
özellikle bitirme döneminde
yüksek miktarda kaba yem kul-
lanılması günlük canlı ağırlık ar-
tışının düşmesine neden olabilir.
Buna karşın kaba yemler genel-
likle konsantre yemlere göre da-
ha ucuz olduklarından ekonomi
yapılmasına neden olabilir. Bu-

Tablo-2: Konsantre yem ağırlıklı olarak beslenen Holstein erkek sığırlarda besi performansı

*Yemden yararlanma: Kuru madde tüketimi/Canlı ağırlık artışı

Tablo-3: Holstein erkek sığırlarda farklı besleme programlarının besi performansı üzerine etkisi

*Yemden yararlanma: Kuru madde tüketimi/Canlı ağırlık artışı
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dır. Diğer bir dezavantaj ise bir
miktar rasyonun israf edilmesi
ve buna bağlı olarak da canlı
ağırlık artışı başına düşen mali-
yetin artmasıdır. Ad libitum
yemleme yöntemi hem büyüme
hem de bitirme dönemindeki
besiye alınan sığırlara uygula-
nabilmektedir.
Sınırlı Yemleme:
Bu yemleme yöntemi ad libi-
tum yemleme yöntemine alter-
natif olarak ortaya konulmuş-
tur. Sınırlı yemleme yöntemi
ABD’de başarılı bir biçimde kul-
lanılmaktadır. Besiye alınan sı-
ğırlara ad libitum yemleme ye-
rine, besin kullanımını en üst
seviyeye çıkartabilmek ve dola-
yısıyla yemden yararlanmayı
iyileştirebilmek için rasyon belli
bir sınır dahilinde kontrollü ola-
rak verilir. Bu uygulamanın
amacı yem tüketiminin düşme-
sine rağmen canlı ağırlık artışı-
nın ad libitum tüketime benzer
olmasını sağlayarak yemden
yararlanmanın iyileşmesini sağ-
lamaktır. Sınırlı besleme yönte-
minin iki tipi vardır. 
Bunlar; 1. Kısıtlı yemleme, 2.
Programlı yemleme şeklindedir.
1. Kısıtlı Yemleme: Sığırların
öngörülen ya da gerçekleşen
ad libitum tüketim miktarlarına
göre verilen yem miktarının sı-
nırlanmasıdır. Yöntemin uygu-
lanmasında serbest bir biçimde
kaba yem verilirken, konsantre
yem sınırlanmaktadır. Bu şekil-
deki bir uygulama ile ad libitum
beslemeye göre benzer canlı
ağırlık kazançları sağlandığı ileri
sürülmektedir. Yöntem daha
çok besiye yeni alınan sığırlar
üzerinde uygulanmaktadır. Kı-
sıtlı yemlemede yemliklerin yeni

azaldığı, yem tüketiminin etki-
lenmediği, yemden yararlanma-
nın ise mısır silajı kullanımı %
10’dan % 40’a yükseltildiğinde
kötüleştiği görülmektedir.     
Aynı sütundaki farklı harfler ista-
tistiksel olarak anlamlı farklılıkla-
rı belirtmektedir. (P<0.05).

Yemleme yöntemleri
Sığır besisinde ad libitum ve sı-
nırlı yemleme şeklinde iki yem-
leme yöntemi vardır. Her iki
yemleme yöntemi de dünyada
ve Türkiye’de uygulanmaktadır.
Bu yöntemlerin bir birbirlerine
göre avantaj ve dezavantajları
söz konusudur. 
Ad Libitum Yemleme:
Bu yemleme yöntemi hayvanla-
rın önünde sürekli rasyon bu-
lundurulması esasına dayan-
maktadır. Yöntemin avantajı be-
si sığırlarında kuru madde tüke-
timinin maksimize edilerek daha
fazla canlı ağırlık artışı elde edil-
mesidir. Dezavantajı ise gün
içinde ya da günler arasında
yem tüketiminin dalgalanma
göstermesi, asidozis, köpüklü
şişkinlik ve laminitis gibi sindirim
sistemi sorunlarına yol açması-

Kuru madde tüketimi ise hafifçe
artış göstermiştir. Yemden ya-
rarlanma yonca kuru otu mikta-
rının artmasına paralel biçimde
kötüleşmiştir. 
Tablo-5 ve Tablo-6‘da mısır sila-
jının değişik oranlarda besi bü-
yütme ve bitirme dönemlerinde
kullanılmasının besi performan-
sı üzerine etkilerini araştıran iki
çalışmanın sonuçları görülmek-
tedir. 
Tablo-5’e göre büyütme ve bitir-
me dönemleri boyunca % 55
oranında mısır silajı kullanılması
günlük 1.25 kg canlı ağırlık artı-
şına yol açarken, bitirme döne-
minde mısır silajı oranının %
55’den % 29 ve % 17’ye düşü-
rülmesiyle sırasıyla günlük canlı
ağırlık artışı 1.35 ve 1.39 kg ol-
muştur. Kuru madde tüketimleri
gruplar arasında birbirlerine ya-
kın olurken, yemden yararlan-
ma mısır silajının bitirme döne-
minde düşük oranlarda kullanıl-
masıyla iyileşmiştir.
Tablo-6’da ise büyütme ve bitir-
me dönemlerinde mısır silajı kul-
lanımının % 10’dan % 40’a ka-
dar yükseltilmesiyle günlük can-
lı ağırlık artışının doğrusal olarak

