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gerçekleştirilen Olağanüstü Genel
Kurul toplantımız, üyelerimizin yo-
ğun ilgisi ile karşılandı. Saygı duru-
şu ve İstiklal Marşımız ile başlayan
toplantımız, divan heyetimizin seçi-
mi ile devam etti.

Çiğ sütün tüketiciye 
doğrudan satışına 

yeni düzenleme geliyor

TÜSEDAD Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, çiğ sütün tü-

keticiye doğrudan arzına ilişkin teb-
liğ taslağını hazırladıklarını ve Baş-
bakanlığa gönderdiklerini belirte-
rek, "Çiğ süt, bu kapsamda ancak
ari çiftliklerden, işletmelerden satı-
labilecek" dedi.

Çiğ süt fiyatı 6 kuruş zamlanarak
1.21 lira oldu. 2016’da ortala-

ma fiyatı 2015’in gerisinde kaldı.
ESK'nın aylık yayınladığı Süt Piyasa
Bülteni'nin ekim ayı verilerine göre
ülke genelinde çiğ sütün ortalama
litre fiyatı 1 lira 3 kuruş olurken, en
düşük 91 kuruş, en yüksek ise 1 lira
15 kuruş oldu.

Değerli Dostlar,

Dergimizin birinci sayısından iti-
baren bu köşeden sizlere ulaş-

maya çalıştım. Sektörümüz adına
doğru olduğuna inandığım her ko-
nuda, fikirlerimi paylaştım. Bu sayı-
mızda da siz sevgili dostlarıma ve-
da ediyorum.

Baban yeni
ithal anne 

getirecekmiş

Annecim 
seni niye 

kesiceklermiş?

Çiğ sütün litre fiyatı 
1.21 liraya yükseldi
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Adnan YILDIZ

Sevgili dostlar,

Dergimizin birinci sayısından itibaren bu köşeden siz-
lere ulaşmaya çalıştım. Sektörümüz adına doğru ol-
duğuna inandığım her konuda, fikirlerimi paylaştım.

Bu sayımızda da siz sevgili dostlarıma veda ediyorum. TÜ-
SEDAD başkanlığından ayrılmamın iki temel nedenini de
yine sizlerle samimi olarak paylaşmak istiyorum;

1) 3 dönemdir bu görevi yönetim kurulu arkadaşlarım ile
birlikte yürütmeye gayret ettik. Bu uzunca bir süre, hem yo-
rulduk hem de gençlere yer açmak gerekli diye düşündük.
Bu görevin bir bayrak yarışı olduğuna inanıyoruz.

2) Maalesef, yaklaşık 15 senedir sürdürdüğümüz çiğ süt
üretiminden çıkmış bulunuyoruz. Özellikle 2014 yılından
günümüze kadar sektörde yaşanan olumsuzluklar (tekrar

burada sıralamayı gereksiz buluyorum) bizi bu
kararı alma mecburiyetinde bıraktı. Bunu bura-
dan ifade ederken gerçekten üzülüyorum ama
“UTANMIYORUM”!!  Utanması gerekenler bu
sektörü bu hale getirmeyi becerebilenlerdir di-
ye düşünüyorum.

3) Bir diğer deyişle; artık “Elim Taşın Altında”
değil. Siz üretici dostlarımın maruz kaldığı
eziyeti ve haksızlığı yeterince hissedip, hak-
larınızın savunulması konusunda yetersiz
kalabilirim diye düşündüğümden hareketle
sizlere kolaylıklar diliyorum.                                                                     

Sütünüz bol ve bereketli olsun.

Sencer SOLAKOĞLU
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli meslektaşlarım,

Derneğimizin değerli üyelerinin bana gösterdikleri güven için
teşekkür ediyorum. Değerli eski başkanımız Adnan Bey’e
ve ekibine bir kere daha bu derneği bugünlere getirmeyi

başardıkları için tebrik ve teşekkür ediyorum. Yapılacak çok iş var.
Derneğimiz bir dayanışma derneğidir. Siyasi bir eğilimi olmamakla
beraber doğruları her platformda dile getirebilmesi için taraf tut-
maması en önemli ilkesi olmalıdır.

Ülkemiz olağan üstü bir dönemden geçiyor. Ola-
ğan üstü dönemler ancak olağan üstü gayretler
ile atlatılır. Hem kendimiz hem de ülkemizin çı-
karları doğrultusunda pes etmeden çalışmak-
tan başka bir çıkar yol göremiyorum. Türkiye
çok büyük bir tarım ülkesi ve tarım güçlenir
ise ülkemizin de güçleneceğine inanan biri
olarak verimliliği arttırmanın bu hedefe ula-
şılmasında ki tek yol olarak görüyorum. 

Gerek et üretimi gerek süt üretimi için aka-
demi boş durmuyor. Her ay yüzlerce
araştırma yayınlanıyor. Bu araştırmalar-
dan faydalanmamak bizi sektör olarak
hep bir adım geriden gelmemiz anlamını
taşıyor. İçimizde çok güzel işleyen işlet-
me örnekleri var. Derneğimiz aracılığı
ile dünyada araştırılan bu yeni bilgileri
ve başarılı üyelerimizin yaptığı uygu-
lamaları tüm üyelerimiz ile paylaşma-
nın yollarını arayacağız. Ticari bir re-
kabet içinde olmadığımıza inansak
bile dünya ile sürekli rekabet için-
deyiz. Bu, bilinç veri paylaşımının

önemini ortaya koymaktadır. Bu se-
bep ile çiftlik veri ağının ilk temelleri-
ni atmamız gerektiğini bir kere daha
vurgulamak istiyorum. Derneğimizin bu dönem-
de bazı ana hedeflerini sıralamak istiyorum:

• Üye sayısı:
√ Ne kadar çok üye olur ise o kadar çok bilgi paylaşımı 

demektir ve kalkınma hızımız bir o kadar daha hızlandırma 
fırsatı anlamına gelir. 

• Dergi:
√ Dergimizin formatını değiştirmemiz gerekiyor,

√ Hem basılı hem dijital olarak yayımlanması,

√ Dünyada yapılan araştırmalarının seçmece Türkçe 
özetlerinin bulunması,

√ İçerik olarak güncel piyasa vaziyetleri, yem hammadde 
endeksleri gibi bilgilerin yanı sıra Süt fiyatları, tereyağı, 
peynir fiyat seyirleri, Avrupa süt fiyatları, yem fiyatları gibi 
referans niteliğinde bilgilerin yer alması,

√ Dernek faaliyetleri ve çalışılan konular hakkında gelinen 
son nokta,

√ Sektörün dünya çapında teknik ve sosyal anlamda 
konuştuğu gündemler,

√ Türkiye’de sektörün gündeminin yanı sıra çiftçi ve akademik 
çevrelerin yazıları,

√ Süt çiftlikleri için çiftlik veri ağı kurulumu,

Bu konunun daha detaylı açıklamasını bir sonraki sayıda izah
etmeyi hedefliyorum.
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Alper KURUL
Uzm. Vet. Hkm.

Ruminantların işkembelerinde bulu-
nan bazı mikrororganizmalar tarafın-
dan gerçekleştirilen motoksin deak-

tivasyonu sayesinde mikotoksinlerin zararlı
etkilerine karşı daha dayanıklı oldukları bi-
linmektedir. Hayvanların işkembelerinde
mikotoksinleri etkili olarak etkisiz hale geti-
rilebilmesini sağlayan bu yetenek, alınan
besin maddelerinin işkembede bulunan
mikroorganizmaların uygun bir şekilde ça-
lışabilmesine izin verecek süre boyunca iş-
kembe kompartımanında muhafaza edile-
bilmesi ile doğrudan ilişkilidir.  Ancak yük-
sek verim beklentileri sonucunda gelişen
etkiler (ör: yem maddelerinin işkembeden
geçiş oranının / hızının artması ile işkembe-
deki mikroorganizmalarının mikotoksin de-
aktivasyonu süresinin kısalması), işkembe
mikroflorasının faaliyetllerindeki yetersizlik-
ler ve rasyondaki dengesizlikler (ör: subklini
asidoz) mikotoksinlerin mikrobiyal deakti-
vasyona uğramadan bağırsaklardan emil-
mesine neden olmaktadır. Birçok mikotok-
sin antimikrobiyal, antiprotozoal ve antifun-
gal etkileri sayesinde işkembe mikroflora-
sında değişikliklere sebep olabilirler ve bu
değişiklikler işkembedeki mikrobiyal sindi-
rimi olumsuz yönde etkilemektedir. Başka
bir ifadeyle belirtmek gerekirse mikotoksin-
ler hayvanı etkilemeden önce işkembe
fonksiyonlarını bozmaktadır. Mikotoksinle
bulaşık yemlerin tüketildiği durumlarda per-
formans, üreme ve işkembe fonksiyonları
olumsuz yönde etkilenmektedir. Ruminant
rasyonlarının genellikle kaba yemler ile bir-
likte konsantre yemlerden oluşması farklı ve
tehlikeli seviyelerde çoklu mikotoksin kirlili-
ği olasılığını arttırmaktadır. Mikotoksinler ile
bulaşık yemlerin tüketimi ile ilişkili olarak iş-
kembe motilitesinin, kuru madde tüketimi-
nin, ADF ve nişasta sindiriminin azalması gi-
bi olumsuz etkiler de bildirilmiştir. Farklı mi-
kotoksinlerin ruminantlar üzerindeki etkileri
Tablo 1’de gösterildiği gibidir.

Süt ineklerinde fertilite problemleri
Fertilite ve süt verimi parametreleri birbiriyle
çok yakın ilişkili olduğundan dolayı fertiliteyi
olumsuz etkileyen her etkenin sürü genelin-
de olumsuz ekonomik etkileri oluşmaktadır.
Zearalenone (ZEN), östrojenik bir metabo-
littir, yapısal olarak dişilik hormonu östradi-
ol’e benzerlik gösterir ve spesifik östrojen
reseptörlerini aktive eder. Süt inekleri tara-
fından tüketilen ZEN mikotoksininin
%90’dan fazlası işkembe mikroorganizma-

ları tarafından 10 kat daha östrojenik et-
kiye sahip alfa - zearalenone’a dönüştü-
rülürken geri kalan kısım ZEN kadar ve-
ya daha az toksik etkiye sahip beta -
zearalenone’a dönüştürülür. Bundan
dolayı ZEN sığırlarda yalancı kızgınlık,
anöstrus, erken meme gelişimi, abort
gibi reprodüktif sorunlara neden ol-
maktadır. Süt ineklerindeki fertilite
problemleri ile ilişkisi çeşitli vakalarda
ergot alkoloidleri ve aflatoksinlerin
de varlığı tespit edilmiştir.

Azalan süt üretimi
Deoxynivalenol (DON) yem tüke-
tim miktarında ve ağırlık artışındaki
azalmalar ve performans düşüşle-
ri ile de ilişkilidir. Birçok saha ra-
poru ve klinik verilerde DON mi-
kotoksini süt vermeyen ineklerde
yem tüketimindeki azalmalar ve
süt veren ineklerdeki perfor-
mans kayıpları ile ilişkilendiril-
miştir. DON mikotoksinini iş-
kembe mikroorganizmaları va-
sıtasıyla daha az toksik de-
epoksit bileşiklerine tam ola-
rak dönüştürebildikleri zaman
bu mikotoksinin zararlı etkile-
rinden daha az etkilenmekte-
dirler. Ayrıca önceden rumen
asidozu gelişen hayvanlarda
DON mikotoksininin yeterli
şekilde dönüştürülemediği
gözlemiştir.

Sütte toksik kalıntılar
Yemlerde aflatoksinlerinlerin varlığı duru-
munda en kaygı verici etkileri, bunların
%1,8 - 6,2 oranında aflatoksin M1 (AfM1)’e
dönüşerek süte geçmesidir. Aflatoksinler,
Uygulamalı Kanser Araştırmaları Enstitüsü
(Institute of Applied Research on Cancer /
IARC) tarafından kansere neden olan mad-
delerr olarak nitelendirilmiştir. 

Mikotoksinler, süt hayvanlarında
metabolik bozuklukların 
görülme sıklığını arttırmaktadır
Rasyonlarda bulunan mikotoksinlerin çok
düşük seviyelerde olduğu durumlarda bile
yaygın olarak kaynağının tespit edilmesi zor
olan sorunlara neden olurlar. Subklinik mi-
kotoksikoz süt kalitesini ile miktarını azalta-
rak ve tedavi masraflarını arttırarak işlet-
mendeki kazancın azalmasına neden olur.
Ketozis, retensiyo secundinarium, aboma-
zum deplasmanı, mastitis, metritis, lamini-
tis, somatik hücre miktarındaki artışlar ve

Tablo 1 Mikotoksinlerin ruminantlar üzerindeki etkileri

bu nedenler sebebiyle yaşanan süt kayıp-
ları gibi metabolik bozuklukların artışı çoğu
zaman yemlerde mikotoksinlerin varlığı ile
ilgilidir.

Çoklu mikotoksin stratejisi
Yem maddeleri çoğunlukla farklı tiplerde ve
miktarda mikotoksinler tarafından kirletil-
miştir. 
Biomin tarafından geliştirilen Mycofix® ürün
hattı; adsoprsiyon, non-adsorbable miko-
toksinlerin biyolojik olarak etkisizleştirilme-
si, bağışıklık sistemi ve karaciğer fonksiyon-
larının korunmasına yönelik olarak üç farklı
etki mekanizmasını uyumlu bir şekilde bira-
raay getirmiştir. 
Süt sığırlarının doğru bir şekilde beslenme-
sinde düzenli ve sürekliliği olan bir mikotok-
sin risk yönetimi ile desteklenmesi süt üre-
timinde istenilen performansın elde edilme-
sini sağlayacaktır. 

Süt üreticiliğinde mikotoksinler
Nedenler & Çözümler





Et ve Süt
K u r u -
mu'nun

aylık olarak yayınla-
dığı Süt Piyasa Bülte-

ni'nin ekim ayı verileri-
ne göre ülke genelinde

çiğ sütün ortalama litre fi-
yatı 1 lira 3 kuruş olurken,

Et ve Süt Kurumu’nun aylık olarak yayınladığı
Çiğ süt referans fiyatı 30 ay sonra 6 kuruş zamlanarak 

1 lira 15 kuruştan 1 lira 21 kuruşa çıktı. 
2016 ortalama fiyatı 2015 yılının gerisinde kaldı.

şına 1 lira 
21 kuruş oldu. 
Üretici, sanayici ve bakanlık
temsilcilerinin katıldığı toplan-
tıda sanayicilerden bazıları fi-
yat artışına karşı çıkarkenba-
zıları, "Bu zammı 9 ay önce
yapacaktık. Yapmadık. Çiftçi-
nin çok büyük tepkisi var. Fi-
yatı artırmamız gerekir" diye-
rek zammın yapılmasında et-
kili oldu. 
Üretici temsilcileri ise çiğ süt
fiyatının 1 lira 30 kuruş olma-
sını istedi. Tarafların birkaç
kez salondan çıktığı toplantı-
nın sonunda bakanlık temsil-
cilerinin de isteği doğrultusun-
da çiğ süt fiyatının 6 ay sürey-
le 1 lira 21 kuruş olması kabul
edildi.

2014 yılından beri 
sabit fiyat
Türkiye'de belki de ilk kez bir
ürünün fiyatı 30 ay sabit kalmış
oldu.
Ulusal Süt Konseyi tarafından
belirlenen çiğ süt referans fi-
yatı 1 Temmuz 2014 tarihin-
den bugüne kadar bir çok
kez yapılan toplantıda artırıl-
mam ası yönünde karar alın-
dı. Bu dönemde yem başta
olmak üzere bir çok girdi fiya-
tının artmasına rağmen çiğ
süt fiyatının sabit tutulması
nedeniyle üreticiler büyük za-
rara uğradı. 

Bazı üreticiler
ineklerini kese-
rek sektörden çık-
mak zorundakaldı.

Kalite 
uygulaması 
nasıl olacak?
Ulusal Süt Konseyi'nin
yeni fiyat belirlemesinde
kalite kriteri de getirildi. 
Buna göre yağ oranı yüzde
3.5 olan ve protein oranı ise
3.1 olan çiğ sütün litresi 1 li-
ra 21 kuruştan alınacak. Bu
oranları içermeyen çiğ süt
daha düşük fiyattan alına-
cak. 
Kaldı ki, mevcut uygulama-
da dabelirlenen referans fi-
yattan süt satan üretici sa-
yısı çok az. Sütteki yağ
ve protein oranı sağlıklı
belirlenmediği için alı-
cılar süt fiyatını düşü-
rebilecek.

Kaynak: 
Dünya Gazetesi

Çiğ sütün litre fiyatı 1.21 liraya yükseldi
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en düşük 91 kuruş, en
yüksek ise 1 lira 15 kuruş ol-

du. 2015 yılında ortalama 1 lira
7 kuruş olan çiğ süt fiyatı, 2016
Ekim ayı itibariyle 4 kuruşluk
gerileme ile 1 lira 3 kuruş oldu. 
Ekim ayı verileri karşılaştırıldı-
ğında 2016 yılında çiğ süt fi-
yatı geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 3.94 oranında
geriledi.
Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt
referans fiyatını belirlemek
üzere yapılan toplantısından
zam kararı çıktı. Toplantıda 1
Ocak - 1 Temmuz 2017 tarihle-
ri arasında 6 ay süreyle çiğ süt
referans fiyatının litre başına 1
lira 21 kuruş olmasına karar
verildi. 
Böylece çiğ süt referans fiyatı
30 ay sonra 6 kuruşluk zamla
1 lira 15 kuruştan 1 lira 21 ku-
ruşa çıkarıldı.

İlk kez 
kaliteye
göre fiyat 
belirlendi
1 Ocak 2017 - 1
Temmuz 2017 ta-
rihleri arasında 6
ay süreyle geçerli
olacak çiğ süt refe-
rans fiyatı için ilk
kez kalite kriterleri
de belirlendi. Buna
göre yüzde 3.5 yağ
oranı ve yüzde 3.1
protein içerikli çiğ
süt için tavsiye edi-

len fiyat litre ba-
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Hayvan ithalatı ve 
çiğ süt satışı

Kırmızı Et: Verilere baktığımız-
da kırmızı ette 1 milyon 300 bin
ton ihtiyacımız var. Bunun 1 mil-
yon 150 bin tonunu üretebiliyo-
ruz. Kalan 150 bin tonun ithalat-
la karşılanması gerekiyor. İthalat
2010'da başlamış. O günden bu
yana da yapılıyor. Biz bu tablo-
yu 2010 öncesine çevirmek ve
dışa bağımlılıktan kurtulmak  is-
tiyoruz. 

Hayvan ithalatı: Hayvan ithala-
tını Et ve Süt Kurumu yapıyor.
Herkesi kastetmiyorum. Ama
bazılarının ithalattan para ka-
zanma hesapları olabilir. Hay-
van ithal ederek para kazanmak
isteyen kendini düşünür. Ama
bizim görevimiz 79 milyon insa-
nımıza ne kazandırırız onu he-
saplıyoruz. Temel amacımız  it-
hal damızlık ve besi hayvan fiya-
tını düşürmek. Hayvan alım fiya-
tını düşürürsek et fiyatını 30-40
lira aralığında tutabiliriz.Ana he-
defimiz her yıl ithalatı düşürmek
ve yerli üretimi artırmak olacak.
Bunun için 2018'de yüzde 20
yerli, yüzde 80 ithal hayvan ola-
caksa  bu 2019'da yüzde 50

Ocak ayının sonunda Gı-
da,Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik ile

uzun sayılabilecek bir söyleşi
yaptık. Bitkisel üretim, tarım
havzaları, girdiler, destekler ve
daha bir çok konunun yanı sıra
hayvancılığın genel görünümü-
nü, yatırım, ithalat ve özellikle
güncel tartışma konusu olan çiğ
sütü de uzun uzadıya konuştuk.
Bu konudaki röportajım 2-3 Şu-
bat tarihli Dünya Gazetesi'nde
yayınlandı. Okumadıysanız
www.tarimdunyasi.net veya
Dünya Gazetesi'nden okuyabi-
lirsiniz. Gıda,Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Faruk Çelik'in hay-
vancılık ve çiğ süt konusundaki
sözleri  önümüzdeki dönemde
uygulanacak politikanın daha
iyi anlaşılması için büyük önem
taşıyor. Bu nedenle bir kez da-
ha mercek altına almak ve tartış-
makta yarar var.
Görüşmemizde yanıt almaya
çalıştığımız temel sorulardan bi-
risi şuydu: Milli Tarım Politikası-
nın en önemli ayağı olan Milli
Hayvancılık Politikası ile hayvan-
sal üretimi artırmak hedeflenir-
ken nasıl oluyor da canlı hayvan
ithalatı artarak devam ediyor. İt-
halat devam ederken, yerli üre-
tim nasıl artırılacak?
Bakan Faruk Çelik'in hayvancı-
lıkla ilgili söyledikleri satırbaşla-
rıyla şöyle:

Hayvan Kayıt Sitemi; Türk-
Vet: İstatistiki bilgilerde bir sıkın-
tı var. Türk- Vet kayıt sistemi is-
tediğimiz gibi değil. Sistemde
78 milyon kayıtlı küçükbaş hay-
van,18 milyon büyükbaş hay-
van görülüyor. Bu doğru değil.
Bu nedenle işletme bazlı danış-
manlık sistemini başlattık.Bu
sistemde her işletmenin bir so-
rumlusu olacak.Böylece kayıtlar
daha sağlıklı tutulacak.Hayvan
sayımızı bu yılın ortasında  net
olarak doğru bir biçimde sapta-
mış olacağız.

fiyatı uzun zamandır artırılma-
mıştı. Çiğ süt referans fiyatını lit-
re başına 1 lira 15 kuruştan 1 lira
21 kuruşa çıkarılmasını sağla-
dık.Bizimde vereceğimiz 9 ku-
ruşluk destekle fiyat 1 lira 30 ku-
ruşa geliyor. Sütte arz fazlası ol-
duğu konuşuluyordu. Bir yan-
dan komşularımızdaki sorunlar
nedeniyle ihracatta bir sıkıntı
var.Süt arzında bir düşme, yani
2008'deki gibi süt ineklerinin ke-
silmesi gündemdeydi. Biz bunu
önlemek için Et ve Süt Kurumu
ile çiğ süt piyasasına müdahale
ettik.İnek kesimini önledik. Bir
dönem 1 milyondan fazla inek
kesildiği için ithalat başladı de-
niliyor. Biz müdahale etmesek
ve inekler kesilse altından çıkıl-
mayacak kadar büyük kriz olur-
du. Bunu önledik. Üretici örgüt-
leri aracılığıyla arz fazlası deni-
len sütü piyasadan alıp süt tozu
yaptık. Süt tozunu ihraç ederek
krizi önledik. Şimdi bir yandan
Çin ile görüşmelerimizi sürdü-
rürken bir yandan yurtdışına yö-
nelik yardımlarımızda süt tozu-
nu ekleyerek bu soruna kalıcı
çözüm bulacağız.

yüzde 50'ye gelecek.Daha son-
ra tamamen yerli üretime döne-
ceğiz.Bizim milli hayvancılık po-
litikamız ithalatı değil, yerli üreti-
mi teşvik eden bir sistem.Hay-
vancılık yapanlara para kazan-
dıracak bir politika olacak.Dışa-
rıdan hayvan getirip besleyip
kesmek hayvancılık değil.Şimdi
ete ihtiyacımız olduğu için bunu
yapmak zorundayız. Ama biz it-
hal hayvan getirip 5-10 hayvanı
olan ailelere vermiyoruz. Yani
gemiyle mal getirip dağıtmıyo-
ruz.  Et ve Süt Kurumu'ndan
hayvan alan yetiştirici, aile işlet-
meleri değil, besi çiftlikleri. Biz
aracıları ortadan kaldırmak isti-
yoruz. Et ve Süt Kurumu kendi
masraflarını da alarak besi hay-
vanını çiftliklere satıyor. Biz besi
hayvanına değil damızlık işlet-
melerine destek veriyoruz. Ama-
cımız 2010'daki ithalat çarkını
tersine çevirmek. İthalatı bir da-
ha yapmayacak şekilde bir dü-
zen kurmak.    

Çiğ süt: Yaptığımız tespitler
gösteriyor ki, süt varsa et var.
Süt yoksa ette olmuyor.Çiğ süt
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Sokak sütü: Tüketiciye sağlıklı
süt sağlayalım diye bir çabanın
içerisindeyiz. Dünya Hayvan
Sağlığı Örgütü kriterlerine göre
sağlıklı sütün belli koşulları var.
Bir miligram sütte 100 binin al-
tında bakteri ve somatik hücre
sayısı 400 binin altında ise bu
sağlıklı süt olarak adlandırılıyor.
Bu koşullarda çiğ sütün tüketi-
ciye zamanında ulaşması
önemli. Bunun için sütün 0-4
derece tutulması gerekiyor.
Hastalık taşımaması çok önem-
li.Bu koşullarda çiğ süt üreten
620 ari işletme var. Bu işletme-
lerin ürettiği toplam süt 1 milyon
300 bin ton. Toplamda 18.6 mil-
yon ton süt üretimimiz var. Sa-
nayiye giden süt miktarı 9 mil-
yon ton. Ari işletmelerde üreti-
len miktar 1.3 milyon ton. Yani
sanayiye gidenin dokuzda biri
ari süt. Bakan olarak benim gör-
evim ari süt miktarını artırmak.
Bunu ne kadar artırırsak o ka-
dar daha çok sağlıklı süt tüketi-
lecek. Çiğ süte bir talep var. Tü-
ketici bunu almak istiyor. Bu sü-
tü tüketiciye doğrudan satmak

isteyen ari işletmeler var. Bizim
yaptığımız tüketici talebi ile üre-
ticinin sağlıklı süt arzını belli ko-
şullarda buluşturmak. Yoksa,
Fatma teyzenin üç beş ineği ile
ürettiği sütü satmasına karışmı-
yoruz. Bunu yasaklama diye bir
şey söz konusu değil. Kaldı ki,
zaten bunu kontrol etmek bile
çok mümkün değil.Amacımız
sütte ari işletme sayısını artır-
mak.Ariliği ülke sathına yaygın-
laştırmak.Bu sokak sütüne karşı
bir uygulama değil. 

Meraların ıslahı ve tahsisi: Me-
raları hayvancılık yapanlara tah-
sis edeceğiz. Sadece hayvancı-
lık yapmak şartıyla tahsis yapı-
lacak. Çünkü, hayvancılıkta te-
mel girdi yem. Yemin hammad-
desi dışarıdan geliyor. Yem pa-
hallıysa et pahallı olur.Yemi
ucuzlatırsak et ucuzlar. Bunun
için meraları hayvancılık yap-
mak ve merayı ıslah etmek şar-
tıyla yetiştiricilik yapanlara tah-
sis edeceğiz. Köy merasını hay-
vancılık yapanlar kullanacak. O
köyde hayvancılık yapılmıyorsa

başka köyde hayvancılık yapan-
lara tahsis edilecek. 

Damızlık düve merkezleri:Da-
mızlık düve merkezlerinde en az
500 başlık işletme kuranlara,
hayvan alımına, ağıl, ahır ekip-
mana yüzde 50 hibe desteği ve-
riyoruz.Mera yetiştiricilik bölge-
sinde buzağı başına 750 lira
destek veriyoruz.Hayvan alımın-
da yine üçte bir oranında destek
sağlıyoruz. 

Suni Tohumlama: Sütçü ırkların
3. laktasyondan sonra etçi ırklar-
la tohumlanmasına olanak sağ-
lıyoruz. Bu ülke genelinde  uy-
gulanacak. Böylece et üretimini
artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca,
Tarım İşletmeleri Genel Müdür-
lüğümüz embriyo transferi için 6
çiftlikte çalışmalara başlıyor. Tİ-
GEM bu konuda örnek bir okul
gibi çalışacak. Böylece ırk dönü-
şümünü gerçekleştireceğiz.

Hayvan hasatlıkları: Dünya
Hayvan Sağlığı Örgütü'ne göre
hastalıklar konusunda sorunla-

rımız var. Bu nedenle ihracatta
sıkıntı yaşıyoruz. Bir tek Trak-
ya'nın ari olması yetmiyor.Bu
nedenle Türkiye'nin tam ortasın-
dan aşağıya doğru bir çizgi çe-
kerek batıda kalan bölgenin
hastalıklardan ari olması için sa-
dece bu bölgede değil ülke ge-
nelinde çalışmalarımızı yürütü-
yoruz. Bunun için hayvan hare-
ketlerini kontrol altına almamız
gerekiyor.
Hayvan nakillerinde ciddi ön-
lemler alacağız. Nakil istasyon-
ları kurmaya başlıyoruz. Bu ko-
nularda bakanlık, birlikler,sivil
toplum örgütleri ve serbest ve-
teriner hekimlerimizle ortak ça-
lışmalar yapacağız.
Özetle, Bakan Faruk Çelik,Me-
raların kullanılması, hayvancılık
bölgelerine göre ayrılması,teş-
viklerin etkin olarak verilmesi,
hastalıklarla mücadele,aşılama
kampanyası ve buzağı ölümleri-
nin önlenmesi ile ithal hayvana
olan bağımlılığın sona ereceğini
söylüyor. Söylemek kolay,yap-
mak zordur.Umarız başarılı olur.
Biz de takipçisi olacağız.
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Sevkar Hayvancılık, yakla-
şık 350 dönüm ve yerleşi-
mi 88 dönümlük parselde

yaklaşık 35 dönüm kapalı alan-
da kurulmuştur.Tesis 1120 adet
sağmal ve totalde 3000 baş
hayvan kapasiteli ahırları  ve ta-
mamına 1 yıl yetecek kapasite-
de kaba yem depoları ve revir,
idari bina ve sağımhane bölüm-
leriyle hizmet vermektedir. 
İşletme 15.000 ton silaj depola-
yacak kapasitede silaj kuyuları-
na sahiptir. İşletmede sağım sis-

temi olarak 2x24 paralel Westfa-
lia / Gea Sağım Sistemi ve Japy
/ Gea soğutucu süt tankları süt
sağım yönetimi; İtalyan Storti
kendi yürür 20 m²  yem karma
ile de besleme yönetimi yapıl-
maktadır. İşletme ilk grup hay-
van ithalatını;son 5 ve 10 yıllık
zaman dilimlerinde, Amerika’nın
bulunduğu eyaletlerdeki super-
milk ve supergenetik ödüllerini
almış çiftliklerinden 312 adet da-
mızlık Holstein gebe düve geti-
rerek yapmıştır. İkinci grup itha-

latını ise 2014 yılının Kasım ayın-
da 309 adet damızlık gebe düve
ile gerçekleştirmiştir. 
Hayvanların getirilmesini mütea-
kiben hastalıklardan ari işletme
sertifikasının alınması için İl Gı-
da Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü’ne başvurulmuş sonuç ola-
rak gerekli testlerin yapılmasını
müteakiben işletme hastalıklar-
dan ari işletme statüsüne geç-
miştir. Bununla birlikte 2016 yılı
Ağustos ayı itibariyle yönetim
sisteminde oluşturulan gerekli
düzenlemelerin ardından yine İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü’ne başvurulmuş ve ge-
rekli denetimlerden başarıyla

geçilerek Sevkar Hayvancılık
Bursa’nın 2 AB Onaylı işletme
sertifikasına sahip işletmeden
birisi olarak hizmet vermeye
başlamıştır. İşletme bünyesinde
Ağustos sonu 2016 itibarı ile
622 sağmal inek 244 gebe düve
133 dişi dana 110 dişi buzağı 33
tosun 130 erkek dana 132 erkek
buzağı ve totalde 1404 adet
hayvan varlığı mevcuttur

İşletmenin hedefleri
- Karlılık amacıyla mümkün olan
en kısa sürede 1.120 sağmal
kapasitesine ulaşmak hedeflen-
mektedir.
- Bu sayede günlük süt satışı

Sevkar Hayvancılık 2014 yılında Bursa ili Karacabey ilçesi 
Fevzipaşa Mahallesinde 250 dönüm arazi üzerine kurulmuştur.

