
Geçtiğimiz hafta
Eray Gıda olarak 5.
kez “Ari Sürü” belge-
mizi çerçeveletip duvarımıza astık. Ben ve
ortağım kurulduğumuzdan bu yana bu belge-
ye sahip olmanın gerekliliğine hem çiftliğimiz
hem de ülkemiz adına inandık.
Sayfa 3’te.

Adnan YILDIZ
TÜSEDAD
Yönetim Kurulu BaKkanı

Ziraat Bankası, 1863 yılında
“Memleket Sandıkları” ile baş-
layan 145 yıllık tarihi boyunca
kuruluş amacına uygun olarak,
tarım sektöründe faaliyet gös-
teren çiftçiye destek oldu.
Banka “çiftçi dostu” çözümler
sunmaya devam ediyor.
Sayfa 16’da

“Özendirici
olmak”
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Sayfa 33’te

Matlı Yem 2010’da
Trakya’da

Eylül - Ekim 2009

Tüm Süt, Et ve Damızlık
Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD)
İstanbul, Ankara ve İzmir’in
Büyükşehir Belediye Başkanlarına,
“Halk Ekmek gibi Halk Süt projesini
de hayata geçirelim” çağrısında
bulundu.
TÜSEDAD açıklamasında, “Büyük-
şehir Belediye Başkanlarımızı bu
sosyal amaçlı projemize sahip çık-
maya davet ediyoruz” denildi.
Sayfa 3’te

“HALK SÜT PROJESİ”ni de
hayata
geçirelim

YEM sektörünün lider ve öncü kuruluşla-
rından Matlı Yem, 2009 yılında Turgutlu’da
açtığı Türkiye’nin en büyük yem üretim
tesisinden sonra, yatırımlarına Trakya’da
devam ediyor. Sayfa 33’te

Doğanın
mucizesi
SÜT...
TÜSEDAD ve
EREM Yayın
Grubu işbirliğiy-
le hazırlanan
sunum, 1 milyon
kişiye ulaştırıldı.

SÜT
SATIŞ NOKTASI

TÜSEDAD’ın satıK noktası önerisidir

Kursiyer
eğitimi tamamlandı
TÜSEDAD’ın “Eğitime ve İstihdama Des-
tek” adı altında Lüleburgaz Kaymakamlığı
ile birlikte Haziran ayında başlatmış olduğu
süt sığırcılığı kurs programının birinci kısmı
tamamlandı. Sayfa 21’de

Sütte örgüt çok
istikrar yok
DÜNYA gazetesinin tanınan yazarlarından
Ali Ekber Yıldırım, süt fiyatındaki istikrarsız-
lığın sebeplerini yazdı. “Sütte örgüt çok istik-
rar yok” diyen Yıldırım, sektör temsilcilerini
soruna odaklanmalarını istiyor. Sayfa 9’da

Ziraat Bankası’ndan
“çiftçi dostu” çözümler
Ziraat Bankası’ndan
“çiftçi dostu” çözümler
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BAŞKAN’DAN

Sivil toplum kuruluşlarının temel
görevi sosyal amaçlı projeler üret-
mektir.

Derneğimiz TÜSEDAD’ da bu ilke doğ-
rultusunda, “HALK SÜT PROJESİNİ”
kamuoyuyla paylaşmak istiyor ve bu pro-
jenin hayata geçirilmesi için “HALK
EKMEK” modelinde olduğu gibi Büyük
Şehir Belediye Başkan-larımızı bu sosyal
amaçlı projemize sahip çıkmaya davet
ediyoruz.”

TÜSEDAD’ın çağrıda bulun-
duğu projenin amaçları
şöyle sıralanıyor:
• Hayatımızın her evresinde, çocuklukta,
gençlikte, erişkinlikte ve yaşlılıkta her
gün 2 su bardağı (400 gr) kadar tüketme-
miz gereken, besin değeri çok yüksek
olan Süt’ü alım gücü düşük olan hemşeri-
lerimize ucuz fiyatla sunabilmek,
• Süt içme alışkanlığını yaygınlaştırmak,
• Sağlıksız koşullarda üretilen, pastörize
edilmemiş ve açıkta satılan sokak sütü-
nün bitirilmesi.
Ki, belediyelerimiz “sokak sütçülüğü-
nün” bitirilmesi konusunda adeta savaş
vermek durumu ile karşı karşıyadır.
Not: İstanbul ili dâhilinde günde yaklaşık
500 ton sokak sütü satılmaktadır.
• Haksız rekabeti önlemek,
• Kayıt dışı olan süt satışının (sokak

Dostlarım,

Sizlere ikinci sayımızda tekrar
“Merhaba” diyebilmenin mutlulu-
ğunu yaşadığımı ifade etmek isti-

yorum. Dilerim, bu beraberliğimizi daha
uzun senelere taşıyabiliriz.
Geçtiğimiz hafta Eray Gıda olarak 5. kez
“Ari Sürü” belgemizi çerçeveletip duvarı-
mıza astık. Ben ve ortağım kurulduğu-
muzdan bu yana bu belgeye sahip olma-
nın gerekliliğine hem çiftliğimiz hem de
ülkemiz adına inandık. 2009 yılına kadar
sürümüzün “ari” olmasının bizlere eko-
nomik olarak (teşvikler yönünden) ilave
bir katkısının olmadığı gibi maddi ve
manevi külfetleri de hep olmuştur.
Ancak, bu yıl Bakanlığımız doğru fakat
eksik bir destekleme uygulaması başlat-
mıştır. Doğrudur, çünkü Ari işletmelere
çiftlikte bulunan tüm sürüye (baş başı-

na) destekleme uygulamasına başlamış-
tır. Bu uygulama Ari sürüye sahip üretici
lehine fark yaratmıştır, ÖZENDİRİCİ
olmuştur. Eksiktir, çünkü çiğ süt üreten
tüm üreticilere verilen litre başına süt
destek pirimi Ari sürü sahiplerine bir fark
getirmemiştir. Bu konunun Bakanlığı-
mızca dikkate alınmasını önemle arzula-
dığımızı, beklentimizin dikkate alınacağı
umudumuzu koruduğumuzu ifade
etmek istiyorum.
Hepimizin bildiği gibi insanlardan hay-
vanlara ve hayvanlardan insanlara geçe-
bilen, ciddi tehdit unsuru olan, tüberkü-
loz ve brucellous gibi zoonoz hastalıklar-
dan arınmanın yolu ülke genelinde bu
yönde savaşmak ile mümkündür. Savaş
verirken kullanacağınız iki temel aracınız
vardır. Yaptırım uygulamak veya özen-
dirmek. Tabii ki tercih edilmesi gereken
araç “Özendirici Olmak” dır.

Eleştirmek, talep etmek her zaman
kolaydır. Bazen eleştirilerinizde, taleple-
rinizde yetkili mercilere karşı haksızlık
bile etmek mümkündür. Bu cümleden
olarak ve adil davranabilmek için kendi-
me şu soruyu yöneltmek istedim; “ Ülke
genelinde Ariliğin oluşturulması görevi
bana verilmiş olsaydı ve tüm yetkilerle
de donatılmış olsaydım acaba nasıl bir
yol haritası çizerdim”??
1- Bakanlıkta sadece bu konudan sorum-
lu bir müsteşar başkanlığında yeni bir
birim oluştururdum. Bu birimin Koruma
Kontrol Müdürlüğü, Pendik Araştırma
Enstütüsü ve Tigem gibi kuruluşlarla
koordineli olarak çalışmasını sağlardım.
2- Bu iş zor, zahmetli, uzun vadeli ve kay-
nak gerektiren bir konu olduğu için
bunu ülke politikası haline getirir ve
hükümetlerin değiştirememesini kanun
ile garanti altına alırdım.
3- Türkiye’yi, sütü işleyen sanayi kuruluş-
larının yoğun olduğu, hayvancılığın yay-
gın olarak yapıldığı ve coğrafi koşulları
da dikkate alarak çok da büyük olmayan
havzalara ayırırdım. İşe o pilot bölgeler-
den başlayarak aynı yağ lekesinde oldu-
ğu gibi zaman içerisinde bölgeleri geniş-
letirdim.
4- Pilot bölgede tarama yaparak hasta
hayvan sayısını tespit ederdim. Ülke içe-
risinden temin edemediğim ari gebe
düveyi ithal ederek arilik uygulamasına
başlanan işletmelere, tazminat ödemesi

yerine, gebe düve verirdim. Verilen bu
hayvanların gereksiz yere kesilmemesi
için ciddi yaptırımlar uygulardım. Ayrıca
bölgedeki kurulu büyük işletmeleri
Özendirmek ve gayrete getirmek için
destekleme primlerini ciddi farklar yara-
tacak şekilde artırırdım. Böylece kendi
kendilerine arilik çalışmalarına başlama-
larını sağlardım.
5- Tigem çiftliklerinide sadece genetiği
düzgün, hastalıklardan ari gebe düve
yetiştiren devlet üretme çiftlikleri haline
getirirdim.
6- Bu ilk pilot bölgede ki çalışmalar
tamamlandıktan sonra hem bu bölgede
yetişen hem de Tigem’ler de yetişen sağ-
lıklı materyallerle göle düşen su damla-
larının oluşturduğu halkalar gibi çalış-
maları köy köy genişletirdim.
7- Bu uygulamalar süresince köyler arası
hayvan trafiğini ve ülkeye kaçak hayvan
girişini mutlaka engellerdim.
Çizmiş olduğum bu yol haritasının eksik-
leri olduğu bir gerçek, aynı konuda
Bakanlığımızın da benzer çalışmaları var.
Zaten aklın yolu da birdir.
Bakanlığımızdan talep gelmesi duru-
munda, bizler bu işin mutfağında olan
üreticiler olarak,derneğimiz TÜSEDAD
olarak bilgi,tecrübe ve deneyimlerimizi
paylaşmaya hazır ve arzulu olduğumu-
zu, bunun bir ülke meselesi olduğunu
ifade etmek istiyorum.
Saygı ve sevgilerimle...

sütü) kayıt altına alınabilmesi ve ekono-
miye kazandırılması,
• Süt tüketiminin artması ile birlikte çiğ
süt üreticisinin ürettiği malın değerine
satılmasını sağlamak,
• Sektöre yatırım yapılmasının özendiril-
mesi.

“Bu projemiz ile neyi hayal
ettiğimizi de şöyle ifade
edebiliriz;”
• Bir an için İstanbul ilimizin nüfusunun
15.000.000 kişi olduğunu ve her ailenin 5
nüfuslu olduğunu kabul edersek,
• İstanbul ilimizde 3.000.000 ailenin
yaşadığını varsayabiliriz.
• Bu ailelerden sadece 1/3’üne günde 1 lt

süt içirebilmek.
• İstanbul ili dâhilinde günde
1.000.000 lt süt tüketilebilinir ve bu da
1.000 ton süt demektir.
Tüm Trakya bölgesinde günde yakla-
şık 1.500 ton süt üretildiği gerçeği ile
mukayese edildiğinde hayalimize katı-
lacağınızı ve projemize destek verece-
ğinize inanıyoruz.

Adnan YILDIZ
TÜSEDAD Yönetim Kurulu BaKkanı

“Özendirici
olmak!”

Büyükşehir Belediye Başkanları Kadir Topbaş’a, Melih Gökçek’e, Aziz Kocaoğlu’na
hitaben kaleme alınan TÜSEDAD çağrısında şu satırlara yer verildi: “Büyükşehir Belediyelerimizin başarıyla
yürüttüğü “Halk Ekmek” projesi hepimizin takdirle karşıladığı önemli bir sosyal projedir. Bu sayede alım gücü
düşük olan halkımız kaliteli ekmeği daha ucuz fiyata alabilme şansını yakalamıştır.

TÜSEDAD’tan “Halk süt projesi”

EYLÜL-EKİM 2009
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SEKTÖRÜN İÇİNDEN

Sığır beslemede ihtiyaç duyulan
kuru maddenin en az yüzde
40’ının kaba yemlerden sağlanma-

sı gerekliliği, kullanılacak olan kaba yem-
lerin besin değerlerinin bilinmesini
zorunlu kılmaktadır. Bununla ilgili birçok
literatürde yemlerin besin değerleri
detaylı olarak verilmektedir. Ancak bu
değerler incelendiğinde diğer birçok
yem hammaddesinde olduğu gibi gerek
mısır silajı, gerekse kuru yonca için de
birçok tanımlama(iyi mısır silajı, süt mısır
silajı, başaklı mısır silajı, geç çiçek açan
yonca, erken çiçek açan yonca, bol yap-
raklı yonca vb.) ve farklı besin değerleri
verilmektedir. Bu durum besleme
uzmanlarını ortalama değerleri kullan-
maya zorlamaktadır. Böyle davranılması,
hayvan beslemenin muntazam olarak
yapılabilmesini zorlaştırmaktadır.
Damızlık süt sığırcılığı işletmelerinde gir-
dilerin en büyük payını besleme giderleri
oluşturmaktadır. Bu da beslemenin mun-
tazam olarak yapılmasını zorunlu hale
getirmektedir.
Bu durum kullanılan tüm hammaddele-
rin besin değerlerini doğru bilmeyi
gerektirir. Temin edilen yem hammadde-
leri tahlil laboratuarlarına gönderilerek
besin değerleri tespit ettirilmektedir.

Ancak ne var ki yapılan bu tahlil sadece
söz konusu numune için geçerlidir.
Bunun sebeplerinin başında temin edilen
kaba yemlerin birçok tarladan hasat edi-
liyor olmasından başka ekilen çeşitlerin-
de farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde kaba yemler
konusunda standartlar
belirtilmemiş
Kaba yemler içinde mısır silajı, kuru
yonca, kuru çayır otu ve saman, sığır bes-
lemede başta gelen kaba yem kaynakları
olup mısır silajı ve kuru yonca gittikçe
daha fazla önem kazanmaktadır. Ayrıca
Tarım Bakanlığı tarafından verilen yem
bitkisi desteği, bu ürünlerin daha fazla
yetiştirilmesini teşvik etmektedir.
Özellikle silajlık mısır tarımı, birçok yöre-
de 2.ürün olarak yapılmaktadır. Bu
durum tarla tarımı ile uğraşan çiftçileri-
mizin topraklarından daha fazla ürün
almalarına olanak sağlamaktadır. Ancak,
bu ürün ilk ürüne nazaran besleme
değerleri yönünden gün uzunluğunun
kısalması vb. sebeplerden dolayı daha
düşüktür.
Ülkemizde yapılan geleneksel tarla tarı-
mında esas olan, birim alandan daha çok
miktarda ürün elde etmektir. Oysa hay-

van besleme konusunda esas olan kalite-
li hammaddeler kullanmaktır.
Asıl sorun bu noktada başlar çünkü
genellikle kaba yem yetiştiricileri ve kaba
yem kullananlar farklı kimselerdir.
Yetiştiriciler sadece üretim miktarını
gözeterek daha fazla ürün satmanın
peşindedir.
Kaba yem kullanan işletmeler ise kalite-
nin öneminin bildikleri halde temininde
sıkıntı yaşamamak için piyasada olan
ürünü almak zorunda kalmaktadır.
Bunun sebebi ülkemizde kaba yemler
konusunda standartlar belirlenmemiş
olup bunları denetleyen kontrol meka-
nizmaları da oluşturulamamıştır. Hatta
kendi arazilerinde kaba yem yetiştiriciliği
yapan süt sığırcılığı işletmeleri bile daha
fazla kaba yem yetiştirebilmek için kalite-
den ödün vermektedirler.
Ülkemiz, coğrafi konumu itibarı ile birçok
kaba yem bitkisinin kurutularak depolan-
masına olanak sağlar. Kurutularak depo-
lanan kaba yemlerin başında şüphesiz
yonca ve çayır otu gelmektedir. Ancak
kurutmanın sağlanamayacağı durumlar-
da, yoncanın silaj olarak saklanması da
son yıllarda yaygın hale gelmiştir. Ayrıca
buğday ve arpa silajları hayvan besleme-
de kullanılmaya başlanmıştır. Silaja işle-
nen materyallerin artması ile birlikte,
daha kaliteli silaj elde edilmesi her geçen
gün daha fazla önem arz etmiştir.
Kalitenin iyileştirilmesi için yeni silolama
tekniklerinden başka birçok silaj katkısı
üretilip kullanılmaya başlanmıştır.
Silaj fermantasyonun kontrol altına alın-
ması zor olan bir fermantasyon olduğu
göz ardı edilmemeli ve daha kaliteli silaj
yapmak için inokulantların kullanılması-
na önem verilmelidir.
Özellikle kaba yem ihtiyaçlarını, kendi
arazilerinden temin edemeyen işletme-

ler mısır silajı ve kuru yoncayı piyasadan
temin etmek zorunda kalmaktadırlar.
Durumun böyle olması hayvan besleme
uzmanlarını daha da zora sokmaktadır.
Ülkemiz koşullarında 1 da tarladan orta-
lama 5000 kg. silajlık mısır verimi yada 1
da. tarladan ortalama 1500 kg. kuru
yonca verimi alınmaktadır. Orta ölçekli
bir damızlık sığır işletmesinin yaklaşık
2000 Ton/Yıl mısır silajı ve 300 Ton/Yıl
kuru yonca ihtiyacı olduğunu düşünür-
sek, mısır silajı için 400 da ve kuru yonca
için de 200 da araziye ihtiyaç vardır.
Buradan da anlaşılacağı gibi bu ürünler
birçok tarladan alınarak işletme ihtiyaçla-
rı giderilmektedir. Dolayısı ile her tarla-
dan gelen ürünün ayrı depolanması ve
tahlil ettirilmesi söz konusu değildir.

Bitki yetiştiricileri ve
kullanıcıları arasında sıkı
ilişki kurulmalı
Bu nedenle yem bitkileri yetiştiriciliği
ciddi anlamda önem arz eder hale gel-
miştir. Yem bitkisi yetiştiricilerinin ürün
satışından sağladıkları gelir göz önüne
alınırsa, tarımının da her geçen gün
daha da artacağı aşikardır. Böylelikle
kaba yem ihtiyacı olan işletmeler, bu
taleplerini gidermek hususunda kalitenin
önemini ilk sıraya koyacaklardır. Bu
durum yem bitkisi yetiştiricilerini verim-
den başka, ürün kalitesini artıracak yön-
temlerin arayışına sevk edecektir.
Daha kaliteli ve daha standart kaba yem
üretimi için yem bitkileri yetiştiricileri ve
kullanıcıları arasında daha sıkı ilişkiler
oluşturulup, ekilen ürünler ve çeşitlerine
ve hatta yetiştirme şekline bile birlikte
karar verilmelidir. Bunun sağlanması için
yetiştirici örgütleri arasında fikir birliği
sağlanarak bir an önce ülkemize özgü
yem bitkileri standartları belirlenmelidir.

