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Değerli Yetiştiriciler,

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 7. Olağan Genel 
Kurul Toplantısını gerçekleştirerek yeni bir döneme adım atmış 
bulunmaktadır. Genel Kurul toplantımızın üyelerimiz başta olmak 
üzere ülke hayvancılığına hayırlı olmasını dileriz. Genel Kurulumu-
za katılarak bizleri onurlandıran önceki Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Musa DEMİRCİ başta olmak üzere, Bakanlığımızın değerli 
bürokratları ve çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli 
temsilcilerine, yoğun iş temposuna rağmen il birliklerimizi temsil 
eden tüm delegelerimize teşekkür ederiz. 

Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile birlikte hem üyeleri-
mizin ve üye birliklerimizin hem de hayvancılık sektörünün genel 
sorunlarının çözümü doğrultusunda aynı heyecan ve azimle çalış-
maya devam edeceğiz. Bir taraftan önceki Yönetim Kurulu tara-
fından başlatılan projelerin takipçisi olmaya devam ederken, diğer 
taraftan yetiştiricilerimizin kalkınmasına katkı sağlayacak yeni 
projelerin hayata geçirilmesi için çaba göstereceğimizden hiç kim-
senin kuşkusu olmasın.

Merkez Birliği çıkmış olduğu bu hizmet yolunda, üye il birliklerimiz-
le işbirliği ve güç birliği içerisinde hareket ederek yetiştiricilerimizin 
ve birliklerimizin Ankara’daki sesi olmaya devam edecektir. Bu çer-
çevede, yetiştiricilerimizin çıkarlarının korunması amacıyla çiğ süt, 
kasaplık ve damızlık canlı hayvan piyasalarında yaşanan sorunların 
ivedi olarak çözülmesi için Bakanlığımızla uyumlu bir şekilde çalış-
malarımız sürecektir.

Kıymetli üyelerimiz,

Hedefimiz, ırk ıslahı başta olmak üzere süt ve kırmızı et piyasaları 
açısından önemli bir otorite olan Türkiye Damızlık Sığır Yetiştirici-
leri Merkez Birliğini daha ileriye taşımaktır.

Genel Kurulumuzun tekrar Yetiştirici Birliklerimize ve ülkemize ha-
yırlı olmasını temenni eder, Mübarek Kurban bayramınızı canı gö-
nülden kutlarım.

Bereketli ve sağlıklı günler dileğiyle,

Dr. Hüseyin VELİOĞLU
Genel Sekreter
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Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği 7. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı 17 Ağustos 2017 tarihinde 
Ankara Hilton Garden Otel’de gerçek-
leştirildi. Merkez Birliği önceki Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Cemalettin 
ÖZDEN’in konuşmasıyla başlayan 
Genel Kurulda gündem maddelerinin 
tek tek ele alınmasının ardından oy 
kullanımına geçildi.

81 ilden 482 delegenin bulundu-
ğu Merkez Birliği Genel Kurulunda 
Burdur DSYB Başkanı Sayın Kamil 
ÖZCAN, Konya DSYB Başkanı Sayın 
Edip YILDIZ, Kırklareli DSYB Başkanı 
Sayın Ali DERMENCİ ve Adana DSYB 
Başkanı Sayın Yaşar KAHYA’nın baş-
kanlığında 4 liste yarıştı. Toplam 476 
kişinin oy kullandığı seçimlerde Ada-
na Başkanı  Sayın Yaşar KAHYA 24, 
Kırklareli Başkanı Sayın Ali DERMEN-
Ci 105, Konya Başkanı Sayın Edip YIL-
DIZ 161 delegenin oyunu alırken, Bur-
dur Başkanı Sayın Kamil ÖZCAN’ın 
başkanı olduğu liste 185 delegenin 
oyunu alarak seçimi kazandı. 

Teşekkür konuşmasının ardından 
tüm başkan adaylarını davet eden 
Sayın Kamil ÖZCAN birlik ve beraber-
lik mesajı verdi.

Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu-
muza başarılar diliyoruz.

MERKEZ BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM
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MERKEZ BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM
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Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu
ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER

Kamil ÖZCAN (Burdur)
Yönetim Kurulu Başkanı

H.Hüseyin ÖZDEMİR (Isparta)

Yunus BAYDAR (Ardahan)
Başkan Yardımcısı

Ahmet İLİK (Kütahya)

Mehmet ALDEMİR’den (Muğla)
Muhasip Üye

Naci ESER (Bilecik)

Ercüment Serkan ÇELİKKAYA (Samsun)
Sekreter Üye

Murat ÇARŞAMBALI (Zonguldak)

Tuncay AYTIN (Edirne)
Üye

Nizamettin ŞAHİN (Ağrı)

Serhat VAYISOĞLU (Osmaniye)
Üye 

Nuri DEMİRBAŞ (Mersin)

Hacı SELVİ (Yozgat)
Üye

Ahmet BİNGÖL (Ankara)

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Denetim Kurulu
ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER

Mehmet Sedat GÜNGÖR (Aydın) Metin YARAŞÇI (Antalya)

Hasan Ahmet KIRLIOĞLU (Manisa) Yılmaz KAYA (Çorum)

Cemal KARAKOÇ (Kırıkkale) Hulusi KANTAR (Sivas)



9

TDSYMBHaberler - Duyurular/

www.dsymb.org.tr



10

TDSYMB Haberler - Duyurular/

www.dsymb.org.tr

Yeni Yönetim Kurulu Devir Teslim Töreninden 
Sonra İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Merkez Birliğinin 7. Olağan Genel 
Kurulunda seçilen yeni Yönetim ve 
Denetleme Kurulu üyeleri ile önceki 
Yönetim Kurulu Üyeleri devir teslim 
töreni için Merkez Birliğinde bir araya 
geldi.