SEVKAR HAYVANCILIK
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arazide basit ahır yöntemiyle
kurulacak düve damlarında ge-
tirilecek düveler serbest sistem-
de bakılacaktır. Doğumları mü-
teakiben yavrular aynı bölümler-
de anneleriyle birlikte annelerini
emerek yaklaşık 8 ay boyunca
yaşayacaktır. Bu besi yöntemiy-
le anneler sağılmayacak ve eks-
tra işçi ve sağımhane materyali
olmadan yavrular ise büyük
besleme maliyetleri olmadan

uzun süre beslenebileceklerdir.
8 Aylık serbest besleme döne-
mine müteakiben erkek yavrular
besi damlarına alınacak ve yak-
laşık 5 aylık yoğun besi dönemi
sonunda 340-360 kg. karkas et
ağırlığında kesime gönderile-
cektir. Dişi düvelerin serbest
beslenmesine devam edilecek
14-15 aylık dönemde tohumla-
nacak gebe kalmalarına mütea-
kiben 4-5 aylık gebe iken satışa
sunulacak ya da sürüye katıl-
ması hesaplanan miktarları sü-
rüye katılacaktır.

40.000 litrelere ulaşacaktır.
- İşletme tam kapasiteye ulaş-
masıyla birlikte genetik seleksi-
yon şansını arttırarak tüm sürü
günlük süt ortalamalarında ki 40
litre çıtasını daha da yukarılara
taşımayı hedeflenmektedir. 
- Tam kapasiteye ulaşılması ile
birlikte hem inek, hem de gebe
düve satabilir hale gelinmesiyle
damızlık süt hayvanı yetiştiren
çiftlikler için en karlı kalem he-
define ulaşılmış olacaktır.
Tüm bu bilgiler ışığında Sevkar
Hayvancılık süt ortlamalarının
40 litrelere ulaşması, buzağı
ölüm oranlarının %1-2 seviyele-
rinde kalması, sürü gebelik
oranlarının yüksekliği ve sonun-
da gelinen hayvan varlığı sayıla-
rının son hali ayrıca reforme sü-
rünün yıllık %7 lerde kalmasıyla
hatırı sayılır başarılı verilere ulaş-
mış ve aldığı Ari İşletme ve AB
Onaylı Çiftlik belgeleriyle Türki-
ye Damızlık Holstein üreten çift-
likler arasındaki farkını ve başa-
rısını perçinlemiştir.

Sevkar hayvancılık 
limousin besi düvesi
yetiştiriciliği projesi
Proje yurt dışından dünyaca ge-
netik yapısı kabul edilir ve serti-
fikalı üretim çiftliklerinden getiri-
lecek Limousin ırkı gebe düve-
lerin yavrularından erkek mater-
yalin besilik, dişi materyalin ise
damızlık olarak değerlendirilme-
sini kapsamaktadır. 
İşletmenin sahip olduğu 350 dö-
nüm arazinin 88 dönümü süt
hayvancılığı için kullanılmakta-
dır. Geriye kalan 250 dönüm



Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Sn. Adnan Yıldız’ın
açılış konuşmasının ar-

dından yapılan oylamada;
Divan Başkanlığı’na Sn. Fedai
Yüksel, Kâtipliğe Sn. Ömer Be-
şer, Oy Sayım Memurluğu’na
Sn. Erkan Ört getirildi.  
Sn. Yıldız konuşmasına başla-
madan önce, derneğimizin dü-
zenlediği etkinliklere zaman ayı-

rıp iştirak
eden üye-
l e r i m i z e
teşekkür-
lerini sun-
du. Derne-
ğ i m i z i n ,
2009 yılın-
dan bu za-
mana yü-

rüttüğü Yönetim Kurulu Başkan-
lığı görevini devretmenin zama-
nının geldiğini belirterek;
Görevi süresince, TÜSEDAD’ın

bilinirliği için yaptığı
icraatları hatırlatarak
bu süre zarfında
kendisine destek
olan tüm üyelerimize
gösterdikleri ilgi için
minnettar olduğunu
dile getirdi.
Sn. Yıldız konuşma-
sına göreve yeni se-
çilen Yönetim Kurulu ekibine
başarılar dileyerek, her zaman
destekçileri olacaklarını bir kez
daha vurgulayarak son verdi.
Sn. Fedai Yüksel, Yönetim Ku-
rulu ve Denetim Kurulu faaliyet-
lerinin okunması ve ibra edilme-
si için Genel Sekreterimiz Sn.
Atilla Celep’i kürsüye davet etti. 
Sn. Celep üyelerimize,
6. Olağan Genel Kurul Toplantı-
sı’ndan bu zamana gerçekleşti-
rilen faaliyet raporunu (5 tane
yönetim kurulu toplantısı, 3 adet
bilgilendirme semineri, basında

çıkan haberlerimiz,
yer aldığımız TV
Programları, ger-
çekleştirdiğimiz zi-
yaretler ve katıldığı-
mız toplantılar vb.)
tüm ayrıntıları ile ak-
tardı. 
Bunların yanı sıra,
denetim kurulu ra-

porları ve 2016-2017 yılları ara-
sında gelir-gider hesapları katı-
lımcılar ile paylaşıldı. 
Sn. Celep, 8 yıldır üstlendiği
Genel Sekreterlik Görevi boyun-
ca, derneğimiz için ellerin-
den gelenin en iyisini yap-
maya çalıştıklarını ifade etti
ve tıpkı Sn. Yıldız gibi yeni
göreve gelecek olan yöne-
tim kuruluna başarı ve des-
tek mesajları vererek söz-
lerini noktaladı.
Daha sonra Yönetim Kuru-
lu asil ve yedek, Denetle-

me Kurulu’nun asil ve yedek
üyelerin seçimine gidildi. 
Seçim sonucunda belirlenen
yeni dönem Yönetim Kurulu
üyeleri tek tek söz alarak kendi-
lerini daha de-
taylı tanıttılar. 
Yeni Yönetim
Kurulu Başkanı-
mız Sn. Sencer
Solakoğlu üye-
lerimize hitaben
yaptığı konuş-
masında;
Her gün yoğun

Ramada Şişli Otel & Suites’te, 14.01.2017 Cumartesi günü gerçekleştirilen   Olağanüstü Genel Kurul toplantımız, üyelerimizin yoğun ilgisi ile karşılandı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız ile başlayan   toplantımız, divan heyetimizin seçimi ile devam etti.

TÜSEDAD Olağanüstü Genel  Kurul Toplantısı yapıldı…
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Adnan YILDIZ

Atilla CELEP

Müslüm DOĞRU

Hüseyin BAŞ

Gürhan SÖNEY



iş gücüyle çalış-
tığımızı fakat
ürettiğimiz ürü-
nün hakkını ala-
madığımızı dile
getirdi.
Yeni dö-
nemde, sa-
dece sivil
toplum ör-

gütü olmaktan ziyade, üye-
lerimizin dertlerini dinleyen
ve beraber çözüm arayan
bir yapı olmamız gerektiği-
nin altını çizdi. 
Sn. Solakoğlu konuşmasının
devamında, Yönetim kurulu
üyelerimizin Türkiye’ nin farklı
bölgelerinden seçmeye özen
gösterdiklerini, kaliteli damızlık

ve kaliteli süt üreten çiftliklerin
birçoğunun derneğimize üye ol-
duğunu, yeni çalışma arkadaş-
larımızın desteğiyle çiftlikleri
temsil eden derneğimizin üye

sayısını arttır-
mak istedik-
lerini ve yıl
sonuna ka-
dar 450 üye
sayısına ulaş-
mayı hedefle-
diklerinin de
altını çizdi.
Sn. Solakoğ-

lu eğitim seminerleri düzenlen-
mesinin gerekliliğine
vurgu yaparak, İsra-
il’de uygulanan “Süt
Ligi” projesini kendi

üyelerimiz ara-
sında da uygu-
layabilecekleri-
ni dile getiren
S o l a k o ğ l u ;
“kendi aramız-
da tatlı bir re-
kabet olabile-
ceğine inanı-
yorum. Oluştu-
rulacak bu projede, herkes ne
kadar süt ürettiğini, ne kadar
başarılı olduğunu görebilecek
ve üretimi arttırma hedefi ger-
çekleşecektir” dedi. 
Sn. Sencer Solakoğlu konuş-

masına son verir-
ken yeni dönemde
çalışma arkadaşla-
rıyla ve üyelerimi-
zin destekleriyle
derneğimiz adına
daha güzel proje-
lere imza atacakla-
rını belirtti.

Seçim Sonucunda belir-
lenen yeni dönem Yöne-
tim Kurulu listemiz aşağı-
daki şekildedir:

Ramada Şişli Otel & Suites’te, 14.01.2017 Cumartesi günü gerçekleştirilen   Olağanüstü Genel Kurul toplantımız, üyelerimizin yoğun ilgisi ile karşılandı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız ile başlayan   toplantımız, divan heyetimizin seçimi ile devam etti.

TÜSEDAD Olağanüstü Genel  Kurul Toplantısı yapıldı…
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Gürhan SÖNEY

Aybars TUNALI

Sencer SOLAKOĞLU

H.Hüseyin BAYRAKTAR

Turan BALBABA

YENİ DÖNEM
YÖNETİM KURULU 

1. Sencer Solakoğlu
Feyz Hayvancılık 
Yönetim Kurulu Başkanı

2. Aybars Tunalı
Sevkar Hayvancılık
Genel Sekreter

3. Gürhan Söney
Gaia Tarım

4. Hüseyin Bayraktar
Bayraktar Süt 
Üretim Çiftliği

5. Müslüm Doğru
Doğru Tarım

6. Turhan Balbaba
Madatel Hayvancılık

7. Hüseyin Baş
Müsellim Tarım
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Sığırlarda hangi belirtiler 
kuduzdan şüphe ettirir? 
Hastalığın oluşumu virüsün vü-
cuda girme noktasına (beyne
uzaklığına) ve alınan virüsün yo-
ğunluğuna bağlı olarak değişe-
bilir. Genelde 3 hafta ile 6 ay
arasında hastalık belirtileri olu-
şur. Aşırı salya, davranış deği-
şiklikleri, sese ve hareketlere
karşı duyarlılık artışı, sık sık bö-
ğürme, gıda niteliğinde olmayan
maddeleri (yemlik, kova, zincir,
demir veya tahta parçaları) ke-
mirme – ısırma, kızgınlık ve çift-
leşme isteği artışı, sürekli dışkı
ve idrar yapma pozisyonu alma-
sı, şuursuz hareketler ve saldır-
ganlık dikkati çeker. Bakışları
sert ve  ve vahşi bir mizaça bü-
rünmüştür. Saldırganlık formu
hızlı bir şekilde aniden felç for-
muna dönüşür ve bazen saatler
içersinde hayvan ölür. Felç for-
munda yürürken tökezleme, sa-
ğa sola sallanma, öne doğru fel-
cin ilerlemesi, hayvanın dış uya-
rımlara cevap vermemesi, aşırı
salya gelmesi, ses kısıklığı, hay-
van esnermiş gibi sürekli ağzını
açması son dönemde tam felç
ve birkaç günle -10 gün içerisin-
de ölüm oluşur. Ani davranış de-
ğişikliği gösteren, bilinçsiz  şe-
kilde böğüren, sese, ışığa karşı

İnsanoğlunun adını duydu-
ğunda bile tüylerini ürper-
ten, geri dönü- şümü hemen

hemen imkansız, lyssa - vi-
rus’un neden olduğu öldürücü
sinir sistemi hasarı ile karakteri-
ze zoonoz (insanlara bulaşabi-
len) bir hastalıktır. Maalesef ül-
kemiz kuduz açısından ende-
mik ülke olarak kabul edilmek-
tedir. Şu an bile Karacabey, Ke-
malpaşa, Balıkesir gibi birçok
bölgemizde sığırlarda kuduz
vakaları bildirilmektedir. Hasta-
lığın bulaşmasında virüsle en-
fekte tilki gibi yabani hayvanlar,
köpek, kedi önemli rol oynar.
Vampir yarasaların bulunduğu
ülkelerde (Amerika..) yarasalar
hastalığın bulaştırılmasında do-
ğal taşıyıcılardır. Ülkemizde sı-
ğırlarda oluşan kuduz olguların-
daki öncelikli bulaşma kaynağı
tilki, çakal olmak üzere diğer
yabani memelilerdir.

Hastalık nasıl bulaşır?
Enfekte hayvanın salyasında
her zaman virüs bulunmadığı
için her salya ile temas da ku-
duz hastalığı oluşmaz. Isırmaya
olmaksızın virüs içeren salyanın
açık yaraya teması ile hastalık
bulaşabilir. Ayrıca çiğ sütlede
bulaş söz konusudur. Kuduz vi-
rüsü sağlam deriden geçemez,
ısırılan veya virüsle temas eden
hayvanların hastalığa yakalan-
ma oranı salyadaki virüs yo-
ğunluğu, yaranın derinliği ve
bölgedeki sinir ağı ile yakından
ilgilidir. Bulaşmada önemli rol
oynayan karnivorların (tilki, kö-
pek, kedi, çakal….) kuduz be-
lirtisi göstermeden önceki yak-
laşık 12 gün boyunca salyala-
rında virüs bulunması hastalığın
yayılımında son derece önemli
bir noktadır. Çok nadir olarak
solunum yolu ile bulaşlar mey-
dana gelebilir.Özellikle ilkba-
har, yaz sonu ve sonbaharda
hastalığın oluşumunda artış gö-
rülmektedir.

dan belirlenen kıymetlerinin
beşte dördü, hayvanların sahip-
lerine tazminat ödenir. Kuduz çı-
kan işletmelerde sığırlar 6 ay ko-
yun ve keçiler 3 ay karantinada
tutulur. Müşahede altındaki hay-
vanlar ile bu hayvanların ait ol-
duğu işletmedeki tüm hayvanla-
rın sütleri imha edilir.

Kesin tanı nasıl yapılır?
Hastalığın kesin tanısı için hay-
vanın başı veya beyninin uygun
koşullarda laboratuara gönderil-
mesi gereklidir. Kuduz şüpheli
bir ısırık mevcut ise bölge bol
sabun ile yıkanmalı takiben al-
kol ve povidin iyot gibi  uygun
bir antiseptikle temizlenmelidir. 

Hastalıktan çiftlik hayvan-
larımızı nasıl koruyabiliriz?
Hastalıktan korumada temel ku-
ral işletme içerisine yabani hay-
van girişinin engellenmesi, ke-
mirgen mücadelesinin yapılma-
sıdır. Hastalığın yoğun görüldü-
ğü bölgelerde hayvanlara dü-
zenli olarak kuduz aşısı uygu-
lanmalıdır. Ayrıca  işletmelrde
bulunan kedi köpek gibi evcil
hayvanlarında düzenli aşılan-
masına özen gösterilmelidir. Ku-
duz şüpheli hayvanın bulundu-
ğu işletmelerde hayvanlarla
doğrudan veya dolaylı olarak te-
mas eden tüm insanlarında en
kısa sürede ilgili sağlık kuruluş-
larına başvurmalı son derece
önemlidir. Yalnızca insan sağlı-
ğını değil hayvan sağlığında şid-
detle tehdit eden kuduz hastalı-
ğına karşı siz değerli hayvan ye-
tiştiricilerimizin bilinçli olması,
yakın çevresindeki kişileri de bi-
linçlendirmeleri son derece
önemlidir. Sinirsel veya davra-
nış bozukluğu gösteren hayvan-
larınız olduğunda, öncelikle
kendi ve yakınlarınızın sağlığını
riske atmadan derhal veteriner
hekim meslektaşlarıma haber
vermeyi unutmayın. Sağlıkla,
bereketli bol kazançlar dilerim.

aşırı duyarlılık gösteren,  gıda ni-
teliğinde olmayan maddeleri ke-
miren ve dışkı- idrar yapar mış
gibi sürekli kuyruğunu kaldıran
hayvanlar varsa KUDUZ’dan
şüphe edin ve Veteriner hekime
derhal haber verin. Kuduz kesin
klinik tanı zor olan ama en kü-
çük bir sinirsel belirtide dahi göz
önüne alınması gereken bir has-
talıktır. Özellikle kurşun zehirlen-
mesi, sinir sistemini etkileyen di-
ğer zehirlenmeler, enfeksiyonlar
ve metabolik hastalıklarla karış-
tırılabilir. Bu nedenle meslektaş-
larımın sinirsel belirti gösteren
hayvana yaklaşırken gerekli ko-
ruyucu önlemleri (maske, göz-
lük, eldiven) aldıktan sonra mua-
yene etmelerini tavsiye ederim.

Kuduz hastalığında taz-
minat ödenir mi? Karan-
tina süresi ne kadardır?
Kuduz hastalığı ihbari mecburi
ve tazminatlı bir hastalıktır. Ku-
duz hastalığından dolayı belirle-
nen miktarlar üzerinden Kuduz
hastalığına yakalandığı labora-
tuvar muayenesi ile tespit edilen
sığır, koyun ve keçiler ile kuduz
olduğu tespit edilen hayvan ta-
rafından ısırıldığı için öldürülen
sığır, koyun ve keçilerin yerel
kıymet takdir komisyonu tarafın-

Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK 
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, sezsen@uludag.edu.tr

Bölgemizdeki çiftlik 
sahiplerinin dikkatine - 

kuduza karşı tedbirlerinizi alın

Haff köpüklü salivasyon ve ürkek bakış (S  Şentürk, İ. Türkmen, 2016)







G ıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Faruk Çelik,
bitkisel ve hayvansal

üretimde kayıplara neden olan
doğal risklerin önlenmesi ama-
cıyla Tarım Sigortaları Havuzu
(TARSİM) tarafından sigorta
kapsamına alınacak riskler,
ürünler, bölgeler ile devlet tara-
fından sağlanacak prim desteği
miktarlarında 2017 yılında hem
kapsam hem de oransal olarak
ciddi değişiklikler olacağını bil-
dirdi.
AA muhabirine açıklamalarda
bulunan Çelik, çiftçilerden gelen
talepleri göz önüne alarak dev-
let destekli tarım sigortalarının
kapsamını genişlettiklerini, her
yıl Bakanlar Kurulu kararıyla ye-
nilenen tarım sigortaları uygula-
malarının, yeni kararın çıkmasıy-
la beraber, gelecek sene birçok
yeniliği içereceğini, bu değişik-
liklerin aynı zamanda tarım si-
gortalılık oranının yükselmesine
katkı sağlayacağını söyledi.
Bitkisel ürünlerle ilgili bu sene
dolu ana riski, fırtına, hortum,
yangın, heyelan, deprem, sel ve
su baskını ek risklerinin yanı sı-
ra, isteğe bağlı olmak üzere açık
alanda yetiştirilen meyvelerin
don riskinin de teminat kapsa-
mında olduğunu hatırlatan Çe-

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarım sigortaları kapsamında 
2006-2016 arasında yaklaşık 7 milyon 277 bin poliçe oluşturulduğuna dikkati çekti.

lik, gelecek sene olgunlaşma ve
hasat döneminde meydana ge-
len yağışlar nedeniyle kiraz ürü-
nü; dolu, yangın, fırtına, hortum,
heyelan, deprem, sel ve kar
ağırlığı nedeniyle meyve ağaç-
ları ve asmaların kendisinin ilk
kez teminat altına alınacağına
dikkati çekti.

"Hayvan hırsızlığı teminat 
kapsamına alınacak"
Çelik, geçen dönemde büyük-
baş ve küçükbaş hayvanların
ölüm riskine karşı hayat sigorta-
sı kapsamında olduğunu ancak
her tür tedbirin alınmasına rağ-
men, kontrol edilemeyen bazı
durumlarda meydana gelen hır-
sızlık olaylarının yetiştiricilerin
mağduriyetine yol açabildiğini
vurgulayarak, bu çerçevede is-
teğe bağlı olmak üzere hırsızlık
veya hırsızlık teşebbüsü sonucu
hayvanda meydana gelen za-
rarların da 2017'de ilk defa temi-
nat kapsamına alınacağının altı-
nı çizdi.

"Açık ve yarı açık sis-
temde yetiştirilen kü-
mes hayvanları da temi-
nat kapsamında"
Bu sene kapalı sistemde üretim
yapılan, biyogüvenlik ve hijyen

tedbirleri alınmış tesislerde ye-
tiştirilen kümes hayvanlarının
ölüm riskine karşı teminat kap-
samında olduğunu anımsatan
Çelik, yeni kararla gelecek dö-
nemde ilk kez açık ve yarı açık
sistemde yetiştirilen kümes hay-
vanlarının da ölüm riskine karşı
teminat kapsamına alınacağına
işaret etti.

"Buğdayda 'İlçe Bazlı
Kuraklık Verim Sigorta-
sı' uygulanacak"
Çelik, TARSİM'in ülke genelinde
buğday ekimi yapılan kuru tarım
alanlarında artık "İlçe Bazlı Ku-
raklık Verim Sigortası" uygulaya-
cağını ifade ederek, başta ku-
raklık olmak üzere, don, sıcak
rüzgar ve sıcak hava dalgası,
aşırı nem, aşırı yağış risklerinin
Türkiye'de stratejik öneme sa-
hip buğdayın üretiminde büyük
kayıplara yol açabildiğini, yeni
uygulamayla kuru tarım alanla-
rında buğday üretiminde bu
risklerin teminat altına alınacağı-
nı bildirdi.

"Prim desteği 
oranlarında artış olacak"
Ürünlerle ilgili belirlenen riskler
için 2016'da verilen sigorta pri-
minin yüzde 50'si oranındaki

prim desteği uygula-
masına 2017'de de de-
vam edileceğini belir-
ten Çelik, şöyle devam
etti: "2016 yılında açık
alanda yetiştirilen mey-
velerde çiçeklenme ev-
resinin don riski kapsa-
mına alınması sebebiy-
le risk maliyetindeki ar-
tışlar ve çiftçinin ödeye-
ceği prim de dikkate
alınarak, 2017'de veri-
len prim desteğine ila-
ve olarak, sadece don
riski primine üçte bir
oranında ek prim des-
teği verilecek. Bunun
yanı sıra 2017 yılında ilk
defa uygulamaya konu-

lacak kuru alanlarda yetiştirilen
buğday ürünü için İlçe Bazlı Ku-
raklık Verim Sigortası'nda sigor-
ta priminin yüzde 60'ı oranında
prim desteğini devlet olarak biz
karşılayacağız."

"Devlet destekli tarım
sigortasına olan ilgi her
geçen gün artıyor"
Üreticilerin devlet destekli tarım
sigortasına olan ilgisinin her ge-
çen gün arttığını anlatan Çelik,
tarımda doğal risklerin bitkisel
ve hayvansal üretimde önemli
derecede ekonomik kayıplara
sebep olabildiğini, Tarım Sigor-
taları Kanunu doğrultusunda or-
taya koyulan sigorta uygulama-
larıyla, doğal riskler karşısında
oluşan mağduriyetlerin gideril-
mesini amaçladıklarını vurgula-
dı. Tarım sigortası yaptıran çift-
çilerin sigorta primlerinin her yıl
belirlenen oranlarda devlet tara-
fından desteklenmesiyle, az bir
katkıyla ürünlerini sigorta yaptır-
ma alışkanlığını kazanarak za-
rarlarını giderdiklerini ifade eden
Çelik, böylelikle ihtiyaç duyduk-
ları ekonomik ve sosyal güven-
ceye kavuştuklarının altını çizdi.

"TARSİM kapsamında
10 yılda 7,3 milyon 
poliçe oluşturuldu"
Çelik, tarım sigortaları kapsa-
mında 2006-2016 arasında yak-
laşık 7 milyon 277 bin poliçe
oluşturulduğuna dikkati çeke-
rek, bu çerçevede 2,6 milyar lira
devlet desteği sağlandığını ve
3,2 milyar lira tazminat ödemesi
gerçekleştirildiğini belirtti. Bu
kapsamda üretilen toplam si-
gorta prim miktarının, yıllar itiba-
riyle artış göstermesinin de üre-
ticilerin bu konudaki duyarlılığını
gösterdiğine işaret eden Çelik,
2017 yılına ilişkin tarım sigorta-
ları düzenlemesinin, teklifin im-
zalanıp Bakanlar Kurulu kararı
olarak Resmi Gazete'de yayım-
lanmasıyla uygulamaya geçe-
ceğini kaydetti.

Tarım sigortalarının kapsamı genişliyor
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milyon TL, hayvan gen kaynakları için
7 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım
desteği için 57 milyon TL, sertifikalı fi-
dan kullanım desteği için 3 milyon TL
ve lisanslı depoculuk desteği için 4 mil-
yon TL olmak üzere toplam 2 milyar
118 milyon liralık hibe desteği verile-
cek. Destek ödemeleri bugün
18.00’den sonra üreticilerimizin hesap-
larına aktarılacak. 
Ödemelere, T.C. kimlik numarasının
son hanesine göre önümüzdeki hafta
da verilmeye devam edilecek. 1 Ocak
2017 tarihinden itibaren başlayan öde-
meler de dahil edildiğinde üreticilerimi-
ze ödenen meblağ tutarı 2.8 milyar
TL’yi bulacak. Böylelikle 2017 yılı için
üreticilerimize vermeyi planladığımız
toplam 12,8 milyar TL’lik tarımsal hibe
desteğinin yüzde 22’lik kısmını ödemiş
olacağız.”
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Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Faruk Çelik,
tarımsal destekleme

ödemelerine ilişkin yazılı açık-
lamada bulundu. 2017 yılı ta-
rımsal destekleme ödemeleri
kapsamında bugünden iti-
baren üreticilere toplamda 2
milyar 118 milyon TL’lik
ödeme yapılacağını kayde-
den Çelik, açıklamasını şu
şekilde sürdürdü:
“Ödemeler kapsamında;
mazot desteği için 722,7
milyon TL, gübre desteği
için 877 milyon TL, hubu-
bat ve bakliyat desteği
için 197 milyon TL, yem
bitkileri desteği için 240
milyon TL, hayvan has-
talıkları tazminatı için 10

Ekim, Kasım, Aralık 2016

Çiftçilere 2 milyar 118 milyon TL'lik
destek ödemesine başlanıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal destek kapsamında üreticilere
toplamda 2 milyar 118 milyon TL’lik ödeme yapılacağını söyledi.
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artışı olan ürün sayısı sadece
12’de kalırken, enflasyonun al-
tında fiyat artışı veya düşüşü
olan ürün sayısı 22 oldu.
Üreticide en fazla fiyat düşüşü
yüzde 52,73 ile kuru soğanda
görülmüştür. Kuru soğandaki
fiyat düşüşünü 33,33 ile kuru
kayısı, yüzde 30,39 ile elma,
yüzde 23,71 ile kuru üzüm,
yüzde 23 ile limon, yüzde 21,39
ile domates, yüzde 20,69 ile ıs-
panak, yüzde 20 ile lahana,
yüzde 18,28 ile pırasa, yüzde
17,86 ile zeytinyağı, yüzde
16,94 ile marul, yüzde 16,11 ile
yeşil soğan, yüzde 9,89 ile kar-
nabahar, yüzde 9,57 ile süt,
yüzde 7,14 ile kuru incir, yüzde
6,35 ile Antep fıstığı, yüzde
2,04 ile pirinç, yüzde 0,26 ile iç
fındık takip etti.”

Fiyat değişiminin 
nedenleri
Yıllık bazda üretici fiyatlarında

en fazla fiyat artışının patlıcan-
da görüldüğünü, patlıcanın ya-
nı sıra salatalık, nohut, kabak,
yumurta ve sivri biberde de fi-
yat artışları yaşandığını vurgu-
layan Bayraktar, şu bilgileri
verdi: 
“Bilindiği üzere 2015 yılı Aralık
ayında, yaşanan uçak krizi son-
rası Rusya, belirlediği Türk mal-
larına ambargo kararı açıklamış,
bu kararın ardından üretici fiyat-
ları hızla düşmüştü. Ambargo
kapsamında olmayan patlıcan,
biber gibi ürünlerin de fiyatı ge-
riledi. 
Rusya’nın ambargo kararı son-
rası fiyatların düşük seyrettiği
2015 yılının Aralık ayına göre,
2016 yılı Aralık ayının kıyaslama-
sı yapıldığı için patlıcan, salata-
lık, kabak, sivri biberde yıllık fi-
yat artışı baz etkisi nedeniyle
fazla görünmektedir.

Türkiye Ziraat Odaları Bir-
liği (TZOB) Genel Başka-
nı Şemsi Bayraktar, tüke-

tici enflasyonunun yüzde 7’ler-
de seyrettiği bir ortamda çiftçi-
nin ürettiği ürünlerin yarıdan
fazlasının fiyatının son bir yılda
azaldığını bildirerek, “çiftçimiz,
bin bir emekle ürettiği ürünleri-
nin önemli bir bölümünü hak
ettiği değerden elden çıkara-
mamıştır. 2016 yılında, üretici-
de seçilmiş 34 üründen 18’inin
fiyatı bir yıl öncesine göre geri-
ledi” dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada
üretici market fiyatlarındaki yıllık
ve Aralık ayı değişimi değerlen-
dirdi. 2016 yılı Aralık ayı sonun-
da, 2015 yılı Aralık ayı sonuna
göre üreticilerde ise 34 ürünün
16’sında fiyat artışı, 18’inde ise
fiyat düşüşü, marketlerde 38
ürünün 24’ünde fiyatlarda art-
ma, 14’ünde azalma, hem mar-
ket hem üreticide fiyatı en fazla
artan ürünün patlıcan, en fazla
düşen ürünün ise kuru soğan
olduğunu belirtti.