nunla birlikte mera şartları hariç
piyasadan satın alınarak ya da
yetiştiricinin kendi tarlasından
bizzat üreterek sağladığı kaba
yemlerin çok fazla kullanılması,
büyütme döneminde besi per-
formansının çok fazla düşerek
besinin ekonomiklikten çıkması-
na neden olabilir. 
Bu konuda bazı araştırıcılar bü-
yütme döneminde kaba yem
oranının en çok % 55 civarında
tutulması gerektiğini bildirmiş-
lerdir. Büyütme döneminde aşı-
rı kaba yem kullanımının besi
performansının düşmesine yol
açacağı ve karkas kalitesini
mermerleşmeyi olumsuz etkile-
mek suretiyle bozacağı bildiril-
miştir. 
Büyütme döneminde olduğu gi-
bi bitirme dönemi besi sığırı ras-
yonlarında da yüksek oranda
kaba yem kullanılması, hem
karkas kalitesi hem de besi eko-
nomisi üzerine günlük canlı
ağırlık artışının azalmasına bağlı
şekilde olumsuz etkileri olaca-
ğından pek çok kişi tarafından
tavsiye edilmemektedir. Bu
bağlamda yüksek performans
için önerilen kaba yem oranları
% 5-15 arasında olmuştur. Yapı-
lan bir çalışmada kaba yem ora-
nı % 20’den % 10’a çekildiğinde
günlük canlı ağırlık artışı % 10.8
artmış, yemden yararlanma ise
% 11.6 oranında iyileşmiştir.
Büyütme rasyonlarında farklı
oranlarda yonca kuru otu kulla-
nılmasının besi performansı
üzerine etkisini içeren bir çalış-
manın sonuçları Tablo-4’de gö-
rülmektedir.
Aynı sütundaki farklı harfler ista-
tistiksel olarak anlamlı farklılıkla-
rı belirtmektedir. (P<0.05).
Tablo-4 incelendiğinde rasyon-
da yonca kuru otunun artmasıy-
la birlikte günlük canlı ağırlık ar-
tışının azaldığı görülmektedir.

Tablo-4: Büyütme dönemindeki Holstein sığırlarda farklı yonca kuru otu oranlarının 
besi performansı üzerine etkisi

Tablo-5: Büyütme ve bitirme dönemlerindeki Holstein sığırlarda mısır silajının besi performansı üzerine etkisi

*Yemden yararlanma: Kuru madde tüketimi/Canlı ağırlık artışı

*Yemden yararlanma: Kuru madde tüketimi/Canlı ağırlık artışı
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yem dağıtılmasına yaklaşık bir
saat kala bitmesine olanak sağ-
layacak bir biçimde, yani ad li-
bitum tüketime göre kuru mad-
de tüketiminin % 5-10 oranında
daha az olduğu bir yemleme
şekli uygulanmaktadır.
2. Programlı Yemleme: Bu
yöntem besiye alınacak sığırla-
rın besin maddesi ve enerji ihti-
yaçları belli bir canlı ağırlık artışı
için göz önüne alınarak hazırla-
nan rasyonun hesaplanan mik-
tarda verilmesi esasına dayan-
maktadır. Bu yemleme yöntemi
genellikle büyüme dönemindeki
ya da hedeflenen canlı ağırlık
artışının gerisinde kalmış sığırla-
ra uygulanır. Örneğin 225 kg
canlı ağırlığındaki bir erkek sığırı
100 gün boyunca günde 1000
gr canlı ağırlık kazandıracak bi-
çimde planlama yapıldığını dü-
şünelim. Plan gereği rasyon ge-
reklilikleri denklemler yoluyla
hesaplanır ve hazırlanan rasyon
sığırlara verilir.  
Büyütme dönemi sırasında ya-
pılan pek çok sınırlı yemleme
yöntemi çalışması sırasında
canlı ağırlık artış süratlerinin ad
libitum yemlemeye göre değiş-
mezken, yemden yararlanma-
nın iyileştiği belirtilmektedir. Sı-
nırlı yemleme yöntemi sayesin-
de yemlerin sindirim sistemin-
den geçiş hızı azaldığından iç-
eriğin sindirim sisteminde kal-
ma süresindeki artışa bağlı ola-
rak sindirilebilirlik iyileşmektedir.
Bu yöntemin bir diğer avantajı
ise yem israfının azaltılmasıdır.
Öte yandan sınırlı yemleme
programında tüketim sınırlama-
sının seviyesi oldukça önemli-
dir. Eğer doğru ayarlanmaz ise
sınırlı yemleme yöntemi deza-
vantajlı hale gelebilir. Eğer sınır-
lama çok fazla olursa günlük
canlı ağırlık artışında düşme gö-
rülebilir. Bu düşme sonradan te-
lafi edilemeyebilir. Sınırlı yemle-
menin bir diğer olumsuzluk ya-
ratabilecek noktası ise yemlik ve
yemleme yönetimin de içine
alan sürü idaresi ile alakalıdır.
Barınak yoğunluğu, yemlik alanı
ve öğün sayısı sınırlı yemleme
yönteminin başarısını olumsuz
etkileyebilir. Rasyon yeni dağı-
tıldığı zaman sürünün lider ya
da saldırgan tavırlı hayvanları ilk
önce yemliğe gelerek yemeye
başlayacaklardır. Normal şart-
larda ad libitum sisteminde bu
hayvanlar bir miktar rasyon tü-
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Tablo-6: Büyütme ve bitirme dönemlerindeki Holstein sığırlarda mısır silajının besi performansı üzerine etkisi

