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TÜSEDAD LÜLEBURGAZ’DA TEKNİK ARA KADROLARA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATTI

EĞİTİME VE İSTİHDAMA
BÜYÜK DESTEK
TÜSEDAD’tan eğitime destek.
Ekonomik sıkıntıların yaşanıldığı bu
günlerde eğitime ve istihdama
büyük katkıda bulunarak, 35 kursiyere eğitim veriyor.

T

üm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Derneği (TÜSEDAD) Lüleburgaz’da teknik
ara kadrolara yönelik eğitim programı başlattı. 35 kursiyerin yaklaşık 2
ay teorik ve pratik dersler alacağı
eğitimin, 100 saat sürmesi planlandı.
Akademik kimliğe sahip hocaların, sektör
temsilcilerinin,
TÜSEDAD
üyelerinin de derslerine gireceği kursiyerler, sertifika sahibi olduktan
sonra TÜSEDAD dernek üyeleri
tarafından istihdam edilecek. Sayfa 3’te

Süt sığırlarında çevre koşulları...
Dr. Serdar Kardeş ve Dr.
Bülent Haluk Gülmez
laminitis hastalığının
etkilerini dergimiz için
kaleme aldı.
Kardeş ve Gülmez, “Özelikle hayvanın
yatma ya da dinlenme süresinin,
gezinme davranışlarının ve hayvanın
gezindiği alanın özelliklerinin de laminitis gelişiminde etkili olduğu belirlenmiştir” diyor. Sayfa 26’da

Sektörün ilk ve tek sivil toplum örgütü olan
TÜSEDAD, kurulduGu günden beri çalıJmalarıyla dikkat çekiyor. Günden güne üye sayısını
arttırmaya devam eden dernek, üye olmayan
tüm çiftlikleri TÜSEDAD çatısı altında buluJmaya davet ediyor. Sayfa 29’da

Kriz çiftlik sattırıyor
Önder TOKER, 105 dekar arazi üzerine
kurulu Tekirdağ Ahmetçe Köyü’ndeki çiftliğini son 9 aydaki süt fiyatlarında yaşanan
kriz dolayısıyla satışa çıkardı... Sayfa 19’da

Bu süt fiyatlarıyla
nereye kadar
Atilla CELEP “2003 yılında sütümüzü 50
kuruşa satıyorduk, arpayı da 14 kuruşa alıyorduk. Aradan 6 yıl geçti şimdi sütümüzü
yine 50 kuruşa satıyoruz ama arpa 43
kuruş...” Sayfa 23’te

Ödüllü ineklerimizi

kesmek

zorunda
kalıyoruz
Sayfa 15’te

Adnan YILDIZ

TÜSEDAD
Yönetim Kurulu BaJkanı

Dergimizle
karşınızdayız
Sevgili dostlar, bugüne kadar sektörümüzdeki çeşitli dergilere yazılar yazdım, bu
yazılar sizlere ve okuyucularına ulaştı.
Ancak bugün sanki daha farklı, heyecanlıyım ve bir o kadar da gururluyum. Gururluyum, çünkü ilk defa kendi adımızla, tamamen bize ait olan dergimizin ilk sayısında
sizlere seslenebilme fırsatı doğdu.İzin verirseniz, sizleri yaklaşık beş sene geçmişe
götürmek istiyorum. Sayfa 3’te.

BAŞKAN’DAN

Dergimizle
karşınızdayız
Adnan YILDIZ

TÜSEDAD Yönetim Kurulu BaJkanı

Sevgili dostlar;

B

ugüne kadar sektörümüzdeki
çeşitli dergilere yazılar yazdım,
bu yazılar sizlere ve okuyucularına ulaştı. Ancak bugün sanki daha farklı, heyecanlıyım ve bir o kadar da gururluyum. Gururluyum, çünkü ilk defa
kendi adımızla, tamamen bize ait olan
dergimizin ilk sayısında sizlere seslenebilme fırsatı doğdu.
İzin verirseniz, sizleri yaklaşık beş sene
geçmişe götürmek istiyorum. Güzel bir
sonbahar günü, Atabey çiftliğinden Sn.
Nezih Öztürk, Alaca çiftliğinden Sn.
Nejat Deveci, Matlı Yem A.Ş.’den Sn.
Erhan Gökdemir, Eray Gıda çiftliğinden
ben ve ortağım Sn. Atilla Celep, o tarihlerde Koç-Ata-Sancak çiftliğinden Sn.
Ethem Sancak bey sevgili Aysun

Sökmen arkadaşımızın çiftliğinde toplandık. Aysun hanımın kendi elleriyle
hazırladığı güzel ikramlarını kaşıklarken
hepimizin ciddi paralar harcayarak kurduğumuz çiftliklerimizdeki problemleri
konuştuk.
Tabii ki tüm bu problemler sektörümüzün problemleriydi. Bu problemlere
çözüm üretebilmek, ürettiğimiz bu
çözüm önerilerinin ilgili platformlara
taşınabilmesi içinde bir araya gelinmesi
ortak fikri oluştu. Sağ olsun, Ethem
beyin yaptığı konuşmalardaki cesaretlendirici sözleri de yelkenlerimizi doldurdu ve TÜSEDAD’ın kurucu üyeleri
olarak sonradan aramıza katılan arkadaşlarımız ile birlikte yola çıkıldı.
2005 yılından 2009 yılı 4 Nisan tarihine
kadar geçen sürede derneğimizin üye
sayısı 45’e ulaştı. Bu dönem içerisinde

yapılan çalışmalara emeği geçen tüm
arkadaşlarıma, derneğimiz adına teşekkür ediyorum.
4 Nisan 2009 tarihinde yapılan Genel
Kurulumuzda, önümüzdeki dönem için
yürütme görevini 9 arkadaşım ile birlikte bizlere vermiş olduğunuz için siz tüm
üye arkadaşlarıma teşekkürü bir borç
biliyorum ve güveninize layık olmaya
çalışacağımızı da ifade etmek istiyorum.
Görevde olduğumuz süre içerisinde derneğimizin sektörde görüşlerine baş
vurulan bir sivil toplum kuruluşu olma
özelliğini sürdürmesine azami gayret
edilecektir.
Bence, sivil toplum kuruluşlarının gücü
temsil ettikleri üyelerinin sayısı, savundukları düşüncelerin topluma anlatılabilmesi kabiliyeti ile doğru orantılıdır. Bu
iki temel ana fikir etrafında çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve 3 ay gibi kısa bir
zaman diliminde meyvelerini de görmeye başladık.
Gerek birebir temaslarımız ve gerekse
Bölge Temsilcisi arkadaşlarımızın gayretleri neticesinde üye sayımız iki misline
ulaştı. İnanıyorum ki elinizde tuttuğunuz, derneğimizin sesi olan, bu dergimiz de savunduğumuz doğruların
doğru adreslere ulaşmasında etkili olacaktır. Bunun yanı sıra dergimizin içerik
bakımından ulaştığı sektör paydaşlarına
da bilgi, aktüel haber, deneyim paylaşımı gibi konularda faydalı olacağı inan-

cındayım.
Geçtiğimiz 8-9 ay sektörümüz için çok
zor olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Bunun temel göstergesi de 1 kg.
çiğ süt satarak, kaç kg. yem alabildiğinizdir. Bu değer, maalesef, 1 lt. süt satarak ancak 800 gr. yem alınabilir duruma
kadar gerilemiştir. Bu da üreticiyi elindeki tek sermayesi olan süt veren ineklerini kesime gönderme mecburiyeti ile
karşı karşıya getirmiştir.
Bu vesile ile;
Sn. Tarım Bakanımıza ve Bakanlık çalışanlarına biz üreticilerin yanında olmalarını hatta taraf olmalarını arzu ettiğimizi söylemek istiyorum.
Çünkü, üretici örgütsüzdür, çaresizdir.
Üretim var olduğu sürece ülke ekonomisi var olabilir, ülke kalkınabilir.
Siz, sütü işleyen sanayicilere de üretici
olmadan var olabilmenin mümkün olamayacağını hatırlatmak istiyorum. Aynı
teknede olduğumuz gerçeğinin bence
hep akıllarda tutulması gerekiyor.
Sevgili üye arkadaşlarım, bizler gerçekten zahmetli ve riskli bir iş yapıyoruz.
Riskli çünkü canlı ile uğraşıyoruz.
Zahmetli çünkü 7 gün 24 saat çalışıyoruz.
İçerisinde bulunduğumuz tüm bu olumsuzluklara rağmen satırlarımın sonunda
sizlere “Sütünüz Deniz Olsun, Kazancınız Bol Olsun” diyorum.
Saygılarımla. 

Baştarafı 1. sayfada

Lüleburgaz’da ilk uygulamasına başlanılan “Teknik Ara Kadro Yetiştirme Kursları” eğitim
programı ile sertifikalı, işi bilen ara kadroların yetiştirilmesi hedefleniyor.

L

üleburgaz Kaymakamlığı ile
ortaklaşa düzenlenen eğitim programının daha sonra başka bölgelerde de uygulanması planlanıyor.

İstihdama karınca
kararınca çözüm
Konuya ilişkin bir açıklama yapan
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan
Yıldız
şunları
söyledi:
“Derneğimiz, Türkiye genelinde minimum 50 baş yataklık kapasitesine sahip,
modern sağım sistemi olan ve soğutma
tankına sahip çiftliklerden oluşan bir
sivil toplum kuruluşudur. Derneğimizin
temel amacı; uluslararası normlarda
üretim yapan işletmeleri bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşım ortamı
yaratmak.
Hastalıklarla mücadele ederek ülke
genelinde ari sürüler oluşturabilmek.
Sektörel gelişimde ve problemlerinin
çözümünde görüşlerine baş vurulan sivil
inisiyatif olabilmek.
Eğitimli ara eleman yetiştirebilmek.
Ülkemizde her sektörde olduğu gibi,
bizim sektörümüzde de yetişmiş teknik
ara kadro elemanları sıkıntısı çekilmektedir.
Bu sıkıntının yanı sıra işsizliğinde had
safhada olduğu bir gerçektir. Bir sivil
toplum kuruluşu olarak derneğimiz bu
iki konuya aynı anda çözüm üretebilmek
amacı ile Trakya bölgesini pilot bölge
seçerek “Teknik Ara Kadro Yetiştirme
Kursları” açmaya karar verdi.”

Sabah teori öğleden
sonra pratik
Üye çiftliklerinin Lüleburgaz İlçesinde
ve çevre köylerinde yoğun olması sebebiyle öncelikle Lüleburgaz’da eğitime
başlama kararı aldıklarını vurgulayan
Yıldız, “Bu konuyu ilçemizin kaymakamı
Lütfullah Gürsoy’a ilettiğimizde kendisinin bizden daha büyük bir heyecanla
yaklaştığını ve bizlere her türlü desteği
verebileceğini ifade etmiştir. Ancak
Kaymakamımız Lütfullah Gürsoy bizden
tek şart olarak kursiyerlere iş garantisi
sözü istemiştir.

Bugün itibarıyla TÜSEDAD derneğimiz
ve Lüleburgaz Kaymakamlığı işbirliği
neticesinde bu kursun açılışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kursiyerlerimiz,
100 saatlik bir program sonunda bir sertifika alacaklardır.
Öğleye kadar teorik, öğleden sonra üye
çiftliklerimizde pratik eğitim alacaklardır. Sağım teknikleri, tırnak bakımı,
yemleme, buzağı bakımı gibi konularda
eğitimini başarıyla tamamlayanlar üye
çiftliklerimizde istihdam edileceklerdir”
dedi.

Kurslar başka bölgelerde
devam edecek
Bu kurs programının başarılı olması
halinde dernek üyelerinin yoğun
olduğu İzmir, Bursa, Konya gibi bölgelerde de aynı kursların açılması için
çalışmaların eş zamanlı olarak
başlatılacağı belirtildi. Adnan Yıldız,
“Ekonomik kriz içerisinde olduğumuz
bu günlerde istihdam sorununa ve
eğitime bu vesileyle katkıda bulunmuş
olmaktan mutluluk duymaktayız” diye
konuştu.
EGitimden sonra kursiyerler TÜSEDAD üyeleri
tarafından istihdam edilecekler...
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Yöntem ile verimliliğe
Y

öntem Danışmanlık Hizmetleri
ve Tarım Ürünleri küresel kriz
ile beraber, süt fiyatların düşmesi maliyetlerin artması nedeni ile, şirketin kuruluşunda yer olan verimliliği ön
plana çıkardı.
Bu nedenle sektörde faaliyet gösteren
profesyonel süt üretim çiftliklerinde
verimlilik analizi yapılarak çıkan sonuçlara göre üç aşamalı; kısa orta ve uzun
vadeli verimlilik planlanması yapılıyor.
Şirketin bünyesinde bulunan ve sektörde
uzun yıllar emek vermiş veteriner, Zeo
Teknik ve konusunda uzman ekipler ile
çıkan analiz sonuçlarına göre çiftlik
yöneticileri bir araya gelerek verimliliği
nasıl artırılabilir hesaplanıyor.
“Şirketimiz küresel kriz ile beraber iki
ana hedef üzerine yoğunlaşmıştır” diyen
Yöntem Tarım Ürünleri Sanayi Genel
Müdürü Ergün Kır “Bu hedefler doğrultusunda dünyanın önde gelen firmaları
ile görüşmeler yaparak iş ortaklığına gitmiştir. Onların tecrübelerini ve kalite
standartlarını bölge ile paylaşarak doğru
ürün doğru zamanda ve ekonomik şekilde tedarikçilerine sunmaktadır. Personelimiz düzenli periyotlarla iş ortaklarımıza
ve çalışanlarına kimyasal eğitimleri vererek kimyasal kullanım bilincini artırmayı
hedeflemektedir. Kimyasalların daha iyi
etki edebilmesi ve ekonomik kullanımları için gerekli ekipman yatırımları yapmaktayız. Belirli aralıklarla kimyasal
uygulanan ekipman yüzeyinden svap
numuneleri alınarak yüzeydeki mikrobiyoloji takibini yapmak, süt kalitesi içinde
alıcı firma laboratuarların da ki sonuçları takip ederek çiftliklerin kalite prim

Küresel kriz ile birlikte iki ana hedef üzerine
yoğunlaştıklarını dile getiren Ergün Kır, kalite
standartlarını sektör ile paylaşarak doğru ürünü
doğru zamanda ve ekonomik şekilde ihtiyaç
sahiplerine sunduklarını açıkladı.
hak edişlerini sağlamaktır. Unutulmamalıdır ki, kimyasal doğru yerde, doğru
zaman da, doğru dozajda kullanıldığı
zaman verim ve ekonomi sağlar” açıklamasında bulundu. Kır, açıklamasını şıklar halinde şöyle sıraladı:

• Çiğ süt kalite kontrolü (yağ ve yağsız
kuru madde analizleri yaparak çiğ süt
kalitesini artırarak süt fiyatlandırmasın
da daha fazla kazanım sağlamayı hedeflemektedir.

Kimyasal gurubu iki başlık altında toplayabiliriz.
a) Çiftlik kimyasalları
• Sağımhane ve Meme Dezenfektanları
• Ekipman kimyasalları
• Ortam barınak dezenfeksiyon kimyasalları
• Ayak ve Tekerlek havuzları kimyasalları
• Personel dezenfeksiyonu
b) Gıda Üretimi yapan İşletme Kimyasalları

Üretici için gerekli olan hammaddelerin
piyasa araştırmasını yaparak esas ihtiyacı
olan hammaddeyi önererek verimliliği
planlamaktadır. Buna bağlı olarak alım
yapılacak hammaddelerin kalite standardı için analizler yapılarak üreticiye bilgi
verilerek doğru alım yapması sağlanmaktadır.
Sektörde eksikliği hissedilen yeni yatırımcıya yönelik proje, arazi seçimi çiftlik
fizibilite raporu, verimlilik analizleri ile
beraber sektör bilgileri paylaşılmaktadır.
Saha arkadaşlarımız sektörde faaliyet
gösteren iş ortaklarımızı haftalık ziyaret
ederek devamlı bilgi alışverişi yapılmaktadır.

Doğru Besleme ve Ham
Madde Temini
• Üreticinin kullanmış olduğu hammadde analizlerini yaparak ellerindeki hammadde değerlerine göre uygun bir besleme programı hazırlaması
• Hazırlanan rasyonun maliyeti ile doğru
orantılı süt maliyetinin çıkartılması ile
çiftlik gelirlerinin hesaplanması

Doğru Ham madde temini

Yöntem
DanıJmanlık
Genel Müdürü
Ergün KIR

Bu çalışmalar ile beraber verimlilik
te yüzde 9-17 oranında artışlar sağlanmıştır.
Şirketimiz sahip olduğu vizyon sayesinde iş ortaklarına daima verimli ve
ekonomik çözümler üretmeye devam
edecektir. 
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Gübre yönetiminde çözüm
ortağınız EYS
E

YS Türkiye’de hayvansal gübre
yönetimi konusunda pazarın ilk
ve dominant firmalarından bir
tanesi. Gübrenin hayvanların altından
toplanmasından organik kompost olarak
torbalanmasına kadar ki süreçte tam bir
çözüm ortağı olarak hizmet veriyor. Bu
süreçte gerekli olan her türlü makine ve
ekipmanın imalatının yanı sıra uygulama
konusunda da müşterilerine know-how
desteği vererek bilinçli ve başarılı sonuçları garanti ediyor. Gübre sıyırıcılarından
gübre paketleme hatlarına kadar birçok
ürünüyle müşterilerinin gübre yönetimi
konusunda tüm ihtiyaçlarına tek tedarikçi olarak cevap verebiliyor. EYS Genel
Müdürü Erinç Öğütçü sorularımızı
cevapladı:
Müşterilerinizin mevcut operasyonlarını
kolaylaştıracak ve kârlılıklarını artıracak hizmetler ve ürünler sunuyorsunuz.
Sektörünüzün durumu hakkında bilgi
verir misiniz?
EYS gübre yönetimi konusunda modern
uygulamaların Türkiye’de yaygınlaşmasına ön ayak olmuş bir firma. Biz ilk olarak
2000’lerin başında “Gübre Separatörü”nün yerli imalatına başladığımızda
ülkemizde birçok hayvancılık işletmesi
gübrenin susuzlaştırılması hakkında
duyum sahibi dahi değildi. Şu an itibariyle ise yurt içinde 150’nin üzerinde kurulu
separasyon sistemimiz var. Gururla söyleyebilirim ki, EYS Türkiye’de bu pazarın ve bilincin oluşmasında öncü rol
oynamıştır ve bu bilincin daha da yaygınlaştırılması için canla başla çalışmaya
devam etmektedir.
Yaptığımız işin ülke ekonomisine ve çevreye katkılarını düşünmek bizi hem
gururlandırıyor hem de yarınlara daha
heyecanla sarılmamızı sağlıyor. Öncelikle atık ve dert kaynağı olan bir malzemeyi
doğaya
geri
kazandırıyoruz.
Kazandırmakla kalmıyoruz, işletmeler
için ek bir girdi kapısı olmasını sağlıyoruz. Bu arada ülkemizin zirai alanları da
ihtiyaç duyduğu doğal ve organik yapıtaşlarına tekrar kavuşuyor. İthal edilen
ve kullanılan kimyasallar azalıyor,
Türkiye toprakları ve ekonomisi kazanıyor.