Gökhan TEKİN
Ziraat Mühendisi (Zooteknist)

Kaba yemlerde
kalite standardı
oluşturulmalı
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İÇİMİZDEN BİRİ

İnekler her gün çevresel yönetimsel
faktörlerin etkisi altında rahat ve
rahatsız bir şekilde yaşarlar. Bu fak-

törler ölçülemez. Bunun için hayvanla-
rın bu koşullar altında rahat olup olma-
dıkları ile ilgili birtakım göstergeleri
takip etmek gerekir. Ahır konfor ile ilgili
potansiyel problemler şöyledir:

Aşırı kalabalık
Her hayvan için bir adet kafa kilitli yem-
lik ve bir adet yataklık olmalıdır. Yüksek
süt verimli hayvanlarda hayvan sayısının
yüzde 15”i kadar az sayısında kafa kilidi
ve yataklık olabilir. Bunu üzerinde oldu-
ğunda sürü çok kalabalık olur.
Kalabalıklıkta stres ve düşük süt verimi-
ne yol açar. Kafa kilitli yemlik sayısını az
olması durumuna bağlı kalabalıklık
grupta yemlik yönetimi yeniden düzen-
lenmelidir.

Yaralanmalar
Sağrı, boyun, omuz, dizlerde, diz yanla-
rında yaralanmalar olabilir. Eğer inekle-
rin yüzde 5-10’undan fazlası bu şekilde
ise nedenleri tespit edilip giderilmeli.
Yataklık ölçülerinin uygun olmaması
kalkış mesafesi olarak adlandırılan
yataklık alanın yetersiz olması nedeniyle
hayvanlar rahat yatıp kalkamazlar.
Yataklıklardaki yan bölmeleriyle yatıp
kalkmayı sağlayan omuz demiri ve sürü

demiri uygunsuz olarak yerleştirilmiş
olabilir. Bu durumda inekler yatıp kalka-
rak yaralanırlar.

Yatak koşulları
Yatak zemini tahta, beton, kauçuk, kum,
kil artı toprak karışımlı olabilir. Zemine
düz olarak yayılıp öyle kalan esnek
yataklar hayvan rahatı için çok iyidir ve
hayvanın rahatını sağlayarak yaralan-
maları en aza indirilir. Eğer inekler kirli
veya memeleri, kuyrukları, kuyruk uçları
arka kısımları kirli ise ıslak diz veya ıslak
dirsek testi yapılır.(yataklık zemini üze-
rinde) eğer dirsek üzerindeki elbise
kısmı ıslanmış ise yataklık çok ıslak
demektir. Bu durum ineğin hastalık
etkenlerine fazla miktarda maruz kaldı-
ğının göstergesidir. Özellikle inek yattığı
zaman çevresel mastitis etkenlerine faz-
laca maruz kalıyor demektir.

Bina planlaması
Yataklıkların kolaylıkla ulaşılabilir ve
yatılabilir şekilde olması, inek trafiğinin
aktığı yollar, ahır içinde ve gruplardaki
birikmeler; böyle ahırlarda yeme ve
suya yatırma ile dinlenme alanının
yeterli ve kolay kullanılabilir şekilde
olmalıdır. Bunlar hayvanların yem yeme
su içme kuru madde tüketme ve dinlen-
me davranışlarını etkiler. Serbest durak-
lı ahırlarda inekler yataklıklara yattıkla-

rında birbirine bakıyor durumda bakıyor
şekilde olduğunda korkak ve ürkek olan-
lar dominant ineklerden çekinerek
yatarlar ve istemeyerek bu yatma eği-
limlerini gerçekleştirirler. Hele barınak-
lar çok kalabalık ise bu konu üzerinde
özellikle durulmalıdır. Bu korkak inekler
genellikle inek trafiğinin yoğun olduğu
yerleri dinlenme alanı olarak kullanırlar.
Böyle ahırlarda kafa kilidi olmayan ser-
best ahırlarda korkak hayvanlar domi-
nant ineklerin kendi yemlerini de yeme-
lerine göz yumarlar. Özellikle konsantre
yemlerinin bu şekilde yenmesine izin
verir. Eğer suluklarda tüm inekler tara-
fından ortak kullanılıyorsa ürkek inekler
dominant ineklerde çekinirler ve onlar
su içmek için geldiklerinde onlar geri
çekilirler.

Yürüme davranışları
İneklerin yürüdüğü yollar düz zemin
değilse, kaygan ise ve dar ise güvenli
olarak yürünemeyen bu yollardan dola-
yı inekler yemliğe gitmek istemezler. Bu
da kuru madde tüketimini düşürür.
Kızgınlık davranışlarını iyi bir şekilde
gösteremezler. Bu durum topallıklara
yola açacaktır.

İneklere bakan insanların
davranışları
İnekler doğal mizaçları gereği meraklı
hayvanlardır. Çalışan insanlar ineklere
iyi davrandıkları zaman ineklerde onlar-
la ilgilenen insanlara dostça yaklaşırlar.
Eğer iyi davranılmayan bir işletme ise o
grubun içine girildiğinde inekler çekinir-
ler ve uzaklaşmak isterler. Bu ineklerin
strese girdiğinin bir göstergesi olup süt
verimini olumsuz etkileyecektir.

Ektoparazitler
Fazla sinek varlığı fazlaca inek konforu-
nu olumsuz olarak etkiler. Bu da hayva-
nın süt verimini ve çiftliğin karlılığını

olumsuz etkiler. Ev sinekleri (musca
domestica ) dışkıda bozulmuş yemlerde,
çürümüş silajlarda, kuru ot ve sap
samanlarda yemlerde yataklıklarda ve
diğer organik materyallerde ürerler. Kan
emerek beslenen sinekler (stomoxys
calcitrans) dışkıda üremezler. Diğer tüm
sayılan yerlerde ürerler. Sinekleri kontrol
etmenin en temel yolu üreme alanları-
nın temiz tutmaktır. İyi bir sağlık koru-
ma programı ile o bölgelere sineklerin
yerleşmesi engel olunur. Yüzeylerde
kalıcı özellikte olan sinek ilaçları da etki-
li olarak kullanılır. Normalden fazla
insektisitlerin kullanılması direnci arttı-
rabilir.
İnsektisitler yaban arıları gibi diğer can-
lıları da öldürebilir. Çiftliklerde inceleme
yaparken sineklerin muhtemel üreme
yerleri temizlenmeli ve hijyenik olmaları
temin edilmelidir.
Özellikle sineklerin kolaylıkla ilerleyip
daha zarar verdikleri buzağılıklar,
doğum yaptırılan bölümler, ıslak yatak-
lık materyali yemlik için kullanılan artık
yemler ile dışkı ile bulaşık suluklar en
çok dikkat edilmesi gereken alanların
başında olmalıdır. Yataklıklar-daki dışkı-
yı yıkadıktan ve temizleyip kuruttuktan
sonra kullanıma sunmak ile yem siloları-
nı temizledikten sonra doldurup kullan-
mak aynı öneme sahiptir.

Ahırlarda inek konforu ile
ilgili potansiyel problemle-
rin diğer göstergeleri
Aynı ahırda boynuzlu ve boynuzsuz hay-
vanların bir arada olması durumunda
problemler çıkacaktır. Yataklıkta yatma-
yan hayvanların oranına dikkat etmek
gerekir. Aynı şekilde yürüme yollarında
yatan hayvanlar o grubun yüzde kaçını
oluşturuyor bu durumu kontrol etmek
gerekir. Kirli ineklerin oranı, yürüyen
ineklerden anormal olarak yürüyenlerin
oranı nedir.�

Erhan GÖKDEMİR - Ziraat Mühendisi
Agrodam Tarımsal Tarasım Fizibilite DanıKmanlık

İnek konforu
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KONUK YAZAR

Y
ıllardır tarımdaki örgütsüz-
lükten yakınılır. Üretici örgüt-
lü olmadığı için hakkını ara-

yamadığı, hakkını alamadığı, sek-
törde sorunların çözülemediği her
fırsatta ifade edilir.
Her alanda olduğu gibi elbette
tarımda da örgütlü olmak, hedefler
doğrultusunda ortak hareket
etmek, güç birliği yapmak, sorunla-
rın çözümü için ortak aklı aramanın
önemi büyük.

Sektörde çok
sayıda örgüt var
Süt sektörü açısından bakıldığında
bir örgütlenme sorunu görülmüyor.

Hem üretici hem sanayici cephesin-
de süt ve hayvancılık konusunda
faaliyet gösteren örgütler mevcut.
Sektörde çok sayıda örgüt var.
Ülkenin neredeyse tamamında
örgütlenmiş daha çok küçük ve orta
ölçekli üreticilerin üyesi olduğu
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birlikleri, hayvancılık ve süt sektörü-
nün en aktif örgütlerinden biri.
Küçükbaş hayvancılık konusunda
faaliyet gösteren birliklerin oluştur-
duğu Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştirici-leri Merkez Birliği.
Yine ülke genelinde faaliyet göste-
ren hayvancılık kooperatiflerinin
oluşturduğu Türkiye Hayvancılık

Kooperatifleri Merkez Birliği (HAY-
KOOP).Üretici Birlikleri Yasası çerçe-
vesinde süt üreticilerinin kurdukları
birliklerin oluşturduğu, Türkiye Süt
Üreticileri Merkez Birliği.
Orta ölçekli ve büyük işletmelerin
üyesi olduğu TÜSEDAD-Tüm Süt, Et
ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Derneği.
Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal
Amaçlı Kooperatiflerin oluşturduğu
hayvancılık-süt üretimi ve işlenmesi
konusunda faaliyet gösteren KÖY-
KOOP.Süt ve et sanayicilerinin üyesi
olduğu SETBİR- Türkiye Süt, Et ve
Gıda Sanayici-leri ve Üreticileri
Birliği.Süt sanayicilerinin üyesi oldu-
ğu ASÜD- Ambalajlı Süt ve Süt Ürün-
leri Sanayici-leri Derneği. Bütün bu

örgütlerin çatı örgütü olarak kabul
edilen Ulusal Süt Konseyi. Ayrıca çiğ
süt üretimine yatırım yapan dev
işletmelerin de örgütlenmek için
çalışmalarını sürdürdüklerini belirt-
mekte yarar var.

Piyasa düzenleyici
kurum yok!
Sektörde bu kadar çok örgüt varken,
süt üretiminde, tüketiminde, süt
fiyatlarının oluşumunda istikrarı
sağlayacak politikalar üretilemiyor-
sa ortada ciddi bir sorun olduğunu
gösteriyor.
Bu kadar çok örgüt var. Fakat piyasa
düzenleyici kurum yok. Sektördeki
tüm örgütlerin bu soruna odaklana-
rak çözüm aramasında yarar var.

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

Sütte örgüt çok,
istikrar yok...
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BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

Süt işletmeciliğine yönelik faaliyette
bulunan Tayf Tarımsal, 2006 yılın-
dan bu yana Kırklareli’nde hizmet

veriyor. Sağlıklı ve hijyenik süt üretimini
hedefleyen firma, günlük ortalama 5 bin
500 litre süt üretiyor.
200 sağmal inek, 100 gebe düve olmak
üzere toplam 450 büyük baş hayvanı bün-
yesinde bulunduran firma, 440 baş kap-
asiteli 2 ana ahıra ve 150 baş kapasiteli 1
genç ahıra sahip.
2x12 baş kapasiteli sağımhane ile idari
bina, 40 bin adet balya kapasiteli ot
deposu, 3 bin 400 ton kapasiteli 4 adet
beton silaj çukuru, 1 adet tamir ve bakım
atölyesine sahip firma, ayrıca 800 dekar
araziyi yem ve ot temini amacıyla kulla-
nıyor. Önümüzdeki yıl 500 sağmal kap-
asiteye ulaşmayı hedefleyen firma, 2
veteriner hekim, 1 ziraat mühendisi ve
bir zooteknist olmak üzere 3 teknik ele-
man ile hizmet veriyor.

Destek artarak devam
etmeli
Global ekonomik krizin sektörü derin-
den etkilediğini vurgulayan Tayf
Tarımsal Veteriner Hekimi Raşit Keşli,
hayvancılık desteklerinin 2010 yılından
sonra artarak devam etmesini istedikleri-
ni bildirdi.
Hayvancılık sektörüne verilen desteğin
istikrarlı ve uzun süreli olarak uygulan-
ması gerektiğine dikkat çeken Keşli, süt
destekleme ödemelerinin aylık yapılma-
sının da çiftçinin rahatlaması açısından
sağlıklı olacağını düşündüklerini söyledi.

Yeni yönetmelik personelin
elini güçlendirecek
2 Nisan 2009 tarihinde yürürlüğü giren
Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği’ne de
değinen Keşli, yeni yönetmeliğin son
derece geniş kapsamlı, konuyla ilgili her
kesimin kafasındaki her soruya cevap
bulabileceği, hastalıkla mücadelede
görevli kamu personelinin elini güçlendi-
ren, konuyla ilgili tüm detayları içeren,
herhangi bir tereddüde gerek bırakma-
yacak kadar açık ve herhangi yoruma
ihtiyaç duyulmayacak kadar da detaylı
olduğunu ifade etti.
Bu tür yönetmeliklerin ilgili olduğu
konuyla ilgili her kesimi rahatlattığının
altını çizen Keşli, “Genelde kamu perso-
nelinin yaşadığı en büyük sıkıntılardan
birisi; ilgili olduğu konuyla alakalı yeterli
miktarda ve detayda yönetmelik olma-
masıdır. Bu tür yönetmelikler, uygulama
esasları tebliğleri ve genelgeler ilgili
olduğu konuyla ilgili her kesimi rahatlat-
makta ve herkes ne yapacağını daha iyi
görmekte, kamu görevi de daha hızlı ve
etkin ifa edilebilir bir hal almaktadır.
Dolayısıyla yapılan bu çalışmadan dolayı

emeği geçen herkese teşekkür ederiz”
diye konuştu.

Tüberkülozla mücadele hız
kazanacak
Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde
eradikasyon çalışmalarına hız verileceği-
ni düşündüğünü vurgulayan Keşli konuş-
la ilgili şunları söyledi: “Bakanlığın
tüberkülozla mücadeledeki kararlılığını
ve önümüzdeki dönemde bu konuda
daha etkin ve hızlı çalışmalar yapılacağı-
na dair ipuçlarını görmek mümkün.
Yönetmeliğin 3. maddesinin (b) fıkrasın-
da Avrupa Birliğine atıf yapılmakta ve
ortak ticaretin geliştirilmesi, bu kapsam-
da tüberkülozun eradikasyo-
nu(tüberkülozun ortadan kaldırılması)
konularına dikkat çekilmektedir. Önü-
müzdeki sürecin Avrupa Birliği ile enteg-
rasyon süreci olarak görüldüğünde bu
konuda eradikasyon çalışmalarına hız
verileceğini şimdiden görmek mümkün.
Zaten böyle kapsamlı bir yönetmeliğin
çıkarılmış olmasının bu çalışmaların alt
yapısını oluşturma amacını taşıdığı
görülmektedir.”

Trakya’nın Avrupa ile tampon bölge
olması nedeniyle bölgedeki şap hasta-
lığı ile mücadelede büyük kararlılık
gösterildiğini belirten Keşli, “Ayrıca
yönetmelikte, bölge tanımlamasının
yapılması da anlamlıdır. Adeta bakan-
lığın Avrupa ile tampon bölge olması
nedeniyle Trakya bölgesinde şap has-
talığı ile mücadelede büyük bir karar-
lılık ve başarıyla sürdürülen arilik
çalışmasının tüberküloz hastalığında
da hedef haline getirildiğini düşündür-
mektedir”şeklinde konuştu.
Yönetmelikte yer alan enfekte sütlerin
insan gıdası olarak tüketiminin yasak-
lanmasının sektör açısından son dere-
ce dikkatle irdelenmesi gereken bir
konu olduğuna dikkat çeken Keşli,
“Yine yönetmeliğin 8. maddesi (d) fık-
rasının ilk defa, enfekte sütlerin insan
gıdası olarak tüketiminin yasaklaması
sektör açısından son derece dikkatle
görülmesi ve sonuçlarının iyi irdelen-
mesi gereken bir konu olup, özellikle
büyük çiftliklerin hastalıktan ari olma-
sının zorunluluk arz ettiği kanaatini
taşımaktayım”dedi. Keşli sözlerini
şöyle tamamladı: “ Netice itibariyle
önümüzdeki sürecin tüberküloz hasta-
lığı ile daha kapsamlı ve etkin mücade-
le ve eradikasyon programlarına gebe
olduğu görülmektedir. Bu vesileyle
yeni yönetmeliğin ülkemize ve sektöre
hayırlı olmasını diler, sığır tüberküloz
hastalığının ülkemizden tamamen era-
dike edilmesinin en büyük arzumuz
olduğunu ifade etmek isterim.”

Yeni yönetmelik tüberkülozla
mücadeleye hız kazandıracak

Tayf Tarımsal Veteriner Hekimi Raşit Keşli, 2 Nisan
2009 tarihinde yürürlüğü giren “Sığır Tüberkülozu
Yönetmeliği”nin tüberküloz hastalığı ile mücadeleye
hız vereceği öngörüsünde bulundu.
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YEM DÜNYASI

de, üreticilerimiz süt fiyatları düştüğü
zamanlarda da bu mesleği daha az zarar
ile sürdürebileceklerdir.

“Bilimsel besleme ile aslında
en az maliyetle en çok süt
alınabilir”

• Verimli bir üretim için en önemli
unsurlardan birisi doğru besleme teknik-
leridir. Yüksek verim potansiyeli olan süt
sığırlarına verim dönemine göre farklı tip
ve farklı miktarlarda yem verilmesini tav-
siye ediyoruz. Hatta kaba yem dikkate
alınarak rasyon hesabı ile tam ihtiyaç

Uluslararası bir firma olan ve
merkezi Tayland’da bulunan
CP Grup 21,5 milyon ton

yem üretimi ile dünyada en çok yem
üretimi yapan kuruluşlardan bir tane-
si. CP Grup 1987 yılında aldığı ilk yem
fabrikası ile Türkiye’de yem üretimine
başladı. Geçen yıl 741 bin ton yem üre-
timi ile Türkiye’de en çok yem üreten
firma oldu. Türkiye’de 6 yem fabrika-
sında (İnegöl, Turgutlu, Ankara,
Hendek, Hayrabolu, Tarsus) tüm böl-
gelerde yaygın olarak satış yapıyor ve
teknik hizmet veriyor. CP Yem marka-
sı olarak pazarda çok iyi bilinen bir
marka olarak büyümesini sürdürüyor.
Sağlam bayi ağı ve satış ekibi ile büyü-
me çabalarını sürdürüyor.
Yem kalitesi ve istikrarlı üretimi en
önemli ilke olarak önüne koyan firma,
bu amaçla fabrikalarında uluslararası
standartta üretim yapıyor. Labora-
tuvarlarında hammadde ve son ürün
kontrollerine çok önem veriyor.
Ayrıca satış ve teknik ekibiyle üreticiyi
yerinde ziyaret ederek onların verim-
lerini arttırma konusunda yardımcı da
oluyor.