Market fiyatlarındaki 
yıllık değişim
Market fiyatlarında, geçen yıla
göre en fazla fiyat artışının yüz-
de 57,43 ile patlıcanda görüldü-
ğünü belirten Bayraktar, şunları
kaydetti:
“Patlıcandaki fiyat artışını yüzde
55,22 ile nohut, yüzde 41,50 ile
kabak, yüzde 30,79 ile yeşil
mercimek, yüzde 30,74 ile sala-
talık, yüzde 25,82 ile sivri biber,
yüzde 24,79 ile yumurta, yüzde
21,55 ile kuru fasulye, yüzde
20,96 ile tavuk eti, yüzde 16,86
ile Antep fıstığı, yüzde 14,81 ile
kırmızı mercimek, yüzde 13,88
ile havuç, yüzde 12,73 ile mısır-
özü yağı, yüzde 11,16 ile ayçi-
çeği yağı, yüzde 9,22 ile dana
eti, yüzde 6 ile kuzu eti, yüzde
5,62 ile süt, yüzde 5,18 ile por-
takal, yüzde 4,69 ile kuru üzüm,
yüzde 4,32 ile zeytinyağı, yüzde
3,83 ile mandalina, yüzde 1,34
ile patates, yüzde 1,06 ile şeker,

Üretici market fiyatlarında 2016 yılı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 

üretici market fiyatlarındaki yıllık değişimi sizler için değerlendirdi.

yüzde 0,36 ile karnabahar izledi.
Kuzu eti, süt, portakal, kuru
üzüm, zeytinyağı, mandalina,
patates, şeker ve karnabahar
yıllık fiyat artışları, Kasım ayı iti-
barıyla yıllık yüzde 7 olan tüke-
tici fiyatları enflasyonunun altın-
da kaldı. Buna göre, enflasyo-
nun üstünde fiyat artışı olan
ürün sayısı marketlerde 15 ürün
olurken, fiyatı enflasyondan az
artan veya azalan ürün sayısı
23’ü buldu.
Markette en fazla fiyat düşüşü
yüzde 39,23 ile kuru soğanda
meydana geldi. Kuru soğanda-
ki fiyat düşüşünü yüzde 23,05
ile kuru incir, yüzde 19 ile iç fın-
dık, yüzde 17,45 ile lahana,
yüzde 16,52 ile elma, yüzde
14,51 ile domates, yüzde 11,11
ile ıspanak, yüzde 10,79 ile li-
mon, yüzde 10,18 ile pirinç,
yüzde 7,72 ile kuru kayısı, yüz-
de 7,55 ile maydanoz, yüzde
7,43 ile yeşil soğan, yüzde 5,64
ile pırasa, yüzde 5,27 ile marul
takip etti.”

Üretici fiyatlarındaki 
yıllık değişim
Üretici fiyatlarında, geçen yıla
göre en fazla fiyat artışının yüz-
de 95,36 oran ile patlıcanda gö-
rüldüğünü belirten Bayraktar, şu
bilgileri verdi: “Patlıcandaki fiyat
artışını yüzde 93,91 ile salatalık,
yüzde 65,17 ile nohut, yüzde
54,72 ile kabak, yüzde 45,82 ile
yumurta, yüzde 43,81 ile sivri bi-
ber, yüzde 36,74 ile patates,
yüzde 32,41 ile havuç, yüzde
24,53 ile maydanoz, yüzde
17,97 ile yeşil mercimek, yüzde
12,40 ile kuru fasulye, yüzde
8,33 ile mandalina, yüzde 4,33
ile dana eti, yüzde 4,23 ile kuzu
eti, yüzde 3 ile portakal, yüzde
0,73 ile kırmızı mercimek izledi.
Bu ürünlerden dana eti, kuzu
eti, portakal ve kırmızı merci-
mekteki yılık fiyat artışları da Ka-
sım ayı itibarıyla yıllık yüzde 7
olan tüketici fiyatları enflasyonu-
nun altında kaldı. Böylece, üre-
ticide enflasyonun üzerinde fiyat
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öncesi kontaminasyonun (örne-
ğin, Penicillium ve Aspergillus
türleri) yanı sıra hasat sonrası
(örneğin, Fusarium türleri) kon-
taminasyondan kaynaklanan
çok geniş bir mikotoksin aralığı-
na maruz kalırlar. Çok farklı mi-
kotoksinlere maruz kalınması,
hayvan performansı üzerinde
olumsuzluk yaratarak sinerjik et-
kilere neden olur.

Mikotoksinlerin 
hayvanlara olan 
zararlı etkileri:
• Küflerin oluşturduğu mikotok-
sinler, değişik kimyasal yapıları-
na bağlı olarak bir çok farklı et-
kiye neden olurlar. Bağışıklık
sistemini baskılamak, sinir siste-
mi, karaciğer ve böbrekler üze-
rine toksik etki yaratmak, yavru
atmalara sebep olmanın yanı sı-
ra kanserojenik ve mutajenik et-
kileri de söz konusudur.
• Yemlerde küflerin varlığında
hayvanların yem tüketimini aza-
lır. Böylece hayvanların perfor-
mansları ve verimleri (et-süt-yu-
murta) düşer.
• Fertilite olumsuz etkilenir ve

Mikotoksinler

Mikotoksin ile kontami-
nasyon riskini en aza
indirmek için çiftçilerin

alabilecekleri farklı önlemler var-
dır. İlk strateji, tarlada ya da de-
polama sırasında ortaya çıkan
mikotoksin kontaminasyonunun
önüne geçmektir. Ancak hasat
öncesi ya da depolama esna-
sında yemin mikotoksin konta-
minasyonunun engellenmesi ol-
dukça zordur. Bu nedenle miko-
toksin ile kontamine olmuş ye-
min sindirilmesi riskine karşı,
hayvanları koruyan farklı ticari
ürünler geliştirilmiştir.
Mikotoksinler, küflerin neden ol-
duğu toksik metabolizmalardır
ve hayvanlarda zehirlenmelere
neden olabilirler. Zararlı etkisi
kanıtlamış olan başlıca mikotok-
sinler şunlardır: aflatoksin (AFL),
trikotesenler (TCT), zearalenon
(ZEA), fumonisin (FUM), okra-
toksin (OT) ve ergo alkaloidleri.
Mikotoksinlere karşı ortaya çı-
kan duyarlılık, hayvan türü, cin-
siyeti, yaşı, genel sağlığı, bağı-
şıklık durumu, vb. göre değişik-
lik göstemektedir. Genel olarak,
monogastrik hayvanlar ile kıyas-
landığında ruminantlar, birçok
mikotoksine daha az duyarlıdır.
Çünkü ruminantların kendine
özgü rumen mikrobiyotası, mi-
kotoksinleri daha az toksik olan
metabolitlere dönüştürerek sa-
vunma zincirinin ilk halkasını
oluşturur. Ancak, ruminantların
uzun süre bo yunca ya da bir-
den fazla mikotoksin ile konta-
mine olan yemle beslenmek du-
rumunda kalması halinde üre-
tim (örneğin süt ve sığır eti), üre-
me ve büyüme bundan zarar
görebilir. 
Ruminant hayvan yemlerinin de
çoklu mikotosinlerle kontamine
olması olasıdır. Ruminant hay-
vanlar genelde yem bitkileri ve
(ıslak) yan ürünlerden yapılan
silajla beslenirler. Bundan dola-
yı, ruminant hayvanlar, hasat

küflerin çoğalmasına sebep
olurken, buna bağlı olarak mi-
kotoksin artışına neden olmak-
tadır. Sıcak ve kurak dönemde
mısır gibi bazı ekinler Fusarium
verticillioides ve Aspergillus fla-
vus tarafından bulaşıklığa açık
hale gelir. Bunun sonucu olarak
da fumosin ve aflatoksin ile
kontamine olan ekinler çoğal-
maktadır. Daha ılıman ve yağış
alan bölgelerde ise DON ve
ZEA oluşumuna neden olan
Fusarium culmorum ve grami-
nearum ile kontaminasyon artış
gösterir. 
1881 ve 2010 yılları arasında el-
de edilen ortalama değerler,
son aylarla kıyaslandığında dahi
sıcaklık ve yağış anlamında glo-
bal olarak her bölgede ciddi de-
ğişimler göstermektedir. Mart
2016’dan mayıs 2016’ya kadar
olan hava sıcaklıklarının, 1981
ile 2010 yılları arasındaki aynı
periyotlardan daha yüksek ol-
duğunu, grafiklerde (şekil 1)
açıkça görebilmekteyiz. Bunun
da ötesinde, bazı bölgeler nor-
malin üzerinde yağış alırken ba-
zı bölgeler ise normalin altında

döl veriminde azalma meydana
gelir. Yavru atma veya döl tut-
mama sorunları yaşanır.
• Mikotoksikozis sonucunda
hayvanlarda ölüm riski artar.
• Mikotoksinler süt, et, yumurta
gibi hayvansal ürünlerde zehirli
kalıntılar bırakırlar. Bu durum in-
san sağlığı için tehlike oluştur-
maktadır.

Son yıllarda değişen
hava koşulları mikotok-
sin riskini arttırıyor
Dünya’nın her tarafında insan-
lar, artan sıcaklık, kuraklık, çöl-
leşme ve şiddetli yağışlar şek-
linde değişkenlik gösteren hava
koşullarıyla mücadele etmekte-
dirler. Bu tutarsız hava koşulla-
rı, ekinlerin kalite ve verimleri
üzerinde oldukça olumsuz etki-
ler oluşturmaktadır. Doğal ola-
rak yem ve gıdanın kalitesi ve
güvenliği de düşmektedir. Gıda
güvenliğini tehlikeye atan en
önemli nedenlerden birisi, ekin-
lerin yüksek düzeyde mikotok-
sinle bulaşık hale gelmesidir.
Yükselen sıcaklıklarla beraber,
normal olmayan hava koşulları

Nihan Ganjuk & Dr. Mohammad Vadiei 
Kartal kimya & Nutrex nv

Mikotoksinler ve 
ruminantlar üzerindeki etkileri
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rasyonlarındaki değişimlerden
ya da rumen asidozu gibi me-
tabolik rahatsızlıklardan olum-
suz olarak etkilenmektedir. Ay-
rıca, bütün mikotoksinler, ru-
men mikrobiyatanın neden ol-
duğu enzimatik işleme tabi de-
ğildir. FUM ve ergot alkaloidleri
gibi bazı mikotoksinler, rumen-
den herhangi bir değişikliğe
uğramadan geçebilirlerken ba-
zı mikotoksinler ise rumen içe-
risinde mevcut molekülle aynı
ya da ondan daha toksik bir ak-
tiviteye sahip metabolitlere dö-
nüşürler. Örneğin, ZEA, daha
güçlü bir alfa-zearalenole dö-
nüşmektedir. Öte yandan, farklı
mikotoksinler (ör: patulin), anti-
mikrobiyal etkinlik gösterdiği
için, rumen mikrobiyotanın ha-
sar görüp değişmesine neden
olur.
Ruminant hayvanlardaki klinik
mikotoksikoz, rumen mikrobiyo-
ta ve (tamamen) zayıflatılmayan
mikotoksinler ile ilişkilendirilir.
Bu mikotoksinler, emildikleri yer
olan onikiparmak bağırsağına
ulaşabilirler ve bu durum, yük-
sek mikotoksin yüklemsi ile so-
nuçlanabilir. Ruminantlar, geçiş

kuraklık göstermektedir. Bunun
sonucu olarak da, bir sonraki
mahsul hasadında mikotoksin
seviyesinin oldukça yüksek ola-
cağı düşünülmektedir. Bütün
bunların yanı sıra hasattan önce
ciddi miktarda yağış alan ekin-
lerde, depolama sürecince olu-
şan mikotoksin seviyesi normal-
den daha fazla olmaktadır. Uy-
gun şekilde kurutulamayan ve
kontamine olmuş ekinlerde, mi-
kotoksin seviyesi birkaç gün
içerisinde dramatik bir şekilde
artış gösterecektir. Yemlerdeki
ve ekinlerdeki mikotoksin kon-
taminasyonunu en aza indirmek
için bazı önlemler alabiliriz. Ör-
neğin; (a) mikotoksin üreten
küflere karşı daha dirençli ekin-
leri tercih edebiliriz. (b) Mikotok-
sin üreten küflerin gelişimini, en
aza indirebilecek saklama ve
depolama koşulları oluşturabili-
riz. (c) Var olan mikotoksinlerin
zararlı etkilerini gidermeye yar-
dımcı olacak doğru bir mikotok-
sin bağlayıcı kullanabiliriz.

Ruminantların 
mikotoksinlere olan 
duyarlılığı
Rumintların, mikotoksinlere
olan duyarlılıklarının az olması,
büyük ölçüde sindirim sistemi-
ne giren mikotoksinlerin, ru-
men mikrobiyotasında gerçek-
leşen ön eliminasyona bağlıdır.
Rumen içerisinde bulunan  pro-
tozoa ve bakteriler, farklı miko-
toksinleri, daha az toksik bile-
şikler halinde metabolize ede-
bilir. Sağlıklı bir hayvanda, de-
oksinivalenol (DON) hızlıca da-
ha az toksik olan epoksite dön-
üştürülür. Ancak, rumen mikro-
biyotasında yapılan toksinlerin
etkisiz hale getirildiği bu işlem,
sınırlı bir kapasite dahilinde
gerçekleştirilmekte, hayvanların

spektrumlu etkilerine karşı hay-
vanları koruyan Free-Tox adın-
da bir ürün geliştirdi. Bu ürün,
özenle seçilmiş ve işlenmiş olan
silikatlar (yani asitle aktifleştiril-
miş bentonit), maya hücre du-
varları ve organik asitler ve tuz-
ların bir kombinasyonudur. Tür-
kiyede Kartal Kimya tarafından
sektöre sunulan Free-Tox, hava
koşulları ve artan bilinçlenmeyle
yükselen toksin bağlayıcı kulla-
nımında, kalite olarak çıtayı yük-
seltmeyi hedeflemektedir.
Süt ineklerinin doğal olarak
kontaminasyona uğramış yem
ile beslenmek durumunda ol-
dukları zaman, in vivo olumsuz
etkileri önlemek ya da azaltmak
amacıyla FreeTox’un etkisini
araştırmak üzere bir deneme
gerçekleştirilmiştir. 110 süt ine-
ği (ortalama 118 gün sütü olan)
üzerinde dört haftalık bir dene-
me gerçekleştirildi. İnekler mısır
silajı (30 kg), küspe (7 kg), ot si-
laj (8 kg), buğday (3.5 kg), pro-
tein premiksi (3.3 kg) ve kon-
santre (2 kg) ile beslendi. Ayrı-
ca soya fasulyesi, protein dü-
zenleyici olarak kullanıldı. Free-
Tox, bu protein düzenleyicisi
içerisinde, günlük 25 g/ inek /
gün bir doz elde etmek için 7,5
kg/ton doz şeklinde uygulan-
mıştır. Tedavi süresince, süt
üretimi, 26,2 kg/güne çıkmıştır
(Şekil 1). Ayrıca, protein içeriği
üzerinde kayda değer bir etkisi
olmuştur. Free-Tox, protein iç-
eriğini, 33.9 g/kg’dan 34.2
g/kg’a çıkararak %1’lik bir artış
sağlamıştır (Şekil 2). Sonuç ola-
rak, Free-Tox, hayvanları, miko-
toksinlerin zararlı etkilerine kar-
şı koruyarak, daha yüksek pro-
tein içeriğine sahip daha fazla
süt sağlamıştır.

döneminde ve diğer stres aşa-
malarında (yüksek çevresel sı-
caklıklar gibi) mikotoksinlere
karşı daha hassastırlar. Ayrıca,
yüksek verimli ineklerin, rumen
pH seviyesini azaltan ve geçiş
oranını artıran daha fazla oran-
da kuru madde tüketimi nede-
niyle daha hassas oldukları ka-
bul edilir. Bu da, rumende miko-
toksin etkinliğinin azaltılması iş-
lemleri için daha kısa süre ayıra-
bilmesine ve prosesin gerçekle-
şememesine sebep olur.

Önleme tedbirleri
Mikotoksin ile kontaminasyon
riskini en aza indirmek için çift-
çilerin alabilecekleri farklı ön-
lemler vardır. İlk strateji, ürünle-
rin henüz tarlada iken ya da de-
polanmaları sırasında mikotok-
sin kontaminasyonunun önüne
geçmektir. Ancak hasat öncesi
ya da depolama esnasında, ye-
min mikotoksin kontaminasyo-
nunun engellenmesi oldukça
zordur. Mikotoksin ile kontami-
ne olmuş yemin sindirilmesi ris-
kine karşı, hayvanları koruyan
farklı ticari ürünler geliştirilmiştir.
Nutrex, mikotoksinin geniş
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oldu. Peki, o zaman çiftlikler ne-
den zor durumda?
Ülkemizdeki işletmeleri ikiye
ayırabiliriz: 
Küçük işletmeler: 0-50 baş arası
Büyük işletmeler: 50 baş ve üstü
Küçük işletme yerine “aile işlet-
mesi” dediğimizde verilen karar-
ların sebepleri daha kolay anla-
şılıyor., Türkiye’deki hayvancılık
işletmelerinin %90’ını 0-50 baş
arası işletme sayısı oluşturuyor.
Bu durum büyük işletmelerin
problemlerinin çok da önemli
olmadığını düşündürebilir. An-
cak bu ülkemiz hayvancılığı için
geri adım atmak olur. Tüm ge-
lişmiş ülkelerde işletmelerin öl-
çek büyüttüğü ve profesyonel
bir yaklaşım ile verime odaklan-
dığını biliyoruz. Bizim de benzer
bir strateji gütmemiz gerekiyor.
Aksi halde uluslararası piyasa-
larda rekabetçi olamayız.
Tarım Bakanlığı’mızın hedefleri
açık ve net: 
1) İthalatçı konumundan ihra-
catçı konumuna gelmek

2017 yılı kaliteli süt üreten
çiftliklerimiz açısından be-
lirsizlikler içeriyor. Çiftlik

primleri geçen yıldan bu yana
düştü. Zaten kayıtlı olan sütü-
müzü bireysel pazarlık ile sana-
yiciye satıyor ve birlikler üzerin-
den pazarlamaya zorlanıyoruz
(aksi halde destek mahrumiyeti
oluyor). Birlik yaptığı pazarlık
sonucu, kalitesi yüksek süt için
de, kalitesi düşük süt için de tek
fiyata anlaşıyor. Kalitemizin kar-
şılığını alma şansımız kalmıyor.
Bu durumda kalitenin maliyetine
katlanmak yerine, kaliteyi dü-
şürmek daha ekonomik oluyor.
Peki neden?
Bakanlığımız 2016 yılında süt
problemini çözmek için kolları
sıvadı. Tarihte ilk defa Et ve Süt
Kurumu (ESK) regülasyon gör-
evini yerine getirdi ve müdahale
alımı yaptı. Hem de bunu birlik-
ler üzerinden yaptı. Birlikler, asıl
görevlerini yerine getirmek üze-
re ilk adımları bu sayede attılar.
Bu uygulama yerinde ve etkili

lar elimizde kalır. Onun için “Her
önüne gelen süt çiftliği kursun
ya da kapasite arttırsın; bu sütü
de süt fabrikaları almak zorunda
kalsın”. Ama nereye kadar?   
Süt satan mevcut çiftçiye: 
• Kapasitesine göre bir üretim
lisansı verilse;  
• Kapasite artışı bir izne tabi ol-
sa; 
• Süt piyasası bileşenlerinin her
yıl ortaklaşa öngörü ve beklen-
tisine göre üreticiye ek kapasite
verilse; 
devlet süt satın almak zorunda
kalmaz ve problemlerimizin bü-
yük bir kısmı çözülmüş olur. 
c) Fiyat endeksi: Yem*“X” =
Çiğ süt fiyatı: Ham maddeler-
den oluşan bir yem sepeti hazır-
lanıp, bu bir çarpan ile çarpılır.
Süt fiyatı tartışmalarına son ve-
rip asıl işimize yoğunlaşmamız
gerek. Çuval yem temel alınır
ise, çarpan 1.35x; hammadde
sepeti olursa çarpan 1.55x ol-
malıdır. Bu herkesi tatmin eden
bir çözüm olabilir. 

2) Kırsaldan kentlere göçün
tersine çevrilmesi:
Örnek: 1.000m² (1 dekar) arazi-
nin 15.000TL olduğu bir ovada,
tarım yerine araziyi satıp parayı
bankaya koysak, yıllık en kötü
şartlarda 1.500TL faiz geliri olur.
Hangi ürünü ekerek 1 dekar ara-
ziden -hiç risk almadan- 1.500
TL para kazanılıyor? Her yıl bu
kazancın garantisi var mı? 
Fransa’da sulu tarım yapılan 1
dekar arazinin ortalama fiyatı
1.000 Avro. Kirası da buna gö-
re. Bizim kaba yemde bu kira
fiyatları ile maliyetleri olması ge-
reken seviyeye çekmemiz im-
kânsız. 
Çözüm: Tüm tarımsal üretim ya-
pılan araziler SİT alanı ilan edilir;
meralar her yıl çiftçilere hayvan
sayısına göre tahsis edilir ve o
alanlarda yüksek verimli tarım-
sal üretim ile yem üretilir ise; arz

2) Kırsaldan kentlere göçün ter-
sine çevrilmesi
3) İşletmelerin ekonomik ölçeğe
ulaştırılması
Şimdi tek tek inceleyelim:

1. İthalatçı konumundan ihra-
catçı konumuna gelmek: 
a) Süt ve süt ürünlerinde reka-
betçi olabilmemiz için öncelikle
tarımsal üretimdeki maliyetlerin
düşmesi gerekiyor. Ancak yem
hammadde fiyatları rekabet etti-
ğimiz ülkelerin seviyesine düşer
ise rekabet edebiliriz. Tabii ki
verimliliğimizin de en az bu ül-
keler seviyesinde olması koşulu
ile. Bunun için üretimde verim-
liliği temel alan destekleme
programları yapılmalıdır. Verim-
lilik, en basit yoluyla, satılan süt
miktarının sağmal sayısına bö-
lünmesi ile hesaplanabilir.
b) Süt üretimi: Örneğin, ürünü-
müz süt yerine “araba tampo-
nu” olsun. İhtiyacın üzerinde
tampon üretirsek, araba fabrika-
sı bu tamponları almaz ve mal-

Sencer SOLAKOĞLU 
Feyz Hayvancılık Yönetim Kurulu Başkanı / TUSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Sütte istikrar nasıl sağlanır?
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İçimizden Biri

Bakanlığı çiftçiye ceza yazabi-
liyor. Küçük işletmeler gübrele-
rini tabiata salma şansına sa-
hip. Ancak bizler bu durumda
suç işlemiş kabul ediliyoruz.

Özet olarak
*Türkiye hayvancılığının gelece-
ği için en önemli etken verimli-
lik. Ölçmeden bu imkansız. Bu
anlamda Bakanlığımızın kurdu-
ğu ve devreye aldığı HAYBİS
sistemi çok önemli. Ancak, sis-
temin olması yeterli değil. Bu
sistemi kullanıp kayıt ve danış-
manlık işlerini yapacak kişilerin
bu işi çok ciddiye almaları mem-
leket meselesidir. Doğru bilinen
yanlışlardan uzaklaşarak mo-
dern üretim koşullarını çiftçimiz-
le paylaşmamız gerekiyor.
*Arz kontrolü olmadan fiyat
istikrarı sağlanamaz. İstik-
rar ve kar olmadan ölçek
büyüyemez ve uzun va-
dede sürdürülebilir ola-
maz.
*Tarımsal alanlarda arazi
fiyatları rekabet etmek is-
tediğimiz ülkelerin se-
viyesine gelmeden

talep dengesi Avrupa ülkeleri
düzeylerine çekilebilir. Bu konu-
da Tarım Bakanlığı’mızın attığı
cesur adımları takdir ediyoruz.
Umarız uygulama esnasında çı-
kacak sosyolojik problemleri
önceden düşünüp önlem almış-
lardır. Çünkü dikenli ve yabani
otlarla kaplı bir meraya hayvancı
adım atınca, mera bir anda çok
kıymetli oluyor. Köylü, hayvanı
olmasa dahi merayı tapulu ara-
zisi gibi görüyor. Bu konuda bi-
linçlendirme yapılması şart!

3) İşletmelerin ekonomik öl-
çeğe ulaştırılması:
Para kazanmayan bir fabrikayı
büyütür müsünüz? Tabii ki ha-
yır! Peki, çiftçinin neden ve nasıl
ölçek büyütmesini beklersiniz?
Mevcut sistemde ölçeği büyü-
tünce daha karlı olmuyorsu-
nuz. Tam tersine zararınız bü-
yüyor. Bu sebeple önce sektö-
rün para kazanması gerek. Pa-
ra kazanırsanız zaten ölçek
kendiliğinden büyüyecektir. 
Büyük işletmelerde çatıya ya-
ğan yağmur suyunun yer ile te-
mas etmesi sonucunda, Çevre

Hayal edin: 1 dekar alanda
2.500 kg mısır üretmeyi başar-
sak? Yapanlar var.. O zaman
biz de yaparız! 
Tarımda kalkınmamız için çiftçi-
liğe geleneksel yaklaşım yerine,
bir iş adamı bakış açısı ile yak-
laşmamız gerek. Bunu da an-
cak, gelecek nesillerimizin araş-
tırmacı, yenilikçi ve vizyon sahi-
bi bir eğitim ile elde edebiliriz.
Buna zemin hazırlamak da bu
neslin görevi olmalıdır. 
Bu önerilerin Sayın Bakanımız
Faruk Çelik Bey’in hali hazırda
sergilediği sonuç odaklı çalış-
maları ile gerçekleşmesi müm-
kündür. Kendisine başarılar dili-
yor ve biz çiftliklerin bu ülke
için ne kadar önemli olduğunu
tekrar vurgulamak istiyorum.

rekabet edemeyiz. Yüksek yem
maliyeti, düşük kar veya zarar
etmek anlamına gelir. Kar etme-
yen bir sektör gelişemez.
Bu çözümler olmadan, AB ülke-
lerinin istediği “tarımsal ürünler-
de serbest dolaşım” gerçekleşir
ise, Türkiye tarımı yok olma teh-
likesi ile karşı karşıya kalır. Gıda
fiyatlarının enflasyonda yarat-
tığı yukarı yönlü baskıyı verim
olmadan ortadan kaldıramayız.
Avrupa ile ancak böyle rekabet
edebiliriz. 
Türkiye’nin kalkınma hızını, ithal
girdi ile ihraç ettiğimiz ürünlerle
istediğimiz seviyeye getireme-
yiz. Verimli topraklarımızın po-
tansiyelini tam olarak kullanma-
yı başardığımız zaman kimse
Türkiye’nin önünde duramaz.
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Besnoitiosis; bir protoo-
zon olan Besnoitia bes-
noiti’nin neden olduğu

ve enfekte sığırlarda ödemlerin
oluşması ve deri lezyonları ka-
rakterize bir hastalıktır. Mortalite
oranı düşük olmasına rağmen
bazen enfeksiyonun seyri esna-
sında ölümler de görülebilmek-
tedir.  Hastalığın en önemli etki-
leri ise hasta hayvanlarda dola-
yısı ile de işletmelerde oluştur-
dukları kayıplardır. Enfekte hay-
vanlarda kondüsyonun bozul-
ması, zayıflama, süt veriminin
düşmesi, gebe hayvanların
abort yapması, boğalarda geçi-
ci infertilite ya da kalıcı bir şekil-
de sterilite şekillenmesi ayrıca
enfekte hayvanların derilerinin
sanayi değerinin düşmesine
bağlı olarak çok büyük ekono-
mik kayıplar meydana gelmek-
tedir. Bu hastalık işletmelere ço-
ğunlukla yeni satın alınan hay-
vanlarla girmektedir. Subklinik
olarak enfekte olan hayvanlar
düzgün muayene edilmez ve
enfeksiyon ortaya konulamaz-
sa; bu enfekte ha  yvanlar satın
alınarak işletmeye getirildiğinde
hastalık da işletmeye sokulmuş
olacaktır. Bu bakımdan özellikle
ülkeler arasındaki ithalat ve ihra-
catlarla artan hayvan trafiği has-
talığın yayılışında büyük bir
önem arzetmektedir.  
Çok yakın bir zamana kadar Av-
rupa ülkelerindeki birçok Veteri-
ner Hekim sığırlarda karşılaştık-
ları deri lezyonlarında besnoitio-
sis’i akıllarına bile getirmiyorlar,
ayırıcı tanıya ihtiyaç duymuyor-
lardı. Ancak son yıllarda özellik-
le enfeksiyondan ari bölgelerde
besnoitiosis’in ortaya çıkması
sonucunda bu durum değişmiş
ve hastalıkla ile ilgili önemli bir
farkındalık oluşmuştur. Bu bağ-
lamda Avrupa Gıda Güvenliği
Ajansı (EFSA) da besnoitiosis’in
Avrupa ülkeleri için yeni bir teh-

Ekim, Kasım, Aralık 2016

dit oluşturduğunu kabul etmiş-
tir. 1990’larda Portekiz ve İspan-
ya’da ortaya çıkan besnoitiosis
salgınları, daha sonraları Fran-
sa’da da tespit edilmiştir. Son
yıllarda ise daha önce hastalığın
görülmediği Almanya, Macaris-
tan, İtalya, İsviçre ve Hırvatistan
gibi ülkelerde de enfeksiyonlar
ortaya çıkmıştır. Bu ülkelerin dı-
şında hastalık İsrail, Rusya, Çin,
Kazakistan, Özbekistan ve Ve-
nezuela’da da görülmüştür.  
Sığırlar hastalığa neden olan B.
besnoiti’nin ara konağıdır. An-
cak parazitin son konağı tam
olarak bilinmemektedir. Bunun-
la birlikte aynı cinsde yer alan
diğer türlerden bazılarının son
konağının kedi olması nedeniy-
le bu tür için de son konağın
kedi olabileceği tahmin edil-
mektedir. 
Genel olarak sığırların, son ko-
nakların dışkıları ile atılan ookist-
lerin ağız yolu ile alınması, son
konakların ise ara konak sığırla-
rın taşizoit ve bradizoitleri bulun-
duran dokularını yemek suretiy-
le enfekte oldukları düşünül-
mektedir. Ancak parazitin son
konağı kesin bir şekilde ortaya
konulamadığından bu şekildeki
oral bulaşma da tam olarak sap-
tanabilmiş değildir. Diğer taraf-
tan at sineği ve ahır sineği gibi

Prof. Dr. Bayram ŞENLİK 
Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji A.B.D.