Yeni Genel Başkanımız Kamil ÖZ-
CAN, Başkan Yardımcısı Veteriner 
Hekim Yunus BAYDAR, Muhasip Üye 
Mehmet ALDEMİR, Sekreter Üye Er-
cüment Serkan ÇELİKKAYA, Üyeler 
Tuncay AYTIN, Serhat VAYISOĞLU ve 
Hacı SELVİ, yeni Denetleme Kurulu 
üyeleri  Mehmet Sedat GÜNGÖR, Ha-
san Ahmet KIRLIOĞLU ve Veteriner 
Hekim Cemal KARAKOÇ ile birlikte 
Merkez Birliği 2012-2017 dönemi Yö-
netim Kurulu Genel Başkanı Cema-
lettin ÖZDEN, Başkan Yardımcısı İl-
han KÖTEN, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ahmet YILMAZ, Edip YILDIZ, Nurhan 
DAYAN ve Yunus GÜZEL’in hazır bu-
lunduğu devir teslim töreninde yeni 
Genel Başkan Sayın Kamil ÖZCAN ta-
rafından önceki Genel Başkan Sayın 
Cemalettin ÖZDEN’e plaket takdim 

edildi ve aile fotoğrafı çektirildi. Tö-
renin ardından yeni Yönetim Kurulu 
ve Denetleme Kurulu ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. 

Devir teslim töreni ve ilk toplantı 
sonrası önceki yönetime, gerçekleş-
tirilen Genel Kurul için teşekkür eden 
TDSYMB Genel Başkanımız Kamil 
Özcan “Öncelikle Genel Kurulumu-
zun demokratik bir şekilde, herhangi 
bir olumsuzluk yaşanmadan, Birlikle-
rimize yakışan bir şekilde gerçekleş-
miş olması hepimizi mutlu etmiştir. 
Genel Kurulumuzda da belirttiğim 
gibi; hepimiz öz kardeşiz, hasım de-

ğil hısımız. Şuandan itibaren Merkez 
Birliği, 81 İl Birliğinin temsil edildiği, 
sesine ses, gücüne güç kattığı bir an-
layışta olacaktır. Genel Kurul bitti, yö-
netimi devraldık biraz dinlenelim dü-
şüncesinde değiliz. Esas şimdi daha 
çok çalışacak, hayvancılığımızı ve bir-
liklerimizi nasıl daha iyi duruma ge-
tiririz heyecanı ve çabası ile hareket 
edeceğiz. Bize, delegelerimiz tevec-
cühleri ile emanetlerini teslim etti. 
Yönetim Kurulu olarak bu emanete 
en iyi şekilde sahip çıkacağımızdan 
kimsenin şüphesi olmasın. Birlikler 
olarak sahaya hakimiz. Yetiştiricimi-
zin, Birliklerimizin sorunlarını biliyo-
ruz. Bu bilgileri Bakanlığımıza doğru 
bir şekilde aktaracağız. Bakanlığımız 
ve tüm İl Birlikleri arasında köprü 
olma vazifesini yerine getirmek için 
var gücümüzle çalışacağız.Bir kez 
daha Merkez Birliği kurucu yöneti-
minden şu zamana kadar tüm Yö-
netim Kurullarımıza, Başkanlarımıza 
ve Genel Kurulumuzda bize oy versin 
vermesin tüm delegelerimize yürek-
ten teşekkür ediyorum. Birlikte daha 
güçlüyüz” şeklinde konuştu.

“Hasım  
  Değil
  Hısımız”
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Merkez Birliği Heyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Sayın Ahmet Eşref FAKIBABA’yı Ziyaret Etti
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Cema-

lettin ÖZDEN, Yönetim Kurulu Üyesi 

Edip YILDIZ, Genel Sekreteri Dr. Hü-

seyin VELİOĞLU ve Ziraat Mühendisi 

İbrahim KARAKOYUNLU’dan oluşan 

heyet 23 Temmuz 2017 tarihinde 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sa-

yın Ahmet Eşref FAKIBABA’ya  yeni 

görevinde başarılar dilediler. 

Bakanlık görevini devralan Ahmet 

Eşref FAKIBABA ile görüşmede bir-

liklerimizin sıkıntıları, büyükbaş hay-

vancılıkla ilgili tespitler, sorunlar ve 

çözüm önerileri ele alındı.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Cema-

lettin ÖZDEN, Genel Başkan Yardım-

cısı İlhan KÖTEN, Muhasip Üye Sırrı 

ÖZTÜRK, Yönetim Kurulu Üyeleri 

Yunus GÜZEL, Ahmet YILMAZ, Edip 

YILDIZ, Nurhan DAYAN ve Genel Sek-

reter Dr. Hüseyin VELİOĞLU’dan olu-

şan heyet 15 Ağustos 2017 tarihinde 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Sayın Eşref FAKIBABA’yı ikinci kez 

ziyaret etti.