Hedefiniz nedir, yaptığınız iş açısından
nasıl bir gelecek düşünüyorsunuz?
EYS şu anda yurt içinde olduğu kadar
yurt dışında da tanınan ve bilinen bir
marka. 2008 yılında imalatımızın yaklaşık yüzde 70’ini ihraç ettik ve dış pazarlarda her geçen gün daha çok söz sahibi
oluyoruz. Orta vadede hedefimiz dünya
çapında pazar payımızı artırarak konumuzda lider duruma gelmek. Buna paralel ve uzun vade hedefimiz de Ar-Ge
çalışmalarımızla ve yeni teknolojilerle
dünyada sektöre yön veren bir firma
haline gelmek.
Gübre yönetimi ve kompost konusunda
dünyadaki gelişmeler neler, Türkiye bu
gelişmelere ne ölçüde ayak uyduruyor,
neler söyleyeceksiniz?
Dünyada kompost pazarı son yıllarda
eskiye oranla daha da hareketlenmiş
durumda. Bunda hem geri kazanım bilincinin artması hem de kompost uygulamalarının ekonomik getirileri aynı derecede
etken. Hemen her sektörde atık geri

EYS Genel Müdürü
Erinç ÖFÜTÇÜ

Gübre yönetimi konusunda modern uygulamaların
Türkiye’de yaygınlaşması için uğraş verdiklerini dile
getiren EYS Genel Müdürü Erinç Öğütçü,
“Yaptığımız işin ülke ekonomisine ve çevreye katkılarını düşünmek bizi hem gururlandırıyor hem de yarınlara daha heyecanla sarılmamızı sağlıyor. Öncelikle
atık ve dert kaynağı olan bir malzemeyi doğaya geri
kazandırıyoruz” dedi.

kazanımı gün geçtikçe daha çok önem
kazanıyor.
Kompost teknolojileri konusunda dünyada en son trend “In-Vessel Composting”
olarak adlandırılan kapalı ortamda aerobik çürütme sistemleri. Bu sistemlerde
belli nemlilikte ayrıştırılmış organik atıklar büyük tamburlar içerisinde karıştırılıyor ve harmanlanıyor. Bu proses esnasında organik maddenin (gübre, evsel atık-

lar, gıda sektörü atıkları, vb.) nemi ve
ortamdaki oksijen miktarı otomatik olarak kontrol altında tutuluyor. Kısa sürede tambur içerisindeki sıcaklık tamamen
organik reaksiyonlar sonucu ve dışarıdan
hiçbir enerji takviyesine gerek olmadan
63-70 °C aralığına ulaşıyor. Kendi kendine bu sıcaklığa ulaşan organik atıklar
tambur içerisinde 1 ila 3 gün proses edildikten sonra patojenlerden arınmış,
kompostlaştırma sürecini büyük ölçüde
tamamlamış olarak sistemden çıkıyor ve
7 ila 10 günlük bir dinlendirme aşamasına alınıyor. Sonuç olarak toplam 10-15
gün gibi kısa bir sürede “Class A” tabir
edilen yüksek kaliteli kompost elde etmiş
oluyorsunuz. Bu fermantasyon süreci
konvansiyonel karıştırma teknikleriyle
45-55 gün almaktadır (örneğin EYS
GK3000 Kompost Makinası ile).
Kendi teknolojinizi geliştirdiniz…
EYS 2008 yılında kendi “In-Vessel
Composting” teknolojisini geliştirdi ve
şu anda dünyada bu tip sistemleri üreten

birkaç firma arasında yerini almış
durumda. Geçen yıl sonundan itibaren
bu ürünümüzün imalatı ve başta
Amerika olmak üzere değişik ülkelere
ihracatı devam ediyor. “EYS Bedding
Composter – BC28” adını verdiğimiz
ürün 1 yılı aşkın süren bir Tübitak ArGe projesiyle hayata geçirildi. BC28
ile 2 haftadan daha kısa bir sürede
mükemmel kalitede kompost üretmek
mümkün. Ayrıca BC28’den elde edilen nihai ürünü süt ineklerinin altına
güvenle yataklama malzemesi olarak
uygulayabiliyoruz. Patojenlerden arınmış olan bu malzeme mastit riskini
ciddi miktarda azaltıyor, hayvanlardaki tırnak/ayak hastalıklarının ve yaralanmalarının önüne geçiyor, ve sağladığı stres azaltıcı etki sonucu da süt
verimini yüzde 10 artırıyor.
Aynı BC28 sistemi ile şu anda Irak’ta
Erbil kentinin evsel atıklarını komposta dönüştürüyoruz. Günde bin 500 ton
çöpün toplandığı kentin organik artıkları ayrıştırılarak EYS teknolojisi ile
komposta dönüştürülüyor.
Yurt içinde de bu ürünümüz için ciddi
bir potansiyel olduğunu görüyoruz.
Halihazırda birkaç farklı çiftlik ve
tavukçuluk işletmeleri ile bu konuda
temaslarımız devam ediyor.
Biz Türkiye’de kompost kullanımının
ve üretiminin önümüzdeki yıllarda
giderek artan bir ivme kazanacağına
inanıyoruz ve bunun işaretlerini de her
geçen gün görmekteyiz. Hayvancılık
işletmeleri günümüz şartlarında her
türlü atıl kaynaklarını bir katma değere çevirmek durumundalar ve biz de
EYS olarak müşterilerimize bu konuda profesyonel ve eksiksiz bir çözüm
ortağı olmayı taahhüt ediyoruz.
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GÜNCEL

GEA Grup

büyümeye devam ediyor
W

estfaliaSurge, Houle, Norbco ürün gamlarını bünyesinde barındıran GEA
Farm Technologies markası, DB
Wilaard Holding BV’ yi de bünyesine
kattı.
GEA Group Aktiengesellschaft, Almanya’ da, en büyük makine mühendisliği grupları arasında yer alıyor.
2008 yılında cirosu 5,2 milyar dolar
olan GEA Grup, bu gelirin yaklaşık
yüzde 50’ sini hızla büyüyen yiyecek ve
içecek endüstrisinden elde ediyor. 21
bin üzerinde çalışanı ile 50 ülkede
bulunan müşterilerine hizmet veren
GEA Grup, iş yaptığı pazarların yüzde
90’ında pazar ve teknoloji lideri olarak
kabul ediliyor.
Bütün çiftlik boyutları için ahır ekipmanlarına, verimli ve düşük maliyetli

süt üretimi için etkili hijyen ürünlerine,
teknik yeniliklere ve gübre işleme teknolojisine sahip olan GEA Farm
Technologies markası, en büyük iki imalatçıdan biri.
Avrupa’da ahır ekipmanları lider üreticisi olan DB Wilaard Holding BV’ye ait
"Royal De Boer" ve "Brouwers" ana markalarını da bünyesine katan GEA Farm
Technologies, hayvancılıkta net çözümler sunmaya yönelik genişleme stratejisine devam edeceğini belirtiyor.
1869'dan bu yana, Wilaard grubu içerisinde bulunan en eski iştirakçi olan
Royal De Boer ahır ekipmanları, hayvan
ahırlarının ufkunu genişletti. Bu başarı,
hayvan ahırlarına modern standartlar ve
ölçüler getirdi. 1919 yılında kurulan
Brouwers ekipmanlarıyla birlikte Royal
De Boer, Hollanda’daki hayvancılık sek-

töründe yıllarca önemli bir rol oynadı.
Satın almayla ilgili düşüncelerini dile
getiren GEA Farm Technologies markasının CEO’su Dirk Hejnal, “DB Wilaard
Holding BV; müşterilerimizi, ürünlerimizi ve coğrafik varlığımızı genişletmek
için stratejik olarak önemli bir kazanımdır” diyor ve şunları ekliyor:
“Houle ve Kuzey Amerika'daki Norbco

şirketlerinin
alınmasından
sonra,
Wilaard Holding’ in de GEA Farm
Technologies bünyesine katılmasıyla
artık Avrupa ve Rusya’daki ahır ekipmanları bölümü için stratejik yaklaşımımızı tamamladık. Wilaard grubunun ahır
üretiminde ve tasarımında mükemmelliği kanıtlanmış uluslararası bir şöhreti
vardır.” 

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez
Birliği’nin (DSYB) verilerine göre;

• 2007 yılında kesilen inek sayısı;

30 bin adet

• 2008 yılında kesilen inek sayısı;

170 bin adet

• Eğer önlem alınmazsa,
MAALESEF bu yıl sayının;

200 bini geçeceği
tahmin ediliyor!

Bu amaçla Derneğimiz TÜSEDAD
Ocak 2009 tarihinde Hürriyet
ve Dünya Gazetesi’ne verdiği bu
ilanlarla konuya dikkat çekmişti.
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BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

Türkiye’nin

Tarım Politikası

YOK!

Özlem Tarım
HJletme Müdürü
Veteriner Hekim
Mutlu Öngel

Özlem Tarım Ürünleri İşletme Müdürü Veteriner
Hekim Mutlu Öngel, Türkiye’nin tarım
politikasının olmadığını söyledi. Dönemsel geçici
tedbirlerle hareket edildiğini belirterek, “İlk 4 ayında
geçen yılın toplam kesilen sağmal sayısı kadar hayvan kesilmiştir ki bu
sayı 150 bin
civarındadır. Bu yılın
sonuna kadar bu sayının 250 bin olması beklenmektedir” dedi.

Ö

zlem Tarım Ürünleri A.Ş.
70’li yılları sonlarından bu
yana kanatlı yem üretimi ve
Özlem Yem Markası ile tarım hayvancılık sektöründe hizmet veriyor. 2003
yılı yazından bu yana da büyükbaş yem
üretimi yapıyor. Özlem Grup; Özlem
Yumurta, Pakiş Ambalaj, Pakiş
Damızlık ve Kuluçkalık, Akiş Nakliyat
ve Taşımacılık, As Tavukçuluk ve
Kemal Akiş Varisleri Tarım İşletmesi
ile tarım hayvancılık sektöründe istikrarlı ilerlemesini sürdüren firma,
Özlem Süt ve Süt Ürünleri Entegre
Tesisi projesine ise 2001 yılında, son
derece detaylı bir fizibilite çalışmasının
ardından 2004 yılında işletme inşasına
başladı. 1 Haziran 2005 yılında
İsveç’ten ithal edilen 265 adet damızlık
gebe düve ile tesis faaliyete geçti. 1999
yılından beri ilk kez bir Avrupa ülkesinden damızlık ithalatı gerçekleştirildiği için bu sancılı ithalat süreci tam bir
yıl içerisinde tamamlanabildi. 2008 yılı
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Mart ayında Avustralya’dan gerçekleştirilen 428 adet damızlık gebe düve ithalatının ardından projenin 2/3‘ü tamamlanmış ve kapasitenin geri kalanının işletme
içi üretim stratejisi ile doldurulmasına
karar verildi. Şu an 1195 toplam hayvan
sayısı ve 660 sağmal ile üretime kaliteli ve
hijyenik şartlarda devam ediyor. Özlem
Süt ve Süt Ürünleri Entegre Tesisi 2007
yılında Ari İşletme Sertifikası almaya hak
kazanmış ve halen “Ari İşletme
Statüsünde” devam ediyor.

Damızlık gebe düve
satışları başlıyor
Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı ve yarı
açık alanda, toplamda 8 bin metrekare
gezinti alanı ve 50 bin metrekare işletme
içi merası ile üretim faaliyetini sürdürdüklerini dile getiren Özlem Tarım
Ürünleri İşletme Müdürü Veteriner
Hekim Mutlu Öngel, “İşletmemizde ele
aldığımız ilk unsur hayvan refahıdır.
Koruyucu hekimlik çalışmaları, detaylı

bir aşı takvimi ve programlı reprodüksiyon çalışmaları ile sürünün ve üretimin
sağlıklı ve bir arada yürümesi hedeflenmektedir. Kaliteli süt üretimi için yapılan
hijyen ve sağlık çalışmaları sonucu sağım
yaptığımız ilk günden itibaren tedarikçisi
olduğumuz alıcı firma Ülker iştiraki Ak
Gıda San. Tic. A.Ş.’nin; hastalıklardan
arîlik, toplam bakteri sayısı, somatik
hücre sayısı, toplam kuru madde, yağ ve
protein kalite kriterlerine göre en kaliteli
sütünü üretmemiz, işletmemizin gıda
güvenliği ve hayvan sağlığı anlayışının bir
göstergesidir. Yem rasyonumuzu oluşturan ve tamamını kendi arazilerimizde
ürettiğimiz kaba yemin (mısır silajı,
yonca, buğday sapı, arpa-fiğ otu, mera
otu, mısır sapı, caramba otu) ve Özlem
Yem firmasında üretilen kesif yemin
sütün kalitesindeki rolü de çok büyüktür.
Sütteki kalitenin maddi getiri manasında
çok şey ifade etmediği bu dönemde, ısrarla ve inatla bu değerlerimizi korumaya
devam etmek en büyük amacımızdır.
Paralelinde en iyi damızlık gebe düve
üretimi de hedefimizdir. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız hız kazanmakta ve 2010
yılı içerisinde damızlık gebe düve satışlarımız başlayacaktır” açıklamasında
bulundu.

Sağım sisteminde sağım
yapılıyor
2 Veteriner Hekimi, 4 Veteriner Sağlık
Teknisyeni, 1 Bilgi-İşlem Sorumlusu ve
22 işçi kadrosuyla var olan işletmelerinde
3 vardiya şeklinde çalışmalarını sürdürdükleri bilgisini veren Öngel, işletmenin
hijyene verdiği önemi somut ifadelerle
açıkladı: “Yürütülmekte ve günde 2
sağım formatında 2x16 sağım sisteminde
sağım yapılmaktadır. Yemlemeler sağım
sonrasında, laktasyon günleri ve süt
verimlerine göre gruplandırılmış bölüm-

lere (7 bölme) dengeli rasyonlar halinde
dağıtılmaktadır. Sağım hijyeni ile beraber
bu sistem bize meme sağlığı iyi bir sürü
olarak geri dönmektedir. Aylık mastitis
oranımız yüzde 0,4’tür. Sağımda memeye; sağım öncesi dezenfeksiyon, kuru
kâğıt havlu ile silme, sağım ve sağım sonrası dezenfeksiyon işlemleri uygulanmakta ve meme sağlığı korunmaya çalışılmaktadır.
Ahır hijyeninde en önemli unsur gübre
temizliği ve sevkıyatının kusursuz işlemesidir. Gübre sıyırıcı sistemleri ile ana
kanala sıyrılan gübreler basınçlı su ile ve
ara toplama çukurları sayesinde ana toplama
çukuruna
aktarılmaktadır.
Buradaki gübre separasyon sistemi ile de
kuru ve sulu halde ayrıştırılıp uygun bekleme sürelerinden sonra arazilerde
değerlendirilmek üzere taşınması gerçekleşmektedir.” Veteriner Hekim Mutlu
Öngel, Özlem Tarım ile ilgili anlattıkları
konu başlıklarıyla şöyle:

Bireysel beslenme üniteleri
Toplam 2 sağmal ahırda, süt verimleri ve
laktasyon sürelerine göre 7 bölüme ayrılan sağmallara verim ve yaşam payları
göz önünde tutularak hazırlana yem rasyonları günde 2 kez sağım sonrası sunulmaktadır. Gruplara yapılan TMR( toplam karışım rasyon) dışında grup ortalaması üzerinde verime sahip olanlar için
bireysel besleme üniteleri bulunmaktadır. Günlük süt verimlerine göre boyunlarında bulunan bilgi-işlem devreli kolyeleri sayesinde bu ünitelerden extra yem
haklarını elde etmektedirler. Ahırlardaki
toplam 8 bölmeden birisi de kuru–1
dönemindeki hayvanlara ayrılmıştır.
Kuru–2 dönemi ise doğumhane binasında gerçekleşmekte ve doğum sonrası sağmal hayvan yeni doğuran bölmesine alınmaktadır.

Buzağılara çocuk bakımı
Buzağılar ise doğumdan sonra kolostrum
localarına alınıp 3–4 gün ağız sütü ile beslenir. Sonrasında ilk 4 haftalarını geçirmek ve buzağı maması ile beslenmek
üzere buzağı kulübelerine alınırlar. 4
hafta sonunda yine buzağı maması ile
otomatik buzağı besleme ünitelerinin
bulunduğu buzağı bölmelerine aktarılırlar. Yine boyunlarındaki kolyeler sayesinde günlük almaları gereken buzağı
mamasın porsiyonlar halinde bu ünitelerdeki emziklerden emerek elde ederler.
Toplamda 60 gün sonrasında mamadan
kesilip genç hayvan ahırına alınırlar.
Genç hayvan ahırında yaş günlerine göre
2–4, 4–8, 8–12, 12–15 aylık olarak sınıflandırılıp dönemlerine göre farklı rasyonlar la beslenirler. 15 ayını tamamlayanlar
tohumlanır ve gebelik muayenesinin
ardından gebe olanlar kuru döneme
geçinceye kadar yaşayacakları meraya
aktarılır.

Yeme de aynı hassasiyet
gösteriliyor
Mısır silajı bölgenin elverişli olması sebebiyle 2. ürün olarak eylül ayında sosis silaj
halinde hazırlanır. Biçilen silajlık mısırlar
silaj tüplerinin içerisine sucuk-sosis
yapma mantığı ile çalışan silaj makinesi
vasıtasıyla basılır. Bu şekilde üretilen
silajda zayiat oranı yüzde 7–8 seviyesinde
kalmaktadır. İşletmemizde hayvan sayısına bağlı olmak kaydıyla yıllara göre değişen ama 2009–2010 yılı için planlanan,
2000 dönüm araziden minimum 10 bin
ton mısır silajı, 500 dönüm yonca arazisinden minimum 1250 ton, 1000 dönüm
buğday ekiminden de yaklaşık 500 ton
buğday sapıdır. Ayrıca 550 dönüm arazide, fiğ-tirtikale ekiminden de 540 ton
ürün elde edilmiştir.
İşte aslında süt sığırcılığı işletmesinin
karlı çalışmasının en önemli maddesi de
budur. Yıllık kaba yem ihtiyacının tamamını ya da büyük bir çoğunluğunu işletmelerin kendisinin üretmesi gerekir. Biz
işletmemizde kaba yemin tamamını kendimiz üretmekteyiz. Rasyona giren kaba
yem kalitesinin yıl boyunca aynı kalması
için tek yol işletme içi üretimdir.
Kalitenin yıl içinde sürekli olması, rasyonunuzun dengeli ve değişmez bir hal
alması, monoton yaşamayı seven süt
sığırlarında yemden kaynaklı verim inişçıkışlarını en aza indirir. Böylece karlılık
oluşur.

