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ASİL ve yedek yönetim 
kurulu üye listesi; 

Sayfa 27’de

Sayfa 3’te

Adnan YILDIZ
TÜSEDAD 
Yönetim Kurulu Başkanı

Çarşambanın 
gelişi, perşembeden

bellidir!

Setbir Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan görevini 
Ali Güler’e devretti

Sayfa 27’de

Kurucu üyelerimizden 
Ethem Sancak Ulusal Süt

Konseyi Başkanlığı 
görevinden ayrıldı

Et ithalatı fiyat ateşini düşürür
ancak sorunu çözmez!

YEŞİL ve suca zengin yemlerin

havasız ortamda süt asidi 

bakterileri yardımıyla 

fermantasyona uğratılması,

yani ekşitilmesi yoluyla 

saklanması esasına dayanan

yem saklama yöntemine 

silaj, bu yöntemle elde edilen

yemlere de silo yemleri 

adı verilir.

Yrd. Doç. Dr. Fisun KOÇ

Sayfa 10’da

Sektör paydaşlarına açık davet
“Düşünce Grubu Oluşturalım!”
BU SAYIMIZ ile yayın hayatımızdaki ilk yılı-
mızı tamamlamış oluyoruz. Haklı gururumu-
zu da sizlerle paylaşmak derneğimiz adına
bizleri bundan sonrası içinde heyecanlandırı-
yor, motive ediyor.

Yaklaşan kaba yem döneminde silaj ve silaj yapımı

G
EÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıl-
larında başlayan çiğ süt
fiyatlarındaki düşüş ve yem

fiyatlarındaki artış nedeniyle yakla-
şık 300 bin adet kayıtlı, 1 milyon adet
kayıtdışı süt veren inek kesilmiştir.
Doğal neticesi olarak doğurgan
annelerin olmadığı yerde yavrular-
dan söz edilemez. Bugünkü arz
eksikliğinin nedeni 1 yıl öncesine
dayanmaktadır.
İthal et getirilmesi bugünkü fiyatları
düşürmek anlamında bir çözüm gibi
gözükmekle beraber uzun vadede
üreticinin tamamen bu işten çekil-
mesine neden olacaktır.
Et fiyatlarının yükselmesinin diğer
sebepleri ise;
• Piyasayı düzenleyen ve üreticiyi
destekleyen Et-Balık Kurumu’nun
özelleşmesi,

• Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl-
gelerimizde terör nedeniyle merala-
rın üreticilere kapatılması,
• Meralarımızın ıslah edilememesi,
• Mera imkanı bulamayan üreticile-
rin yem ve bakım masraflarının art-
ması, 
• Kâr edemeyen küçük üreticilerin
bu işten çıkarak kentlere göç etmesi,
• Ülkemizde özellikle etçi hayvan
ırklarının olmaması,
• Küçükbaş hayvancılığın yeterince
desteklenmemesidir.

ÇÖZÜM; Hayvancılığın süreklilik
arz eden bir sektör olmasından hare-
ketle, tüm bu yukarıda saydığımız
nedenlerin bir bütün olarak ele alın-
ması kısa-orta ve uzun vadede yapı-
lacak düzenlemelerin bir an önce
planlaması gerekmektedir.

ULUSAL
Süt
Konseyi 
basın 
bülteni;

Sayfa 3’te

Kendimizi ve hayvanlarımızı 
her zaman tehdit eden 

bir hastalık: Kuduz

ÜLKEMİZ kuduz
açısından 
endemik ülke 
olarak kabul 
edilmektedir…
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BAŞKAN’DAN

sıra ülkemizde yapılan süt sığırcılığının
maalesef hala ağırlıklı bölümünün “Dam
Hayvancılığı” tarzında yapıldığı da yadsı-
namaz gerçektir. Bu gerçekler dikkate
alındığında çalışmaların söylendiği gibi
1-2 sene sürebileceği doğrudur. Ancak,
sektöründe beklemeye tahammülü
olmadığı ayrı bir gerçektir.

2.temel eksik, süt taban fiyatının oluşu-
munun tespiti için her 3 ayda bir yapılan
ihale şeklidir. Yaşanan son olaylar ihale
şeklinin iflas ettiğini ispat etmiştir. İhale
şeklide hemen revize edilmelidir.
Bu iki temel eksiğin hemen düzeltileme-
mesi durumunda tüm paydaşların, yani,
ülkenin zarar göreceği de yadsınamaya-
cak bir gerçektir.
Teknoloji kullanarak, işletme mantığı ile

çalışan çiftliklerimizin bir araya gelerek
oluşturduğu derneğimiz Tüsedad’ın
önerisi acilen bir “Düşünce Grubunun”
oluşturulması ve yukarıda bahsettiğimiz
2 temel eksik hakkında mükemmeli
yaratacağım diye beklemenin yerine
önce makullerde buluşmaya çalışmak
ve uygulamalar neticesinde oluşacak
eksikleri düzelterek mükemmeli yakala-
mak olmalıdır.
Düşünce Grubu da bize göre şöyle oluş-
malıdır;
- Bakanlığımızdan, Hayvancılık Dairesi
başkanlığında,
- Süt sanayicisini temsilen bir üye (Asüd
veya Set-Bir’den bir temsilci)
- Küçük çaplı süt işleyen grubu, mandı-
raları, temsilen bir üye
- Çiğ süt üreticilerini temsilen Süt Üreti-
ciler Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Merkez Birliği, Köy - Koop veya Hay-
Koop’tan (en fazla üyeye sahip olan) bir
üye
-Çiftlikleri temsilen Tüsedad’dan bir üye
- Ulusal Süt Konseyinden Üniversiteyi
temsilen bir üye
Gecikilmiş olmak, hiç başlamamaktan
daha iyidir diye düşünüyorum.

Saygılarımla. ■

Adnan YILDIZ
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Sektör paydaşlarına açık davet
“Düşünce Grubu Oluşturalım!”

Mayıs - Haziran 2010

Merhaba,

Bu sayımız ile yayın hayatımızdaki
ilk yılımızı tamamlamış oluyoruz.
Haklı gururumuzu da sizlerle

paylaşmak derneğimiz adına bizleri
bundan sonrası içinde heyecanlandırı-
yor, motive ediyor.
Sektörde yaşanan olumlu gelişmeleri
sizlerle paylaşmak çok isterdim. Ancak,
geçtiğimiz Mart ayı sonunda ve Nisan
ayının hemen başında yaşanan süt
taban fiyatının tespitindeki olumsuzluk-
lar ülke hayvancılığımızın maalesef
henüz olması gerekenin çok ama çok
gerisinde olduğunu gösterdi.
Uzlaşma sağlanması konusunda
Bakanlığımızın gayretlerini takip ettik,
biliyoruz. Her ne kadar tavsiye kararı

almasının ötesinde bir yaptırımı olmasa
da Ulusal Süt Konseyi de çaba harcadı.
Bütün bu yaşananlar ve geçmişteki
hatalar yan yana gelince 2 temel eksiği-
miz ortaya çıkıyor.

1.temel eksik, hep söylediğimiz gibi, süt
taban fiyatının oluşumunun belli bir kri-
tere endekslenememiş olması. Bu krite-
rin yem hammadde fiyatları olduğu da
kesindir. Kesindir, çünkü işletmelerin
aylık giderleri içerisinde yem hammad-
de fiyatları yaklaşık % 70’leri oluştur-
maktadır. Bu söylemimizin kabul gördü-
ğünü ve üzerinde kapsamlı bir çalışma-
nın Ulusal Süt Konseyi+Üniversiteleri-
miz işbirliği ile yürütüldüğünü de biliyo-
ruz ve takip ediyoruz. Ülke coğrafyası-
nın büyüklüğü ve farklılığı bunun yanı

Kuduz virüsü sağlam deriden geçe-
mez, ısırılan veya virüsle temas eden
hayvanların hastalığa yakalanma oranı
salyadaki virüs yoğunluğu, yaranın
derinliği ve bölgedeki sinir ağı ile
yakından ilgilidir. 
Bulaşmada önemli rol oynayan karni-
vorların (tilki, köpek, kedi, çakal….)
kuduz belirtisi göstermeden önceki
yaklaşık 12 gün boyunca  salyalarında
virüs bulunması hastalığın yayılımında
son derece önemli bir noktadır. Özel-
likle ilkbahar,  yaz sonu ve sonbaharda
hastalığın oluşumunda artış görül-
mektedir.

Hangi belirtiler kuduzdan 
şüphe ettirir? 
Hastalığın oluşumu virüsün vücuda
girme noktasına (beyne uzaklığına) ve
alınan virüsün yoğunluğuna bağlı ola-
rak değişebilir. Genelde 3 hafta ile 6 ay
arasında hastalık belirtileri oluşur.
Aşırı salya, davranış değişiklikleri, sese
ve hareketlere karşı duyarlılık artışı, sık
sık böğürme, gıda niteliğinde olmayan
maddeleri (yemlik, kova, zincir, demir
veya tahta parçaları) kemirme – ısırma,

kızgınlık ve çiftleşme isteği artışı,
sürekli dışkı ve idrar yapma pozisyonu
alması, şuursuz hareketler ve saldır-
ganlık dikkati çeker. Saldırganlık formu
hızlı bir şekilde aniden felç formuna
dönüşür ve bazen saatler içersinde
hayvan ölür. 
Felç formunda yürürken tökezleme,
sağa sola sallanma, öne doğru felcin
ilerlemesi, hayvanın dış uyarımlara
cevap vermemesi, aşırı salya gelmesi,
ses kısıklığı, hayvan esnermiş gibi
sürekli ağzını açması son dönemde
tam felç ve bir hafta -10 gün içersinde
ölüm oluşur.

Kuduz kesin klinik tanı zor olan ama
en küçük bir sinirsel belirtide dahi göz
önüne alınması gereken bir hastalık-
tır. Özellikle kurşun zehirlenmesi, sinir
sistemini etkileyen diğer zehirlenme-
ler, enfeksiyonlar ve metabolik hasta-
lıklarla karıştırılabilir. Bu nedenle mes-
lektaşlarımın sinirsel belirti gösteren
hayvana yaklaşırken gerekli koruyucu
önlemleri (maske, gözlük, eldiven…)
aldıktan sonra muayene etmelerini
tavsiye ederim.

Hastalığın kesin tanısı için hayvanın
başı veya beyninin uygun koşullarda
laboratuara gönderilmesi gereklidir.
Kuduz şüpheli bir ısırık mevcut ise
bölge bol sabun ile yıkanmalı taki-
ben uygun bir antiseptikle temizlen-
melidir. 
Hastalıktan korumada temel kural işlet-
me içersine yabani hayvan girişinin
engellenmesi, kemirgen mücadelesi-
nin yapılmasıdır. Hastalığın yoğun
görüldüğü bölgelerde hayvanlara
kuduz aşısı uygulanmalıdır.

Yalnızca insan sağlığını değil hayvan
sağlığında şiddetle tehdit eden kuduz
hastalığına karşı siz değerli hayvan
yetiştiricilerimizin bilinçli olması,
yakın çevresindeki kişileri de bilinçlen-
dirmeleri son derece önemlidir.
Sinirsel veya davranış bozukluğu gös-
teren hayvanlarınız olduğunda, önce-
likle kendi ve yakınlarınızın sağlığını
riske atmadan derhal veteriner hekim
meslektaşlarıma haber vermeyi unut-
mayın. Sağlıkla, bereketli bol kazançlar
dilerim.
Saygılarımla… ■

Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK  - sezsen@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Kendimizi ve hayvanlarımızı her zaman 
tehdit eden bir hastalık: kuduz

İ
nsanoğlunun adını duyduğunda
bile tüylerini ürperten, geri dönü-
şümü hemen hemen imkansız,

lyssa - virus’un neden olduğu öldürü-
cü sinir sistemi hasarı ile karakterize
zoonoz (insanlara bulaşabilen) bir
hastalıktır. Maalesef ülkemiz kuduz
açısından endemik ülke olarak kabul
edilmektedir. Şu an bile birçok bölge-
mizde hayvanlar arasında kuduz vaka-
ları bildirilmektedir. Sığırlar köpek ve
kedilere göre hastalığa çok daha
duyarlıdırlar.

Hastalığın bulaşmasında virüsle enfek-
te tilki gibi yabani hayvanlar, köpek,
kedi ve fareler önemli rol oynar.
Vampir yarasaların bulunduğu ülkeler-
de (Amerika..) yarasalar hastalığın
bulaştırılmasında  enfeksiyon kaynağı-
dırlar. Ülkemizde sığırlarda oluşan
kuduz olgularındaki öncelikli bulaşma
kaynağı tilki ve farelerdir. Enfekte hay-
vanın salyasında her zaman virüs
bulunmadığı için her salya ile temas
da kuduz hastalığı oluşmaz.  Isırmaya
olmaksızın virüs içeren salyanın açık
yaraya teması ile hastalık bulaşabilir.





örgütleri olan Türkiye Süt Üreticileri
Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Merkez Birliği, Tüm Süt Et
ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Köy
Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı
Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği,
Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri
Merkez Birliği, Türkiye Koyun ve Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Bağımsız
Süt Platformu’nun gerektiğinde güç bir-
liği yapabileceği görüldü.
7- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bir kez
daha sanayicilerle üreticileri bir araya
getirmede ve sorunu çözmede başarısız
oldu.
Bu gerçeklerden dersler çıkarılırsa süt
sektörünün sorunlarına kalıcı çözüm
üretilebilir. Pek çok kesimin çözüm ola-
rak benimsediği süt tozu üretiminin
desteklenmesi ise sektör açısından tam
anlamıyla hüsran oldu.
Hatırlanacağı gibi süt tozu üretiminin
desteklenmesi için ilk uygulama
2009’da başladı. 2008 yılı sonunda çiğ
süt üretiminin az olduğu bir dönemde
çiğ süt fiyatının 40 kuruşa kadar düşme-
si süt tozu üretimini gündeme getirdi. 
Hükümet fiyat düşüşünü önlemek ve
istikrarı sağlamak için piyasadan çiğ
sütün alınarak süt tozu yapılmasına
karar verdi. Bu amaçla 30 Nisan 2009’da
”Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik
Destekleme, Uygulama Esasları Tebliği”

Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu tebliğ
kapsamında süt tozu üretimi için 30 mil-
yon lira kaynak ayrıldı. Süt tozu üretecek
sanayicilere ton başına 3 bin lira destek-
leme ödenmesi kararlaştırıldı.
Geçen yılki uygulamada 30 milyon lira-
lık kaynak hangi firmalara aktarıldı?
Hangi firma ne kadar süt tozu üretti, ne
kadar destek aldı? Üretilen süt tozu ne
oldu? İç piyasaya mı verildi yoksa ihraç
mı edildi? 
Bu sorulara yanıt aranırken, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı, 2010 yılında da çiğ
sütün değerlendirilmesi amacıyla süt
tozu üretimine destek verilmesini öngö-
ren ”Çiğ Sütün Değerlendirilmesine
Yönelik Destekleme, Uygulama Esasları
Tebliği”ni yayınladı. Geçen yıl ki, uygula-
madan farklı olarak 2010’da süt tozu
üretmek için süt alacak sanayiciler bu
sütü Merkez birliği düzeyinde örgütlen-
miş, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı
Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş
ıslah amaçlı birlik üyeleri, 29/6/2004
tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici
Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üreti-
ci birlik üyeleri, Bakanlıkça kuruluşuna
izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163
sayılı Kooperatifler Kanununa göre
kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten
tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez
Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı
kooperatif ortaklarından alması ve bunu

belgelendirmesi şartı getirildi.
Geçen yıldan farklı olarak bu yıl  süt tozu
desteğinden yararlanacak üretici firma-
lardan SSK prim borcu olmadığına dair
belge de isteniyor.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın hayvan-
cılık destekleri kapsamında 2010 yılında
süt tozu üretimi için 20-30 milyon lira
kaynak ayrılması öngörülüyor. Bu kay-
nak ta yine süt tozu üreten firmalara
verilecek. 
Süt tozu  ister içerde üretilsin isterse
ithal edilsin çiğ süt üreticisi için tehlikeli
bir silah.
Çünkü, süt tozu ithalatı çiğ süt fiyatı
üzerinde her zaman baskı aracı olarak
kullanılıyor. Çoğu zaman ithal süt tozu
ile yerli üretim tehdit ve terbiye edilme-
ye çalışılıyor. Bunun sonucunda süt tozu
ithalatının yoğun olduğu yıllarda ülke
hayvancılığının özellikle süt hayvancılı-
ğının ciddi zarar gördüğü biliniyor.
Süt tozu üretiminin de çiğ süt üreticile-
rine ciddi bir yararı olmadığı geçen yılki
uygulamada görüldü. Çünkü,
Türkiye’de süt tozu üretimine yönelik
destek uygulamasında büyük bir yan-
lışlık var. Süt tozu üretimi için devlet
süt sanayicisini destekliyor. Yani üretici
ile sanayici arasında piyasayı düzenle-
yecek bir sistem yerine bu taraflardan
birini sanayiciyi destekliyor. Sanayici
devlet desteği ile süt tozu üretiyor.
Sonra da o süt tozunu üreticiye karşı
silah olarak kullanıyor. Yani devlet
taraflardan birine destek sağlıyor.
Oysa, süt tozu piyasaya  bir müdahale
aracı olarak kullanılacaksa bu aracın
devletin veya piyasayı düzenleyen
kuruluşun elinde olmalı.
Çünkü, tebliğde de belirtildiği gibi süt
tozu üretiminin desteklenmesinin
amacı belirli dönemlerde çiğ sütün
değerlendirilmesi, süt üretiminin gelişti-
rilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt
fiyatlarında istikrarın oluşturulması.
Ayrıca ihracat yapan imalatçı, imalatçı-
ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları
süt tozunun yurt içinde üretilmesi
hedefleniyor.