Irk ıslahı çalışmaları ile sığırcılık sek-

törünün mevcut sorunları ve çözüm 

önerileri konusunda değerlendirme-

lerde bulunulan görüşmede Genel 

Başkan Sayın Cemalettin ÖZDEN Ba-

kanlığın hayvansal üretiminin miktar 

ve kalitesinin arttırılması amacıyla 

yürüteceği her türlü projeye Merkez 

Birliği ve İl Birliklerinin destek vere-

ceklerini ifade etti.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı sa-
yın Ahmet Eşref FAKIBABA ve Genel 
Başkanımız Kamil ÖZCAN Adıyaman 
İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Süt Toplama Merkezi ve İdari Bina 
açılışı törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Türkiye Da-
mızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Bir-
liği (TDSYMB) Genel Başkanımız Ka-
mil ÖZCAN “Bizler başkan olmamızın 
ötesinde öncelikle birer yetiştiriciyiz. 
Örneğin, kendim Burdur’un Yeşilo-
va İlçesi Yarışlı köyünde yetiştiricilik 
yapmaktayım. Bu sebeple hayvancı-
lıkla ilgili sorunları birebir yaşıyor, gö-
rüyor, tespit edebiliyoruz. Bizler üre-
ticinin ta kendisiyiz. Birliklerimizin 
sorunlarını biliyoruz, üreticimizin so-

runlarını biliyoruz. Bu sorunları sayın 
Bakanımıza, çözüm önerilerimizle 
birlikte en kısa zamanda sunacağız. 

Sayın Bakanım, yeter ki bize güvenin 
ve destek olun. Hayvancılığımızın 
aşılamayacak problemleri olmadığını 
düşünüyoruz. Bizler Türkiye yetiştiri-
cileri olarak Ülkemiz için, geleceğimiz 
için üretmeye devam edeceğiz” şek-
linde konuştu.

FAKIBABA, süt toplama tesisinin 
açılışı ve hayvan dağıtımı nedeniyle 
Adıyaman İli Damızlık Sığır Yetiştiri-
ciliği Birliğinde düzenlenen törende 
yaptığı konuşmada, 20-25 gündür 
uğraştıkları konuların başında etin 
yer aldığını bildirdi.

FAKIBABA, şöyle devam etti:

“20-25 gündür et, et, et. Ama sadece 
ateşi söndürmeye çalışıyoruz. Acaba 
geçici olarak biz eti nasıl piyasada 
bollaştırabiliriz. Yoksa kalıcı olarak 
neler yapılacağını çok iyi anlattı arka-
daşlarım. Yani acil eylem planı çerçe-
vesinde hızlı şekilde hareket etmek 
için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 
Allah’ın izniyle bunu başaracağımıza 
inanıyoruz. Daha sonra asıl mesele 
geliyor, orta ve uzun vadeli çalışma-
lar. Orta ve uzun vadede bana göre si-
vil toplum örgütleri içerisinde en faz-
la irtibat içerisinde olacağımız örgüt 
Damızlık Yetiştiricileri Birlikleri. Çün-
kü ana olmadan dana olmaz, dana 
olmadan et ve süt olmaz. Tabi buna 
bir de yemi eklememiz lazım. Sizlerin 
damızlığınız olacak, girdi maliyetle-
riniz ucuzlayacak. Yani kabaca anası 
olacak, anadan dana olacak, dana-
dan et ve süt olacak milletin önüne 
sunacaksınız.”

Bölge insanının yürekli, başarılı, 
azimli ve çalışkan insanlar olduğunu 

Sayın Ahmet Eşref FAKIBABA Adıyaman 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde

Yeter ki
Bize Güvenin,
Bize Destek Olun.

Süt toplama 
tesisinin açılışı ve 
hayvan dağıtımı 
yapıldı.
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belirten FAKIBABA, bölgede en kısa 
süre içerisinde hayvancılık çalıştayı 
düzenleneceğini ve sorunları gidere-
bilmek için çalışmalar yapacaklarını 
aktardı.

Halk mutlu oldukça kendilerinin de 
mutlu olacağına işaret eden FAKI-
BABA, bu yüzden iyi şeyler başara-
bilmek için bölge insanının duasına 
ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

FAKIBABA, üreten insanlara hayran 
ve üreticilerin ellerini öpen bir kişi ol-
duğunu vurgulayarak, ülkesini seven 
insanlar olarak canlarını feda etmeye 
hazır olduklarını ifade etti.