“Müşterilerimizde memnuniyet yarattı-
ğını gördüğümüz kalitemizi 22 yıldır
olduğu gibi istikrarlı şekilde CP Yem
markasıyla devam ettireceğiz” diyen CP
Yem Genel Müdür Yem Satış ve
Pazarlama Koordinatörü Veteriner
Hekim Ruhi Kozak CP Yem’i anlattı.

“Buna süt tozu ithalatı ekle-
nince arz fazlalığından süt
fiyatları çok düştü”
• Türkiye’de kanatlı sektörü ileri seviye-
de olmasına rağmen büyükbaş ve küçük-
baş hayvancılık verimlilik bakımından
yetersiz durumdadır. Devlet, sektördeki
sanayiciler ve üreticilerimiz bu problemi
çözmek zorundadır. Öncelikle süt ve et
verimi düşük hayvanlar yerine verimi
yüksek ırklar kullanılmalıdır.
Ülkemizde geçen yıl 12,3 milyon ton süt
üretimi oldu. Buna süt tozu ithalatı ekle-
nince arz fazlalığından süt fiyatları çok
düştü. Üreticilerimiz zarar etmeye başla-
dı. Fakat gerek inek kesiminden dolayı
gerekse süt ithalatına karşı alınan tedbir-
ler nedeni ile yakın gelecekte süt fiyatla-
rının artmasını bekliyoruz. Avrupa stan-
dardında verimli üretim gerçekleştiğin-

Yem sanayi iyi bir iş kolu
olmayı sürdürecek
Türkiye’de toplam yem üretiminin 2008 yılında 9,5
milyon tonu bulduğunu açıklayan CP Yem Genel
Müdür, Yem Satış ve Pazarlama Koordinatörü
Veteriner Hekim Ruhi Kozak, ülkemizde yem sanayi-
nin yılda ortalama yüzde 6 büyüme oranı ile geliştiği-
ni dile getirdi. Kozak, “Gıda ile bağlantılı bir sektör
olduğundan yem sanayinin gelecekte de iyi bir iş kolu
olmayı sürdüreceğini düşünüyoruz” dedi.

EYLÜL-EKİM 2009

CP Yem Genel
Müdür, Yem SatıK
ve Pazarlama
Koordinatörü
Veteriner Hekim
Ruhi Kozak
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karşılanacak şekilde yem verilmelidir.
Fakat uygulamada gördüğümüz (modern
işletmeler hariç) ahırdaki tüm süt sığırla-
rına aynı tip ve miktarda yem verilmekte-
dir. Ayrıca fabrika yeminin yanında ras-
yonu olumsuz etkileyen kepek, küspe,
tahıl kırması gibi ek hammaddeler veril-
mektedir. Bu gibi yanlış uygulamaları
teknik ekiplerimizle üreticimize anlat-
maya çalışıyoruz. Bilimsel besleme ile
aslında en az maliyetle en çok süt alına-
bilir. Ayrıca yanlış beslenmeden kaynak-
lanan hastalıklardan da korunmuş olu-
nur.
• Doğru beslenmede en önemli faktör-
lerden biri de tabii ki kaliteli yem kulla-
nılmasıdır. Türkiye’de CP Yem verim
dönemine göre farklı tip yem uygulama-
sında öncülük etmiştir. Yine üreticilerin
eğitimi için seminer programları ve çift-
lik ziyaret programları firmamızın müş-
teriye teknik hizmette öncülük ettiği
konulardır.

“Türkiye’de toplam yem
üretimi 2008 yılında 9,5
milyon ton oldu”
• Hedefimiz yem sanayinde en çok yem
üreten firma liderliğini sürdürmektir. Bu
yıl 800 bin tonun üzerinde yem üretmeyi
hedefliyoruz. Satış takımımızın ve teknik
elemanlarımızın sayısını arttırmayı plan-
lıyoruz. Böylece daha çok müşteriye hiz-

da düşme eğilimi görülmektedir. Üretici-
lerin maliyetlerini olumlu etkileyen bu
durumun bir süre daha böyle devam ede-
ceğini ön görüyoruz.
• Hayvan yetiştiricilerinin sorunlarının
başında süt fiyatlarının düşük olması gel-
mektedir. Bu durumun çözümü için dev-
let yetkililerinden destek beklemekle bir-
likte, süt tüketiminin arttırılması, süt
üretim maliyetinin verimlilik arttırılarak
düşürülmesi gibi çözümlerde düşünül-
melidir.
Yem fiyatlarının düşmesi Mayıs ve
Haziran ayından itibaren süt ve et mali-
yetini düşürdü. Üreticilerimiz inek başı-

na günde 30 lt süt ve her yıl 1 buzağı
elde etmeyi hedeflemelidir. Aksi tak-
dirde maliyetleri düşürmek çok zor-
dur.
• Üreticilerimize tavsiyem hayvancılı-
ğı ek bir iş gibi değil yeterli sayıda yük-
sek verimli ırklar kullanarak bu işi
meslek olarak yapmalarıdır. Sürü
yönetimi, ahır planı, besleme yöneti-
mi, sağım kalitesi, hastalıklardan koru-
ma...vb konulardaki bilimsel bilgileri
kendi çiftliklerinde uygulamalıdır. Bu
konuda destek talep ettiklerinde tek-
nik ekibimizle her zaman yardıma
hazır olduğumuzu belirtmek isterim.�

met götürerek onları destekleyeceğiz.
Yem çeşitlerimizi arttırarak üre-
ticilerimize farklı ürünlerle hizmet götür-
mek yakın gelecekteki planlarımız ara-
sındadır. Türkiye’de toplam yem üretimi
2008 yılında 9,5 milyon ton oldu. Ülke-
mizde yem sanayii yılda ortalama yüzde 6
büyüme oranı ile gelişmektedir. Gıda ile
bağlantılı bir sektör olduğundan yem
sanayinin gelecekte de iyi bir iş kolu
olmayı sürdüreceğini düşünüyoruz.
• Yem fiyatları bilindiği gibi tamamen
hammadde fiyatlarına bağlıdır. Son
zamanlarda hammadde fiyatlarında
düşüş görüldüğünden yem fiyatlarında

Diğer ırklara göre yüzde 30 ile 50 ara-
sında daha fazla et veren, yüzde 30 daha
az yem yemsine rağmen, hastalıklara
karşı yüzde 30 oranında daha dirençli
olan Güney Amerika menşeli angus
cinsi inekler, artık et ve damızlık olarak
pazarlanıyor. Angus ineklerinin canlı
satışlarının diğer cins ineklere göre
yüzde 50 daha fazla gelir getirdiğini
belirten İsmail Koşar, Amerika’da bu
cins ineklerin etlerinin özel angus resto-

ların etleri ünlü restoranlara ve büyük
otellere satılıyor” açıklamasında bulundu.

Tamamen
doğal besi yapılıyor
Anadolu’daki ailelere de gebe düvelerin
verileceğini belirten Koşar ve Yüngül, tek
kuruş teşvik almadan öz sermayeleri ile
kurdukları hayvan ve tesisleri için bugüne
kadar 10 milyon lira harcadıklarını anlat-
tı.
Günün 18 saatini çiftlikte geçiren İsmail
Koşar, “Angus türü hayvanların etleri çok
özel ve lezzetli. Burada tamamen açık
besi yapıyoruz ve hayvanlar doğal yem
dışında başka bir şey yemiyor. 140 dönü-
mün 50 dönümü çiftlik olarak kullanılı-
yor. Kalan kısımda ise doğal yem yetiştiri-
yoruz. Angus cinsi dişi ineklerimiz en az
10 kez doğum yapıyorlar. Hamilelikleri 9
ay sürüyor, lohusalıklarının ikinci ayında
tekrar gebe kalıyorlar” diye konuştu. �

ranlarında satıldığını ve etin kolesterolü-
nün diğer kırmızı etlere göre çok az oldu-
ğunu söyledi. Koşar, “Bu etler Amerikan
ve Türk doktorları tarafından raporlandı-
ğı için kolesterol ve kalp problemi olanlar
bu etten yiyebilirler” dedi.
Tarım Bakanlığı’na bağlı Beydere Üretim
Çiftliği’nde 140 dönümlük alanda çiftlik-
lerini kurduklarını belirten Levent
Yüngül, “İsmail Levent Bere Hayvancılık
Çiftliği’nde yetiştirilin angus cinsi hayvan-

Türkiye’nin ilk “angus” çiftliği
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif
Koşar ve Vestel İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül’ün
oğulları İsmail Koşar ile Levent Yüngül’ün kurdukları
çiftikte iki yıl önce Güney Amerika’dan ithal ettikleri
bin adet angus cinsi sığırın sayısı doğumlarla birlikte
2 bini buldu.

13
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ruya geçebilir. Tüm bunların yanında
sokucu sinekler vasıtası ile, mekaniksel
olarak steril olmayan enjektörlerin, rek-
tal muayene eldivenlerinin bir den fazla
hayvanda kullanılması hastalık sağlam
hayvanlara bulaşabilir.

Hastalık en çok 4
formlarda karşımıza
çıkabilir,
1. Viral diare formu; Hayvan-larda
belirli belirsiz ishal tablosu ile birlikte
enfekte hayvanlarda sık olarak solunum
sistemi enfeksiyonları gözlenir. Klinik
düzeyde net bir bulgu olmadığında çoğu
yetiştirici bu durumu önemsemez ve bu
nedenle hastalıkla ilişkili tanı ve koruma
yöntemleri zamanında yapılamaz ve has-
talık sürede hızla yayılır. Dolayısı ile bu
en tehlike formu oluşturur.
2. Sindirim sistemine ait olan formu
nadir gözlenir ve genellikle 6- 24 ay ara-
sındaki hayvanları kapsar. Bu formdaki
hayvanlarda yüksek ateş, iştahsızlık, ağız-
da pis kokulu değişik büyüklükte yaralar,
kanlı, sümüksü bir ishal ve genellikle 10
gün içersinde ölüm gözlenir.
3. Yavru atma ve Buzağılarda doğmasal
anomaliye neden olan formu: Gebeliğin
ilk 4-5 ayında enfeksiyona yakalanan
ineklerde yavru atmalar meydana gelebi-

lir. Gebeliğin 4- 6 ayında enfekte olan
ineklerde virüs buzağını sinir sisteminde
hasra oluşturur. Bunun sonucu bu buza-
ğılarda doğmasal katarak, kas iskelet
hasarı, ayağa kalkamama, körlük, beyi-
nin yeterince gelişememesi, kısa çene
yapısı gibi doğmasal anomaliler görülebi-
lir. Bu hayvanların yaşama şansı yoktur.
Nadir olarak ta bazı hayvanlarda hastalı-
ğın pıhtılaşma bozukluğu ile ilişkili kana-
malı formu görülebilir; bu formda yük-
sek ateş, burun kanaması, deride kan
oturmaları ve ani ölümler oluşabilir.

Hastalıktan Korumada neler
yapabiliriz?
Öncelikle sürüdeki hasta hayvanları ve
klinik olarak hiç belirti göstermeyen taşı-
yıcı hayvanları uygun testlerle saptayıp
sürüden eredike etmeliyiz. Korumada
aşılama son derece önemlidir. Bu amaç-
la canlı ve canlı ve ölü aşılar kullanılabi-
lir. Canlı aşılar ülkemiz şartlarında her
zaman risktir.
Bu nedenle ülkemizde ölü aşı kullanıl-
maktadır. Bu in aktif aşılar gebeliğin her
döneminde yapılabileceği gibi ağız
sütünde yüksek bağışıklık maddelerin
oluşumunu ve bunlarda doğan buzağının
faydalanmasını sağlamak amacı ile ilk
kez BVD karşı aşılanacak gebe ineklere

gebeliğin son döneminde 1 ay aralıklarla
2 doz uygulamak ideal bir yöntemdir.
Doğan buzağılarda 4 aylık yaş dönemine
geldiklerinde yine 1 ay ara ile 2 kez aşıla-
mak ve her yıl tek doz tekrarlamak hasta-
lıktan korumda önemli bir yer tutmakta-
dır. Burada unutulmaması gereken
önemli bir husus hiç bir aşının %100
korucu olmadığıdır. Dolayısı ile Hayvan
sahipleri benim hayvanlarım aşılı deyip
hijyenik ve bakım besleme ile ilgili
sorumluluklarını göz ardı etmemelidir-
ler.
Özetle, işletmenizde infertilite (döl tut-
mama), yavru atma, zayıf buzağı doğu-
mu, doğmasal anomaliye sahip buzağıla-
rın doğumu, tedaviye cevap alınamayan
ve çok sık tekrarlayan solunum sistemi
enfeksiyonları, buzağı ishaller, mastitis,
metritis gibi sorunları çok yoğun yaşıyor-
sanız sürünüzü BVD yönünde Veteriner
Hekiminize muayene ettirmeniz, gerekli
tanısal testleri yaptırmanız işletmenizin
geleceği açısından büyük önem taşımak-
tadır.
Sağlıkla, bereketli bol kazançlar dilerim.
Saygılarımla…

Bovine viral diare (BVD) dünya
ve ülkemizde açısından viral
hastalıkların içersinde en

önemli problem olarak karşımıza çık-
makta ve önemini her zaman koru-
maktadır. BVD virüsü, yavru atımları-
na, yaşama şansı olmayan doğmasal
anamolili veya zayıf buzağı doğumları-
na, infertiliteye, genellikle 6-24 aylık
hayvanlarda sindirim sistemine ait
hastalıklara yol açması ile hayvancılık
sektörüne büyük darbeler vurmakta-
dır. Bu ana sorunlara ilaveten BVD
virüsü hayvanlarda savunma sistemini
baskıladığı için BVD ile enfekte olan
işletmelerde buzağı ishalleri, solunum
yolu hastalıkları, metritis, mastitis gibi
sürü sağlığını ve geleceğini tehdit eden
ikincil hastalıkların görülme sıklığı ve
hastalıkların şiddeti son derece yük-
sektir.

Hastalık nasıl bulaşır?
Hastalık, BVD ile enfekte hayvanların
salya, burun akıntıları, rahim akıntıla-
rı, öksürükleri sonucu solunum yolu
partiküllerinin direkt olarak diğer hay-
vanlara etkilemesi veya yem ve içme
sularına karışması ile meydana gelebi-
lir. Ayrıca, virus gebelik esnasında
göbek kordonu ile ve ağız sütü ile yav-

Doç. Dr. Sezgin ŞENTÜRK*
sezsen@uludag.edu.tr

Sürü sağlığında önemli bir
sorun: Bovine viral diare

*UludaH Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Iç Hastalıkları Anabilim Dalı ÖHretim Üyesi
Hayvan Hastanesi BaKhekimi
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sal işletmelerin ekonomiye kazandırıl-
ması amaçlanmıştır.
Diğer taraftan; Ziraat Bankası’nca trak-
tör ve biçerdöver alımı ile bunlarında
dışında kalan diğer mekanizasyon araç
ve gereçlerinin alımı konusunda 5 yıl
vadeli sabit faiz oranı üzerinden tarımsal
kredi kullandırılmaktadır.

Üretim Dışındaki
İhtiyaçların Finansmanına
Yönelik Krediler
2008 yılı Nisan ayında yapılan düzenle-
melerle; üreticilerin girdi temini ve hibe

desteğine yönelik teminat mektupları ile
tarımsal üretime yönelik ihtiyaçlarının
dışında kalan günlük yaşantıları ve diğer
faaliyetlerinin finansmanını sağlamak
amacıyla Çiftçi İhtiyaç Kredileri uygula-
maya konulmuştur. Bu kapsamda tüketi-
ci kredisi niteliğindeki Çiftçi Destek
Kredisi, süt sığırcılığı gibi düzenli gelir
elde edilen konularda faaliyet gösteren
üreticilerimizin kısa vadeli finansman
ihtiyaçlarına yönelik Tarımsal Kredili
Mevduat Hesabı ve Nakliye Aracı
(Pikap-Kamyonet) Kredisi ürünleri de
üreticilere sunulmuştur.

Başak Kart
Ziraat Bankası’nca tarımsal kredilerin
kartlı olarak da kullanılabilmesine yöne-
lik olarak geliştirilen “Başak Kart” vası-
tasıyla; tarımsal üretime yönelik olarak
ihtiyaç duyulan girdilerin (gübre, ilaç
tohum, fide, yem ve akaryakıt gibi)
Ziraat Bankası ile anlaşma yapan işyerle-
rinden uygun koşullarla temin etmeleri-
ne imkan sağlanmıştır.
Üreticilerin tarımsal üretime yönelik gir-
dileri Başakkart ile satın almaları halin-
de; tohum, fide, gübre, yem, zirai ilaç,
hayvan sağlığı ilacı, veterinerlik hizmet-
leri, seracılık ve arıcılık malzemesi alım-
larında 5 ay, motorin ve madeni yağ
alımlarında ise 6 aylık faiz ödemesiz
dönem söz konusu olmaktadır. Faizsiz
dönem sonunda tahsil edilmeyen tutar-
lar, üreticilerimizin kredi hesabına borç
kaydedilerek, o tarih itibariyle sübvansi-
yonlu kredi faiz oranları üzerinden faize
tabi tutulmaktadır.

Başakkart uygulaması ile üreticilerimizin
finansman yükünün azaltılarak üreticile-
rimizin tarımsal girdi ihtiyaçlarını en
uygun koşullarla almalarına imkân sağ-
lanmaktadır.