Sığırlar için 
yeni bir paraziter 
tehdit: Besnoitiosis

Hastalığın son yıllarda Avrupa’daki yayılışı

ları sığırlara uygulanan herhan-
gi bir tedavi sırasında veya ko-
runma amcıyla yapılan çeşitli
uygulamalarda iatrojenik olarak
da bulaşabilmektedir. 
Sığır besnoitiosis’i birbirini ta-
kip eden iki klinik formda orta-
ya çıkmaktadır. Bunlardan ilki
ateşin ve ödemlerin görüldüğü
akut dönemdir. ‘’Anazark evre-
si’’ olarak da adlandırılan bu
dönem enfeksiyodan sonraki
1-2 hafta içinde endotel hücre-
leri içinde bulunan taşizoitlerin
hızla çoğalmaları sunucunda
ortaya çıkmaktadır. Akut döne-
min ardından bu dönemi atla-
tabilen hayvanlarda ‘’sklero-
derma evresi’’ olarak da adlan-
dırılan kronik dönem başla-
maktadır. Bu dönemde patog-
nomonik doku kistleri oluş-
makta ve deri lezyonları şekil-
lenmektedir. 
Akut ateşli dönem (anazark
evresi): Hastalığın bu dönemi
yüksek ateş ile karakterize olup
(40.8-41.6 0C) buna bağlı ola-
rak gebe ineklerde abortlar şe-
killenebilmektedir. Depresif olan
hasta hayvanlarda yüzeysel lenf
yumrularında şişme, fotofobi,
gözyaşı akıntısı ve burun akıntısı
görülmektedir. Boğalarda testis-
ler ağrılıdır. 3-10 gün kadar sü-
ren bu ateşli dönemde taşizoit-
ler damar endotel hücrelerinde
bulunmakta, buna bağlı olarak
da dejeneratif ve fibrinoid vas-
küler lezyonlar ve trombozis şe-
killenmektedir. Damarlarda
meydana gelen bu değişiklikler
besnoitiosis’in patojenezinde ki-
lit rolü oynamaktadır. Taşizoitle-
rin damar endotel hücrelerinde
hızla çoğalması, damarlarda
oluşan lezyonlar ve parazitin
toksik etkilerine bağlı olarak da-
mar geçirgenliği artmakta ve
ödemler oluşmaktadır. Ödemler
başlangıçta baş ve boyun böl-
gesinde lokalize olurken daha
sonraki günlerde ayaklar, gö-
ğüs ve skrotum gibi vücudun alt
kısımlarına yayılmakta ve daha
belirgin hale gelmektedir. Üst
solunum yollarında ise nekroz
oluşmakta, pseudomembranlar,
ödem ve erozyonlar şekillen-
mektedir. Şiddetli olgularda ak-
ciğerlerde alveolar ve intersitis-
yel dokudaki ödemler nedeniyle
pnömoni ve amfizem meydana

kan emen bazı sinek türlerinin
hastalığı ara konak olan bir sı-
ğırdan diğerine mekanik olarak
da bulaştırabildikleri tespit edil-
miştir. Parazitin taşizoitleri en-
fekte hayvanların lakrimal sek-
resyonlarında da bulunabilmek-
tedir. Bu nedenle Musca autum-
nalis ve Musca domestica gibi
kan emme özelliği olmayan bazı
sinek türlerinin de lakrimal salgı
ile beslenmeleri esnasında has-
talığı mekanik olarak nakledebi-
lecekleri iddia edilmektedir.
Akut ve kronik enfekte hayvan-
lar sinekler için bir rezervuar
görevi görmekte olup endemik
bölgelerde hastalık daha çok si-
neklerin aktif oldukları mevsim-
lerde ortaya çıkmaktadır.  
Bu bulaşma şekillerinin yanın-
da bir diğer mekanik bulaşma
şekli de enfekte hayvanların
sağlam hayvanlarla temasıdır.
Bu şekilde bir bulaşmada en-
fekte hayvanların bacaklarını,
sırtlarını sağlıklı hayvanlara
sürtme veya sağlıklı hayvanın
hasta hayvanın derisini ve mu-
kozalarını yalaması esnasında
da hastalık sağlıklı hayvanlara
bulaşabilmektedir. Ancak diğer
enfeksiyon şekillerine göre bu
şekildeki bir bulaşma olasılığı
daha düşüktür. Bütün bunların
yanında B. besnoiti enfeksiyon-
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dokularında gelişmektedir. Sı-
ğırların skleral konjuktivasında
bulunan toplu iğne başı büyük-
lüğündeki çok sayıda kistler bu
hastalık için ‘’patognomonik’’tir.
Klinik muayenelerde bu kistlere
konjuktiva ile birlikte vulvar böl-
gede ve nazal mukozada da
rastlanabilmektedir. Küre ya da
elips şeklindeki olgunlaşmış bir
kistin boyutu 3 mm’ye kadar
ulaşabilmektedir. Sklera ve vul-
vadaki küçük kistler muayene
esnasında çıplak gözle kolaylık-
la görülebilmektedir. 
Doku kistleri genellikle hangi
bölgedeki damarlar etkilenmiş-

gelmektedir. Akciğerlerdeki bu
değişikliklerin neticesinde solu-
num sayısı artmakta ve solu-
num güçlüğü ortaya çıkmakta-
dır. Eklemlerde şekillenmiş olan
ödemler nedeniyle hareket ağrılı
olup daimi posterior topallık gö-
rülmektedir. Bazı akut olaylarda
böbrekler de etkilenerek şiddetli
hipoalbuminemi, hiperproteinüri
ve lökositoz ile karakterize ‘’nef-
rotik sendrom’’a neden olmakta
ve buna bağlı olarak da hayvan-
lar ölebilmektedir. Bu dönem
her zaman ölümle sonuçlanma-
yabilir. Ancak hayatta kalan
hayvanların vücut kondüsyon
skorları hızla düşmektedir. En-
fekte hayvanlar güçsüz ve iştah-
sız olup, yem tüketimi azaldığı
için zayıflayarak kilo kaybeder-
ler ve süt verimleri düşer.  
Kronik dönem (skleroderma
dönemi): Akut dönemi takiben
ortaya çıkan kronik dönem do-
ku kistlerinin oluşması ile karak-
terizedir. Bu dönemde vücudun
değişik bölgelerindeki ödemle-
rin kaybolmasıyla deride kalın-
laşma, kıvrılma ve kırışıklıklar
oluşmaya başlamaktadır. Ayrıca
hasta hayvanlarda etkilenen
bölgelerdeki kıllar dökülmekte
ve hiperkeratozis şekillenmekte-
dir. İneklerin memelerinde no-
düller ve yaralar oluşmakta, bo-
ğalarda ise testis atrofisi şekil-
lenmektedir. Doku kistleri başlı-
ca derinin yüzeysel katmanları,
mukoz membranlar ve erkek
genital organlarının konnektif

Testis ve epididimisteki kistler
oluşturdukları baskı ile nekroz
ve mineralizasyonlara neden ol-
makta sonuçta atrofi şekillen-
mektedir. Bunun yanında skro-
tumdaki kalınlaşma ısı değişimi-
nin bozulmasına yol açarak ka-
lıcı azospermi ve infertiliteye ne-
den olmaktadır. Bütün bu olay-
ların neticesinde spermatoge-
netik aktivite azalmaktadır. Lez-
yonların çok yoğun olmadığı
durumlarda bile spermlerin
%50’si ölmekte, geriye kalanlar
da morfolojik anormallikler gös-
termektedir. Bunlara bağlı ola-
rak spermiogram tablosu bozul-
makta, semende dev hücreler
ve epitel hücreleri görülmekte-
dir. Buna karşın hafif enfeksi-
yonlarda vücut kondüsyonları
iyi durumda olan inekler gebe
kalabilmekte ve doğum yapabil-
mektedir. Hastalığa karşı hem
erkek hem de dişi her yaştaki
bütün ırklar duyarlıdır. Bununla
birlikte 6 aylıktan küçük hayvan-
larda hastalık daha düşük oran-
larda görülmektedir.  
Besnoitiosis’de çok tipik klinik
belirtiler oluşmakla birlikte, kli-
nik tanıda hastalık bazen man-
tar enfeksiyonları, sığır vebası,
uyuz, mineral madde eksikliği,
fotosensitivite ve hatta mavi dil
gibi bazı hastalıklarla karıştırıla-
bilmektedir. Bu nedenle ayırıcı
tanının iyi yapılması gerekmek-
tedir.

se o bölgede meydana gel-
mektedir. Bu kistler erkek hay-
vanlarda daha çok testisler ve
epididimis, ineklerde ise vagina
ve vestibulum vaginada oluş-
maktadır. Bununla birlikte bağ
doku, iskelet kasları, ayak ten-
doları, metatarsal ve metakar-
pal kemiklerin periostlarında da
görülebilmektedir. Hatta bazı
durumlarda bu kistlere dil, da-
lak, karaciğer, akciğerler ve
kalpde de rastlanabilektedir.
Erkek genital organlarında en
çok etkilenen kısım skrotum ve
testisler olup, en az etkilenen
kısım ise vasa deferenstir. 

Kronik dönemde gözlerde oluşan doku kistleri

Hastalık nedeniyle erkeklerde ortaya çıkan orşitis (A,B) ve ineklerin memelerinde 
meydana gelen doku kistleri ve yaralar (C, D)
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amacıyla boğaların kullanılma-
sından kaçınılmalıdır. 
• Eğer bu mümkün değilse me-
ra sezonu ve sinek mevsimi bit-
tiğinde hayvanlar ahırlara alın-
madan önce bütün sığırlar bes-
noitia enfeksiyonları yönünden
muayene edilmelidir.
• Enfeksiyon tespit edilen sığır-
lar diğerlerinden ayrılmalı ve
sonraki otlatma sezonunda da
diğer hayvanlardan ayrı bir şe-
kilde otlatılmalıdır.  
• Hastalıktan korunmada daha
zor ve karmaşık olan ikinci stra-
tejik hedef ise sürü içerisindeki
hastalığı kademeli olarak azalta-
rak yayılmasını durdurmaktır. 
• Bu amaçla işletmenin ekono-
mik durumu dikkate alınarak
üretimi aksatmayacak şekilde
enfekte hayvanlar zamanla sü-
rüden ayıklanmalıdır. 
• Bunun için replasman hay-
vanlarını belirleyebilmek ama-
cıyla sürüdeki hayvanların sağ-
lıkları ve verim düzeyleri bireysel
olarak düzenli bir şekilde takip
edilmelidir. 
• Öncelikle sürüdeki ağır enfek-
te hayvanlar yetiştirmeden çıka-
rılarak bunların yerine besnoitio-
sis yönünden negatif olan sağ-
lıklı hayvanlar konulmalıdır. 
• Entansif yetiştiricilik yapılan
işletmelerde bu tür bir uygula-
manın yapılması ekstansif ye-
tiştiricilik yapılan işletmelere
göre çok daha kolaydır. Çünkü
entansif işletmelerde genellikle
tohumlamanın suni olarak ya-
pılması, üretim parametreleri-
nin kayıt altına alınması, hay-
vanların sınırlı bir alanda mera-
ya çıkmaları ya da hiç çıkma-
maları nedeniyle hasta hayvan-

lar sağlıklı olanlardan daha ko-
lay ayrılabilmekte bu da hasta-
lığın eradikasyon şansını arttır-
maktadır. Ayrıca hastalığın me-
kanik olarak nakledilmesinde
rol oynayan sineklerle kapalı
alanlarda daha kolay bir şekil-
de mücadele edilebilmektedir.
Ekstansif yetiştiricilik sistemle-
rinde ise hayvanların bireysel
olarak tekrar tekrar test edilme-
si, bunların gruplara ayrılması
ve açık alanda sineklerle müca-
delenin zor olması nedeniyle
hastalığın sürüden eradikasyo-
nu hemen hemen imkansızdır.
Ancak yapılan uygulamalarla
hastalığın prevalansını azalt-
mak mümkündür.
Sonuç olarak şunu söyleyebili-
rim. Bu hastalığın şu an itibarı ile
Türkiye’de bulunduğuna dair
herhangi bir veri yoktur. Ancak
son yıllarda ülkemize önemli sa-
yılarda sığır ithal edilmiş olup
hala da bu ithalatlar devam et-
mektedir. Yukarıda da belirtildiği
gibi Avrupa ülkelerinde besnoi-
tiosis’in yaygınlığı giderek art-
maktadır. Bu nedenle bu ülke-
lerden yapılacak ithalatlarda bu
hastalığa dikkat edilmelidir.
Çünkü Türkiye’ye sokulacak tek
bir hayvan bile hastalığın kısa
bir sürede ülkemizde yayılması-
na yol açacaktır. Bu bağlamda
özellikle Avrupa ülkelerinden
yapılacak sığır ithalatında bes-
noitiosis mutlaka göz önünde
bulundurulmalı, sıkı ve ciddi
muayeneler uygulanmalı, özel-
likle de subklinik enfekte hay-
vanların gözden kaçırılabileceği
unutulmamalıdır.
Sağlıklı ve bol kazançlı günler
temennisiyle.

Kronik dönemde deride oluşan lezyonlar ve deri kalınlaşması

Hastalığın direk ve indirekt tanısı
amacıyla değişik testler kullanı-
labilmektedir. Direkt tanı için
kullanılabilecek yöntemlerinden
biri deriden alınan biyopsi ma-
teryalinin histopatolojik olarak
incelenmesidir. Bu yöntem deri-
de lezyonların şekillenmiş oldu-
ğu kronik dönemdeki enfeksi-
yonların ortaya konulması ama-
cıyla çok uygun bir yöntemdir.
Besnoitiosis’in yayılmasında
subklinik enfekte hayvanlar ol-
dukça önemli bir rol oynamak-
tadır. Bu nedenle bu tip hayvan-
ların olabildiğince erken tespit
edilmesi büyük önem taşımak-
tadır. Ancak subklinik ve akut
enfeksiyonlarda histopatolojik
incelemeler tanı için uygun de-
ğildir. Bu tür durumlarda olduk-
ça sensitiv olan PCR tercih edil-
melidir. Diğer taraftan subklinik
ve klinik enfekte hayvanların
tespitinde serolojik yöntemler-
den faydalanılabilmektedir. Bu
amaçla kullanılabilecek en gü-
venilir yöntem IFAT olup subkli-
nik besnoitiosisin tanısında altın
standart olarak kabul edilmekte-
dir. Bunun yanında özellikle çok
sayıda hayvanın muayene edil-
mesi gereken durumlarda ELI-
SA da tercih edilebilir. Ancak
unutulmamalıdır ki ELISA’nın
duyarlılığı IFAT’a göre oldukça
düşüktür. 
Besnoitiosis’de etkili bir tedavi
protokolü bulunmamaktadır.
Bununla birlikte klinik belirtilerin
şiddetini azaltmak amacıyla sul-
fadimerazine ve sulfadiethoxine
gibi bazı ilaçlar kullanılabilmek-
tedir. Yine enfeksiyon başlar
başlamaz verilen oxytetracycli-
ne erkek hayvanlarda ortişitis

şekillenmesini engellemektedir.
Ancak kullanılan bu ilaçlar klinik
belirtileri azaltılabilmesine rağ-
men etkileri sınırlı düzeylerde
kalmaktadır.
Yukarıda da değinildiği gibi
hastalığın tedavisi amacıyla kul-
lanılabilecek etkili bir ilacın bu-
lunmaması nedeniyle enfeksi-
yonlara karşı alınacak önlemler
büyük önem taşımaktadır. Geç-
miş yıllarda bazı canlı aşılar ko-
ruma amaçlı kullanılmış olsa da
bu gün itibarıyla bu hastalığa
karşı kullanılabilecek ticari bir
aşı mevcut değildir. Bu nedenle
sığırlardaki besnoitia enfeksi-
yonlarından korunma ancak
hastalığın erken tanısı ve işlet-
mede alınacak yönetimsel ön-
lemlerle sağlanabilmektedir. Bu
bakımdan besnoitiosis’in kont-
rolünde uygulanacak yöntemle-
rin başlıca iki stratejik hedefi ol-
malıdır. 
• Öncelikle enfeksiyondan ari
bölgelerdeki işletmelere hastalı-
ğın girişi engellenmelidir. Bir iş-
letmeye enfeksiyonun girişi ço-
ğunlukla taşıyıcı bir hayvanın
getirilmesiyle olmaktadır. 
• Bu nedenle işletmeye getirile-
cek boğa ya da inekler sıkı bir
kontrolden geçirilerek hastalık
açısından muayene edilmeli ve
hasta olanlar işletmeye sokul-
mamalıdır. 
• Eğer işletme besnoitiosis’in
yaygın görüldüğü bir bölgede
bulunuyorsa ortak meralar ve
doğal aşımda kullanılan boğalar
diğer hayvanlar için büyük bir
risk oluşturmaktadırlar. Bu ne-
denle hastalığın endemik oldu-
ğu bölgelerde meraların ortak
kullanılmasından ve doğal aşım
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Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Faruk Çelik,
çiğ sütün tüketiciye

doğrudan arzına ilişkin tebliğ
taslağını hazırladıklarını ve Baş-
bakanlığa gönderdiklerini belir-
terek, "Çiğ süt, bu kapsamda
ancak ari çiftliklerden, işletme-
lerden satılabilecek" dedi.
Çelik, Bakanlık toplantı salo-
nunda çiğ sütün tüketicilere
doğrudan arzına ilişkin hazırla-
dıkları tebliğ taslağına yönelik
basın toplantısı düzenledi.
Yarım litre sütün bir kişinin
günlük kalsiyum ihtiyacının
yüzde 70'ini, fosfor ihtiyacının
yüzde 60'ını, iyot ihtiyacının
yüzde 25'ini, B2 ve B12 vita-
minlerinin de yüzde 77'sini kar-
şıladığını anlatan Çelik, süt iç-
meyenlerin ilaç giderlerinin ar-
tacağına işaret etti.
Çelik, Türkiye'de yılda yaklaşık
20 milyon ton süt üretildiğine
dikkati çekerek, Et ve Süt Ku-
rumunun (ESK) da piyasada
daralma olduğunda regülas-
yon görevini yerine getirdiğini
hatırlattı. ESK'nın süt üreticileri-
nin yanında olduğunu vurgula-
yan Çelik, süt üretiminin arta-
rak devam etmesi noktasında
da her türlü desteği sağlaya-
caklarını dile getirdi.
Avrupa ülkelerinde yılda kişi
başına 80-100 litre süt tüketildi-
ğine işaret eden Çelik, Türki-
ye'de bu oranın 25 litre olduğu-
nu kaydetti. Çelik, Okul Sütü
Programı'nın da süt tüketimini
artırmaya yönelik bir proje ol-
duğuna değinerek, gelecek yıl-
larda da söz konusu programı
devam ettireceklerini söyledi.

“Tüketiciye satış, 
sağımdan itibaren 24
saat içinde yapılacak”
Çiğ sütün Türkiye'de yaygın
kullanıldığına işaret eden Çelik,

bunun sağlıklı ve güvenli tüke-
tilebilmesi için çiğ sütün vatan-
daşa doğrudan arzına ilişkin
tebliğ taslağı hazırladıklarını ve
Başbakanlığa gönderdiklerini
söyledi.
Söz konusu tebliğle çiğ sütün
doğrudan tüketiciye ulaştırıl-
masında yeni düzenleme ön-
gördüklerine dikkati çeken Çe-
lik, "Çiğ süt, bu kapsamda an-
cak ari çiftliklerden, işletmeler-
den satılabilecek. Yaklaşık 1
milyon 300 bin ton civarında,
ari işletmenin ürettiği süt söz
konusu. Ancak buralardan çiğ
sütün satışı söz konusu olabi-
lecek. Çiğ sütün son tüketiciye
satışı, sağımdan itibaren 24
saat içinde yapılabilecek. Üre-
tici tarafınd an, soğutma dışın-
da hiçbir işlem uygulanmaya-
cak. Çiğ süt tüketiciye tek kul-
lanımlık malzemeden yapılmış
ambalaj içinde veya tüketici
tarafından verilen kaba kona-
rak arz edilebilecek" ifadesini
kullandı.

"Üretici, sattığı çiğ 
sütün kaydını tutmayla
sorumlu kılınacak"
Çiğ sütün doğrudan arzında
üreticisi tarafından sadece
doğrudan tüketicilere veya ye-
rel perakendeciye satılabilece-
ğinin altını çizen Çelik, yerel
perakendecinin sütü sadece
tüketiciye satmak üzere üretici-
den alabileceğini bildirdi.
Çelik, yapılan düzenleme ile
çiğ sütün son tüketiciye arzı
hususunda mesafe konusunun
da dikkate alındığına dikkati
çekerek, otomatik satış maki-
nesi sahibi süt üreticilerinin sü-
tü tüketiciye satmak istediğin-
de katedecekleri mesafenin
200 kilometre yarıçapın ötesini
geçemeyeceğini vurguladı. Çe-
lik, sütün, üretim yerinden tek

kullanımlık bir ambalaj içerisine
konulduktan sonra 500 kilo-
metre yarıçapında piyasaya arz
edilebileceğini kaydetti.
Söz konusu düzenleme ile üre-
ticinin sattığı sütün günlük kay-
dını tutma konusunda sorumlu
kılınacağına işaret eden Çelik,
şöyle konuştu:
"Çiftçi, günlük sattığı süt mikta-
rı, yedirdiği yemin niteliği ve
kökeni, hayvanlarda tedavi uy-
gulanıyorsa kullandığı ilaç ve
hastalığı, sütü perakendeciye
sattıysa sattığı perakendecinin
işletme bilgilerinin kaydını tut-
mak ve bu kayıtları 12 ay bo-
yunca muhafaza etmek duru-
munda. Ambalaj konusunda

da son derece önemli değişik-
likler ve düzenlemeler getirili-
yor. 
Ambalajda, ürünün adı, yani
hangi hayvanın sütü olduğu,
üreticinin adı, soyadı ve ticari
unvanı, adresi ve hayvancılık
işletme numarası, sağım tarihi
ve saati, son tüketim tarihi ile
'Kullanmadan önce kaynatınız'
ve '0-4 santigrat derecede buz-
dolabında muhafaza ediniz'
uyarıları yer alacak. Ayrıca ya-
pılan bu düzenleme ile çiğ süt
satışında aracı sayısı azalacak
ve çiğ süt daha uygun fiyatlarla
tüketiciye sunulmuş olacak.
Nihai amacımız tüketicinin
sağlıklı çiğ süte daha kolay ve

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ sütün tüketiciye doğrudan arzına    ilişkin tebliğ 
taslağını hazırladıklarını ve Başbakanlığa gönderdiklerini belirtti.

Çiğ sütün tüketiciye doğrudan satışına yeni düzenleme geliyor
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ucuz olarak ulaşmasını sağla-
maktır.”

"Kim tarafından 
satıldığı belli olmayan
sütlerden uzak 
durulması gerekiyor"
Çelik, sağım hijyeni ve muha-
faza şartlarına uyulmadan tü-
keticiye satılan sütün sağlıksız
olduğuna dikkati çekerek, çok
yaygın bir şekilde bazı çevre-
lerin çiğ sütün tüketilmesi, ev-
de yoğurt yapılması şeklinde
tavsiyelerde bulunduğunu an-
cak çiğ süt tüketiminin nasıl ol-
ması gerektiğinin belirlenmesi-
nin önem arz ettiğini ve tebliği
bu sebeple hazırladıklarını
açıkladı.

Sağlıksız çiğ sütün brusella, tü-
berküloz gibi hayvan hastalık-
larının insanlara geçişi için risk
taşıdığını belirten Çelik, “Evet
çiğ süt tüketelim ama hangi çiğ
süt, nasıl çiğ süt konusunun
cevabı olsun diye bu tebliğ şu
anda Başbakanlığa gönderil-
miş bulunuyor” dedi.
Çelik, mikrobiyolojik açıdan
toplam bakteri sayısının 1 mili-
litre sütte 100 binin altında, so-
matik hücrenin de 400 binin al-
tında olan sütün sağlıklı sayıldı-
ğını dile getirerek, kim tarafın-
dan satıldığı, üreticisinin belli
olmayan, kaydı tutulmayan süt-
lerden uzak durulması gerekti-
ğini söyledi.

Tebliğin yayımından itibaren 12
aylık bir uyum süreci olacağını
ifade eden Çelik, ari işletmele-
rin bu uygulamaya hemen baş-
layabileceğini bildirdi.
Çelik, Türkiye'deki ari işletme-
lerden 1 milyon 300 bin ton süt
elde edildiğini, tebliğin ari işlet-
me sayısının artmasını da teş-
vik edeceğini belirtti.
Düzenleme ile denetimin çok
daha kolay olacağını, keyfi uy-
gulamaların önüne geçilebile-
cek bir sistemin hayata geçiri-
leceğini dile getiren Çelik, ce-
zai işlemlerin de Veteri ̇ner
Hi ̇zmetleri̇, Bi ̇tki̇ Sağlığı, Gıda
Ve Yem Kanunu'na tabi olaca-
ğını kaydetti. 

Çiğ sütün tüketiciye doğrudan satışına yeni düzenleme geliyor



Türkiye Ziraat Odaları Birli-
ği (TZOB) Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar,sanayi-

ye aktarılan inek sütünde, Ocak
ayı hariç 2016’nın tüm aylarında
ihracatın sürekli artmasına rağ-
men bunun üretici fiyatlarına ye-
terince yansımadığını belirterek,
“30 ay sonra sadece 6 kuruş ar-
tırılan çiğ süt tavsiye fiyatlarını 6
ay sabitliyorlar. Girdiler ne ola-
cak? Hadi gelin bütün girdi fi-
yatlarını da 6 ay boyunca sabit-
leyelim” dedi. Bayraktar, yaptığı

açıklamada, süt ve
süt ürünleri ihracatın-
da Kasım ayındaki sı-
nırlı düşüşe rağmen
genel olarak ihracatın
iyi seyretmesinin bir
sonucu olarak sana-
yiye aktarılan inek sü-
tü miktarının 2016 Ka-
sım ayında,bir önceki
yılın aynı ayına göre,
yüzde 5,8 artarak 677
bin 56 tondan 716 bin
310 tonayükseldiğini
belirtti. Kasım ayı iti-
barıyla sanayiye akta-
rılan inek sütü miktarı
9,2 milyon tonu aştı-
ğına dikkati çeken
Bayraktar, Ocak-Ka-
sım dönemi rakamın
ise 8,5 milyon tona

yaklaştığını bildirdi.

İhracat
2016 Kasım ayında
ihracatın, 2015 yılı
Kasım ayına göre,
süt ve sütürünlerin-
de yüzde 1,3 geri-
lediğini vurgulayan
Bayraktar, “Kasım
ayında, 2015 yılının
aynı ayına göre,süt

ve süt ürünleri ihracatı 26,1 mil-
yon dolardan 23,4 milyon dola-
ra indi. Süt ve süt ürünlerinde
ihracat olumlu seyrediyor. 2016
Ocak-Kasım döneminde ihra-
cat, yüzde 16,5 artışla 253,6 mil-
yon dolardan 295,5 milyon do-
lara çıktı” dedi. Sanayiye aktarı-
lan inek sütünde, Ocak ayı hariç
2016’nın tüm aylarında ihracatın
sürekli artmasına rağmen bu-
nun üretici fiyatlarına yeterince
yansımadığını belirten Bayrak-
tar, şunları kaydetti:
“Üreticilerimizin sattığı çiğ süt fi-
yatları Ulusal Süt Konseyi’nin en
son yaptığı toplantıda Ulusal
Süt Konseyi 1 Ocak-1 Temmuz
2017 tarihleri arasında 6 ay sü-
reyle çiğ süt tavsiye fiyatının litre
başına brüt 1 lira 21 kuruş olma-
sına karar vermiştir. Toplama ve
soğutma bedeli düşüldüğünde
üreticinin eline daha düşük fiyat
geçecektir.Yem fiyatları, her tür-
lü girdimiz artmış, enflasyon
yükselmiş ama 30 ayda üretici-
ye reva görülen fiyat artışı 6 ku-
ruştur. Hem de önümüzdeki altı
ayı kapsayan bir fiyat bu. Peki
biz; önümüzdeki altı ayda yem
fiyatlarının ne olacağını öngöre-
biliyormuyuz? Girdilerimizdeki
artışların ne olacağını kestirebi-
liyor muyuz? 30 ay sonra sade-
ce 6 kuruş artırılan çiğ süt tavsi-
ye fiyatlarını 6 ay sabitliyorlar.
Girdiler ne olacak? Hadi gelin
bütün girdi fiyatlarını da 6 ay bo-
yunca sabitleyelim.

Üreticinin eline geçen
fiyat 1 lira 4 kuruş, 
yem 1 lira 3 kuruş
2014 Temmuz ayından günü-
müze 1 lira 15 kuruşluk fiyata
enflasyonu yansıttığımızda üre-
ticinin eline geçmesi gereken fi-
yat 1 lira 38 kuruştur. Geçen bu
süreçte enflasyon yüzde 20,3
artmış. Üreticinin eline geçen fi-

yat Aralık 2016 itibarıyla 1 lira 4
kuruşta kalmıştır. 34 kuruşluk
bir kaybımız söz konusudur.
Aralık ayında yüzde 3,7 zam ge-
len fabrika yeminin kilogram fi-
yatı, 1 lira 3 kuruş. Üretici 1 litre
süt satarak ancak 1 kilogram
yem alabiliyor. Bilim adamları-
mız ‘1 kilogram süt satarak en
az 1,5 kilogram yem alabilmeli’
demektedirler. Bu parite üzerin-
den gidilecek olursa, şu an üre-
ticinin eline geçmesi gereken fi-
yatın 1 lira 55 kuruş olması ge-
rekmektedir. Enflasyona göre
çiğ süt kilogram fiyatı 1 lira 38
kuruş, süt/yemparitesine göre 1
lira 55 kuruş olmalıdır.”

“Süt sanayicisinden 
alınan zam yem 
sanayicisine aktarılıyor”
Üreticinin daha zamlı fiyattan sü-
tünü satamadan bir sanayicinin
verdiği zammın büyük bir kısmı-
nı diğer bir sanayicinin cebine
aktarmak zorunda kaldığını be-
lirten Bayraktar, “yani süt sana-
yicisinden aldığı zammı yem sa-
nayicisine aktardı. Bazı süt sa-
nayicilerinin üreticiye zorla yem
sattığı da dikkate alınacak olur-
sa durumun vahameti daha net
anlaşılacaktır.Beklentimiz üretici
fiyatlarının enflasyon kaybı dik-
kate alınarak yeniden belirlen-
mesi ve tüm sahada herkesin
bu fiyata uymasını sağlayıcı ted-
birlerin alınmasıdır” dedi.

Süt paralarının 
gecikmesi
Süt üreticilerinin bir de süt para-
larını alamama durumuyla karşı
karşıya kaldığını bildiren Bayrak-
tar, daha önceleri de sıklıkla dile
getirdikleri üzere bazı zamanlar
3-4 ay süreyle üreticinin parasını
ödemeyen sanayiciler olduğunu
vurguladı. “Hem düşük fiyattan
süt satıyorsun hem de paranı
uzun süre alamıyorsun. Para
alamazsan nasıl yem alacaksın
da hayvanlarını besleyeceksin?
Nasıl aileni geçindireceksin?Bu
sorun mutlaka çözülmeli” diyen
Bayraktar, paraların sütün teslim
edildiği ayı takip eden 15 gün
içinde ödenmesini sağlayacak
bir düzenlemenin hayata geçiril-
mesinin zorunlu hale geldiğine
dikkati çekti.

Sütte girdi fiyatlarını da 6 ay sabitleyelim
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Ç iğ süt düzenlemesine
üretici birliklerinden
destek Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığınca ha-
zırlanan, sağlıklı ve güvenilir
çiğ sütün tüketiciye doğrudan
arzına ilişkin düzenlemeye
üretici birliklerinden destek
geldi.
Vatandaşların sağlıklı çiğ süt
tüketmeleri için üretim ve dağı-
tım zincirindeki olumsuzluklan
gidermeyi amaçlayan düzenle-
me, sütün sağımından tüketici-
ye ulaşıncaya kadarki aşama-
larının kriterlerini belirlerken,
orta ve büyük ölçekli süt işlet-
melerinin de ari işletme hüviye-
tine kavuşmalarını teşvik etme-
yi hedefliyor. 
Türkiye Süt Üreticileri Merkez
Birliği Başkam Tevfik Keskin,
AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, yeni düzenlemenin has-
talıktan ari işletme sayılarının
daha da artmasına büyük katkı
sağlayacağım söyledi. 