Parti ayrımı yapmaksızın insan odak-
lı çalışacaklarına dikkati çeken FAKI-
BABA, “Ben ayrımı terörde yapıyo-
rum. Bu ülkeyi bölmek isteyen varsa 
önce FAKIBABA’yı vuracak, sonra bu 
ülkeyi bölmeye çalışacak. Her tür-
lü terörün karşısında olan insanlara 
saygı duyuyoruz ve sevdalıyız. Hep 
beraber birlikte büyük bir ülke olaca-
ğız.” diye konuştu.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
vekili Sayın Ahmet AYDIN 8 Ağustos 
2017 tarihinde Merkez Birliğini ziya-
ret etti. Türkiye Damızlık Sığır Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Cemalettin ÖZDEN, Genel Başkan 
Yardımcısı İlhan KÖTEN, Muhasip 
Üye Sırrı ÖZTÜRK, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Edip YILDIZ, Nurhan DAYAN, 
Yunus GÜZEL, Ahmet YILMAZ ve 
Genel Sekreter Dr. Hüseyin VELİOĞ-
LU’nun da hazır bulunduğu toplan-

tıda, Merkez Birliğinin ırk ıslahı ala-
nında yürütmekte olduğu faaliyetleri 
konu alan tanıtım filminin izlenme-
sinin ardından hayvancılık sektörün-
deki mevcut durum hakkında değer-
lendirmelerde bulunuldu.

Sayın Ahmet AYDIN’a ziyaretinin 
anısına Yönetim Kurulu tarafından 
plaket ve simental ırkı boğa maketi 
takdim edildi. 

Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü bünyesinde organize 
edilen “Sürdürülebilir Bölgesel Kal-
kınmada Sürdürülebilir Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık” ana temalı Doğu 
Anadolu 1. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Zirvesi 27-29 Temmuz 2017 tarihinde 
Elazığ’da gerçekleştirildi. Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılığın Doğu Anadolu 
Bölgesinde geliştirilmesi amacıyla 
düzenlenen program, yapılan çeşitli 
organizasyonlarla iki gün boyunca 
devam etti.

Elazığ’da gerçekleştirilen programa 
Elazığ Valisi Çetin Oktay KALDIRIM, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi 
TUNÇ, Türkiye Tohumcular Birliği 
(TÜRKTOB) Başkan Yardımcısı Yıldı-
ray GENÇER, TKDK Başkanı Ahmet 
ANTALYALI, Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığına bağlı Genel Müdürler, 
Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Turan KARAHAN, Elazığ 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Ümit Fırat TURAN, Türkiye 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez 
Birliğinden Ziraat Mühendisi Onur 
YİĞİT ile çok sayıda davetli katıldı.
 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan program kap-

samında gıda, tarım ve hayvancılık 
temalı stantlar aracılığıyla katılımcı-
lara bilgiler verilirken Merkez Birliği-
nin tanıtımı da yapıldı. Ayrıca çeşitli 
oturumlarda büyükbaş hayvancılığın 
sorunları dile getirildi. 

Doğu Anadolu Bölgesi 1. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Zirvesi hakkında bilgi 
veren Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Turan KARAHAN, 
“Düzenlediğimiz bu zirve de tüm 
paydaşların ortaya koyacağı bilgi bi-
rikimi, tecrübe paylaşımı ve önerileri 
doğrultusunda sadece ilimiz için de-
ğil, bölge illerimiz ve ülke tarımı için 
bundan sonraki süreçte oluşturula-
cak eylem planlarının da bir rehber 
niteliğinde olacaktır. Çünkü bu zir-
venin sonunda ortaya konulan bütün 
çalışmalarla ilgili bir sonuç raporu ha-
zırlanacak ve bütün paydaşlara gön-
derilecektir” dedi.
 
Dünyanın ekonomik politikasının 
değiştiğini belirten Vali Çetin Oktay 
KALDIRIM, “Ekonomi, sanayileşme 
ile birlikte 1980’li yıların sonunda 
doğudan batıya doğru kaymıştır. Şu-
anda ise tekrar batıdan doğuya doğ-
ru ekonomide bir kayma görüyoruz. 
Ülke olarak biz bunun merkezinde 
bulunuyoruz. Yeni aktörler, ülkeler, 
bölgeler ve şehirler ortaya çıkmaya 
başladı. Bunlar yeni oyuncu olarak 
dünya arenasında uluslararası poli-
tikada yer almaya başladı. Bizimde 
bunu çok iyi değerlendirmemiz ge-
rekli” dedi.

TBMM 
Başkanvekili 
Sayın
Ahmet AYDIN 
Merkez Birliğini 
Ziyaret Etti

Doğu Anadolu Bölgesi 1. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Zirvesi Elazığ’da 
Gerçekleşti
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İzmir’de 17-21 Eylül 2017 tarihleri ara-

sında gerçekleştirilecek olan Dünya 

Simental-Fleckvieh Konferansı ile 

ilgili olarak Türkiye Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Cemalettin ÖZDEN, Ge-

nel Sekreteri Dr. Hüseyin VELİOĞLU 

ve Uzman Veteriner Hekim Saadet 

OCAKLI İzmir Valisi Sayın Erol AYYIL-

DIZ, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan 

Danışmanı Metin ÖZÇERİ ve İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Aysel ÖZKAN ile görüş-

melerde bulundular.

Sayın Vali Erol AYYILDIZ, Başbakan 

Danışmanı Sayın Metin ÖZÇERİ ve 

Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ay-

sel ÖZKAN  yaklaşmakta olan Dün-

ya Simental-Fleckvieh Konferansını 

destekleyeceklerini ifade etti. 

Kendilerine göstermiş oldukları ilgi 

ve destekten dolayı teşekkür ederiz.