Hammadde fiyatları arttı
Son 10 aylık dönemde yaşanılan çiğ süt
fiyat gerilemesi ve yem hammadde fiyatlarındaki artış ya da sabit kalmasından en
az etkilenmenin yolu rasyon maliyetinizin
ve işletme giderlerinizin yüzde 60–70‘ini
oluşturan yem kalemini mümkün oldukça
düşük maliyette tutmaktan geçmektedir.
Ancak toplam yem rasyonunu oluşturan
değerlerde bir kısıtlama yapmaksızın bu
sonuca varmak gerekir. Ekonomik ayarlamalar değerler düşürülerek yapılırsa
yanış bir politika sergilenmiş olur ve geri
dönüşümsüz verim kayıplarına yol açar.
Bu da en azından kaba yem kısmını işletme içi üretmekle mümkün kılınabilir. Bu
yapılamaz ise yaşadığımız gibi büyük bir
hayvan kıyımı kaçınılmaz olur.

Krizden alınması gereken
dersler
Krizden alınması gereken en önemli ders
hem üretici hem tüketici hem de süt
sanayicisini gözeten ve sürdürülebilir
üretim sağlayan bir hayvancılık politikasının oluşturulmasıdır. Özellikle 2 önemli tedbirin Türkiye’ de sürdürülebilir
büyümeyi sağlayacağına inanıyoruz.
1. Süt üretiminin bol olduğu dönemlerde
süt tozu ithalatının durdurulup yurtiçi
süt tozu üretiminin şart koşulmasıdır.
Süt üretiminin azaldığı dönemlerde kullanılmak üzere stoklanabilir. Yine süt
üretiminin düşük olduğu dönemlerde
sosyal yardımlaşma kurumları aracılığıyla yardım kurumlarında ve okullarda bu
stok tüketime sunulabilir.
Şu an böyle bir kararname gündem de
ama yine geçici bir dönem için uygulanması düşünülüyor.
2. Yem fiyatına endeksli bir süt taban
fiyatı belirlenebilir, piyasa şartlarında süt
fiyatları bu taban fiyatın altına düştüğünde aradaki farkın doğrudan üreticiye
devlet tarafından ödenebilir. Dünyada
birçok ülkede uygulanan sistem budur.
Ancak böylece hem üretici hem tüketici
hem de süt sanayicisinin hakları korunabilir.

150 bin hayvan kesildi
Ülkemizde değil kötü, hiçbir tarım politikasının olmaması, sadece dönemsel geçici tedbirlerle hareket edilmesi tarım hayvancılıkla uğraşan üreticileri yine
dönemsel ve bu dönemde olduğu gibi
radikal tedbirler almaya zorlamıştır.
Sonucunda yılın ilk 4 ayında geçen yılın
toplam kesilen sağmal sayısı kadar hayvan kesilmiştir ki bu sayı 150 bin civarındadır. Bu yılın sonuna kadar bu sayının
250 bin olması beklenmektedir.
Bu bir kıyımdır. Aslında süt sığırcılığı bir
uğraş değil bir meslek olarak görülmediği sürece bu kıyım devam edecek gibi
görülmektedir.
Avrupa’da süt sığırcılığı ya da besi sığırcılığı birer meslek olarak görülüp aile
işletmeleri sadece bu işle uğraşan insanlardan oluştuğu için ayakta durabilmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde ise
süt sığırcılığı işletmelerine bakış açısı
tamamen bir süt üretim fabrikası yönündedir.
Sürü mevcutları Avrupa’ya göre çok
daha büyüktür. Ama orada da bu iş bir
meslek sıfatına bürünmüştür. Ayrıca her
iki bölgede de çiftçi birlikleri ve süt sığırcılığı organizasyonlarının tarihçeleri çok
çok eskilere dayanıp, işleyişleri açısından
hem denetleyici hem destek verici birimler halinde çiftçilere büyük yardımlar
sağlamaktadır.

TÜSEDAD’ın katkıları
Ülkemizde de süt sığırcılığı ile uğraşan
kişi veya firmalar bu işi meslek olarak
algılayıp, üyesi olduğumuz TÜSEDAD
ve Damızlık birlikleri gibi organizasyonlar etkinliklerini arttırdıkça işimiz daha
verimli, karlı ve üretken hale gelecektir.
Tüm TÜSEDAD üyesi işletme sahiplerine ve çalışanlarına işlerinde kolaylık, bol
verim ve kazanç, hayvancılığın gerektirdiği azim ve sabır diliyoruz.
Saygılarımızla… 
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İÇİMİZDEN BİRİ

Sağlıklı buzağı
yetiştirmenin
abc’si
Abdurrahman ÖZLÜER
Ömer Matlı Çiftlik Müdürü

B

ölgesel faktörler buzağıların hastalanmasında ve ölmesinde
temel belirleyici faktördür. Fakat
yetiştiriciler bu yapılması gereken rutin
işleri bir türlü kabul etmek istemezler.
İyi bir buzağı yetiştirme tarzı hastalıkları
ve ölümleri azaltacak şekilde yapılan
uygulamalar içermelidir.
Genç buzağılarda hastalıkların sürüye
çabuk yayılmasına ve hastalanan hayvanların kısa sürede ölmesine neden
olan iki önemli hastalık vardır.
Bunlar buzağı ishalleri ve solunum yolları enfeksiyonlarıdır. Bu hastalıklar
buzağıların yaşam sürelerini ve verimliliklerini de etkiler. Hastalığa yakalanan
bu buzağı istenilen ağırlığa istenilen
zamanda gelemeyecek ve böylece sürüye katıldığı zaman başarılı bir sağmal
hayvan olmayacaktır.
Sağlıklı bir buzağı yetiştirmek için tek bir
doğru yol yoktur. Çok farklı faktörlerin
bir araya gelerek oluşturulan uygulama
pratiklerinin doğru bir şekilde yapılması
gerekir. (Bakım. Besleme, barındırma ve
yönetim gibi faktörlerin doğru elerde ve
doğru çiftliklerde olması). Farklı insanlar
ve farklı çiftlikler için çeşitli doğrular
vardır.
Sağlıklı buzağı yetiştirme planlamasında
mutlaka şu faktörlerin arasında bir ilişki
kurmak gerekir.
Bunlar
1-Rasyonların doğru hesaplanması ve
hayvanların önüne doğru zamanlarda
ve doğru şekillerde sunulması
2-Sağlıklı gözlem yapma,

3-Büyütme
4-Etkili işçilik uygulamaları
5-Para
6-Organizasyon şeması
(İşi idare etme sinsilesi)
Dengelerini iyi yapma ve tüm bu planlanan işlerinin devamlılığını sağlama.
Ekonomik buzağı yetiştirelim derken
buzağılar çok fazla sayıda hastalık etkeni ile karşı karşıya bırakılmamalı ve böylece buzağıların mevcut büyüme kapasiteleri kötü barınma olanakları ve yönetimdeki etkisiz ve yetersiz uygulamalar
ile engellenmemelidir. Buzağı besleme
ve yetiştirmede bilimsel prensipleri iyi
özümseyerek her çiftliğe özgü yönetim
sistemleri besleme, sağlık ve davranışsal
prensipler içeren yönetim sistemleri
geliştirilebilir.
Buzağı yetiştirmede sorunlara çözüm
getiren temel prensipleri gözden geçirelim;
Bu faktörler buzağı yetiştirmede ABC’
sidir. Bu faktörlerle ilgili çözümler işletmede sıkı bir şekilde takip edilirse buzağıların hastalık yapan etkenlere maruz
kalması engellenecek ve onların sağlıklı
şekilde ayakta kalması sağlanarak
yaşamlarını sürdürmeleri ve büyümeleri
sağlanacaktır. Bu prensipler her buzağı
yetiştiren işletmede yetiştiricilere göre
ve çiftliklere göre değişecektir.

Detaylara çok dikkat
edilmelidir
1) Kararlılık: Yeni doğan buzağılarla ilgili kararlılıkla uygulanması gereken bir

protokol ve buzağıya bakan kişinin takip
etmesi gereken buzağı kontrol yönetimi
olmalıdır.
2) Aşılama programı: Periyodik olarak
aşılama programlarını değerlendirmek
kaydı ile bir program yapılmalıdır. Tüm
problemlerin çözümü olarak aşılama
programı görülmemelidir.
3) Su: Buzağının kolayca ulaşabileceği
taze ve temiz bir su kaynağı mutlaka
olmalıdır.
4) Sinek kontrolü: Barınakların içindeki
havalandırma sistemi ve tüm pencereler
kapalı olan barınaklarda sürekli olarak
izlenmelidir.
5) Biyo güvenlik: Buzağı barınaklarına
gelen personel, ekipmanlar ve tüm çiftlik hayvanları sıkı bir şekilde izlenmelidir.
6) Kolostrum: Her buzağıya mümkün
olan en kısa sürede yüksek kaliteli kolostrumu verecek şekilde bir kolostrum içirme programı olmalıdır.
7) Buzağılama yeri: Her buzağılamadan
sonra bireysel buzağılama barınağı(bölmesi) temizlenerek buzağı ishallerinin önüne geçilir.
8) Buzağının beden ısısı: Belirli aralıklarla rektal yolla termometre ile buzağıların beden ısıları kontrol edilerek hasta
hayvanlar erken olarak teşhis edilirler.
9) Personeli (Bakıcıları) belirlemek: Her
gün aynı personelin buzağılarla ilgilenmesi sağlanmalıdır. Böylece hastalıkların hayvandan hayvana geçmesi engellenmiş olur.
10) Buzağının stresi: Buzağılara yapılan
rutin işlemlerin değiştirilmesi onlarda
stres yaratacaktır.
11) Ayırma – izolasyon: Buzağıların birbirinden ayrılması ve birbirleriyle fiziksel
temasta bulunmaması gerekir.
12) Doğum Bölmesi temizliği
13) Enfeksiyon kaynakları: Bu kaynakların en önemlisi dışkıdır. Daha az olarak
ta su, yem, kullanılan malzemeler, kemiriciler, kuşlar, evcil diğer hayvanlar veya
insanlar enfeksiyon kaynağı olabilirler.
14) Atık ve başka etkenlerle bulaşmış
yem ve suyun kullanımı en az düzeye

getirilmelidir.
15) Rasyon ve besleme
16) Bölgesel veteriner ile birlikte çalışma.

Yataklıklar – Altlıklar:
Yataklık: Buzağı konforu hastalıkların
oluşumunda önemli bir rol oynar.

Temizlik:
Kirli buzağılar çok kolay hasta olur.
Devamlı temiz tutulan bir buzağı ortamında bakteri ve diğer hastalık yapan
mikroorganizmalar ( patojenler) daha
az yoğunlukta olur.

Kuru bir ortam:
Buzağılar kuru bir ortamda kendilerini
çok konforlu hissederler. Virüs ve bakteriler kuru ortamda yeterince büyüyüp
gelişemezler.

Çevre:
Buzağının yaşadığı çevrede hastalıklara
neden olacak etkenler fazla sayıda bulunur ve buzağılar kolaylıkla bu etkenlerle
karşı karşıya kalırsa bu durum hastalıklara neden olacaktır.
Buzağının yaşadığı çevrede sürekli dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanır:
1- Yeterli havalandırma:
2- Hava akımı(Hava Cereyanı) :
3- Isı: Buzağının rahat yaşadığı kabul
edilen ısı Aralığı 10 ºC –26,5 ºC arasındaki değerlerdir.
4- Gölge: Buzağılar direk güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde gölge
oluşturmalıdır.

Nemin kontrol edilmesi:
Buzağı barınaklarında en uygun nem
yüzde 65 – 75 arasındadır

Barındırma:
• Bireysel kulübelerde barındırılan buzağılarla karşılaştırıldığında ishal olayları
ve dışkı kokusu ile ishalin şiddeti gurup
halinde barındırılan buzağılarda daha
fazladır.
Buzağılar sütten kesildikten sonra 2 – 5
hayvanlık guruplar halinde barındırılmalıdır

Beslemede günlük işlerde
kullanılacak malzemeler:
Gün içerisinde buzağıların günlük rutin
işlerinde kullanılan tüm malzemelerin
yıkanması, temizlenmesi ve sağlıklı hale
getirilmesi için gereken zaman mutlaka
ayrılmalıdır.

Başarılı buzağı büyütme
sistemi

SaGlıklı buzaGı yetiJtirme planlamasında doGrular,
her çiftliGe göre deGiJiklik gösterebiliyor.

Süt ineği işletmeleri başarılı bir buzağı
büyütme sistemi uygulayıp uygulamadıklarını kontrol etmek için hem sütten
kesilene kadar kayıtta olup yaşayan
buzağı/ölen buzağı oranlarına bakılır.
Ayrıca buzağıların büyüme oranları
kontrol edilir. Bu büyüme oranı seksüel
olgunluğa (puberta) gelme yaşını, ilk
tohumlama – gebe kalma ve ilk doğurma yaşını etkiler. 
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BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

“Ödüllü ineklerimizi
kesmek zorunda
kalıyoruz!”

A

laca Hayvancılık ve Tarım
San. Tic. A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Nejat Deveci
dergimizin
sorularını
yanıtladı.
Sektörlerine ilişkin bazı çözüm önerilerini de sunan Deveci, gelişmiş ülkelerdeki “insan” odaklı yaklaşımın
ülkemizde de yerleşmesinin zaman
alabileceğini ifade etti. Deveci, “Çiğ
süt fiyatlarının ekonomik kriz bahane
edilerek düşürülmesi işletmelerimizi
çok zor durumda bırakmıştır.
İşletmelerin zarar etmesiyle birçok
işletme kapanmış, birçoğu da kapanma aşamasındadır. Ürettikçe daha çok
zarar eder hale geldik. Ve büyük emek
harcayarak ortaya çıkarttığımız ineklerimizi biz de kesmek zorunda kaldık.
Ne kadar üretirsek o kadar zarar ediyoruz” dedi.

14

TEMMUZ - AĞUSTOS 2009

Sayın; Deveci,; Hayvancılık; sektörüne
başka;bir;sektörden;gelip;yatırım;yapan
ilk;
yatırımcılar;
arasındasınız.
İşletmeniz; nerede,; nasıl,; hangi; amaçla
kuruldu?;Biraz;açıklar;mısınız?
Alaca Çiftliği 1997 yılında Bursa İlinin
Karacabey İlçesine bağlı Akçasusurluk
köyünde kuruldu. 2 yıllık geçiş süresinde
sonra 1999 yılında damızlık süt sığırı
yetiştiriciliği yapmaya başladık.
1990 yıllarının başında Türkiye’de ciddi
nitelikli damızlık hayvan sıkıntısı olduğunu düşündük. Yurt dışı araştırmalarından sonra Türkiye’de ilk açık sistem 110
sağmallık damızlık süt sığırcılığı işletmesini kurduk.
İşletmenizde;neler;üretiyorsunuz?;Üretiminizin; sürdürülebilir; ve; kârlı; olması
için;neler;yaptınız?;

Üretim hedefimiz iyi bir genetik yapıya
sahip damızlık süt sığırı yetiştirmek.
Bunun yanında süt, karkas et, yem bitkileri, gübre gibi üretim kalemlerimiz var.
Bizim çiftlik yarı entegre sayılır.
Biz kaba yemimizi ve kesif yemimizi kendimiz üretiyoruz. En büyük gider olan
hayvan beslemesini kendi imkanlarınızla
yapamazsanız, üretimi sürdürebilirliğiniz
çok zor.
Bu; kadar; işi; kaç; kişilik; kadro; ile; yapıyorsunuz,; nasıl; bir; çalışma; sisteminiz
var?
Bizim işletme küçük bir aile çiftliği. Dr.
Can Baklacı yönetiminde 10 kişilik bir
kadro ile tarım ve hayvancılığı koordinasyonlu bir şekilde götürmeye çalışıyoruz.

Burada; ineklerinizin; aldığı; ödülleri
görüyorum.; Bu; ödüller; neyi; ifade; ediyor?
Bu ödüller bizim bölgemizde yapılan en
iyi damızlık değeri taşıyan sığırlara verilen ödüllerdir. Anlayacağınız kızlarımızın güzellik yarışmasında aldığı ödüller.
Bizim için önemli olan, hayvanlarımızın
iyi bir genetik yapıya sahip olmasıdır.
Çiğ; süt; fiyatlarının; geçen; seneye; göre
yüzde; 30-35; düşük; olması; işletmenizi
nasıl;etkiliyor?;Siz;de;ödüllü;ineklerinizi
kesmek;zorunda;kalıyor;musunuz?
Çiğ süt fiyatlarının ekonomik kriz bahane edilerek düşürülmesi işletmelerimizi

çok zor durumda bırakmıştır. İşletmelerin zarar etmesiyle birçok işletme kapanmış, birçoğu da kapanma aşamasındadır.
Ürettikçe daha çok zarar eder hale geldik. Ve büyük emek harcayarak ortaya
çıkarttığımız ineklerimizi biz de kesmek
zorunda kaldık. Ne kadar üretirsek o
kadar zarar ediyoruz.
Türkiye’de; hayvancılık; yapmanın; zorlukları;sizce;nelerdir;?
Ülkemizde en büyük problem hayvan
hastalıkları ile mücadelenin yetersiz
olmasıdır. Bunun dışında üretilen çiğ
sütün serbest piyasa koşulları oluşturulmadan satılması, enerji, ilaç, mazot, yem
katkı gibi girdi ürünlerinin fiyatlarının
yüksekliği, kalifiye yetişmiş elemanın
olmaması. Desteklemelerin yetersiz
olması ve zamanında verilmemesi.
Bu; durumda; hükümetin; hayvancılık; ve
tarım;sektörüne;yaklaşımını;nasıl;buluyorsunuz?
Sorunun temel kaynağı ülkemizde tarım
ve hayvancılık politikalarının sürekli
değişmesi. Bakanlığımız kendi çıkardığı
kararnameleri bile süresi dolmadan
değiştiriyor. 2005 yılında çıkartılan 8503
sayılı kararnamede olduğu gibi. Bu
kararname 2010 yılının sonuna kadar
uygulanacaktı ama 2007 yılında iptal
edildi. Hayvancılığa verilen teşvikler
yüzde 40 oranında azaltıldı.

durum;çıkıyor?
Gelişmiş ülkülerde ilk önce insana yatırım
yapıyorlar. Sağlıklı beyin sağlıklı vücutta
bulunur ilkesiyle gelişmiş ülkelerde protein kaynaklarının insanlara en ekonomik
ve sağlıklı ulaşması için tarım ve hayvancılık ciddi destekleniyor. Hayvanlardan
insana bulaşan hastalıkları tamamen ortadan kaldırmışlar. Üreticilerini sürekli destekleyip sanayiciye ezdirmiyorlar.
Anlaşılan; sektördeki; sorunları; aşmak
için;çok;zamana;ihtiyaç;var.;Sektörle;ilgili;son;cümleleriniz;ne;olacak?
En küçüğünden en büyüğüne tüm üreticilerimiz son derece ağır ekonomik baskılar
altında varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde,
son dönemde üretim verimliliği ve
modern işletme sayısındaki artışlar gibi
olumlu gelişmelerin silinip gideceği ve
sektörün yeterli ve kaliteli süt üretme
kapasitesinin yok olacağı endişesini taşımaktayım. Dileğim üretim aşamasında
emeği geçen yediden yetmişe her insanın
emeğinin karşılığını alıp, insanca bir yaşama kavuşmasıdır. 