*Yemden yararlanma: Kuru madde tüketimi/Canlı ağırlık artışı

ketip geri çıktıktan sonra sürü-
nün ezilen ya da sakin görünüş-
lü hayvanları yemliğe gelerek
kalan rasyonu tüketeceklerdir.
Sınırlı yemleme sisteminde ise
sürünün baskın hayvanları ras-
yonun tamamını tüketerek geri-
ye pek bir şey bırakmayabilirler.
Hatta baskın hayvanlar rasyonu
seçerek yiyip geriye daha çok
rasyonun lezzetsiz ve kötü kali-
teli ya da düşük değerli kısımla-
rını bırakabilirler. Bu durum bas-
kın karakterli sığırlar için asido-
zis nedeni de olabilir. Bu sorun
yemleme sıklığı arttırılarak ya da
baskın hayvanların çok fazla
acıkması beklenmeden rasyon
dağıtımı yapılarak giderilebilir.
Yemleme yönetimi ad libitum
sisteme göre sınırlı yemleme
yönteminde çok daha önemli-
dir. Sınırlı yemleme üzerine ya-
pılan bir çalışmada mısır ya da
arpa bazlı bitirme rasyonları sı-
nırlı yemleme yönteminin uygu-
landığı gruba ad libitum tüketi-
min % 96’sı oranında tedarik
edilmiştir. Deneme sonunda iki
grup arasında besi performansı
bakımından önemli bir fark oluş-
maz iken sınırlı yemleme yapı-
lan grupta karaciğer apsesi gö-
rülme sıklığı artmıştır.
Sınırlı yemleme yöntemleri olan
kısıtlı ve programlı yemleme
yöntemlerinin yukarıda anlatılan
durumların dışında aşağıdaki
gerekçelerle de uygulanması
gerektiği açıklanmıştır. 
1. Kaba yem fiyatları pahalı ol-
duğu zaman. Böyle zamanlarda
besideki hayvanlara verilen ka-
ba yem miktarı sınırlı tutulmak-
tadır. 
2. Aşırı tüketimin veya tüketim
dalgalanmasının önüne geçebil-
mek. 
3. Yemlik yönetimini kolaylaştı-
rabilmek.
4. Ortaya çıkan gübre miktarını
azaltmak.
5. Hasta sığırları daha kolay

sistemde barındırılan sığırlara
sınırlı yemleme yöntemleri niçin
uygulanmıyor sorusu akla gel-
mektedir. Büyüme dönemi içe-
risindeki sığırlara sınırlı besleme
yöntemlerinden olan programlı
yemleme ile yüksek konsantre
yem oranları kullanılarak hazır-
lanan rasyonlar oldukça fazla
biçimde kullanılmaktadır. Öte
yandan bitirme dönemindeki
durum farklıdır ve sınırlı besle-
me yöntemleri yaygın kullanım
alanı bulamamıştır. Bu durumun
muhtemel nedenleri serbest sis-
temde barındırılan bitirme döne-
mindeki sığırların grup içi cüsse
ve canlı ağırlıklarının homojen-
likten uzak olması olabilir. Bu
şekilde metabolik sorunlar orta-
ya çıkabilir. Diğer bir neden ise
sınırlı yemleme yönetimi şartla-
rında karkas kalitesinde kötüleş-
me ihtimalinin ortaya çıkması
olabilir.  Yine besiye alınan sığır-
ların bazılarında beklenenden
daha düşük canlı ağırlık kazanç-
ları görülebilir. 
Bu konuda yapılan bir araştır-
mada serbest sistemde barın-
dırılan besi sığırları dört gruba
ayrılarak beslenmişlerdir. Buna
göre birinci grup ad libitum ola-
rak beslenirken, geriye kalan
üç grup ad libitum tüketim gru-
buna göre 0.45, 0.91 ve 1.36
kg/gün miktarlarında daha dü-
şük rasyonla beslenmişlerdir.
Araştırma sonunda hem günlük
canlı ağırlık artışı hem de belli
bir karkas kalitesine göre dü-
zeltilerek elde edilen canlı ağır-
lık artışları yem sınırlamasının
artan oranlarına paralel biçim-
de azalmıştır (Tablo-7).   
Serbest sistemde barındırılan
erkek sığırlarda bitirme dönemi
performansı üzerine büyütme
dönemi programlarının etkileri-
nin araştırılması amacıyla bir de-
neme yürütülmüştür. Deneme-
de büyütme döneminde % 85
oranında mısır silajı içeren ras-

ayırt edebilmek. Sağlıklı sığırlar
yem döküldüğünde sınırlı yem-
leme yönetimi şartları altında ol-
dukça istekli bir biçimde yemli-
ğe gelirlerken hasta sığırlarda
aynı davranış gözlenmemekte-
dir. 
6. Bitirme döneminde uygulan-
masına geçilecek ad libitum
yemleme yöntemine geçişi ko-
laylaştırmak. Bu durum düşük
canlı ağırlık kazancı şartlarında
yüksek oranda konsantre yem
içeren rasyon içeren programlı
yemleme yöntemi ile beslenen
büyüme dönemindeki besiye
alınan sığırlar için geçerlidir.
Böyle bir durumda geçiş kaba
yem konsantre yem oranını dü-
zenleme şeklinde değil bitirme
döneminde uygulanacak ad li-
bitum yemleme yöntemine top-
lam rasyon miktarını kademeli
olarak arttırmak şeklinde yapıl-
malıdır. 
7. Yemden yararlanmayı iyileş-
tirmek. Bu konuda yapılan bazı
çalışmalarda ad libitum yem tü-
ketimine göre verilen rasyon
miktarının % 15 civarında azaltıl-
masıyla her bir % 1’lik sınırlama
sonucunda yemden yararlan-
manın yaklaşık % 0,6 iyileştiği
ortaya konulmuştur. Aslında sı-
ğır beslenmesi üzerine rasyon
hazırlanırken kullanılan net
enerji denklemlerinde yem tüke-
timinin artmasıyla günlük canlı
ağırlık artışının da artacağı ön-
görüldüğünden yemden yarar-
lanma iyileşmektedir. Ancak
pratikte yapılan çalışmalarda
aynı sonuçlarla karşılaşılama-
maktadır. Uzmanlar bu konuda
bitirme dönemindeki sığırlarda
en iyi yemden yararlanma oran-
larının maksimum yem tüketimi-
nin altındaki tüketimlerde ger-
çekleşebileceğini savunmakta-
dırlar. Bu durumda sınırlı yemle-
me sonucunda yemden yarar-
lanmanın iyileşeceği görüşü
ağırlık kazanıyorsa, bu defa açık
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yonların ad libitum tüketimiyle,
kısıtlı tüketime sunulan konsant-
re yem ağırlıklı rasyonların bitir-
me dönemi performansı üzerine
etkileri incelenmiştir.   Deneme
ortalama deneme başlangıç
ağırlığı 246 kg olan toplam 120
baş erkek sığır üzerinde üç grup
halinde yürütülmüştür. Gruplar-
dan bir tanesi mısır silajı bazlı
rasyonla ad libitum biçimde
beslenmiştir. 
İkinci grup %40’ar oranında
yüksek nemli mısır ve mısır silajı
içeren rasyonla ad libitum tüke-
time göre %20’lik tüketim sınır-
laması ile beslenmiştir. Üçüncü
grup ise %80 oranında yüksek
nemli mısır içeren rasyonla ad
libitum tüketime göre %30’luk
tüketim sınırlaması ile beslen-
miştir (Tablo-8). Diğer bir ifade
ile bu son iki grup ilk gruptaki
ad libitum tüketimin sırasıyla
%20 ve %30 oranına kısıtlanma-
sıyla beslenmişlerdir. Seksen
beş gün süren büyütme döne-
minin sonunda gruplar arasın-
da günlük canlı ağırlık artışı ba-
kımından bir farklılık ortaya çık-
maz iken yemden yararlanma
ad libituma göre tüketimi %70
oranına sınırlanan grupta diğer
iki gruba göre iyileşmiştir. Bü-
yütme döneminde uygulanan
bu rasyon farklılıkları bu dönemi
takip eden ve 118 gün süren bi-
tirme dönemi performansını et-
kilememiştir. 
Deneme sonunda büyütme dö-
neminde kısıtlı miktarlarda kon-
santre yem ağırlıklı olarak yapı-
lan beslemelerin ad libitum bir
biçimde mısır silajı ağırlıklı ras-
yonlarla besleme ile karşılaştı-