Dünya Simental-Fleckvieh Konferansı Yaklaşıyor



Büyükbaş Hayvancılık Takvimi
(Eylül - Ekim)

Bazı bölgelerde meralarda otlatmaya devam edilirken bazı bölgelerde hayvanlar yaylalardan dönerler. Bu 
nedenle ahırlarda gerekli tamirat ve dezenfeksiyon işlemleri yapılarak barınaklar hazır hale getirilir.

Doğum ve buzağı bölmeleri yeniden gözden geçirilerek noksanlıklar tamamlanıp, dezenfeksiyonları yapılır.

Çayırlıklar ve yem bitkilerinin son hasatları yapılır. Kış ayları için gerekli gıda ihtiyacını temin etmek amacıyla 
silaj çukurları doldurulup, üzerleri tekniğine uygun bir şekilde kapatılıp, kış sezonuna hazır bir duruma getirilir.

Doğumu yaklaşan sığırlara buzağı septisemi aşısı uygulanır. Doğumuna 1.5-2 ay kalan sığırlar sütten kesilmeye 
başlanır.

Hayvan hastalıklarına karşı koruyucu tedbirler alınır, mücadele yapılır.

4-8 aylık dişi danalara S. 19 aşıları uygulanır.

Şap ve yanıkara aşıları yapılır.

Tüberküloz, paratüberküloz testleri ve brucellosis yönünden serolojik yoklamalar yapılır.

Çevrede görülen salgın hastalıklara karşı gerekli tedbirler alınır.

Ay içinde nokra mücadelesi yapılır.

Aylık verim kontrolleri yapılarak, kayıtları tutulur.
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Bosna Hersek Saray Bosna Üniver-
sitesi Tarım ve Gıda Bilimleri Ensti-
tüsü Hayvan Yetiştiriciliği Ana Bilim 
Dalından Dr. Muhamed BRKA, Lutji-
va KARIC ve Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Başkanlığı (TİKA) Balkanlar 
Daire Başkanlığından Nesrin ÖZSA-
RAÇ’dan oluşan heyet 10 Temmuz 
2017 tarihinde Merkez Birliğini ziya-
ret etti.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği Genel Sekreteri Dr. 
Hüseyin VELİOĞLU ve Teknik İşler 
Şube Müdürü Dr. Onur ŞAHİN’in ka-
tıldığı toplantıda, Merkez Birliğinin 
faaliyetlerini ele alan tanıtım filmi-
nin izlenmesinin ardından, Bosna 
Hersek’te hayvan kayıt sistemi, ye-
tiştirici birliklerinin kurulması, ıslah 
çalışmaları ve yetiştiricilerin eğitimi 
konularında ortaklaşa proje yürütül-
mesi hususunda değerlendirmelerde  
bulunuldu.

Bosna Hersek Heyeti
Merkez Birliğini Ziyaret Etti
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GTHB İç Denetim Birimi Başkanı
Merkez Birliğini Ziyaret Etti

Merkez Birliği Denetleme Kurulu
Üyeleri Veda Etti
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Denetleme Kurulu üye-
leri  Yaşar KAHYA, Hakan CANDEMİR 
ve Lütfü DANAHALİLOĞLU üç ayda 
bir yaptıkları denetleme çalışmala-
rının sonuncusunu 12 Temmuz 2017 
tarihinde gerçekleştirdiler. Denetim 
çalışmasının tamamlanmasının ar-
dından Merkez Birliği Genel Sekreteri 
Dr. Hüseyin VELİOĞLU ve Merkez Bir-
liği personelleri ile birlikte aile fotoğ-
rafı çektirdiler.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı İç Denetim Birimi Başkanı Adem 
AKSOY ve İç Denetçi Lütfi KORKUT 
13 Temmuz 2017 tarihinde Merkez 
Birliğini ziyaret etti. Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Sekreteri Dr. Hüseyin VELİOĞLU’nun 
ev sahipliği yaptığı ve Adana DSYB 
Başkanı Yaşar KAHYA, Hatay DSYB 
Başkanı Lütfi DANAHALİLOĞLU, Te-
kirdağ DSYB Başkanı Ergin DURGUN 
ile Teknik İşler Şube Müdürü Dr. Onur 
ŞAHİN’in de katıldığı toplantıda, 
hayvan sağlığı ve ilaçları hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu. 

MEVZUAT
BAKANLAR KURULU KARARI

TEBLİĞ

29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmi Gazete

Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-
gulanması Hakkında Karar

29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmi Gazete

Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-
lanması Hakkında Karar

28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmi Gazete 
(Mükerrer)
2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 
Karar

22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmî Gazete
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

26 Ağustos 2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmi Gazete
Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esas-
ları Tebliği  
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Avusturya Sığır Yetiştiricileri Fede-
rasyonu (ZAR) Başkanı Stefan LİND-
NER, Genel Sekreteri Martin STEG-
FELLNER, Danışman Ricard PICHLER 
ve Genetik Avusturya Satış Müdürü 
Peter KREUZHUBER’den oluşan he-
yet 14 Haziran 2017 tarihinde Türkiye 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez 
Birliğini ziyaret etti. Merkez Birliği 
Genel Sekreteri Dr. Hüseyin VELİOĞ-
LU’nun ev sahipliği yaptığı görüşme-
de, işbirliği programının detayları ve 
gelecek dönem için beklentiler görü-
şülerek, iki kurum ve iki ülke arasın-
daki işbirliğinin hızla devam etmesi 
yönünde istişarelerde bulunuldu.