Ürettiğiniz; çiğ; sütü; hakkettiğiniz; fiyata
satabilmeniz; için; ne; gibi; önlemler; alınması;gerekir?
Kısaca özetlersek;
1- Bakanlığımızın da gündeminde olan
fazla sütün alınması, süt tozu üretiminin
teşvik edilmesi, süt ve süt ürünlerinin
tüketiminin artırılmasına yönelik kampanyalar (okul sütü, halk sütü, asker sütü
kampanyası vb.) gibi konuların ivedilikle
uygulamaya geçilmesi.
2- Çiğ süt fiyatı oluşma sürecinde üretici
piyasanın insafına bırakılmamalı, üreticinin maliyetlerini göz önüne alarak
bakanlık gözetiminde bir taban fiyatı
belirlenmeli.
3- Süt tozu ithalatının durdurulması ve
ithalata kontrollü olarak izin verilmesi.
4- Desteklemelerin zamanında ödenmesi.
5- Hayvansal destekleme oranlarının
ülke gerçekleri ve verimlilik ölçüleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi.
6- Süt konseyi çalışmalarına bir an önce
üreticinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işlerlik kazandırılması, bu konseyde
üreticilerin gerçek temsilcilerinin bulunacağı birlik ve derneklerin temsilinin sağlanması.
7- İşletmelerimizin büyük gider kalemlerinden olan elektrik, mazot gibi enerji
giderlerinin üzerindeki vergiler indirilerek ucuz ve dünya fiyatlarında kullanılmasının sağlanmalı.
8- Mevcut üretici örgütlerinin sayılarının
azaltılıp, gerçekten üreticinin hakkına
sahip çıkacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
Sayın;Deveci;yurt;dışında;birçok;işletme
gezdiğinizi; biliyoruz,; deneyimlerinize
dayanarak;gelişmiş;ülkelerdeki;süt;sığırcılığı;ile;Türkiye’deki;süt;sığırcılığını;karşılaştırdığınız; zaman; ortaya; nasıl; bir
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HAYVAN SAĞLIĞI

Hayvancılık sektörünü yıkıma
uğratan hastalık: BRUSELLA
Doç. Dr. Sezgin ŞENTÜRK*
sezsen@uludag.edu.tr

Ü

lke nüfusumuzun büyük bir kısmının geçim kaynağını oluşturan, sağlıklı bireylerin yetişmesinde temel gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli payı olan hayvancılık sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz
açısından da stratejik önemi göz ardı
edilemeyecek boyutlardadır. Hayvancılık istenilen verimlilik ve karlılığa ulaşmak için, yüksek verim kapasitesine
sahip hayvanlara sahip olmak, bilinçli
bakım-besleme ve temelini koruyucu
hekimliğin oluşturduğu sürü sağlığı
konusunda gerçekçi hizmetlerin verilmesi zorunludur. Hayvanlarımızda istenilen verimin elde edilmesini engelleyen
bir çok metabolik ( subklinik ketozis,
sub-klinik asidosis, topallık, sub-klinik
hipokalsemi…) ve enfektif (tüberküloz,
paratüberküloz, IBR, BVD, Brusella …)
hastalıklar malasef sürü sağlığının dolayısı ile ülke hayvancılığımızın önemli
tehdit unsurlarını olarak sürekli karşımıza çıkmaktadır. Belkide bunların içersinde şu an hayvancılık sektörünü en çok
etkileyen ve önemli bir zoonoz olan
yılardan beri mücadelesini sürdürdüğümüz BRUSELLA enfeksiyonudur.
Brusella, tüm dünya da görülen büyük
ekonomik kayıplara neden son derece
önemli bir bakteriyel hastalıktır.
Hastalığın görülme oranı ve sıklığı sürü
hacmine göre değişebilir. Tüm yaştaki
sığırlar etkilenmekle birlikte seksüel
olgunluğa ulaşmış ineklerde daha sık
gözlenir. Etken gebe hayvanların uterusunda ve fötüs de yüksek yerleşim yeteneğine sahiptir. Genellikle gebeliğin 5.
ayından sonra yavru atmalara neden
olmaktadır. Bu önemli hastalık hakkında çok sık karşılaştığım bazı soruları kısa
cevaplar vererek siz değerli yetiştiricilere bilgilendirmeye çalışıcayım.
Yüksek; bulaşmaya; yol; açan; faktörler
nelerdir?
Yüksek bulaşma nedenindeki 3 faktör
kısaca şunlardır;
• Enfekte hayvanların ekstretleri (rahim
yolu akıntıları, dışkı, süt ve nadir olarak
salya) ile atılan mikroorganizmaların
sayısı
• Bu organizmaların çevrede uzun
dönem yaşamaları
• Duyarlı enfekte hayvanların sayısı
• Hayvanların savunma sistemlerinin
durumu
Hastalık;nasıl;bulaşır?
• Sindirim yolu; enfekte hayvanların
doğum veya atık sonrası yavru sularının
hayvanların yem ve sularına bulaşması
sonucu sağlıklı hayvanların bunları
alması
• Enfekte hayvanların ekstretlerinin

veya çevrede enfekte bir materyalin sağlam
hayvanlarda oluşan kesik yaraları veya sıyrıklarla teması
• Enfekte hayvanların ekstretlerinin veya
çevrede enfekte bir materyalin sağlam hayvanların göz mukozasına teması
• Enfekte hayvanların sütlerinin pastörize
edilmeden buzağılara verilmesi
Brusella; ile; enfekte; gebe; inekler; her
zaman;yavru;atar;mı?
Hayır, ama enfeksiyonun ilk görüldüğü yıl
düvelerde yavru atım oranı %(80-85 kadar
ulaşabilir. Bazı hayvanlar normal sağlıklı
buzağı dünyaya getirebilirler, bazen ise
yaşama şansı çok düşük olan ayağa kalkamayan ve kısa sürede olan buzağı doğumları gözlenebilir. Enfekte anneden doğan
buzağıların bazıları erken dönemlerde
latent (hastalık taşıyıcısı olarak) kalır.
Latent enfeksiyonların sıklığı %3 – 9 arasında değişmektedir. Yapılan bir çalışmada enfekte annelerden doğan 150 buzağının hiç birinden etken izole edilememiştir.
Buna rağmen seropozitif anneden doğan
buzağılar damızlık olarak kullanılmamalıdır. Bu buzağılar ilk gebeliğine kadar yapılan serolojik hastalık tarama testlerine
negatif reaksiyon verirler.
Etken; dış; ortamda; ne; kadar; ; aktivitesini
sürdürür?
• Etken kışın 100 gün, yazın ise 30 gün dış
ortamda aktivitesini korur
• Organizma güneş ışığına, ısıya ve standart dezenfektanlara (quaternar amonyum, aldehid kapsayanlar) duyarlıdır
• İneklerin özellikle kuyruklarında çok
sayıda etken vardır (rahim akıntısına bağlı)
Fakat atık sonrası giderek azalır.
Taşıyıcı; hayvanların; oluşturdukları; riskler;nelerdir?
• Çok az hayvan enfeksiyonu tamamen
atlatır buna rağmen bu hayvanlar atık yapsın veya yapmasın taşıyıcı olarak kabul edilmelidir
• Sütle yayılım aralıklı bir özellik gösterir
ve genelikle laktasyonun son döneminde
artar
• Taşıyıcı hayvanların çok az olması bile
bütün sürüyü enfekte etmeye yeterlidir
Genelde;risk;faktörleri;nelerdir?
• İşletmenin hacmi
• Önceki yıllarda atık yapan hayvanların
sayısı
• Testler sonrası pozitif saptanan hayvanların eleminasyonu konusunda işletme
sahibinin politikası
• Enfekte sürüde aşılı olmayan hayvanlar
• Hayvanların bakım ve beslenme şartları
• İşçilerin gerekli özeni göstermemesi ve
hastalık hakkında bilgisiz olmaları
• Enfekte hayvanların bakımında gerekli

hijyen şartlarının sağlanamaması ve enfekte hayvan hareketlerinin kontrolsüz yapılması
Her;aşılı;hayvan;hastalıktan;korunur;mu?
Hayır, S19 aşısındaki organizmanın sayısı
ile ilişkili olarak bağışıklık artar veya azalır.
Kısaca aşıdaki etken sayısı ne kadar yüksekse bağışıklık o denli güçlü olur. Bununla
birlikte aşılı hayvanlar uzun süre rutin
serolojik aglütinasyon testlerine pozitif
cevap verir
Brusellosizli;bir;inekte;hangi;bulgular;hastalıktan;şüphe;ettirir?
• Gebeliğin genellikle son 3 ayında genelliklede 5 . ayında atıkların oluşması.
• Doğum veya atık sonrası yavru zarlarının
atılamaması
• Rahim iltihaplanması – Metritisin oluşması
• Sürüde döl tutma oranının çok düşük
olması- infertilite
• Bazı hayvanlarda eklemlerde şişliklerin
bulunması
• Unutulmamalıdır ki !!!! BAZI ABORT
YAPAN HAYVANLAR TEKRAR
GEBE KALABİLİR VE normal DOĞUM
YAPABİLİRLER

1. Öncelikle İhbarı mecburi bir hastalık
olduğu için il veya ilçe tarım müdürlüklerinin hayvan sağlığı kısmına bildirilmesi
zorunludur. Testler sonucunda pozitif
çıkan hayvanlar sürüden en kısa sürede
eredike edilmelidir (kesim veya imha yolu
ile).
2. Şüpheli olanlar bir sonraki teste kadar
işletmenin mevcut en uzak yerinde izole
edilmeli ve bunlar ile ilgilenecek personel
ayrı çizme, iş tulumu giymesi sağlanmalı ve
iş bitiminde bu kıyafetler ile diğer hayvanlara temas etmemesi sağlanmalıdır.
3. Organizma kış aylarında 100 gün, yaz
aylarında 30 gün dış ortamda yaşamını sürdürebilir. Bu nedenle özellikle doğum
hanelerin, doğum öncesi belirli aralıklar ile
(3 günde bir) doğum esnasında ve sonrasında veteriner hekiminizin önereceği çevrede kalıntı bırakmayan, hayvan sağlığına
ve süte zarar vermeyen bir dezenfektanla
ahır ve aletler, yemlik, suluk, normal ıslanabilen tüm materyaller dezenfekte edilmesi önemlidir.
4. Altlıklar temizlenebildiği kadar temizlenmesine takiben kireçle harmanlanmalı,
ortam dezenfekte edilirken hayvanlar dışarı alınmalı ve yaklaşık 6 saat dışarıda kalmaları sağlanmalıdır.
5. Dezenfekte solüsyonu ile ayrıca yemlik
alanlar ve su içme bölümleri prespektüsde
belirtiği oranda sulandırılarak dezenfekte
edilmelidir. Takiben su içme bölümleri
temiz su ile iyice durulanmalıdır.
6. En yaygın bulaşma uterus akıntıları ile
olmaktadır. Doğuma müdahale eden kişilerin gerekli hijyeni sağlamaları ve hayvanın doğum sonrası akıntısı kesilinceye
kadar izole edilmesi, personelin doğum
sonrası giysilerini değiştirmesi özellikle
çizme temizliğine ve dezenfeksiyonu özen
göstermesi önemlidir
7. Atık yavrular ve yavru zarları sönmemiş
kireçle beraber gömülmelidir.

Hastalığın;olup;olmadığını;nasıl;teyit;ettirebiliriz?
• Atık olan buzağı veya buzağının mide ve
bağırsak içeriği, lenf yumruları, karaciğer
ve dalak numunesi, annenin rahim akıntılarını ve sütünü veteriner hekiminizin yönlendirmeleri doğrultusunda etken tespiti
için ilgili mikrobiyoloji laboratuarlarına
hızlı bir şekilde ulaştırın. En Kesin tanı
yöntemi etkenin tespit edilmesidir.
• Etken izolasyonu yapılamadığı ve genel
sürü taramasında serum aglutinasyon testleri kullanılır. En çok uygulanan testler
olmakla beraber verdiği pozitif reaksiyonlar hayvanın aşıdan dolayımı yoksa enfeksiyondan dolağımı antikora sahip olduğunu
aydınlatamaz. Ayrıca hastalığın kronik
döneminde testlerin reaksiyon verme yetenekleri düşüktür. En çok kullanılan aglütinasyon testlerinde biriside Rose bengal
testidir. Basit ve hızlı olması avantaj olsada
sfesifik değildir, hatalı negatif ve pozitif
yanıtlar verebilir. Mutlaka Komplement
fikzasyon ve kompatatif Elısa teyit edilmesi sağlanmalıdır. Komplement fikzasyon
testi, aşılı ve enfekte hayvanların ayırımında kullanılır. Enfeksiyon tespitinde en iyi
testlerden birisidir. Kompetitif ELISA testi
şu an için sürü taraması ve eredikasyonu
için uygulanacak en iyi test yöntemidir.
Aşılı ve enfektif hayvanın ayrımını sağlayabilmesi önemli bir avantajdır.

Nasıl;bir;aşı;programı;uygulamalıyız?
Aşısı olmayan 4–8 aylık arası dişi hayvanların Br. Abortus S 19 ile aşılanması son
derece önemlidir. Aşılanan hayvanların 18
ayın üzerinde başta rose bengal olmak
üzere benzeri prensibe sahip testlere pozitif reaksiyon verdiği unutulmamalıdır. Bu
nedenle bu hayvanların aşı kayıtlarının
düzgün tutulması son derece önemlidir.
Yetişkin gebe olmayan ineklere tek doz S –
19 ergin aşısı uygulanması ancak bakanlığın izni ile yapılmaktadır.
Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen saygıdeğer yetiştiricilerimiz elektronik
posta adresim yolu ile irtibata geçebilirler.
Sağlıkla bol kazançlı günler dilerim.
Mesleki saygılarımla… 

Brusella; ile; enfekte; bir; sürüde; nasıl; bir
eredikasyon;programı;uygulamalıyız?

*UludaG Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hç Hastalıkları Anabilim Dalı ÖGretim Üyesi
Hayvan Hastanesi BaJhekimi
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İNCELEME

Süt, Piyasa ve
Yetiştirici Birlikleri
ön araştırma raporunda yer alan bilgi ve
belgeler çerçevesinde, şikayete yönelik
olarak bir soruşturma açılmasına yönelik
olarak bir soruşturma açılmasına gerek
bulunmadığına; bununla beraber çiğ süt
piyasasında üreticiler aleyhine var olan
olumsuzlukların giderilmesi ve ilgili piyasanın işleyiş mekanizmasının AB ve
ABD’de tarımsal ürünlerle ilgili olarak
yürütülen politikalar da göz önünde
tutularak iyileştirilmesi doğrultusunda
gerekiyorsa benzer yasal önlemlerin alınması için başkanlık görüşü oluşturularak
ilgili bakanlığa bildirilmesine” belirtilmektedir.
Oysa gelişmiş ülkelerin tarımsal planlamaları incelendiğinde tüm ürünler için
kendi ülkelerine özel bir piyasa düzeni
mevcuttur. Diğer bir deyişle, rekabeti
sağlayıcı tedbirler alınmıştır. Anılan
ülkeler, süt üretiminin devamlılığını sağ-

Fehmi AKSOY

Türkiye Damızlık SıGır
YetiJtiricileri Merkez BirliGi
Genel Sekreteri

T

üm Süt Et ve Damızlık Sığır
Yetiştiricileri
Derneği’nin
yayın hayatına başlayan dergisinin tüm sektöre yararlı olmasını
umut ediyorum.
Süt üreticilerinin hem en büyük gelir
kaynağı hem de en büyük sorunu ürettikleri süt ile ilgili maalesef yaşanan
her türlü olumsuzluktan etkilenen de
vebal altında bırakılan da yine Türk
üreticisi oluyor.
Son yıllarda yaşanan küresel kriz ile
birlikte tüm dünya gıda üretiminin ne
kadar önemli olduğunun farkına varmış ve her ülke hemen her üründe üretebileceği kadar üretimi sağlamak
amacıyla her türlü imkânını kullanmaktadır. Süt üretimi gibi iyileştirilmesi uzun yıllar alan ürünlerde bu
konuda daha hassas davranılmalıdır.
Süt miktarı artırılmaya çalışılırken
tüm dünyada sütün miktarından çok
kalitesinin ön plana çıktığı da göz ardı
edilmemelidir. Bu bağlamda öncelikle
Türkiye’de sanayi dışında ürüne işlenen miktar da dâhil olmak üzere
ürüne işlenen ve çiğ süt olarak değerlendirilen toplam üretilen süt miktarı
kayıt altına alınmalıdır. Süt üretiminin
artırılması ve kalitenin sağlanmasında;
• Süt piyasa istikrarının sağlanması,
• Sistemin özendirilmesi,
• Sisteme yeterli ve düzenli kaynak
sağlayıcı tedbirlerin alınması
gibi faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir.
Çünkü;
• Sistem aşırı disiplin,
• Yeterli sayıda ve konusunda uzman
eleman,
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mında piyasa üretici aleyhine gelişmiştir.
Özellikle, tüketici piyasasındaki daralma
çok fazla olmamasına rağmen 2008 yılındaki global kriz bahanesi ile çiğ süt fiyatlarında gerçekleşen düşüş üretimin sürdürülebilir olmasını zorlamaktadır.
Oysa, tüm dünyada ülkeler, ekolojik
yapılarına bağlı olarak üretebilecekleri
ürünleri azami miktarda üretmek için
her türlü çabayı göstermektedirler. Üretilmediğinde kıtlık dönemlerinde ne olacağı, geçen yıllar kuraklıktan kaynaklanan sıkıntıda görülmüştür. Özellikle,
geçen yıllar yaşanan kuraklık ülkeleri
daha dikkatli olmaya yöneltmiş, ürünleri
üretebilmek için kendi üreticilerini tam
korumaya alma gayreti içine girmişlerdir.
Bu durum, Dünya Ticaret Örgütü görüşmelerinde ülkelerin anlaşamamalarına
da neden olmaktadır.
Piyasa düzeni sadece, Okul Sütü