Orta ve Büyük Boy Tarımsal
İşletmelere özel TOBİ
Şubeleri
Ülkemiz tarımının en önemli yapısal
sorunlarından biri olan ölçek sorununun
çözümüne katkı sağlanması amacıyla
Ziraat Bankası tarafından Tarımsal Orta
ve Büyük Boy İşletmelere (TOBİ) hiz-
met sunmayı hedefleyen Tarımsal
Bankacılık Şubeleri Antalya ve Adana’da
faaliyete geçmiştir.
Yeni oluşturulan bu şube yapısıyla

Ziraat Bankası’nın tarım sektö-
rüne yönelik faaliyetlerinin
başında, üreticilerimizin fi-

nansman ihtiyaçlarının uygun koşul-
larla karşılanması gelmektedir.
Ziraat Bankası’nca üreticilere yönelik
olarak uygulamaya konulmuş olan
tarımsal kredi ürünleri; üreticilerin
işletme edinmesinden, tarımsal üretim
için ihtiyaç duydukları her türlü girdi-
nin teminine, tarım alet ve makineleri-
nin temininden elde edilen ürünü
hasat edilerek pazarlamalarına kadar,
tarımsal üretim sürecinin tamamını
kapsamaktadır.
Bu kapsamda; üreticilerin üretim aşa-
masında ihtiyaç duydukları girdilerin
(yem, ilaç, gübre, mazot, vb.) ve nakit
ihtiyacının finansmanına yönelik ola-
rak 18 aya kadar vadeli işletme kredi-
leri, yeni işletme kurulması, makine ve
ekipman alımı gibi sabit sermaye yatı-
rımlarının finansmanına yönelik ola-
rak ise 7 yıla kadar vadeli yatırım kre-
dileri kullandırılmaktadır.
Bankaca kullandırılan tüm kredilerde
ödeme tarihleri, üreticilerin gelir elde
ettikleri dönemlere göre belirlenmek-
te, yatırım kredilerinde esnek taksit
seçenekleri uygulanmakta ve ilk yıllar-
da yeterli gelir elde edemeyen üretici-
lere kullandırılan yatırım kredilerinde
kredi konusuna göre iki yıla kadar
anapara ödemesiz (yalnızca faiz öde-
meli) dönem verilebilmektedir.
Ziraat Bankası’nca yeni ürünler geliş-
tirilirken, üreticilerin ve tarım sektörü-
nün talepleri kadar ülkemiz tarımının
sorunları da her zaman göz önünde
bulundurulmaktadır. Örneğin, 2007
yılında uygulamaya konulan ve
2008–2009 döneminde büyük ivme
kazanan 5 yıl vadeli ve sıfır faizli
Tarımsal Sulama Kredilerinde kurak-
lık ve küresel ısınmaya bağlı olarak su
kaynaklarımızın daha etkin kullanıl-
masının sağlanması hedeflenirken,
Arazi Alımı Kredilerinde tarım arazi-
lerindeki bölünmüşlüğün önüne geçil-
mesi, Arazi ve İşletme Edindirme
Kredilerinde ise atıl durumdaki tarım-

en uygun çözümler
Ziraat Bankası, 1863 yılında “Memleket Sandıkları” ile başlayan 145 yıllık tarihi
boyunca kuruluş amacına uygun olarak, tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticile-
rimizin desteklenmesini görev edinmiş, yakın zamana kadar da ülkemizde bu konu-
da faaliyet gösteren tek banka olmuştur.

Ziraat
Bankası’ndan
çiftçinin finansman ihtiyaçlarına
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• Ekonomik ölçeğe sahip, verimli, reka-
bet gücü yüksek modern tarımsal işlet-
melerin oluşturulması,
• Tarım-sanayi entegrasyonun sağlan-
ması,
• Uluslararası standartlara uygun olarak
iç ve dış pazarlara dönük üretim yapan
uluslararası rekabet gücüne sahip
Tarımsal Orta Boy İşletmeler ile ürettik-
leri ürünleri hammadde olarak kullanan,
işleyen ve pazarlayan Tarıma Dayalı
Sanayi İşletmelerinin kurulması
• Mevcut Tarımsal Orta ve Büyük Boy
İşletmeler ile ürettikleri ürünleri ham-
madde olarak kullanan, işleyen ve pazar-
layan Tarıma Dayalı Sanayi
İşletmelerinin üretim kapasitelerini ve
verimliliğinin arttırılması, üretimin iyi-
leştirilmesi ve pazarlanması, işletmenin
büyütülmesi ve modernizasyonu, hedef-
lenmektedir.

Ödeme Kolaylıkları
Ziraat Bankası dünyada ve ülkemizde
yaşanmakta olan ekonomik krizden etki-
lenen çiftçilerimizin içinde bulunduğu
durumu dikkate alarak üreticilerimize
2009 yılında vadesi dolan borçlarına
yönelik uygun çözümler sunmaktadır.
Bu çerçevede; üreticilerimizin, ekono-
mik krizin etkilerini biraz daha fazla his-
sedeceklerinin öngörüldüğü 2009 yılına
ilişkin üretimlerini borç baskısı hissetme-
den rahat bir şekilde gerçekleştirebilme-
lerini temin etmek üzere, Bankaca evvel-
ce kullandırılmış ve/veya ilgili Bakanlar
Kurulu Kararları kapsamında ertelenmiş
sübvansiyonlu kredilerin vadeleri, işlet-
me kredilerinde 24 ayı, yatırım kredile-
rinde ise 7 yılı aşmayacak şekilde yeniden
belirlenebilmektedir.
Diğer bir ifadeyle; üreticilerimizin talep-
te bulunmaları halinde kredi vadelerinde
tahakkuk eden faizler tahsil edilmek kay-
dıyla, işletme kredilerinin vadeleri 24
yatırım kredilerinin vadeleri ise 7 yıllık
süre aşılmamak kaydıyla sübvansiyonlu
faiz oranları üzerinden yeni bir ödeme
planına bağlanabilmektedir.
Ayrıca; borçları yasal takip hesaplarına
intikal etmiş olan üreticilerin söz konusu
borçlarını mali darboğaza girmeden öde-
yebilmelerinin sağlanmasına yönelik ola-
rak, bu borçların indirimli olarak ve/veya
taksitler halinde ödenmesine de imkan
sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası’ndan tarıma
kesintisiz finansman
desteği
Ziraat Bankası’nın tarımsal kredi portföy
büyüklüğü 2008 yıl sonu itibarıyla, 2007
yılına göre % 32,2 oranında artışla 6,4
Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
30.06.2009 tarihi itibarıyla 7,2 Milyar TL
seviyesine ulaşan tarımsal kredi portfö-

yü, 2009 yılının ilk 6 ayında % 13,8 ora-
nında artmıştır.

Süt Hayvancılığı Yönelik
Kredi Uygulamalarımız..
Ziraat Bankası’nın hayvansal üretime
yönelik olarak kullandırdığı krediler,
tarımsal krediler portföyünün yaklaşık %
31’ini oluşturmakta olup, süt hayvancılığı
konusunda kullandırılan krediler, hay-
vansal üretim kredileri içinde önemli bir
paya sahiptir.
Ziraat Bankası’nca, süt sığırcılığı konu-
sunda işletme kredisi talep eden müşteri-
lerde öncelikle hayvancılık faaliyetini
yapacağı bir hayvancılık işletmesine
sahip olması ya da bu işletmeyi kiralamış
olması şartı aranmaktadır.
Bunun yanında müşterinin kredi değerli-
liğinin bulunması ve talep ettiği krediyi
karşılayabilecek nitelikte teminat vere-
bilmesi Bankaca aranılan diğer şartlar-
dır.
Süt sığırcılığı konusunda yatırım kredisi
talep eden üreticilerde ise; teminat ve
kredi değerliliğinin yanında, tarımsal
işletmeye sahip olması ya da olmak iste-
mesi, karlı ve verimli bir yatırım yapmayı
planlaması ve yatırım için gerekli özkay-
nağı karşılayabilecek mali gücünün

bulunması şartları aranmaktadır.
Ziraat Bankası’nca hayvansal üretim faa-
liyetleri için cari tarımsal kredi faiz oran-
ları üzerinden tahsis edilen kredilerde
herhangi bir üst sınır bulunmamakla bir-
likte; ilgili Bakanlar Kurulu Kararı kap-
samında bu konuda kullandırılan süb-
vansiyonlu krediler için üst sınır
1.500.000.-TL olarak belirlenmiştir.
En az 5 veya daha fazla ortağın hayvan-
sal üretim faaliyetinde bulunmak üzere
bir araya gelerek bir tüzel kişilik oluştur-
ması halinde, belirtilen bu kredi sınırı
her bir ortak için ayrı ayrı dikkate alına-
rak, bir tüzel kişiye 7.500.000.-TL’ye
kadar sübvansiyonlu kredi açılabilmekte-
dir.
% 60 indirim oranı (% 7 faiz oranı) ile
kullandırılan sübvansiyonlu damızlık süt
sığırcılığı kredileri, Damızlık Belgeli
ve/veya Saf Irk Sertifikalı hayvan alımla-
rı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım
ünitesi, süt soğutma tankı ve yem hazırla-
ma ünitesi alımları, hayvan başına azami
beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem
bitkisi (yonca ve korunga) tesis giderleri,
diğer yatırım giderleri ve işletme giderle-
rinin finansmanını kapsamaktadır.
Bu kapsamda; süt hayvancılığı konusun-
da Ziraat Bankası’nca, en az 10 baş ve

üzerinde damızlık belgesi ya da saf ırk
sertifikalı hayvanı olan veya damızlık
hayvan sayısını 10 baş ve üzerine çıkar-
mak isteyen veya en az 10 baş kapasi-
teli tesis kurmak isteyen gerçek ve
tüzel kişilere sübvansiyonlu olarak
işletme ve/veya yatırım kredisi kullan-
dırılabilmektedir.
Bunun yanında; Bankaca % 40 indirim
oranı (% 10,5 faiz oranı) ile kullandırı-
lan sübvansiyonlu büyükbaş hayvan
(kültür ırkı ve/veya melezi inek/
manda) yetiştiriciliği kredilerinde,
Damızlık Belgesi ve/veya Saf Irk
Sertifikası aranmamakta olup; bu kre-
diler, damızlık süt sığırcılığı kredilerin-
den farklı olarak barınak yapım ve
tadilat giderlerinin finansmanını kap-
samamaktadır.
Ziraat Bankası’nca besicilik faaliyeti-
ne ilişkin olarak kullandırılan sübvan-
siyonlu krediler için ilave bir şart aran-
mamakta olup, söz konusu faaliyet
alanına ilişkin indirim oranı % 25’tir.
Ziraat Bankası, 145 yıldır gururla taşı-
dığı “Çiftçinin Bankası” olma sıfatını
bundan sonra da en iyi şekilde taşıma-
ya, ülkemiz tarımına sunduğu hizmet-
lerle her zaman çiftçimizin yanında
olmaya devam edecektir.�

“Çiftçi dostu” uygulamalarıyla
dikkat çeken Ziraat Bankası
Genel Müdürü
Can Akın ÇaHlar

EYLÜL-EKİM 2009
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SEKTÖR DÜNYASI

gelişme göstererek, olması gereken sevi-
yeye ulaşamamıştır. Tarımda yeterli
gelişme olmadığı için kalitesiz ve eski
teknoloji makineler kullanıcılar tarafın-
dan benimsenmiş, bu da makine üretici-
lerinin yeterince gelişememesine sebep
olmuştur.
Yine tarım makineleri üreticilerin büyük
bir çoğunluğu merdiven altı diye tabir
edilen üretim yaparak, sigortasız işçi
çalıştırmakta ve de faturasız satışlar ger-
çekleştirmektedir. Bu da sektörün geliş-

mesindeki en önemli engellerden biridir.
Sektörde belli başlı firmalar tarım konu-
sunda gelişmiş ülkelere ihracat yaparak
olması gereken kalitede ve özellikte
makineleri üretmeye başlamıştır.
Fimaks da 2001 yılından beri özellikle
Avrupa ve Güney Amerika başta olmak
üzere toplamda 25 ülkeye devamlı ihra-
cat yaparak hem üretim kalitesini kanıt-
lamış hem de sadece Türk çiftçilerinin
değil dünya çiftçilerinin de kaliteyi uygun
fiyata almasını sağlamıştır.

Ürün gamınız ile ilgili bilgi verir misiniz,
çiftçilere ne tür kolaylıklar sağlıyorsu-
nuz?
Fimaks’ın ürün gamı ağırlıklı olarak hay-
vancılığa yönelik makinelerden oluşmak-
tadır. Bunlar Mısır ve Ot silaj makinele-
ri, yem karma ve dağıtma makineleri,
çayır biçme, ot toplama makineleri, orga-
nik gübre dağıtım römorkları, silaj kep-
çeleri, balya parçalama ve silindirik balya
açma makineleridir. Bu ürünlerin yanın-
da yolların ve çiftliklerin temizlenmesi
amacıyla fırça makineleri, traktör arkası
Forklift, taban patlatma makinesi, malç
serme makinesi ve mekanik sebze mibze-
ri de üretimini yaptığımız diğer makine-
lerdir.
Tek sıralı, çift sıralı, sıra bağımsız (2 ve 4
sıralı) mısır silaj ve ot silaj makineleri,
kendi silajını kendisi üreten işletmeler,
çiftçiler ve bu işin müteahhitliğini yapan-
ların taleplerini karşılayacak çeşitlikte
sunulmaktadır. 40 beygirden 250 beygire
kadar traktörlerde kullanılabilecek silaj
makineleri üretmekteyiz.
Bunun yanında 3 metreküpten 20 metre-
küpe kadar üretimini yaptığımız dikey
yem karma makineleri hem traktörle
kullanılmakta hem de istenirse işletmele-
rin mazot maliyetlerini azaltmak ve
verimliliklerini arttırmak amcacıyla sabit
sistem elektrikli olarak kullanılabilmek-
tedir. Yine yem karma makinelerde sun-

FİMAKS Makine Gıda ve Tarım
Ürünleri San. Tic. A.Ş. 1975
yılında Fethi Çetin tarafından,

İstanbul’da otomotiv yan sanayisine
fason üretim yaparak ticaret hayatına
başladı. 1988 yılında tarım makineleri
sektörüne yönelerek Türkiye’deki ilk
Mısır Silaj Makinesi üretimini gerçek-
leştirdi. 2000 yılında Karacabey’de,
beş bin metrekare kapalı ve beş bin
metrekare açık alana sahip yeni tesis-
lerine taşınarak modern üretimin
gereksinimleri olan bilgisayar destekli
tasarım, bilgisayar kontrollü tezgahlar,
kaynak robotları ve otomotiv sanayi-
sinde kullanılan toz boyama sistemle-
riyle, müşteri beklentilerini en üst
seviyede karşılamaya başladı.
Genç ve dinamik kadrosuyla her
zaman yenilikçi olmayı amaçlayan
Fimaks, tarım makineleri sektöründe
birçok konuda öncü olduğunu sektöre
ispatlamış bir firma olarak dikkat çeki-
yor. Fimaks İç ve Dış Pazarlama
Koordinatörü Güven Çetin soruları-
mızı yanıtladı.

Türkiye’deki tarım makineleri sektö-
rünün durumunu değerlendirir misi-
niz?
Ülkemizdeki tarım makinesi sektörü
maalesef tarım sektörüyle paralel bir

25 ülkeye ihracat yapan Fimaks Pazarlama Koordinatörü Güven Çetin;

“İthal ürünlerden almadan önce
bize bir uğrayın”

İşletmelerin tarım makinesi yatırımı yaparken, yerli
üretim makinelerini de göz önünde bulundurmaları-
nı isteyen Fimaks İç ve Dış Pazarlama Koordinatörü
Güven Çetin, “Ülkemizde birçok konuda olduğu gibi
bu konuda da ithal özentisi bulunmakta ve bu konu-
da yeterince tecrübeye sahip olmayan, tarım makine-
leri için önemi oldukça yüksek olan satış sonrası hiz-
metlerde yeterliliği bulunmayan firmaların getirdiği
makineler piyasaya sunulmakta ve işletmeler için
ciddi ekonomik kayıplar oluşmaktadır” uyarısında
bulundu.

tusedad:tusedad 8/26/09  10:23 AM  Page 18



EYLÜL-EKİM 2009 19

duğumuz geniş opsiyonlar sayesinde
işletmelerin ihtiyaçlarına özel çözümler
sunabilmekteyiz.
Yem karma makinelerinde sunduğumuz
en önemli opsiyonlardan birisi de işlet-
melerin yem stokundan, yem üretimine;
hayvan gruplarından, verilen yeme göre
üretilen sütün maliyetini bile takip ede-
bilen ve raporlayabilen özel yazılımdır.
Bu yazılım sayesinde çiftlikler de herhan-
gi bir sanayi işletmesi gibi stoklarını,
girdi ve çıktılarını takip edebilmekte ve
maliyetlerini gerçek anlamda görebil-
mektedir.
Çiftçilerimize Türkiye’nin dört bir yanı-
na dağılmış geniş bayi ağımız, tarım kredi
kooperatifleri, pancar kooperatifleri,
Ziraat Bankası ve özel bankalar aracılı-
ğıyla satış yapmaktayız.

Hedefiniz nedir, yaptığınız üretiminiz
açısından nasıl bir gelecek düşünüyor-
sunuz?
Fimaks olarak hedefimiz sadece ülke-
mizde değil dünyada da önde gelen tarım
makineleri üreticileri arasında yer
almaktır. Şu anda hayvancılık ülkemizde
emekleme aşamasındadır, fakat biz sek-
töre yönelik olarak ürettiğimiz makine-
lerde en ileri teknolojileri kullanmakta-
yız. Bugün Avrupa’nın ya da Amerika’
nın önde gelen üreticileri ürettikleri
makinelerde hangi teknolojiyi kullanı-
yorlarsa biz de aynı teknolojiyi hatta bazı
konularda daha da ileri teknolojileri kul-
lanmaktayız. Bu da bizim üretim olarak
ne aşamada olduğumuzu göstermekte-
dir. Önümüzdeki yıllar için projelendir-
diğimiz yeni ürünlerle de hedefimize her

geçen gün daha da yakınlaşmış olacağız.
Tabii ki hedefimize ulaşmada en büyük
destek ülkemizde de hayvancılığın iste-
nen seviyeye ulaşması olacaktır.

Ürünlerinizi muadillerinden ayıran
özellikleri neler?
Ürünlerimizin kalitesi ve satış sonrası
hizmetteki hassasiyetimiz ürünlerimizi
ve firmamızı piyasada ön plana çıkaran
en önemli özelliklerdir. Fabrikamızdan
çıkan her bir ürün çok çeşitli prosesler-
den geçmekte ve her prosesin kendi
kontrol aşamaları bulunmaktadır.
Müşteri talepleri ve pazarlama depart-
manının öngörüleriyle belirlenen ihtiyaç-
lar öncelikle bilgisayar destekli tasarım
programlarıyla sanal ortamda projelen-
dirilmekte ve analizleri yapılarak daha
sonra üretime geçilmektedir. Bu da üre-
tilen ilk prototipin bile başarılı ve prob-
lemsiz bir çalışma performansı gösterme-
sini sağlamaktadır.