Trabzon Valiliğince İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık  Müdürlüğü tarafından 
“Jersey Süt Sığırı Yetiştiriciliği Te-
reyağı ve Süt Üretimini Geliştirme” 
konulu sempozyum düzenlendi. 
Trabzon’da tereyağının merkezi ola-
rak kabul edilen Tonya’da 11 Temmuz 
2017 tarihinde gerçekleşen sempoz-
yuma Merkez Birliğini temsilen Genel 
Sekreter Dr. Hüseyin VELİOĞLU ve 
Ziraat Mühendisi Onur YİĞİT katılım 
sağladı.

Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürü Cahit GÜLBAY, ve Tonya 
Kaymakamı Halit MENGİ’nin açılış 
konuşmaları ile başlayan sempoz-
yumda Ankara Üniversitesi Gıda 
Güvenliği Enstitü Müdürü Prof. Dr. 
Nevzat ARTIK, Atatürk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme 
ve Beslenme Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arma-
ğan HAYIRLI ve Türkiye Damızlık Sı-
ğır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Sekreteri Dr. Hüseyin VELİOĞLU’nun 
sunumlarının ardından genel değer-
lendirmeler yapıldı.

Avusturya Heyeti Merkez Birliğini Ziyaret Etti

Trabzon’da Jersey Süt Sığırı Yetiştiriciliği Tereyağı ve 
Süt Üretimini Geliştirme Sempzoyumu Düzenlendi
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Konya, 2016 yılı TÜİK verilerine göre 
1 milyon 59 bin 496 ton süt üreti-
miyle ülkemizde liderliğini koruyor. 
Konya DSYB Yönetim Kurulu Başkanı 
Edip YILDIZ, hayvancılık sorunlarını 
çözmek için yeni yatırımların bölge-
ye kazandırılması gerektiğinin altını 
çizdi. YILDIZ, “Damızlık yetiştiriciliği 
büyükbaş hayvancılığın bel kemiğini 
oluşturmaktadır. Geçmiş yıllarda bu-
nun acı tecrübelerini kazandık, süt 
fiyatlarındaki ani düşüşler maalesef 
damızlık hayvanların kesimini de 
birlikte getirmektedir. Sonuç olarak 
da uzun yıllar etkisini gösteren hem 
et hem de süt üretiminde sorunlar 
oluşuyor. Son yıllarda et ve süt üre-
timinde girdi maliyetlerinde sürekli 
artış gözlenmektedir. Buna karşılık 
süt fiyatlarında yeterli artışı yakala-
yamadık. Biz bölgemizde her zaman 
olduğu gibi yine üzerimize düşeni 
yaparak, süt fiyatlarının düşmemesi 
adına pazarlama kapasitemizi artır-
dık. Bununla birlikte hayvancılığın 
gelişimi ve bölge yetiştiricimizin kal-
kınması için şehrimize yeni yatırımlar 
kazandıracağız. Konya DSYB yatırım-
larıyla birlikte bölgede süt tüketimini 
teşvik etmek adına bazı sosyal so-
rumluluk projelerini de yürütmekte-
dir. Bu amaç doğrultusunda katılmış 
olduğu fuar, sempozyum, çalıştay 
gibi programlarda süt tüketiminin 
önemini her zaman vurgulamaktadır. 
21 Mayıs Dünya Süt Günü etkinlikleri 
kapsamında ve kandiller, camii çıkış-

larında şehrin en yoğun bölgelerinde 
süt tüketimini teşvik etmek amacıy-
la vatandaşlarımıza süt ikramında 
bulunmaktadır. Birlik yakın zamanda 
süt tüketimini teşvik etmek amacıyla 
daha farklı projelere de imza atmaya 
hazırlanmaktadır” dedi.

Hayvancılık sektörü dünyada eko-
nomik, toplumsal ve siyasi açıdan 
önemi giderek artan bir sektör haline 
gelmiştir diyen, Edip YILDIZ “Başta 
et, süt ve yumurta gibi gıda madde-
leri olmak üzere insanların önemli 
ihtiyaçlarını karşılayan hayvancılık; 
tarımın en önemli alt sektörlerinde 
biridir. AB ülkeleri de dahil pek çok 
ülkede toplam tarımsal gelir içeri-
sinde hayvancılık sektörünün payı 
genellikle %35-45 oranında değiş-
mektedir. Konya son yıllarda et, süt 
ve yumurta üretimi ve işlenmesinde 
ciddi bir ivme kazanmış olup yıllarca 
“tahıl ambarı” olarak anılmasının ya-
nında “protein ambarı” niteliğini de 
kazanmıştır” dedi.

Gıda sanayi içinde yüzde 15 üretim 
değerine sahip süt ve süt ürünleri 
sanayi, gerek sütün çok sayıda besin 
ögelerini bileşiminde bulundurma-
sı ve insan yaşamının her evresinde 
tüketilmesi gereken temel bir besin 
maddesi olması gerekse ülke ekono-
misine sağladığı katma değer açısın-
dan son derece önemli bir alt sektör.