Geçen yıl ki ilk uygulama çiğ
sütte fiyat istikrarını sağladı mı? 
Sağlasaydı bu yıl sorun yaşanmazdı.
Sanayici tek taraflı olarak çiğ süt fiyatını
önce 95 kuruş seviyelerine çıkarmaz
sonra da 72.5 kuruşa düşürmezdi. Süt
tozu üretiminin desteklenmesi fiyat
istikrarını sağlamadığı gibi sanayicinin
elini üreticiye karşı güçlendirdi. Eksiklik
Avrupa Birliği veya Amerika’dakine ben-
zer bir yapının kurulamaması.
Gerektiğinde piyasaya müdahale ede-
cek müdahale kuruluşunun olmaması.
Ulusal Süt Konseyi bu işlevi yerine geti-
rebilirdi. Fakat, daha kuruluş aşamasın-
da sanayicilerin çabaları ile Ulusal Süt
Konseyi’ne piyasayı düzenleme yetkisi
verilmedi. 
Sonuç olarak, görünürde Ulusal Süt
Konseyi üzerinden verilen süt tozu des-
teği, doğrudan sanayiciye aktarılıyor.
Üreticiye bir yararı olmadığı gibi piyasa-
yı da olumsuz etkiliyor. Bu şekilde çiğ
süt piyasasında fiyat istikrarı sağlanabi-
lir mi? ■

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

Süt tozu desteği fiyat 
istikrarını sağlayabilir mi?
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KONUK YAZAR

Mart - Nisan 2010

M
art ve Nisan aylarında süt
piyasasının en hareketli gün-
leri yaşandı. Çiğ süt fiyatında-

ki dalgalanma bu hareketliliğin temel
nedenlerinden birisi oldu.
Bilindiği gibi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
verilerine göre, Türkiye’de yılda 12 mil-
yon ton çiğ süt üretiliyor. Çiğ sütün fiya-
tı ise, sanayici ile Köy-Koop’a bağlı koo-
peratiflerin yaptığı 3 aylık dönemleri
kapsayan ihalelerle belirleniyor. Ancak
son 3 ihalede de ihale süresi tamamlan-
madan bozuldu. Çiğ sütü alan sanayici-
ler önce fiyatı yükselterek sonra da
düşürerek ihaleye uymadı.
Ocak-Şubat ve Mart 2010 dönemi için
yapılan ihalede çiğ sütün litre fiyatı 85
kuruş olarak belirlenmesine rağmen
sanayicilerin Mart ayı çiğ süt alım fiyatı-
nı tek taraflı olarak 72.5 kuruşa düşür-
mek istemesi büyük tepkiye neden
oldu. Üreticiler bu haksız uygulamaya
karşı Türkiye’de ilk kez süt grevine gitti.
Sanayiciye süt vermeme eylemi yaptı. 
Kısa sürede ülkenin pek çok bölgesine
yayılan eylemin sonucunda üretici
örgütleri ile sanayiciler 74 kuruşta
anlaştı. Süt grevi sona erdi.
Fakat, süt üreticilerinin yaptığı bu eylem
bazı gerçekleri su yüzüne çıkardı. 

Neydi o gerçekler?
1-  Yıllardır çiğ sütün fiyatını belirleyen
ihalelerin yasal dayanaktan yoksun
olduğu, ihalenin bozulması durumunda
üreticiyi koruyacak hiçbir mekanizma-
nın olmadığı anlaşıldı. 
2- Üreticinin örgütlenerek, gücünü bir-
leştirerek sütüne sahip çıktığında, hak-
kını demokratik yollarla aradığında belli
ölçüde başarıya ulaştığı test edildi.
3- Devletin verdiği hayvancılık destekle-
rine aracılık etmek ve yüzde 1 pay alabil-
mek için üretici örgütleri arasında yaşa-
nan kavga su yüzüne çıktı. Her üretici
örgütü kendisini sektörün tek hakimi
ilan etti. Üretici örgütlerinin temsilcileri
bir birlerini ihanetle suçladı. Eylemi des-
tekleyen ve yönlendiren Süt Üreticileri
Birlikleri’nin yöneticileri Köy-Koop’u
hedef alarak kapatılmasını, Köy - Koop
yöneticileri ise süt üretici birliklerinin
kapatılmasını talep etti. Üreticinin eyle-
mini zamansız ve yersiz bulup ortada
kalan kooperatif yöneticileri oldu.
4- Çiğ süt fiyatına devletin müdahale
edemediği, müdahale edecek güce
sahip olmadığı bir kez daha kanıtlanmış
oldu.
5- Büyük umutlarla kurulan Ulusal Süt
Konseyi’nin bu yapısı ile piyasayı düzen-
leyemeyeceği anlaşıldı. 
6- Sektörün en büyük ve yaygın üretici
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A
kel Gıda A.Ş mevcut modern
yapısıyla işletmenin tüm ihtiya-
cı olan kaba ve konsantre yemi

kendi tesislerinde üretmektedir.
Gelişime ve sektöre katkı sağlayacak
tüm çalışmalara ev sahipliği yapma
arzusunda olan işletmemiz bu bağlam-
da akademik çalışmalara da destek
vermektedir. Ayrıca hizmet içi eğitimin
sürekliliğine inanan kurumumuzda
çalışanların bilgi güncelliğini sağlamak
adına sektörel yayınlar, seminer ve eği-
tim çalışmaları yakından takip edil-
mekte ve çalışanların katılımına destek
verilmektedir. İşletmemiz toplam 450

Sn. Doç Dr. Hakan Biricik ve Doç. Dr.
Yavuk Nak hocaya teşekkür ederiz.)
Sektördeki dalgalanmalara göre yönetsel
ve işletmesel hamlelerimiz ile sektörde
oluşan manipülasyondan etkilenmeden
hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaları-
mıza devam edeceğiz. Ancak sektörel
olarak oluşturulacak politikalara ihtiya-
cımız olduğu muhakkaktır. Bu konudaki
önerilerimizi mesleki platformlarda dile
getirmekte ve görüşlerimizi sektördeki
diğer firmalarla paylaşmaktayız.
Sektörümüzün önü açık olmakla birlikte
yanlış uygulamalarla hareket kabiliyeti
sınırlandırılmış olarak işleyişini sürdür-

sağmal kapasitesine sahip 3 sağmal barı-
nak, 2X9 ve 2X12 kapasiteli iki sağımha-
ne, genç hayvan, doğumhane, kaba yem
depolarının olduğu 160 dönümlük arazi-
sinde hızla büyüyerek AKEL kalitesi ile
yoluna devam etmektedir.
Akel Gıda A.Ş. olarak;
-Hayvancılık ve tarım sektöründe sanayi
zihniyetinin yerleşmesine aracılık etmek,
- üretilen sütün kalitesini dünya normla-
rında ve sürekli kılmak için sağlıklı ve arî
hayvan ırkının oluşturulup korunmasını
sağlamak en önemli hedeflerimizdir.
(Bu konudaki desteklerinden ötürü
Uludağ Üniv. Vet. Fak. Öğr. Görevlisi

2005 yılında yatırımlarına başlanan Akel Et Süt 

Ür. Hayv. ve Org. Tarım Ür. Gıda San. A.Ş. 

5 yıl gibi kısa bir sürede yatırımını tamamlayarak 

bölgesinde gerek üretim gerekse sağladığı 

istihdamla etkin hale gelmiştir.

Sektörümüze sanayicilik zihniyetini
yerleştirmek isteyen AKEL…

mektedir. Bu işleyişin zamanla daha
verimli hale dönüşmesi sektörel yatırım-
ların gelişmesi ve yenilerinin eklenmesi
için gereklidir. Teknolojik yatırımın
yanında çalışan faktörünün ön planda
tutulduğu kurumumuzda uzman teknik
kadromuz,(2 veteriner hekim 3 sağlık tek-
nikeri,1 yem sorumlusu,1 tarımsal sorum-
lu ve 11 personel)  vizyonu geniş, dina-
mik, araştıran ve çalışana sürekli destek
sağlayan yönetici kadrosu: Yön Kurulu
Başkanı Emin Akça, Genel Müdür Sertaç
Tunca liderliğinde ve yönetiminde yoluna
başarılı bir şekilde devam etmekte ve
örnek oluşturmaktadır.  ■
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Araş. Gör. Arda KOVANLIKAYA
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.B.D 

Buzağı beslenmesinde 
buzağı mamaları

mindedir. Süt danası yetiştirilmeyecekse
mamada demir bulunması buzağı için
faydalı olacaktır. Demir eksikliğinde
buzağılarda anemi şekillenebilmektedir.
Buzağı mamalarında kalsiyum  %0,75-
1,25 arasında olmalıdır. Fosfor değeri
ise %0,7 civarında tutulmalıdır.
Selenyum ve demir miktarı ise sırasıyla
0.3 ve 100 ppm (milyonda bir) olmalı-
dır. 

F)Katkı Maddeleri;
Asidifiye ediciler: Organik asitler bu
amaçla kullanılabilmektedir. Mamaların
daha uzun süre tazeliğini korumasını
sağlarlar bunun dışında sindirim siste-
minin üst bölümünde yararlı bakteri
miktarını arttırır ve patojen bakteri üre-
melerini kısıtlarlar. 

Mannanoligosakkaritler: Mayaların
hücre duvarlarından elde edilebilmekte-
dirler. E.coli ve Salmonella gibi patojen-
lerin bağlanmasında görev alırlar. 
Mineral Şelatları: Organik iz elementle-
rin emilimi ve yararlanımını artırmak
amacı ile kullanılmaktadırlar. 
Fruktooligosakkaritler: Buzağılar
tarafından sindirilemezler ancak kalın
bağırsaktaki yararlı bakteriler için besin
kaynağı olduğundan kullanılmaktadır-
lar. Patojen bakterilerin üremelerini
engellerler.
Laktobasiller: Laktobasiller buzağı sin-
dirim sisteminde hızla çoğalıp predo-
minant hale gelmektedirler. 
Laktobasiller pH’yı düşürerek zararlı
bakterilerin üremesini engellemekte-
dirler. Bunun dışında laktik asit bakteri-
leri hidrojen peroksit ve bakteriosin
sentezleyerek bakteri üremelerini kısıt-
lamaktadırlar. E.coli bakterileri ile
yarışmacı bir ilişkileri vardır.
Antibiyotikler: Buzağı mamalarına anti-
biyotikler de eklenebilmektedir. Ancak
eklenecek olan antibiyotiğin dikkatli
seçilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde
bakterilerde bu antibiyotiğe karşı direnç
oluşabilmektedir.

Sonuç:
Buzağının ilk karşılaşacağı yem olan
mamayı seçerken yukarıda belirtilen
bazı noktalara dikkat edilmesi buzağıla-
rın gelişimi açısından önemli rol oyna-
maktadırlar. Buzağı mamasının prote-
in/enerji dengesinin iyi ayarlanması
büyük önem taşımaktadır. Ancak mama
kadar buzağının bakım ve besleme şart-
ları buzağıların geleceği açısından kritik
bir öneme sahiptir. İşletmenizin genç
nesli olan buzağılarınıza sağlıklı ve
verimli bir ömür dilerim.

S on süt taban fiyatları ile süt
üreticilerinin biraz yüzünün
güldüğü kanısındayım. Her ne

kadar bu gelişme biraz geç kalsa da
yinede sevincimi sizlerle paylaşmak
istiyorum. Süt para ederken sütün
buzağı maması olarak kullanımı üze-
rinde biraz durmak istiyorum. Süt
taban fiyatının ek pirimler ile 1 liraya
denk geldiği günümüzde süt ikame
yemlerinin biraz daha ekonomik oldu-
ğunu düşünmekteyim. Ancak süt
ikame yemi (buzağı maması) seçimin-
de dikkatli olunması gerekmektedir.
Süt ikame yemleri buzağının tanışacağı
ilk yem olduğu için öneme sahiptir.
Buzağıların hayata tek midelilere benzer
bir şekilde geldiğini unutmamak gerek-
mektedir. Buzağılara seçilen mamanın
süte benzer özellikler taşıması önemli-
dir. Buzağı mamasının protein içeriği ve
kaynağı, selüloz içeriği, yağ içeriği, vita-
min ve mineral içeriği önem taşımakta-
dır. Bunların dışında pH, tat, koku ve
kullanılabilirliği önem taşımaktadır. Süt
ikame yemlerinin kimyasal özelliklerini
inceleyecek olursak:

A) Protein içeriği;
Proteinler buzağı hayatında önemli rol
oynamaktadır. Bunun nedeni buzağıla-
rın gelişmekte olmasıdır. Dokuların
yapısında proteinler bulunduğu için pro-
teinler doku gelişimi için önemli bir role
sahiptir.  
Buzağı mamalarının önerilen protein
içerikleri %20-27 arasında değişmekle
birlikte en çok tercih edilen protein ara-
lığı %20-22 civarında olmaktadır. %20-
22 den daha fazla protein içeren buzağı
mamaları daha çok hızlı gelişim isteyen
üreticiler tarafından tercih edilmektedir.
Ancak hızlı buzağı geliştirmenin dikkat
edilmesi gereken birçok noktası bulun-
maktadır. 
Buzağı mamalarında protein miktarı
kadar protein kaynağı da önemli rol
oynamaktadır. Bitkisel kaynaklı protein-
lerin sindirimi süt kaynaklı proteinlere
göre daha düşüktür ve içerdikleri bazı
antinutrisyonel (besin maddelerinin
yararlanılabilirliğini engelleyici) faktör-
lerden dolayı sindirimi olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu yüzden ilk 3 haftalık
yaşta bu protein kaynaklarının pek kul-
lanılması tercih edilmemektedir. Buzağı
mamalarında kullanılan protein kaynak-
ları aşağıda verilmiştir. 