Son olarak neler söyleyeceksiniz…
Son olarak benim çiftçilere ve işletme
sahiplerine söyleyeceğim en önemli şey;
işletmelerine tarım makinesi yatırımı
yaparken, yerli üretim makineleri de göz
önünde bulundurmalarıdır. Maalesef
ülkemizde birçok konuda olduğu gibi bu
konuda da ithal özentisi bulunmakta ve
bu konuda yeterince tecrübeye sahip
olmayan, tarım makineleri için önemi
oldukça yüksek olan satış sonrası hizmet-
lerde yeterliliği bulunmayan firmaların
getirdiği makineler piyasaya sunulmakta
ve işletmeler için ciddi ekonomik kayıp-
lar oluşmaktadır. Bir yandan bizim gibi

üreticiler ihracat yaparak dış ticaret açı-
ğını kapatmaya çalışırken diğer yanda da
kalite olarak farkı bulunmayan fakat
fiyat olarak neredeyse yerli üretimin iki

katı fiyatta ithal makineler piyasaya
girerek hem dış ticaret açığına sebep
olmakta hem de bahsettiğim ekono-
mik kayıplara sebep olmaktadırlar.�
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GÜNCEL

Bu noktaya nasıl geldik, neden süt
piyasalarını düzenleme ihtiyacı
doğmuştur.

Türkiye’de süt fiyatları sürekli inişli çıkış-
lı bir grafik izlemiştir. Sek’lerin özelleş-
mesinden sonra çiğ süt piyasasında ser-
best piyasa koşulları tamamen ortadan
kalkmış, kartelleşme başlamıştır.
Biga’da yapılan uyduruk bir ihale ile
Türkiye’de süt taban fiyatı belirleniyor
bu durum çiğ süt üreticisini ekonomik
anlamda zora sokuyor.
Türkiye’de 2008 yılına gelindiğinde süt-
yem paritesi göze alındığında çiğ süt
fiyatları son 30 yılın en düşük seviyesin-

dedir. Süt üreticisi olarak 2008 yılının
başından bu güne kadar büyük sıkıntı
içinde geldik. Elimizdeki sütü stoklama
veya üretime ara verme gibi bir şansımı-
zın olmaması birde bunun üzerine dağı-
nık bir örgüt yapısının var olması süt
üreticisini sanayicinin elinde oyuncak
yapmıştır.
Küresel krizi bahane ederek çiğ süt fiyat-
ları %30-35 düşürülmüştür. Birde 8503
sayılı kararnamenin iptali ile teşvikleri-
miz %40 düşürülünce, işletmelerimizde
ineklerimizi kesmek zorunda kaldık. Bazı
arkadaşlarımız tırnaklarıyla kaza kaza
yaptıkları işletmeleri ne kilit vurdular.

Bu durumda bakanlığımız
ne yaptı?
2008 yılında tereyağı ve süt tozu ithala-
tında bütün imkânlar zorlanarak Türkiye
süt tozu ve tereyağı ithalat rekoru kırıl-
mıştır. Avrupalı süt üreticisi, Türk halkı-
na süspanse ettirilmiştir.
Sonuçta 2008 yılında damızlık birliğine
kayıtlı 180 bin civarında inek kesildi,
2009 Eylül ayına gelindiğinde üretici
2007 yılı sonundaki 660 kuruş çiğ süt
taban fiyatına ulaşamadı. Bütün girdi
maliyetlerimiz artarken çiğ süt fiyatları
gerilemiştir.
Çiğ süt fiyatlarını haksız yere düşüren
sanayici bir süre sonra çiğ süt sıkıntısı
çekmeye başlayacak, süt yok, süt ihtiya-
cımızı karşılayamıyoruz diye ortaya çıka-
caklar ve karşılanamayan süt ihtiyacı
için gebe düve ithal edilecek.
Devletin milletin kaynakları boşa harca-
nacaktır.
İşin diğer acı yanı da işletmeler batarken
faturanın üreticiye çıkarılmış olmasıdır.
“İşte bakın üretici kendi başına bu işi
yapamıyor, sözleşmeli üretim modeline
geçelim. Devletten düşük faizli kredi ile
üreticiye hayvanı verelim, yemi de biz
verelim hatta veterinerlik hizmetini de

verelim” diyorlar.
Sonuç da amaç sanayiciye düşük mali-
yetli sermaye aktarmak ve süt üreticisini
süt sanayicisine köle yapmaktır. Hiç bir
ülkede bu sistemin örneğini göremezler.
Örnek aldıkları AB’de bile yoktur.

Bu tamamen devlet eliyle
emek hırsızlığıdır
Avrupa-ABD-Kanada–İngiltere gibi geliş-
miş ülkeler 40 yıl önce süt piyasası
düzeni kurmuşken biz hala piyasa düze-
ni oluşturabilecek bir süt konseyi kura-
madık.
Kurulan süt konseyinin ilk amacının süt
üretiminin devamlılığını sağlamak için
girdi fiyatlarına göre bir müdahale alım
fiyatı oluşturması ve müdahale edebile-
cek projeleri ve bütçesi olması gerekir.
Bunlar olmayınca, burası içi boş bir kit
olur. Üreticiden kesilecek paralarla arpa-
lık haline gelir.
Süt sanayicisinin bürokrat dostlarıyla
beraber çıkardığı süt konseyi yönetmeli-
ği yeniden ele alınıp, düzeltilmezse sek-
törde süt piyasası düzenleme görevi
yapamaz.
Biz üreticiler de iki ileri bir geri mehter
takımı gibi olduğumuz yerde sayarız.�

Nejat DEVECİ
TÜSEDAD 2. BaKkanı Alaca ÇiftliHi

Süt
piyasaları
düzenlenmeli
mi?

“Kursiyerlerimiz teorik
eğitimlerini tamamladı”
TÜSEDAD’ın eğitime ve istihdama destek adı altında başlatmış olduğu proje
kapsamında eğitime başlayan kursiyerler teorik eğitimlerini tamamlayarak der-
nek üye çiftliklerinde pratik eğitime başladı.

TÜSEDAD’ın “Eğitime ve İstih-
dama Destek” adı altında
Lüleburgaz Kaymakamlığı ile

birlikte Haziran ayında başlatmış
olduğu süt sığırcılığı kurs programının
birinci kısmı olan 100 saatlik teorik
eğitimin tamamlandığı açıklandı.
Başarı seviyesi ölçme sınavını geçen
14 kursiyer TÜSEDAD üyesi Yonca
Tarım ve Hayvancılık, Eray Gıda, Süt
Ürünleri ve Tayf Tarım ve Hayvancılık
işletmelerinde pratik eğitimine başla-
dıkları kaydedildi.

Yoğun talep üzerine
Ekim’de tekrarlanacak
TÜSEDAD’tan yapılan açıklamada,
“Kursiyerlerimiz üye çiftliklerimizde,
süt sağımı, tırnak bakımı, besleme
gibi konularda tecrübeli çiftlik yöneti-
cilerimiz nezaretinde eğitimlerine
devam etmektedirler. Eğitimlerini
başarıyla tamamlayacak olan kursi-
yerler 25 Ağustos 2009 günü sertifi-
kalarını alacaklardır. Sertifikaya hak
kazanan kursiyerlere derneğimiz üye
çiftliklerinde istihdam olanağı sağla-
nacaktır.
Aynı kurs programı gelen talep üzeri-
ne Ekim ayında tekrar yapılacak-
tır.Amacımız bu çalışmanın tüm
Türkiye genelinde yaygınlaştırılması-
dır” denildi.�
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Çizelge 1’in son dört sütununda veril-
miştir.
Çizelgede görüleceği üzere dişi sperma
kullanıldığında gebe düve sayısı için en
küçük ve en büyük değerler 34 ve 65
baş olmuştur. Her iki durumda da bu
uygulama ile işletmenin, ihtiyacından
fazla düve üretme ihtimali vardır. Bu
durum, sürüsünü kısa sürede ve özellik-
le işletmesinde üretilen dişilerle büyüt-
mek isteyenler ya da gebe düve satarak
daha çok kazanç sağlayabilenler için bir
avantaj teşkil edebilir. Yalnız bu uygula-
manın getireceği ek yük, yani daha fazla
dişi buzağı elde etmenin daha az erkek
buzağı elde etmek anlamına geldiği ve
ek bir maliyeti olduğu da ayrıca dikkate
alınmalıdır.
CAS (dişi sperma) ile normal sperma
kullanımının maliyetini mukayese ede-
bilmek için, doğum oranı (DO), bir
gebelik başına tohumlama sayısı (TS),
sperma fiyatı (SF) yanında erkek ve dişi
buzağıların fiyatlarını da dikkate almak
gerekir. Şayet iki uygulama arasında bu
faktörler bakımından bir farklılık yoksa,
tercih tamamen işletme yöneticisinin-
dir. Ama daha önce de söylendiği gibi,
günümüzde dişi buzağı verecek sper-
manın fiyatı ve gebelik başına tohumla-
ma sayısı normal spermadan daha yük-
sektir. Buna karşılık erkek ve dişi buzağı-
lar arasında da bir fiyat farkı söz konusu-
dur. Ayrıca, normal sperma kullanan
işletmede doğan buzağıların zaten yarı-
sının dişi olacağı da unutulmamalıdır.
Özetle, sürülerini kısa sürede ve kendi
işletmesinde dayalı olarak büyütmeyi
planlayan işletmeler, dişi buzağı verecek
sperma kullanımının karlı olabileceği
fiyat ve başarı oranlarını hesaplamak
durumundadırlar. Aslında bu yönlü bir
değerlendirme sadece işletmeler değil,
sperma üreten firmalar açısından da
önemlidir.

Daha önce ifade edildiği gibi, CAS ile
yapılan tohumlamada gebelik oranı
normal spermayla yapılandan düşüktür.
Birçok çalışmada CAS ile sağlanan gebe-
lik oranının normal spermayla sağlana-
nın %50-85’i kadar olduğu ifade edil-
mektedir. Buna karşılık CAS’ın fiyatı nor-
mal sperma fiyatının 3-4 hatta 6 katı
kadar olabilmektedir. Bu hususlar dikka-
te alınarak normal ve dişi sperma kulla-
nımında bir buzağı için tohumlama
masrafı yanında, dişi sperma kullanıldı-
ğında elde edilen bir dişi buzağının
olması gereken fiyatı da hesaplanabilir.

büyütebilecektir. Bu, ineklerinin her yıl
%95’i doğuran, doğanlarının %95’i
damızlık çağa ulaşan ve düvelerinin
%90’ı gebe kalarak 24 aylık yaşta doğu-
ran bir işletme için geçerlidir. Yoksa pek
çok koşulda büyüme hızı negatif değer-
li veya inek sayısının %2-%6’sı arasına
da inebilmektedir.
Sürünün büyüme hızını artırmanın veya
sürüyü büyütmenin yukarıda sayılanlar-
dan başka yolları da vardır. Bunlardan
biri başka işletmelerden dişi hayvan (
buzağı, gebe düve, inek ) satın almak,
diğeri de inek başına dişi buzağı oranını
artırmaktır. Burada başka işletmelerden
dişi hayvan satın alması üzerinde durul-
mayacak, dişi buzağı oranını artırmada
son yıllarda sıklıkla gündeme gelen cin-
siyet ayrımı yapılmış sperma (CAS), X
kromozomu taşıyan sperma veya
Türkiye’de yaygın ifadesi ile dişi sperma
kullanımından söz edilecektir.
Cinsiyet Ayrımı Yapılmış Sperma ( CAS)
Kullanımı
Dişi sperma kullanımında öncelikli amaç
işletmede doğacak buzağılardan dişi
olacakların oranını artırmaktır. CAS’nın
kullanımı genellikle tohumlamada dişi
döl verecek spermaların tercih edilmesi
şeklinde gerçekleşir. Doğacak hayvanla-
rın tamamını besiye almaya niyetli bir
işletme de doğanların hepsinin erkek
olmasını isteyebilir. Bu durumu dikkate
alan sperma üretim firmaları, neredeyse
birbirine eşit sayıda X ve Y kromozomu
taşıyan cinsiyet hücrelerine sahip nor-
mal spermayı, sadece X veya Y kromo-
zomu taşıyacak şekilde ayırmaya başla-
mışlardır. Yani bir sürüden yarısı erkek
yarısı dişi buzağılar yerine hemen tama-
mı dişi ya da erkek buzağıların elde edil-
mesine imkan veren sperma hazırlaya-
bilmişlerdir. Günümüzde bu nitelikli
spermalar ticari ürün olarak da piyasaya
sunulmuştur. Yalnız normal sperma ile
CAS arasında bazı farklılıklar bulunmak-
tadır. Örneğin CAS’ın bir dozundaki
spermatozoon sayısı daha az, ama bir
doz sperma fiyatı daha yüksek ve genel-
likle gebelik başına tohumlama sayısı
daha fazladır. Ayrıca dişi buzağı elde
etmek üzere yapılan tohumlamadan,
olasılığı düşük olsa da, erkek buzağı
elde etmek de söz konusu olabilmekte-
dir. Bu hususlar dikkate alınarak bir
değerlendirme yapıldığında, doğan 100
buzağıdan 90 başı dişi olduğunda, diğer
faktörlerin değerleri aynı olmak koşu-
luyla, 100 başlık bir işletmeden bir yılda
elde edilebilecek gebe düve sayısı da

aynı koşullarda 28 ay olduğunda düve
sayısı 25’e, ilk doğurma yaşı 32 ay oldu-
ğunda da yaklaşık 22’ye inecektir. Diğer
koşullar değişmeden sadece ineklerde
doğum oranı %95’e yükseltilirse üretile-
cek gebe düve sayısı, aynı sırayla 34, 29
ve 26 başa yükselecektir.
Çizelge 1’deki rakamlar bir süt sığırcılığı
işletmesinde sürü dinamiği esasında iki
açıdan değerlendirilebilir. Bunlardan ilki
çeşitli faktörlerin bir yılda üretilen düve
sayısını nasıl etkilediğidir. Gerçi bu fak-
törlerden ilkine doğurma yaşı dışında
kalanların, etki dereceleri pek kestirile-
mese de, etkili oldukları bilinir. Ama ilk
doğurma yaşında 24 aydan sonraki her
bir aylık artışın bir yılda üretilen gebe
düve sayısının yaklaşık %3-4 civarında
azaltacağı beklenmez. Oysa durum tam
da böyledir. Bu nedenle işletmeler ilkine
doğurma yaşının artmasını sadece
verimsiz dönem masraflarının yüksel-
mesi vb açılardan değil, sürü mevcudu-
nu korunması başta olmak üzere gebe
düve sayısına bağlı hususlar yönünden
de dikkate almalı ve değerlendirmelidir-
ler. Değerlendirmeye bir örnek oluştur-
mak açısından yılda yaklaşık 29, 25 ve
22 düve üretebilen üç işletmeyi ele ala-
lım. Bu işletmelerin üçünde de ayıklama
oranı %25 ise, birinci işletme sadece 4
düve satabilecek, ikinci işletme sürü
mevcudunu ancak koruyacak, her yıl 3
baş düve satın almazsa üçüncü işletme-
nin de sürüsü küçülecektir. Şayet ayıkla-
ma oranı %25’ten daha yüksek, örneğin
%30 civarında ise ilkine doğurma yaşı-
nın 28 ay ve üstü olduğu pek çok
durumda, bir yıl içinde elde edilen
düveler sürü mevcudunu korumaya yet-
meyecektir.
Süt sığırı sürülerinin büyüme hızını
kendi kaynaklarına dayalı yükseltmek
için bir çok öneri yapılabilir. Bunlar ara-
sında işletme karlılığını da olumlu etki-
leyeceklerden ilk akla gelenler doğum
oranının artırılması ve ilk doğurma yaşı-
nın 24 ay civarında tutulmasıdır.
Bunlara ek olarak gebelik oranı ve yaşa-
ma gücünün yükseltilmesi ile ayıklanan-
ların oranının düşürülmesi de büyüme
hızına olumlu katkıda bulunacaktır. Bu
yönlü değişmelerin sadece sürünün
büyüme hızını değil, sürü mevcudu
sabit tutuluyorsa, satılacak düve sayısı-
nı, dolayısıyla geliri de olumlu yönde
etkileyeceği unutulmamalıdır.
Çizelge 1’deki değerler dikkate alındı-
ğında, tanımlanan koşullarda 100 başlık
bir sürüden bir yılda en fazla 41 baş
düve elde edilebileceği görülmektedir.
Böyle bir sürüde ayıklama oranı da % 30
civarında ise, düve satmamak koşuluyla
sürü her yıl yaklaşık %10 civarında
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Süt sığırcılığı işletmelerinde bir
inek başına her yıl üretilen düve
sayısı bir çok faktöre bağlıdır.

Bunların önemlileri ineklerin doğurma
oranı (DO), düvelerin ilkine doğurma
yaşı ve bu yaşa kadar olan dönem yaşa-
ma gücüdür (YG). Müdahale edilebilir-
se, doğacak buzağıların tamamının ya
da çok büyük bir bölümünün dişi olma-
sını sağlamak da, üretilecek düve sayısı-
nı artıracaktır. Bir müdahale söz konusu
olmadığında doğan buzağıların yarısının
erkek yarısının da dişi olması beklenir.
Bu durumda bir ineğin bir yılda doğura-
bileceği dişi buzağı sayısının sürünün
ortalama doğum oranının yarısı kadar
olacağını söylemek hatalı olmaz.
İlk damızlıkta kullanma çağına ulaşan
düvelerin hepsini gebe bırakmak müm-
kün olmayabilir. Yaşayan düvelerden
gebe bırakılabilenlerin oranı da “GO”
simgesi ile ifade edilirse, bir sürüden bir
yıl içinde inek başına üretilecek gebe
düve sayısını hesaplamak mümkün olur.
Bu amaçla DO*YG*GO*0.5 eşitliği kulla-
nılabilir. Örneğin inekleri için doğum
oranı %87, buzağıları için yaşama gücü
%92 ve düvelerinde gebelik oranı %93
olan bir sürüde bir yıl içinde doğuracak
gebe düve sayısı inek başına yılda orta-
lama 0.372 ( = 0,87*0,92*0,93*0,5)
olur. Bu durum ilkine doğurma yaşı 24
ay olduğunda geçerlidir. Şayet ilkine
doğurma yaşı 24 ayın üstünde ise, bir yıl
içerisinde doğuracak gebe düve sayısı
da düşecektir. Örneğin yukarıda tanım-
lanan sürüde ilkine doğurma yaşı 28 ay
ise, bir yılda doğuracak gebe düve sayısı
inek başına 0.372’den 0.319’a, 32 ay
olduğunda da 0.279’a inecektir.
Bu hesaplama ilk bakışta, kişilere göre;
çok bilinen, karışık ya da gereksiz bir
hesaplama olarak görülebilir. Ama her
üreticinin bir inekten bir yılda üretebildi-
ği ve üretebileceği gebe düve sayısını
bilmesi ve bunları karşılaştırması gere-
kir. Aksi halde çok istiyor olmasına rağ-
men sürüsünün neden istediği hızda
büyümediği sorusuna doğru cevaplar
bulmakta zorlanır. Hal böyle olunca
hangi noktalarda tedbir alması gerekti-
ğini de kolayca tespit edemeyebilir.
Aşağıda inek başına üretilebilecek gebe
düve sayısını etkileyen faktörlerin çeşitli
halleri için üretilmiş bir çizelge yer
almaktadır. Bu çizelgeden üretilebilecek
gebe düve sayısına hangi unsurun ne
ölçüde etkili olduğu izlenebilir.
Çizelgede görüldüğü üzere gençlerde
yaşama gücü %85, düvelerde gebelik
oranı %85 ve ineklerin doğurma oranı
0.80 olan 100 ineklik bir işletmede ilk
doğurma yaşı 24 ay ise yılda yaklaşık 29
baş düve üretilecektir. İlk doğurma yaşı

Prof. Dr. Numan AKMAN
A.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Bir işletme
üreteceği düve
sayısını
artırabilir mi?