rıldığında bitirme dönemi per-
formansını etkilemediği anlaşıl-
mıştır.
Yine yapılan bir başka çalışma-
da üç farklı büyütme dönemi
programının bitirme dönemi
üzerine etkileri araştırılmıştır.
Araştırmada 3 grup kullanılmış-
tır. Gruplara ad libitum şekilde
yonca ağırlıklı olmak üzere yük-
sek oranda kaba içeren, ad libi-
tum şekilde % 85 oranında kon-
santre yem içeren rasyon ve ad

libitum şekilde yüksek oranda
kaba yem içeren rasyonun sağ-
ladığı günlük canlı ağırlık artışı-
na denk olacak bir biçimde kı-
sıtlı şekilde % 85 oranında kaba
yem içeren rasyonla beslenmiş-
lerdir. 
Deneme sonunda kısıtlı olarak
yüksek konsantre yem ve ad li-
bitum yüksek kaba yem oranı
ile beslenen sığırların bitirme
döneminde telafi büyümesi ger-
çekleştirmişlerdir.  

Bazı araştırmalarda sığırlarda
besi performansının incelenme-
sine yönelik rasyon düzenleme
çalışmaları bitirme dönemi sıra-
sında gerçekleştirilmiştir. Yapı-
lan iki çalışmada bitirme döne-
minde besi performansı üzerine
kısıtlı beslemenin etkileri araştı-
rılmıştır.  Bu araştırmalarda ras-
yonun kaba yem oranı % 9.5 ve
%6.5 olmuştur. Bu iki çalışma-
nın her birinde üçer grup oluş-
turulmuştur. Gruplar ad libitum,
ad libitum tüketimin %96’sı ve
%92’si oranında rasyonlarla
beslenmişlerdir.  
Her iki deneme birlikte değer-
lendirildiğinde ad libitum tüke-
timin % 96’sı oranında rasyon
miktarı ile beslenen sığırların ad
libitum beslenenlere göre % 2.6
daha az canlı ağırlık artışı sağ-
ladığı buna karşın yemden ya-
rarlanma oranının %2.6 daha iyi
olduğu anlaşılmıştır. Araştırma-
da ad libitum tüketimin % 92’si
oranına sınırlanan rasyonlarla
beslenen sığırların, ad libitum
tüketim grubuna göre % 5.8 da-
ha az canlı ağırlık artışı sağlar-
ken, yemden yararlanmasının
% 2.7 daha iyi olduğu belirlen-
miştir. Bir başka çalışmada ise
sığırlar % 80 oranında konsant-

Tablo-7: Bitirme dönemindeki besi sığırlarında besi performansı ve karkas randımanı 
üzerine yem tüketim sınırlamasının etkisi

Tablo-8: Ad libitum ve kısıtlı besleme araştırması rasyonları

Ad libitum tüketime göre Sınırlama miktarı, kg/gün    

*Yemden yararlanma: Kuru madde tüketimi/Canlı ağırlık artışı.  D*: Doğrusal etki, P<0.05  
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re yem içeren rasyonlarla ad li-
bitum ya da programlanmış
yemleme yöntemi kullanılarak
günde 1.27 kg canlı ağırlık artışı
sağlayacak bir biçimde beslen-
mişlerdir. Deneme sonunda ad
libitum ve programlanmış bes-
leme yöntemi ile beslenen sığır-
ların günlük canlı ağırlık artışı
ortalamaları sırasıyla 1.25 ve
1.24 kg olmuştur. Buna karşın
programlanmış sistem ile bes-
lenen sığırlarda yemden yarar-
lanmanın % 4.3 oranında iyileş-
tiği bulunmuştur. Bir başka de-
nemede ise bir yaşındaki besi
sığırlarının ad libitum tüketimin
% 85 oranına sınırlanmış ras-
yonlarla beslenmesinin günlük
canlı ağırlık artışının % 7.4 ora-
nında düşmesine (P<0.05),
yemden yararlanmanın ise %
8.4 oranında iyileşmesine
(P<0.05) neden olduğu gö-
rülmüştür. 
Kısıtlanmış ve programlanmış
besleme yöntemleri ile yapılan
beslemelerin büyütme dönemi
sırasında etkili bir biçimde uygu-
lanabileceği ileri sürülmektedir.
Öte yandan bu yemleme yön-
temlerinin bitirme döneminde
de uygulanıp uygulanmayacağı
ya da yararlı olup olmadığı ko-
nusu tartışmalıdır. Bir yandan
bu yemleme yöntemlerinin uy-
gulanması neticesinde yemden
yararlanmanın iyi-
leşmesi, gübre
yükünün azalma-
sı, rasyon tüketi-
minin kontrol al-
tında tutulması,
artık rasyonun
e n g e l l e n m e s i
avantajları ortaya
çıkarken, günlük
canlı ağırlık artışı-
nın telafi edile-
mez ya da mali-
yeti artırıcı bir bi-
çimde düşmesi gi-
bi sorunlar ortaya