“Aracılar ortadan 
kalkacak”
Keskin, düzenlemeyi destekle-
diklerini belirterek, şöyle ko-
nuştu: 
"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığınca hazırlanan, çiğ sü-
tün tüketiciye doğrudan arzına
ilişkin düzenlemeyi birlik olarak
destekliyonız. Uygulamanın
hayata geçirilmesiyle sağlıklı
hayvan sayılan artacak ve üre-
ticiler kaliteli, hijyenik üretime
teşvik edilecek. Ayrıca sütlerin
değer fiyattan doğrudan tüketi-
me sunulması açısından üreti-
cilerin kar oram artacak. Aracı-
ların ortadan kalkmasıyla da tü-
ketici kaliteli hijyenik ve ekono-
mik süt tüketmiş olacak. Böyle-
likle hem üretici hem tüketici
kazanmış olacak." 
Ari işletmelerin şu anki toplam
üretiminin yıllık yaklaşık 1,3 mil-
yon ton olduğuna işaret eden
Keskin, “Bu üretim miktan kayıt
dışı satılan sokak sütüne eş de-
ğer. Bundan sonraki süreçte
sokak sütü yerine kaliteli, hijye-
nik ve ekonomik sütün yer ala-

cağı inancındayız." ifadelerini
kullandı. Keskin, kısa sürede
hayata geçirilmesi beklenen
yeni düzenlemenin ülke eko-
nomisine doğmdaıı katkısı ola-
cağını, tahminlerine göre bu
katkının yıllık 3 milyar lirayı aşa-
cağım aktardı.
Yeni sistemde bir ineği bile
olan küçük işletmelerin de has-
talıktan ari işletme kurmak için
gerekli şartları sağlamaya çalı-
şacağım anlatan Keskin, yeni
düzenlemenin “çiğ süt satıl-
mayacak” anlamına gelmedi-
ğini vurguladı.

"Çiğ süt piyasada 
dengeleyici bir 
özelliğe sahip" 
Tarım Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Genel Başkam
Mehmet Özkurnaz da
çiğ sütün tüketiciye gay-
ri resmi yollardan değil
yasal yollardan ulaş-
masının, hem çiftçileri
hem de tüketicileri
mutlu edeceğini söy-
ledi. 
Özkurnaz, bu duru-
mun, hayvancılığın
daha çok gelişmesi-
ni, süt ve süt ürün-
lerine talebin daha
çok artmasına katkı sağlayaca-
ğını vurgulayarak, şöyle konuş-
tu: 
"Çiğ süt piyasada dengeleyici
bir özelliğe sahip. Üreticimiz,
sütün fiyatının daha yüksek ol-
masını ve girdi maliyetlerinin
daha düşük olmasını sağla-
mak adına bir uğraş içerisinde-
dir. Çiftçilerimiz özellikle gıda
üzerine yapılan her türlü üreti-
min kutsal bir görev olduğunu
bilmekte. Çiftçilerimizin yaptığı
bu üretimde, sokak sütü fiyatı-
nın daha yüksek olduğunu da
biliyoruz. Ama bu tüketici nok-
tasına geldiğimizde yüksek fi-
yattan almış olduğu sütü de
gönül rahatlığıyla tüketebilece-
ği gibi üreticilerimiz de girdi
maliyetlerine göre yaptığı mas-
raftan daha fazla nemalanmış
olacaktır." 

Çiğ süt düzenlemesine 
üretici birliklerinden destek…

rahatlıkla alabilecek, hatta yo-
ğurdunu peynirini yapıp yeme
rahatlığını da bulabilecek. Ül-
kemizde yıllık ortalama 18,5
milyon ton süt üretiminin yapıl-
dığı bir ortamda baktığımızda
sütçülüğün hijyenik koşullarda
yapıldığı en iyi illerden bir tane-
si de Çanakkale'dir. Çanakkale
bölgesinde de günlük ortalama
bin 100 ton süt üretimi gerçek-
leşmekte. Burada da hastalık-
tan ari işletme sayısı 787. Bura-
larda üretilecek çiğ sütün diğer
bölgelere ve diğer illere de di-
rekt tüketiciye ulaşacak sütü
de temin edebilecek durumda-
dır. Diğer illerimizde de ciddi
anlamda süt üretimi potansiye-
line sahibiz." AA

"Tüketiciler, 
çiğ sütü rahatlıkla 
alabilecek" 
Hijyenik koşullarda çiğ süt tü-
ketiminin sağlanmasının öne-
mine dikkati çeken Özkurnaz,
"Sağ olsun Sayın Bakanımız bu
konuda yoğun bir çalışma yap-
tı. Hastalıktan ari işletmelerden
ele geçen sütlerin ciddi anlam-
da tüketiciler tarafından çiğ süt
olarak alınmasını sağlamaktır
asıl amaç" değerlendirmesinde
bulundu. 
Özkurnaz, ülke genelinde 45
— bin büyük işletme olduğu-
nu, bu işletmelerden 17 bin
800'ünün hastalıktan ari işlet-
me olarak belgeleri ve sertifika-
larının bulunduğunu belirterek,
şunları kaydetti: "Tüketiciler,
buralarda üretilecek çiğ sütü
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Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Faruk Çelik,
"Damızlık yetiştiriciliğin-

de embriyo transferiyle ilgili ye-
ni bir dönem başlatıyoruz. Bu
çalışma, ülkemizin ihtiyaç duy-
duğu hayvan varlığını temin et-
mek amacıyla yürüttüğümüz
çalışmaların önemli bir ayağını
oluşturuyor. Böylelikle istenilen
cinsiyette ve ırkta buzağı elde
etmek mümkün olabilecektir."
dedi. Bakan Çelik, Tarım İşlet-
meleri Genel Müdürlüğünde
(TİGEM) "Yerli Sebze Tohum-
culuğunun Geliştirilmesi Proje-
si" ve "Damızlık Hayvanlara
Embriyo Transferi Projesi" ko-
nularında basın toplantısı dü-
zenledi. TİGEM'in 3,6 milyon
dekarlık arazisinde tarımsal
faaliyet yürütüldüğünü dile ge-
tiren Çelik, hayvancılığın teme-
linin damızlığa dayandığını
söyledi. Türkiye'de damızlıktan
hayvan üretiminin gerçekleş-
mesi döngüsünün sağlıklı yü-
rütülemediğini, temel sorunun
da buradan kaynaklandığını
anlatan Çelik, nüfus artışına
paralel olarak kırmızı et talebi-
nin, dolayısıyla damızlık düve
ihtiyacının da giderek arttığını
belirtti. Çelik, yetiştiricilerden
gelen kombine damızlık düve
talebini karşılama yönünde
adımlar attıklarını, geçen yıl
130 bin damızlık düvenin Tür-
kiye'ye giriş yaptığını ifade etti.
Çelik, "Bunların önemli bir kıs-
mını genç çiftçilerimize hibe
olarak dağıttık. Amacımız hay-
vancılıkta dışa bağımlılığı orta-
dan kaldırmak. Milli Tarım Pro-
jesi kapsamında 33 ilimizde
Damızlık Düve Üretim Merkezi
kuracağımızı ilan ettik. Buralar-
da en az 500 baş kapasiteli da-
mızlık düve üretim merkezleri
olması gerektiğini de söyledik.
Bu merkezlerin kurulacağı ille-
rimizin tamamında ahır, ağıl ya-
pımına, makine-ekipman alımı-
na ve damızlık hayvan alımına
yüzde 50 hibe veriyoruz. Üreti-
cilerin damızlık ihtiyaçları bu
merkezlerden karşılanacak."
diye konuştu. Bu merkezlerin
Ziraat Bankasından çok daha
kolay şekilde kredi kullanabile-

ceklerine işaret eden Çelik,
hayvancılık yapmak isteyen va-
tandaşların damızlık ihtiyaçları-
nı bu merkezlerden aracısız
olarak karşılayabileceklerini bil-
dirdi. Çelik, amaçlarının Türki-
ye'nin ihtiyaç duyduğu hayvan
varlığını üretecek tesislerle da-
mızlık hayvan açığını, kırmızı et
açığını bir an önce ortadan kal-
dırmak olduğunu belirterek,
"Bu üretim merkezleriyle ülke-
miz hayvancılığının sınıf atlaya-
cağı inancındayız." dedi.
TİGEM'in ilk defa gerçekleştire-
ceği embriyo transferi projesi-
nin de bu yöndeki çalışmaların
önemli bir ayağını oluşturduğu-
nu dile getiren Çelik, embriyo
transferinin, dünyada çok yay-
gın bir şekilde uygulanmasına
rağmen Türkiye'de ağırlıklı ola-
rak üniversitelerde araştırma
çerçevesinde kaldığını söyledi.
Embriyo transferinin uygulan-
masına bugün itibarıyla başla-
nılacağını bildiren Çelik, bu uy-
gulamanın yüksek vasıflı bir di-
şi sığırdan alınan çok sayıda
yumurtanın döllenmesiyle elde
edilen embriyoların, taze ya da
dondurulmuş olarak çok sayı-
da taşıyıcı anne adayı dişi sığı-
ra nakledilmesi işlemi olduğu-
nu anlattı. Böylece istenilen
cinsiyette ve ırkta buzağı elde
etmenin mümkün olabileceği-
ne dikkati çeken Çelik, şöyle
devam etti:
"Halen TİGEM'in faal 17 işlet-
mesinin 12'sinde büyükbaş
hayvan yetiştiriciliği yapılıyor.
Buralarda simental, siyah ala-
ca, esmer, jersey ve limuzin ırk-
larından oluşan toplam 32 bin
baş hayvan varlığıyla damızlık
yetiştiriliyor. Damızlık yetiştirici-
liğinde embriyo transferiyle ye-
ni bir dönem başlatıyoruz. Tİ-
GEM'in 6 işletmesinde çeşitli
ırklardan 15 bin baş, taşıyıcı
anne adayı kombine veya etçi
ırklardan elde edilen embriyo-
ların nakliyle gebe bırakılacak.
Bunlardan kombine simental ır-
kı damızlık elde ederek hayvan
varlığımızı artıracağız. TİGEM,
bu projeyle taze ve dondurul-
muş embriyo üretim merkezi
haline gelecek. TİGEM, ilerle-

yen dönemlerde hayvan üreti-
cilerimize ıslah amaçlı hizmet
de sağlayacak."

"TİGEM, ilk defa 
yerli sebze tohumu
üretimi yapacak"
Bakan Çelik, tohumculuk ko-
nusuna değinirken de bitkisel
üretimin temelini tohumculu-
ğun oluşturduğunu söyledi.
Çelik, tohumculuk alanında
2005 yılından bu yana üreticile-
re 1,4 milyar liralık sertifikalı to-
hum, fide ve fidan desteği ver-
diklerini dile getirdi. Bugün

sebze tohumu ihtiyacının yüz-
de 50'sinin yerli üretimle karşı-
landığına dikkati çeken Çelik,
hububatta bu oranın yüzde
80'leri aştığını belirtti.
Sertifikalı tohum üretiminin
2016 sonu itibarıyla 1 milyon
tona ulaştığını, 70 ülkeye to-
hum ihracatı yapıldığını dile ge-
tiren Çelik, şunları kaydetti:
"Buna karşın yılda 90 milyon
dolarlık sebze tohumu ithal edi-
yoruz. Yerli hububat tohumu
üretimindeki başarımızı, sebze
tohumunda da göstermemiz
gerektiği inancıyla TİGEM bu
alanda çalışmalara başladı. Tİ-
GEM ilk defa yerli sebze tohu-
mu üretimi yapmak için hazır-

lıklarını tamamlamış bulunuyor.
Antalya Boztepe işletmesinde
domates, biber, patlıcan, hıyar
ve kavun çeşitlerinde yeni hat
ve çeşitler geliştirilecek. Bu hat
ve çeşitler çoğaltılarak, üretici-
lerimizin ihtiyacına sunulacak.
Böylece hem ihtiyacımız olan
sebze tohumunu karşılamış
olacağız hem de bu alanda ih-
racat kapasitemizi daha da ge-
liştireceğiz."

"Amacımız, yerel to-
humlarımızı sertifikalı
tohuma dönüştürmek"
Bakan Çelik, 2018 yılından iti-
baren desteklemeler için serti-
fikalı tohum kullanım şartının

Gıda Tarım ve
Hayvancılık

Bakanı Faruk
Çelik, 

TİGEM'in taze ve
dondurulmuş

embriyo üretim
merkezi 

haline getirileceğini
belirtti.

Damızlık yetiştiriciliğinde embriyo transferi  ile ilgili yeni bir dönem başlıyor…
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uygulanacağını hatırlatarak,
"Sertifikalı tohum açığımız var.
Bunu kapatmak için özel sek-
törle birlikte gerekli çalışmaları
yürütüyoruz." dedi. 
Önümüzdeki dönemde başta
sebze ve yem bitkileri olmak
üzere tohumculukta Ar-Ge
desteğini 10 kat artıracaklarını
ifade eden Çelik, sertifikalı ol-
mayan yerel tohumları da koru-
yacaklarını, 5 dekarın altında
tarım yapan üreticilerin sertifi-
kalı tohum şartı aranmaksızın
destekleneceğini kaydetti. Çe-
lik, "Yerel tohumlardan vazge-

çiliyormuş gibi değerlendirme-
ler yapılıyor. Bunlar kesinlikler
doğru yaklaşımlar değil. Ama-
cımız yerel tohumlarımızı serti-
fikalı tohuma dönüştürmek."
dedi. Havzasında yerel tohum
kullananların arazi büyüklüğü-
ne bakılmaksızın desteklene-
ceğini de belirten Çelik, yerel
tohumların gen bankalarında
muhafaza edildiğini, ihtiyaç ha-
linde çoğaltılıp, talep edenlere
verileceğini bildirdi. Belli illeri,
bölgeleri "organik tarım alanla-
rı" ilan edeceklerini anlatan Çe-
lik, organik tarım yapanların,
yerli tohum kullanmaları duru-
munda ilave destek alacağını
söyledi.

"Embriyo transferiyle
amacımız, hayvancılığı-
mızı dışa bağımlılıktan
kurtarmak"
Çelik, basın toplantısının ardın-
dan gazetecilerin sorularını ce-
vapladı. Embriyo transferi pro-
jesi ile hayvan sayısında ne ka-
darlık bir artış beklendiği ve bu-
nun et fiyatlarına nasıl yansıya-
cağının sorulması üzerine Çe-
lik, şu anda 400-500 bin büyük-
baş hayvan ithalatı yapıldığını
belirterek, embriyo transferiyle
amacın Türk hayvancılığını dı-
şa bağımlılıktan kurtarmak ol-
duğunu söyledi. Çelik, embriyo
transferi ile bir anlamda ırk ısla-
hının da gerçekleşmiş olacağı-
na işaret ederek, "2016 yılı so-
nunda 15 bin civarında damız-
lık düve ithal ettik. TİGEM'in
bünyesinde 32 bin baş damız-
lık hayvan var, ama bunun 15
bini bu kısa sürede geldi ve
embriyo transferine hazır vazi-
yette." dedi. TİGEM bünyesin-
de 6 işletmede yoğun bir şekil-
de embriyo transferi yapılacağı
dikkate alındığında, hayvan sa-
yısı artışında ciddi mesafeler
kat edileceğine işaret eden Çe-
lik, ancak bunun bir sürece ih-
tiyacı olduğunu, 3-5 yıllık peri-
yotta sonuçların görüleceğini
söyledi. Çelik, "Kendi hayvan
varlığımızı kendimiz temin
edince de fiyat belirleme konu-
sunda çok daha elimizin esnek
olacağını belirtmek isterim." ifa-
delerini kullandı.

"Sertifikalı tohum 
uygulamasında 
üreticiye maliyet 
oluşturmayacak bir
destek politikası 
üzerinde çalışıyoruz"
Sertifikalı tohum kullanımına
destek verilmesine ilişkin bir
soru üzerine Çelik, ülkenin to-
hum ihtiyacını, açığı minimum
düzeye indirme çabasında ol-
duklarını belirterek, tohuma ve-
rilen destek rakamlarını da
gözden geçirdiklerini kaydetti.
Çelik, "Sertifikalı tohuma geçil-
diği zaman üreticiye bir maliyet
oluşturmayacak bir destek po-
litikası üzerinde şu anda çalışı-

yoruz. O konuda da son aşa-
maya gelmiş bulunuyoruz.
Bunlar, maliyetleri artırma de-
ğil, tekelleşme değil, hem ka-
mu, hem özel sektör bünyesin-
de yaygın şekilde tohum üreti-
mimizi istediğimiz, ihtiyaç duy-
duğumuz noktalara taşıma adı-
na yapılan çalışmalardır." görü-
şüne yer verdi. Bu konuda id-
diaların yüzeysel, verimi esas
almayan değerlendirmeler ol-
duğunu belirten Çelik, " 'Bu
acaba yerel tohumlarımızı bal-
talar mı, onları ortadan kaldırır
mı' bunun önlemlerini almış bu-
lunuyoruz. Gerek en ücra nok-
taya kadar bunların satışını
sağlayacağız, gerekirse onların
sertifikalandırılması konusunda
teşviklerimizi artıracağız. Hem
ekiminde bir sorun olmayacak,
hem organik bölgelerde çok
daha yaygın bir şekilde onların
ekimini sağlayacağız. Dolayı-
sıyla herhangi bir sorun söz ko-
nusu değil." şeklinde konuştu.

"Palm yağıyla ilgili 
bilimsel komisyonun
çalışmasını tamamla-
masını bekliyoruz"
Çelik, palm yağına ilişkin iddia-
lara dönük, rastgele tartışmala-
rın yapıldığını, konu sağlık
olunca bu tip değerlendirmeleri
saygıyla karşıladıklarını söyle-
di. Bu konuyla ilgili bilimsel bir
komisyonun kurulduğunu bildi-
ren Çelik, şöyle devam etti:
"Kısa süre içerisinde gerekli ça-
lışmaları kamuoyuyla paylaş-
mış olacağız. Ama ilk etapta
'Bu boyutlarıyla bir tehlike arz
etmediği, belli bir santigrat de-
recede, 240 derecede ancak
bu ve benzer mahsurların çıka-
bileceğini, oysa üretilen tüm
mamullerde böyle bir ısının söz
konusu olmadığı' şeklinde bir
ön değerlendirmeleri var. Ama
biz insan sağılığını ilgilendiren
böyle önemli bir konuda yü-
zeysel bir değerlendirmeden
ziyade bilim komisyonunun ça-
lışmasını hızlı bir şekilde ta-
mamlamasını bekliyoruz. Ora-
dan çıkacak en doğru açıkla-
mayı da kamuoyuyla paylaş-
mış olacağız."

"Gıdadan haksız ka-
zanç sağlayanlarla ilgili
bir çalışmalı yapılmalı"
Tarım ürünlerinde üreticiden
alıcıya giden yolda aracıların
kaldırılmasına yönelik bir çalış-
manın söz konusu olup olma-
dığının sorulması üzerine Çelik,
şu değerlendirmelerde bulun-
du: "Bakanlık olarak üretici yani
eli nasırlı çiftçi kardeşlerimizin
ürettikleri ürünlerin tarlada ne
kadar değer yaptığını ve piya-
saya nasıl arz edildiğini hepi-
miz biliyoruz. 1 liraya tarladan
çıkan bir ürün, eğer pazarda 5
lira ise bundan çiftçi kazanıyor
anlamı çıkmaz. 
Çiftçi, el emeği, alın teri, göz
nuru neticesinde uğraşıyor, di-
diniyor, kazanma gayreti içeri-
sinde, emeğinin karşılığını al-
ma gayreti içerisinde. Ama çift-
çiden çıktıktan sonra pazara
gelinceye kadar yaşanan bu
zincir, halka, oralarda meyda-
na gelen son derece önemli
değişimler ve artışlar söz ko-
nusu. Tarımsal ürünler açısın-
dan 1 lira ile 5 lira arasındaki
farka baktığınız zaman çok
emeğin olmadığı, çok alın teri-
nin olmadığı bir sektörün, bir
zincirin çok daha fazla gelir el-
de ettiğini ve gıda enflasyonu-
na dönüştüğünü hep beraber
görüyoruz."
Gıda enflasyonunun sanki üre-
tenlerin oluşturduğu bir tab-
loymuş gibi bazı çevreler tara-
fından takdim edilmesinin ken-
dilerini rahatsız ettiğini dile ge-
tiren Çelik, böyle bir durumun
söz konusu olmadığını kaydet-
ti. Üreticinin hakkını alma gay-
reti içerisinde olduğuna işaret
eden Çelik, "Ama esas üretici-
nin elinden çıktıktan sonraki
zincire müdahale şart, mutlaka
müdahale yapılmalı, buradaki
haksız kazancı sağlayanlarla
ilgili bir çalışma yapılmalı. İlgili
bakan arkadaşlarımız da o
alanda çalışıyorlar. Zincirle il-
gili, bu pahalılığı, bu enflasyo-
nu, bu artışı, haksız kazancı
sağlayan zincirle ilgili diğer
bakan arkadaşlarımızla çalış-
malarımızı sürdürüyoruz" ifa-
delerini kullandı.

Damızlık yetiştiriciliğinde embriyo transferi  ile ilgili yeni bir dönem başlıyor…





Süt sığırcılığı işletmelerin-
de genellikle önemsiz gö-
rülen ve üzerinde yeterin-

ce durulmayan tırnak bakımı bir
ineğin verimli ömrünü uzatan,
satış esnasında değerini artıran
yararlı ve zorunlu bir iştir. Bir süt
ineğinin laktasyon ve gebelik
döneminde yaklaşık 500-600 kg
canlı ağırlığı taşıması için güçlü
ayak ve bacaklara sahip olması
gerekmektedir. Bir sığırın tırnak
büyüme hızı hayvanın yaşına ve
yetiştirildiği barınak tipine göre
değişmekle birlikte ayda 0.5-1.5
cm kadardır. 

Şekil 2. Tırnak kesimi

yürüme bozukluklarına yol açar.
İşletmelerde azından iki ayda bir
hayvanların tırnakları kontrol
edilmelidir. Bu işlem, hayvanları
daha rahat izlemek için sağım
veya hayvanların temiz ve düz
bir zeminde yürümeleri esnasın-
da yapılabilir. 
Tırnak bakımının sadece yaşlı
hayvanlara özgü olduğu düşü-
nülmemeli, genç hayvanların tır-
nak bakımı da ihmal edilmeme-
lidir. Gebe hayvanlarda tırnak
bakımının yavru atmaya sebep
olacağı akla gelebilir. Fakat tır-
nak bakımı uygun bir zeminde
yapılıyor ise gebeliğin 7. ayın-
dan önceki müdahalelerde böy-
le bir risk taşımayacaktır. Bu ne-
denle kuruya çıkarılacak inekler-
de tırnak bakımının da yapılması
hem işleri hem de takibi kolay-
laştıracaktır.
Tırnak Kesimi
Hayvan sıkıca bağlandıktan ve
tırnak kesilebilecek konuma ge-
tirildikten sonra kesim işlemi
başlar. Kesimin nasıl yapılacağı
tırnağın durumuna bağlıdır. Tır-
nak kesmede amaç tırnağın ol-
ması gereken yapıya kavuştu-
rulmasıdır. Bu nedenle önce
normal bir tırnak hakkında bilgi
sahibi olmak gerekir. Normal bir
tırnakta tırnağın yerle yaptığı açı
ön ayaklarda 45o -50o, arka
ayaklar da 55o-60o olmalıdır.
Tırnak uzadığında bu açı
45o’nin altına, örneğin 30o’ye
iner. Normal bir tırnak uzunluğu
7 cm civarında, yaklaşık normal
bir elin genişliği kadardır (Şekil

Tırnak duvarı tabana göre daha
hızlı uzar. Sürekli ahırda tutulan
hayvanların tırnağı merada bu-
lunan hayvanların tırnağından

hem daha yumuşaktır hem de
daha hızlı büyür. Bu şekilde bü-
yümeler zamanla tırnak kırılma-
sına, çatlaklara ve hayvanlarda
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Süt sığırlarında 
tırnak bakımı ve önemi

Şekil 1. a- Normal Tırnak      b- Uzamış bir tırnağın durumu ve kesim sırası



1). Ayak, işaret parmağı tırnağın
en üst kısmına gelecek, serçe
parmak da tırnak tabanına yakın
olacak şekilde, başparmakla
işaret parmağı arasına alındığın-
da, elin kapladığı alan dışında
kalan kısım kesilmesi gereken
kısım olarak nitelenebilir. 
Tırnak kesiminde önce öndeki
uzun kısım alınmalıdır. Bunun
için bir tırnak makası veya keski
kullanılabilir. Kesim yere dik de-
ğil, tırnağın arka kısmına doğru
hafif bir eğimle yapılmalıdır. Da-
ha sonra bir tırnak bıçağı veya
uygun bir keskiyle tırnak taba-
nındaki fazlalıklar alınır (Şekil 2).
Tırnak tabanına bakıldığında iki
farklı doku görülecektir. Tırnağı
çevreleyen en dıştaki doku da-
ha koyu renkli ve serttir. Hayvan
yere bastığında, yerle doğrudan
temas bu dokuyla sağlanır. Bu-
nun iç kısmında daha yumuşak
bir doku vardır (Şekil 1 ve 2). Tır-
nak tabanının büyük bir bölü-
münü oluşturan bu kısım, yu-
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urgan bağlayarak bir eliyle bu
urganı diğer eliyle de ayağı sıkı-
ca tutar ve dizden bükerek yu-
karı kaldırır. Bu arada kendi di-
zini ineğin kaldırılan ön ayağının
altına yerleştirerek destek sağlar
ve tırnağı, kesimi uygulayacak
kişinin rahat çalışabileceği bir
konuma getirir.
c) Arka ayak tırnakları kesilece-
ğinde de arka ayağın dizine in-
ce urganla veya bu iş için uygun
bir aletle diz sıkıştırılır arka ayak
bileğine bağlanacak urganla tır-
nağı tutacak kişi ineğe yaklaşır
ve ineğin arka ayak bileğini kav-
radıktan sonra arkaya doğru
kaldırarak dizi ile destek sağlar
(Şekil 3).
Özellikle huysuz hayvanlar söz
konusu olduğunda bu yol ol-
dukça güç uygulanır. En iyisi
her işletmede tırnak kesimi dı-
şında da hayvanları zapt etme-
de kullanılabilecek bir operas-
yon tezgâhı bulundurmaktır.
Operasyon tezgâhına alınan

muşaklığı elle hissedilinceye ve-
ya canlı doku ile sert kısmı ayı-
ran beyaz çizgi ortaya çıkıncaya
kadar kesilir ve tırnaktan ayrılır.
Daha derin kesmek kanamaya
ve buna bağlı olarak bazı ayak
problemlerine yol açar. 
Tırnağa istenilen şekil verilirken
dıştaki sert dokunun içteki yu-
muşak dokudan biraz daha
yüksek olması sağlanmalıdır.
Kesme esnasında kanama mey-
dana gelirse o bölgeye bolca
dezenfektan (tentürdiyot) süre-
rek enfeksiyon kapması önlen-
melidir. Tırnak kesiminde her
ayaktaki iki tırnağın eşit yüksek-
likte olmasına özen gösterilme-
lidir. Ön ayak tırnakları arka
ayak tırnaklarından daha yük-
sek olmalıdır. Arka ayaklarda
dış tırnak, ön ayaklarda da iç tır-
nak biraz uzun bırakılmalıdır.
Tırnak kesimini izleyen ilk iki
hafta kritiktir. Kesimdeki hatalar-
dan kaynaklanan olumsuzluklar
bu dönemde ortaya çıkar. Bu

nedenle hayvanlar iki hafta iz-
lenmeli ve mümkünse kirli ve
donmuş alanlara çıkarılmaması-
na özen gösterilmelidir. 

Tırnak kesimi için;
1- İskarpile, çekiç, törpü
2- Tırnak makası, törpü
3- Elektrikle çalışan tırnak törpü-
sü kullanılabilir.
Tırnak kesiminde hangi alet kul-
lanılırsa kullanılsın ilk yapılacak
iş hayvanın iyice zapt edilmesi
ve tırnağın kesilecek konuma
getirilmesidir. Bu amaçla çeşitli
yollara başvurulabilir. 
1- İşletmede hayvanların tutulup
zapt edilmeleri için özel bir araç
yoksa tırnak kesimi için insan
gücünden yararlanılır. Bu yolla
tırnak kesimi aşağıdaki sıra izle-
nerek gerçekleştirilir. 
a) İnek sağlam bir yularla sağ-
lam bir yere sıkıca bağlanır.
b) Önce ön ayak tırnakları kesil-
melidir. Bunun için ayağı tuta-
cak kişi ayak bileğine ince bir

a) Ön ayak tutuş b) Arka ayak tutuş

Şekil 3. İnsan gücü ile zapt etme

c) Arka ayağı dizden sıkıştırma d) Tırnak makası, ip ve keski
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hayvan sıkıca bağlandıktan son-
ra, kesilecek tırnağın bulunduğu
ayak, bukağılığa bağlanan bir
halatla kaldırılır ve tezgâhta bu
amaca uygun olacak şekilde
hazırlanmış bir yere bağlanır
(Şekil 4). 
Eğer operasyon tezgâhına hay-
vanı havaya kaldıracak bir dü-
zen eklenmiş ise uygulama da-
ha kolay olacaktır. 

Topallık
Sığırcılık işletmelerinde gözle-
nen topallık, hayvanların refahını
etkileyen ve ciddi ekonomik ka-
yıplara neden olan önemli so-
runlardan biridir. Dünyada süt
sığırcılığında topallık ekonomik
kayıpların %26’sını oluşturmak-
tadır. Ayağındaki sorun nede-
niyle topallayan hayvanın ağrı
nedeniyle yemliğe gitmek iste-
mediği, gidenlerde ise yem tü-
ketimi için ayakta güçlükle du-
rabildiği, dolayısıyla yem tüketi-
minin azalması nedeniyle süt
veriminde kayıplar görüldüğü,
ayrıca topallayan hayvanların
kızgınlık belirtilerini tam olarak
gösteremediği ve topallık düze-
yinin artması ile yumurtalık et-
kinliğinde gecikme olduğu belir-
tilmektedir. Topal sığırların süt
verimi %5 azalmakta ve topallık-
la seyreden hastalıklara yaka-
lanmış sığırların %30’unda,
%25’e varan bir canlı ağırlık kay-
bı olmaktadır. Bu süreçte yem
tüketimi azalan hayvanların süt
ve döl verimleri düşer, zorunlu
olarak sürüden erken çıkmaları
kaçınılmaz hale gelir. Topallığın
oluşmasında başlıca dört faktör
rol oynar. Bunlar; kalıtım, bes-
lenme, çevre faktörleri ve enfek-
siyöz faktörlerdir.
Kalıtım: Hayvanların sahip ol-
dukları bozuk bacak duruşları
ve tırnak şekillerinden bir kısmı
kalıtsaldır.
Beslenme: Beslenme kaynaklı
topallığa neden olan hastalık-
lara en iyi örnek laminitistir. La-
minitis, enerji düzeyi yüksek
rasyonla besleme veya ani ras-
yon değişiklikleri, ketozis, ru-
men asidozu gibi metabolik
bozukluklar, mastitis, metritis
gibi toksik hastalıklar nedeniy-
le ortaya çıkmaktadır. Ayrıca
beslenme, tırnak çatlağı, tırnak
kırılması, tırnak ülseri ve çift ta-
ban oluşumunda da önemli bir
etkiye sahiptir.
Çevresel faktörler: Ahırdaki hij-

Şekil 4. Operasyon tezgâhı

yenik şartlara ve iklim koşulları-
na bağlı olarak ayak çürüğü, di-
gital dermatitis, ökçe erozyonu,
ökçe çürüğü gibi ayak lezyonla-
rında artışlar görülür. Sürekli
ahırda tutulan hayvanlarda me-
radakilerine göre daha çok ayak
hastalığı görülmektedir.
Enfeksiyöz faktörler: Çeşitli
bakteri, virüsler ve riketsiyaların
neden olduğu enfeksiyonlar to-
pallıklara yol açmaktadır. Bunla-
ra, parmak arası egzama, ayak
çürüğü, ökçe çürüğü çift tabanlı
ökçe vb. hastalıklar örnek ola-
rak verilebilir.
Topallığın neden olduğu ekono-
mik zararların başında hayvan-
ların verimlerinin azalması gelir.
Sığırlarda yemden yararlanma
düşer, laktasyon süresi kısalır
ve süt verimi düşer. Süt verimin-
deki düşüş hastalığın şiddetine
ve laktasyon dönemine bağlı
olarak %1-20 arasında değişir.
Kuru dönemde kayıp daha az
olur. Laktasyon döneminin ba-
şında ise verim %50’ye kadar
düşebilir. Ayak hastalığı bulu-
nan sığırların kendilerini savun-
ma kabiliyetleri azalır, diğerleri
ile olan yem yeme ve yer bulma
mücadelelerinde geride kalırlar.
Meraya çıkarıldıklarında da za-
manlarını genellikle yatarak ge-
çirirler ve böylece otlamaya ayır-
dıkları zaman daha az olur. Bu
nedenle yem tüketiminin düş-
mesi ağırlık kaybına neden olur
yani et verimi düşer.
Ayak hastalıkları süt sığırcılığın-
da mastitis ve döl verimi bozuk-
luklarından sonra en fazla mad-
di kayıp oluşturan hastalıktır. Bu
kayıpların en önemlisi; 
- Hastalığa yakalanmış hayvan-
ların damızlıktan ayrılmasıyla
bunların yerine alınacak hay-

vanların getireceği fazladan
masraf,
- Tedavi edilecek hayvanlarda,
önemli derecede kilo kaybı, süt
verimi, laktasyon süresi ve döl
veriminde de azalma olması,
- Tedavi giderleri, eğer antibiyo-
tik kullanılmış ise buna bağlı
olarak bir süre (3-7 gün) sütün
kullanılmaması vb. kayıplar ara-
sında sayılabilir.