Ülkeler ve Süt Piyasası Düzenleme Araçları
• İstikrarlı ve asgari büyüklükte işletme
istemektedir.
• En önemlisi, yapılan faaliyetlerin çıktısının tüm ülke için olduğu bilinmeli ve,
• Örgütler arası karmaşa ile ISLAH
FAALİYETLERİ heba edilmemelidir.
Ayrıca, süt üretim koşulları ve muhafazasında yaşanan sıkıntılar sebebiyle, ürün
piyasasının düzenlenmesine ihtiyaç
duyulan bir üretim sektörüdür ve hayvancılığı gelişmiş tüm ülkelerin süt üretimi ve işlenmesi, pazarlanması ve tüketimi konularında yoğun çabalara girdiği,
piyasayı serbest piyasa koşullarına bırakmak yerine sıkı devlet müdahalesi veya
üretici etkinliğinin artırılması yoluyla
fiyat istikrarını sağladığı ve böylece üretimin sürekliliğini temin ettiği görülmektedir.
Ülkemizde ise süt piyasasında ki istikrarsızlık, gerçekleştirmeye çalıştığımız ıslah
faaliyetleri ve ülkemizdeki hayvancılık
işletmelerinin sürdürülebilirliği (özellikle üye işletmeler) ile ilgili sıkıntı yaratmaktadır. Süt üretiminin durdurulamaması, üretilen sütün uzun süre saklanamaması nedenleri ile bizlerin pazarlık
gücünü zayıflatmakta ve süt fiyatı, sanayinin oluşturduğu tekli yapı tarafından
belirlenmektedir.
Ülkemizde süt piyasasında yaşanan bu
istikrarsızlık, 1998 yılında Rekabet
Kurulu’na yapmış olduğumuz ve anılan
Kurulun 2001 yılında oy çokluğu ile reddettiği kararının sonuç bölümünde
yorumsuz olarak;”Çiğ süt alım ihaleleri
bakımından Türkiye Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin şikayetine yönelik olarak çiğ süt pazarına ürünün ve piyasanın özellikleri dolayısıyla ve

lamak amacıyla üretici fiyatını belirleme,
tüketici fiyatına müdahale, süt arzını
belirleme (kotalar), yeni işletme kurulmasını kısıtlama (Norveç), piyasadan süt
çekme, okul sütü kampanyası gibi birçok
piyasa müdahale sistemlerini oluşturmuştur. Diğer bir değişle, Türkiye dışında tüm ülkeler üretim şekillerine, arz ve
talep dengelerine bağlı olarak çeşitli

Kampanyası gibi piyasadan dönemler
halinde piyasadan süt çekilmesi ya da
reklam kampanyası (ülkemizde düşünülen, ancak, piyasanın pek etkilemeyeceği) etmenlerin kullanılması olarak düşünüldüğünde piyasanın düzeltilmesi yerine bazı kesimlere kaynak aktarılmasından öteye gitmeyecektir. Özetle, süt’te
istikrarın, kalitenin ve işletmelerin sür-

Ülkelerde İşletme Büyüklük Gruplarına Göre İşletme Sayıları

düzenlemeler oluşturmuşlardır.
Ülkemizdeki piyasa düzeninin olmayışı,
dönemler halinde (1996, 1998, 2001,
2005, 2008) piyasada sıkıntılar yaşatmıştır. Yaşanılan tüm bu sıkıntıların tama-

dürülebilirliğinin sağlanması için tüm
Dünya’da olduğu gibi, işletmelerin yapısına, arz ve talebe göre iyi bir piyasa
düzenine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sağlandığında bugün yapılan tartışmaların

HABER
öneli bir kısmı ortadan kalkacaktır.
Ancak, acil olarak sütte kalitenin sağlanabilmesi için, AB’nin 1971 yılından
1997 yılına kadar bir yönetmelik ile
zorunlu kılınan ve 1997 yılından sonra da
halen devam ettirilen SÜTTE KALİTEYE GÖRE FİYATLANDIRMA’nın
acilen başlatılması gerekmektedir.
Bunun dışında, süt tozu ithalatına kısıtlama getirmek amacı ile; bizim tercihimiz
tüm ithalatın kısıtlanmasıdır. Ancak,
verilen 6 bin tonluk taviz dışındaki kısmın tamamen durdurulması gerekmektedir. Bu, uygulanan indirimli gümrük
vergisinin en üst dilime çıkartılması ile
sağlanabilecektir. Ayrıca, buzağı mamasının da içinde olduğu GTIP 2309 No’lu
hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarların ithalatında gümrük kontrollerinin daha sıkı yapılması sağlanmalıdır.
Piyasa düzeninin sağlanmasındaki en
önemli aktörün SÜT KONSEYİ olduğu
gerçeği unutulmamalı, piyasanın aktörleri olan üretici, sanayi ve karar verici
kamunun içinde olduğu bu oluşumun
kurulması acilen sağlanmalıdır. Yönetmeliği çıkartılan ve kurulma aşamasında
olan SÜT KONSEYİ’NİN bu yapıda
olmasının sağlanması içen de acilen anılan yönetmeliğin yenide ele alınması
gerekmektedir. Biz, yürürlükteki yapı ile
diğer bir değişle çiğ süt piyasasından
etkilenenler ve karar verenler dışında
kişi ve kuruluşların KONSEY içine alınması ile piyasa düzenin sağlanamayacağından öte sıkıntılar oluşacağına inanmaktayız.

Son söz olarak;
İstikrarsızlığın istikrarının, Türkiye’de
uzmanlar
tarafından
hazırlanan
Raporlarda belirtildiği gibi küçük ve
dağınık yapıdaki işletmelerin devamlılığını sağlayacaktır. Oysa, bu yapının
temel nedeni istikrarsızlık, bir başka
deyişle üreticinin yani bizlerin önünü
görememesidir. İstikrar sağlandığında
işletmelerin yapıları, süt’te kalitenin sağlanması da dâhil olmak üzere bir çok
olumsuzluk giderilecektir. Aşağıdaki
çizelgede benzer işletme yapısına sahip
olduğumuz Polonya’nın 1995 yılında başlattığı piyasa düzeni sonrası işletme yapılarındaki gelişme açıkça görülecektir.
Çizelge, Polonya’nın AB’a verdiği rapordan alınmıştır. Çizelge de görüldüğü
üzere çok küçük işletmeler devreden çıkmakta, orta büyüklükteki işletmeler ise
büyümektedir.
Yukarıda yapılan değerlendirmeler ışığında; ülkemizde mutlaka iyi bir piyasa
düzeninin sağlanması ve bu düzeni sağlayıcı bir KONSEY’in oluşturulması ve
sektöre yapılan desteklemelerin yeniden
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bugüne kadar tarıma yapılan desteklemeler
incelendiğinde, uygulamaların üretimi
artırıcı tedbirler (önemli bir bölümü
düşük faizli krediler) olduğu görülecektir. Oysa, ABD ve AB’da desteklemeler
incelendiğinde ise, tamamına yakınının
piyasa düzenlemelerine yapıldığı görülecektir. Benzer durum ülkemizde de
uygulandığında, Polonya ya da diğer
ülkelerde elde edilen gelişmelerin sağlanabileceği açıktır. 

Kriz çiftlik sattırıyor!
Önder9Toker,9Tekirdağ’da9Ahmetçe9Köyü’ndeki9350
sağmal9kapasiteli9çiftliğini9banka9borçları9yüzünden
satmak9zorunda9kaldı.91059dekar9arazi9üzerinde979bin
1009metrekare9kapalı9ve9ruhsatlandırılmış9yapılar9ve95
bin9metrekare9civarında9tamamı9çesanlı9betonlanmış
yollar9ve9meydanlardan9oluşan9çiftlik9krizin9kurbanı
oldu.9

Ç

iftlik sahibi Önder Toker,
“İmar durumundaki var olan
izine göre hali hazıra ilaveten
inşaat yapılabilecek 10 bin metrekare
daha mevcut hak var” diye konuştu ve
çiftliğin özelliklerini şöyle sıraladı:
“60x45x3.5 metre ebatlarında arazinin
uygun yerinde yapılmış ve drenajlarla
kışlık yağışı depoladığımız tamamı
izoleli yapay sulama göleti. Artezyen
kuyusuna ilaveten içilebilir kalitede
şebeke suyu mevcut bağlantısı (abo-

neliği). 100 kwa ABB elektrik trafosu ve
110 Kwa AKSA tam otomatik jeneratörü. DeLaval marka 30’luk Rotary sağım
makinesi; ful+ayırıcı kabı+8000 lt.
DeLaval süt soğutma tankı (ful)+revir
sağım makinesi DeLaval+seyyar sağ
makinesi. John Deere marka 2008 model
orijinal kepçeli105Hp4x4 + John Deere
marka 2006 model105Hp4x4 traktör.15
metre küp 2008 model çift dikey helezonlu, kantarlı, çift taraftan boşaltmalı
Alman malı VMX.yem dağıtım vagonu.
450 ton 2008 mahsulü
mısır silajı (siloda
muhafaza
altında).
Tüm teknik ve alt yapısı ile 1000 başlık olmaya müsait işletme.”
1983 yılından bu yana
hayvancılık ile uğraşan
Toker, şunları söyledi:
“Bu günlere kadar yüzlerce ton et ve süt üretip ülke insanının istifadesine sunduk. Yani
hep ürettik, hep iş ver-

Önder Toker

dik, hep sektöre insan yetiştirdik.Bu
arada yaşımız 50’ye dayandı. Belki bu
satırları okuduğunuzda benim hayvanlarımla ilişkim kesilmiş olacak. Çünkü
1995 yılından bu tarafa inşasını ve
yönetimini yaptığım 2. işletme olan
Tekirdağ’ın Ahmetçe Köyü’ndeki 350
sağmal kapasiteli, rotary sağım teşkilatlı ve tarafsız gözlemcilerin ifadesi ile
10 numara verilen son çiftliğimde yazıyorum.
Bu çiftliğimizde kredi olarak katkısını
esirgemeyen Deniz Bank’a teşekkürü
bir borç biliyorum. Ancak küresel kriz
denen o bilmem ne illetle bizim süt
satış hasılatımızın 1/3’ini yutunca ve
büyüklerimiz de buna çözüm üretmeyince hayvanları doyurduk ve bankayı
ihmal ettik. Tabii sonrası herkesçe
malum olan gelişmeler yaşandı. Fazla
söze gerek yok. Biz küstük. Ancak yola
devam edenlere saygı ve takdirlerimi
sunuyorum.” 
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SÖYLEŞİ

Vizyon Sigorta ile güvendesiniz!
Tarım;sektörüne;ilişkin;gelecek;yıllarda; nasıl; bir; gelişme; öngörüyorsunuz;
beklentileriniz;nelerdir?
Ülkelerin gelişmişliğini ve ekonomisinin gelişimini ve düzeyini ortaya koyan
en büyük göstergelerden birisi tarım
ve hayvancılık sektörüdür.
Toplumların giderek artan ve çeşitlenen gıda maddeleri taleplerinin karşılanması, tarıma dayalı sanayiler aracılığı ile milli gelir, ihracat ve istihdama
olan katkısı, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeye olan katkıları nedeniyle,
tarım tüm ülkeler için çok önemli ve
stratejik bir sektör niteliğindedir.
Toplumlardaki beslenme alışkanlıklarının, coğrafi koşullar ve kültürel faktörler nedeniyle önemli farklılıklar
göstermesi, ülkelerin gıda ihtiyaçlarını
dışarıya bağımlı olmadan kendi kendilerine karşılamak ve sektörde verimliliği arttırmak amacıyla, devletin desteği ve koruması altında kapsamlı tarım
politikaları oluşturmalıyız.

H

izmet verdiği her alanda daima
“en iyi” olmak isteyen, tüketiciler tarafından tercih edilen ve
müşterilerin memnuniyetini sağlamış,
satış önce ve sonrası hizmette hızlı olan,
risk değerlendirmesi yaparak sigortalısına en iyi ürünü veren, çalıştığı güçlü
sigorta şirketleri ile alternatif paketleri
sunan, daima sigortalısının yanında olan
ve böylece güven duyulan Vizyon
Sigorta, uzmanlık gerektiren her alanda
tüketicisine en iyisini sunuyor. Vizyon
Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Yılmaz sorularımızı yanıtladı.
Kriz dönemlerinde çiftlik sahiplerinin
olası kayıplarını yerine koymalarının
daha zor olduğunu söyleyen Vizyon
Sigorta Kurucusu Emin Yılmaz, müşterilerinin bütün risklerini güvence altına
almaları için vakit kaybetmeden Devlet
Destekli Tarım Sigortalarından faydalanmaya çağırdı. Kriz dönemlerinde
sigortanın üreticiler açısından daha da
değerli ve önemli hale geldiğini belirtti.
Vizyon; Sigorta; kurucusu; Emin; Yılmaz
sizi;tanıyabilir;miyiz?
15 Ağustos 1950 yılında Trabzon Maçka
doğumluyum. 1975 yılında İstanbul
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Evli ve 1 çocuk babasıyım. 1979
yılında serbest muhasebeci mali müşavirlik büromu kurdum. Halen mali müşavirlik ve sigorta acenteliği yapmaktayım.
Vizyon; Sigorta; şirketini; hangi; tarihte
kurdunuz;?;
1986 yılında güvenilir ve sağlam bir
sigorta deneyimi temin etmek için kuruldu. Amacımız; sizin özveri ve özenle var
ettiğiniz maddi değerlerinizi kaza sonucu
kaybetmekten korumak için meydana
gelebilecek riskleri teminat altına almaktadır. 23 yıldır mevcut çizgisinden ödün
vermeyen sağlam ve güvenilir olmak en
önemli amacımızdır. Bu amaç doğrultu-

sunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre
Türk Patent
Enstitüsü’nden 20/04/2007 tarih, 21589
marka no ile “Vizyon Sigorta” markası
alınmıştır.
Tarım;sigortaları;diğer;sigorta;işlemlerine;oranla;farklı;bir;branş;mıdır?
Tarım sigortaları diğer elementer diye
adlandırdığımız branşlara oranla uzmanlık gerektiren hassas ve önemli bir branştır. Çağdaş yönetim anlayışı, tarım sektörüne özgü tecrübesi, güçlü teknolojik altyapısı, geniş hizmet ağı ile hızlı ve kaliteli hizmet vermektedir.
Ülkemizde de tarım sektörünü tehdit
eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla bir sigorta mekanizmasının
devreye sokulması düşünülmüş ve bu
amaçla 14/06/2005 tarihli 5363 sayılı
“Tarım Sigortaları Kanunu” çıkarılmıştır.
Kanun kapsamına alınan riskler ile ilgili
olarak yapılacak sigorta sözleşmelerinde
standardın sağlanması, riskin en iyi
koşullarda transferi için uygun ortam
oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve
tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacına yönelik olmak üzere
bir Sigorta Havuzu kurulmuştur. Devlet,
bu kanun kapsamında yapılacak sigorta
sözleşmelerine münhasır olarak çiftçi
adına sigorta primine destek sağlamaktadır.
Devlet prim desteğinin miktarı her yıl
için ürün, risk, bölge ve işletme ölçekleri
itibariyle, Bakanlar Kurulu kararıyla
belirlenecektir.

Periyodik olarak her ay takip etmemiz
gereken ve süreklilik arz eden hareketli
bir poliçedir. Tarım Sigortaları uzmanlık
gerektiren ve özen gerektiren bir yapıya
sahiptir. Vizyon Sigorta olarak çiftlikleri
bizzat yerinde ziyaret ederek tarım sigortaları konusunda devletin sağladığı
yüzde 50 prim desteğini ve kapsamını
anlatmaktayız. Bizler tarım sigortalarını
çiftçilerle birebir görüşmekteyiz.
Vizyon Sigorta; hayvancılık sektörünün
en önemli platformu olan Uluslararası
Animalia İstanbul İhtisas Fuarı'na 2007
ve 2008 yıllarında katılarak Devlet
Destekli Tarım Sigortaları’nda önemli
bir misyon üstlenmiştir.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden fuara
katılan çiftçilere, birlik, dernek, kooperatifler ve önder üreticilere 12 bin adet
broşür ve katalog dağıtılmıştır. Tarım
Sigortaları Kanunu çıktığından beri toplam 600 adet süt sığırı çiftliğini ziyaret
ederek, Hayvan Hayat Sigortaları ve
Tarım Sigortalarının önemini olabilecek
kayıplara ve zararlara karşı çiftçilerimizin Tarım Sigortalarından zaman kaybetmeden faydalanmasını tavsiye ettik.

2009;yılında;tarım;sektöründe;önemli
bir;değişiklik;bekleniyor;mu?
Tarım sektöründe değişim artık zorunludur. Bugünün tarım yöntemlerini
sürdürürsek, şüphesiz problemler
yaşanacak. Çün¬kü dünyanın pek çok
ülkesinde şimdiden su sıkıntısı çekiliyor. Araziler giderek daha kötü bir
kalitede iş¬leniyor. Modern tarım
alanlarında sıklıkla doğaya za¬rar
veriliyor. Modern tarımcılık, dokuz
milyar insa¬nın gıda ihtiyacını karşılayacak kaynakları yok ediyor. Bu da
sürdürülebilir organik tarımın giderek
önem kazandığı anlamına geliyor. 

Tarım; sigortalarında; çiftçilerin; Vizyon
Sigorta’yı; tercih; etmelerinin; nedeni
nelerdir?; Başka; bir; deyişle; sizi; diğer
acentelerden;farklı;kılan;unsur;nedir?
Çiftçilerimize 24 saat hizmet veriyoruz.
Tarım sigortaları diğer sigorta branşları
gibi poliçeyi düzenlemekle bitmiyor.
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“İhracat primi verilerek
sanayicinin desteklenmesini
istiyoruz”
Dünyadaki9hayvancılık9ile9karşılaştırdığımızda9Türkiye’deki9hayvancılığın9daha9yeni
gelişmekte9olduğunu9dile9getiren9Yonca9Yem’in9sahibi9Dursun9Akdağ,9“Ülkemizdeki
süt9ve9tarla9verimliliklerine9bakıldığında9dünyanın9epey9gerisinde9olduğumuz9görünüyor.9Bizlerin9daha9yapması9gereken9çok9şeylerin9olduğu9kesin.9Devletin9de9üreticiyi,
sanayiciyi9desteklemesi9gerekiyor”9dedi.99

Y

onca Hayvancılık Süt ve Tarım
Ürünleri Paz. San. Tic .Ltd. Şti.
sahibi Dursun Akdağ, “Amacı
tohumluk sektöründe ileriye dönük
yeni ürünler geliştirmek olan şirketimiz
bu konuda çiftçilere her zaman en iyi
ürün ve hizmeti vermeyi ilke olarak
benimsemiştir. Şirketimizin temel prensibi önce kalite ve güvence olup ülke
tarımına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam etmiştir; edecektir.
Şirketimiz AB yolunda ilerleyen ülkemize yem bitkileri tohumluklarında katkıyı vazife bilmektir” diye konuştu.
Akdağ’ın sorularımıza cevapları şöyle
oldu:

Ülkemizin topraklarında
kimyasallar yok!
•Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler
gıda sektörünün önemini her geçen gün
arttırmaktadır. Özellikle ülkemizde
dünya ile karşılaştırdığımızda tarım ve
hayvancılıkta kat etmemiz gereken epey
yol olduğu görülmektedir. Ülkemiz topraklarının bakir olması (çok kimyasallar
taşımaması), iklimin çeşitli olması tarım
için önemli bir unsur oluşturmaktadır.
Yine ülkemizin dünya nüfusunun yaklaşık 1/5 inin yaşadığı ve dünya
GSMH’nın 1/5 inin üretildiği ülkelere
uzaklığının 5-6 saat olması tarım ve hayvancılık potansiyeli açısından önemli
gösterge oluşturmaktadır. Bu ve bunlara benzer gerekçeleri göz önünde
bulundurarak sektöre 2006 yılında 1 yıl
araştırma yaparak ve gerekli yerlerden

22

TEMMUZ - AĞUSTOS 2009

Yonca Hayvancılık sahibi Dursun AKDAF çiftliklerinin hastalıklardan ari
bir iJletme olduGunu söylüyor

danışmanlık alarak girmiş bulunmaktayız.
Tarım ve hayvancılıkla ilgili dünyadaki
birçok ülkeyi gezerek uzman insanlardan
bilgi aldık ve ülkemizdeki örnek çiftliklerden bilgiler alarak işletmemizi kurduk.
• Dünyadaki hayvancılık ile karşılaştırdığımızda Türkiye’deki hayvancılığın daha
yeni gelişmekte olduğunu görmekteyiz.
Ülkemizdeki süt ve tarla verimliliklerine
bakıldığında dünyanın epey gerisinde
olduğumuz gözükmektedir. Bu durumda,
bizlerin daha yapması gereken çok şeylerin olduğunu göstermektedir. Bulunduğumuz coğrafyanın ihracat potansiyelini
düşündüğümüzde ne kadar önemli bir
sektörde olduğumuz daha iyi anlaşılmak-

tadır.
- Genellikle sabah 06.00’da çiftliğimize
geliyorum. Bu saatlerde çiftliğimizde
sabah sağımına başlıyoruz. Yaklaşık
08.00’e kadar bütün ahırları gezdikten
sonra günlük yapılacak programı takip
ediyorum. Çiftliğimizde her birimin başında profesyonel yöneticiler bulunmaktadır.
Akşam genellikle 22.00’de çiftliğimizden
ayrılıyorum.
• Şirketimizin şu andaki sağmal kapasitesi 480 baştır. İnşallah 2-3 yıl içinde 960
sağmala çıkarak sağmal hedefimizi tutturacağız. Yine bu zaman zarfında kendi
sütümüzü işleme gibi bir projemiz de
bulunmaktadır.