Protein kaynaklarından buzağıların
mümkün olduğunca yararlanmaları
gelişimleri açısından büyük önem taşı-
maktadır. Bu yüzden alınan mamaların
protein miktarlarından çok protein kay-

nağının hassasiyetle incelenmesini bir
kere daha vurgulamak isterim.

B) Yağ içeriği;
Yağ buzağı mamalarında önemli enerji
sağlayıcılarından biridir. Zira yağların
sağladıkları enerji karbonhidratların
sağladıklarından 2-2,5 kat daha fazladır.
Bu yüzden mamaların yağ içerikleri
önem taşımaktadır. Örneğin kış besle-
mesinde buzağıların enerji ihtiyaçları
artacaktır buna bağlı olarak mamadaki
yağ oranı da artış göstermeli ya da
buzağı başına kullanılan mama miktarı
arttırılmalıdır.
Buzağı mamalarının yağ içerikleri % 10-
24 arasında değişmektedir. Genelde
%15-22 yağ içerenler piyasada yaygın
olarak bulunabilmektedir. Bu seçenekler
içinde %19-22 arasında yağ içerenler
tercih edilmelidir. 

C) Karbonhidrat içeriği;
Buzağı mamalarında bulunan birincil
karbonhidrat laktozdur. Laktozun yük-
sek olmasının nedeni süt kökenli olu-
şudur. Genç buzağılarda laktaz birincil
olarak üretilen enzimlerden biridir ki
bu sayede laktozu parçalayabilmekte-
dirler. Laktaz enzimi haricinde amilaz
ve maltaz enzimleri de bulunmakta ve
bu enzimler nişasta sindiriminde
görev almaktadırlar. Ancak doğum
anında bu enzimler yeterince salgıla-
namamaktadır. Bu yüzden buzağı
mamalarının karbonhidrat içerikleri
nişastadan çok glikoz, laktoz ve galak-
toza  yönelik olmalıdır.
Buzağılar doğar doğmaz selülozu sindi-
recek kapasitede değillerdir. Selülozdan

yeterli yararlanabilecek sindirim sistemi-
ne en erken 6-8 haftalık yaşta ulaşabilir-
ler. Buzağı mamalarında selüloz içeriği
protein kaynağı hakkında da bilgi ver-
mektedir. Örneğin;
a) %0.15- daha az selüloz içeriği:
Bitkisel kaynaklı protein içeriği olmadığı-
nı ya da çok az olduğunu,
b) %0.15- 0.5 selüloz içeriği: Düşük ya
da kabul edilebilir miktarda bitkisel pro-
tein kullanıldığını,
c) %0.5- üstü selüloz içeriği: Yüksek
oranda bitkisel kökenli protein kaynağı
kullanıldığını göstermektedir.
İlk 3-4 haftalık yaşlarda mamalardaki
selüloz içeriği %0.5 civarında ya da bu
değerin altında olmalıdır. 

D) Vitamin;
Birçok mamada vitaminler göz ardı edil-
se de buzağının gelişiminde önemli rol
oynamaktadırlar. Özellikle kemik gelişi-
minin yüksek olduğu bu dönemde A ve
D vitaminlerinin önemi büyüktür. Bu
vitaminler haricinde özellikle bağışıklık
sisteminde görev alan E vitamini de göz
ardı edilmemesi gereken bir diğer vita-
mindir. Mamalarda bulunması gereken
en düşük vitamin değerleri A vitamini
için 44.000 IU/kg, D vitamini için
11.000 IU/kg ve E vitamini için 220
IU/kg olmalıdır.

E) Mineraller;
Buzağı mamalarında kalsiyum, fosfor ve
selenyum miktarı büyük önem taşımak-
tadır. Kemik gelişimi için kalsiyum ve
fosforun tartışılmaz bir önemi vardır.
Selenyumun görevi ise bağışıklık siste-

PROTEİN KAYNAKLARI

Buzağı mamalarında kullanılan protein kaynakları süt proteinleri ve 

diğer alternatif kaynaklar olarak ayrılırlar

Süt Proteinleri Alternatif kaynaklar

Kuru Peynir Altı Suyu Proteini Konsantre Soya Proteini İzolatları

Kuru Peynir Altı Suyu Ürünleri Modifiye Soya Unu

Yağı Alınmış Süt Soya Proteini Konsantresi

Kazein Soy Flour*

Sodyum veya Kalsiyum Kazeinat Hayvan Plazması

Buğday Gluteni ve İzolatları

*Yıldız işareti ile işaretlenmiş olanlar mümkün olduğunca 

az tercih edilmelidirler.
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Yeşil ve suca zengin 

yemlerin havasız ortamda

süt asidi bakterileri 

yardımıyla fermantasyona

uğratılması, yani 

ekşitilmesi yoluyla 

saklanması esasına

dayanan yem saklama

yöntemine silaj, 

bu yöntemle elde edilen

yemlere de silo yemleri 

adı verilir.

N
eden sılaj yapılır?
Silo yemleri yeşil ve sulu yemle-
rin olmadığı dönemlerde hay-

vanların kaliteli ve ucuz beslenmesini
sağlar.
-Hava koşullarının uygun olmadığı böl-
gelerde yeşil yemler bozulmadan sakla-
nabilir. 
-Diğer saklama şekillerine oranla besin
madde (özellikle karoten) kayıpları daha
az olup, silo yemlerinin sindirilebilirliği
yüksektir. Hayvanlar tarafından sevilerek
iştahla tüketilir. 
-Yabancı otlar, bitkilerin sertleşen kısım-
ları silolanarak değerlendirilebilir.
Böylece bir nevi yabancı ot mücadelesi
yapılmış olur.
-Diğer saklama yöntemlerine göre daha
az yer kaplarlar.
-Bazı bitkiler daha erken biçilip silolana-
rak, diğer bitkilerin ekimi için tarla hazır-
lanmış olur.

Silolar
Üreticilerin silaj yaparken kullanacağı
çok çeşitli silo tipleri bulunmaktadır.
Bunlardan ülkemizde olanlardan bazı-
ları; 

Yığın şeklindeki silolar
Bitkisel ürünün toprak üzerinde yak-
laşık 2-3 m yüksekliğinde bir yığın şek-
linde ya da toprak içine hendek şeklin-
de kazılan bir yerde depolanmasıyla
oluşturulan oldukça eski ve basit silo-
lardır. 
Bu silolar hava girişine oldukça müsait

oldukları için özellikle bu siloların plas-
tik örtü ile kapatılması aşamasında çok
dikkatli olunmalıdır. Silolanan ürünün
üzeri plastik örtü ile tamamen kapatıl-
malı ve örtünün üzerine de toprak veya
eski araç lastikleri konarak silo içerisine
hava girişi engellenmelidir. Ayrıca plas-
tik örtünün yer ile temas ettiği kenar
bölümler hava girişi için en uygun olan
yerler olduğu için bu kenar bölümlerin
çok iyi kapatılması ve üzerine ağırlık
konulmasına büyük bir özen gösterilme-
lidir. Aksi halde bu tip silolarda yapılan
silajlarda çok fazla oksidasyon kayıpları
görülmesi kaçınılmazdır. Bilhassa top-
rak kazılarak yapılan hendek tipi silolar,
hem gereksiz yere çok miktarda toprak
hafriyatına sebep olur, hemde silajın
içine toprak karışması ile hayvanlara
toprak kökenli birçok zararlı bakteri
yedirilmiş olur. 
Ülkemizde en yaygın silo tipi yığın şek-
lindeki silolardır. Bu tip silolarda oluşan
fermantasyon kayıpları diğer tüm silo
çeşitlerindeki fermantasyon kayıpların-
dan daha yüksektir. Ancak üreticilerimiz
genellikle düşük maliyetinden dolayı bu
tür silolar tercih etmekte ve diğer silola-
ra pek rağbet etmemektedir. Sonuçta bu
tür silolar ülkemizde kötü fermente
olmuş silaj oluşumunda çok önemli bir
rol oynamaktadırlar. 

kapatılmaktadır. Daha sonra plastik
örtünün üzerine, hem silolanan materyal
yüzeyi ile örtü üzerinde hava kalmasını
hemde silo içersine hava girmesini önle-
mek için kum torbaları, eski araç lastikle-
ri v.b. materyaller konmaktadır. 
Bank tipi silolar ülkemizde silaj yapı-
mında kullanılabilecek en uygun silolar
olup özellikle büyük işletmeler artık bu
tip siloları kullanmaktadırlar. Bu tip
silolarda oluşan fermantasyon kayıpları
yığın şeklindeki silolara göre çok daha
az olduğu için söz konusu silolar küçük
işletmelerin yararınadır. Bu nedenle
ülkemizde özellikle küçük işletmeler
tarafından kullanılan ve çok yüksek
boyutlarda fermantasyon kayıplarına
yol açarak kötü kaliteli silaj oluşumuna
yol açan yığın şeklindeki silaoların terk
edilerek bank tipi siloların kullanılmaya
başlanması önemlidir. 

Vakum (sosis) silolar
Vakum silolarda silolanacak ürün önce
plastik örtü üzerine yığılır. Ürünün üzeri
yine plastik örtüyle kapatıldıktan sonra
alttaki örtü ve üstteki örtülerin uçları
biribirine yapıştırılır. Bu aşamadan sonra
silo içerisindeki hava vakum pompası ile
alınır. Vakum pompası ile havanın alın-
ması sırasında silolanan ürünün oturarak
yerleşmesi de sağlanmış olur. Bu yöntem,
silonun hava almayacak bir şekilde kapa-
tılması halinde başarılı olmaktadır.
Ancak plastik çok kolay tahrip olabilen

Yrd. Doç. Dr. Fisun KOÇ
Namık Kemal Üniversitesi

Silaj ve silaj yapımı

Toprak üstü yığma silo

Bank tipi silolar
Silaj yapımını benimsemiş ülkelerde en
yaygın silo türüdür. Genellikle 2-3 m
yüksekliğinde, 2 veya 3 beton duvardan
oluşurlar. Silajı yapılacak parçalanmış
ürün bu silolarda katman katman doldu-
rulmakta, silo büyüklüğüne göre traktör
ya da iş makineleri ile sıkıştırıldıktan
sonra üzeri plastik örtü ile örtülerek
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kün değildir. Makinası olanlardan kirala-
ma yolu ile temin edilebilir. Ambalaj
materyalide ithal edilmekte olup yerli
plastik ambalaj üretimi gerçekleşirse çok
ekonomik ve cazip bir silaj yapım tekniği
olabilecektir.

Büyük balya silolar
Büyük balyalar, buğdaygil ve baklagil
yem bitkilerinin biçilip balya makineleri
ile balya yapıldıktan sonra tamamen bu iş
için geliştirilmiş makinelerden balyaların
ince bir plastik film tabakası sarılması
esasına dayanmaktadır. Bu balyalar,
küçük bir plastik silo içerisine yapılmış
silajlar olarak kabul edilebilir. Büyük
balyalar, dikdörtgen prizma veya en yay-
gın olarak kullanılan yuvarlak şekilde
olabilirler. 
İki tip balyada da yükseklik ve genişlikle-
ri 80-120 cm, ağırlıkları ise 400-700 kg
arasında değişir. Balyaların sarılmasında
kullanılan plastik film tabakası 20-75 cm
genişliğinde ve 25 mikron kalınlığında
olup beyaz yeşil, mavi ve siyah renklerde
olabilmektedir. 

Plastik film, balyaların üzerine en az 4
veya en ideal olarak 6 kat sarılır. Büyük

Tablo 1. Silaj katkı maddelerinin sınıflandırılması

Fermantasyon Uyarıcıları Fermantasyon Engelleyicileri

Bakteriyel Karbonhidrat Asitler Diğerleri Aerobik Bozulma Besin Absorbanlar
Kültürler Kaynakları* Engelleyicileri maddeleri

Laktik asit Glukoz Mineral Formaldehit Laktik asit Üre Arpa
bakterileri asitler bakterileri

Sukroz Formik asit Paraformaldehit Propiyonik asit Amonyak Saman
Melas Asetik asit Glutaraldehit Kaproik asit Biüret Şeker pancarı 

posası

Tahıllar Laktik asit Sodyum nitrit Sorbik asit Mineraller Polimerler

Peynir suyu Benzoik asit Sülfür dioksit Primarisin Bentonit

Pancar posası Akrilik asit Antibiyotikler Amonyak

Turunçgil posası Glikolik asit Karbondioksit

Patates Sitrik asit Sodyum klor

Hücre duvarı Formik asit Sodyum hidroksit 
parçalayıcı 
enzimler

* Listedeki karbonhidrat kaynaklarının çoğu aynı zamnada besin maddeleri grubuna da girebilirler.

bir materyal olduğu için silo içerisine
herhangi bir şekilde hava girişi olursa
ortaya çıkacak fermantasyon kayıpları
çok yüksek boyutlara ulaşır. 

Plastik sosis silolar
Bu silo tipinde parçalanmış materyal
özel bir makine ile tünel şeklindeki silo-
ya püskürtülerek veya paletli merdane ile
sıkıştırılarak doldurulur. 
Doldurulduktan sonra plastik sosisli
silonun çapı yaklaşık 2.4-3 m boyu, 30-70
m olmaktadır. Ancak günümüzde çok
çeşitli boyutlarda sosis silolarda kullanıl-
maktadır. Bu tür silolar özellikle son yıl-
larda hem Avrupa hem de ABD’de
büyük bir populerite kazanmış olup
gerek büyük gerekse küçük işletmeler
tarafından tercih edilmektedir. Bu tür
silolar ülkemiz içinde oldukça uygun
sayılabilecek silolardır. 
Özellikle hala yığın şeklindeki siloları
kullanan ve bank tipi silolara geçmemiş
olan işletmeler için bu tür silolar en
uygun alternatif olabilirler. Ancak her
üreticinin bu makinalardan alması müm-

balya silajlar oldukça kaliteli silajlar olup
fermantasyon kayıplarının çok az oluşu,
çok az işçilik gerektirmesi ve başta küçük
işletmeler olmak üzere tüm işletmeler
için çok uygun olması bu silajların en
önemli avantajlarıdır. Ancak kuru
madde içeriği düşük olan bir ürünün
balya silajının yapılması halinde silo suyu
sızıntısı büyük bir sorun yaratır. Bu
nedenle balya yapılacak ürünün silolan-
madan önce mutlaka soldurularak kuru
madde içeriğinin artırılması gerekir. Bu
silolama sisteminde de gerekli olan
makine kiralama yolu ile temin edilebilir.
Ancak ambalaj materyali ithal ve pahalı
olup yerli plastik ambalaj malzemesi üre-
timi başlayınca çok cazip bir silolama
şekli olacaktır. 

Çeşitli bitkiler için önerilen 
hasat dönemleri
Silajı yapılacak bitki yem kalitesinin, silo-
lama yeteneği ve en yüksek verimin sağ-
landığı zamanda hasat edilmelidir. Silaj
yapılacak bitkinin nem oranı çok önemli-
dir. Nem oranının yüksek veya düşük
oluşu yapılacak silajın kalitesini düşürür,
bozulmalara sebep olur.
Mısır: Danelerin yaklaşık olarak %

Plastik sosis silolar Balya silajlar

Mısır silajında uygun vejetasyon dönemi
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50‘sinin nişasta, %50’sinin de süt ile dolu
olduğu dönemden başlar ve danelerin
%75’inin nişasta, % 25’inin süt ile dolu
olduğu döneme kadar devam eder. Bu
dönemi hamur olum dönemi olarak
tanımlıyoruz. 
Sorgum: Danelerin çiçeklenme dönemin-
den itibaren başlar süt olum döneminin
sonuna kadar devam eder. En uygun
hasat dönemi süt olumudur. 
Buğday: Danelerin çiçeklenme dönemin-
den itibaren başlar hamur olum dönemi-
nin sonuna kadar devam eder. En uygun
hasat dönemi hamur olumudur. 
Diğer tahıllar: Tüm tahıllar için genel
prensip danelerin olgunlaşmaya başla-
madan önce hasat edilmesidir.
Genellikle hamur olum en uygun hasat
dönemidir. 
Yonca: Çiçeklenme başlangıcı en uygun
hasat dönemidir.
Baklagiller ve Buğdaygiller: Temel kriter
çiçeklenme yoğunluğudur. Bitkilerin
çiçeklenme başlangıcı ile yaklaşık yarısı-
nın çiçeklendiği dönemdir. Bu dönemde
çiçeklenme oranı %10-65 arasındadır. 