oranında arpa kırması ile ikame
edilmesinin besi performansı
üzerine etkilerini gösteren bir
çalışmanın sonuçları Tablo-9’da
görülmektedir.
Araştırma 270 ila 290 kg başlan-
gıç canlı ağırlığına sahip erkek
sığırlar üzerinde yürütülmüştür.
Sığırlar yaklaşık 400 kg canlı
ağırlığa ulaştıklarında kesime
sevk edilmişlerdir. Çalışma so-
nucunda Tablo-9’da da görüle-
ceği üzere rasyonda tahıl mikta-
rı arttıkça günlük canlı ağırlık ar-
tışının, tahıl oranı rasyonun %
50-60 sevilerine gelinceye kadar
arttığı, bu seviyeden sonraki ar-
tışın ise çok daha yavaş olduğu
anlaşılmıştır. 
Mısır silajının kalitesi sadece
kimyasal olarak değerlendiril-
memelidir. Silaj yapımı sırasın-
da özellikle yüksek tane içeriği-
ne sahip mısır silajlarının tane
işleme yeteneğine sahip silaj
makinaları tarafından biçilmesi
sindirilebilirlik artışına yol aça-
rak performansı etkileyebilir.
Bu konuda yapılan bir araştır-
manın sonucu Tablo-10’da gö-
rülmektedir.
Deneme sonunda mısır silajının
işlenmesi neticesinde yemden
yararlanmanın iyileştiği anlaşıl-
mıştır. Bu durumun mısır silajı
içerisinde bulunan mısır tanele-
rinin işlenmesi sonucu sindirile-
bilirliğinin artmasından ileri gel-
diği anlaşılmıştır. 
Sonuç olarak Holstein sığır be-
sisi ya da besi ırklarının besisi
için pek çok yöntem, program
veya besleme şekli söylenmesi
mümkündür. Bunların seçimi
konusunda her işletmenin ken-
dine özgü şartları olabilir. Dola-
yısıyla bu şartlar göz önüne alın-
madan bir program ya da yön-
tem seçimine gitmek hatalı ola-
bilecektir. 

çıkabilir. Bu dezavantajların ad
libitum tüketime göre tüketimin
% 5-15 arasında sınırlanması
sonucunda özellikle ortaya çık-
tığı iddia edilmektedir.
Sığır Besisinde Mısır Silajı Kulla-
nımı
Mısır silajı dünyada ve Türki-
ye’de üretilen önemli kaba yem
kaynaklarındandır. 
Yüksek enerjisi, nispeten düşük
maliyeti ve lezzetli oluşu bu yem
maddesinin sığır beslenmesi
için vazgeçilmez bir kaba yem
haline getirmiştir. Mısır silajının
kalitesi değişkenlik gösterebilir.
İçerisinde diğer pek çok silaj-
dan farklı olarak tane içermesi
nedeniyle silaj içerisinde tane-
nin az ya da çok olmasına göre
kalitesi büyük değişkenlikler
göstermektedir. 
Dolayısıyla mısır silajı kullanımı-
na yönelik yapılacak tavsiye,
öneri ve performans değerlen-
dirmeleri, mutlaka mısır silajının
besin kalitesini de içine alarak
olmalıdır. Besi sığırlarında mısır
silajı kullanımı sığırın canlı ağır-
lığına bağlı olarak günlük 9
kg’dan 30 kg’a kadar değişebil-
mektedir. Ancak rasyonda özel-
likle bitirme dönemi rasyonların-
da rasyonun önemli bir kısmı ya
da neredeyse tamamı mısır sila-
jından oluştuğunda besi perfor-
mansının tahıl ağırlıklı besleme

şekline göre düşük kalacağı
göz ardı edilmemelidir. Mısır si-
lajı protein bakımından sığır be-
sisi için yetersiz kalmaktadır. Yi-
ne başta kalsiyum olmak üzere
çeşitli minerallerce fakir durum-
dadır. Dolayısıyla mısır silajı
ağırlıklı rasyonların belirtilen ek-
siklikler yönünden düzenlenme-
si ya da dengelenmesi gerek-
mektedir. 
Yapılan araştırmalar bu şekilde
mısır silajının besin maddesi ek-
sikliklerinin giderilmesiyle hazır-
lanan mısır silajı ağırlıklı rasyon-
ların besi sığırlarının günlük 900
ila 1000 gr civarında bir canlı
ağırlık artışına yol açtığını gös-
termiştir. Bununla birlikte pek
çok üretici için mısır silajı ve ta-
hıldan oluşan rasyon kombinas-
yonları çok daha kullanışlı ola-
bilmektedir. Bu kombinasyon-
larda mısır silajı ve tahıl arasın-
daki karışım oranı ne olacağı
hususu özellikle bitirme döne-
mindeki sığırlar için çeşitli fak-
törler bağlıdır. 
Bunlar mısır silajının kalitesi, he-
deflenen canlı ağırlık sürati ya
da kesime gönderme zamanı,
silaj ve konsantre yemlerin ma-
liyeti ve silaj stoğu şeklindedir.
Silaj kalitesinin yüksek olması
rasyondaki silaj kullanım oranını
yükseltmektedir. Yüksek kaliteli
mısır silajının % 27, 54 ve 80