Konya ili, süt üretimi ve süt sanayi 
işletmeleri bakımından oldukça ge-
lişmiş durumdadır. Konya, süt sanayi 
işletmeleri bakımından oldukça ge-

lişmiş olup, 100’ün üzerinde küçük ve 
orta ölçekli süt fabrikaları bulunmak-
la birlikte, bu tesislerin yüzde 55’i il 
merkezinde yoğunlaşmaktadır.

Konya, 38 bin 873 km²’lik yüz ölçü-
müne sahip olmasının avantajlarıyla 
birlikte bazı zorlukları da beraberinde 
getirmektedir. Süt sanayisi açısından 
yüz ölçümünün geniş olmasının en 
önemli sorunlarından biri, üretilen 
sütün sanayiye ulaşması süreci içeri-
sindeki maliyetlerin artmasıdır. Ülke-
mizin ve bölgenin en önemli sorun-
larından biri olan süt piyasasındaki 
istikrarsızlık sadece üretici açısından 
sorun teşkil etmemekte, sanayici ve 
tüketici başta olmak üzere sektörle 
ilgili diğer birimler de istikrarsızlıktan 
zarar görmektedir. Bu istikrarsızlı-
ğı minimize etmek amacıyla Konya 
İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
2012 yılında süt toplama ve pazarla-
ma faaliyetine başlamıştır. Birlik kısa 
sürede diğer faaliyetlerde olduğu gibi 
süt pazarlama konusunda da bölge-
nin güvenini kazanarak 2016 yılı başı 
itibariyle günlük 300 ton süt pazar-
lama kapasitesine ulaşmıştır. 2016 
yılı başında süt fiyatlarında oluşan 
olumsuz durumdan dolayı yetişti-
rici lehine bir karar alarak kapasite-
sini %66 artırarak günlük 500 ton 
sütü pazarlamayı başarmıştır. Konya 
DSYB, süt fiyatlarındaki istikrarsızlığı 
çözebilmek adına, Türkiye’de bir ilke 
imza atarak kendi öz sermayesiyle 
süt işleme tesisini kurmaktadır.

Konya 
DSYB Süt 
İşletme 
Tesisi 
Kuruyor
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DOKAP Başkanı Adıyaman DSYB’yi Ziyaret Etti

Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği, Tarımsal Yayım ve Danışman-
lık Hizmeti yetki belgesini aldı.

Batman İl Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğüne yetki belgesi için 
yaptıkları müracaattan sonra gerekli 
tüm kriterleri taşıdığı tespit edilen 
Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliğine Tarımsal Yayım ve Danışma-
lık Yetki Belgesi verildi. 

Yetki belgesini İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Nurettin KIYAS’ın 
elinden alan Batman DSYB Başkanı 
Nimetullah DURMAZ “Yetki belgesi 
ile birlik üyesi olup, 20 baş ve üzeri 
büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilere 
tarımsal danışmanlık hizmeti vere-
bileceğiz. Tarımsal danışmanlık, bir 
nevi aile hekimliği gibi olacak. Zoo-
teknist Tarım Danışmanımız ile bir-
likte her yetiştiriciyi ayda 4 kez ziya-
ret edecek, yetiştiricilerimizin sorun 
ve sıkıntılarında yanında olacağız” 
dedi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bu-
lunmak üzere Adıyaman’a gelen 
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanı Ekrem YÜCE, 
Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricile-
ri Birliğini ziyaret ederek Başkan Sırrı 
ÖZTÜRK ile Türkiye’de hayvancılık ve 
süt sektörü ile ilgili görüş alışverişin-
de bulundu.

Başkan Sırrı ÖZTÜRK eşliğinde Adı-
yaman’daki bazı işletmeleri ziyaret 
eden Ekrem YÜCE, Adıyaman ve böl-
ge hayvancılığı ile ilgili bilgi edinme 
fırsatı buldu.
 
DOKAP Başkanı Ekrem YÜCE’nin zi-
yaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Sırrı ÖZTRÜK, “Ekrem 
Bey ilimizi, birliğimizi ve çiftliğimizi 
ziyaret ederek bizleri onurlandırmış-
tır. Kendilerine teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Batman DSYB
Danışmanlık Yetkisi Aldı
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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DO-
ĞAKA) 2017 Yılı Teknik Destek Prog-
ramı Mayıs - Haziran döneminde 
başarılı proje olarak kabul edilen 
TR63/17/TD/0022 referans numaralı 
“Süt ve Süt Ürünlerinde Kimyasal ve 
Mikrobiyolojik Analiz Yöntemlerinin 
Kavranılması” konulu proje sözleş-
mesi Osmaniye Damızlık Sığır Yetiş-
tiricileri Birliği ile imzalandı.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı adına 
Genel Sekreter Onur YILDIZ ve Os-
maniye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği adına Murat KELEŞ tarafından 
sözleşmesi imzalanan proje içeriğin-
de süt ve süt ürünlerinin laboratu-
varda fiziksel, kimyasal ve mikrobi-
yolojik analizleri konusunda eğitim 
verilecektir.

Süt ve Süt Ürünlerinde Kimyasal ve 
Mikrobiyolojik Analiz Yöntemlerinin 
Kavranılması Projesi ile Osmaniye 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
koordinatörlüğünde birlik süt ana-
liz laboratuarı ve ilimizde işletmesi 
birliğe ait olan ANKAM Süt Ürünleri 
Fabrikasında bulunan mikrobiyoloji 
laboratuvarın da rutin olarak yapıl-
ması gerekli analizlerin teknik ve pra-
tik olarak en iyi şekilde kavranılması 
için kapsamlı bir eğitim gerçekleştiri-
lecektir.