Ayak ve Tırnak 
Hastalıklarından 
Korunmanın Yolları
Düzenli Tırnak Bakımı Yap-
mak: Tırnak kesimini mutlaka
işin ehli kişiler yapmalıdır. Kulla-
nılan aletler keskin ve sağlam
olmalıdır. 
Barınak ve Zemin: Gezinti alanı
mümkün olduğu kadar toprak
olmalı, gezinti alanları taş ve ya-
bancı cisimlerden arındırılmış
olmalı, beton zeminlerin olabil-
diğince pürüzlü ve kaymayı ön-
leyecek şekilde oluklu olması
gerekir.
Ayak Banyoları: Hastalıkların
yayılmasını önlemede büyük
öneme sahip olan ayak banyo-
ları, hayvancılık işletmeleri açı-
sından büyük öneme sahiptir.
Maliyeti fazla olmayan ayak
banyoları, ileride meydana ge-
lebilecek olan ayak ve tırnak
hastalıklarını ve dolayısıyla eko-
nomik kayıpları önlediğinden
önemi daha da fazla anlaşıl-
maktadır. Süt sığırcılığı işletme-
lerinde ayak banyoları hem ko-
ruyucu hem de tedavi edici
amaçla kullanılır. Banyo yerleri
genellikle ahır girişlerine, sağım
ünitesi ve ahırlar arasına, mera
ile işletme arasına ya da padok
ve gezinti yerlerine kurulabilir.
Sığırlara haftada iki kez ayak

banyosu yaptırılmaya çalışılma-
lıdır. Ayak banyosu, bu amaçla
hazırlanmış yerlerde yaptırılır.
Ayak banyoları tek ya da çift ha-
vuzlu yapılabilir. Tek havuzlu
banyonun genişliği 90 cm, de-
rinliği 20 cm ve uzunluğu da 4-
5 m. olmalıdır. Eğer çift havuzlu
ayak banyosu yapılacak ise 90
cm. genişliğindeki her bir havu-
zun uzunluğu 2.5 m olmalı ve
aralarında 2 m’lik bir alan bulun-
malıdır. Çift havuzlu banyoda bi-
rinci havuza yalnız su, ikinci böl-
meye dezenfektan konur. Böy-
lece ineklerin ayaklarıyla taşıdık-
ları kaba kirler birinci bölmede
bırakılacağı için dezenfektanın
bulunduğu kısım daha az kirle-
necektir. Ayak banyolarında Ba-
kır sülfat (CuSO4), Formalin,
Kalsiyum oksit (CaO) ve Çinko
sülfat (ZnSo4) gibi solüsyonlar
kullanılabilir. Türkiye’de ayak ve
tırnak hastalıkları sığır yetiştirici-
liğinde gereği kadar ciddiye
alınmamakta ve ihmal edilmek-
tedir. Bu nedenle de Türkiye’de-
ki süt ve besi sığırcılığı işletme-
lerinde ayak hastalıkları üzerin-
de durulması gereken önemli
bir sorun olarak ortaya çıkmak-
tadır. Ahırlardaki bakım, besle-
me ve barındırma şartlarının op-
timal düzeylere çıkarılması bu
amaçla, hayvanları bol altlıklı ve
akıntısı iyi sağlanmış ahırlarda
barındırılması, hayvanlara mut-
laka gezinme olanaklarının sağ-
lanması, ayak banyolarının etkin
kullanılması ve altı ayda bir veya
hiç olmazsa yılda bir kez tırnak-
larının kesilmesi gerekmektedir. 
Böylece, gerek süt gerekse be-
si sığırcılığında çok büyük eko-
nomik kayıplara yol açan ayak
hastalıklarının kontrolü sağlan-
mış olacaktır.
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dium türü (C. felis, C. meleagri-
dis ve C. suis) ve iki genotipinin
(Cryptosporidium suis-like ve
Cryptosporidium pig genotype)
de nadiren sığırlarda bulunabil-
diği bildirilmiştir. Yapılan çok sa-
yıda araştırma, sığırların zoono-
tik C. parvum için esas konak
olduğunu ortaya koymaktadır.
Ayrıca bu tür, C. hominis ile bir-
likte insan enfeksiyonlarında da
primer sorumlu olarak bilinmek-
tedir. 
Cryptosporidium türleri, mide ve
barsak epitel hücrelerinin mikro-
villuslarında, hücre içi ekstrasi-
toplazmik alanda yerleşim gös-
termesi ve apicoplast bulundur-
maması nedeniyle diğer intra-
sellüler protozoonlardan ayrıl-
maktadır. Konak hücreden kö-
ken alan bu bölge “parazitofor
vakuol” adını almaktadır. Enfek-
tif form ookistlerin yaklaşık
%80’i çevresel koşullara dirençli
olan kalın duvarlı, %20’sinin ise
ince duvarlı olduğu bildirilmiştir.
Dışkı ile dışarı atılan ookistler
4,5x5,0 μm çapında, kalın du-
varlı yapıda olup, içlerinde dört

Doç. Dr. Önder DÜZLÜ     
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Sığırlarda cryptosporidiosis

Hastalığın Önemi
Global öneme sahip
olan bu hastalık; rumi-

nantların yanında, diğer meme-
liler, kanatlılar, balıklar ve sürün-
genleri de içine alan 200’ü aşkın
hayvan türünde görülebilmekte-
dir. Cryptosporidiosis, yaş ve
immun sistem aracılığıyla kont-
rol edilen bir hastalık olup, yeni
doğan buzağılarda genellikle
bakteriyel (Escherichia coli,
ETEC-K99, Salmonella spp.,
Schigella spp., Campylobacter
spp.), viral (rotavirus ve corona-
virus) enfeksiyonlarla miks bir
şekilde seyretmektedir. Özellik-
le neonatal dönemde gözlenen
şiddetli diare tablosu, hastalığın
en karakteristik klinik belirtisi
olup, bu yüzden hastalık, buza-
ğıların “Neonatal Diare Sendro-
mu” olarak da adlandırılmakta-
dır. Gerekli tedbirler alınmadığı
takdirde immun yetmezliği olan
hayvanlarda enfeksiyon şiddetli
seyretmekte ve ölüm ile sonuç-
lanarak büyük ekonomik kayıp-
lara yol açmaktadır.
Cryptosporidiosis, dünyanın he-
men her yerinde ve Türkiye’de
yaygın olarak görülmektedir.
Türkiye’de buzağılarda cryptos-
poridiosis olguları ilk olarak
1984 yılında bildirilmiştir. Daha
sonra yapılan çalışmalarda
cryptosporidiosis’in buzağı, ku-
zu ve oğlak gibi genç hayvan-
larda ciddi sorunlara neden ol-
duğu kaydedilmiş ve Cryptos-
poridium spp. ookistlerinin pre-
valansında sürü büyüklüğü, ye-
tiştirme tipi, doğum zamanı ve
sütten kesme gibi risk faktörleri-
nin etkili olduğu ileri sürülmüş-
tür. Cryptosporidium türleri Tür-
kiye'de mikroskobik olarak
%4,5-70,3, moleküler olarak ise
%3,8-53,6 oranlarında rapor
edilmiştir.  
Dünya’da buzağılarda Cryptos-
poridium spp. enfeksiyonları ile
ilgili çalışmalara 1970’li yıllarda
başlanmıştır. Sığırlarda Cryptos-

poridium türleri İsrail’de %16,5,
Brezilya’da %63,6, Meksika’da
%25, Japonya'da %23, Fran-
sa'da %17,9, İspanya'da %47,9,
Norveç'te %12, Hindistan'da
%38,3, Tayland'da %9,4, Çek
Cumhuriyeti'nde %25,8, Tan-
zanya'da %19,7, Kanada'da
%30, Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde %2,4, Nijerya’da %52,3
ve Arjantin’de  %19,35 olarak
bildirilmiştir. Bu durum, cryptos-
poridiosis’in dünyanın hemen
her bölgesinde, yüksek verim
amacıyla yapılan sığırcılık için
çok önemli bir problem olduğu-
nu göstermektedir.

Hastalığın Etkeni
Cryptosporidiosis’e yol açan
türler; Apicomplexa infra-phyli-
munda, Conoidasida Levine,
1988 sınıfında, Cryptospordii-
dae Leger 1911 ailesinde yer
alan mecburi hücre içi parazit
Cryptosporidium Tyzzer, 1907
cinsinde bulunurlar. Cryptospo-
ridium türleri, konağın bağırsak
epitel hücrelerinin apikal bölge-
sinde unik intrasellüler kompart-

manda extrasitoplazmik olarak
yer alırlar.
Apicomplexan parazitlerde (To-
xoplasma spp., Eimeria spp.,
Plasmodium spp., Babesia
spp., Theileria spp. vb.) apico-
plast adında bir plastid bulunur-
ken, bu yapı Cryptosporidium
türlerinde bulunmamaktadır.
Günümüze kadar 30 Cryptos-
poridium türü bildirilmiş olması-
na karşın sığırlar, genellikle C.
parvum, C. andersoni, C. bovis
ve önceden Cryptosporidium
deer-like genotipi olarak bilinen
C. ryanae ile enfekte olmakta-
dırlar. Bu türlerden C. andersoni
her yaştaki sığırlarda görülebilir-
ken C. parvum genellikle 2 ay-
lıktan küçük buzağılarda, C. bo-
vis ve C. ryanae ise 2-11 aylık
buzağılarda enfeksiyon oluştur-
maktadırlar. Aynı soya ait C.
muris ise sütten kesilmiş inek ve
yetişkin sığırlarda abomazum
enfeksiyonlarına neden olarak,
kilo kaybı ve süt verimliliğinde
azalmaya yol açmakta olduğu
bildirilmiştir. Ayrıca doğal enfek-
siyonlarda diğer 3 Cryptospori-

Son yüzyılın en önemli hastalıklarından biri olan
cryptosporidiosis, Cryptosporidium Tyzzer, 1907 soyuna

bağlı parazit protozoonlarca oluşturulan ve genellikle 
ruminantların neonatal döneminde görülen 
zoonotik ve ekonomik bir enfeksiyonudur. 

Resim 1. Cryptosporidium spp. ookistlerinin bağırsaklarda mikroskobik görünümü
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sporozoit bulunmaktadır. Diğer
Coccidian parazitlerden farklı
olarak ookistlerinin içindeki spo-
rozoitleri çevreleyen sporokist-
leri bulunmamaktadır (Cryptos-
poridium=gizli sporokist). Spo-
rozoit formları 4,9x1,2 μm çapın-
da olup, sporozoitlerden oluşan
trofozoitler ise 2- 2,5 μm çapın-
da, yuvarlak veya oval yapılar
olarak bildirilmektedir.

Hastalık etkeninin yaşam
döngüsü ve çoğalması
Cryptosporidium türleri zorunlu,
intrasellüler, monoksen parazit-
lerdir. Parazit, yaşam döngüsü-
nü ookistlerin ağızdan alınması
ile (kontamine su ve yemlerle),
konağın mide ve bağırsak mu-
kozası epitel hücrelerinin mikro-
villus bölgelerinde tamamla-
maktadırlar. Parazitin konak dı-
şında geçirdiği tek evre ookist
evresi olup, enfekte konakta 6
evre görüldüğü bildirilmektedir. 
Ekskistasyon: Enfekte konağın
dışkısı ile serbest tabiata atılan
ookistlerin ağız yolu ile alınması
sonucu enfeksiyon bulaşmakta-
dır. Konağın sindirim kanalında
ookistin parçalanmasıyla ser-
best kalan sporozoitler, apikal
kompleks organelleri ile ince
bağırsakta epitel hücrelerin mik-
rovilluslarına bağlanmakta ve
bunu izleyen gelişim evreleri
“parazitofor vakuol” (intrasellü-
ler, extrastoplazmik yerleşim)
içerisinde geçmektedir.
Merogoni: Sporozoitler yuvar-
laklaşarak trofozoit forma dö-
nüşmekte ve takiben şizogonik
bölünmeye maruz kalmaktadır-
lar. Trofozoit içindeki çekirdeğin
bölünmesiyle 6-8 çekirdek ve
bunların her birinden 6-8 mero-
zoit oluşmaktadır. Bu merozoit-
leri taşıyan ana hücreye Tip I
meront (şizont) adı verilmekte-
dir. Tip I merontlardan oluşan
merozoitler bu merontların zarı-
nı parçalamalarının ardından ye-
ni konak hücreleri istila ederek
Tip I ve Tip II merontları oluştur-
maktadırlar. Tip I merontlardan
köken alan merozoitler, konakta
yeni hücreleri enfekte ederek
(otoenfeksiyon) tekrar bir mero-
goni başlatmakta; Tip II meront-
lar ise gametleri oluşturmakta
oldukları belirtilmektedir.
Gametogoni: Tip II merontlar-
dan oluşan merozoitler yeni ko-
nak hücreleri içine girerek mik-
rogamont veya makrogamon-

tun oluştuğu eşeyli üremeyi (ga-
metogoni) başlatmakta oldukla-
rı açıklanmıştır.
Fertilizasyon: Yasam siklusu-
nun dördüncü evresinde, bağır-
sak lümeninde serbest olarak
bulunan 0,4-0,5 μm büyüklü-
ğünde ve ince yapılı kamçısız
mikrogametlerden birisinin, 4-6
μm büyüklüğündeki epitel hüc-
relerde bulunan makrogameti
döllemesi sonucunda zigot
oluştuğu bildirilmiştir. 
Ookist duvar oluşumu: Döllen-
miş makrogametlerden zigot
oluşmaktadır.  Bu dönemde zig-
otun etrafı iki veya üç farklı taba-
kanın birleşmesinden oluşan
ookist duvarıyla (%20’si ince,
%80’i kalın) çevrili olup, zigotun
etrafındaki duvarın kalınlaşması,
parazitin bir konaktan diğerine
bulaşmasını sağlayacak olan
ookistleri oluşturmaktadır. Diğer
yandan ince duvarlı ookistler ise
otoenfeksiyonda rol oynarlar.
Sporogoni:Olgunlaşmamış oo-
kistler, gelişmekte ve sporogo-
nik bölünmeye maruz kalarak
içlerinde enfeksiyon yapabilme

yeteneği olan 4 sporozoit taşı-
yan olgun ookistleri, oluşturduk-
ları belirtilmiştir. Dışkı ile dış or-
tama atılan, içerisinde 4 sporo-
zoit bulunan kalın duvarlı ookist-
lerin, yeni bir konak tarafından
ağız yolu ile alınması sonucu
yeni enfeksiyon şekillenmekte-
dir. İnce duvarlı ookistler otoen-
feksiyondan sorumlu olup, ko-
nak hücrenin parçalanmasıyla
açığa çıkan ve ookist duvarının
inceliği dolayısıyla, ookist bü-
tünlüğü kolayca bozulan ve ser-
best kalan invazif karakterli spo-
rozoitler, enterositlerin mikrovil-
lus bölgelerine penetre olarak
yeni bir enfeksiyon (otoenfeksi-
yon) siklusunu başlatırlar.

Patojenite
Cryptosporidium enfeksiyonla-
rında genellikle ince bağırsağın
sonlarında, bağırsak mukoza-
sında bozulmalar görülmekte-
dir. Ancak enfeksiyon sonucu
meydana gelen lezyonlar se-
kum, kolon ve duodenumda da
saptandığı bildirilmiştir. Bağır-
sak villuslarında, hastalığın sey-

rine göre, hafif veya orta şiddet-
te genel atrofi ve füzyon göz-
lenmektedir. En belirgin histo-
lojik görünümün fazla şiddetli
olmayan bir kriptitisle karekte-
rize enterokolitisin yanında,
mukoza kalınlığında azalma ve
lamina propriada hücre birikimi
gözlenmektedir. Buna bağlı
olarak bağırsakların emilim yü-
zeylerinde azalma olmakta ve
bağırsak mukozasında hipere-
miyle birlikte nötrofil granulosit-
lerin infiltrasyonu görülmekte-
dir. Sığırlarda nadir görülen C.
muris enfeksiyonlarında ise
abomazum mukozasının kalın-
laşması, bez lümenlerinin ge-
nişlemesi ve epitellerin atrofisi
meydana gelmekte olduğu ifa-
de edilmektedir.

Klinik belirtiler
Cryptosporidiosis’in en önemli
klinik semptomu, yeni doğanlar-
da ve immun sistemi baskılan-
mış sığırlarda görülen, pis koku-
lu, sarımtırak, yeşil renkli veya
renksiz su kıvamında ishal oldu-
ğu, bazı dışkılarda mukus, fib-
rin, gaz kabarcığı ve kan izleri-
nin bulunduğu bildirilmekle bir-
likte, iştahsızlık, kas titremeleri,
dengesiz yürüyüş, sıvı elektrolit
kaybı, halsizlik, kilo kaybı, geliş-
me geriliği, beden ısısında hafif
artış (maksimum 40,1°C) ve kıl-
larda karışıklık gibi belirtilerin
cryptosporidiosis'de görülen di-
ğer klinik semptomlardan oldu-
ğu belirtilmektedir. Cryptospori-
diosis olgularında, ookist çıka-
ran en genç buzağının 4 günlük
olduğu; hastalığın, etkenin alın-
masından 3 gün sonra şiddetli
ishal ile kendini gösterdiği, 2-14
gün sürdüğü, ancak birçok
olayda geçici iyileşme görülme-

Resim 2. Cryptosporidium türlerinin bağırsak epitellerindeki görünümü

Resim 3. Cryptosporidiosis’li buzağılarda klinik görünüm
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sinden sonra da hastalığın tek-
rarlayabildiği bildirilmiştir. Özel-
likle enfeksiyona yakalanan 3
haftalıktan küçük buzağılarda
mortalite oranı yüksek olup, en-
feksiyon, bağışıklık sistemi ge-
lişmiş ve erişkin hayvanlarda bir
süre sonra kendiliğinden orta-
dan kaybolmaktadır. İmmun sis-
temi gelişmiş ve erişkin hayvan-
lar, hastalığa karşı dirençli olup,
genellikle subklinik enfeksiyon
göstermekte ve rezervuar gör-
evi yapmaktadırlar. 
Hastalık, çoğunlukla rotavirus,
coronavirus, ETEC-K99 veya
Salmonella gibi etkenlerle birlik-
te seyretmektedir. Cryptospori-
diosis’in, normalde subklinik
seyreden rotavirus enfeksiyonu-
nu klinik tabloya taşıyabilme
özelliği bulunmakta olup,
asemptomatik rotavirus enfeksi-
yonları özellikle ince bağırsağın,
üst jejunum bölgesine yerleşim
göstermektedir. Fakat bu dö-
nemde oluşabilecek bir cryptos-
poridiosis olgusu, distal ince
bağırsak kısımlarını da tahrip et-
mektedir. Benzer şekilde kalın
bağırsakları etkileyen coronavi-
rus enfeksiyonu da ileum yıkım-
lanmasına bağlı olarak şiddetini
arttırmaktadır. 
C. parvum ve Salmonella spp.
ortak hastalık tablosuna ortala-
ma 35 günlük olan buzağılarda
rastlanmaktadır. Bunun yanın-
da, özellikle kalın bağırsağa tu-
tunan non-enterotoksijenik E.
coli, Schigella spp. benzeri tok-
sin üreterek dizanteriyi andıran
bir tablo ortaya koymakta ve ay-
nı bölgeye yerleşebilen C. par-
vum ile karşılıklı sinerjik bir ilişki
kurabilmektedir. Campylobac-
ter türlerinin buzağılar için çok
önemli patojen olarak görülme-
mesine rağmen, bu bakteriye
ağır cryptosporidiosis olgusuna
sahip buzağılarda sıklıkla rastla-
nılmaktadır.

Hastalığın tanısı
Yeni doğan buzağılarda ishal
genellikle birçok patojenin bir-
likte oluşturduğu bir klinik
semptom olduğundan dolayı,
hastalığın tanısı için ayırıcı teşhi-
se gidilmesi ve enfeksiyonun
miks karakterde olup olmadığı-
nın belirlenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, bakteriyolojik, viro-
lojik ve parazitolojik yöntemlerin
kullanılması önerilmektedir. Vi-
rolojik ve bakteriyolojik teşhisler

için gerekli kültür tekniklerinden
yararlanılması gerekmektedir.
Parazitolojik önemi özellikle son
yıllarda çok daha iyi anlaşılmış
olan cryptosporidiosis’in tanısı,
faz kontrast karanlık saha ob-
jektifli mikroskop ile var/yok için
ön incelemeyi takiben boyama
(dışkı boyama), enfekte dokula-
rın biyopsisi, serolojik ve mole-
küler yöntemlerle yapılmaktadır.
Cryptosporidium türlerinin oo-
kistleri çok küçük olup, normal
dışkı muayenelerinde görülme-
leri ve teşhis edilmeleri çok güç
olduğundan, dışkıdan hazırla-
nan preparatlara uygulanacak
olan boyama ve zenginleştirme
yöntemleri ile bu tür ookistlerin
saptanmasında daha kolay ve
hızlı sonuç alınması mümkün
olabilmektedir. Bu amaçla kulla-
nılan boyama metotları: Iodine,
Giemsa, Tricrom, Auramine-Ro-
damin, Modifiye Soğuk Kinyon,
Modifiye Kinyon Asit Fast, Car-
bol Fuchsin, Modifiye Ziehl-Ne-
elsen, Acridine Orange ve Mo-
difiye Köster boyama olarak bil-
dirilmektedir. Ancak Modifiye
Kinyoun asit-fast ve Modifiye Zi-
ehl-Neelsen boyama yöntemle-
ri, kolay uygulanabildikleri için
daha sık olarak kullanılmaktadır.
Hacim ve morfoloji olarak oo-
kistlere benzemekte olan maya
hücrelerinden kaynaklanabile-
cek yalancı pozitiflikten kaçın-
mak amacıyla belirtilen boyama
metotlarından en güvenilir olanı
Modifiye Ziehl-Neelsen boyama
metodu olarak bildirilmiştir. Bu-
nunla birlikte yine de bu metotla
C. parvum ookistlerinin, mantar
sporları, yağ oluşumları ve bak-
teri sporları ile benzer şekilde
görülmesi ile ayrımı güç olup,
bu boyamada C. parvum oo-
kistlerine çok benzeyen diğer

bir mikroorganizmanın da
Cyclospora cayetanensis oldu-
ğu dikkate alınmalı, ancak mor-
folojik olarak Cyclospora caye-
tanensis ookistlerinin (7.5x 10
μm)  C. parvum ookistlerinden
(2-6 μm) yaklaşık 2 katı büyük-
lükte olduğu unutulmamalıdır.
Cryptosporidium parvum ve C.
muris ookistlerinin Modifiye Zi-
ehl-Neelsen boyama yöntemiy-
le hazırlanan preparatlarının
mikroskobik muayenesinde
morfolojik yapıları kısmen ayırt
edilebilmektedir. Buna göre C.
parvum ookistleri,  oval yapıda
olup, 4,5x5,0 μm; C. muris’in
ookistleri ise elips şeklinde olup
7,4x5,6 μm ölçülerinde olmasın-
dan dolayı bu yöntem ile teşhis
edilebilmektedirler. Ancak mik-
roskobik muayenede tecrübeli
kişilerin varlığına ihtiyaç duyul-
ması ve boya almayan ookistler
nedeniyle az sayıda ookist içe-
ren dışkılarda yanlış negatif so-
nuçların ortaya çıkması bu yön-
temin dezavantajı olarak bilin-
mektedir. Dışkıda okistlerin sap-
tanması floresan veya enzim
işaretli monoklonal antikorlar
yardımıyla da serolojik teşhis
mümkün olmakla birlikte, sero-
lojik test sonuçları, çapraz reak-
siyonlar dolayısıyla tartışmalı ka-
bul edilmektedir.
Son yıllarda, nükleik asit tabanlı
moleküler tanı yöntemlerinin
kullanılması, duyarlı ve özgün
bir teşhise olanak sağlamakta-
dır. Bu amaçla kantitasyona da
olanak sağlayan Real Time
PCR, çeşitli spesifik gen bölge-
lerini hedef alan Nested PCR gi-
bi pek çok moleküler teknikler
cryptosporidiosis ve enfeksi-
yondan sorumlu türlerin belir-
lenmesinde kullanılmaya baş-
lanmıştır. Modifiye Ziehl Neel-

sen boyama, Real Time PCR ve
Nested PCR tekniklerinin 2 ay-
lıktan küçük 250 ishalli dışkı ör-
neklerinde cryptosporidiosis’in
saptanmasında eş zamanlı ola-
rak kullanıldığı bir çalışmada
Real Time PCR tekniğinin diğer
iki yönteme göre daha hassas
teşhis yöntemi olduğu bildiril-
miştir. Böylece söz konusu bu
teknikler, sahip olduğu yüksek
sensitivite ve spesifitenin yanın-
da kantitafif analize olanak sağ-
lamaları, tam otomasyonla ça-
lıştıkları için kontaminasyon ris-
kinin çok daha düşük olması ve
hızlı sonuç vermeleri gibi çeşitli
özelliklerinden dolayı diğer yön-
temlere kıyasla daha güvenilir
olarak kabul edilmektedir.
Öte yandan ölen hayvanların
nekropsisinde, bağırsaklardan
hazırlanan Giemsa boyalı pre-
paratlarda (ileum mukozasın-
dan hazırlanan sürme preparat-
ları) ve Hematoksilen Eozin ile
boyalı histolojik kesitlerde
Cryptosporidium türlerinin geliş-
me şekilleri tespit edilmekte ve
bu şekilde tanı konabilmektedir.
Ayrıca histopatolojik doku pre-
paratların moleküler yöntemler-
le yapılan retrospektif incelen-
mesinde de cryptosporidiosis’i
teşhis etmenin mümkün olduğu
bildirilmektedir.

Tedavi 
Yapılan araştırmalar sonucunda
apicomplexa kök altında yer
alan parazit türlerinde bulunan
apicoplastın, söz konusu para-
zitlerin yaşam sikluslarını devam
ettirebilmeleri için esansiyel ol-
duğu keşfedilmiş ve takiben ilaç
endüstrisindeki bütün çalışma-
lar, hedef plastid apicoplasta
odaklanmıştır. Ancak Cryptos-
poridium türlerinde bu plastidin
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Resim 4. Cryptosporidium spp. ookistlerinin asit-fast boyama sonrası mikroskobik görünümü
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olmaması nedeniyle günümüz-
de bu parazitin meydana getir-
diği enfeksiyonlara karşı kullanı-
labilir spesifik etkili bir ilaç bu-
lunmamaktadır. Bu nedenle, en-
feksiyon teşhis edildikten sonra
yapılacak olan ilk uygulama,
destekleyici tedavi şeklinde ol-
malıdır. Bu amaçla yoğun ishal
sonucu meydana gelen dehid-
rasyonu önlemek amacıyla in-
travenöz yolla sıvı elektrolit te-
davisi uygulanmaktadır.
Etiyolojik tedavide, halofuginon
(günde 0,6 mg/kg p.o.x 7 gün),
lasalocid (günde iki kez 6mg/kg
p.o.x 3 gün) ve paromomycine
(günde 100mg/kg p.o.x 11 gün)
verilebilir. Fakat bu ilaçların da
hastalığı ortadan kaldırmada
spesifik etkiye sahip oldukları
gösterilememiştir. Bununla bir-
likte söz konusu ilaçlar, enfeksi-
yonu hemen ortadan kaldırma-
salar da ishalin şiddetini azalta-
rak iyileşmeye katkı sağlamakta
ve bu arada kazanılan zaman ile
bağışıklık sistemi de kısmen ge-
lişim göstermekte ve bu sayede
hastalığın seyri olumlu yönde
ilerlemektedir. 
Ayrıca yapılan çalışmalarda en-
fekte buzağılara verilecek olan
yemlere ilave edilen probiyotik-
ler (Lactobacillus ocidophilus,
Streptococcus faecium ve Ba-
cillus spp.) ve prebiyotiklerin
(Mannan oligosakkarit) hastalı-
ğın insidensini azalttığı da ileri
sürülmektedir.

rulmak veya 45°-55°C’de 20 da-
kika ısıtılmak şartıyla enfekte et-
me potansiyelleri azaltılmakta
ya da yok edilmektedir. Ookist-
lerin dezenfeksiyonunda en çok
önerilen, %0.08’lik sodyum hi-
poklorit (NaClO) çözeltisidir. Ay-
rıca,  Amonyak (NH3)’ın %5’lik
çözeltisinde ve +4°C’de 18 sa-
atlik bir uygulama ile ookistlerin
enfektivitesi tamamen yok ol-
maktadır. Öte yandan hayvanla-
rın barındığı ortama uygulana-
cak olan yüksek buhar basıncı
(130 kg/cm3) ile de dezenfeksi-
yon yapılabilmektedir.
Enfeksiyondan korunmada çift-
lik yönetimi, sanitasyon ve hij-
yen kuralları çok önemli olup
azami seviyede dikkat, titizlik ve
özenle uygulanmayı gerektirir.
Doğum ortamı ve barınaklar te-
miz ve kuru olmalıdır. Yeni doğ-
muş buzağılar, hava akımının
olmadığı, ancak yeterli havalan-
dırmanın olduğu, her türlü stres
faktörlerinden uzak yerlerde, ay-
rı ayrı padoklarda barındırılmalı-
dırlar. Yeni doğanların padokla-
rında kullanılan malzemeler, sık
sık temizlenmelidir. Öte yandan
hastalar, ayrı olarak ideal koşul-
larda tutulmalı ve bulaşmayı ön-
lemek için izolasyon mutlak su-
retle sağlanmalıdır.