Tablo-9: Mısır silajının çeşitli oranlarda arpa kırması ile ikame edilmesinin etkileri

*Yemden yararlanma: Kuru madde tüketimi/Canlı ağırlık artışı

Tablo-10: Besi sığırı performansı üzerine mısır silajını işlemenin etkisi

*Yemden yararlanma: Kuru madde tüketimi/Canlı ağırlık artışı, * P<0.05
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Hava sıcaklığının ve ne-
min artması ile birlikte ül-
kemizde şarbon vakala-

rında artışlar görülmeye başla-
dı. Belirtilen hava koşullarını çok
seven şarbon, Bacillus antra-
cis’in neden olduğu, septisemik
seyirli, ölüm oranı %100 yakın
ve insanlara bulaşması ( zoo-
noz) yönüyle büyük tehlike arz
eden bir enfeksiyondur. Etken
Gram pozitif bir basilldir ve
sporları  çok uzun yıllar çevre
canlı kalabilir. Bir kez enfekte ol-
muş bölgede sporlar 60 – 200
yıl kadar ortamda bulunabilir.
Tropikal ve subtropikal ülkeler-
de hastalık daha sık görülmek-
tedir. Hava sıcaklığının 15 dere-
cenin altı ve 45 derecenin üs-
tünde olması sporlanmayı bas-
kılar. Bu aradaki sıcaklıklarda ve
nemli ortamda hızlı bir sporlan-
ma oluşur.  Kalkerli ve pH 9 olan
topraklar  sporların yaşamı için
elverişlidir. Bakterinin spor for-
mu hemen hemen tüm dezen-
fektenlara direnç gösteririr.%5
formol ve %3 hidrojen peroksit
sporlara karşı etkili olabilir.
Sporların vücuda girdikten son-
ra oluşan vejatatif formu (hasta-
lık yapan) 50 - 55 C°de 15 – da-
kikada ve açılmamış kadavrada
25 C ve üzerinde 1- 3 gün içeri-
sinde yıkımlanır.  Sporların aksi-

Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK 
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Havalar ısındı nem yükseldi; 
şarbona (antraks) dikkat!

Temmuz, Ağustos, Eylül 2015

Resim-2; Hemorojik meningitis ( kanamalı beyin zarı iltihaplanması,
Veterinary Pathology Sep.2010 vol.47 no. 5 819-830)

Resim-1: Şarbondan ölen hayvanlar ve  mikrobun yol açtığı şiddetli akciğer kanaması ( vet J path)

Kanda zincir şeklinde şarbon basili

Solunum yolu veya  sokucu si-
nekler, pire ve keneler ile bulaş-
ma meydana gelebilir. 

Etken salgıladığı toksinler so-
nucu tüm doku ve organlarda;
özellikle dalak, akciğer, böb-
rek ve kalp de şiddetli doku
hasarına yol açarak ölüme ne-
den olur.

Hangi belirtiler hastalık-
tan şüphe ettirir?
• Kuluçka periyodu 1- 14 gün
arasıdır.
• Hastalık çok hızlı( per akut) -
saatler içerisinde,  hızlı (akut) -
bir- birkaç gün ve nadir olarak

kronik formda seyredebilir
• Per akut formda hayvan ge-
nellikle ölü bulunur. Hastalık
çok hızlı sonlanır. Ölmeden tes-
pit edilebilen hayvanlarda yük-
sek ateş, mukozalarda şiddetli
kızarıklık, solunum güçlüğü,
kaslarda titremeler gözlenebilir.
Hayvan aniden kendini yere
atar ve çırpınarak ölür. Ölüm
sonrası doğal deliklerden  (ağız,
burun ve anüs… ) pıhtılaşma-
yan, katran renginde kan gele-
bilir.
• Akut form 48 saat kadar süre-
bilir. Şiddetli depresyon,  42 C°
kadar çıkabilen beden ısısı, hızlı
ve derin solunum, mukozalarda

ne Vejatatif form bütün antisepi-
tiklere ve dezenfektanlara du-
yarlıdır.
Sporlar kuru ısıda 140 ºC  3
saatte, nemli ısıda 100-115 ºC
15 dakika da yıkımlanır.

Bulaşma Nasıl olur?
Hastalığın oluşumu bölgeye
hasta hayvanın veya mikropla
bulaşık  materyelin girişi ile iliş-
kilidir.
Sporlar direk olarak kontamine
toprak, su, yem materyelleri ve
merada bulunan karkaslar ile te-
mas sonucu alınır. Yara enfeksi-
yonları da hastalığın oluşumun-
da önem taşır.
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İnsanlarda deri şarbonu, baş-
langıçta sinek ısırığı sonrası olu-
şan derde kabarma ve kızarık-
lıkla başlar, takiben ortası siyah
görünümlü ağrısız ülserler oluş-
maya başlar, bölge deki lenf
bezleri büyür, tedavi edilmezse
genellikle %20 oranında ölüm
görülebilir.
Akciğer şarbonu, insanlar için
en tehlikeli formdur.  Mikrobun
sporlarının solunum yoluyla
alınmasına takiben oluşur. Baş-
langıçta soğuk algınlığı belirtile-
rine benzer bulgular oluşur ama
2-3 gün içe-
risinde tablo
giderek ağır-
laşır, çok
şiddetli solu-
num prob-
lemleri ve
şok meyda-
na getirilir.
T e d a v i y e
başlanılmaz-
sa 1-2 gün
i ç e r i s i n d e
hasta hayatı-
nı genellikle
kaybeder.