• Çiftliğimiz hastalıklardan ari bir işletmedir. Hayvanlarımızın hepsi test yapılarak işletmeye alındı ve rutin kontrolleri
yapılmaktadır. Yine çiftliğimize giriş ve
çıkışlarda araçların dezenfekte edilmesi ve
ziyaretçilerin hijyene dikkat etmeleri sağlanmaktadır. Ahırlarımızın düzenli yıkanması gezinti alanlarının dezenfekte edilmesi ve sağım sonrası temizlik (makine ve
fiziki alanlar) olmazsa olmaz kurallarımızdır.

Birlikten kuvvet doğar
• Hayvan yetiştiricilerinin en önemli
sorunlarından biri de birlikte hareket edememek ve güçlerini parçalamaktır. Dünya

SEKTÖRDEN

Bu süt fiyatlarıyla
nereye kadar?
Atilla CELEP

TÜSEDAD Genel Sekreteri

2
da sivil organizasyonların önemi yadsınamayacak kadar fazladır. Oysa ülkemizde bu konuda yazık ki çok geridir.
Devletimizin sektördeki sivil örgütleri
(TÜSEDAD gibi) destekleyerek sektörün problemlerini çözmek ve ülkemizi
dünyadaki hak ettiği noktaya ulaştırması gerekmektedir.
Artık dünyada güçlü sivil sektörel
örgütler kendi problemlerini çözmektedir.
• Bir ıslah çalışmasının 40 yıl sürdüğü
dünyada insanların gözleri gibi baktığı
damızlık hayvanlarını ekonomik sıkıntılardan dolayı kesime göndermeleri
gerçekten ülkemiz açısından çok büyük
bir kayıptır.
• Çiftliğimizdeki hayvanlara bizler
kendi hayvanlarımız gözüyle değil
ülkemizin bir varlığı gözüyle bakmaktayız, yani bu hayvanlar birer milli servettir.
• Devlet büyüklerimizde sektöre bu
bakış açısı ile yaklaşarak olayları değerlendirirse ülkemiz bu alanda inanılmaz
noktalara gelir. Son olarak önerilerim;
Sektörümüzde, taban fiyat oluşturulması
Süt teşviklerinin yalnız süt üreticileri
birlikleri üzerinden dağıtılması
Sektörün sivil kuruluşlarının maddi,
manevi desteklenmesi
Süt tozu ithalatının durdurulması
Süt tozu ve okul sütü projesinin acilen devreye girmesi
Belediyelerimizin halk süt projelerine önem vererek halkımıza sağlıklı
günlük süt içirmeleri
Sektördeki firmalara kapasite kullanım raporu verilerek bizlerinde ucuz
elektrikten istifade etmemizin sağlanması
İhracat primi verilerek sanayicinin
desteklenmesi
Yem fiyatı ve süt fiyatı parametrelerinin oluşturulması 

003 yılında bu sektöre girmeye
karar verdiğimizde, çok gezdik,
çok araştırdık ve hep şunu duyduk: “Bu sektör gelecek vaat ediyor.” Siz
temel gıda hammaddesi olan et ve süt
üretiyorsunuz, insanlık var oldukça ihtiyaç bitmez hatta nüfus artışına bağlı
olarak artar.
Gelişmiş ülkelerde 90 sene önce olduğu
gibi ülkemizde de tarım ve hayvancılık
kurumsallaşacak. Daha verimli, daha
kaliteli ve daha ekonomik işletmeler
kurulacak. Bu iş 2-5 başlık hane hayvancılığından daha büyük kurumsal işletmelere kayacak.
AB ülkeleri bu işi Romanya-BulgaristanTürkiye gibi kendilerine yakın gelişmekte olan ülkelere kaydıracak ve kendi
standartlarında üretim yaptıracakları
gibi öngörüleri dinleyerek yatırıma karar
verdik. O tarihlerde Türkiye’de büyük

işletme sayısı gerçekten çok azdı, sayısı
bir elin parmaklarını geçmiyordu.
Devlet politikalarımız da gerçekten bu
yöndeydi. Bu işletmelerin kurulmasına
destek verdi, yatırım teşvik uygulamaları başlattı, sübvansiyonlu krediler verdi.
Geçtiğimiz 6 yılda sektör inanılmaz bir
hızla gelişti.
Eskiden tarım ve hayvancılık fuarı
denince akla tarım makineleri ve tavukçuluk gelirdi. Süt üreticileri tavukçuluk
fuarında küçücük bir köşede yer alırdı.
Şimdi ise sektörümüze ait bir değil birkaç fuar yapılmaktadır.
Ama şimdi durumumuza bir bakalım; 50
baş ve üzeri modern işletme tanımında
yaklaşık 500’ün üzerinde çiftlik kuruldu
Türkiye genelinde çok büyük yatırımlar
yapıldı.
Ancak şimdi batma noktasında, topun
ağzında, ilk bu işletmeler var. Neden

mi? Nedenini hepiniz biliyorsunuz “Süt
Fiyatları”. Biz işletmemizi kurduğumuzda 2003 yılında sütümüzü 50 kuruşa
satıyorduk, arpayı da 14 kuruşa alıyorduk. Aradan 6 yıl geçti şimdi sütümüzü
yine 50 kuruşa satıyoruz ama arpa 43
kuruş. Yani aradan geçen süre içerisinde
sattığımız sütün fiyatı hiç değişmemiş
ama giderlerimiz 3’e katlanmış. Bu
duruma hangi işletme dayanabilir?
Anlayamadığım nokta şu:
Derneğimizin bu kadar destek vererek
oluşmasına yardımcı olduğu, böylesine
stratejik öneme sahip ürün olan “süt”
üreticilerinin yok olmasına neden kayıtsız kaldılar.
Süt fiyatlarının sadece 3–5 işletmelerin
kaderlerinin de bir anlamda bunlara
bırakılması normal midir? Hayır, dam
hayvancılığı yapan 3–5 başlık aile işletmeleri yıllardır süt fiyatına göre hayvan
sayısını arttırıp azaltma şansına sahiptir.
Kendi çalışır, vergi vermez, enerji-İşçiSSK gibi giderleri yoktur.
Ama bizler gibi kurumsal çalışan işletmelerin böyle bir şansı yoktur. Ya zarar
etmeye devam edecektir ya da dayanamadığı noktada kapatacaktır.
Bu durumda böylesine büyük bir milli
servetin yok olmasına, 6–8 yıl geriye
dönülmesine süt, süt ürünleri ve damızlık hayvan ihraç edilebilmesi konumuna
kadar gelmiş olan bu sektörün yok
olmasına devlet seyirci mi kalacak? 

Türkiye'nin en büyük yem üretim tesisi:

Matlı

Matlı9Yem9Sanayi,9yüksek
teknolojiyle9donatılmış93.
fabrikasını9Turgutlu’da
açtı.9Toplam9319bin95599
metrekare9alan9üzerinde
kurulu979bin96729
metrekare9kapalı9alana
sahip9tesis,9saatte91009ton
yem9üretebiliyor.

T

ürkiye yem sektörünün lider
kuruluşlarından Matlı Yem San.
Tic. A.Ş. Manisa Turgutlu'daki
yem üretim tesisi Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
katılımıyla
gerçekleşti.
Törende
Karacabey Yumurta Üretim Tesisi ve
Çorlu Yem Üretim Tesisi'nin de temsili
temeli atıldı.

Turgutlu Yem Üretim Tesisi
Yatırım bedeli 18 milyon lira olan
Turgutlu üretim tesisi, toplam 31 bin 559
metrekare alan üzerinde kurulu, 7 bin
672 metrekare kapalı alana sahip.
Tesisin, 70 personel istihdamıyla ekonomiye de bu kriz ortamında katkı sağladığı
belirtildi. İleri teknoloji ürünü makinelerle üretimin yapılacağı tesiste

Türkiye'de bir ilk olarak en büyük kapasiteli büyükbaş yem üretim tesisi hizmete açıldı. Saatte 100 ton yem üretilecek Turgutlu Üretim Tesisleri,
büyükbaş ve kanatlı yemlerinin yanı
sıra özel yem üretimi yapabilecek teknoloji ve kapasitede hazırlandığı kaydedildi. Hayvanların beslenme dönemlerine göre üretilen yem çeşitlerinin
yanı sıra “işletmeye özel” ürünler de
yetiştiricilerin hizmetine sunulacak.
Yem üretimine 1988 yılında Karacabey tesislerinde başlayan Matlı A.Ş.
sektörde kendine seçtiği “sürekli gelişme” vizyonunu, Konya fabrikasından
sonra bugün yüksek teknolojiyle donatılmış modern 3. fabrikası olan
Turgutlu Yem Üretim Tesisiyle sürdürüyor. 
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üt, insan beslenmesi açısından en
mükemmel gıdalar arasında yerini
alır. Sadece bebekler için değil,
erginler ve özellikle yaşlanma sürecinde
olan insanlar için de vazgeçilmez bir besin
kaynağıdır.
İçme sütü yerine yoğurt (ayran), peynir ya
da kefir vb. süt ürünlerinin tüketilmesi de
aynı yararı sağlar.
Zaman zaman, sütün çiğ olarak tüketilmesinin sağlık olarak daha yararlı olduğu şeklinde bilgiler verilmekte ya da çocuklara
asla uzun ömürlü süt verilmemesi konusunda uyarılar yapılmaktadır.
Çiğ süt, içinde farklı türlerde ve çok sayıda
mikroorganizma içerir. Bu mikroorganizmalardan bir kısmı insan sağlığına yararlıdır. Bir kısmının sağlık üzerinde yararlı ya
da zararlı etkisi yoktur. Bir kısmı ise insanları salgınlara yol açıp, öldürebilecek kadar
tehlikelidir.
Sütün sağıldığı hayvan tümüyle sağlıklı
görülse bile dışkısında bu zararlı mikropları barındırabilir.
Burada sadece bir olasılıktan bahsedilmektedir. Her hayvanın sütünde mutlaka
zararlı mikroplar vardır demek doğru
olmaz.
Sütün pastörize edilerek tüketilmesi,
insanlık tarihi dikkate alındığında çok yeni
bir uygulamadır. 1860'lı yıllarda Fransız
bilim adamı Louis Pasteur, ısıl işlem ile
mikropların öldürüldüğünü ortaya koy-

muştur. Daha önceki binlerce yılda insanlar sütleri sağıldığı şekilde içiyorlardı.
Burada akla şu soru gelmektedir: Sütlerde
o zamanlar zararlı mikrop yok muydu?
Yeryüzünde mikroorganizmaların, in-sanlardan çok daha öncesinden beri var olduğu bilinmektedir. Bugün, insanlarda hastalık yaptığı saptanmış mikropların keşfi
de insanlık tarihi içinde çok yenidir.
Ayrıca, bundan örneğin 200-250 yıl öncesinde insanların neden hastalandıkları ve
hatta öldükleri bilinmemektedir.
Günümüzden yaklaşık 100 yıl kadar önce
sütlerin pastörize edilerek içilmesi ile ilgili
kurallar koyuldu. Tüketiciler buna, "atalarımız sütü kaynatıp mı içiyordu?" şeklinde
tepki gösterdi. Bilimsel gelişmelere bağlı
olarak geçen 100 yıl içinde insanlar neyin
tehlikeli, neyin güvenli olduğunu öğrendiler. Süt, pastörize edildiğinde içindeki
zararlı mikroplar ölür ama pastörizasyon
sıcaklığına dayanıklı olanlar canlı kalır.
Bunlar, buzdolabı sıcaklığında dahi gelişerek sayılarını artırırlar ve sütü ekşitirler.
Ekşimiş bir sütü, insanlar farkederler ve
içmezler. Sorun, hiçbir bozukluk hissi
olmadığı halde tehlikeli mikropları içeren
gıdaları tüketmektir. İnsanlar bu şekilde
zehirlenirler, hastalanırlar. Hastalığın ilerlemiş boyutu ölümdür.
Eğer sütün içinde pastörizsyona dayanıklı
olanlarda dahil tüm mikroorganizmaların
öldürülmesi isteniyorsa UHT denilen işlem

Başımızın tatlı
belası yoğurt
Doç. Dr. Yahya Kemal AVŞAR*
ykavsar@mku.edu.tr
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oğurt, günlük diyetimizin en alışıldık öğesi olmanın ötesinde kültürel
ve sosyal fonksiyonu ile birlikte,
hakkında tartışmasız olarak sağlık açısından faydalı olduğuna hem fikir olunan,
dünyaya Türklerin geleneksel bir hediyesi
olarak sunduğumuzdan gurur duyduğumuz, ancak etimiyolojisi dışında tam anlamıyla da bu savımızı kanıtlayamadığımız,
hayatımızın vazgeçilmez bir gıdasıdır.
Ülkemizde tek bir tip yoğurt üretilmemekte, yöreden yöreye değişik yapım teknikleri ile üretilen değişik formlarda yoğurt ve
benzeri ürünler bulunmaktadır. Yoğurdun
diğer bir önemi ise elbette sahip olduğu
ticari değeridir. Bugün ülkemizde üretilen
sütün %20-30 kadarının yoğurda ve ayrana üretildiği tahmin edilmektedir. Ticari
bir ürün olması ve süt fabrikalarında yığın
üretimi yapılmasından dolayı yoğurt yasalara ve standartlara konu olmuştur. Devlet
her üründe olduğu gibi tüketiciyi korumak
amacıyla, üretilen yoğurtların hem kimyasal kalitesi hem de mikrobiyolojik kalitesi
açısından taşıması gereken özellikleri
başta Türk Gıda Kodeski Fermente Süt
Ürünleri Tebliği hem de Türk Standartları
olmak üzere değişik dokümantasyonlar ile
güvence altına almıştır. 5179 sayılı
“Gıdaların
Üretimi,
Tüketimi
ve
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun” da ayrıca bu tebliğin

ihlali durumunda verilecek cezaları da
içermektedir.
Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri
Tebliğinde yer alan yoğurt kriterlerinde
yapılacak herhangibir değişiklik bütün
üreticileri ve bunları denetleyen organları
etkilemektedir. Geçtiğimiz 8 yıl içerisinde
adı geçen tebliğde iki kez değişiklik yapılmıştır. 16.02.2009 tarihinde yayımlanan
“Fermente Sütler Teblği Değişikliği” ile
03.09.2001 tarihinde yayımlanan tebliğde belirtilen ve yoğurtta olması gereken
minimum protein oranı %4’ ten %3’e
düşürülmüştür. Minumum protein oranındaki bu değişiklik, konu ile ilgili değişik
kesimlerde çoğunlukla olumsuz tepkilere
neden olmuştur. Bu konudaki tepkiler
genel olarak, yoğurdun besin değerinin
düşeceği ve kıvamının da düşmesinden
dolayı meydana gelecek fiziksel kusurları
(serum ayrılması) gidermek için üreticilerin kullanımı yasal olmayan katkı maddesi
kullanımına yöneleceği konusunda
yoğunlaşmaktadır.
Ancak diğer açılardan bakılacak olursa, bu
tepkilerin yersiz olabileceği de düşünülebilir: Şöyleki;
• Protein oranındaki düşüşten kaynaklanan besin değerindeki azalma, tüketim
miktarının artırılması ile kolaylıkla giderilebilir.
• Geleneksel olarak evlerde üretilen yoğurt, inek sütünün doğrudan işlenmesi ile

Çiğ, Pastörize
(Günlük) ve Uzun
Ömürlü (UHT) Süt
Prof. Dr. Kadir HALKMAN*
halkman@eng.ankara.edu.tr

uygulanır. Elde edilen ürün ise uzun
ömürlü süt olarak tanımlanır. Kapağı açılmamak kaydı ile oda sıcaklığında 4-6 ay
süre saklanabilir.
Pastörizasyon ile hastalık yapan mikropların öldürülmesi sağlanırken, sütte bulunan yararlı mikroorganizmalar da ölür.
Ancak bu mikroorganizmalar, yoğurt ve
kefir ile zaten vücuda alınmaktadır.
Çiğ süt içmenin tehlikeli olduğu bu aşamada tekrar belirtilmektedir. Her çiğ süt
içen insan hastalanır diye bir kural yoktur
ancak bahsedilen tehlike ölümdür. Bu
durumda risk tüketiciye aittir.
Pastörize/ UHT süt tercihi de tüketiciye aittir. Teknoloji farkı olarak her zaman için
pastörize süt fiyatı, UHT süt fiyatından
daha düşüktür. Eğer pastörize süt buzdo-

labı koşullarında 1 hafta içinde tüketilecek
ise tümüyle güvenilir bir üründür.
Markettten alınan UHT sütün aynı gün
tüketilmesi sadece gereksiz yere ücret
ödemektir. Bununla beraber, kamp vb.
buzdolabı imkânı olmayan koşullarda UHT
süt tercih edilmelidir.
UHT süt işleme teknolojisi basittir. Bu teknoloji ile çiğ sütteki bütün mikrorganizmalar kolaylıkla öldürülür. Dünyanın en geri
kalmış ülkesinde bile UHT sütlere ilave bir
koruyucu kimyasal madde katılmaz çünkü
buna gerek yoktur. Buna göre anneler,
çocuklarına güvenle UHT süt verebilirler.
Tercih tüketicinindir. 