Parçalama
Parçalama işlemi, silaj yapımının çok
önemli bir aşaması olup silolanacak bitki-
lerin küçük parçalara ayrılmasıdır.
Parçalama işlemi silolanacak bitkinin
katkı maddeleri ile zenginleştirilerek
homojen bir şekilde karışmasına da ola-
nak sağlar. 
Ayrıca silaj yapılacak olan ürünün iyi bir
şekilde sıkıştırılabilmesi içinde parça-
lanması şarttır. Genel olarak silajı yapı-
lacak tüm bitkilerdeki parçalama boyutu
0.8-2.5 cm arasında değişir. Prensip ola-
rak kuru madde içeriği yüksek veya
düşük kaliteli bitkiler daha küçük boyut-
larda parçalanmalıdırlar.
Böylelikle sıkıştırılması oldukça zor olan
kuru bir ürün daha iyi sıkıştırılmış olur.

Düşük kuru maddeli veya iyi kaliteli bit-
kiler ise daha büyük boyutlarda parça-
lanmalıdırlar. 
Ancak bu şekilde iyi bir sıkıştırma sağla-
nabilir. Düşük kuru maddeli bir ürünün
küçük boyutlarda parçalanması duru-
munda gerek sıkıştırma sırasında gerek-
se ürün silolandıktan birkaç gün sonra
silodan büyük oranda silo suyu çıkışı
olur ve bu da büyük kayıplara yol açar.
Diğer yandan silolanan hiçbir bitkisel
materyal 0.8 cm ‘nin altında parçalan-
mamalıdır. 

Silaj katkı 
maddeleri kullanımı
Katkı maddeleri kullanımı silaj yapımı-
nın önemli bir aşaması olup, parçalama
işlemi ile birlikte kombine edilmelidir.
Çünkü parçalama işlemi silaj katkı mad-
delerinin silolanan materyale homojen
bir şekilde karışmasına olanak sağlar.
Silaj yapımında katkı maddeleri kulla-
nılmasının temel amacı, silolanan
materyalde laktik asit (süt asidi) bakteri-
lerinin hızla gelişip çoğalmalarını sağla-
yarak iyi fermente olmuş, aerobik stabi-
litesi yüksek ve hijyenik riskleri az olan
bir silaj elde etmektir. Ancak bu tip
silajlar hayvanların verim performansla-
rını artırabilir. Bu amaçla çeşitli özellik-
lerde silaj katkı maddeleri kullanılmak-
tadır (Tablo 1).

Katkı maddeleri kullanılırken dikkat
edilmesi gereken en önemli nokta, silola-
nan ürüne ve ürünün silolanma amacına
en uygun katkı maddesinin seçilerek
bunun zamanında ve doğru olarak kulla-
nılmasıdır. Kullanılan silaj katkı madde-
leri silolanan ürüne mutlaka homojen bir
şekilde karıştırılmalıdır. Ancak şu hiçbir
zaman unutulmamalıdır ki, silaj katkı
maddeleri yalnızca ortam şartlarının iyi-
leştirilmesine yardımcı olurlar. Silaj katkı

maddelerinin sağlayacağı faydayı birçok
faktör etkilemektedir. Bunların en önem-
lileri, silolanan ürünün toprak, yetiştiril-
me ve silolanabilirlik özellikleri, olgun-
laşma ve hasat dönemi, parçalama boyut-
ları, sıkıştırma yoğunluğu, silonun dol-
durma şekli ve kapatılma süresi, ferman-
tasyon sırasında ve sonrasında silonun
hava alıp almama durumu ile silaj açıl-
dıktan sonra silodan günlük kullanılan
silaj miktarıdır. Tüm bu faktörler göz
önünde bulundurulup iyi bir silaj amenej-
manı sağlanamazsa, kullanılan katkı
maddelerinin etkilerinin gösterebilmeleri
mümkün değildir. 

Taşıma ve doldurma
Parçalanan ürün, uygun bir römork veya
kamyon ile itinalı bir şekilde, herhangi
bir kayba meydan vermeden siloya geti-
rilmelidir. Siloya gelen materyal hiç

zaman kaybetmeden siloya doldurulmaya
başlanmalıdır. Silo mümkün olan en kısa
zamanda doldurulmalıdır. Doldurma
süresinin uzaması halinde silo içerisinde
aerobik olarak çalışan mikroorganizma-
lar çoğalmaya başlarlar. Bu da silaj fer-
mantasyonunu olumsuz yönde etkiler. Bu
şekilde yapılan silajlarda hem büyük
oranlarda besin maddeleri kayıpları
görülür, hemde silajın bozulma riski
büyük oranda artar. Dolayısıyla taşıma ve
doldurma işlemi sıkıştırma işlemi ile bir-
likte uyum içerisinde yapılmalıdır. 

Sıkıştırma
Sıkıştırma işlemi silolanan ürünün parça-
cıkları arasında bulunan havanın çıkarıl-
ması amacı ile yapılır. Parçalandıktan
sonra siloya taşınan ve doldurulmaya
başlanan ürün bir yandan da silonun
büyüklüğüne göre küçük silolarda traktör
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ile büyük silolarda ise iş makineleri ile
sıkıştırlmalıdır. 

Silonun örtülmesi
Silolanan ürünün kapatılması silaj
yapımının çok önemli bir aşamasıdır.
Silo üzerinin kapatılmasında PVC
veya polietilenden imal edilen 0.15-
0.30 mm kalınlığında plastik örtü kul-
lanılmalıdır. 
Bu amaç için kullanılan plastik örtü
güneşten gelen ve silolanan ürün üzerin-
de olumsuz etki yaparak besin maddele-
ri kayıplarına neden olan ultraviyole
ışınlarına karşı tam bir koruma sağlan-
malıdır. Bu nedenle plastik örtünün
rengi de oldukça önemlidir. Plastik örtü
ultraviyole ışınlarına karşı tam bir koru-
ma sağlıyorsa, örtünün her iki yüzeyide
beyaz renkli olmalıdır. Ancak örtü ultra-
viyole ışınlarına karşı tam bir koruma
sağlamıyorsa, üst yüzeyi beyaz alt yüzeyi
siyah renkli olmalıdır. Çünkü örtünün
üstteki beyaz yüzeyi silolanan materyali
aşırı ısınmasını önlerken, alttaki siyah
yüzeyi ise ultraviyole ışınların akarşı tam
bir koruma sağlar. 
Silo üzerinin plastik örtü le kapatılma
işlemi büyük bir itina gerektirir. Özel-
likle bank tipi silolarda silolanan ürü-
nün kapatılması zordur. Bank tipi silo-
lar genelikle duvar kenarlarından hava
aldıkları için özellikle duvar kenarları
çok iyi kapatılmalıdır. Ayrıca buralar-
dan silo içerisine yağmur suyu ve rüzgar
girmesi kesinlikle önlenmelidir. Silo
üzerinin kapatıldığı plastik örtü silola-
nan ürünün yüzeyi ile tam bir temas
halinde olmalı ve örtü ile silolanan ürün
arasında kesinlikle hava kalmamalıdır.
Bu amaçla plastik örtü iyice kapatıldık-
tan sonra örtünün üzerine mutlaka top-
rak, kum, kum torbaları, eski araç las-
tikleri vb. ağırlık oluşturacak malzeme-
ler konmalıdır. Ancak bu malzemeler
plastik örtüye herhangi bir zarar verme-
melidir. Kapatılan silo sürekli kontrol
altında bulundurulmalı ve çevreden
gelebilecek mekanik etkilerin ya da çift-
lik hayvanlarının plastik örtüye zarar
vermeleri önlenmelidir. Şayet bu gibi
etkiler sonucunda plastik örtüde her-
hangi bir yırtık delik meydana geldiyse

örtünün derhal benzer bir plastik mal-
zeme ile buralardan hava almayacak
şekilde tamir edilmesi gerekir. Aksi
halde silolanan materyal iyi fermente
olmaz, kayıp oranı çok yükselir ve hatta
tamamen bozulabilir. Doldurulan silo
mümkün olduğunca kısa sürede kapa-
tılmalıdır. 

Açma ve kullanma
Silajın açılarak hayvanların beslenme-
sinde kullanılmak üzere silodan çıkarıl-
maya başlandığı dönemdir. Silaj fer-
mantasyonu genel olarak 7-21 gün içeri-
sinde tamamlanır. Ancak fermantsyonu
garanti altına almak amacı ile silolanan
ürün 1 aydan önce açılmamalıdır. Silaj
silodan çıkarılırken siloda kalan silajın
yapısı bozulmayacak şekilde dikkatlice
çıkarılmalıdır. Ayrıca hayvanlara verile-
cek miktardaki silajın silodan alınması-
na özen gösterilmelidir. Depoda kalan
silajın yüzeyi ve kullanılmak üzere alı-
nan silaj uzun süre oksijen ile temas
ederse kızışma olur ve silaj bozulur. Bu
süre iki günü geçmemeli, tercihen kulla-
nılacak silaj her kullanımda silaj yığının-
dan taze kesilerek alınmalıdır. 

Silajlarda aerobik
stabilite (silo ömrü)
Aerobik stabilite, silaj açıldıktan sonra
silajın ne kadar süre ile bozulmadan
kalacağını gösteren çok önemli bir kri-
terdir. Diğer bir deyişle aerobik stabilite
açılan bir silajın ömrünü ifade eder.
Açıldıktan kısa bir süre içersinde bozu-
lan bir silaj işletme için büyük bir eko-
nomik kayıptır. 
Dolayısıyla açılan silajların bitene kadar
bozulmadan yemlemede kullanılması
arzu edilir. Ülkemizde yapılan silajların
çok büyük bir bölümünün aerobik stabi-
litesi çok yetersizdir. Aerobik olarak
stabil olmayan silajların başlıca nedeni
mayalar ve bazende mayalarla birlikte
küflerdir. 
Silaj fermantasyonu oldukça kompleks
bir süreçtir. Silolamanın herhangi bir
aşamasında meydana gelebilecek aksak-
lığın fermantasyon ve silaj kalitesi üze-
rinde olumsuz etkilerinin olabileceği
asla gözardı edilmemelidir.



Mayıs - Haziran 201014

BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

S
ektöre girdiğim 2000 yılından beri
çeşitli dergilerde makaleler yaz-
dım; Tüsedad’ın kurucu başkanlığı

en önemlisi olmak üzere birçok sivil top-
lum kurumunun oluşumunda rol aldım.
Tüm bu süreçler içerisinde sektörümüzü
hep 6 ana başlık üzerinden gördüm.
Derneği kurarken, web sitesini tasarlar-
ken inandığım, üzerinde ısrarla durdu-
ğum ve sektörü özetlediğim bu 6 başlık
üzerinden de işletmemizi tanıtmaya çalı-
şacağım. Paylaşımımdan keyif almanız
dileğiyle…

Gündönümü Ziraat ve 
Hayvancılık İşletmesi Yapısı
- Sürü
İşletmemiz için en önemli demirbaşımız
sürümüzdür. 5 senedir “ Hastalıklardan
Ari Sürü ” sertifikasını sektirmeden alan
Gündönümü sürüsü; genetik yapısı itiba-

riyle de oldukça değerli bir sürüdür. 2004
yılında yaşadığımız arîleşme süreci ve
hayvan hırsızlığı neticesinde sıfırlamış
olduğumuz sürüyü; 2005 yılında o dönem
devredilmekte olan Sarımsaklı Sürüsü de
dâhil 3 ayrı Tigem den gebe düve alarak
tekrar kurmuştuk. İkinci ek işimizin fark-
lı firmaların genetik ve dondurulmuş
sperma temsilciliği olması nedeni ile
genetiğe bakışımız her zaman bir üretici-
den öte oldu. Öğrendiğimiz her detayı
sürümüzün gelişimi için kullandık. Bu
sebeple de bakmaya kıyamayacağınız

kadar güzel ineklerim, düvelerim; başta
meme yapısı olmak üzere tip özellikleri
ve süt verimi açısından şahane bir sürü-
müz olduğunu söyleyebilirim.(Nazar
değmesin!)
Reforme oranı sürüde en dikkat ettiği-
miz konudur ve geçen sene %20 refor-
me oranını yakalamış ve bu sene için
ise aşağı çekmeyi hedeflemiş bulun-
maktayız.Islah hedefimiz; süt verimi
değil, uzun ömürlülük üzerinedir. Bu
sebeple tip değerleri açısından üstün
vasıflı klasik Holstein ırkı ineklerimizden

ufak tefek sapanların bir kısmını kombi-
ne verim değerleri yüksek olan
Avusturya Simentali ile melezlemekte-
yiz. Sağmala geçen dişi melezlerde iyi bir
döl verimi, besi performansı devamı ve
özellikle yüksek yağ ve protein oranları
elde etmekteyiz. Erkek yavrular için ise;
zaten besi amaçlı erkekleri tutmamakta;
3-7 gün arasında satmaktayız. Özellikle
bu melez erkek buzağılar için %40 lara
yakın daha fazla ödeme yapmak üzere
sırada bekleyen müşterilerimizin olduğu-
nu rahatlıkla söyleyebilirim.

Gündönümü Ziraat ve   
Geleceği Olan Bir İş Yapıyoruz; İşimizi bir

hayat biçimi olarak benimsiyor, inanıyor

ve çok Seviyoruz.
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    Hayvancılık İşletmesi
-Alt Yapı
İşletmemiz 200 sağmalı hedeflemektedir.
Şu anda 100 sağmal ve 150 genç hayvan
için yeterli ahırları ve gübre idare siste-
mini kurmuş bulunmaktayız. Zamanla
gerekli ek inşaatları da sürünün büyüme-
sine paralel olarak gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Ancak tüm alt yapı çalış-
maları ile birlikte işletme arazisi içerisin-
deki özel koruluğumuzun ve hem sağmal
hem de genç hayvanlar için oluşturduğu-
muz meranın alt yapıya ciddi destek
olduğunu düşünüyoruz. Barınak konfo-
runu ne kadar suni olarak tasarlarsak
tasarlayalım; özellikle sıcak yaz aylarında
esintili bir korunun kenarında; toprakta
çimlere uzanma konforunu sağlayamaya-
biliyorsunuz. Bu sebeple de şahane
padokumuzun faydasını görmekteyiz.

-Sağımhane ve Çiğ Süt Kalitesi
Sağımhanemiz 2x5 SAC otomatik çıkar-
tıcılı balık kılçığı sistemdedir. Sağımhane

ile eş zamanlı çalışan Afifarm bilgisayar-
lı sürü takibi programı bize sürümüz üze-
rinde sadece süt verimleri açısından değil
jinekolojik gelişim açısından da çok iyi
bir hâkimiyet sağlamaktadır. Ekibimizin
itinası, sistemli sağımhane bakım ve
temizliği ve kullandığımız temizlik kim-
yasalları ve sağım öncesi/sonrası ürünler
neticesinde ml/bakteri oranımızı 5.000
adet ve altına, somatik hücrede ise
250.000 ad ve altını yakalamaktayız.
Vanayı açıp lıkır lıkır, kana kana tüm lez-
zetiyle sağlıklı çiğ süt içebileceğimiz bir
sistem hayal etmiştik-çok şükür layıkıyla
başardığımızı söyleyebilirim.