Mide bar-
sak sistemi-

şiddetli kızarıklık ve kanama
odakları, kanlı dizenterik ishal,
yapılan enjeksiyon uygulaması-
na takiben bölgede pıhtılaşma-
yan kanama, deride kan otur-
maları ( ekimoz) ve terminal dö-
nemde çırpınma ve kas titreme-
lerine takiben ölüm gözlenir.
• Kronik form çok nadir oluşur.
Genellikle akut formu atlatan
hayvanlarda oluşur. Etkilenen
hayvanlarda göğüs, boyun altı,
çene altı ve kuyruk bölgesinde
kanlı ödem, lenf bezlerinde bü-
yüme oluşabilir. Hastalığın bu
formu 1 hafta sürebilir. 
• Şarbonda Ölüm sertliği şekil-
lenmez, 

İnsanlar içinde çok 
tehlikeli bir hastalık
tablosu oluşturur mu?
Evet, maalesef uygun ve erken
tedaviye başlanılmayan olgular-
da ölüm oranı çok yüksektir. Bir
veteriner hekim olarak çok de-
taylı olmamak kaydı ile insanlar-
da oluşturduğu yansımalar hak-
kında  birkaç satır bilgi vermek
isterim. Şarbon genellikle insan-
larda deri, solunum ve gastro-
intestinal şarbon olarak klinik
yansımalar oluşturur.

Antrak şüphesi bulunan veya
antraksdan ölen hayvanların
saha şartlarında kesinlikle
nekropsisi – otopsisi  yapılma-
malıdır!!!

Tanı nasıl 
kesinleştirilir?
Yüksek ateş, ölen hayvanlarda
ölüm sertliğin tam şekillenme-
mesi, doğal deliklerden pıhtılaş-
mayan kan gelmesi hastalıktan
şüphe ettirmelidir.  Bu şekilde
olgu ile karşılaşıldığında derhal
veteriner Hekim çağrılmalı ve
bu arada hayvana kesinlikle
müdahalede bulunulmamalıdır.
Kesin tanı için şüpheli hayvanlar
kesinlikle uygun olmayan or-
tamlarda otopsi amacı ile açıl-
mamalıdır.  Hastalıklıktan şüp-
heli yaşayan hayvanlardan  has-
talıktan korunma kurallarına uy-
gun olarak önlemler alındıktan
sonra, veteriner hekim meslek-
taşım  kan örneklerini almalı ve
bu örnekleri korumalı bir şekilde
ivedilikle ilgili bakanlık veya ak-
redite laboratuvarlara gönderil-
melidir. Ölen hayvandan ise var-
sa  ödem sıvılarını ve/veya  ku-
laktan bir parça kesip soğuk

zincir ve korumalı olarak ilgili la-
boratuvara iletmelidir. 
Anraks şüpheli ölen hayvanların
nekropsisi, ancak gerekli görül-
düğünde  yetkili kurum ve pato-
loji uzmanlarınca yapılmalıdır. 

Hasta hayvanların 
sütlerinde bakteri 
var mı?
Evet, hasta hayvanların sütlerin-
de bakteri bulunmaktadır. 5 ºC
de 24 saat içerisinde ve pastö-
rizasyon ısısında etken yıkım-

ni etkileyen Şarbon ( Gastro-in-
testinal şarbon),  mikrobun
sporları ile bulaşık-kontamine yi-
yecek ve içeceklerinin alınması
meydana gelebilir. Genellikle
mide bulantısı,  kanlı kusma, ka-
rın ağrısı ateş ve şiddetli ishal (
bazen kanlı) şekillenebilir. Teda-
vi edilmeyen olgularda ölüm
oranı %60’ın üzerinde olduğu
belirtilmektedir.
Antraks veya antraks  şüpheli
hayvana temas eden insanla-
rın derhal ilgili sağlık kurumu-
na başvurmaları gereklidir.

Resim-3 : İnsanda oluşan Deri şarbonu

Resim -5 : şarbon sonucu ölen hayvanda burun delikleri ve ağızdan pıhtılaşmayan kan gelmesi ve hızlı bir şekilde şişmesi

Resim -4: Şarbonun dünyada yayımlı,  kırmızı olan ülkelerde şarbon hastalığı 
çok yaygın görülmektedir, malasef ülkemizde bu grubun içerisindedir.
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lanmaktadır. Sütler pastörize
edilmez ise mikrop spor formu-
na geçebilir. Bakanlığımızın ha-
zırladığı yönetmelik gereği süt
de dahil olmak üzere deri, kıl,
yapağı, boynuz ve tırnaklarına el
konulur, yakılarak ya da gömü-
lerek imha edilir.

Hasta hayvanlar kesilip
tüketime sunulur mu?
KESİNLİKLE HAYIR!!!! Hasta
ve hastalıktan şüpheli hayvan-
ların kesilmesi ve etlerinin tü-
ketilmesi yasaktır.

Tedavisi var mı?
Evet; yaşayan hasta hayvanlar-
da veteriner hekim arkadaşları-
mızca uygun bir tedavi denene-

bilir. Ama genellikle cevap al-
mak çok zordur.

Koruma
Hastalık çıkan bölgelerde daha
sonraki dönemlerde hastalık
çıkmasa dahi en az 5 yıl aşılama
programı sürdürür. İdeali o böl-
gedeki ve çevredeki hayvanların
standart aşılama programların-
da antraks aşısının yer alması-
dır. Aşı canlı aşıdır. Aşı yapılma-
dan önce ve sonrası ilk 10 gün
çok zorunlu olmadıkça antibak-
teriyel ilaç uygulamalarından
kaçınılmalıdır. Antibakteriyel
ilaçların uygulaması istenilen
bağışıklığın oluşumunu engelle-
yebilir. Aşılama sonrası bazı
hayvanlarda yüksek ateş, süt
düşüşü ve gebe hayvanlarda
yavru atma gibi yan etkiler olu-
şabilir. Antrak aşısı uygulanan
hayvanlar 42 gün süresince ke-

sime sevk edilmemelidir. Aşı ya-
pılan hayvanlarda aşı ile ilişkili
sütle etken atılımının olmadığı
belirtilmektedir.