elde edilmektedir. Sütün kaynatılması
esnasında meydana gelen koyulaştırma ve
protein oranındaki artış çok daha sınırlıdır.
Dolayısıyla, kıvam açısından Türklerin çok
kıvamlı yoğurtların yanında, daha düşük
kıvamlı evlerde üretilen yoğurtlara da alışık olduğu rahatlıkla söylenebilir. Nitekim,
ülkemizde üretilen sütün %10-20 gibi bir
kısmının büyük modern süt işletmelerinde, %30-40 gibi bir kısmının mandralarda,
%30-40 gibi bir kısmının da kaynağında
tüketildiği tahmin edilmektedir. Bu
durumda, aslında ülkemizde tüketilen
yoğurtların büyük bir kısmının modern ve
büyük firmalar tarafından üretilen %4 protein içeren yoğurtlardan değil, evlerde ve
çok küçük kapasiteli işletmelerde üretilen
daha düşük protein içerikli yoğurtların
oluşturduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır. 2001 ylında yayımlanan tebliğ gözönüne alındığında, küçük işletmelerin,
yoğurt üretimi açısından minimum protein hariç diğer kriterleri yerine getirmeleri
mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla,
2001
yılında
yayımlanan
tebliğ
Türkiye’deki birçok küçük işletmeyi yasadışı işletmeler konumuna getirmekte idi.
Böylece, yoğurtta protein oranın azaltılması, bu tip işletmelerin ürünlerinin de
yasal hale gelmesini sağlamıştır. Bu tür
işletmelerin sayıca fazla olması, yerel istihdamın sağlaması açısından da önemlidir.
2009 yılında yapılan değişiklik, süt endüstrisinde kayıt dışılığı ortadan kaldırabilecek bir yaklaşım olarak da ele alınabilir.
-Diğer taraftan, her ne kadar kesin bilimsel çalışmalar tam olarak bulunmasa da,
yasal olarak %4 protein miktarının olması,
şu anda yerel olarak üretilen ve henüz
ticari olarak başarı kazanmamış diğer
geleneksel yoğurtlarımızın da ceza kapsamına girmesine neden olabilecektir. Bu
durumda kendi elimizle klasik yoğurdumuz dışındaki diğer geleneksel yoğurt
çeşitlerimizi yasadışı ilan etmek gibi bir
çelişkili bir durum ortaya çıkabilecektir.
• Ayrıca, geleneksel gıda ürünlerinde yeknesaklık aramak, gelenekselliğin doğasına

aykırıdır. Geleneksel bir ürün, değil üreticiden üreticiye, evden eve bile değişebilmektedir. Geleneksel ürünler ortak özelliklere sahip olmalarına karşın, bileşim açısından geniş bir değişim aralığı gösterebilirler. Dolayısıyla, tüketicimize teknolojinin
belirlediği belli bir protein yüzdesine ve
kıvamına sahip tek tip yoğurdu dayatmak
yerine, geleneksel doğası gereği kıvam ve
bileşim açısından az çok değişiklik gösteren daha geniş bir yelpazde farklı potein
ve kıvamlarda yoğurt seçenekleri sunmak,
tüketimi daha da canlandıracaktır. Bu
durumun en büyük belirleyicisi tüketicidir.
Tüketicinin beğenisine yönelik çalışmalar
yapmadan tüketici hakkında hüküm vermek akılcı değildir. Kaldı ki, modern ve
büyük firmalar, bu değişikliği ürün yelpazelerini ve dolayısıyla satışlarını artırmak
için bir fırsata çevirebilirler. Böylece, gıda
güvenliği açısından riskli ve kalitesiz ürünler ürettiği ileri sürülen merdiven altı üretim ile daha kolayca rekabet edilebilecektir. 2009 tarihinde yoğurtta olması gereken protein oranı izin verilen en düşük
seviyeyi göstermekte, daha yüksek protein içeriğinde yoğurt üretiminde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Burada esas olan
gıda güvenliğidir.
Sonuç olarak, yoğurt tebliğinde yapılan
değişiklikten kaynaklanan tepkilere son
vermek ve akılcı bir çözüme ulaşabilmek
için, tüketici tercihlerini gösteren bir araştırmanın yapılmasına acilen ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca, diğer geleneksel yoğurtlarımız üzerinde çalışmalar yapılıp, en kısa
sürede bunların da tebliğe dâhil edilmesi
gerekmektedir. Gıda endüstrisinde asıl
olan toplum sağlığı olduğundan, katkı
maddesi kullanımı gibi olumsuzluklar tespit edilmesi ve piyasanın denetlenmesi
bakımından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına
büyük görevler düşmektedir. 
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SÜT SIĞIRLARINDA
çevre koşulları ve
Laminitis ilişkisi
Dr. Serdar KARDEŞ*

serdar.kardes@cpturkiye.com

L

aminitis ülkemiz ve dünya hayvancılığını ekonomik açıdan
olumsuz etkileyen bir metabolizma hastalığıdır. Laminitis’i sadece
basit bir topallık gibi düşünmemek
gerekir. Çünkü söz konusu topallık,
süt veriminin düşmesi, başta mastitis
olmak üzere fertilite problemlerini ve
prematüre doğumlar gibi olumsuzluk-
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ları da beraberinde getirmektedir. Bütün
bu olumsuzluklara, verimsel kayıplara
bir de tedavi masrafları eklendiğinde
durumun ekonomik boyutunun aslında
ne denli büyük olduğu anlaşılmaktadır.
Bu nedenle öncelikle laminitis olgusunun köken aldığı unsurları iyi analiz
etmek yerinde olacaktır. Bu unsurlara
dikkat edilerek çiftlikler yönetildiğinde

sürü sağlığı açısından da doğru adımlar
atılmış olunacaktır.
Kuzey Amerika, İngiltere ve İskandinavya’ da yapılan araştırma raporlarına
göre, laminitis’in oluşmasında birçok
faktör rol oynamaktadır. (Wells et al.,
1993; Clarkson et al., 1996; Cook, 2003a;
Manske et al., 2002;Whay et al., 2002).
Bu faktörler hayvanın genetiği, beslenme

ve yemleme yönetimi, süt verim düzeyi,
rumen sağlığı (ya da asidoz) , enfeksiyon
hastalıkları, çevre ve barınak koşulları
olarak sıralanabilir.
Laminitise neden olarak öncelikle beslenme ile ilişkili faktörler düşünülmesine
rağmen, çevre faktörlerinin de ayak lezyonlarının oluşumunu tetiklediği ve
topallığın şiddetini arttırdığı ya da azalt-

Kuzey Amerika, Hngiltere, Hskandinavya’da yapılan araJtırma raporlarına göre
laminitis’in oluJmasında birçok faktörün rol oynadıGı tespit edilmiJ.. Bu faktörler arasında hayvanın genetiGi, beslenme ve yemleme yöntemi, süt verim
düzeyi, enfeksiyon hastalıkları, çevre ve bakım gibi etkenler sayılıyor.
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tığı yapılan çalışmalarda bildirilmektedir
(Bergsten and Frank, 1996a; Webster,
2001).

Çevresel Faktörler
Özelikle hayvanın yatma ya da dinlenme
süresinin, gezinme davranışlarının ve
hayvanın gezindiği alanın özelliklerinin
de laminitis gelişiminde etkili olduğu
belirlenmiştir. Çevre ile bağlantılı en
önemli konulardan biri sıcaklık stresidir.

Sıcaklık stresi davranışları:
Sıcaklık stresi hayvan davranışını etkilemekte ve bu yüzden laminitis riskini de
artırmaktadır. Sıcaklık ile birlikte yem
tüketimi azalmakta ve yem seçme olayları daha sık gözlenmektedir. Bu tip
durumlarda hazırlanan TMR’ın partikül
büyüklüklerine özen gösterilmeli, hayvanların sadece konsantre partiküllerini
tüketmelerinin mümkün olduğunca
önüne geçilmelidir. Overton ve ark.
(2002) sıcaklığın artması ile hayvanlardaki yatıp dinlenme zamanının kısaldığını bildirmişlerdir. Yatıp dinlenme zamanının azalması bir bakıma ruminasyon
(geviş getirme) için harcanan zamanın da
azalması anlamına gelmekte aynı zamanda hayvanları rumen asidozuna yatkın
hale getirmektedir.. Schultz (1984) da
sıcaklığın artması ile hayvanların ayakta
kalma süresinin uzadığını rapor etmiştir.
Sıcaklık stresi ve Rumen asidozu:
Sıcak havalarda hayvanlardaki sık soluk
alıp vermeden dolayı respiratorik alkolozis meydana gelmektedir. Bu yüzden
kaybedilen karbondioksit ve su, karbonik
asidin de azalmasına neden olur.
Karbonik asit düzeyindeki azalma vücuttaki bikarbonat miktarını da azaltır ki bu
da tampon maddelerin miktarını etkileyen bir azalmadır. Bu azalma salyanın ve

salyadaki bikarbonatın miktarını azaltır.
Bunun sonucunda da rumen asidoz oluşmasına yatkın hale gelir.
Özellikle yaz aylarında rasyonlara bikarbonat takviyesi için hayvan başına günde
100 gr sodyum bikarbonat ilavesi uygun
olmaktadır. Bunun yanında, ileride tekrar üzerinde duracağımız, Sodyum bikarbonat’ın serbest seçime sunulması da
genel uygulamalardan biridir. Aynı
zamanda özellikle yaz aylarında salya
üretimini arttırmak için kuru ot tüketimini arttırmak amacı ile iyi kaliteli kuru
otların kullanılması, saman sap gibi kötü
kalitede kaba yemlerim kullanılmaması
kritik önem arz etmektedir. Sıcak stresinin risk oluşturduğu dönemlerde özellikle yüksek süt verimi olan grupların daha
fazla risk altında olduğu göz önüne alınarak, mümkün olan en yüksek kaliteki
kuru otların bu gruplarda kullanılması
yerinde olacaktır. Her ne kadar ülkemiz
koşullarında bulmak zor olsa da, protein
oranı doğal halde % 20’nin altında olmayan yonca kuru otu, en ideal kaba yem
kaynaklarından biri olacaktır.

Hayvan padoklarının
dizaynı:
Hayvan davranışları ile ilgili diğer bir
faktörün de padok ve bölmelerin dizaynı
olduğu bildirilmiştir (Anderson, 2002).
Gaworski ve ark. (2003) özellikle durak
demirinin hayvan davranışları açısından
çok önemli olduğunu belirtmiştir. 1 ve
1.27 metrelik durak demirlerinin ayakta
kalma süresini artırdığı 1,7 ve 1.52 metre
arasındaki durak demirlerinin ise oturma
süresini artırdığı ve ayakta kalma zamanını azalttığı bildirilmiştir.
Sosyal dizilimin etkisi (gruplama):
Galindo and Broom (2000)’a göre hayvanların hiyerarşik pozisyonlarına göre
padoklardaki hareketleri, gezindiği ve
dinlendiği zaman değişiklik göstermektedir. Hayvanın dinlenme yani yatma süresinin taban lezyonu oluşumu için belirleyici olduğu ileri sürülmüştür. Toplam
ayakta kalma süresinin % 45 artmasının,
taban lezyonlarını ve laminitis olgularını
artırdığı bildirilmiştir.

İşletme Zemininin
Özellikleri:
Değişik zemin tipleri ayakta kalma veya
dinlenme süresini etkilemektedir. Özellikle hayvanların yoğun olarak kullandığı
sağım bekleme alanları, sağımhaneye
giden yollar, yem tüketimi esnasında
arka ayakların bastığı zemin kauçuk vb
yumuşak malzemelerden yapıldığında,
hayvan refahı ya da konforunun iyileştiği, bunun verim paramentrelerine olumlu yansıdığı ve tırnak problemlerini azalttığı belirlenmiştir.
Özellikle sağım alanlarında da zeminin
yumuşak (kauçuk vb.) malzemelerden
yapılması ayak sağlığı yönünden önem
arz etmektedir. Sağım süresince özellikle
arka ayaklara çok yük bindiği göz önüne
alındığında ilgili bölgelere zemin gerilimini azaltan çeşitli uygulamalar yapılması oldukça faydalıdır.
Yataklıklarda da aynı hassasiyet gösterilmelidir. Laktasyondaki sağlıklı bir süt
sığırının günde en az 10 saat yatıp dinlenmesi gerekmektedir. Hayvanın yatmasını

ve uzun süre dinlenmesini sağlamak için
çeşitli kauçuk altlıklar, saman, talaş kullanılabilmektedir. Yapılan çalışmalar ve
pratik tecrübeler en uygun yataklık
materyalinin kum olduğunu göstermektedir. Pratikte yapılan gözlemlerden biri
de, yataklık materyali kum olmasına rağmen, kullanılan kumun ıslak ya da kuru
olmasına bağlı olarak dinlenme süresinin
değiştiği yönündedir. Süt sığırları ıslak
zemine yatmakdan hoşlanmamakta, bu
da dinlenme süresini olumsuz etkilemektedir. Kum yataklık materyali kullanımı
işletmelerinin inşaası esnasında planlanmalı, bunun da ek yatırım maliyeti getirdiği unutulmamalıdır.

Bazı önemli noktalara
tekrar dikkat çekmek
gerekirse;
• Çiftliklerde karşımıza çıkan laminitis
olguları bir tek nedene bağlanamamaktadır. Konuyu birçok yönden değerlendirmek laminitis’e doğru yaklaşmamızı
sağlayacaktır. Çiftliklerde sadece rasyonların içerik olarak hazırlanışı değil, bu
rasyonların hayvanlara sunuluş şeklinin,
özellikle partikül büyüklüğünün de
önemli olduğunu unutmamak gerekir.
• Pratik olarak, TMR karma makinalarının karışım süresi, partikül büyüklüğü
üzerinde etkiye sahiptir. Karışım süresi
uzadıkça partiküller prensip olarak
küçülür. İşletmelerinizde bu konuda da
belli bir standart geliştirmek yerinde olacaktır. TMR millerinin üzerindeki bıçakların durumu, karışımın dağıtım süresi
partikül boyutlarını etkilediği gibi, yemin
dağıtıldığı yemliğin başlangıcı ve sonundaki partikül büyüklükleri farklılık arzedebilir. Yemlerin dağıtımının başladığı
bölgedeki partiküller daha uzun olmasına rağmen, sona doğru durum tersine
dönerek partiküller küçülür. Bu ön görüden hareketle, karmanın dağıtımı yüksek
verim grubundan başlamalı, diğer bir
deyişle, rumen sağlığı en fazla tehdit
altında olan grupdan başlanması yerinde
olacaktır.
• Rasyon içerisindeki konsantre yemleri
değerlendirmenin yanında kullanılan
kaba yemlerin özellikle kuru otların kalitesi ve fiziksel formu konusunda hassas
olunmalıdır. Genel gözlemlerimiz çerçevesinde, damızlık süt sığırı işletmelerindeki en önemli sorun, kaba yem bulunabilirliği ve kaba yemde kalite standardının sürdürülebilirliğidir. İşletmenin
sezonluk ihtiyacına yetecek olan silaj
materyalinin mümkün olduğunca aynı
kaynaktan temin edilmesi, doğru planlama ile en kıza zamanda biçilerek silajlanması, olgunlaşma süresinin mümkün
olduğunca kısa sürmesi adına uygun
koşullarda ve tercihe bağlı olarak inokülantlarla desteklenmesi standart rumen
florasının sürdürülmesi için oldukça
önemlidir. İşletmelerde özellikle üzerinde durduğumuz yem geçiş sorunları, toplam rasyonun konsantre porsiyonundaki
geçiş problemlerinden ziyade işletmenin
elinde bulunan kaba yemlerin farklılıklarından (farklı hatta bazen aynı silo içerinde farklı değerlerde silaj materyali
olması ya da farklı kaynaklardan gelen
kuru otlar) ıileri gelmektedir. Aynı
zamanda, yukarıda sözü geçen en az

doğal halde % 20 ve üzerinde ham
protein içeren yonca kuru oyunun
temini yüksek süt verimi için ihtiyaç
duyulan konsantre yem ihtiyacının
azaltılmasında çok yararlı olacaktır.
Kısacası günümüzde gerek ülkemizde
gerekse diğer ülkelerde yüksek verimli süt sığırı yetiştiriciliğinde üzerinde
durulan ve durulması gereken en
önemli konu kaba yemdir.
• Hayvan konforu, verimli ve en az
sorunlu yetiştircilik yapmak için beslenme kadar önemlidir. Bu başlık
altında yemlik alanları, gruplardaki
hayvan sayıları, grup içi hiyerarşik
düzen, yataklık alanları ve kullanılan
malzemeler, sağım sayısı, sağım bekleme alanlarının durumu (ventilasyon
vb) , bekleme süresi, sağım yönetimi
vb birçok konu toplanabilir.
• Laminitis mücadelesi açısından, hayvanların gezinmesini sağlamak amacı
ile otlaklar ve meralar gibi serbest
dolaşım alanlarının kullanılması belki
de en güzel çözümdür. Ancak yeterli
arazisi olmayan işletmeler için en azında hayvanların gezinme alanındaki
zemin koşullarının iyileştirilmesi çok
önemlidir. Drenajı yapılmış toprak
zemin oldukça idealdir.
• Sağım bekleme yerleri ve sağım
padoklarının zeminlerinin de daha
önce bahsettiğimiz özelliklerde yapılması tırnak sağlığı açısından iyi sonuçlar getirecektir. Pratik olarak, erken
laktasyon dönemi ve yüksek verim
gruplarının sağım ünitesine en yakın
mesafede tutulması söz konusu hayvanların verimliliklerini arttırmakta,
tırnak problemlerini azaltmakda yardımcı olmaktadır.
• Sıcak stresi ile mücadele açısından
öncelikle barınak dizaynlarının bölgeye uygun yapılması ve gerekli bölgelere de fan takılması iyi sonuçlar getirmektedir. Sıcaklığın devam ettiği mevsimlerde, özellikle sağmallara kaliteli
kuru otlar ve silajlar verilmesi yem
tüketimini kaba yem yönünden de
artıracağı için önemlidir. Yaz aylarında sağmal rasyonlarının sodyum bikarbonat, magnezyum oksit kombinasyonları ile takviye edilmesi yaz asidozlarına ve onun neden olduğu laminitislere karşı önlem olmaktadır. 
* C.P. Standart Gıda San. Tic. A.I. Yem
Teknoloji Departmanı, Genel Müdür
Yardımcısı
** C.P. Standart Gıda San. Tic. A.I. Yem
Teknoloji Departmanı, Teknik Servis Müdürü

TEMMUZ - AĞUSTOS 2009

27

KISA KISA

TÜSEDAD’ta yeni dönem!

Üye çiftliklere
“üyelik”
tabelası

TÜSEDAD üye çiftliklerinin girişine asılmak üzere, dernek tarafından tabela hazırlandı. Dernek tarafından hazırlanan tabelalarda “Bu işletme TÜSEDAD üyesidir”
yazısı yer alıyor. 2005 yılında kurulan
TÜSEDAD’ın üye sayısı hızla artıyor. 