Hastalığa bağlı 
ekonomik kayıplar
Cryptosporidiosis’in en karakte-
ristik semptomu olan ishal, bu-

zağılarda (özellikle neonatal bu-
zağılarda) dehidratasyona, ge-
lişme geriliğine ve ölüme neden
olmaktadır. Buzağıların ishal
kaynaklı bu problemlerini gider-
mek için hastaya uygulanması
gereken, elektrolit solüsyonları,
intravenöz sıvı tedavisi, ilaç tak-
viyesi gibi tedavi giderleri hasta
başına ortalama 55 Amerikan
doları olarak hesaplanmıştır. Te-
davi, emek gerektirmesi ve za-
man alıcı olmasının yanında
ekonomik yönden yem maliye-
tini de arttırmaktadır. Böyle bir
hasta için bir aylık yem masrafı
ortalama 60 Amerikan doları
olarak hesaplanmıştır.
Cryptosporidium türleri yeni do-
ğan buzağılarda bulunan en
yaygın enteropatojenlerden
olup, viral ve bakteriyel hastalık-
larla miks seyirli enfeksiyonlar-
da daha da öldürücü olmakta-
dırlar. Hasta buzağıların ölmesi
ile birlikte ekonomik zararların
daha çok artacağı muhakkaktır.
Hastaların ölmeleri durumunda
ortaya çıkacak ekonomik kayıp-
lar, 2016 yılı Ocak ayı verilerine
göre hesaplanmıştır. Buna göre
2016 yılı Ocak ayı itibarıyla Tür-
kiye’de resmi rakamlara göre
bu zarar Amerikan doları bazın-
da; erkek buzağı için yaklaşık
1.000 dolar, dişi buzağı için yak-
laşık 1.500 dolar olarak hesap-
lanmıştır. Ancak sığırın çok eko-
nomik bir hayvan olduğu ve yıl-
larca verimlilik sağlayacağı dik-
kate alındığında gelecek yıllar-
daki kayıpların da hesaplanması
gerekir. 
Buna göre, erkek buzağı için
ortalama 300 kg karkas, etin kg
fiyatı 8,5 dolar olduğuna göre
toplam 2.550 dolar et kaybı
olur. Bu kayıp, dişi buzağı için
bir laktasyonda ortalama 4.000
lt süt x 5 laktasyon = 20.000 lt
süt x sütün litre fiyatı (0,30 do-
lar) = 6.000 dolar‘dır. Doğması
gereken 5 yavru kaybı ise 1.500
dolar x 5 yavru = 7.500 do-
lar’dır. Bunların sonucunda
ekonomik kayıp, bir erkek bu-
zağı için yaklaşık 3.665 dolar ve
bir dişi buzağı için 16.115 dolar
olarak hesaplanır. Bu birim eko-
nomik kayıplar, Türkiye’de bir
yılda karşılaşılan ortalama
cryptosporidiosis insidensi dik-
kate alındığında, hastalığın Ülke
ekonomisi için ne kadar büyük
risk potansiyeli oluşturduğu ko-
layca anlaşılmaktadır.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

Korunma ve kontrol
Cryptosporidiosis’den korun-
mada en önemli faktör, pasif
bağışıklığı oluşturan kolostrum-
dur. Yeni doğan buzağılara ma-
ternal antikorlar anneden kan
yolu ile aktarılamadığından ma-
ternal antikorlarla zengin kolos-
trumun mutlaka ağızdan veril-
mesi gerekmektedir. Ağızdan
alınan kolostral antikorlar, bu-
zağıları enfeksiyon ajanı pato-
jenlere karşı korumaktadırlar.
Kolostral antikor alamayan bu-
zağıların, alan buzağılara kıyas-
la 2-4 kat daha fazla ölüm ve
hastalık riski taşıdıkları belirtil-
miştir. Doğumdan sonraki  16
saat kritiktir. Bu sürenin sonun-
da annenin antikorları reabsor-
be etmesi ve aynı şekilde yav-
runun da antikorları absorbe et-
me yeteneğinin azalması sonu-
cu tam koruma sağlanamamak-
tadır. Bu sebepten dolayı yeni
doğanların doğumdan hemen
sonra mümkün olduğu kadar
kısa sürede kolostrum alması
gerekmektedir. 
Cryptosporidium ookistleri çev-
re koşullarına oldukça dayanıklı
olup, canlılıklarını uzun süre dış
ortamlarda devam ettirebilmek-
tedirler. Cryptosporidium enfek-
siyonlarını kontrol altına almak
için çevreden ookistlerin elimine
edilmesi gerekmektedir. Ookist-
ler çevre koşullarına ve dezen-
feksiyona oldukça dirençlidirler.
Ancak -20°C’de 72 saat dondu-



Bilimsel 46

Ekim, Kasım, Aralık 2016

Prof. Dr. Armağan HAYIRLI 
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD Erzurum, 25240
e-posta: ahayirli_2000@yahoo.com

Kaba yemlerin 
değerlendirilmesi

mi (KMT) hesaplanır. Ardından,
SKM ve KMT’nin çarpımıyla el-
de edilen rakamın 1.29’a bölün-
mesiyle RFV hesaplanır.
Örneğin, ADF düzeyi %32 ve
NDF düzeyi %40 olan ikinci bi-
çim yonca ile ADF düzeyi %38
ve NDF düzeyi %48 olan dör-
düncü biçim yoncanın RFV de-
ğeri aşağıdaki tabloda gösteril-
miştir;

RFV, adından da anlaşılacağı
üzere nisbi bir değerdir (Tablo
2). Bütün yem bitkileri sindirile-
bilirlik ve tüketilebilirliklerinin ay-
nı olduğu ve bu değerin sadece
ADF ve NDF ile değişebileceği
varsayımına dayalıdır. Bu ne-
denle rasyon formülasyonunda
kullanılması doğru değildir. An-
cak, farklı fizyolojik evredeki
hayvanların beslemesinde hay-
vanın mevcut durumu ve akıbe-
tine ilişkin yemlenmelerine im-
kân sağlar. 
Örneğin, verimi yüksek olan
ineklere RFV değeri yüksek

olan kuru ot verilirken, düşük
verimli hayvanlara RFV değeri
daha düşük olan otlar verilebilir.
RFV’nin kaba yemin ticari değe-
rinin belirlenmesinde rolü vardır.
RFV ile ticari değer dolar bazın-
da yukarıdaki formülle belirlen-
miştir.
Bitki büyüdükçe RFV değeri
azalmaktadır. Örneğin, çiçek-
lenme evresindeki bir yoncanın
boyu 40 cm ve RFV’si = 210
iken, boyu 100 cm olduğunda
RFV’si = 118’dir. Bu süreçte her
1 cm boy uzaması RFV’nin 1.5
puan düşmesine neden olmak-
tadır (Şekil 1). Bu değişim gün
bazında değerlendirildiğinde,
hasatta bir günlük gecikme
RFV’de 3 puan, RFQ’da 4 puan
ve NDF sindirilebilirliğinde %0.5
azalmaya neden olur. ki, Ha-
sat/balyalama sırasında meyda-
na gelen yaprak kayıpları nede-
niyle otun işletmeye getirilene
kadar 20 puanlık RFV kaybına
uğradığı  unutulmamalıdır.

Nisbi Kaba Yem 
Kalitesi (RFQ)
RFQ, kaba yem kuru maddesi-
nin sindirilebilirliğine bağlıdır. İki
ayrı kaba yem aynı RFV’ye sa-
hip olsa bile rumeni doldurma
kapasiteleri farklı olabilir. Bunun
ana nedeni, içerdikleri NDF’nin

tarımsal ekolojisinde yetişen
ürünlerle karşılamaya çalışmalı-
dır.
Kaba yemlerin niteliğini belirle-
yen 2 önemli kavram vardır.
Bunlar; 
1-Nisbi yem değeri (relative fe-
ed value-RFV) ve 2-Nisbi kaba
yem kalitesi (relative forage
quality-RFQ)’dir. Kuru ot veya
haylaj (balya silajı) olarak hasat
edilen yoncanın ve diğer yem
bitkilerinin yem değerini etkile-
yen ana unsur olgunlaşma ve-
ya hasat zamanıdır. Hasat ge-
ciktirildikçe bitkinin yapısal kar-
bonhidratları olan asit deterjan
lif (ADF) ve nötr deterjan lif
(NDF) düzeyleri artar ve protein
düzeyi ile lifsi kısmın sindirilebi-
lirliği azalır. 
Bu iki karbonhidrat unsuru hay-
vanın rumen dolgunluğunu
(NDF) ve rumende yıkımlanabi-
lirliği (ADF) belirler. Yani, gecik-
meli yapılan hasat veya artan bi-
çim sayısı ile kaba yemlerin sin-
dirilebilirliği azalmakta ve fer-
mentasyonla elde edilen enerji
kazanımı düşmektedir.

Nisbi Yem Değeri (RFV)
ADF fraksiyondan elde edilebi-
lecek sindirilebilir kuru madde
(SKM) tahmin edilir ve NDF frak-
siyonundan kuru madde tüketi-

Sütçü inek yetiştiricileri sü-
rekli süt/yem paritesinin
düşük kalması sonucu

kâr edememekten şikâyet et-
mektedir. Süt fiyatını belirleme-
de bir işletmenin rolü oldukça
düşüktür. Yani, süt fiyatını işlet-
me sahipleri yükseltemeyeceği
için işletme giderlerini azaltma-
ya yönelik gayret göstermeleri
akıllıca bir strateji olacaktır. Ru-
minant yetiştiriciliğinin temel un-
surlarından en önemlisi kaba
yemdir. Kaba yemlerin yerinde-
ki piyasa değerine nakliye fiyat-
larının da eklenmesi sonucu iş-
letmeye yüksek maliyetle ulaş-
ması bir vakıadır. İşletmelerin
%65-75 maliyet girdisi yemdir.
Yem maliyetinin düşürülmesin-
de işletmenin kaba yemini ken-
disi üreterek temin etmesi kay-
da değer maliyet düşmesine
neden olacaktır. Ayrıca, kaba
yemin kalitesinin artırılması ile
diğer önemli maliyet girdisi olan
satın alınan kesif yemin mikta-
rında da azaltmaya gidilmesi
ve/veya süt veriminin artması
mümkündür. 

Özetle, bir işletmede öncelikli iki
önemli strateji; kendi kaba ye-
mini üretmek ve ürettiği kaba
yem kalitesini artırarak işletme
girdisini belirgin bir şekilde dü-
şürmektir (Tablo 1). İşletmenin
maksimum kârlılığını belirleyen
yegâne faktör, arz-talep ilişkile-
rini de dikkate alarak, kendi üre-
tebildiği kaba yemle doyurabi-
leceği kadar hayvana sahip iş-
letme büyüklüğü belirlemektir.
Kaba yemler, hayvanı doyurma-
nın yanı sıra kalitesine göre
besleyicilik değerine de sahip-
tir. Her işletme, süt/et fiyatları ve
enerji/nakliye maliyetlerini dik-
kate alarak hayvanlarının ihtiya-
cını öncelikle yakın çevresinin

1. Adım SKM (Sindirilebilir kuru madde ) = 88.9 – (0.779 x %ADF)
2. Adım KMT (Canlı ağırlığın %’si kuru madde tüketimi) = 120 : %NDF
3. Adım RFV = (SKM x KMT) : 1.29

II. Biçim Yonca
SKM = 88.9 – (0.779 x 32) = 63.97

KMT, % CA = 120 : 40 = 3
RFV = (63.97 x 3) : 1.29 = 148.8

IV. Biçim Yonca
SKM = 88.9 – (0.779 x 38) = 59.30

KMT, % CA = 120 : 48 = 2.5
RFV = (59.30 x 2.5) : 1.29 = 114.9

Ticari değer, $/ton = 0.88 x RFV – 22.3
Günümüz Türkiye piyasa koşullarında ise (not: yazar tarafından uyarlanmıştır)
Ticari değer, TL/ton = 4.4 x RFV – 1.115

Tablo 2. Evrelerine göre yonca ve mısırın RFV değerindeki değişim.
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Tablo 1. Bir sağmal ineğin (9 ton/305 gün) laktasyon siklusunda tüketeceği yem maliyet bilançosu.
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NDF düzeyleri yüksek olmasına
rağmen lignin düzeyleri oldukça
düşüktür. Yani yoncayla kıyas-
landığında, RFV sistemi çayır ot-
larını cezalandırırken, RFQ sis-
temi ödüllendirmektedir (Tablo
3, Şekil 2). 
Özetle, RFQ sistemi, RFV siste-
mindeki SKM’nin yerine toplam
sindirilebilir besin öğelerini
(TDN) kullanmaktadır. Nitekim
yaprak oranı arttıkça, besleyici-
lik değeri de artar, dolayısıyla
RFQ artar. 
Her ne kadar RFV farklı kaba
yemlerin kıyaslanmasında ve
kaba yemin fiyatlandırılmasında

sindirilebilirliğindeki olası farklı-
lıktır. Graminöz (buğdaygiller)
kaba yemler (çoğunluk çayır ot-
ları) ile legüminöz (baklagil) ka-
ba yemleri (örneğin yonca) ye-
tiştirildikleri iklim nedeniyle dahi
farklılık sergiler. Hasat geciktik-
çe/biçim sayısı arttıkça sadece
ADF düzeyi değil, NDF’nin sin-
dirilebilirliği de değişir.
RFQ’nun RFV’den primer farkı,
RFV’nin NDF sindirilebilirliğini
dikkate almamasıdır. Dolayısıyla
hayvanın performansı dikkate
alındığında RFV’ye kıyasla, RFQ
daha kabul edilebilir bir göster-
gedir. Çayır otlarının ADF ve

Şekil 1. Yonca bitkisinin büyüme sürecinde RFV’de meydana
gelen değişim. Balyalama sürecinde de RFV’de 20 puanlık düşme meydana gelir.

RFQ = (KMT, %CA x TDN, %KM) : 1.23

TDN = (NFC x 0.98) + (HP x 0.93) + (YA x 0.97 x 2.25) + [(NDFn x (NDFD : 100)]-7

HP: ham protein (KM’nin %’si)
YA: yağ asidi [EE – 1]

EE: ham yağ, KM’nin %’si
NDFn: azotsuz-NDF [NDF – NDF-HP] veya [NDF x 0.93]

NDF-HP: nötr deterjan ham protein
NDFD: in vitro 48 saatte sindirilebilen NDF (%)
NFC: fibröz olmayan karbonhidrat, KM’nin %’si [100 – (NDFn + HP + EE + kül).

KMT, CA’nın %’si = 120 : NDF + (NDFD – 45) x 0.374 / CA, kg

NDF, KM’nin %’si
NDFD, NDF’nin %’si
45: yoncadaki lif sindirilebilirliği
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gideri kayda değer düzeyde dü-
şürülebilir.

Kaynakça
Jeranyama P. and Garcia A.D.
2004. Understanding Relative Fe-

Şekil 3. Kaba yemlere ilişkin değerlendirme. 
Üst panel: RFQ ve RFV ilişkisi. Orta panel: ADF düzeyi ve 

NDF sindirilebilirliği. Alt Panel. ADF düzeyi ve TDN değişimi.

KMT 180 gr, süt verimi 240 ml
ve %4-düzeltilmiş süt verimi
249 ml artar. Kaba yemin ADF
düzeyi arttıkça sindirilebilir be-
sin öğeleri azalır (TDN= -0.38 x
ADF % + 71.1).
Sonuç olarak, RFV aynı tür kaba
yemlerin fiyat / kalite kıyaslan-
masında kullanılabilecek değerli
bir ölçüttür. Ancak, hayvanın
performansını yansıtmaz. Buna
karşın RFQ kaba yemin sindiri-
lebilirliğini de kapsadığından,
hayvanın performansını belirle-
mek için önemli değer arz eden
bir ölçüttür. Birim dekardan elde
edilecek kütlesel üretimin yanı
sıra, üretilen kaba yemin kalitesi
(yüksek protein ve düşük ADF
ve/veya lignin) artırılarak işletme

kullanılsa da, hayvan perfor-
mansı ile ilişkili değildir. RFQ,
kaba yem sindirilebilirliğini de
dikkate aldığından, hayvan per-
formansını RFV’ye kıyasla daha
iyi yansıtır (Tablo 4; Tablo 5).
Gerek RFV, gerekse RFQ kuru
madde tüketimini ortak temel
alan ve birbirleriyle kısmen iliş-
kili (RFQ = 1.3 x RFV – 38.3)
olan iki önemli kaba yem para-
metresidir (rRFV.RFQ = 0.90)
(Şekil 3). 
Kaba yemin ADF düzeyi arttık-
ça, kaba yemdeki NDF’nin sin-
dirilebilirlik düzeyi azalmaktadır
(Sindirilebilir NDF fraksiyonu =
-0.23 x ADF % + 56.74) (Şekil
3). NDF sindirilebilirliğinin her
%1’lik artışına karşın günlük

Tablo 3. Başlıca kaba yemlerin protein ve yapısal karbonhidratları (%).

Tablo 4. Hayvanların fizyolojik evrelerine göre yedirilecek
kaba yemin RFQ değerleri.

Tablo 5. Süt verimi ile kaba yem kalitesi arasındaki ilişki (r).

Şekil 2. Yonca ve çayır otu RFV ve 
RFQ parametrelerinin kıyaslanması.

ed Value (RFV) and Relative Fora-
ge Quality (RFQ). South Dakota
State University, Extention Servide,
Brookings, SD, USA. Dunham J.
R. 2005. A FORAGE FACTS Publi-
cation of the KANSAS FORAGE
TASK FORCE Kansas State Uni-
versity Agricultural Experiment
Station and Cooperative Extension
Service. Manhattan, KS, USA. Un-
dersander D. 2010. Crops and Fo-
rages. New tool better estimates
alfalfa quality. Hoards’s Dairyman.
Issue, Aug 2, 2010.
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Süt sığırlarında abortlar

konjunktival yollardan alınır , fa-
kat hastalığın endemik olduğu
yerlerde süt ürünlerinin tüketimi
genel toplum açısından ana ris-
ki oluşturur. İnfekte hayvanları
ve atık fötus ve plasentaları elle-
yen veterinerler ve çiftçiler açı-
sından mesleki bir risk vardır.
Brucella en sık yakalanılan labo-
ratuvar infeksiyonlarından biri-
dir. Bu nedenle kültürler ve
abort materyalleri gibi infekte ör-
neker ile çalışılırken sıkı güven-
lik önlemleri alınmalıdır. 
Beşinci aydan başlamak üzere
gebeliğin geç dönemindeki sı-
ğırlardaki bütün atıklar şüpheli
Brucella olarak kabul edilmeli
ve incelenmelidir. Sürünün geç-
mişi yardımcı olabilmekle birlik-
te klinik görünüm patognomo-
nik değildir. Brucella infeksiyon-
larının kesin teşhisi sadece Bru-
cella’laların izolasyonu ve iden-
tifikasyonu yoluyla yapılabilir.
Ancak bakteriyolojik muayene-
nin pratikte uygulanabilir olma-
dığı yerlerde tanı serolojik yön-
temlere dayandırıabilir. Bir bak-
terinin Brucella olarak identifiye
edilebilmesi için tek bir test yok-
tur. Genellikle üreme karakterle-
rinin, serolojik, bakteriyolojik
ve/veya moleküler yöntemlerin
bir kombinasyonuna ihtiyaç du-
yulur. Brucella'lar laboratuvar

kaynaklı infeksiyon oluşumu ris-
ki açısından çalışılması en zor
bakteriler arasındadır. Brucella
kültürlerinin transportunda şişe-
lerin veya kapaklı teneke kutu-
ların kapakları sıkıca vidalanma-
lı ve PVC bantlarla kapatılmalı-
dır. Şişeler absorban kağıda ve-
ya hampamuk içerisine sarılma-
lı, polietilen torbalara konmalı,
uluslararası hava taşımacılık bir-
liğinin (IATA) tehlikeli maddele-
rin taşınmasıyla ilgili koşullarına
uygun bir sert konteyner içerisi-
ne konulmalıdır.
Kültürlerin ve tanı örneklerinin
kültür için sevkinden önce alıcı
laboratuvar ile temasa geçilme-
li, özel bir izne ihtiyaç olup ol-
madığı ve laboratuvarın isteni-
len testleri yapıp yapamadığı
sorgulanmalıdır. Eğer örnekler
ülke dışına gönderilecekse, pa-
ketlenmeden önce ihraç lisansı
gerekecektir.
Listeria monocytogenes: Bu
bakteri ile olan infeksiyonlardan
dolayı görülen bazı yaygın has-
talıklara (örn: circling disease)
ilaveten L. monocytogenes
abortlara sebep olabilir. Hastalık
salgınları sıklıkla kötü kalitede
veya kirlenmiş silajlarda bulu-
nan yüksek bakteri sayıları ile
bağlantılı olmakla birlikte Liste-
rialar süt çiftlikleri ortamında-
çevrede-birçok yerde bulunabi-
lirler. Gebeliğin 4. ayı gibi erken
dönemde de gelişebilmekle bir-
likte, abortlar maruziyetten bir
hafta sonra oluşur ve en sık ola-
rak da gebeliğin son trimeste-
rında (son 1/3’ünde) görülür.
Atılmış fötus sıklıkla otalize ol-
muştur. Bir kez iyileştikten son-
ra infeksiyona direnç gösterir gi-
bi görünse de, sığırlar hastalığın
klinik belirtilerini gösterebilirler. 
Leptospira spp.: L. hardjo
(hardjo-bovis) ve L. pomona en
önemli olan 2 leptospira serova-
rıdır. L. pomona genellikle gebe-
liğin son trimester düşük salgın-
ları ile bağlantılıdır. Sığır ana ko-

de gebeliğin 5. ve 9. ayları ara-
sında abortla sonuçlanan bir
plasentitis gelişir. Abortun olma-
dığı durumlarda bile plasenta-
da, fötal sıvılarda ve vajinal akın-
tılarda organizmaların yoğun
atılımı meydana gelir. Meme
bezleri ve yakın lenf nodülleri de
infekte olabilir ve organizmalar
sütle de atılabilir. İzleyen gebe-
likler genellikle zamanına kadar
devam eder fakat uterus ve me-
me infeksiyonları  tekrar oluşur.
Yetişkin erkek sığırlarda orşitis
gelişebilir ve brusellosis her iki
cinste infertilitenin bir sebebi
olabilir. Özellikle bacak eklem-
lerinde şekillenen higromalar
bazı tropik ülkelerde brusellosi-
sin yaygın bir belirtisi ve infeksi-
yonun tek belirgin bulgusu ola-
bilir. Higroma sıvısı sıklıkla Bru-
cella ile infektedir.
Brusellosis insanlara kolaylıkla
geçebilir. Daha kronik bir forma
ilerleyebilen akut ateşli bir has-
talığa -ondulan ateşe- sebep
olur ve aynı zamanda adele, is-
kelet, kardiyovaskuler ve mer-
kezi sinir sistemini etkileyen cid-
di komplikasyonlar oluşturabilir.
İnsan infeksiyonlarının oluşma-
sını engellemek için önlemler
alınmalıdır. İnfeksiyon sıklıkla
mesleki maruziyete bağlıdır ve
genel olarak oral, solunum ve

Süt sığır işletmelerinde
hayvansal üretimin ve-
rimliliği ve karlılık temel

koşuldur. Bunun gerçekleşmesi
hayvanların sağlığına ve dölve-
rimine bağlıdır. Dölveriminin
düşmesi, kayıpların artması, ge-
belikte veya canlı doğan yavru-
nun herhangi bir nedenle ölme-
si hayvancılık işletmesi için eko-
nomik kayıptır. Süt sığırlarında
abort fötüsün 42 ile yaklaşık
260 (42-260) günlükken kaybe-
dilmesi şeklinde tanımlanmıştır.
42. günden önce kaybedilen
gebelikler genellikle erken em-
briyonik ölümler olarak kabul
edilirken, 260 günlükten doğum
zamanına kadar olan ölü doğan
buzağılar ölü doğum olarak ka-
bul edilirler. Çiftliklerde genellik-
le düşük bir abort oranı gözlem-
lenir. Yıllık %3-5 oranındaki
abortar sıklıkla normal kabul
edilir. Ancak herhangi bir gebe-
lik kaybı üreticinin gelirinin belir-
gin bir  kaybına sebep olabilir ve
bu nedenle abortların önlenme-
si ve oluşabilecek abortların se-
beplerinin araştırılması açısın-
dan uygun tedbirler alınmalı ve
girişimler yapılmalıdır. 

Aborta sebep olan etkenler
1- Bakteriler
Brucella abortus (Brucellosis,
Bang’s Disease): Sığır sürüle-
rindeki Brusellosis genellikle B.
abortus biovarlarınca oluşturu-
lur. Bazı ülkelerde özellikle gü-
ney Avrupa ve batı Asya gibi sı-
ğırların koyun ve keçilerle yakın
temas içinde olduğu yerlerde B.
melitensis de infeksiyon yapabi-
lir. Nadiren B. suis de sığırların
meme bezlerinde kronik bir in-
feksiyona sebep olabilir. Ancak
bunun aborta sebep olduğu ve-
ya diğer hayvanlara yayıldığı bil-
dirilmemiştir. Hastalık gebe ol-
mayan dişilerde genellikle
asemptomatiktir. B. abortus ve-
ya B. melitensis ile infeksiyonu
takiben genellikle gebe dişiler-
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nakçı olmadığından bu abortlar
sporadik olarak oluşur ve L. po-
mona sürüye infekte yaban ha-
yatı veya domuzlardan bulaşır
(genellikle bu hayvanların idra-
rıyla kontamine olmuş sular yo-
luyla). Ancak L. hardjo (hardjo-
bovis) açısından sığırlar ana ko-
nakçıdır ve organizmalar sığırla-
rın böbreklerinde veya üreme
bölgelerinde kronik bir infeksi-
yon olarak gelişebilir. İlave ola-
rak bunlar hayvanın yaşamı sü-
resince aralıklı olarak yayılabilir.
Bu kronik infeksiyonlar erken
embriyonik ölümlere, abortlara
veya ölü doğumlara, prematür
zayıf buzağıların doğumlarına
neden olabilir. Aborte fötuslar
sıklıkla ciddi şekilde otalize ol-
muştur. L. hardjo organizmaları
sığırdan sığıra veya sığırdan bu-
zağıya infekte idrar, süt veya
plaseltal sıvılarla temas yoluyla
veya doğumdan önce plasenta
yoluyla buzağıya geçebilir. 
Ureaplasma diversum ve
Mycoplasma bovigenitalium:
Ureaplasma temiz-ari- bir sürü-
ye bulaştığında abort salgınına
neden olabilmekle birlikte U. di-
versum ve M. bovigenitalium
genellikle abortların yaygın ol-
mayan sebepleri olarak kabul
edilmektedir. Bu organizmalar
aynı zamanda infertilitenin infek-
siyöz sebepleri olarak da kabul
edilmişlerdir. Bununla birlikte
bunlar normal sağlıklı sığırların
üreme bölgelerinde de buluna-
bildiklerinden bu organizmaların

abort veya infertilite problemle-
rinin sebebi olarak saptanması
güçtür.
Haemophilus somnus: Deney-
sel infeksiyonları takiben abort-
lar rapor ediliyor olmakla birlikte
H. somnus sığırlardaki abortla-
rın yaygın bir sebebi olarak ka-
bul edilmez. Önemi konusunda
karşıt fikirler olmakla birlikte, H.
somnus infertilite sebebi olarak
da bildirilmektedir. H. somnus’u
düşünmeden önce, infertilitenin
diğer yaygın sebepleri göz
önünde bulundurulmalıdır.
Actinomyces pyogenes, Ba-
cillus spp, Streptococcus
spp. ve diğer yaygın bakteri-
ler: Ortamda bulunurlar ve süt
sürülerindeki sporadik abortla-
rın sebebi olabilirler. Bu orga-
nizmalar genellikle sığırın dola-
şım sistemi aracılığıyla plasen-
taya ve fötusa ulaşırlar. Bu bak-
teriler sığırda hastalık semptom-
ları göstermeyebildiği halde fö-
tüs çok büyük bir oranda geliş-
memiş immun sistemi nedeniy-
le daha yüksek duyarlılık göste-
rir. Bunun sonucunda  bakteri-
nin üremesi, fötüsün ölümüne,
sonrasında uterustan atılmasına
sebep olabilir. Bazı laboratuvar
verileri bu bakterilerin süt sığır-
larındaki bakteriyel düşüklerin
bir sebebi olabileceğini göster-
mektedir.

2- Viruslar
Bovine Viral Diarrhea virus
(BVD): BVD sığırlardaki hastalık

sendromlarının tümüne sebep
olabilir. Bulaşma genellikle BVD
ile persiste ya da geçici olarak
infekte hayvanlarla direkt veya
indirekt temas sonucu meydana
gelmektedir. İnfekte hayvanlara
ait kan, burun akıntısı, tükrük,
gözyaşı, sperma, süt, gaita, id-
rar, uterus akıntıları, amniyotik
sıvı ve yavru zarları ile virus saçı-
labilmektedir. Hastalığın bulaş-
masında indirekt olarak da yem,
içme suları, ahır personeli ve ta-
şıtlar rol oynar.  Virus sığırın do-
laşımında bulunduğunda büyü-
mekte olan fötusa plasenta yo-
luyla ulaşabilir. Eğer bağışık ol-
mayan bir sığır ilk trimesterda
BVD virusuna maruz kalırsa er-
ken bir embriyonik ölüm veya
abort meydana gelebilir ve eğer
buzağı uterustan atılmazsa
mumyalaşabilir. Bununla birlikte
eğer buzağı BVD virusuna gebe-
liğin 42-125. günleri arasında
maruz kalırsa ve ölmez ise di-
rençli infekte bir buzağı olarak
doğabilir. Gebeliğin 2. 3. ayı es-
nasında bir infeksiyon abort ve-
ya doğum defektleriyle doğan
bir buzağıyla sonuçlanabilir.
Eğer uterustaki buzağı son tri-
mesterda virusa maruz kalırsa
buzağının kanında BVD’ye karşı
antikorlarla doğması dışında vi-
rus buzağı üzerinde etkili olma-
yacaktır. Sığırdaki bağışıklık
(maruziyet veya aşı yoluyla) ge-
lişmekte olan fötusun korunma-
sına yardımcı olabilmekle birlikte
farklı BVD virus suşlarının varlığı

ve fötusta infeksiyona sebep ol-
mak için çok az sayıda virus par-
tikülünün yeterli olması sebebiy-
le bu korunma % 100 değildir. 
Infectious Bovine Rhinotrac-
heitis virus (IBR, BHV-1): En
sık olarak solunum yolu hastalığı
(pnömoni, ‘red nose’) olmak
üzere değişik farklı hastalık
semptomlarına sebep olabilen
ciddi bir bulaşıcı sığır herpes vi-
rus hastalığıdır. Bu sığırlardaki
abortların en sık olarak teşhis
edilen viral nedenidir. Abortlar
en sık olarak 4. aydan gebelik
sonuna kadar oluşur ve hastalık
sürüden uzaklaştıktan haftalar
sonra da oluşabilir. İnfeksiyonun
nakli virusla infekte hayvanla di-
rekt temas veya indirekt olarak
çeşitli mekanik vektörlerle ol-
maktadır. 
Etken infekte hayvanlardan göz-
yaşı, burun akıntısı, uteroservikal
akıntı, sperma, gaita, süt gibi se-
kret ve ekskretlere ilave olarak
fötal membran ve dokular ile sa-
çılmaktadır. Virusun bulaşmasın-
da akut veya latent infekte evcil
ve yabani hayvanlar ile sperma,
embriyo transferi ve keneler rol
oynar. Latent infekte hayvanlar
virus rezervuarı olarak tanımla-
nırlar. Akut, subklinik veya latent
infekte boğalara ait sperma, likit
nitrojende dondurularak saklan-
dığında, virus sperma içinde
muhafaza olduğundan suni to-
humlama yoluyla infeksiyonun
yayılmasına neden olmaktadır.
Doğal yolla infekte boğalarda
yaklaşık 600 gün kadar virusun
saçılabileceği tespit edilmiştir.
Bu nedenle seropozitif olan bo-
ğalar epidemiyolojik açıdan vi-
rus taşıyıcısı ve saçıcısı olarak
kabul edilmelidir. İnfekte boğa-
ların spermaları enfeksiyöz virus
taşıdığından dolayı uterus içine
giren virus endometritis meyda-
na getirerek, geçici infertiliteye
neden olur.  İnfekte ineklere ait
sütlerin de hastalığın epidemiyo-
lojisinde rol oynayabileceği bir
çok araştırıcı tarafından tespit
edilmiştir.