Uygun koşullarda aşılama
sonra 15. Günde bağışıklık pik
düzeye ulaşamaya başlar. 6-
12 ay arası koruma sağlar.
• Karkaslar en az 2 metre çuku-
ra sönmemiş kireç ile gömülme-
lidir
• Hayvanın öldüğü toprak ze-
min ise, sönmemiş kireç veya
%3.7 lik formaldehit  atılmalı (
metre kareye 5 litre) veya % 2lik
gluteraldehid ile 2 saat, %3 lük
paracetik asitle 30 dakika tema-
sı sağlanmalıdır. Zemin 15 cm
derinlikte  kepçe ile kaldırılıp

karkası gömüleceği çukura dö-
külmelidir.
• Hastalığın çıktığı işletmedeki
tüm alan metre kareye 5 litre
%10 luk doğal kalsiyum hipo-
kloritle dezenfekte edilmelidir.
• Kontamine çiftlik malzemeleri
veya diğer ekipmanlar %1 lik
chloromine-T, %10 luk formalin
ile 2 saat, yada %0.05 lik sod-
yum hipokloritle en az 30 dakika
teması sağlanmalıdır. Kontami-
ne nakil araçları benzer uygula-
ma ile dezenfekte edilmelidir.
• Hayvan giriş çıkısına izin veril-
memelidir.
• Aşılama sonrası 15 - 20 gün
de her hangi bir vaka çıkmazsa
bakanlığın izni ile  karantina kal-
dırılabilir.
• Hayvana müdahale esnasın-
da tek kullanımlık tulum, hepa-
filtleri maske, gözlük ve eldiven
kullanılmalıdır. İş bitiminde bu

Resim 7: Karantina derhal alınmalı bölgeye hayvan giriş çıkışı yasaklanmalıdır

malzemeler dezenfekte edilip
yakılmalıdır. Diğer kıyafetler en
az 20 dakika kaynar suda bek-
letilmelidir.
• Hayvanın önündeki tüm yem
materyelleri yakılır.
• Antraks şüphesi olan hayvan-
ların kesinlikle nekropsisi yapıl-
maz.
• Bir işletmede antraks çıktığın-
da derhal ihbarı Gıda, tarım ve
hayvancılık Bakanlığının hayvan
sağlığı şubesine yapılmalıdır.
bakanlığın belirtiği kurarlar der-
hal uygulanmalı ve bölge ba-
kanlık tarafından  karantinaya
alınmalıdır.

Hastalık çıkan 
bölgede Hastalıktan 
Ari oluna bilinir mi?
Hemen hemen imkansız. Et-
kenin sporları  uygun şartlarda
60 -200 yıl arası  hayatta kala-
bilir.
Sözün  özü, ülkemiz  çoğrafik
konum  ve kontrolsüz hayvan
hareketleri nedeniyle  ülke hay-

vancılığımızı büyük darbe vuran
hayvan sahiplerini psikolojik
olarak yıkma götüren hastalık-
larla boğuşmaya malasef de-
vam etmektedir. Siz değerli hay-
van sahiplerine önerim günlük,
anlık çözüm önerileri ile çıkış
noktaları aramayın. Biyogüven-
lik ve sürü sağlığı kontrol prose-
dürlerini sorun çıktığında değil
çıkmadan ve sürekli olarak yap-
tırın. Buna harcadığınız ücretleri
gözünüzde büyütmeyin, aksi
halde çok daha büyük sorunlar-
la ve ekonomik kayıplarla karşı
karşıya kalacağınızı unutmayın. 
Tüm olumsuzluklara rağmen ül-
ke ekonomisine  ve sağlıklı  ne-
sillerin yetişmesi için emek har-
cayan  hayvan sahiplerine te-
şekkürü borç bilirim.  Saygıla-
rımla…
Unutmadan önümüz kurban
bayramı dolayısı ile hayvan ha-
reketlerine bağlı başta şap, şar-
bon, mavidil  olmak üzere bir-
çok bakteriyel, viral hastalığa
karşı teyakkuza geçme zamanı.

Resim-6; 2011 yılında Edirne İpsala da şarbon haberi

Resim-8; Enfekte olduğu düşünülen yemler yakılarak imha edilmeli-
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Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Ağustos 2015

Büyükbaş hayvan sayısı Haziran ayı so-
nu itibariyle 14 milyon 731 bin baş,

toplam küçükbaş hayvan sayısı ise 44 mil-
yon 673 bin baş oldu. 
Koyun sayısı 33 milyon 837 bin baş, keçi
sayısı da 10 milyon 836 bin baş olarak ger-
çekleşti. 

Kümes hayvanı sayısı 
2015 yılının Haziran ayında 
303 milyon adet oldu
Et tavuğu sayısı, 2015 Haziran ayı sonu iti-
bariyle 208 milyon 700 bin olurken, yumur-
ta tavuğu sayısı 89 milyon 528 bin oldu.
Hindi sayısı 2 milyon 860 bin, ördek sayısı
388 bin, kaz sayısı da 1 milyon 112 bin ola-
rak gerçekleşti.

Hayvansal Üretim İstatistikleri, Haziran 2015

Ticari süt işletmelerince Ağustos ayında 722 bin 506 ton inek sütü toplandı

Büyükbaş hayvan sayısı 2015’in Haziran ayında 14,7 milyon baş oldu

göre %4,7 arttı. Ayran üretimi ise 60 bin 941 ton ile bir önceki
yılın aynı ayına göre %1,5 artış gösterdi.
Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek
sütü yağ oranı ortalama %3,6, protein oranı ise ortalama
%3,3 olarak tespit edildi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek
sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,5 art-
tı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü mik-
tarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1
arttı.

Toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre %3,5 arttı.

Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üre-
timi 95 bin 335 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı
ayına göre %10,2 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 51 bin
557 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 arttı. Koyun,
keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri
ise 2 bin 426 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %14,1
azaldı.
Yoğurt üretimi 108 bin 251 ton ile bir önceki yılın aynı ayına
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