- Yem ve Ziraat
Yaklaşık 200 dönüm kadar alanda
fiğ/yulaf ve arpa ziraatini yapmakta; geri
kalan kaba yemleri ve tahılları satın
almaktayız. Buzağılarımız dışında hiçbir
grup için fabrika yemi kullanmıyoruz.
Tüm yemimizi 7,5 m3 lük bir yem vagonu

(TMR) ile dağıtmaktayız.

- Sağlık
Sürümüzün 5 senedir arîlik statüsünü
koruması nedeni ile ulusal şap programı
ve S19 uygulaması dışında hiçbir aşı
programı uygulamıyoruz. Düzenli tırnak
bakımlarını çok önemsiyoruz. Buzağıdan
itibaren iyi gelişen bir neslin sorunsuz
sağlıklı ineklere dönüştüğünü gözlemli-
yor; farklı yaş programlarında olmazsa
olmaz denetim ve protokolleri sistematik
bir şekilde uyguluyoruz.

- İnsan Kaynakları ve Yönetim
İşletmeyi ortağım ve hayat arkadaşım
Mehmet Sökmen ile 2000 yılında kurduk
ve yönetiyoruz; şu anki ekibimiz ise 7
kişiden oluşmakta. Kurulduğumuzdan
bu yana geçtiğimiz 10 sene içerisinde
işletmemize ve sürümüze emeği geçmiş
tüm eski çalışanlarımıza buradan selam
etmek, bu yazı vesilesi ile katkıları için

teşekkür etmek isterim. 
İşimizin çok zor ama gelecek vaat
eden keyifli ve karlı bir iş olduğunu
düşünüyoruz. Özellikle kurulum, sürü-
nün oturması aşaması; başlangıçta-
artan girdi fiyatları ve düşen süt fiyat-
ları açısından; son bir sene ise çok
zordu. Ancak sabrettikçe ekibin de
sürünün de oturduğunu görüyoruz.
Enerjiyi değiştiremeyeceğiniz şeylere
değil de sürüye, beslemeye ve ekibe
verdiğiniz zaman bir şekilde ayakta
kalmak mümkün oluyor. Tecrübe
zaman içerisinde katlanarak kazanılı-
yor. İşimiz acele ederek oturacak bir iş
değil; çok sabretmek ve iyi gözlem
yapmak gerekiyor.
İşletmesini iyi yöneten; sürüsüne, eki-
bine ve tedarikçilerine karşı dürüst,
sabırlı ve sevgiyle yaklaşan, zaman
tanıyan herkesin bu işten makul bir
kar elde edebileceğini düşünüyor ve
mutlu olabileceğine inanıyorum. ■
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Bilindiği gibi ülkemiz dört mevsi-
min yaşandığı bir coğrafyaya
sahiptir. Mevsimlerin yaşanma

derecesi bölgelerimize göre değişmekte-
dir. Örneğin Akdeniz, Ege ve Güney
Doğu Anadolu bölgeleri ile kısmen
Marmara bölgesi yaz mevsimini oldukça
sıcak geçirirken, Doğu Anadolu ve kıs-
men Orta Anadolu bölgesi yazı çok sıcak
geçirmemekte, buna karşın kışı oldukça
sert geçiren bölgelerimizdir. Ülkemizde
süt sığırcılığı Ege ve Marmara bölgelerin-
de yoğun biçimde yapılmaktadır. Yani kış
mevsiminin çok sert geçmediği, yaz
mevsiminin özellikle temmuz ve ağustos
aylarında oldukça sıcak geçtiği bölgeler-
de. Tabi durum böyle olunca yazın bura-
larda yaşayan ineklerde aşırı sıcak hava-
ya bağlı olarak ortaya çıkan sıcak stresin-
den söz etmek mümkündür.

Sıcak stresi nedir? 
Sıcak stresi uygun olmayan hava sıcaklığı
nedeniyle sığırlarda başlıca süt verimi
düşmesi ile kendini gösteren bir prob-
lemdir. Havanın çok sıcak olması biz
insanlar kadar hayvanları da olumsuz
etkilemektedir. Hele bu hayvan yüksek
süt veren bir inek olursa etkilenme şidde-
ti daha da fazladır. Yapılan araştırmalar-
da sığırlar için ideal hava sıcaklığının 5 ila
25 ºC ler arasında olduğu gösterilmiştir.
İneklerin en çok hava sıcaklığının 15 ºC
civarında olduğu bir ortamda rahat ettiği
belirtilmektedir.

Sıcak stresi nasıl anlaşılır?
İneklerin sıcak hava nedeniyle sıcak stre-
sine girdiğinin en belirgin göstergesi
solunum sayısının artmasıdır. Eğer hızlı
solunuma yol açan herhangi bir hastalığı
bulunmayan bir sığır hava sıcaklığının
(ortam sıcaklığı) 25 ºC’nin üzerinde oldu-
ğu bir yerde dakikada 80’ den daha fazla
soluk alıp veriyorsa bu durum çok net bir
sıcak stresinin göstergesidir.
Sığırlar yüksek hava sıcaklığına maruz
kaldıklarında kendilerini soğutmak için
daha hızlı soluk alıp vermeye başlarlar.
Çünkü sığırlar insanlar gibi çok terleye-
mezler. Bildiğiniz gibi bizler çok sıcakla-
dığımız zaman kendimizi soğutmak için
terleriz. Sığırlarda terler fakat bir insanın
sadece onda biri kadar.

Sıcak stresinin neden 
olduğu problemler:
Sıcak stresi ineklerde öncelikle süt verimi
düşüklüğüne neden olur. Rumen (işkem-
be) asidozu, takiben tırnak hastalıkları ve
erken embriyonik ölümler görülebilecek
diğer problemlerdir. Rumen asidozu
bulunan bir inekte süt verimi düşmesi,
süt yağında azalma, bazen bir iki hafta
bazen birkaç ay sonra ortaya tırnak has-

talıkları (çoğunlukla laminitis tarzında
olmak üzere), döl verimi problemleri vs.
görülmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. 
Yüksek hava sıcaklığı nedeniyle inekler-
de görülen süt verimi düşmelerinin % 10
– 25 arasında olduğu birçok araştırmada
saptanan bir olgudur. Yani 25 litre süt
ortalaması olan bir işletmedeki günlük
kayıp en az inek başına 2.5 litredir.

Sıcak stresine giren hayvan-
ların davranışları nasıldır?
Sıcak stresinden etkilenen sığırlarda aşa-
ğıdaki değişikliklerin bir ya da daha fazla-
sını rahatlıkla gözlemek mümkündür.
1. Su tüketiminde artma
2. Yem tüketiminde düşme
3. Daha fazla ayakta durma
4. Solunum sayısında artma
5. Vücut sıcaklığında artma
6. Salya üretiminde artma 

Sıcak stresinin etkisi 
nasıl azaltılır?
İneklerinizi yüksek hava sıcaklığı nede-
niyle ortaya çıkan sıcak stresinden koru-
manız barınaklarda ve beslenme planın-
da yapılacak değişiklerle mümkündür. 

a-Sıcak stresine karşı barınaklarda
önlem alınmalıdır.
Sıcak stresine karşı alınabilecek en iyi ve
etkili tedbir ineklerin bulunduğu ortamın
sıcaklığının düşürülmesidir. Bu amaçla
öncelikle ineklerin gölgelik alanları mut-
laka arttırılmalıdır. İnekler iyi havalandır-
ması olan barınaklarda ve serbest bir
biçimde tutulmalıdır. Barınak içersinde
ineklerin sürekli içebileceği biçimde

temiz su mutlaka bulundurulmalıdır. Su
sıcak stresinin etkilerinin azaltılmasında
çok önemli, tabi ki temiz su. Yapılan
çalışmalarda ineklerin kirli ve sert suları
şartlar ne olursa olsun temiz ve yumuşak
sulara göre daha az tükettikleri görülm-
üştür. Unutmayın bol su içen inek bol süt
verir. Bu arada tüketime sunulan suyun
sıcak olmaması gerekir. Ortalama 15-20
ºC sıcaklığa sahip su gayet idealdir.
Barınakların çeşitli bölgelerine hava
üflemeye yarayan fanlar yerleştirilmeli-
dir. Hatta bence en iyisi ve mutlaka
yapılması gerekeni sağımdan önce hay-
vanların soğutulmasıdır. İneklerin üzeri-
ne sağımdan önce su püskürtülmelidir.
Sağımhaneye fan koyularak sağımı bek-
leyen ineklerin üzerine hava üflemesi
sağlanmalıdır. Sadece su kullanılarak
yapılan soğutmalar bazen ortam nemi-
nin çok fazla yükselmesine yol açarak
faydadan çok zarar getirir. Sıcak stresi
altındaki ineklerde su soğutması ile bir-
likte fan kullanılması oldukça yararlıdır.

b- Sıcak stresine karşı beslenme pla-
nında değişiklik yapılmalıdır
Sıcak stresi ortaya çıktığında ineklerin
beslenmelerinde bazı düzenlemeler
yapılmalıdır. Bir defa ilk alınacak önlem
rasyona sodyum bikarbonat ilavesidir.
Çünkü yukarıda da söylediğim gibi sıcak
stresi rumen asidozu riskini arttırmakta-
dır. Bu riski azaltmanın yolu doğal yoldan
yetersiz verilen sodyum bikarbonatı dışa-
rıdan yemle birlikte takviye edilmesidir.
Verilecek sodyum bikarbonat miktarı
günlük 200 gr civarında olmalıdır.
Rasyona yağ ilave etmek diğer bir önlem-

dir. Bu amaçla rasyonlara günlük 500
grama kadar yağ ilave edilebilir. Çünkü
yağ ilavesi ile ineğin düşen yem tüketimi-
ne karşı rasyonun enerji konsantrasyonu
arttırılır hem de yağlar rumende fermen-
te olmadığından ve de ince barsaklarda
sindirim sırasında ısı artışına yol açmadı-
ğından ineğin ısı yükünü arttırmazlar. 
Rasyonda rumende yıkılabilir protein
oranı aşırı olmamalıdır. Çünkü rumende
aşırı miktarda protein yıkılımı olursa
ortaya çıkan fazla amonyak karaciğerde
zehirsizleştirilmeye çalışılır. İneğin zaten
yüksek hava sıcaklığı nedeniyle derdi
başından aşkın olduğundan bir de aşırı
amonyak nedeniyle karaciğerinin yorul-
ması hiç istenen bir durum değildir. Sıcak
stresinin yaşandığı anlarda rumende
tamamen yıkılan üre asla rasyonlara
konulmamalıdır.
Sıcak stresi sırasında inek kendini soğut-
mak için yeteri kadar olmasa bile terler.
Ancak terle birlikte dışarıya önemli mik-
tarlarda sodyum ve potasyum atılır.
Atılan bu minerallerin rasyona ilave edi-
lerek karşılanması gerekir. Rasyonun
sodyum seviyesi en az %0.45, potasyum
seviyesi ise en az %1.5 olmalıdır.  Tabi bu
arada magnezyum seviyesinin en az
%0.35’ e ayarlanması unutulmamalıdır.
Kaliteli kaba yem kullanılmalıdır. Sıcak
stresi durumlarında saman gibi kötü
kaliteli kaba yemler yerine yonca kuru
otu gibi sindirilebilirliği yüksek kaliteli
kaba yemler rasyonlara konulmalıdır.
Çünkü kötü kaliteli kaba yemlerin işkem-
bede kalış süresi ve dolayısıyla ferman-
tasyon süresi uzundur. Fermantasyon
süresi uzadıkça rumende ısı üretimi arta-
rak zaten yaşanmakta olan sıcak stresi
üzerine ilave bir ısı daha meydana gel-
miş olur. Rasyonun NDF seviyesi en az %
28-30 olmalıdır.
Aşırı sıcak havalarda yem tüketimi önem-
li ölçüde düşer. Yem tüketiminin düşme-
si beraberinde süt veriminde düşmeyi
getirir. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek
için ineklerin daha çok günün serin oldu-
ğu saatlerde yemlenmesi gerekmektedir.
Saat 11 ila 16 saatleri arasında yemleme
yapılmamalıdır. ■

Prof. Dr. İ. İsmet TÜRKMEN  - turkmen@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Süt sığırlarında 
sıcak stresi ve beslenme
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BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

HAVSA ÇİFTLİĞİ
açık işletme modelini 
örnek alıp, uygulamaya başladık

Ç
iftlik arazi 2000 dönüm olup işlet-
memiz 20 dönüm üzerine kurul-
muştur. İşletmede 8000 balyalık

kapalı depo, buğday ve ayçiçeği deposu
ve yem hammaddelerinin bulunduğu 3
büyük depo bulunmaktadır. Bünyesinde
2’si sağımcı 3 traktör şoförü bir yemekha-
ne sorumlusu ve bir Ziraat Mühendisi
bulunmaktadır.
Çiftliğimiz 1X6 Sağım sistemiyle günde
800 litre çiğ süt üretmektedir. Sütümüzü
2006 yılından itibaren Danone firmasına
vermekteyiz.
Kaba yemimizin tamamını kendi arazile-
rimizde yetiştiriyoruz. Bunlar; Saman,
yonca, fiğ otu, çayır otu, silajlık mısır ve
20 dönümlük yapay meramız bulunmak-
tadır. İlkbahardan itibaren düvelerimizi
elektrikli çitlerle bölüp rotasyon uygula-
yarak merada ve tarlalarda otlatıyoruz. 
Holstein ağırlıklı olmak üzere sürümüz

de Simental ırkı ineklerimizde bulunmak
ta ve Simentallerin sütleri toplam sütü-
müzün yağ ve protein değerlerini yük-
seltmektedir. Erkek danalarına çok iyi
besi materyali olmaktadır. Ayrıca bu
sene yaşlı ve verimsiz hayvanlarımızı
Angus spermalarıyla tohumladık.
Bunlardan doğan dişi ve erkek buzağıla-
rı besiye alıyoruz.
Çiftliğimiz 2006 yılında Tüsedad’a üye
olmuştur. Tüsedad ve sektörel kuruluşla-
rın seminer ve eğitimlerine katılarak

yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip
edip çiftliğimizde uygulamaktayız. 
2008 yılında Tüsedad ve RMH firma-
sının düzenlediği gezide çiftliklerde
uygulanan açık işletme modelini
örnek alıp uygulamaya başladık. Süt
ineklerimizi gübre, saman ve kireç
karışımı yataklığın olduğu bölmelerde
bakmaktayız.
Süt piyasasındaki fiyat istikrarsızlığı biz
üreticileri yeni arayışlara yöneltmiştir.
Süt taban fiyatı serbest piyasa şartlarına

bırakıldığı için işletmelerimiz finansal
olarak risklere açık hale gelmiştir.
Bizde Çiftliğimizin 3 yıl içinde arazi
büyüklüğüne göre günlük 3 ton süt
üretmeyi ve sütümüzü kendimiz işleyip
pazara nihai ürün olarak satabileceği-
miz bir çiftlik mandırası kurmayı plan-
lamaktayız.
Son olarak, üreticiler bir araya gelerek
süt sanayicisinin tek taraflı fiyat belirle-
me politikasını kırabilecek bir yapı oluş-
malıyız. ■

Edirne’nin Havsa ilçesinde tarımsal amaçla kurulan çiftlik 2001 yılında

Tolga Havsa tarafından hayvancılığa yönelmiştir. Çiftlikte 1 inekle 

hobi olarak başlayan hayvancılık, 2010 yılı itibariyle 

30 sağılır, toplamda 80 hayvana ulaşmıştır.
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Yüksek verimli süt ineklerinin 
beslenmesinde yağ ve kaliteli 
protein kaynaklarının önemi

cek laktasyonun başlangıcında rume-
nin sağlıklı çalışması ve herhangi bir
metabolik aksaklık oluşmaması, canlı
ağırlık düzeyinin uygun düzeyde ger-
çekleşmesi ve hızlı büyüme sürecinde
olan fötus için gerekli besin maddeleri-
nin sağlanması amaçlanır. Bu amaç
içinde hayvan ne kilo kaybedecek, ne
de yağlanacak şekilde beslenmeli ve
rasyondaki kaba yem miktarı hayvanın
canlı ağırlığının yaklaşık %1 olacak
şekilde ayarlanmalıdır. Kuru dönem
doğum öncesi geçiş yemlemesinde ise,
hayvanın kuru dönem klasik yeminden
erken laktasyon süt yemine alıştırmak
için yapılan yemleme olup, aynı
zamanda doğumla beraber oluşması
muhtemel metabolik aksaklıkları da
önler. Bu geçiş yemlerinde, erken lak-
tasyon döneminde görülen canlı ağırlık
kaybı ve verim düşüklüğünün en aza
indirilmesi için rumende parçalanma-
yan protein oranı yükseltilmelidir. 