TÜSEDAD yeni yönetimi bir arada görünüyor

2005 yılından bu yana Tüm Süt, Et ve
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği
(TÜSEDAD) ülke hayvancılığının geliştiği ve sektörleşmeye çalıştığı günümüzde;
işletmelerin sağlam alt yapı, temellerle
oluşması için kuruldu. Tarım ve hayvancılık sektöründe doğru, objektif ve güncel
bilgiye ulaşım hizmeti şiarıyla hareket
eden TÜSEDAD 4. Genel Kurulu’nda
yeni yönetimini seçti. Eray Gıda’dan

Adnan Yıldız Dernek Başkanı, Alaca’dan
Nejat Deveci de başkan yardımcılığına
getirildi. Atilla Celep Genel Sekreterliğe
getirilirken üyelerin listesi şöyle: Sevim
Arslan (Arslan), Abdurrahman Özlüer
(Ömer Matlı), Dursun Akdağ (Yonca),
Erol Akçakaya (Kemalbey), Nezih Öztürk
(Atabey), Fevzi Topal (Saray Halı),
Önder Toker (Trakya Hisar). 4 Nisan
2009’da gerçekleşen genel kurulda konu-

Eray Gıda’ya ödül

şan Dernek Başkanı Adnan Yıldız,
“Tüsedad’a şu anda üye olan ve üye
olma potansiyeline sahip tüm işletmelerin tek amacı Türkiye’nin süt ürünleri, et ve damızlık hayvan ihracatını
mümkün kılmak için çalışmak ve yatırım yapmaktır. Dış ticareti mümkün
kılmak uluslararası standartlarda,
kalitede ve fiyatta ürünün sağlanması
ile mümkündür” dedi. 

Yılda 225 lira
ödenecek!
TARIMSAL Yayım ve Danışmanlık
Hizmetlerine Destekleme Ödemesi
Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu
kararına dayanılarak hazırlanan ve
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ
uyarınca, ödeme kapsamına alınan
her tarımsal işletmeye yılda 225 lira
ödenecek. Hizmet sözleşmeleri 31
Aralık 2009 tarihine kadar geçerli
olmak üzere ve en az 6 aylık bir
dönemi kapsayacak.

Destekten kimler
yararlanabilecek

TÜSEDAD üye firmalarından Eray
Gıda Çiftliği geçtiğimiz Mayıs ayında
Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen “Sektörünün En Başarılı Firması”
ödülüne layık görüldü.
17 yıl süre ile Eray İnşaat olarak inşaat
sektöründe faaliyet gösteren firma
2003 yılında Eray Gıda Süt Ürünleri
adı altında hayvancılık sektörüne
girdi.

Türkiye’de ilk
Trakya Bölgesi, Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçe sınırları içerisinde 40 dönüm
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arazi üzerine kurulu çiftlikte, süt sığırcılığı ve besi hayvancılığı yapıyor.
Çiftlik; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünce verilen, “Sığır Tüberkülozu ve
Brucellozu hastalıklarından ari işletmeler için sağlık sertifikası” ve “92/46
E.E.C. Avrupa Birliği çiğ süt üretim
normlarına Uygunluk Belgesi”ne
sahip. 92/46 E.E.C. belgesine sahip
Türkiye’deki ilk işletme olan Eray Gıda
Çiftliği her geçen gün sektörünün
büyüyen firması olarak dikkat çekiyor. 

Destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alacak çiftçiler ve
tarımsal işletmelerin, Çiftçi Kayıt
Sistemine, hayvan kayıt sistemine,
örtü altı kayıt sistemine, su ürünleri
kayıt sistemine ve arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olmaları gerekecek.
Ayrıca, işletmelerin, örtü altı üretiminde en az 3 dekar, meyvecilikte
en az 10 dekar, hayvancılıkta, süt
sığırcılığı yapan işletmelerde en az
20 baş, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş ve küçükbaş
hayvan yetiştiriciliğinde en az 100
baş hayvana sahip olması, tarla
ziraatında kuruda en az 150 dekar,
suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak, en az 50 adet arı kolonisi veya su ürünleri üretim tesisi
olması kriterlerinden birini taşıyor
olması şartı aranıyor.

“Şapkasız
çıkmam abi!”

TÜSEDAD Yönetim Kurulu üyelerinden
Nezih Öztürk’ün katkılarıyla şapka yaptırıldı. Tüm üyelere dağıtılmak üzere hazırlanan şapkaların postaya verildiği açıklandı. Çiftlik yaşamında özellikle çalışanların
yoğun olarak kullandığı şapkaların, üye
çiftliklerde büyük rağbet göreceği tahmin
ediliyor. TÜSEDAD logosu ile hazırlanan yeşil renkli şapkalarla üye iş yerlerinin TÜSEDAD üyeliklerine de dikkat
çekilmesi amaçlanıyor. 

TÜSEDAD
yeni ofisinde

TÜSEDAD Şişli’deki yeni ofis merkezine
taşındı. Derneğin yeni adresi şöyle:
Abide-i Hürriyet Caddesi Arpa Suyu
Sokak Dikra Apartmanı No: 4 D: 3
34380 Şişli / İstanbul
Telefon:;212;219;07;77;;;;
Faks:;212;219;07;78;

KISA KISA

TÜSEDAD’tan Bölge
Temsilcilikleri
TÜSEDAD ’tan Bölge Temsilcilikleri
Nisan ayında gerçekleştirilen Yönetim
Kurulu Toplantısında; TÜSEDAD’ın
yaygınlaşması, güçlenmesi, daha iyi tanıtılması ve tüm bölgelerdeki sektörle ilgili gelişmelerin üyelere ulaştırılabilmesi
için bölge temsilcilikleri verilmesine
karar verildi. Kararda, bölge temsilcilerinin her ay rutin olarak merkeze verecek-

leri bilgiler şöyle sıralandı: “İnek kesim
karkas fiyatı, Dana kesim karkas fiyatı,
Saman fiyatı, Yonca fiyatı, Silaj fiyatı,
Süt yemi fiyatı, Süt taban fiyatı, Gebe
düve satanlar/alanlar, Buzağı satanlar/alanlar, Yeni kurulan çiftlikler,
Bölgeye özel hammadde ve yan ürün
fiyatları.” Bölge Temsilcisi olarak seçilen
üyeler şöyle: 

BÖLGE

ÇİFTLİK ADI

İLGİLİ KİŞİ

DENİZLİ-BABADAĞ BÖLGE TEMSİLCİSİ

ALİ USTA ÇİFTLİĞİ

ÖZGÜR ÖZGEN

TEKİRDAĞ BÖLGE TEMSİLCİSİ

ÜSMENS ÇİFTLİĞİ

FEDAİ YÜKSEL

KIRKLARELİ – LÜLEBURGAZ BÖLGE TEMSİLCİSİ ALTILAR TEKSTİL ÇİFTLİĞİ ŞENOL AMAN
BURSA – M. KEMAL PAŞA BÖLGE TEMSİLCİSİ

KONBES BESİ ÇİFTLİĞİ

REŞAT KÜÇÜK

EDİRNE – HAVSA BÖLGE TEMSİLCİSİ

HAVSA ÇİFTLİĞİ

TOLGA HAVSA

İZMİR – BERGAMA BÖLGE TEMSİLCİSİ

AKSEL AROL

AKSEL AROL

KONYA BÖLGE TEMSİLCİSİ

YONCA HAYVANCILIK

DURSUN AKDAĞ

TÜSEDAD büyümeye devam
ediyor!
Kurulduğu günden beri çalışmalarıyla
dikkat çeken TÜSEDAD, Nisan-Mayıs
döneminde kaydını yapan çiftliklerle üye
sayısı 65’e çıkardı. Kısa sürede sektörün
sorunlarını gündeme getiren, yetkililere
ulaşabilen bir dernek görünümünü kazanan TÜSEDAD önümüzdeki dönemlerde daha da etkin olmayı hedefliyor. Yeni
üyelerle daha da güçlendiklerini dile

getiren dernek yönetimi, diğer sektör
temsilcilerini de dernekte görmek istediklerini açıkladılar.
Sivil toplum kuruluşu olarak TÜSEDAD’ın etkinliğini artırması için, sektörün sorunlarına çözüm üretmek ve bu
sorunlara dikkat çekmek hedefinde yoluna devam ettiği tekrarlandı. Yeni üye
çiftlikler şöyle: 

ÇİFTLİK ADI

İLGİLİ KİŞİ

AGROTEK ÇİFTLİĞİ

ÖMER YÜNGÜL

AROL ÇİFTLİĞİ

AKSEL AROL

ALTILAR TEKSTİL TARIM HAYV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ŞENOL AMAN

ATA ÇİFTLİĞİ

HASAN HAMİŞ

AVŞAR TARIM HAYV.

RAŞİT TABAK

BAYKALLAR HAYVANCILIK GID. SAN.

AYHAN DEMİR

CE-MAR HAYVANCILIK İŞLETMELERİ

EYÜP MAR

DOĞAL TARIM ve HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FEYYAZ TÜTÜNCÜOĞLU

DOĞALIM GIDA HAYVANCILIK İNŞ. PAZ.SAN. ve TİC. A.Ş. YÜKSEL BAL
EVRENSEKİZ ALİ MERCAN ÇİFTLİĞİ

SELİM KARAKAŞ

HAMİTABAT TARIM HAYVANCILIK LTD. ŞTİ.

OGÜN YÜZEN

KONBES A.Ş.

REŞAT KÜÇÜK

LİNK ÇİFTLİK TARIM HAYVANCILIK ÇİFTLİĞİ

EROL CANLI

MARATON TARIM MAK. OTOMASYON LTD. ŞTİ.

MEHMET ALİ YILMAZ

ORTAKLAR HAYVANCILIK GIDA VE TAR. LTD. ŞTİ

ÖZBAY ORTAK

ÖZLEM TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.

MUTLU ÖNGEL

SARIKIZ BESİCİLİK DAMIZLIK ÜRETİM A.Ş.

ŞENOL ŞİMŞEK

ŞAHİNLER HAYVANCILIK VE TARIM ÜRÜNLERİ

YAŞAR ŞAHİN

TAÇ TAV. VE HAYV. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TAHSİN ALTUN

TAYF TARIMSAL LTD. ŞTİ.

TAYFUR ÖZKAN

YILDIRIM HAYVANCILIK

GÜRCAN YILDIRIM

YONCA HAYVANCILIK

DURSUN AKDAĞ

ZAFER KESKİNER TARIM İŞLETMESİ

MEHMET FAHRİ KESKİNER

ZİYA ORGANİK TARIM İŞLETMELERİ A.Ş.

MEHMET ALİ ÜNAL

135 işletmede
1867 hayvan
hastalıktan
ari oldu!
Dr. Azmi EROĞLU

Veteriner Hekim - Lüleburgaz Tarım Hlçe MüdürlüGü

T

arım ve Köyişleri Bakanlığı’nın
ilk olarak 2002 yılında tasarladığı, Bruselloz ve Tüberküloz
hastalıklarından arındırılmış çiftlikler
oluşturmayı amaçlayan Ari İşletmeler
çalışmasına Lüleburgaz İlçesinde
2004 yılında başlanmıştır.
Yürürlüğe girdiği zamanlarda 25 baş
ve üstü süt işletmelerinde yapılması
gereken bu çalışma ilçemizde iki çiftlikte uygulanmıştır. Tüberküloz hastalığının sürü içindeki yüzdesinin
ürkütücü olması nedeniyle çalışmalarımızda aksama meydana gelmiştir.
İlk çalışmanın yapıldığı çiftliklerden
birinde bulunan 81 hayvanın 38'i
tüberkülozdan mecburi kesime sevk
edilerek kavurma yapılması sağlanmıştır. Diğerinde ise 53 hayvandan
10'u aynı nedenle kesilmişlerdir.
Tüberküloz yönetmeliği gereği en
son kesime sevkin gerçekleştiği
tüberkülin taramasından sonra tüm
sürünün menfi sonuç verinceye
kadar bu iki işletmede uygulamalara
devam edilerek sonuca varılmıştır. Bu
iki işletme Lüleburgaz'ın ilk Ari
İşletmeleri olmuş ve halen devam
etmektedirler.
2005 yılında ise ilçemizde kurulan ilk
büyük hayvancılık işletmesi olan
ERAY GIDA da Ari İşletme kapsamına
alınmıştır. İşletmede bulunan 310
baş sığıra uygulanan tüberkülün ve
brusella kan taramaları sonucunda
tüm hayvanlar bu iki hastalıktan
menfi bulunmuş ve bir yıllığına verilen Ari İşletme Sertifikasını almıştır.
Ari İşletme Yönetmeliklerine göre
hayvan sahiplerinin talebi olduğu
takdirde her yıl tekrarlanması gereken çalışmalar ERAY GIDA'da uygulanarak bu yıla kadar gelinmiştir.
Avrupa Birliğinin denetlemelerine
tabi olan bu kuruluşta yılda bir yapılan taramalar bu yıla mahsus ikiye
çıkarılmış ve yine tüm hayvanlar
menfi bulundukları için Onaylı Çiftlik
olma yolunda büyük bir adım daha
atılmıştır.
2004 ve 2005 yılında yaptığımız ve
yukarıda anlatılan çalışmaların
sonuçları olumlu olarak alınınca
diğer köylerden de iyi tepkiler alınmaya başlanmıştır; kooperatifleri
vasıtasıyla 50 aileye toplam 200 baş
gebe düve getirilen Kırıkköy adlı
köyümüzde, ikna yoluyla tüm hayvanların yaklaşık % 60’ı her iki hastalık yönünden taramadan geçirilmiştir.
Birkaç hayvanı olan ya da 25-30 başlık işletmelerin bulunduğu çalışmada
uygulama yapılan hayvanların %8’i

tüberküloz sebebiyle kesime sevk edilmiştir.
Mecburi kesime tabi tutulan hayvanların damızlık fiyatlarının hayvan sahiplerine ödenmesi nedeniyle maddi
kayıp yaşama mallarının sağlandığı Ari
İşletmeler çalışmasının bu köydeki
2006 yılı sonucu, 438 hayvanın
bulunduğu 41 işletmede Arilik olmuştur.
Kırıkköy'deki başarının duyulması
neticesinde komşu Ayvalı Köyünden
de aynı talep gelmiş ve köy ileri gelenlerin öncülüğünde köydeki tüm hayvanlar taramadan geçirilmiştir. Ancak
burada hayvanların %20 si tüberküloz
müspet bulunmuştur. Bazı işletmedeki tüm hayvanlar kesilmek zorunda
kalınmışsa da sonuçta bu köy'de de
2006 yılı sonu itibariyle 42 işletmede
288 hayvan hastalıklardan ari olmuştur. İlk yılın zorluğu atlatılınca her iki
köyde de 2007 ve 2008 yıllarında
çalışmalarımız kolaylaşarak ve artarak
devam etmiştir.
Kırıkköy'de geçtiğimiz yıl köydeki hayvanların tümü yani 780 hayvan taramadan geçirilmiş ve sadece o da yeni
katılımcılarda olmak üzere 19 adet
hayvan tüberküloz nedeniyle kesime
sevk edilmiştir.
Ayvalı'da ise 230 arilik sonucuna karşın sadece 5 tüberküloz müspet tespit
edilmiştir.
İlçemizde ilk çalışmanın başladığı
2004 yılından bu yana sadece 7 adet
hayvanda bruselloz müspet sonuç
bulunarak mecburi kesim uygulanmışım.
ERAY GIDA gibi büyük çiftliklerde
zaten kontrol altında olan ve Ari
İşletme olmanın temelini oluşturan
hayvan giriş çıkışının denetim altında
tutulmasını, bahsi geçen iki köy halkı
da başarmış ve hayvan alımları sadece
kendi aralarından yapılmaya başlanmıştır.
İlk yıllarda teşvik sisteminin iyi işlemesi, ilçemizdeki bu çalışmalarda başarı
sağlanmasında yardımcı olmuş ancak
geçtiğimiz yıl Ari İşletme teşviklerindeki azalma özellikle bahis konusu
köylerdeki hayvan sahiplerinin olumsuz etkilenmesine yol açmıştır. Buna
rağmen sadece Kırıkköy'de 94 irili
ufaklı işletmede sonuca varılmıştır.
İlçemizde 2008 yılı itibariyle çoğu söz
konusu iki köyde olmak üzere ve ERAY
GIDA, ERGİN TARIM, YONCA TARIM ve
DEĞİRMENCİOĞLU çiftlikleri gibi
büyük dört işletme ile birlikte toplamda 135 işletmede 1867 hayvan hastalıktan ari olmuştur. 
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TÜSEDAD ve Erem 4
Yayıncılık işbirliği
T

üm süt, Et ve Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) ve Erem
Yayıncılık işbirliği ile varılan anlaşma sonucunda sektörde faaliyet
gösteren tüm kurum ve kuruluşlara, tedarikçilere yönelik bir
“Tanıtım Paketi” hazırlandı. Hazırlanan tanıtım paketi 4 ana başlıktan oluşuyor:

2

1- TÜSEDAD Dergisinde 1 yıl boyunca tam sayfa reklam,
2- TÜSEDAD Expochanneltv televizyon programına konuk olarak katılım,
3- TÜSEDAD web sayfasında 1 yıl boyunca banner,
4- Anadolu Tarım Makineleri Hayvancılık, Tavukçuluk Teknolojileri, Et
ve Süt Endüstrisi Fuarı’nda 24 metrekare ücretsiz stand başlıklarından oluşuyor.

1

TÜSEDAD’ın tanınmasında ve etkili bir sivil toplum kuruluşu olmasına katkı
yapacak bu etkinliklerin; lobi yapmak, üyeleri ve sektör temsilcileri ile istikrarlı ve yazılı bir iletişim kurmak, Expochanneltv televizyon programı ile
faaliyetleri aktarabilmek, üyeleri ve sektör temsilcileri ile istikrarlı görsel
bir iletişim kurmak, kamuoyuna dernek etkinliklerini ve diğer çalışmaları
aktarabilmek, Tedarikçiler ile ilgili ilişkileri yönetebilmek, Anadolu‘da mevcut olan süt üreticileri ile ilişkiyi yönlendirmek, tedarikçilere gelir kurgusu
sağlayacak bir fuarı desteklemek” gibi temel amaçları bulunuyor.
TÜSEDAD’ın daha etkili ve sektörün sorunlarına çözüm üreten bir güç
olmasında bu projenin faydalı olacağına inanıyoruz. Tüm sektör temsilcilerinin projemize destek vermesini bekliyoruz. 

TÜSEDAD Üye Başvuru Formu

3

Başvuru Tarihi:

Tüzel Kişi ise

Tüm Süt, Et ve Damızlık SıGır YetiJtiricileri
DerneGi Yayın Kurulu

İşletmenin Adı

:

Vergi Dairesi / No

:

İşletmenin Adresi

:

Telefon

:

Cep

Fax

:

E-Mail :

Şirket Adına Vekil Tayin
Edilen Kişinin Adı Soyadı

:

Görevi

:

TC Kimlik Numarası

:

Diğer Önemli Bilgi ve Notlar

:

N. ADNAN YILDIZ
ATİLLA CELEP
NEJAT DEVECİ
:

EREM Yayıncılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Iti.
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TUNCAY KÖKSAL
Abone Servisi

BANU TUTMAZ
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0212 332 28 01
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