ÇÇiizzeellggee  11..  110000  bbaaşş  iinneeğğii  oollaann  bbiirr  ssüürrüüddeenn  ççeeşşiittllii  ffaakkttöörrlleerree  bbaağğllıı  oollaarraakk  eellddee  eeddiilleebbii--
lleecceekk  ggeebbee  ddüüvvee  ssaayyııssıı  
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Aşağıda bu amaca yönelik bir değerlen-
dirme yer almaktadır. Hesaplamada kul-
lanılan varsayımlar, eşitlikler ve bu eşit-
liklerde yer alan unsurlar Çizelge 2’nin
son satırında verilmiştir.  
Çizelgede görüldüğü üzere sperma fiya-
tı ve doğum oranının değişmesine bağlı

olarak uygulamaların başa baş noktası,
yani her iki uygulamadan benzer buzağı
geliri sağlayacak dişi buzağı fiyatı çok
fazla değişebilmektedir. Örneğin
Çizelge 2’nin son satırında yer alan var-
sayımlar geçerli olduğunda, dişi sperma
fiyatı 160 TL/doz, doğurma oranı da

%60 ise, iki uygulamada buzağı gelirinin
aynı olabilmesi için, erkek buzağı
500TL’ye satılırken, dişi buzağının değe-
rinin yaklaşık 4700 TL olması gerekmek-
tedir. Buna karşılık doğum oranı %85,
dişi sperma fiyatı da 100 TL/doz oldu-
ğunda dişi buzağı için hesaplanan değer
818 TL’dir. CAS’nın normal spermaya
göre 1.5, 2.0 ve 2.5 kat fiyatla satılması
durumunda, doğum oranı da %75 olabi-
liyorsa, dişi buzağının değeri sırasıyla
930, 1094 ve 1257 TL olarak hesaplan-
maktadır. Yetiştiriciler; sperma fiyatı,
dişi spermayla tohumlandığında doğum
oranı ve bir dişi buzağının kendisi için
değerini dikkate alarak bir mukayese
yapabilir. Yalnız doğum oranının düş-
mesine bağlı olarak ortaya çıkacak
kayıplar ile kızgınlığın denetlenmesi için
fazladan harcama yapılacaksa, hesapla-
malarda bunların dikkate alınmadığı
bilinmelidir. 
Sonuç
CAS kullanımı gelecekte daha da yay-
gınlaşacak görünmektedir. Örneğin
ABD’de 2006, 2007 ve 2008 yıllarında
Siyah Alaca düvelerde kaydedilen
tohumlamaların sırasıyla %1.5, %9.6 ve
%14.2’sinin CAS ile gerçekleştirildiği,
aynı yıllarda inekler için bu oranların
sırasıyla %0.1, %1.3 ve %2.1 olduğu bil-
dirilmektedir . 

Türkiye’de de zamanla CAS kullanım
oranının artması beklenebilir. Bunun
temel belirleyicisi sperma fiyatı ile
uygulamanın gebelik sağlamadaki
başarısı olacaktır. Daha önce yapılan
açıklamalar dikkate alındığında ayrıca
erkek ve dişi buzağı fiyatları arasında-
ki fark da kullanımı etkileyen unsurlar
arasında sayılabilir. Türkiye’de bu far-
kın çok fazla olacağı beklenmemeli-
dir. Örneğin bir simülasyon çalışma-
sında  Danimarka için dişi buzağının
fiyatı erkek buzağı fiyatının dokuz katı
alınmıştır. Türkiye’de böyle bir oran
kolaylıkla gerçekleşmeyecektir. Buna
karşılık başka sürülerden dişi buzağı,
düve veya inek satın almayı riskli
bulan, buna karşılık hızla büyüme
ihtiyacı içinde olan işletmeler için,
diğer şartlar da uygunsa CAS kullanı-
mı bir seçenek olarak değerlendirile-
bilir. Bu noktada öncelik kolay gebe
kalabilen grup ve ineklere verilmeli-
dir. Yalnız her durumda gebelik oranı-
nın ve yaşama gücünün yükseltilmesi
ile ineklerin uzun süre sürüde tutul-
masına yönelik çalışmalar ihmal edil-
memelidir. Yoksa pek çok işletme,
hedeflediği büyüme hızına ulaşama-
dığı gibi oldukça yüksek sürü yenile-
me maliyeti ile çalışmaya devam ede-
cektir.�

ÇÇiizzeellggee  22..  DDiişşii  ssppeerrmmaa  iillee  eellddee  eeddiilleenn  bbiirr  ddiişşii  bbuuzzaağğıınnıınn,,  ffaarrkkllıı  yyaakkllaaşşıımmllaarr  aallttıınnddaa  iikkii
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hikayesini1kısaca1anlatır1mısınız?1
“Türk Tarımı ve Hayvancılığına Örnek
Olalım” ilkesinden hareketle, tarım sek-
törüne yönelik hedefleri gerçekleştirmek
amacıyla 1998 yılında Saray Tarım ve
Hayvancılık A.Ş.’nin temelleri atıldı.
Almanya’dan 1999 yılında 650 baş gebe
düve ithalatının ardından hızlı bir büyü-
me gerçekleştiren Saray Tarım ve
Hayvancılık A.Ş. bugün; 90 milyon dolar
yatırım maliyeti, 20 bin büyük baş sürü
mevcudu, 30 bin litre/gün süt üretimi,
günlük 450 ton yem tüketimi, 16 bin
dekar bitkisel üretim arazisi ve 250 kişiye

Türk Tarımı ve Hayvancılığına
Örnek Olalım” ilkesinden
hareketle, tarım sektörüne

yönelik hedefleri gerçekleştirmek
amacıyla 1998 yılında Saray Tarım ve
Hayvancılık A.Ş.’nin temellerinin atıl-
dığını hatırlatan Saray Tarım
Hayvancılık Tarım Ekonomisti
Planlama Sorumlusu Ahmet ATAY,
işletmenin kuruluş hikayesini, kapasi-
tesini ve geleceğe dair planlarını dergi-
miz TÜSEDAD’la paylaştı.

Bize1 Saray1 Hayvancılığın1 kuruluş

sağladığı istihdamla Türkiye’nin en
büyük entegre tarım işletmelerine
dönüşmüştür. Entegre Tarım İşletmele-
rimiz; Kayseri Develi’de Kurulu Süt
Sığırcılığı İşletmesi, Yem Fabrikası,
Kesimhane, Et Ürünleri Üretim Tesisi,
Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi,
Kayseri-Yeşilhisar ve Adana’da kurulu
Besi işletmeleri, Yeşilhisar ve İstan-
bul’da kurulu karantina ahırları ile
İzmir’de bulunan Narenciye çiftliğinden
oluşmaktadır.
Develi Damızlık Süt Sığırcılığı
İşletmelerimizde, değişik yaş gruplarında

olmak üzere 3.000 adet sığır bulunmak-
tadır. İşletmelerde yüksek kalitede, gün-
lük 30 bin litre süt üretimi gerçekleşmek-
te ve hayvan başına ortalama 30 litre süt
elde edilmektedir.

Sağım1 işlemi1 ve1 sonrasından1 bahseder
misiniz?
Bilgisayar donanımlı süt sağım üniteleri-
mizde aynı anda 48 hayvanın sağımı
yapılmaktadır. Sağım sonucunda elde
edilen sütler, soğutucu tanklara alınmak-
ta böylece sağım sırasında hijyenik şart-
larda elde edilen sütün bakteri sayısı artı-

BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

Saray’da
Tohumdan sofraya

gıda güvenliği
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rılmadan yüksek kalitede satışa sunul-
maktadır. 
Sürü yönetimi programının uygulandığı
işletmelerimizde buzağıların yetiştirilme-
sine ayrı bir önem verilmektedir. Buzağı
hareketlerinin ve yiyecek miktarlarının
bilgisayarlarla kontrol edildiği “Buzağı
Besleme” ünite ve iglolarında standartla-
ra uygun besleme yapılmaktadır.
Kayseri-Yeşilhisar ve Adana’da Kurulu
Besi İşletmelerimizde, toplam 17 bin
büyükbaş hayvan beslenmektedir.
Modern Besi İşletmelerimizde; açık sis-
tem besi padokları, karantina ahırları,
kuru ot, kesif yem ve silaj depoları bulun-
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maktadır.
Yani son teknolojinin kullanıldığı bir
işletme. Buyurun devam edin…
Bilimsel yöntemlerin uygulandığı Besi
İşletmelerimizde günde 1.1 kg canlı ağır-
lık artışı elde edilmekte, buna bağlı ola-
rak,  satış ve yeni hayvan sirkülasyonu
planlaması yapılmaktadır. 
İşletmelerimizde hayvanların tüketmiş
olduğu yemlerin,  hazırlanması ve dağıtı-
mı bilgisayar donanımlı, yem karma –
dağıtma araçlarıyla yapılmaktadır.
Besi hayvancılığının en önemli girdisi
olan yem bitkisi yetiştiriciliği için uygun
arazi temin edildiğinde besi işletmeleri-
mizdeki sürü mevcudumuz 50 bin ‘baş’a
çıkartılacaktır.

Günde1 4501 ton1 yem1 tüketiminden1 bah-
settiniz,1 üretimini1 de1 kendiniz1mi1 yapı-
yorsunuz?1
Günlük 450 ton yemin tüketildiği işlet-
melerimizde, tüketilen yemin yüzde 85’i
kendi arazilerimizde üretilmektedir.
Tarlalarımızda, silajlık mısır, yonca, fiğ
hububat, seterya otu, karamba ve fiğ
karışımı ayrıca kesif yem hammaddesi
temini için de dane mısır ve dane buğday
ekimi yapılmaktadır.
Arazi varlığımızın tamamında, damlama,
linear, sabit ve seyyar yağmurlama gibi
modern sulama sistemleri kullanılmakta-
dır. Arazilerimizin yüzde 85’inde, mini-
mum toprak işleme ve anıza ekim yön-
temlerinin, modern sulama sistemleri ile
desteklenmesiyle,  yoğun kış şartlarının
hüküm sürdüğü bölgemizde 5 yıldır ikin-
ci ürün yem bitkisi yetiştiriciliği başarıyla
yapılmaktadır.

Hayvansal1 üretim1 sonucu1 ortaya1 çıkan
gübreyi1de1kendi1arazilerinizde1kullanı-
yorsunuz,1doğru1mu?
Organik tarımın önem kazandığı günü-
müzde, işletmelerimizde hayvansal üre-
tim sonucu ortaya çıkan gübreler, kom-
post hale getirilerek arazilerimizde kul-
lanılmaktadır. Bu uygulama ile kimyasal
gübre tüketimi yüzde 50 oranında azaltıl-
mıştır. Bu sayede toprak ve çevre koru-
narak,  daha sağlıklı yem bitkisi üretimi
yapılmaktadır. 2009 yatırım programına,
mevcut atıklardan Biyogaz üretimi ve bu
gazın enerji üretiminde kullanılması
dâhil edilmiştir.
Toplam yem tüketimimizin yüzde 30’unu
oluşturan kesif yem, Develi, Yeşilhisar
ve Adana’da kurulu yem fabrikalarımız-

da hazırlanmaktadır.
İşletmemiz bünyesinde bulunan labora-
tuarda yem, süt ve toprak analizleri
yapılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre
bitkisel üretimde hasat zamanı tespiti,
yem ham maddeleri alımında kalite
kontrol, rasyon hazırlığı, süt yağı, kuru
madde ve bakteri miktarı tespit edilmek-
tedir.
İşletmemiz makine parkındaki alet ve
ekipman uyumu, bilgisayar destekli kont-
rol sistemi ile takip edilmektedir. Bu
sayede gereksiz güç ve enerji kayıpları
önlenmiş, optimum iş genişliği ve maksi-
mum verimlilik sağlanmıştır.

Birazda1misyonunuzdan1bahseder1misi-
niz?1 Önemli1 projelere1 imza1 atan1 bir
işletmesiniz…
Türk tarımının gelişmesi, çiftçilerin kal-
kındırılması ve entegrasyonun sağlanma-
sı yolunda önemli bir misyon üstlenen
Saray Tarım ve Hayvancılık A. Ş.’de
uygulamalar yöre çiftçilerine aktarılmak-
ta, eğitim seminerleri düzenlemekte,
proje desteği verilmekte, ve bilimsel hay-
vancılık teşvik edilmektedir. Teşvik kap-
samında, tarım alanına yatırım yapmak
isteyen çiftçi ve girişimcilere, 25 baştan
5000 başa kadar süt ve besi sığırcılığı pro-
jeleri ücretsiz olarak verilmektedir. 
Saray Halı’nın tarım sektörüne yaptığı
bu örnek yatırım, özel sektör kuruluşları
ve bu alana yatırım yapmak isteyen giri-
şimcilere de bir model oluşturmaktadır.
İşletmelerimizi model alan ekonomik
büyüklükte 15 modern hayvancılık işlet-
mesi kurularak faaliyetlerini sürdürmek-
tedir.

Tarım1 alanındaki1 yatırımlarınız1 da
önemli,1neler1söyleyeceksiniz?
Saray Halı’nın tarım sektöründeki yatı-
rımlarından birisi de İzmir’in Seferihisar
ilçesindeki modern çiftliğidir. Yıllık orta-
lama 1000 ton narenciye ürünü yetiştiri-
len çiftlikte ileri ziraat teknolojisi kulla-
nılmaktadır. 
“Saray Çiftliği” markasıyla perakende
sektörüne yönelik de çalışmalarınız var,
franchising sistemiyle büyüyorsunuz; bu
konudan da biraz bahseder misiniz?
“Saray Çiftliği” markası ile perakende

sektörüne yönelik üretilen, süt ve et
ürünlerinin tüketiciyle buluşturulması ve
markalaşma çalışmaları büyük bir hızla
sürdürülmektedir. Adana, Kayseri,
Nevşehir ve Kahramanmaraş illerinde

açılan 20 Saray Çiftliği satış noktası
franchising sistemiyle artırılmaktadır. 
Günlük 100 ton üretim kapasitesine
sahip süt ve süt ürünleri fabrikasında,
sağlıklı ve iyi besleme koşullarında
yetiştirilen hayvanlardan elde edilen
çiğ süt, pastörize edilerek işlenmekte-
dir. 
Bilgisayar ve otomasyon sistemleriyle
desteklenen ve tamamen hijyenik
ortama sahip süt ve süt ürünleri fabri-
kasında;  pastörize sütten ayrana,
yoğurttan peynire, kaşardan tereyağı-
na ve yöresel peynirlere kadar 30’ye
yakın çeşit tüketicilerin damak zevkine
sunulmaktadır.
Saray Tarım Hayvancılık A.Ş.
“Tohumdan Sofraya Gıda Güvenliği”
hedefi doğrultusunda, et ve üretim
kalitesini üst seviye ye çıkaracak,
Türkiye’nin en büyük ve modern
Kesimhane ve Et Ürünleri Üretim
Tesislerini kurmuştur. 

Okurlarımız1 için,1 sektör1 temsilcileri
için1biraz1bu1tesisleri1de1anlatır1mısı-
nız?1
Yüksek teknoloji ile donatılmış bu
tesisler, toplam 40 bin metrekare açık,
16 bin metrekare kapalı alana sahiptir.
Kesim Tesislerinde, 200 büyük-
baş/gün,  bin 300 küçükbaş/gün kesim
yapılabilmektedir. Kesim işlemi İslam
dinini esaslarına uygun olarak gerçek-
leştirilmektedir. Tesislerimiz içerisin-
de, günümüzün en modern soğutma
tekniğine sahip 3500 metrekare  soğuk
hava depoları bulunmaktadır.
Kesimhane ve et ürünleri üretim tesis-
lerinde, uluslararası gıda standartları-
na uygun olarak karkas ve değerli et,
salam, sosis, sucuk, pastırma, kavur-
ma, füme et, füme dil, jambon, marine
edilmiş et ve dondurulmuş köfte çeşit-
leri, burger üretimi yapılmaktadır.
Üretimin tüm aşamalarında, müşteri
memnuniyetini ilke edinen bir kalite
politikası izlenmektedir. 

Son1olarak…
“Tohumdan Sofraya Gıda Güvenliği”
yaklaşımını benimseyen tarım işletme-
lerimizde, hayvan yemi ve hayvan
yetiştiriciliğinden, gıdanın tüketicinin
sofrasına ulaşıncaya kadar olan üretim
zincirinin tüm halkalarının birbirine
entegre edilerek, izlenebilirliğin sağ-
lanması amaçlanmaktadır.�

25
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Hayvancılık ve Teknolojileri
Uluslar-arası İhtisas Fuarı
Animalia İstanbul 2009,

İstanbul Fuar merkezinde gerçekleşti.
Bu yıl 6.’sı düzenlenen fuarının  açılışı-
na İstanbul Vali Yardımcısı Feyzullah
Özcan, HKF Fuarcılık Genel Müdürü
Bekir Çakıcı, Bilimsel Tavukçuluk
Derneği Başkanı Prof. Dr. Rüveyde
Akbay, Türkiye Yem Sanayi Birliği
(TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü
Karakuş, Türkiye Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDS
YMB) Genel Sekreteri Fehmi Aksoy
ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD)
Başkanı Adnan Yıldız katıldı. 
Fuarın açılışında konuşan Tire Süt
Kooperatifi Başkanı Mahmut Eski-
yörük, Türkiye’de tarım sektörünün
dünyanın gerisinde kaldığını söyledi.