Yüksek Verimli Süt
İneklerinin Beslenmesinde
Enerji Yetersizliği
Yüksek verimli süt ineklerinin beslen-
mesinde özellikle erken laktasyon döne-
mi ile gebeliğin son 20 günü ve çevre
sıcaklığının yüksek olduğu günlerde
düşük yem kuru maddesi tüketimine
bağlı düşük enerji alımı, bu hayvanların
sağlığı ve üreme performansı yanında
süt verimi de olumsuz etkilenmektedir.
Bu dönemlerdeki enerji açığının kapatı-
larak söz konusu olumsuzlukları önle-
mek için de yağ kaynaklarından yararla-
nılması mümkündür. 

Yüksek Verimli Süt
İneklerinin Beslenmesinde
Yağların Önemi 
Süt ineğinin erken laktasyon dönemin-
de meydana gelen enerji yetersizliği
hayvanın verim düzeyi ile rasyonun
enerji yoğunluğu arasındaki dengeye
bağlıdır. Dolayısıyla, günlük enerji tüke-
tim seviyesinin yükseltilmesi için alına-
cak önlemler dışında başvurulabilecek
yol enerji içeriği yüksek besin madde
kaynaklarının rasyonda kullanım oranla-
rının artırılmasıdır. Bu amaçla başvuru-
labilecek yollardan bir tanesi rasyondaki
enerji içeriği yüksek yoğun yemlerin
oranlarının artırılmasıdır. Ancak enerji
yetersizliğinin doğurabileceği olumsuz-
luklardan kaçınabilmek amacıyla başvu-
rulan bu yöntem, optimum rumen içi
koşullarının korunabilmesi açısından
rasyonun sahip olması gereken fiziksel
özelliklerini değiştirmekte ve olağan
koşullarda rasyonda % 35-42 arasında
bulunması önerilen yapısal olmayan
karbonhidratlar miktarının yükselmesi-
ne neden olabilmektedir. Bu tip rasyon-
lar rumen pH’sı ve asetat:propionat ora-
nının azalmasına yol açmaktadır. Bu
durum süt yağ içeriğinin düşmesine,
selülolitik aktivitelerin azalmasına ve
rumende asidosiz riskinin artmasına
neden olmaktadır. Dolayısıyla toplam
rasyon içerisindeki enerji içeriği yüksek
yoğun yemlerin miktarını arttırmak
ancak kuru maddenin %50-60’ı kadar
mümkün olmaktadır. Bu nedenler ile

Hayvanın süt verimi türler, ırklar
ve bireyler arasındaki farklılıklar
gösterir. Bireyin verebileceği süt

verimi ise, kalıtsal verim yeteneği ile
sınırlandırılmış olup, sağlıklı yetiştirme
koşullarında bulunan hayvanın laktas-
yon sayısına, laktasyon seyrine ve bes-
lenmesine önemli ölçüde bağlıdır. Bu
nedenle süt hayvanının yetiştirme
koşulları yeterince sağlansa da, beslen-
me özellikle enerji ve protein gereksi-
nimleri yeterince karşılanmadıkça, hay-
van sağlığı ve üreme performansı yanın-
da süt verimi de (süt miktar ve bileşimi)
olumsuz etkilenmektedir. Nitekim ener-
ji gereksinimi yeterince karşılanamama-
sı; fakat proteinin yeterince verilmesi
durumunda, süt hayvanı önce negatif
bir enerji dengesi gösterir ve sonra da
süt miktarı hayvanın enerji depolarına
bağlı olarak bir düşme seyri gösterir.
Enerji gereksiniminin yeterince karşıla-
namaması, fakat proteinin yeterince
verilmesi durumunda süt hayvanı önce
negatif bir azot dengesi gösterir ve
sonra da süt miktarı protein yetersizliği-
nin az olmasında yavaş, çok olmasında
hızla düşmeye başlar. Protein yetersizli-
ğinin uzun süre devam etmesi duru-
munda ise, süt miktarı sonraları yapıla-
cak zengin bir besleme ile eski düzeyine
getirilemez. 
Enerji ve protein gereksinimlerinin her
ikisinde yeterince karşılanamaması
durumunda da süt hayvanı önce hem
enerji hem azot bakımından negatif bir
denge gösterir ve sonra da süt miktarı
kısa zamanda hızla düşmeye başlar. Süt
üretiminde vücut maddeleri bir besin
madde kaynağı olarak kullanılabildiğin-
den, yetersiz besleme de süt miktarı hiç-
bir zaman aynı oranda düşmez ve vücut
madde rezervlerine göre süt hayvanının
canlı ağırlığı sık sık değişebilir. Nitekim
yem ile verilen besin maddeleri yeterli
olmadığı zaman vücut depo maddeleri
parçalanarak süt üretiminde kullanılır ve
hayvanın canlı ağırlığı azalır. 
Gereğinden fazla besin maddeleri veril-
diğinde ise bunlar vücutta depo edilir
ve hayvanın canlı ağırlığı artar. Bu
nedenle, süt ineklerinin yetersiz veya
gereğinden fazla beslenmesinin iyi bir
göstergesi vücut kondisyonunun deği-
şimidir ve çok iyi izlenmelidir. Vücut
kondisyon skoru hayvanın vücudunun
değişik kısımlarının 1 ve 5 arasında
verilen puanlar ile değerlendirilmesidir
ve laktasyondaki ineklerinin vücut kon-
disyon skorunun 3-3.5 puan olması
arzu edilmektedir. Süt hayvanının
enerji ve protein gereksinimlerinin
yeterince karşılanıp, karşılanamaması
süt miktarı gibi bileşimini de etkile-

mektedir. Nitekim hayvanın enerji, pro-
tein ve kaba yem lifi gereksinimlerinin
yeterince karşılanamaması süt yağ
miktarını düşürmektedir. Enerji ve pro-
tein yetersizliği süt miktarını da olum-
suz etkilemektedir. 

Yüksek Verimli Süt İneklerinin
Laktasyon Dönemlerine Göre 
Beslenme İlkeleri
Bir süt ineğinde laktasyon dönemi
boyunca yavrusuna süt salgılamak, bir
sonraki yılın buzağısına gebe kalmak ve
büyümesine sağlamak amacıyla bir dizi
metabolik ve fizyolojik olaylar meydana
gelmektedir. Ayrıca, süt ineklerinin
verimlerinin laktasyon boyunca sürekli
bir değişim gösterdiği ve sütün yaklaşık
%45’nin ilk 100 gününde, %30-35’nin
ikinci 100 günde, %20-25’nin ise üçün-
cü 100 günde alındığı bildirilmektedir.
Süt ineklerinde meydana gelen bu
yoğun metabolik ve fizyolojik olayların
düzenli ve dengeli bir şekilde gerçekleş-
tirilmesi için tek düzey bir besleme
yeterli değildir. Bu nedenle süt inekleri-
nin besleme dönemleri laktasyonun
seyrine göre genelde erken laktasyon,
orta laktasyon, geç laktasyon ve kuru
dönem olmak üzere 4’e ayrılmakta ve
enerji ve besin madde ihtiyaçları buna
göre karşılanmaktadır. Laktasyon süre-
since elde edilen süt miktarını etkileyen
fizyolojik dönemler kuru dönemin son
20 günü ile doğumdan sonraki ilk 30
gündür. Bu toplam 50 gün içinde yapıla-
cak özel besleme stratejileri ile geri
kalan günlerde uygulanacak rutin besle-
me ile istenilen verim düzeyine ulaşmak
mümkündür. 
Süt ineklerinde doğumdan yaklaşık 5
gün önce günlük kuru madde tüketim-
lerinin hızlı bir şekilde düştüğü ve düşük
kuru madde tüketimleri laktasyonun
başından itibaren süt verimi artışı ile
aynı hızda olmasa da yavaş yavaş arttığı
bilinmektedir. Bu nedenle de düşük
kuru madde tüketiminin olduğu dönem-
lerde rasyonlardaki besin madde içerik-
lerinin daha yoğun olmasına dikkat edil-
melidir. Erken laktasyon ineğin süt veri-
minin en yüksek seviyeye ulaştığı buza-
ğılamadan sonraki yaklaşık ilk 70 gün-
lük dönemdir. Bu dönemde ineğin süt
veriminde oldukça hızlı bir artış meyda-
na gelmekte, buna karşılık inek, canlı
ağırlığının %2’si kadar kuru madde tüke-
tebilmektedir. Süt verimindeki artışa
karşılık, kuru madde alımındaki yetersiz-
lik ineğin vücudunda negatif enerji ve
protein dengesinin ortaya çıkmasına
neden olmakta ve süt ineklerinde buza-
ğılamadan sonraki birkaç haftalık
dönemde 1-1.5 puanlık bir vücut kon-

disyonu kaybı olmaktadır. Bu nedenle,
laktasyonun başlangıcındaki inekler
sağlıkları, üreme performansları ve
maksimum verimleri için yeterli besin
maddesini tüketemediklerinden bu
dönemde, genetik potansiyellerine göre
yoğun enerji kaynakları ile yoğun besin
maddeleri ve özellikle de rumende par-
çalanmayan protein miktarı ve kalitesi
yüksek protein kaynaklarına gereksinim
duyarlar. 
Kuru madde tüketiminin maksimuma
ulaştığı, süt veriminde azalmanın başla-
dığı yaklaşık 70-140. günler arasındaki
dönem orta laktasyondur. Ekonomik bir
işletmecilik için süt veriminin maksi-
mumda kalması ve süt verimindeki azal-
manın mümkün olduğu kadar yavaş
olması istenir. Bu dönemde ineğin kuru
madde tüketiminin maksimum olması
nedeniyle hayvanın besin maddelerini
karşılamak kolaydır. Ancak, ilkine buza-
ğılayan ve/veya zayıf kondisyonlu inek-
lerin büyüme ve canlı ağırlık artışı
kazanmaları, bir sonraki laktasyona
gebe kalarak döl problemleri gösterme-
mesi için yetersiz kalan enerji ve protein
ihtiyaçlarını destekleyici yemleme yapıl-
malıdır. Çünkü bu dönemde yapılacak
hata, sürüde zayıf inekler, ilkine buzağı-
layan ineklerde süt veriminde ani düşüş-
ler ve döl tutmama problemleri nede-
niyle masrafların maliyet içerisindeki
paylarını yükseltebilir. Süt veriminde
sürekli bir azalmanın meydana geldiği
laktasyonun yaklaşık 140-305. günleri
arası dönem geç laktasyondur. Bu
dönemde süt veriminde ani düşüş
önlenmeli, aylık %8-10 düzeylerindeki
düşme normal kabul edilmelidir. Bu
dönemde hayvan gebedir, besin madde
tüketimleri gereksinimlerinin üstünde
olduğu için kolaylıkla karşılanabilir.
Ancak, genç hayvanlarda büyüme ve
gebelik nedeniyle ihtiyaçların yüksek
olduğunu dikkate almak gereklidir. Bu
dönemde ihtiyaçlar karşılanmaya çalışı-
lırken hayvanların yağlanma durumları
da göz önünde bulundurulmalıdır.
Laktasyonun son dönemi yaklaşık 60
gün süren kuru dönemdir. Bu dönemde
yaklaşık 60 gün uygulanacak besleme
programı sağlıklı buzağı elde etmek ve
ineği gelecek laktasyona hazırlamak
içindir ve ilk 40-45 günlük dönemde
kuru dönem klasik yemlemesi, 15-20
günlük dönemde ise kuru dönem
doğumdan önceki geçiş yemlemesi
uygulanır. Böyle bir sadeleştirme ile haf-
tandan haftaya, rasyondan rasyona
geçişte hayvan stresten de korunmaya
çalışılmaktadır. 
Kuru dönem klasik yemleme progra-
mında uygulanacak yemleme ile gele-



Çizelge 2. Kullanılacak Yağ Kaynaklarının Belirlenmesinde
Önerilen İlave Sırası, Oran ve Miktarları

İlave Sırası Yağ Kaynağı Oran Yağ miktarı
% km g/gün

1 Temel rasyon 3 500-600

2 Bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, yağlı tohumlar 2-3 350-600

3 Korunmuş yağlar 2-3 350-600

Toplam 7-8 1200-1800
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rasyonlara yağ ilavesi, rumen koşulları-
nın korunabilmesi bakımından rasyo-
nun sahip olması gereken özelliklerinin
bozulmaksızın enerji yoğunluğunun art-
tırılabilmesinde etkili bir yol olarak
görülmektedir.
Yağlar Çizelge 1’de görüldüğü gibi ener-
ji içeriği en yoğun olan besin maddesi-
dir ve protein ve karbonhidratların yak-
laşık 2-2,5 katı enerji içeriğine sahiptir-
ler ve bu özellikleri ile süt sığırı rasyon-
ları için yüksek enerjili rasyon hazırla-
mada tercih edilebilirler. Süt ineği ras-
yonlarına yağ ilavesi ile ilgili çalışmalar,
süt miktarının yağın kaynağı ve oranı ile
hayvanın verim potansiyeli, laktasyon
yaşı ve laktasyon dönemine göre değiş-
mekle beraber genellikle % 5-10 arasın-
da arttığını, bu artışın nedeni olarak ise
hayvanların enerji tüketiminin artması
ve enerji kullanım etkinliğinin iyileşmesi
gösterilmektedir. 
Süt ineklerinde ovaryumdaki siklusun
tekrar başlaması ve yüksek düzeyde bir
döllenme elde edilmesi hayvanın yeter-
li vücut kondisyonuna ve pozitif bir
enerji dengesine sahip olması ile yakın-
dan ilişkilidir. Bu nedenle de yüksek süt
verimine bağlı enerji yetersizliği için
yağ kullanımının üreme performansına
da olumlu etkisi vardır. Süt ineklerinde
ve özellikle de yüksek verimli hayvan-
larda yüksek çevre sıcaklığı yem tüketi-
mini dolayısıyla da süt verimini ve
sıcaklığın olduğu döneme göre üreme
performansını da olumsuz etkilemekte-
dir. Yağlar, proteinlere ve karbonhidrat-
ların sindirimleri sırasında açığa çıkan
ısı enerjisine göre daha az ısı artışı mey-
dana getirirler. Hayvanlar yüksek çevre
sıcaklıklarında hem çevre sıcaklığından,
hem de besin maddelerinden kaynakla-
nan ısı yükünü azaltmak için daha az
yem tüketmekte ve bu da onların süt
verimini, sıcaklığın olduğu döneme
göre de, üreme performansını olumsuz
etkilemektedir. Nitekim sıcaklık 24
oC’ye ulaştığında süt ineklerinde sıcak-
lık stresi nedeniyle süt veriminde düşüş
meydana gelmeye başlar. Tüm bu
nedenlerle gerek ısı yükünün azaltılma-
sı gerekse de yem tüketiminin düşme-
siyle ortaya çıkabilecek enerji açığının
giderilmesine katkısı olacağı için sıcak-
lık stresinde süt inekleri rasyonlarına
yağ ilavesi yapılabilir.
Süt sığırları rasyonlarına katılacak yağlar
geniş bir varyasyon göstermekte olup
başlıcalarını bitkisel yağlar (pamuk,
soya fasulyesi, ayçiçeği gibi yağlı
tohumlardan elde edilen rafine yağlar,
asit yağlar ve soap stock), hayvansal
yağlar (donyağı ve yellow grease gibi
rendering yağları) ve değişik korunmuş