3- Sığırların 
venereal hastalıkları
Sunni döllemenin yaygın olarak
kullanımının kabulünden dolayı
süt endüstrisinde bu hastalıklar
çok düşük bir kaygı taşımakta-
dır. Bununla birlikte bir çok süt
sürüsünde doğal yolla üreme
performansını etkileyecek vene-
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real hastalıklar açısından bir po-
tansiyel bulunmaktadır. Campy-
lobacter fetus ss. venerealis (vib-
rio) ve Trichomonas foetus (Ge-
nital trichomoniasis) sığırlardaki
venereal hastalıklarla bağlantılı
en sık rastlanan iki organizma-
dır. Bu organizmalar sürüde bir
kez görüldüğünde, sürü boğala-
rı veya kontamine dölleme ekip-
manları tarafından sığırdan sığıra
geçirilebilir. Genç boğalar genel-
likle organizmaları oldukça hızlı
bir şekilde temizler. Fakat infek-
siyonu taşıyan bir inekle dölleme
esnasında tekrar infekte olabilir.
Daha yaşlı boğalar (4-5 yaştan
büyük) daha sıklıkla kronik ola-
rak infektedir. İnekler bu organiz-
malara karşı bağışıklık geliştire-
bilirler. Dölleme esnasında infek-
te olduktan sonraki 1-2 hafta sü-
resince kirli beyaz bir vajinal
akıntı oluşabilir. Trichomonas ve
Campylobacter infeksiyonları er-
ken ölü doğuma veya ilk trimes-
ter abortlarına neden olabilirler.
Campylobacter’ler nadiren ge-
beliğin 4-7. aylarındaki abortlarla
alakalı olabilirler.

4- Parazitler
Neospora caninum: N. cani-
num yetişkin sığırlarda abortlar
dışında herhangi bir hastalığa
sebep olmayan protozoal bir pa-
razittir. Köpekler son konakçı
olarak rol oynayabilmekte ve sı-
ğırların postnatal infeksiyonların-
da ookist kaynağını oluşturmak-
tadır. Sığırlarda N. caninum’un
taşınmasındaki en önemli yolun
transplasental taşınma olduğu
düşünülmektedir. Abortlar 3. ay-
dan sonra oluşabilmekle birlikte
genellikle gebeliğin orta döne-
minde 4-5. aylarda sürüde spo-
radik olarak gelişir. Neospora’ya
bağlı abortlar bir salgına neden
olmaz. İnfekte olmayanlara göre
abort yapma olasılıkları daha
yüksek olmasına rağmen, sürü-
deki pek çok sığır Neospora ile
infekte olsa da abort yapmaya-
bilir. Aynı zamanda Neospora
nedeniyle bir kez abort yapan
hayvanlar eğer sürüde kalmaya
devam eder ve gebe kalırlarsa
abort yapma eğilimleri fazla olur.
Aborte olmamış fötüsler genel-
likle normal buzağılar gibi gö-
rünmekle birlikte yaşam boyu bu
protozoa ile infektedirler. Klinik
belirtiler yalnızca 2 aylıktan daha
küçük buzağılarda rapor edil-
miştir. Hasta buzağılarda ön ve-

ya arka bacaklarda gerilme veya
bükülme, ayrıca ataksi, patellar
reflekste azalma, bilinç kaybı,
eksoftalmi veya gözlerde asi-
metrik görünüş bulunabilir. Has-
talık bazen hidrosefali ve spinal
kordta daralma gibi doğum ano-
malilerine sebep olabilmektedir.

5- Mantarlar
Erken dönemlerde de (60 gün-
lüğe kadar) olabilmekle birlikte
en sık olarak gebeliğin son 2
ayında abort şekillenebilmekte-
dir. Bu durum genellikle sığırla-
rın tam olarak kapalı tutulduğu
küflü saman veya silaja maruz
kalabildikleri kış ve ilkbahar ay-
larında oluşmaktadır. Dolaşım
sistemine nasıl ulaşabildikleri
tam olarak anlaşılmamış olmak-
la birlikte küf sporlarının sığırın
kanı yoluyla fötusa ve plasenta-
ya ulaştığı düşünülmektedir.
Nadir olarak Mortierella wol-
fii’den dolayı olan bir aborttan
önce veya sonra sığır ciddi bir
pnömoni geliştirebilir. Zaman
zaman sürüdeki gebe hayvanla-
rın ciddi bir oranı (%10-20) etki-
lenebilmekle birlikte fungal
abortlar sporadik olarak görül-
me eğilimindedir.

6- Aborta sebep olan 
diğer faktörler
Endotoksin: Doğrudan fötüsü
etkilemeyen bir infeksiyon duru-
mu olsa bile sığır abort yapabi-
lir. Örn: E. coli’nin sebep oduğu
bir akut koliform mastit vakası
sığırın meme ve kan dolaşımın-
da yoğun bir endotoksin salımı-
na sebep olabilir (Bu endotok-
sin örn: depresif davranış, ru-
men motilitesi yokluğu ve yük-
sek vucut ısısı gibi gözlenen kli-
nik belirtilerden yaygın olarak
sorumludur). Bu endotoksin sı-
ğırın abort yapmasıyla sonuçla-
nan prostaglandin ve diğer hor-
monların salınmasına sebep
olabilir. Yapılan araştırmalar her-
hangi bir klinik mastit geçirme-
miş sığırlara göre klinik mastitisi
olan sığırların neredeyse 2 kat
abort yapma olasılığına sahip
olduğunu göstermiştir.
Modifiye Canlı Aşılar: Gebelik
esnasında modifiye canlı aşılar-
la aşı yapılması da sığırların
abort yapmasına sebep olabilir.
Modifiye canlı aşılar immun sis-
temi uyarmaya devam etmekle
birlikte, klinik hastalığa sebep
olmalarını engelleyecek şekilde

değiştirilmiş canlı bakteri veya
virusları içerirler. Bununla birlik-
te bu aşıların gebe hayvanlarda
kullanımının abortlara neden
olabileceğine dair klinik deliller
mevcuttur ve aşı üreticileri bu
şekilde-gebeyken- kullanılmala-
rını önermez. İnfeksiyöz ajanlar
sığırlarda abortların en sık görü-
len nedeni olarak düşünülür-
ken, abort ile sonlanan gebelik-
lerin bir kısmına sebep olabile-
cek farklı faktörler de vardır.

Genetik bozukluklar: Fötustaki
abortla sonuçlanabilecek gene-
tik bozukluklara sıklıkla tanı ko-
nulamaz. Bunlar sürüdeki  bir
salgına göre daha çok bireysel
bir  sorun olarak oluşur. Fötusun
dış görüntüsünde bir değişime
sebep olmayabilen bu bozuk-
luklar büyüyen fötüsün uterus
içerisindeki  gelişme yetersizliği
nedeniyle abortla sonuçlanabi-
lir. Genetik bozukluklar diğer in-
feksiyöz ajanların sebep olabil-
diği gibi fötusta belirgin fiziksel
değişiklikler de yapabilirler.

Toksik ajanlar: Toksik ajanlar
da abortlara veya erken embri-
yonik ölümlere sebep olabilirler.
Sığırlar bazı koşullar altında
(örn: kuraklık stresi) bitkilerde
bulunabilen nitritlere veya fertili-

8 yıl boyunca Genel Sekreterlik görevini üstlendiğim TÜ-
SEDAD Derneğindeki görevimi geçtiğimiz hafta gerçek-
leştirdiğimiz Olağanüstü Genel Kurulda devretmiş bulun-

maktayım. Bu sayıda da köşemden son kez sizlere sesleniyor
olacağım. 2003 yılında çok büyük hayallerle yatırım yaptığımız
süt üretiminden maalesef  14 sene sonra çıkmış bulunuyoruz.
Bunun tek  sebebi ve sorumlusu Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığının yanlış hayvancılık politikalarıdır. Yıllarca buradan
yazdım. Tekrar yapılan yanlışları dile getirmeyeceğim. Fizikte
bir kural vardır ‘’ first in first out ‘’ diye bizde bu sektöre ilk gi-
renlerdeniz ve ilk de çıktık, inşallah sizler bizi takip etmezsiniz.
Allah Kolaylıklar versin hepinize. 
Hoşçakalın…

Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

Sevgili 
süt üreticisi
dostlarım,

zer (dölleyici) nitritler ve nitratla-
ra duyarlıdırlar. Eğer bir sığır ye-
terince yüksek seviyede nitrat-
lar/nitritlere (yem içerisindeki
yaklaşık % 55 veya daha yüksek
nitrat) maruz kalırsa özellikle
geç gebelik dönemlerinde
abortlar oluşabilir. Her ne kadar
doğal yoldan kontamine olmuş
yemlerde bu oranlar yüksek se-
viyelerde bulunmasa da bazı
deneysel çalışmalar zearaleno-
ne gibi mikotoksinler çok yük-
sek seviyelerde ise sığırlarda
abortlara neden olabileceğini
göstermiştir. Benzer şekilde af-
latoksinle ilişkilendirilen abort-
larla ilgili raporlar sığırların tok-
sine ciddi şekilde maruz kaldığı
durumlarla alakalıdır.

Ergot alkaloidleri: Ergot alka-
loidleri değişik otların tohumları
içerisinde büyüyebilen Clavi-
ceps mantarları ve çayır otu,
buğday, yulaf, çavdar gibi kü-
çük taneli hububatlar tarafından
üretilen toksinlerdir. Bu toksinler
diğer sağlık problemleri kadar
abort problemleri ile bağlantılı
bulunmuşlardır. Pek çok abor-
tun sebebi hiçbir zaman sapta-
namıyor olsa da bir çok laborat-
vuvarda abortların sebebi olarak
infeksiyöz ajanlar gösterilmiştir.
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Sağım hijyen uygulamalarının
süt kalitesine etkileri

Giriş

Hijyenin Önemi 
Süt kalitesinin arttırılması,
Sağım sonrası çiğ süte

mikrobiyel bulaşmanın önlenmesi,
Mastitis başta olmak üzere sal-
gın hayvan hastalıklarının önlen-
mesine katkıda bulunulması, 
Hastalıkların tedavi masraflarını
azaltılmasına ve hayvan kayıp-
larını önlemeye yardımcı olun-
ması,
Hayvanın somatik hücre sayı-
sındaki artışı kontrol altında tu-
tarak verim artışına katkıda bu-
lunulması,
Artan çiğ süt kalitesi ile fabrika-
larda üretim maliyetlerinin düşü-
rülmesi (Akartuna, 2008), baş-

Yüksek STSHS 
neden önemlidir?
Yüksek STSHS düzeyinin asıl
nedeni meme enfeksiyonu oldu-
ğu için, söz konusu süt örnekle-
rinde TBS (toplam bakteri sayı-
sı) ve antibiyotik kalıntı riski de
yüksek olmaktadır. Diğer yan-
dan, STSHS’nın düşük, TBS’nın
ise yüksek olması pazarlama
kanalların etkinliği ve soğuk zin-
cirin kalitesi konusunda bilgi
vermektedir. Yüksek STSHS’nın
üreticiler, süt sanayicileri ve tü-
keticiler açısından bazı olumsuz
etkileri bulunmaktadır. 

Üreticiler açısından önemi: 
Sütte yüksek somatik hücre dü-

lıkları açısından sağım hijyeni
önemli bir konu olarak karşımız-
da durmaktadır. 

Sütte somatik 
hücre nedir?
Meme sağlığı ve sütün kalitesi-
nin bir göstergesi olan somatik
hücreler nötrofiller, makrofajlar,
lenfositler, eozinofiller ve meme
dokusundaki çeşitli epitelyum
hücrelerden oluşmaktadır. Tüm
bu hücrelerin normal sınırların
üzerinde bulunması, meme do-
kusunda organizmalara karşı
verilen bir tepki ve diğer bir ifa-
de ile meme bezinin enfeksiyo-
nu olarak değerlendirilmektedir
(Koç, 2004).

zeyi mastitisin, özellikle bu has-
talığın subklinik formunun bir
göstergesidir. Subklinik mastiti-
sin gözle direk teşhisi yapılama-
dığı için yetiştiriciye yansıyan
özelliği memenin tamamen sağ-
lıklı görülmesine rağmen, meme
tahribatının başlamış olması ne-
deniyle süt veriminin inekten
beklenenin çok altında seyret-
mesidir. Yapılan bilimsel çalış-
malar, subklinik mastitisten kay-
naklanan ekonomik kayıpların,
hastalığın klinik formundan da-
ha fazla olduğunu ortaya koy-
maktadır (Yalçın, 2000; Kossai-
bati ve Esslemont,1995). Ülke-
mizde yapılan bir çalışmada da
sadece subklinik mastitisten

ÖZET

Kaliteli süt üretimi, süt sığırcılığı işletmelerinde
kazançlı bir geleceğin en önemli unsurudur.
Ancak süt sığırı işletmelerinde karlılığı azaltan
ve dolayısıyla ülkemiz hayvancılığı ile ekonomi-
sini etkileyen çok sayıdaki olumsuz faktörün
varlığı da bir gerçektir. Bu faktörlerden çeşitli
enfeksiyonlar sonucu oluşan mastitis çoğu kez,
en önemli sürü sağlığı problemi olarak karşımı-
za çıkmaktadır. 
Pek çok bilinçli süt sığırı yetiştiricisi, mastitisin
ekonomik kayıplara neden olduğunu bilmekte-
dir. Ancak genel kayıplar olarak veteriner ve
ilaç masrafları hesaplanmaktadır. Ancak bu
masrafların dışında mastitis ile süt verimi ve ka-
litesi arası negatif ilişkiden dolayı süt ve süt
ürünlerinde meydana gelen kayıplar göz önün-
de bulundurulmalıdır. 
Sürülerde yeni enfeksiyon oluşumlarını azalt-
maya yönelik uygulamaların başında sağım hij-
yeni yer almaktadır. Burada temel amaç özel-

likle meme başı uçlarındaki patojen mikroor-
ganizma yoğunluğunu en aza indirmek ve mik-
roorganizmaların bir memeden diğerine bulaş-
masını engellemektir. Sağım hijyen uygulama-
larında ilk basamak memelerin sağım öncesi te-
mizliğidir. Sağım öncesi meme temizliği, meme
başlarını hortumla yıkama ve kağıt havluyla ku-
rulama, dezenfektanlı çözeltilere daldırılmış ayrı
bez veya kağıt havluyla temizleme ve kurulama
gibi değişik uygulamaları içermektedir. 
Diğer önemli sağım hijyen uygulamaları arasın-
da sağım sonrası meme başlarının dezenfektan-
lı çözeltiye daldırılması, inekten ineğe geçişlerde
sağım başlığının dezenfektanlı veya sıcak suyla
çalkalanması, mastitisli ineklerin en son sağıl-
ması ve sağım makinasının sağım sonrasında
gereği gibi yıkanması ve dezenfeksiyonu yer al-
maktadır. Sağım makinasının doğru kullanımı,
düzenli bakımı, ineklere sürekli temiz, kuru ve
havadar barındırma koşullarının sağlanması ise
mastitis kontrolünde etkili diğer sürü yönetim
uygulamalarıdır.



tiseptik miktarının %50 oranında
daha fazla oluşu ve homojen
dağılımın sağlanamaması gibi
dezavantajların bulunduğunu
belirtmektedirler.

Teat Dipping’in Meme
Başı Üzerindeki Etkileri
TD’nin başlıca etkisi dezenfeksi-
yondur. Yapılan bir araştırmada
yıkama ve kurulama işlemlerinin
daldırma kadar etkili olmadığı
görülmüştür. TD’nin meme başı
derisi üzerindeki dezenfektan
etkisi yapıldığı döneme göre de-
ğişkenlik gösterir. Sağım öncesi
TD meme dokusunun sağım sü-
resine kadar maruz kaldığı çev-
resel mastitis etkenlerini, sağım
sonrası TD ise sağım başlıkla-
rından geçen patojenleri elimine
eder (Bloowey ve Edmonson,
1996; Fang ve Pyörala, 1995).
TD’nin meme başındaki yüzey-
sel lezyonlar üzerinde de iyileş-
tirici etkisi vardır. Hayvanların
kendi memesine ya da yanında
yatan diğer ineğin memesine
basması, ahır ya da merada bu-
lunan tel, çivi vb. yabancı cisim-
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meydana gelen üretim kaybının
inek başına günde 1.5 litre civa-
rında olduğu, bunun hastalığın
şiddetine göre 7 litreye kadar çı-
kabildiği bildirilmiştir (Yalçın ve
ark, 2000). 
Verim kayıplarına ilave olarak,
batı ülkelerinde bazı üreticiler
ciddi düzeyde hijyen cezası
ödemek zorunda kalabilmekte-
dir. Bu nedenle subklinik masti-
tisten korunma ve STSHS kont-
rolünün yönetimi süt üreticisinin
en önemli uğraş alanlarından
birisi haline gelmiştir. 

Süt işleme sanayi 
açısından önemi: 
Yüksek STSHS’lı sütler süt işle-
me sanayi açısından da aşağıda
belirtilen problemlere neden ol-
maktadır. 
➢ Sütte somatik hücre sayısının
yüksek olması proteolitik ve li-
politik enzim miktarını artırmak-
ta, sütte bu enzimlerin bulunma-
sı tat ve kokunun artışına neden
olmakta, sütün dayanıklılık süre-
si ile sütün ürüne (peynir) dö-
nüşmesi olumsuz yönde etki-
lenmektedir 
➢ Mastitis olgusu ile birlikte
plazmin artış gösterdiğinden,
süt kazeini çökelmekte veya ya-
pısı bozulmakta, sonuçta üreti-
len peynir miktarında azalma
meydana gelmekte. Buna ek
olarak mikroorganizmaların et-
kisiyle sütte klor miktarı artmak-
ta ve sütte tuzumsu aroma tadı
oluşmaktadır.

Halk sağlığı 
açısından önemi: 
Mastitis problemine neden olan
patojenler arasında en önemli-
leri arasında Staf. aureus bulun-
maktadır. Bu patojen aynı za-
manda gıda zehirlenmelerinde
en sık rastlanan kaynağı oldu-
ğundan insan sağlığını tehdit et-
mektedir. 

Süt Kalitesi İçin Sağım
Hijyen Uygulamaları
1. Teat Dipping
Mastitis kontrol programları sü-
rüde var olan enfeksiyonların te-
davi edilmesi ve bireylerin yeni
enfeksiyonlardan korunması
esasına dayanır. Patojen mikro-
organizmaların bir kısmı meme
dokusuna genel dolaşımla ge-
lebileceği gibi önemli bir bölü-
mü de meme başı deliğinden
girmektedir. Dolayısıyla bölge-

deki bakteri yoğunluğunu azal-
tarak yeni enfeksiyonların oluşu-
munu engellemek büyük önem
taşımaktadır. Bu amaçla yapılan
önemli uygulamalardan birisi te-
at-dipping’dir. Teat dipping (TD)
meme başlarının özel bir kap
içerisindeki antiseptik solüsyo-
nuna daldırılarak dezenfekte
edilmesidir. Bu yöntem sayesin-
de sağım sonrası meme başı
deliği çevresinde yoğunlaşan ve
bakterilerin üremesi için uygun
olan süt kalıntıları yıkanır, anti-
septik bir zar oluşturularak bak-
teri girişi engellenir. İşlemin et-
kili, basit ve ekonomik olması
nedeniyle dünya çapında tüm
yetiştiriciler tarafından kullanımı-
nı yaygınlaşmıştır. Bununla bir-
likte TD’ nin meme dokusunda
var olan enfeksiyonlar üzerinde
etkisi bulunmamaktadır (Ala-
çam, 1978; Pankey ve ark.,
1984). Dezenfeksiyon amacıyla
bölgeye antiseptikli spreylerin
püskürtülmesi de önerilebilir.
Ancak Bloowey ve Edmonson
(1996) sprey kullanımında her
bir meme başı için harcanan an-
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Tablo 1. Somatik Hücre Sayısı ve Süt kaybı (Akartuna, 2008).

ler, sağım makinesindeki vakum
hataları, insektler ve aşırı soğuk
meme başında çeşitli lezyonlar
oluşturabilir. TD uygulaması en-
fekte lezyonların antisepsisini
sağlayarak iyileşme sürecini
hızlandırmaktadır (Bloowey ve
Edmonson, 1996). 
TD solüsyonunun içeriğinde bu-
lunan gliserin, lanolin, propilen
glikol, polyvinil pirolidon gibi
maddeler sayesinde koruyucu
etkisi de bulunmaktadır. Meme
başı derisindeki yağ bezleri sık
yıkama sonucu aşırı soğuk ve
sıcak iklim koşullarında zarar
görür. Bu esnada salgıladıkları
koruyucu yağ asitleri de kaybo-
lacağından bölgede çatlaklar
oluşur. Adı geçen maddelerle
doku yumuşaklığı arttırılarak ye-
ni lezyonların oluşumu engelle-
nir. İrritan özellikteki dezenfek-
tanlar için TD solüsyonuna lano-
lin ve gliserin (%10 oranında)
eklenmelidir. Ancak daha fazla
oranda katılacak koruyucu mad-
deler solüsyonun bakterisidal
etkinliğini düşürebilir (Bloowey
ve Edmonson, 1996). 
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rak önerilmektedir. Meme yıka-
ma işlemi ile meme ve meme
uçlarındaki pisliklerin temizlen-
mesi, mastitis kontrolü ve süt
salma refleksi oluşturulmakta-
dır. İşletmelerde meme yıkama-
nın uygulama şekli değişkenlik
gösterir. Uygulama şekilleri ara-
sında kuru temizleme (silme),
meme ve meme ucunun yıkan-
ması bulunmaktadır. Tablo 2’de
çeşitli meme yıkma yöntemleri
ile sütte kalan bakteri arasındaki
ilişki incelenmiş ve yıkanmayan
memelerden elde sütteki bakteri
oranının arttığı tespit edilmiştir
(Cook, 2002).

Sonuç
Sağım hijyeni ve süt kalitesinde
hedef ve sonuçları;
➢ Ölçülebilen, iyileştirmeye ve
yeniliklere açık, hedeflendirilebi-
lir, sürekliliği sağlanabilir, pozitif
bilim ve verilerle desteklenebilir
bir kavram haline getirmek ve
toplum bilincini arttırmaktır
➢ Çiğ sütün hijyen seviyesini
AB standartlarına getirmek, 
Toplam Bakteri Sayısı:
<100.000 toplam bakteri/ml 
Somatik Hücre Sayısı:
<400.000 somatik hücre/ml
➢ Günlük hayvan başı süt veri-
mini artırmaya katkıda bulun-
mak
➢ Süt hayvanlarının Mastitis’e
yakalanma riskini azaltmak
➢ Artan çiğ süt kalitesi ile üre-
tim maliyetlerini düşürmek, şek-
linde özetleyebiliriz. 

Kaynakça
Derginizden talep ettiğinizde
kaynakçaları sizlerle paylaşabiliriz.

Sağım öncesi TD
Bu işlem sayesinde sağıma ka-
dar geçen süre boyunca çeşitli
çevresel mastitis etkenleri ile bu-
laşık meme başlarının dezenfek-
siyonu sağlanmaktadır. Bu uy-
gulamanın etkinliğini belirleyen
en önemli faktör, sağımdan kon-
taminasyona kadar geçen süre-
nin uzunluğudur (Pankey ve
Drechsler, 1993). Solüsyon kabı
tüm meme başını kavrayacak
şekilde en az 30 saniye kadar
tutulmalıdır. TD sonrası dezen-
fektanların süte geçmesi ve me-
me başlarının başlık içinde ya-
pışmasını önlemek için meme
başları tekrar silinmelidir. Ortala-
ma 20 saniyelik kurulama işlemi-
nin sütteki kalıntı düzeyini önem-
li ölçüde azalttığı görülmüştür.
İşlemler sırasında seri olunduğu
takdirde bölgenin bakteriyel
kontaminasyonu en aza inecek-
tir (Manninen, 1995; Rasmussen
ve ark., 1991). Pankey ve ark.,
(1984), yıkama ve kurulama iş-
lemlerinin yanı sıra sağım öncesi
TD uygulayarak Streptococcus
uberis açısından %41’lik azalma
sağlarken, Serieys ve Poutrel,
(1996), ise Staphylococcus au-
reus, Streptococcus uberis ve
Corynebacterium bovis yönün-
den sırasıyla %48, %60 ve %47
oranında azalma görüldüğünü
bildirmektedirler. Yine çeşitli
araştırmacılar (Bloowey ve Col-
lis, 1992; Bloowey ve Edmon-
son, 1996; Ruegg ve Dohoo ,
1997; Shearn ve ark., 1992) sa-
ğım öncesinde başta iyot solüs-
yonları olmak üzere çeşitli de-
zenfektan solüsyonlarla TD uy-
gulanan hayvanlarda klinik mas-
titislerde azalma ve sütteki hücre
sayılarında azalmalar olduğunu
belirtmişlerdir. Oliver ve ark.,
(2001), ise sağım sonrası TD ya-

pılan bir gruba ek olarak sağım
öncesi fenol bileşikleri uygula-
dıklarında Streptococcus
dysgalactiae, Gram-negatif pa-
tojenler ve koagulaz-negatif
Staphylococcus türlerine bağlı
yeni enfeksiyonların insidensin-
de belirgin azalma gözlemişler-
dir. Sağım öncesi TD özellikle
bağlı yetiştirmeler için önerilen
bir uygulama olup, dışkıyla bu-
laşık altlık ile kirlenen meme do-
kusunun total bakteri sayısı cid-
di oranda azaltılabilmektedir.
Bununla birlikte uygulamanın
sütteki somatik hücre sayısına
etkisi kısıtlıdır (Serin, 2005).

Sağım Sonrası TD
Çeşitli dezenfektan solüsyonlar-
da sağım sonrası TD uygulanan
hayvanlarda klinik mastitislerde
azalma ve sütteki somatik hücre
sayısında azalma olduğu bildiril-
mektedir (Du Preez, 1997; Feh-
lings ve ark., 1997). 
Lam ve ark.(1997), sağım son-
rası TD’ nin sonlandırıldığı sürü-
lerde Escherichia coli ‘ye baglı
klinik mastitis insidensinde azal-
ma kaydetmişlerdir. 

Kuru Dönemde TD
Araştırmacılar TD’i kuru dönem-
de Staphylococcus aureus’a
baglı yeni enfeksiyonların ön-
lenmesi ve meme başı derisin-
de bulunan bakteri populasyo-
nunun azaltılmasında meme içi
antibiyotik tedavisine ek olarak
önermektedir. Bununla birlikte
Edinger ve ark.  (2000), kuru
dönemin son 20 gününde iyotlu
solüsyon kullanarak yaptıkları
çalışmada postpartum ilk 5 gün
içindeki enfeksiyonlar yönün-
den tedavi ve kontrol grupları
arasında fark bulunmadığını bil-
dirmişlerdir (Serin, 2005).

Tablo 2. Çeşitli meme yıkama metotları ile sütteki bakteri sayısı (Cook, 2002).

Daldırma kapları 
ve dezenfektanlar
TD için çeşitli kaplar kullanılabi-
lir. Plastikten yapılmış ve altta
solüsyonun depo edildiği şişe
ile bunun üzerine yerleştirilmiş,
meme basının batırılacağı bir
kaptan oluşan iki katlı kaplar bu
iş en yaygın olarak kullanılanla-
rıdır. Böylece solüsyonun sak-
lanması kolaylaşmakta ve kir-
lenmesi kısmen de olsa önlene-
bilmektedir. 
Metal kapların teat dipping için
kullanılabileceği ancak iyot gibi
bazı dezenfektanların bunlarda
zamanla korozyon yapabileceği
bildirilmiştir. Her çeşit TD kapları
hijyenik, temiz koşullarda ve do-
lu olarak saklanmalıdır. Antisep-
tikler ise soğuk ve kuru ortamda
muhafaza edilmelidir (Serin,
2005). 

2. Meme Yıkama
Meme yıkama bütün süt sığırcı-
lığı işletmelerinde mutlaka yapıl-
ması gereken sağım işlemi ola-
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Sektör Analizi

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Ekim 2016

Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %5,8 arttı.

Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi
132 bin 640 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına
göre %17,1 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 51 bin 779 ton ile
bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 arttı. Koyun, keçi, manda
ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 507 ton ile bir
önceki yılın aynı ayına göre %66,6 arttı.
Yoğurt üretimi 90 bin 1 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre

%4,1 arttı. Ayran üretimi ise 56 bin 145 ton ile bir önceki yılın aynı
ayına göre %8,4 artış gösterdi.
Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü
yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortalama %3,3 olarak
tespit edildi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü mik-
tarı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı.Takvim etkisin-
den arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %5,3 arttı.

Toplam inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%5,1 arttı. Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü

üretimi 130 bin 407 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına
göre %13,5 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 53 bin 851 ton ile bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %5,2 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık süt-
lerden elde edilen peynir çeşitleri ise 674 ton ile bir önceki yılın aynı
ayına göre %37,8 arttı.
Yoğurt üretimi 95 bin 14 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7
arttı. Ayran üretimi ise 60 bin 937 ton ile bir önceki yılın aynı ayına gö-
re %7,7 artış gösterdi. Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından
toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortala-
ma %3,3 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış
toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,1 art-
tı.Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 arttı.

Ticari süt işletmelerince Kasım ayında 716 bin 310 ton inek sütü toplandı

Ticari süt işletmelerince Ekim ayında 731 bin 188 ton inek sütü toplandı

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Kasım 2016
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