Bugüne kadar tarım
popülist politikalarla
geçiştirildi

EYLÜL-EKİM 200926

ANIMALIA ISTANBUL FUARI

sektörü tek çatı
altında buluşturdu

BuCyılC6.CdüzenlenenCAnimaliaCİstanbulC2009CFuarı,
25-27CHaziranC2009CtarihleriCarasındaCİstanbulCFuar
Merkezi’ndeCgerçekleşti.CYerliCveCyabancıCtoplamC138
firmayıCtekCçatıCaltındaCbuluşturanCfuar,Cfirmalara
yeniCpazarCveCişCimkanıCsunmayıChedefliyordu.

Bugüne kadar tarımın popülist politika-
larla geçiştirildiğinin altını çizen
Eskiyörük, “Ülkemiz bir tarım ülkesidir.
Dünyaya kafa tutabilecek zenginliğe
sahibiz. 
Bugüne kadar tarım günlük popüler poli-
tikalarla geçiştirildi. Tarım bugüne kadar
gerekli önemi görmemesi nedeniyle dün-
yanın gerisinde kalmıştır. Sektörün hak
ettiği yere gelmesi için daha çok çalışma-
mız gerekiyor. Daha çok bir araya gelme-
miz gerekiyor. Ülkemiz hızlı bir gelişme
gösteriyor. Yeni yeni tarımın önemi
anlaşılmaya başlanıyor. Tarım da dünya-
da her geçen gün daha fazla önem kazan-

maya başlıyor. Bu ülkemiz için de bir fır-
sattır” dedi.
Sektörde bir takım sorunların olduğuna
dikkat çeken Eskiyörük, “Finans, yöne-
tim, kalite, altyapı ve bir araya gelebilme
sorunlarımız var. Ama bu sorunları aşa-
bileceğimizi düşünüyorum. Tarımın
ülkemizde ve dünyada hak ettiği yere
gelebilmesi için bu sorunları aşabilme-
miz gerekiyor” diye konuştu.

Hububatta yüzde 10-15 artış
öngörüyoruz
İklim şartlarının iyi gitmesinden dolayı
2009’da hububat üretiminde artış bekle-

diklerini belirten Türkiye Yem
Sanayicileri Birliği (TÜYEM) Başkanı
Ülkü Karakuş, yüzde 10 ile 15 arasında
artış öngördüklerini belirtti.
2008 yılında beyaz et ve yumurta sektö-
ründe ciddi bir artış olduğunu belirten
Karakuş, “Beyaz et ve yumurta sektörün-
de 2008’de çok ciddi artış görüldü. Bu
ivmeyi tekrar yakalamak çok zor ama
devam ettirmek daha da zordur. 2009’da
katmadeğer yükselten et, süt, yumurta ve
beyaz et sektörünün ihracatının destek-
lenmesi gerekir” diye konuştu.

Yumurtayı yasak ettiğim
hastalarımdan 
özür diliyorum
Yumurtanın sağlığa zararlı olmadığına
dikkat çeken Kalp Damar Cerrahı Prof.
Dr. Bingür Sönmez, bugüne kadar
yumurtayı yasak ettiğim hastalarımdan
özür diliyorum dedi. 
Sönmez, “Çok sayıda açık kalp ameliyatı
yaptım, şöhret edindim ama bir gün
‘yumurta sağlığa zararlı değildir, bugüne
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Merhaba,

2. sayımızda süt konseyimizin
kuruluşunu konuşalım istedim.
Dilerim ki 12. sayımızda konse-

yin sektörümüze ne kadar faydalı oldu-
ğunu, piyasamıza düzen ve istikrar
getirdiğini yazarım. Ama kurulurken ve
kurulduktan sonra hakkında o kadar çok
spekülasyon yapıldı ki, bu dileğimin ger-
çekleşmesi bugünden biraz zor gözükü-
yor.
Gelişmiş ülkelerde süt konseyleri (Milk
Board’lar) süt piyasasını düzenlemek
amacıyla;
a) Arz talep dengesini kurarak piyasada
istikrar sağlamak,
b) Kısa, orta ve uzun vadeli üretim plan-
lamaları yapmak,
c) Müdahale fiyatını belirlemek,
d) Gerektiğinde Bakanlığın piyasaya
müdahale etmesini sağlamak,
e) Süt üretim kalitesini arttırmak,
f) Süt tüketimini arttırmak için projeler

geliştirmek,
g) Süt ürünleri ihracatını arttırmak için,
çalışmalar yapmak üzere kurulur.
Bu konseyler üretici, sanayici ve bakan-
lık temsilcilerinden oluşur.
Bizde de tüzüğe ilk baktığınızda öyle
gözüküyor. Ancak sanayiciler kuruluş
aşamasından beri o kadar çok müdaha-
le ettiler ki konsey kurulurken içi boş
kuruldu.
Biliyorsunuz kurulduğu günden bu yana
konsey hakkındaki söylentiler de durul-
madı. Yukarıda belirttiğim asli görevleri
yerine getirebilmek için tüm tarafların
eşit temsil ediliyor olması gerekir. Ama
maalesef bence bizim konseyimizde bu
sağlanamadı.
Bu konuyu daha iyi anlatabilmek için
kendi derneğimizden örnek vermek isti-
yorum;
Maalesef ne mutlu ki kuruldu dediğimiz
süt konseyimize TÜSEDAD derneğimiz
kabul edilmedi.

Türkiye’nin yüz akı olarak gururlandığı-
mız, A.B. standartlarında süt üreten, 50
baş ve üzeri kapasiteye sahip, milyonlar-
ca dolar yatırım yaparak bu sektörün
gelişimine önderlik etmiş  üreticilerden
oluşan, üyelerinin günde yaklaşık 500
ton süt ürettiği ve toplam yaklaşık
50.000 başlık sürüye sahip üreticileri
temsil eden TÜSEDAD derneğimiz bu
konseyde yer alamadı.
Derneğimiz Yönetim Kurulu olarak üye-
liğimizin kabulü konusunda 15 Mayıs
2009 tarihinde TÜGEM Genel Müdürü
Sayın Ali Karaca’ya yazı yazılmış ve
cevap alınamamıştır. 
Bir ay sonra tekrar 15 Haziran 2009 tari-
hinde 2.yazı gönderilmiş, ama yine
cevap alınamamıştır.
Şimdi sizlere sormak istiyorum; acaba
dünyanın neresinde bu işi kurumsal ola-
rak yapan, dünya standartlarında kalite
ve hijyenik süt üreten böyle büyük bir
grubunun kendi ülkesindeki konseyde,
temsil edilmediği görülmüştür?
Geçtiğimiz ay, TÜSEDAD’ın da kurucula-
rından olan, Sayın Ethem Sancak, Ulusal
Süt Konsey başkanlığına seçildi.
Kendisini tebrik ediyorum. Bu haber biz-
leri hem sevindirdi hem umutlandırdı.
Sayın Ethem Bey’in süt konseyine
TÜSEDAD’ın üyeliği ve yönetimdeki yeri-
ni alması için gerekli tüzük değişiklikleri
yapılması konusunda çalışmalar yapaca-
ğı inancını taşıyorum.�

Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

Turkish Konsey

kadar yumurtayı yasak ettiğim hasta-
larımdan özür diliyorum’ dediğim
zaman şöhretim daha da yükseldi.
Artık bana yumurtayı serbest bırakan
doktor diyorlar. Bu da benim çok
hoşuma gidiyor” dedi.

Yutav’lar nerelere geldi
Türkiye’de fuarcılığın çok hızlı bir
şekilde geliştiğini belirten  Bilimsel
Tavukçuluk Derneği Başkanı Prof.
Dr. Rüveyde Akbay da, “Fuarların
tarihi çok eskiye dayanıyor. Biz ilk,
yumurtanın yu’su, tavuğun ta’sını
aldık ve “Yutav” isminde bir  fuarla
başladık işe. Bugün Yutav’lar nerele-
re geldi. Bir çok ülkede fuarlara katıl-
dım. İnanın bizim fuarlarımızın
Hollanda’da ya da başka bir ülkede
yapılan fuarlardan hiçbir farkı yok.
Bugün fuarın yabancı katılımcı sayısı-
na baktığımızda artış olduğunu görü-
yoruz. Bu fuarın başarısını gösteriyor”
ifadesinde bulundu. 
Tarım ve  Köy İşleri Bakanlığı hima-
yesinde ve sektörün en önemli dernek
ve firmalarından oluşan bir dayanış-
ma kurulunun yönlendirici bilgileri
doğrultusunda organize edilen fuar,
87’si yerli 51’i yabancı olmak üzere
toplam 138 firmayı tek çatı altında
buluşturdu. 
Firmalara yeni pazar ve iş imkanı sun-
mayı hedefleyen fuar, sektörün önem-
li sorunlarının tartışıldığı panellerle
de ev sahipliği yaptı.�
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düşük seyrettiği bu aylarda eğer ki kendi
yemlerimizi üretemiyor olsaydık; belki
de birçok verimli hayvanımızdan feda-
karlık etmiş olacaktık. Zaten birçok üre-
tici ya hayvanlarını kestirerek ya da zor-
lukla elde ettikleri buzağılarını, yani
geleceklerini satarak ayakta kalmaya
çalışmadılar mı?

Peki1diğer1giderler,1ne1durumda?
Bunun yanında diğer önemli gider
kalemlerinden mazot, elektrik veteriner-
ilaç giderleridir. Özellikle bizim gibi
sulamalı tarım yapan üreticiler için elek-
trik borçları kabustan başka bir şey değil-
dir. Bunun için de çiftçilerimize ödeme-
de kolaylık sağlayacak, uygulamaların bir
an önce hayata geçmesini diliyoruz.

0,075’lik1süt1zamını1nasıl1karşıladınız?
Ülkemizde hayvancılığın ayakta kalabil-
mesi için süt en kritik noktalardan birisi-
dir. Sabırların taştığı yeter denilen yerde
süt fiyatlarına yapılan 0.075 kuruşluk
zam biraz olsun bizleri sevindirse de,
fiyat istikrarı ve pazar güvencesi sağlayan
bir kuruluşun eksiliğinden dolayı önü-
müzdeki aylarda süt fiyatları ile ilgili ger-
gin bekleyiş sürecektir. Ulusal süt konse-
yinin bu konudaki çalışmalarının olumlu
sonuçlanmasını diliyoruz.

Dünyada1 bu1 işler1 nasıl1 yapılıyor,1 neler
söylemek1istersiniz?
Dünyadaki ve Türkiye’deki hayvancılığı
karşılaştıracak olursak Türkiye’nin biraz
geride kaldığını belki de yeni gelişmekte
olduğunu görebiliriz. Tarım ve hayvancı-
lığımızı geliştirmek adına üreticileri karşı
karşıya değil yan yana görmek gerekir.
Bu konuda çiftçi çıkarlarını savunan ve
onlarla birlikte hareket eden kuruluşla-
rın varlığına ihtiyaç vardır. TÜSEDAD
gibi üretimi ve sürdürülebilirliği destek-
leyen kuruluşlarda üst makamlarca des-
tek görmeli ki, işletmeler karlı üretim
hedeflerini yakalayabilsinler.

Son1olarak1neler1eklemek1istersiniz?
Hayvansal ürünler özelliklede yüksek
besleme değerine sahip mucize besinimiz
süt tüketimi arttırıcı projelerle destek-
lenmelidir.Tüketim özendirilmeli sütün
sadece çocuklar için değil herkes için
yararlı olduğu anlatılmalıdır.
Kısacası sütümüz tüketiciyi beslediği
kadar üreticiyi besleyememiştir. Umut
ediyoruz bundan sonra sistemli, istikrarlı
ve sağlam piyasa koşullarında karlı üre-
timlerimiz olur.
Hayvanlarımız bizim geleceğimiz gelece-
ğimizi karartmak yerine yavaş yavaş
aydınlığa doğru götürelim.
Bu vesile ile TÜSEDAD üyelerine ve
tüm üreticilere  işlerinde kolaylık, hakla-
rını tam bir şekilde alabildikleri bol
kazançlar dilerim.�

Dergimizin1okurları1için1Kemal
Bey1Çiftiği’ni1 tanıtır1mısınız?
Ticari adıyla Akçakaya Tarım

Makinaları ve Hayvancılık San. Tic.
Ltd. Şti. olan Kemal Bey Çiftliği
Tekirdağ İli Çorlu ilçesi Kırkgöz
köyünde 12 dönüm arazi üzerine
kurulmuştur. 
Çiftlik sahibi Erol Akçakaya aileden
gelen geleneği sürdürerek önceki yıl-
larda sadece tarımsal üretim yapılan
çiftliğini, 2003 yılında hayvancılık sek-
törüne dahil etmiştir.
İlk etapta dört hayvanla hayvancılık
faaliyetine başlayan çiftliğimiz bölge-
den tüm sağlık kontrolleri yapılarak
toplanan hayvanlarla yavaş yavaş
büyümeye başlamıştır.
Gerek dışarıdan toplanan gerekse
kendi düveleriyle hayvan mevcudu
artan çiftliğimizin bugünkü hayvan
sayısı 815 baştır. Çiftliğimiz kazandık-
ça büyüyecek, gün geçtikçe kendini
geliştirmeye devam edecektir. 

Süt1 üretiminizden1 bahseder1misiniz?
Süt1üretimine1büyük1önem1verdiğinizi
biliyoruz!
İşletmemizin en temel prensibi kaliteli
süt üretimidir. Kaliteli süt üretmenin
yolu sağlıklı hayvanlarla mümkündür.
Ürettiğimiz sütteki kalite kriterleri
olan hastalıktan arilik, bakteri oranı,
somatik hücre, yağ, protein, km değer-
lerinin uygunluğu sürümüzün sağlıklı
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
değerlerin kontrollerini tedarikçisi
olduğumuz süt firmasının yanında
kendimiz de kontrol ederek garantili
bir üretim yapmış oluyoruz.

Yem1 fiyatları1 konusunda1neler1 söyle-
yeceksiniz?
Hayvancılık işletmelerinin en önemli
gider kalemlerinden biri yem rasyonu-
nu oluşturan kaba ve kesif yemlerdir.
Bu yemlerin işletmeler tarafından üre-
tiliyor olması ile satın alınması arasın-
da ciddi ekonomik farklar vardır.
Dokuz aydır içinde bulunduğumuz süt
fiyatları göz önüne alınacak olursa,
yemlerin tamamını dışarıdan tedarik
eden işletmelerin çok zor durumda
oldukları görülmektedir. Verimli inek-
lerini satmak zorunda kalan, borçları
yüzünden çiftlik kapatma noktasına
gelen işletmeler görmekteyiz.

İşletmenin1kendi1yem1ihtiyacını1karşı-
laması1çok1önemli…
Bir işletmenin en önemli gider kalemi
olan yem hammaddelerini karşılaması
çok önemlidir. İşletmemize ait arazi-
lerde kaba yemlerden yonca silajı,
mısır silajı ve saman, kesif yemlerden
arpa, buğday (kepek), kanola bitkileri-
ni yetiştirmekteyiz. Süt fiyatlarının

Çiftlik kapatma noktasına 
gelen işletmeler var!

AkçakayaCTarımCMakinalarıCveCHayvancılık’tanCZiraat
MühendisiCMerveCVatanseverCsorularımızıCyanıtladı.CEn
önemliCprensiplerininCkaliteliCsütCüretimiColduğunuCvur-
gulayanCVatanseverCgidişattanCşikayetçi:C“VerimliCinek-
leriniCsatmakCzorundaCkalan,CborçlarıCyüzündenCçiftlik
kapatmaCnoktasınaCgelenCişletmelerCgörmekteyiz”Cdiyor.
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merkezi satan firmalardan alınan ahır
planlarıyla veya üç beş örnek işletme
dolaşıp işletmelerin beğendiğimiz taraf-
larını kopyalayarak iyi bir işletme kurula-
bileceği yanlış inancından uzak durmak
istiyorduk. Nihai olarak karar verdiğimiz
yerleşme planı 24. taslak oldu. Tasarım
aşamasında özellikle büyük işletme tec-
rübesinin güçlü olduğu ABD’den,
Avustralya ve Yeni Zelanda’dan danış-
manlarla çalıştık. Sanıyorum, tasarım
aşamasının en önemli özelliği genel
müdür olarak benim ve kilit durumdaki
yönetici arkadaşlarımın projenin başın-
dan itibaren işin içinde olmamızdır.
Danışmanları iyi yönlendirerek, kendi
bilgi ve tecrübelerimizle onların görüşle-
ri arasında verimli sentezler oluşturarak
ilerledik. Bugün de işletmemizin en
önemli özelliğinin, yöneticilerimizin yal-
nız ülkemizi değil dünyadaki gelişmeleri
de yakından takip etmeye önem verme-
leri olduğunu düşünüyorum. 
80 ton süt üretiliyor, hedef 160 ton Yatı-
rımı 2400+2400 olarak iki aşamaya böl-
dük. İlk aşama Ekim 2008’de tam kapasi-
teye ulaştı. 7 Temmuz 2006’da inşaata
başlandı. Aralık 2007’de 1100 adet gebe
düve Amerika’dan ithal edildi ve bu sürü
ile Ocak 2008 de üretime başlandı.
Haziran 2008‘de Amerika’dan 1700 adet
gebe düve daha ithal edilerek toplam
2800 adet sağmala ulaşıldı. Ağustos 2009

tarihi itibariyle işletmede 2400 sağmal
yanında değişik yaşlarda 1600 adet dişi
hayvan bulunmaktadır. Sağılan 2400
inekten günde ortalama 80 ton süt elde
ediliyor. 2011 yılı için hedeflenen 4800
sağmal kapasiteye ulaşıldığında günde
160 ton civarında süt üretilecektir. 
2400 sağmal hayvanlık ilk aşamanın yatı-
rım tutarı 50 milyon doları geçti. Bu tuta-
rın yaklaşık yarısı için Denizbank’tan
proje kredisi kullanıldı. Yatırım kararı
verildiğinde nasıl TİGEM işletmelerinin
özelleştirilmesi bir fırsat oluşturduysa,
aynı yıllarda Denizbank’ın özel sektör
bankası olarak tarım bankacılığına odak-
lanması da bizim için önemli bir firsat
oldu. Denizbank projemize inandı ve
Türkiye’de hayvancılık alanında tek işlet-
meye verilen en büyük tutardaki krediyi
veren banka oldu.

İşletmenizin1misyonu1nedir?
AtaSancak’ın temel amacı, “Dünya stan-
dartları üzerinde damızlık yetiştiriciliği
ve süt üretimini kaliteli, verimli ve sağlık-
lı şekilde yapmaktır”.

Bu1kadar1 inek1 için1yemi1nereden1 temin
ediyorsunuz?
İşletmenin kaba yem gereksinimi (yonca,
silajlık mısır, fiğ otu vb.) işletme arazisin-
den, piyasadan ve sözleşmeli üretim
modeli ile çevre çiftçilerden karşılıyoruz.