yağ ürünleri (doymuş veya hidrojene
yağlar, yağ asitlerinin kalsiyum tuzları,
kristalize edilmiş bitkisel veya hayvansal
yağlar) oluşturmaktadır.
Rasyonun enerji düzeyini arttırmak
amacıyla ruminant rasyonlarına yüksek
oranda bitkisel yağ katılması rumen fer-
mantasyonunu dolayısıyla da süt miktar
ve kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu
etkilere neden olarak bitkisel yağların,
yem partikülü üzerinde bir tabaka oluş-
turması ve selüloz sindirimini azaltması,
rumen bakterilerinin gelişmelerini ve
metabolizmalarını olumsuz etkilemesi,
mikrobiyal populasyonu değiştirmeleri
ve mikroorganizmalar için gerekli olan
kalsiyumun değerliliğini düşürmesi gös-
terilmektedir Yağların rumendeki selü-
loz sindirebilirliğinin düşmesine neden
olabilecek düzeyde kullanımı, süt yağını
düşürmektedir. 
Yağların süt proteini üzerindeki etkisi de
olumsuz yöndedir ve bu olumsuzluğa
yağ ilavesinin rumende kullanılabilir
enerjinin ve dolayısıyla da mikrobiyal
protein sentezinin azalmasına neden
olduğu bildirilmektedir. Hayvansal yağ-
lar bitkisel yağlara oranla daha fazla
doymuş yağ asitleri içermesi nedeniyle
ham selüloz ve diğer besin maddeleri-

nin sindirilebilirliği üzerine çok daha
düşük düzeyde olumsuz etki yapmakta-
dırlar. Fakat, bu yağlar sıvı formda olma-
dıklarından karma yemlere karıştırılma-
dan önce eritilmeleri gerekmektedir ve
bu nedenle de, bitkisel yağlara göre
daha ekonomik olmakla birlikte kulla-
nımlarında uygulamadan doğan güçlük-
ler bulunmaktadır. 
Bitkisel ve hayvansal yağ kaynaklarının
rumen fizyolojisi üzerindeki bu olumsuz
etkileri nedeniyle kullanılmalarına geti-
rilen sınırlamalar korunmuş yağ üretim
teknolojilerinin gelişiminde ana faktör-
lerden birini oluşturmuştur. Rumen içe-
risinde çözünmeyen bu tip yağ kaynak-
ları korunmuş yağ, by-pass yağ veya
inert yağ olarak adlandırılmaktadır. Bu
yağlar ve yağ asitleri rumendeki fer-
mantasyondan etkilenmeden aboma-
sum ve duedonumun kuvvetli asit orta-
mında (pH 2-2.5) çözünür, jejenum ve
ileumda rahatlıkla emilirler. Korunmuş
yağlar rumen fermantasyonunu olum-
suz yönde etkilememe, kolaylıkla sakla-
nıp depolanabilme, yemlere kolaylık ile
katılabilme gibi birçok olumlu özellikle-
re sahiptirler. Buna karşın teknoloji
ürünü olmaları nedeniyle diğer kaynak-
lara oranla pahalıdırlar. Bu nedenle de,

korunmuş yağ kaynaklarına ancak diğer
yağ kaynaklarının kullanım oranının fiz-
yolojik limitlere ulaştığı durumlarda,
mevcut enerji açığının kapatılması ama-
cıyla başvurulmalıdır.
Süt ineği rasyonlarında rasyon kuru
maddesinin %7-8’ini geçmeyecek oran-
larda yağ bulunabileceği ve rasyona
yapılacak bitkisel yağ katkısının ise %5’i
geçmemesi önerilmektedir. Gerekli
görüldüğünde ise, değişik formdaki
korunmuş yağlar bu oranın % 3 daha
fazlasına kadar rasyonda yer alabilir.
Genellikle kabul gören uygulama,
Çizelge 2’de görüldüğü gibi rasyondaki
toplam yağın yaklaşık 1/3’ünü rasyonun
kendi bileşenlerinden, 1/3’ünü çeşitli
yağlı tohum veya rumende aktif kabul
edilen yağ kaynaklarından ve geri kalan
1/3’lük kısmının da korunmuş formdaki
yağlardan karşılanmasıdır. 

Yüksek Verimli Süt
İneklerinin Beslenmesinde
Kaliteli Proteinlerin Önemi 
Yüksek verimli süt ineklerinin özellikle
erken laktasyon ile gebeliğin son 20
günü ve çevre sıcaklığının yüksek oldu-
ğu günlerde rasyonlardaki enerji
yoğunluğu arttırılırken diğer besin

Çizelge 1. Bazı tahıl ve yağ kaynaklarının enerji değerleri

Hammadde ME NEL Hammadde ME NEL
Mcal/kg Mcal/kg Mcal/kg Mcal/kg

Tahıllar Arpa 2.92 1.86 Bitkisel Yağlar 7.07 5.65

Buğday 3.10 1.99 Hayvansal Yağlar 5.66 4.53

Mısır 3.12 2.01 Korunmuş Yağ, 6.27 5.02

Ca sabunları

Çizelge 3. Süt, rumen mikroorganizmaları ve bazı yemlerin ham protein, 
rumende parçalanmayan protein, esansiyel aminoasit ve esansiyel aminoasit içerisindeki 

lisin ve methionin oranları

HP RUPa EAA Lisin                Methionin
KM’de % HP’de % HP’de % EAA’de %        EAA’de %

Kaba yemler 
Yonca kurotu 17.8 24.1 40.9 12.3 3.8
Çayır kuruotu 10.8 43.7 33.1 10.5 3.9
Mısır silajı 8.8 35.3 31.6 7.9 4.8
bBuğday samanı 4.8 78.2 21.6 15.0 5.5

Enerji kaynakları
Yulaf 13.2 14.6 41.2 10.1 4.2
Mısır 9.4 47.3 40.1 7.1 5.3
Arpa 12.4 23.7 37.7 9.6 4.5
Buğday kepeği 18.5 23.7 37.4 8.0 4.6
Mısır gluten yemi 23.8 30.0 35.4 7.7 4.5
Buğday 14.2 26.2 34.4 8.1 4.6

Bitkisel protein kaynakları
Soya küspesi (ekspeller) 46.3 69.0 45.6 13.8 3.2
Soya küspesi (ekstraksiyon) 49.9 34.6 45.4 13.8 3.2
Mısır gluten unu 65.0 74.8 45.2 3.7 5.2
Pamuk toh. küsp. (ekstraksiyon) 44.9 47.9 42.6 9.7 3.7
Kolza küspesi (ekstraksiyon) 37.8 35.7 42.6 13.2 4.4
Ayç. toh. küsp. (ekstraksiyon) 28.4 15.9 42.2 8.0 5.6

* Rumenden geçiş hızı yüksek olan yem tüketimindeki RUP oranları verilmiştir. b Buğday samanına ait 

EAA değerleri tahmin edilmiştir.  HP: Ham protein, RUP: Rumende parçalanmayan protein, EAA: Esansiyel aminoasit
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maddeleri ve özellikle protein gerek-
sinimleri de dikkate alınmalıdır. Bu
hayvanların erken laktasyon döne-
minde artan süt verimleri ile enerji
gibi protein gereksinimleri de artar.
Dolayısıyla hayvanın gereksinimleri-
nin karşılanmasında başvurulan yol,
hayvanın kuru madde alım kapasitesi
sınırlı olduğu için rasyonun ham pro-
tein ve rumende parçalanmayan pro-
tein içeriğinin arttırılmasıdır. Pek çok
çalışmada erken laktasyondaki süt
ineklerinde rasyonun rumende parça-
lanmayan protein içeriğinin arttırıl-
masının süt miktar ve içeriğine olum-
lu etkisi olduğu bildirilmesine rağ-
men, aynı etkinin laktasyonun orta ve
ileri safhalarındaki süt ineklerinde
oluşmadığı bildirilmektedir. Çünkü
laktasyonun başlangıcındaki süt inek-
lerinin yüksek süt verimi taleplerini
karşılamak için gerekli yüksek ham
protein ve rumende parçalanmayan
protein gereksinimleri laktasyon iler-
ledikçe azalır. Pik üretim döneminden
sonra da bu gereksinimler, düşük
ham proteinli rasyonlarda yem kuru
maddesi tüketiminin yükseltilmesiyle
karşılanabilmektedir.
Ruminantlar için proteinlerin kaynağı
sadece yemin ham protein içeriğinden
değil, rumende sentezlenen mikrobi-
yal proteinden de oluşur. Rumende
sentezlenen mikrobiyal protein hem
iyi bir biyolojik değere, hem de inceba-
ğırsakta yüksek bir sindirebilirliğe
sahiptir. Ayrıca, mikrobiyal protein
duedonuma gelen toplam proteinlerin
absorbe edilen kısmının yaklaşık %50-
80’ni oluşturur. Ancak, mikrobiyal pro-
teinin iyi bir kaynak olmasına rağmen,
erken laktasyonda yüksek miktarda
süt sentezi için yeterli olmamaktadır.
Erken laktasyonda rasyonun aminoasit
profilinin etkisinin ham protein mikta-
rından daha büyük olduğu görülmüş-
tür. Bunlara ilaveten, son yıllarda yapı-
lan çalışmalar özellikle lisin ve methio-
ninin yüksek miktarda süt sentezi için
sınırlayıcı aminoasitler olduğunu ve
eksikliklerinde süt veriminin birinci
derecede kısıtlandığını göstermiştir.
Yüksek verimli süt ineklerinin beslen-
mesinde rasyonun ham protein içeri-
ğindeki rumende parçalanmayan pro-
tein oranı yanı sıra, duedonuma gelen
içerikteki lisin ve methionin miktarları
ve oranının üzerinde durulması bildi-
rilmekte ve toplam esansiyel amino-
asit yüzdesinde lisin ve methionin ora-
nının 15:5 olması gerektiği önerilmek-
tedir. 
Bu nedenlerle hayvan beslemecilerin
temel amacı, yüksek verimli süt inek-
lerinin protein ihtiyaçlarını karşılamak
için, rasyonda rumende parçalanma-
yan protein oranı yüksek kaynakların
kullanımını, rumende yeterli parçala-
nabilir protein ile mikrobiyal protein
sentez etkinliğini en üst düzeye çıkara-
rak duedonuma aminoasit sağlamak
şeklinde olmalıdır. Süt ineklerinin bes-
lenmesinde enerji ve protein kaynağı
olarak kullanılan her bir yemde süt
sentezi için gerekli olan ham protein,

rumende parçalanmayan protein ve
esansiyel aminoasitler yeterli ve den-
geli olarak bulunmayabilir. Çizelge
3’de bazı yemlerin ham protein,
rumende parçalanmayan protein,
esansiyel aminoasit ve esansiyel ami-
noasit içerisindeki lisin ve methionin
miktarları verilmiştir. 
Çizelge 3’de görüldüğü gibi, rumen
mikroorganizmaları iyi bir aminoasit
profiline sahip, fakat yemlerin ham
protein, rumende parçalanmayan pro-
tein ve esansiyel aminoasitleri birbirin-
den farklıdır. Bu nedenle süt ineğinin
protein gereksiniminin karşılanmasın-
da hem hayvanın fizyolojisi ile uyumlu
hem de gereksinime uygun olduğu
dönemde etkili olabilecek besleme
stratejileri yapılmalıdır. 
Süt ineklerinin beslenmesinde rasyo-
nun rumende parçalanabilen ve par-
çalanmayan protein bakımından den-
gelenmesinin ayrıca hayvan tarafın-
dan azot atılımını azaltarak, çevre kir-
liliğinin önlenmesi açısından da
önemli olduğu bildirilmektedir.
Nitekim, yüksek verimli bir süt ine-
ğinde azotun, yaklaşık % 65 oranında
sindirildiği ve bunun % 34’ünün idrar
ile atılırken, % 31’inin de süt üretim-
de kullanıldığı bildirilmekte ve böyle-
ce süt ineklerinde aşırı azot atılımının
hem üretimin pahalı olmasına hem
de çevreye zarar verdiği açıkça ortaya
çıkmaktadır.

Sonuç 
Sonuç olarak, süt ineklerinin ve özel-
likle yüksek verimli ineklerin beslen-
mesinde özellikle erken laktasyon
dönemi ile gebeliğin son 20 günü ve
çevre sıcaklığının yüksek olduğu gün-
lerde düşük yem kuru maddesi alımına
bağlı olarak yetersiz besin madde
tüketimleri, bu hayvanların sağlığını,
üreme performansını ve süt verimini
olumsuz etkilemektedir. Düşük yem
kuru maddesi alımına bağlı bu olum-
suzlukları önlemek için, söz konusu
dönemlerde kullanılacak rasyonların
enerji ile besin maddeleri ve özellikle
de protein yoğunluğunun arttırılması
gerekmektedir. 
Rasyon enerji yoğunluğunun arttırıl-
masında enerji içeriği yüksek olan
yağ kaynaklarından, protein yoğunlu-
ğunun arttırılmasında ise rumende
parçalanmayan protein miktarı ve
kalitesi yüksek olan protein kaynakla-
rından bilinçli kullanarak, diğer bir
ifadeyle hayvanın enerji, aminoasit
ve diğer besin madde gereksinimleri
yanında rumen mikroorganizmaları-
nın kolay fermente olabilir karbon-
hidrat, azot ve diğer besin madde
gereksinimleri de dikkate alınarak
yararlanmak mümkündür. Bu hayvan-
ların protein gereksinimlerinin karşı-
lanmasında yem proteininin rumen-
de parçalanmayan protein miktarı ve
kalitesinin dikkate alınması ise prote-
in kaynaklarının ekonomik kullanıl-
ması yanında idrar ile atılan N’lu bile-
şiklerden kaynaklanan çevre kirliliğini
de azaltacaktır. ■
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ÇANGIR 
TARIM HAYVANCILIK
Firmamız,  işletmenin 

yönetilmesi ve

yönlendirilmesinde daima

uzman personel ve teknoloji

desteği kullanmaktadır.

İşletmemiz bilgisayar destekli

sürü yönetim programı ile

yönetilmektedir.

Ç
angır Tarım’ın kuruluş hikayesi;
Firmamız Çangır Tarım
Hayvancılık ltd. Şti. Burdur ili

Bucak ilçesinde süt ve damızlık işletmesi
yatırım çalışmasına;

•  2003 yılında araştırmalar ile başladı.

•  Bu amaçla aynı yıl 40.000 m2 işletme 
arazisini temin ettik.

•  2004 yılında kararlarımızı vermiştik, 
inşaat başladı.

• 2005 yılında ise işletme 27 baş hayvan 
ile çalışmaya ve süt satmaya başladı.

• 2010 sonunda 160 sağmal kapasiteye 
ulaşıyoruz.

Nihai Kapasite = 320 si sağmal toplam 
1.000 baş hayvan

Mevcut Kapasite = 130 u sağmal 
280 baş dişi hayvan.  ■
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8
Nisan 2010 tarihinde yapılan
Ulusal Süt Konseyi Yönetim
Kurulu Toplantısı’nda aşağıdaki

hususlar görüşülmüştür:
• Sektörde yaşanan son gelişmeler sıra-
sında, anlaşmazlıkların çözümünde
etkin bir rol üstlenmek amacıyla Ulusal
Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri
25 Mart, 29 Mart ve 5 Nisan tarihlerin-
de Bakanlık yetkilileri, Üreticiler ve
Sanayicilerle görüşmeler yapmıştır.
• Gelinen bu noktadan sonra sektör

sorunlarının çözüm yerinin Ulusal Süt
Konseyi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
çerçevede Konsey’in yetkilerinin ve
yaptırım gücünün artırılması yönünde
ortak görüş oluşmuştur.
• Sektördeki fiyat dalgalanmalarının
etkin bir şekilde yönetilebilmesi için,
Ulusal Süt Konseyi’nin Müdahale
Kurumu gibi görev yapabilmesi ile ilgi-
li gerekli hukuki altyapı çalışmalarının
başlatılması kararlaştırılmıştır.
• İlgili bakanlıklardan onay alınmasına

rağmen bürokratik engellere takılan
Okul Sütü Projesi’nin hayata geçirilme-
si için kamunun üstüne düşen görevi
yapması gerekliliği tespit edilmiştir.
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Sayın
Ethem Sancak kişisel nedenlerle 8
Nisan itibari ile başkanlık görevinden
ayrılmıştır. 
Kamuoyuna saygılarımızla 
duyurulur.

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu

BASIN DUYURUSU

SETBİR’de yeni dönem…
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

1. ALİ GÜLER TAT KONSERVE SANAYİ A.Ş. (Tüzel)

2. ZEKİ ILGAZ PINAR ENTEG. ET VE UN SAN. A.Ş. (Tüzel)

3. HASAN GİRENES ÇAMLI YEM, BESİCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. (Tüzel)

4. MURAT KARLIBAŞ BAHÇIVAN GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. (Tüzel)

5. MURAT YÖRÜK YÖRSAN GIDA MAM. SAN.TİC.A.Ş. (Gerçek)

6. FARUK KAYAR  KAYARLAR ET SANAYİ TİCARET A.Ş. (Gerçek)

7. FEVZİ TOPAL SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. (Tüzel)

8. GÜLAY ÖZCAN SÜTAŞ A.Ş. (Gerçek)

9. ÖMER GÖRENER BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş. (Tüzel)

10. N.AHMET EKER EKER SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. (Gerçek)

11. MUSTAFA ERDOĞAN TİGEM TARIM İŞL. GEN. MÜD.  (Tüzel)

12. CEMAL TORUN TORUNOĞLU SÜT VE SAN. TİC.PAZL. A.Ş. (Gerçek)

13. LEVENT YILDIRIM AYTAÇ GIDA YATIRIM SAN. VE TİC.A.Ş. (Tüzel)

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1. Güçlü Toker TAT KONSERVE SANAYİ A.Ş. (Gerçek)

2. Ergun Akyol PINAR SÜT MAM. SAN. A.Ş. (Tüzel)

3. Birsel Görgülü YÖRSAN GIDA MAM. SAN.TİC.A.Ş. (Gerçek)

4. Cem Rodoslu MİGROS TİCARET A.Ş. (Tüzel)

5. Mevlüt Solmaz BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş. (Gerçek)

6. Ergun Kır BAHÇIVAN GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. (Gerçek)

7. Şerif Ayhan Sümerli ESASLI GIDA SAN. A.Ş. (Gerçek)

8. Ali Rıza Diren DİMES GIDA SAN.VE TİC. A.Ş.  (Gerçek)

9. Mustafa Ekici EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYV. SAN.VE TİC. A.Ş.   (Tüzel)

10.  Haluk Kayar KAYARLAR ET SANAYİ TİCARET A.Ş. (Gerçek)

11. Mustafa Bılıkçı SULTAN ET VE GIDA ÜRETİM TİC.PAZ.LTD.ŞTİ (Tüzel) 

12. Verda Telyaz TETRAPAK MAKİNE TİCARET VE SERVİS LTD.ŞTİ. (Gerçek)

13.  Mustafa Ayman KARİZMA BEŞLER ET GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. (Gerçek)

DENETİM KURULU_ ASİL 
M. Metin Yılmaz TAT KONSERVE SANAYİ A.Ş.

Ayhan Ödekbaş YÖRSAN GIDA MAM. SAN.TİC.A.Ş.

Gürkan Hekimoğlu PINAR SÜT MAM. SAN. A.Ş.

DENETİM KURULU _YEDEK 
Deniz Kirazcı ATA SANCAK A.Ş.

Adil Tekdemir AYTAÇ GIDA YATIRIM SAN. VE TİC.A.Ş.

Ramazan Çakır BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.

29 Nisan 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Setbir’in yeni yönetimi belirlendi.
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“Tarım+” toplantısında konuşma
yapan DenizBank Finansal Hizmetler
Grubu Başkanı Hakan Ateş, tarım
konusunda Türkiye’nin yatırımcılar,
girişimciler için çok büyük fırsatlar
barındırdığını belirtti. Ateş,
DenizBank’ın tarım bankacılığı konu-
sundaki yaptıklarını ve bu alandaki
rakamlarını anlattı. Ateş,
“DenizBank’ın tarım sektöründeki
müşteri sayısı 350 bini geçti. Bu alanda
kullandırdığımız kredi ise 1.5 milyar
TL’yi buldu. Bankacılık sektöründe,
toplam nakdi krediler içerisinde tarım
yüzde 3.8 pay alırken, DenizBank’ın
toplam nakdi kredileri içerisinde tarım
sektörü yüzde 9.2’lik pay alıyor” dedi. 

“Türkiye’de tarım büyük 
fırsatlar barındırıyor”
Tarımın Türkiye’nin bugünü ve gelece-
ği için kritik önemini kavrayan ilk özel
sektör bankası olmalarının gururunu
yaşadıklarını söyleyen Hakan Ateş,
“2002 yılında TarişBank’ı bünyemize
katmamızla birlikte yakınlaştığımız
tarım sektörünün geleceğine yatırım
yapma yönünde özellikle son yıllarda
çok güçlü adımlar attık. Kısa sürede bu
alana finansman sağlayan özel bankalar

arasında birinci konuma eriştik” diye
konuştu.  “DenizBank Tarım
Bankacılığı”, “Üretici Kart”,
“DenizBank Tarım Şenliği”, “Tarım
Seferberliği” projeleri ile tarımda
DenizBank’ın farkını ortaya koydukla-
rını belirten Ateş, “Bundan sonra da
Türk tarımının ve üreticimizin hizme-
tinde olmaya; Deniz’in bereketini top-
rağa taşımaya kararlıyız” dedi. 

Tarım+’nın 2012 hedefi 
1.5 milyar TL yatırım kredisi
Dünya tarım pazarındaki büyümenin
coğrafi olarak gelişmekte olan ülkelere
doğru kaydığının altını çizen Hakan
Ateş, bu ülkelerde üretim maliyetleri-
nin daha düşük olmasının önemli bir
etken olduğunu kaydetti. Türkiye’deki
nüfusun üçte birinin tarımsal faaliyet-
lerle geçimini sağladığına dikkat çeken
Ateş, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
2012 yılında tarımsal üretimin 70 mil-
yar dolar, ihracatın ise 30 milyar dolar
olacağını öngörüyor. DenizBank, bu
konuda üzerine düşen görevi yapacak.
2012 hedefimiz Tarım+ ile 1.5 milyar
TL yatırım kredisi” dedi. 
DenizBank İşletme ve Tarım
Bankacılığı Grubu Genel Müdür

Yardımcısı Gökhan Sun ise yaptığı
sunumda Tarım+’nın detaylarını
anlattı. Türkiye’nin elverişli coğrafi
konumu, iklim olanakları, yoğun genç
nüfusu, artan alım gücü ve genişleyen
iç pazarı sayesinde tarım sektöründe
pek çok ülkeye kıyasla son derece
avantajlı bir konumda olduğunun altı-
nı çizen Sun, “Ülkemizin taşıdığı bu
büyük potansiyeli daha etkin ve daha
verimli biçimde değerlendirme yönün-
de kurumsal vizyonumuzu genişletme-
ye devam ediyoruz. Bu adımların en
yenisi ise ‘Tarım+’.  Bu projeyle mev-
cut tarımsal yatırımını büyütmek iste-
yen üreticiye olduğu kadar, tarım ala-
nında herhangi bir faaliyeti bulunma-
yan ancak bu alandaki fırsat ve potan-
siyeli dikkate değer bulup, yatırım
yapmayı düşünen girişimcilerimize de
rehberlik eden bir bankacılık hizmeti
sunuyoruz” dedi. 
Gökhan Sun, tarımın uygulama ve geli-
şim sürecinde yatırım büyüklüğünün
önemli bir kriter olacağını belirterek,
“Türkiye’de tarım, eğitimli, bilinçli,
ölçek ekonomisine özen gösteren yatı-
rımcılara ihtiyaç duyacak. Türkiye’de
tarım konusunda geleceğin yatırım
alanlarını örtü altı tarım, meyvecilik ve
süt sığırcılığı olarak görüyor ve Tarım+
projemizde de bu alanlara öncelik veri-
yoruz” diye konuştu

Tarım+ nedir?
Tarım+, Türkiye’nin dünya ile rekabet
edebileceği en önemli sektörü olan
tarımdaki potansiyel yatırım alanlarını
takip eden ve bu yatırım alanları konu-
sunda her türlü bilgi, deneyim, iletişim,
finansal destek ve bankacılık hizmeti
sunan DenizBank’a özel bir yatırım
anlayışını temsil ediyor.

DenizBank Tarım+ ile 
sunulan hizmetler 
Tarım+ kapsamında ilk aşamada gele-
ceğin yatırım alanları olarak tespit edi-
len örtü altı tarım, süt hayvancılığı ve
meyvecilik yatırımlarına öncelikli
olmak üzere şu hizmetler veriliyor: 
•Proje öncesi ve süresince fizibilitenin
oluşturulmasından yatırım yeri önerisi-
ne ve ürünlerin pazarlanmasına kadar
tüm süreçlerde danışmanlık desteği.
•Projeye uygun ödeme seçenekleri, 7
yıla varan vade ve fiyatlandırmalarla
finansman desteği.
•İşletmenizin kurulum aşamasında
ekipman vb. ihtiyaçların temininde sek-
törün tecrübeli firmalarıyla ilişki kurul-
ması konusunda aracılık. 
•İşletme ziyaretleri desteği ile sektörün
yatırımcıya tanıtılması. 

DenizBank tarım sektöründeki tecrübesini tarıma yatırım yapmak isteyen

girişimcilerin hizmetine sunuyor.  “Tarım+” tarım sektöründeki 

yatırımlarını büyütmek isteyen üreticilere ya da sektöre girmek isteyen

yatırımcılara yön verecek.

Deniz’den yepyeni 
bir yatırım fırsatı:

T
arım sektörüne verdiği finansal
destekle son iki yıldır özel ban-
kalar arasında ilk sırada yer alan

DenizBank, tarım alanında yatırım
yapmak isteyen girişimciler için tasarla-
dığı “Tarım+” ürününü 17 Şubat tari-
hinde İstanbul Çırağan Otel’de düzen-
lenen toplantıda tanıttı. DenizBank
Finansal Hizmetler Grubu Başkanı
Hakan Ateş’in ev sahipliğinde gerçek-
leşen toplantıda iş dünyasının başarılı
isimleri Nihat Gökyiğit, Ethem Sancak,
Reşit Soley, Vural Ak ve Savaş Titiz
tarım sektörüne ilişkin tecrübelerini ve
birikimlerini paylaştılar. Tanıtım top-
lantısı DenizBank’ın üst yönetimi,
DenizBank iş ortaklarının temsilcileri
ve basın mensuplarının katılımlarıyla
gerçekleşti.
Profesyoneller, yatırımcı grupları, işa-
damları, büyümek isteyen üreticiler ve
birleşerek birlikte büyümeyi planlayan
üreticilerin hizmetine sunulan
“Tarım+” paketi; yatırımcıların ihtiyaç
duyduğu her tür danışmanlığı da içinde
barındırıyor. DenizBank, Tarım+ ile
finansman desteği sağlarken; koopera-
tif ve birliklerle ilişkiler, tedarikçilerle
ilişkiler, projelendirme gibi konularda
da danışmanlık hizmeti sunuyor.
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TÜSEDAD ÜYELİK

Derneğimiz TÜSEDAD'ın tanıtımı ve sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarla daha yakın 

bir işbirliği içerisinde olabilmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz tanıtım paketimiz çok ilgi 

görmüş ve birçok firma bu pakete iştirak etmiştir. Başarıyla çıkartmış olduğumuz TÜSEDAD 

Dergimize ilan vermek için çok talep almış bulunmaktayız. Sadece dergi ilanı vermek isteyen 

firmalar için aşağıda dergi reklam bedelleri belirtilmiştir. Göstermiş olduğunuz ilgiye 

teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

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

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

Ön-Arka kapak içi
1 SAYI 1.500 TL + KDV 6 SAYI 1.250 TL + KDV = 7.500 TL + KDV

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

İç sayfalarda yarım sayfa
1 SAYI 750 TL + KDV 6 SAYI 500 TL + KDV = 3.000 TL + KDV

Atilla CELEP

TÜSEDAD Genel Sekreteri

TÜSEDAD Üye Başvuru Formu Başvuru Tarihi:

Tüzel Kişi ise

İşletmenin Adı :

Vergi Dairesi / No :

İşletmenin Adresi :

Telefon : Cep :

Faks : 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 için gelecekte ulaşmak istediğiniz kapasite hedefiniz nedir? Bu hedefe ne kadar zamanda ulaşmayı planlıyorsunuz?

TÜSEDAD  (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği)
Abide-i Hürriyet Cad. Arpa Suyu Sk.  Dikra Apt. No: 4, D: 3, 34380 Şişli / İSTANBUL   

Tel:  (0212) 219 07 77    Faks: (0212) 219 07 78   tusedad@tusedad.org    www.tusedad.org

Sektörün  sesi
TÜSEDAD’da siz de olun

Geçtiğimiz haftaEray 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.

AdnanYILDIZTÜSEDADYönetim 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

“Özendiriciolmak”
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www.tusedad.org

SİZİN
NİZ

Sayfa 33’te

Matlı Yem 2010’daTrakya’daEylül - Ekim 2009

Tüm Süt, Et ve DamızlıkYetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD)
İstanbul, Ankara ve İzmir’inBüyükşehir 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 dehayatageçirelim

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

DoğanınmucizesiSÜT...
TÜSEDAD veEREM YayınGrubu işbirliğiy-le hazırlanansunum, 1 milyonkişiye ulaştırıldı.

SÜTSATIŞ NOKTASI

TÜSEDAD’ın satıK noktası önerisidir

Kursiyer
eğitimi tamamlandıTÜSEDAD’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 çokistikrar yokDÜNYA 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

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri

Derneği (TÜSEDAD) Yayın Kurulu

N. ADNAN YILDIZ
ATİLLA CELEP
NEJAT DEVECİ

EREM Yayıncılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.

adına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

ÖZHAN EREM

Editör

Fatma Ç. BAYRAMOĞLU

Reklam Koordinatörü

Tuğçe NAROĞLU

Görsel Yönetmen

Kerem ASLAN

Halkla İlişkiler

Özlem SARAÇ

Baskı

EKSPRESS BASKI A.Ş.
(0212) 282 52 00

EREM Yayıncılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
Eski Büyükdere Cad. No: 75 

34460 Maslak / İSTANBUL

Tel: (0212) 346 26 26  Fax: (0212) 346 26 60

www.eremyayincilik.com

Yerel Süreli Yayın 

2 Ayda Bir Yayınlanır

Dergimizin yayına başladığı günden

itibaren dergimizde yer alan tüm yazılar

yazarlarının kendi görüşleri ve ürünleridir.

Yazılardan TÜSEDAD Dergisi ve 

editörleri sorumlu değildir.
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