Tüm yem ihtiyacımızı kendimiz ekip
biçelim diye bir stratejimiz yok. Kritik
olarak hesapladığımız tutarda kaba yemi
kendimiz üretmeyi planlıyoruz. Sözleş-
meli üretimle ürettirdiğimiz ürünlerin
ekim ve hasat faaliyetlerini çok yakından
izliyor ve yönlendiriyoruz. Modern bir
işletmede kaba yem kalitesinin süt üreti-
mindeki etkisini çok önemsiyoruz. Süt
üretimindeki başarının uygun miktarla-
rın uygun şekilde karılmasının ötesinde,
karışıma giren hammaddenin kalitesiyle
bağlantılı olduğunu biliyoruz ve bu konu
üstünde titizlikle duruyoruz. Kesif yem
için kendi hazırladığımız karışımı yakını-
mızdaki yem fabrikalarında özel olarak
ürettiriyoruz.

İşletmenizde1kaç1kişi1istihdam1edilmek-
tedir?
İşletmede 7 zooteknist, 4 veteriner
hekim, 3 tarla bitkileri uzmanı, 3 mali
işler uzmanı, 6 tekniker, 2 teknisyen ve
110 işçiden oluşan toplam 133 çalışan
var. İlginç bir tesadüf olarak ben ve mali
işler müdürümüz dahil, çalışanlarımızın
çoğu çevre ilçe ve köylerden. İkinci
aşama yatırımın da tamamlanmasıyla
birlikte 200 kişiye istihdam sağlanmasını
planlıyoruz.

İşletmenizde1ne1gibi1tesisler1bulunuyor?
Hayvansal Üretim, Hayvan Sağlığı, Mali

Bu1 ölçekte1 bir1 yatırıma1 nasıl
karar1 verdiniz? Urfa’daki
KoçAtaSancak A.Ş. ortaklığı

sona erdikten sonra Ata Holding A.Ş.
ve Sancak A.Ş büyük ölçekli, modern,
örnek bir işletme kurmaya karar verdi-
ler ve eşit ortaklıkla ATASANCAK
ACIPAYAM TARIM İŞLETMESİ
A.Ş.’ni kurdular. TİGEM işletmeleri-
nin özelleştirilmeye açılması fırsatın-
dan yararlanmaya karar veren ortaklar
katıldıkları ihalelerden Acıpayam
İşletmesi ihalesini kazanarak şu anda
işletmenin kurulu olduğu TİGEM ara-
zisini 2004 yılı aralık ayında 30 yıllığına
kiraladılar. İşletmenin bulunduğu ara-
zinin büyüklüğü 24 bin dekardır.
İşletme binaları 800 dekar arazi üzeri-
ne kurulmuştur. Yaklaşık 4 bin 200
dekar arazide sulu tarım, 5 bin dekar
arazide de kuru tarım yapılarak yem
bitkileri üretimi gerçekleştirilmekte-
dir. Ayrıca ıslah edilmeyi bekleyen 10
bin dekar mera arazisi bulunmaktadır.
Ortaklar hem ölçek ekonomisinin
getireceği verimlilik etkisinden yarar-
lanmayı hem de ülkemiz için stratejik
önem taşıyan süt sektörü için iyi bir
örnek oluşturmayı önemli buluyorlar.
Hepsinin Ata Sancak büyüklüğünde
olması gerekmez tabii ki, ancak sektö-
rümüzün gelişmesi için daha çok sayı-
da modern işletmeye ihtiyacımız oldu-
ğu, özellikle küçük işletmelerin kendi
aralarında birleşmeye özendirilmesi-
nin ne kadar önemli olduğu biliniyor.
İyi örneklerin artması, mevcut iyi
örneklerin desteklenmesi hepimizin
arzuladığı bir durum. Nitekim
AtaSancak A.Ş.’nin iki yönetim kurulu
üyesi TUSEDAD’ın kuruluşunda
öncü görev üstlendiler ve AtaSancak
derneğimizin faaliyetlerini destekle-
meye devam ediyor. 

Projenin1özellikleri1neler?1Hangi1aşa-
malardan1 geçerek1 bu1 günlere1 geldi-
niz?
Yatırım kararını verdiğimizde
“büyük” bir işletme kuracağımızı bili-
yorduk ancak “ne büyüklükte” ve
“nasıl” sorularının cevabını vermemiz
iki seneye yakın sürdü. Yatırımın en
önemli aşamasının “tasarım” aşaması
olduğuna inanıyorduk. Çünkü ülke-
mizde hem büyük işletme kurma tec-
rübesi çok sınırlıydı hem de süt sağım

BüyükCölçekteCve
modernCdamızlıkCsüt
işletmesiCörneği,
AtaSancakCAcıpayam
TarımCSanCveCTic.CA.Ş.
GenelCMüdürüCZiraat
MühendisiCLütfiCKaşlı,
“büyükCveCmodern”
işletmeninCsırlarını
TÜSEDAD’aCaçıkladı.C

Modern süt işletmesi örneği:

AtaSancakAtaSancak
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İşler ve Bitkisel Üretim ana süreçlerini
yönetmek üzere dört ana bölümümüz
var. Bitkisel üretimi ayrı bir kar merkezi
olarak yönetiyoruz. Ana birimlerimiz
Düve Yetiştirme, Buzağı Büyütme,
Sağmal Hayvanlar ve Sağımhane ve Yem
Hazırlama. 
Sağmal Hayvan ve Sağımhane biriminde
her biri 600 baş kapasiteli 4 adet sağmal
inek ahırı, 550 baş kapasiteli 1 adet kuru
inek ahırı ve yine 500 baş kapasiteli özel
ihtiyaç ahırı bulunmaktadır. Mevcut kap-
asiteye göre tüm sağmal hayvanların
günde üç kez sağılması esası ile 2x50‘lik
bir adet paralel sistem sağımhane ve
hasta, yeni doğum yapmış hayvanların
sağılması için de 2x10’luk bir adet hasta
hayvan sağımhanesi bulunmaktadır.
İşletmede her biri 100’er tonluk iki adet
süt depolama tankı yapılmıştır. Üretilen
çiğ süt işletme bünyesindeki laboratuar-
da günlük olarak analiz edildiği gibi
akredite laboratuarda da haftalık olarak
analiz edilmektedir. 
Bilgisayar sistemimiz ve RFID özellikli
bir yazılıma bağlı olan süt sağım tesisi
sayesinde işletmede kayıt ve hayvan taki-
bi detaylı bir şekilde yapılmaktadır.
İşletme üretime başladığı günden beri
yüzde 3,8 ortalama yağ yüzde 3.35 ortala-
ma protein, 3000 altında bakteri ve 100
bin altında somatik hücre sayısı ile çalış-
maktadır. 

İşletme bünyesinde her biri 200 hayvan
kapasiteli olmak üzere toplam 3 adet
kafesli yeni doğan buzağı ahırı ve 2000
hayvan kapasiteli genç hayvan ahırları
mevcuttur. Yeni doğan buzağılar 60 gün-

lük ilk büyütme periyodunda hasta hay-
van sağımhanesinden elde edilerek pas-
törize edilmiş kolostrum ve süt ile besle-
nirler. Böylelikle bir yandan işlenmek
üzere dışarıya satılan sütün içerisine

antibiyotik ve ağız sütü karışmaz iken
bir yandan buzağılar en sağlıklı şekilde
beslenmektedir. Hastalıklardan arî
olan işletmede erkek hayvanlar piyasa
koşulları ve kapasite kullanımına bağlı
olarak 20 günlük iken veya sütten
kesim sonrasında satışa sunulmakta-
dır. 
Asıl işimizin dışında sayılabilecek
işlerle dikkatimiz dağılsın istemiyoruz. 
2000 adet genç hayvan kapasiteli düve
yetiştirme biriminde dişi hayvanlar 60
günlükten gebeliklerinin son iki ayına
kadar büyütülmekte bu esnada düzen-
li olarak boy ve canlı ağırlık artışları
takip edilmektedir. Amacı dünya stan-
dartlarının üzerinde damızlık üretmek
olan işletmede genç hayvan yetiştirici-
liği azami hassasiyet ve özen göstere-
rek yapılmaktadır.
Yem hazırlama biriminde günlük orta-
lama 200 ton yem karıştırılmaktadır.
Lüks restoranlarda bulunan mutfak
düzenine benzer bir düzende, özenle
ve gelişmiş teknolojiden faydalanarak
her gün taze yem işletmedeki tüm hay-
vanlara servis yapılmaktadır. Süt sağı-
mında olduğu gibi bu birim de işletme
bünyesindeki laboratuarda günlük
analiz hizmetinden faydalanmakta ve
aylık olarak akredite laboratuarlarda
analizler yapmaktadır. 

Sütünüzü1nereye1satıyorsunuz?1
Tahmin edilebileceği gibi hem miktar
hem de kalite avantajı nedeniyle sütü-
müzü satmakta bir zorluk yaşamıyo-
ruz. Coğrafi yakınlık, ulaşım masrafla-
rının önemi, fiyat avantajı ve istikrarlı
ödeme nedenleriyle sütümüzü Pınar’a
satıyoruz. Bütün süt işleme sanayi şir-
ketleri bizim için değerli; Pınar benim
de içinden yetiştiğim önemli bir okul.
İlişkilerimiz-den çok mutluyuz. Bizim
için işleme sanayi ile olduğu kadar
bizim dışımızdaki modern işletmeler
ile de iyi ilişkiler ve işbirliği çok önem-
li. 
Sektörle, sektörün gelişmesi ve gelece-
ğiyle ilgili neler söylemek istersiniz?
Sektörde sağlıklı, kaliteli süt üreten
işletmelerin artması ülkemizin, özel-
likle çocuklarımızın geleceği açısından
hayati önem taşıyor. Tüm üreticileri-
mizin istikrarlı bir gelire kavuşmasını
sektörün devamlılığı ve yeni yatırımla-
rın artması için önemli görüyoruz. Süt
Konseyi’nin kurulmuş olması bu
bakımdan önemli bir şanstır. 
Bu şansı iyi değerlendirmek için sektö-
rün bütün ilgili tarafları arasında yapı-
cı bir diyaloga, herkesin  katkısına ve
iyi niyetli gayretlerine ihtiyaç var.
Sektörde üreticilerin örgütlenmesine
ve üreticiler arasında gelişmiş bir işbir-
liğine çok önem veriyoruz. 
Devlet politikalarının istikrarlı bir
biçimde kaliteli sütü, sağlıklı hayvan
yetiştirmeyi, ve küçük işletmeler arası
birleşmeleri özendirmeyi daha da öne
çıkarmasının önemine inanıyoruz.
Ülkemiz için stratejik önemi olan ve
geleceği parlak bir sektörde yer
almaktan çok mutluyuz.�
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GÜNCEL

TÜSEDAD yaptığı açıklamada
sunumun amacını şu sözlerle ifa-
delendirdi: “Süt, halkımızın gele-

neksel olarak zaten tükettiği ancak son
dönemde reklamlarla farklı içeceklerin
yerine geçmesi ile genç, yetişkin ve eriş-
kinlerin hatta çocukların tüketmeyi
unuttuğu, fakat yeri doldurulamayan
temel bir besin maddesidir.
Alın terimizle ürettiğimiz SÜT’ün, ülke-
mizde kişi başına düşen ortalama tüketi-
mi gelişmiş ülkelerin ortalamasının
oldukça altındadır. Daha sağlıklı bir top-
lum için besin değerleri bakımından
SÜT’ün her yaş grubunda mutlaka tüke-

tilmesi gerekmektedir. Her insan 1 yaşı-
na kadar anne sütünü, bir yaşından sonra
yaşamı boyunca günde ortalama 2 su bar-
dağı sütü mutlaka tüketmelidir. Bunu
sağlamak önce bilinçli bireyler ve bilinçli

bir toplumla mümkündür.”
Açıklamada, “Sunumun daha geniş kit-
lelere ulaşabilmesi amacıyla, sizlerin de
bu sunumu sevdiklerinizle, dostlarınızla
ve arkadaşlarınızla paylaşarak daha

geniş kitlelere yayılmasında yardımcı
olmanızı ümit ediyoruz” isteğinde bulu-
nuldu. “Doğanın Mucizesi Süt” sunu-
muna www.tusedad.org adlı kurumsal
web sitesinin ana sayfasından ulaşabilir,
bilgisayarınıza indirerek herkesle pay-
laşabilirsiniz. �

Yem sektörünün lider ve öncü
kuruluşlarından Matlı 2009
yılında Turgutlu’da açtığı

Türkiye’nin en büyük yem üretim tesisin-
den sonra yatırımlarına tüm hızıyla
devam ediyor. Matlı A.Ş. yapımına başla-
nan çorlu tesisleriyle 2010 yılında Trakya
bölgesinde yem üretimini başlatmayı
planlıyor. Fabrika teknolojilerine yaptığı
yüksek yatırımlarla yem sektörünün
Türkiye’de değişmesine öncülük eden
Matlı, bunun sonuçlarını sahaya yansıt-
masıyla son 5 yılda sektörün en hızlı
büyüyen firması oldu.
Matlı A.Ş.’nin Karacabey, Konya ve
Turgutlu’dan sonra 4. yem üretim üssü
olacak olan Çorlu yem tesislerinde saatte
40 ton yem üretilecek. 40 bin metrekare
alan üzerine kurulacak tesiste 6 bin met-
rekare hammadde depolama imkânı ola-
cak. Ayrıca Trakya bölgesinde üretilen
yağlı tohumlara uygun bir yağ tesisinin
de düşünüldüğü proje, 2010 yılında
tamamlanacak.�

Matlı yem sanayi 
2010’da Trakya’da 

“Doğanın mucizesi süt”
sunumunu, mutlaka görün!

BirCsivilCtoplumC
kuruluşuColanCTümCSüt,
Et,CDamızlıkCSığır
YetiştiricileriDerneği
(TÜSEDAD)C
tarafındanChazırlanan
“DoğanınCMucizesiCSüt”
adındakiCsunum,C
1CmilyonCe-postaC
adresineCgönderildi.

Sunumda değerli bilgilerin yanında, daha sağlıklı bir toplum için besin değerleri
bakımından sütün her yaş grubunda mutlaka tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Önder Matlı (sağda), Raferans Gazetesi
tarafından dağıtılan “2008 Hızlı Balık

Ödülleri”nden alırken görülüyor...
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BAŞTAN SONA

Derneğimiz TÜSEDAD'ın tanıtımı ve sektörümüzde faaliyet gösteren firma-
larla daha yakın bir işbirliği içerisinde olabilmek amacıyla düzenlemiş
olduğumuz tanıtım paketimiz çok ilgi görmüş ve birçok firma bu pakete
iştirak etmiştir. Bu paketin bir parçası olan Anadolu Hayvancılık Fuarı (7-11
Ekim) alanında sınırlı sayıda yer kalmıştır. Birinci tanıtım paketimize hala
iştirak etmek isteyen firmalar TÜSEDAD Dergimizin 30. sayfasındaki paket
tanıtımı yazısını inceleyebilirler. Ayrıca birinci sayısını başarıyla çıkartmış
olduğumuz TÜSEDAD Dergimize ilan vermek için çok talep almış bulun-
maktayız. Sadece dergi ilanı vermek isteyen firmalar için aşağıda dergi
reklam bedelleri belirtilmiştir. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder
çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Atilla CELEP
TUSEDAD GENEL SEKRETERİ

Dergi reklam bedeli olarak ,
Tek sayı ya da 6 sayılık blok satış yapılacak olup , ön görülen satış bedelle-
ri aşağıdadır.
11..  AArrkkaa  kkaappaakk  ::  
TEK SAYI : 2.000 TL + KDV / 6 SAYI 1.500 TL * 6 = 9.000 TL + KDV
22..  ÖÖnn  ––  aarrkkaa  kkaappaakk  iiççii  ::  
TEK SAYI 1.500 TL + KDV / 6 SAYI 1.250 TL + KDV = 7.500 TL + KDV
33..  İİçç  SSaayyffaallaarrddaa  ttaamm  ssaayyffaa  rreekkllaamm  ::  
TEK SAYI 1.250 TL + KDV / 6 SAYI 1.000 TL + kdv = 6.000 TL + KDV
44..  İİçç  ssaayyffaallaarrddaa  11//  22  ssaayyffaa  rreekkllaamm  ::  
TEK SAYI 750 TL + KDV / 6 SAYI 500 TL + KDV = 3.000 TL + KDV

TÜSEDAD Üye Başvuru Formu Başvuru Tarihi:

Tüzel Kişi ise

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 :

İşletme Bilgileri

Mevcut Hayvan Kapasitesi :

Mevcut Sağmal Sayısı :

Hedeflenen Sağmal Sayısı :

Günlük Süt Üretim Miktarı :

Hedeflenen Süt Üretim Kapasitesi :

İşletmeniz İçin Gelecekte Ulaşmak İstediğiniz Kapasite Hedefiniz Nedir ve 
Bu Hedefe Ne Kadar Zamanda Ulaşmayı Planlıyorsunuz?

TTÜÜSSEEDDAADD    
TTüümm  SSüütt,,  EEtt  vvee  DDaammıızzllııkk  SSıığğıırr  YYeettiişşttiirriicciilleerrii  DDeerrnneeğğii  
Abide-i Hürriyet Cad. Arpa Suyu Sok.  Dikra Apt. No:4 D:3 34380 JiKli / Istanbul   
Tel:    212 219 07 77    Faks: 212 219 07 78   tusedad@tusedad.org     www.tusedad.org

Tüm Süt, Et ve Damızlık SıHır YetiKtiricileri
DerneHi (TÜSEDAD) Yayın Kurulu

N. ADNAN YILDIZ
ATİLLA CELEP
NEJAT DEVECİ

EREM Yayıncılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Jti.
adına Sahibi ve Sorumlu Yazı IKleri Müdürü

ÖZHAN EREM

Yayın Koordinatörü

NİHAT ÇELİK

Haber Merkezi

ŞENGÜL KIRMIZITAŞ

Reklam Koordinatörü

TUĞÇE NAROĞLU

Grafik Tasarım

TUNCAY KÖKSAL

Abone Servisi

BANU TUTMAZ

Baskı

PORTAKAL BASIM
0212 332 28 01

EERREEMM  YYaayyıınnccııllııkk  vvee  TTaannııttıımm  HHiizz..  LLttdd..  JJttii..
Eski Büyükdere Cad. No: 75 
34460 Maslak-ISTANBUL
Tel: 0212 346 26 26 Fax: 0212 346 26 60
www.eremyayincilik.com

Yerel Süreli Yayın - 2 Ayda Bir Yayınlanır

Sektörün  sesi
TÜSEDAD’ta siz de olun...

1

2 3

4
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