Osmaniye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği günlük 200 ton süt işleme ka-
pasitesine sahip bir süt fabrikasının 
işletmesini devir alarak üye işletme-
lerin üretmiş oldukları sütü ürüne dö-
nüştürerek ülkemiz geneline ANKAM 
markası adı ile pazarlamaktadır.

Proje ile ilimizde kaliteli ve hijyenik 
süt üretiminin yapılması teşvik edi-
lecek, süt üretim hattında görevli 
tüm personellere dikkat etmesi ge-
rekli olan tüm kritik kontrol noktaları 
anlatılarak kaliteli üretime katkı sağ-
lanacaktır.

Proje sayesinde;
Kalite standartlarında üretilmeyen 

Osmaniye’de Süt ve Süt Ürünlerinde Kimyasal ve 
Mikrobiyolojik Analiz Yöntemlerinin Kavranılması Eğitimi 
Proje Sözleşmesi İmzalandı.

sütün ürün satışında yaşanan %20
’leri bulan değer kayıpları engellene-
cek ve bu ürün verim kayıpları %5 ‘e 
düşürülecek; daha kaliteli ve hijyenik 
süt ürünlerinin üretilmesi ile pazarla-
madaki mevcut satış fiyatları %15-20 
artış göstermesi hedeflenmektedir.
Pazar ağı geliştirilerek farklı ulusal 
markalar ile ticaret yapılabilecektir. 
Sütün tüketiminde gıda güvenliği 
arttırılmış olacaktır.

Hijyenik olmayan süt ve süt ürünleri-
nin tüketilmesiyle ortaya çıkan sağlık 
sorunlarının önüne geçilmesine katkı 
sağlanacaktır.



M
U

ADI SOYADI veya ÜNVANI : ..............................................................................................................
 :  ..............................................................................................................

 :.............................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................
TELEFON : ..............................................................................................................

 :  ..............................................................................................................

 : 25 TL

Tel: 0312 219 45 64 (pbx) Fax: 0312 219 45 59

SÜT, SÜT ÜRÜNLERİ VE CANLI HAYVAN FİYATLARI (Aralık - Ocak Dönemi)

ADI SOYADI veya ÜNVANI : ..............................................................................................................
DERGİ ADEDİ : ..............................................................................................................
ADRESİ :.............................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................
TELEFON : ..............................................................................................................
MESLEĞİ VEYA ÇALIŞMA ALANI : ..............................................................................................................

Dergimize abone olmak isteyen kişi ve kuruluşlar, abonelik formu veya formdaki bilgileri içeren bir yazı ve aşağıda verilen banka 
hesap numarasına  yatırılacak yıllık abonelik bedelinin banka dekontu fakslanmalı veya adrese gönderilmelidir. Derginiz düzenli olarak 
adresinize gönderilecektir.

Bir yıllık abonelik bedeli : 25 TL
Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi Şube Kodu: 1133 Hesap No: 3673814-5001
Adres: Eşkişehir Yolu Üzeri Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cadde No: 5 Gözüm İş Merkezi Daire: 1-2 06520 Çankaya ANKARA
Tel: 0312 219 45 64 (pbx) Fax: 0312 219 45 59

 Ortalama En düşük En yüksek

Çiğ Süt Fiyatı,TL/kg 1,07 0,97 1,17

Süt Yemi Fiyatı (%18 HAM PROTEİN, 2600 ME, 
Kcal/kg), TL/kg 1,02 0,93 1,11

Damızlık Belgeli Holstein (Siyah-Alaca) Düve, TL/baş 7512 6401 8624

Damızlık Belgeli Simental Düve, TL/baş 9407 8313 10502

Damızlık Belgeli Esmer (Montofon) Düve, TL/baş 9051 7838 10264

Süt, TL/kg* 2,97 2,96 2,98

Yoğurt, TL/kg* 4,46 4,44 4,48

Beyaz Peynir, TL/kg* 20,25 20,16 20,34

Kaşar Peyniri, TL/kg* 25,10 24,91 25,28

Tulum Peyniri, TL/kg* 27,24 27,05 27,43

Krem Peynir, TL/kg* 23,73 23,71 23,74

Kahvahtılık Tereyağı, TL/kg* 38,00 37,36 38,63

Çiğ Süt Fiyatı/Yem Fiyat Oranı 1,04 1,05

UHT Süt Fiyatı/Çiğ Süt Fiyatı Oranı 3,05 2,53

*Süt ürünlerinin tüketici fiyatları www.tuik.gov.tr adresinden alınmıştır.
Kaynak: 81 DSYB

SÜT, SÜT ÜRÜNLERİ VE CANLI HAYVAN FİYATLARI (Haziran-Temmuz Dönemi)
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D. Tarihi : 11.03.2010
Yetiştirici : AMASYA-TİM

D. Tarihi : 08.12.2009
Yetiştirici : ALTINOVA - TİM

SARP TR05649744

PAKDİL  TR421490529

TR6010227US160055

BABA NO : DE188164
BABA ADI : MANGFALL
D. TARİHİ : 09.12.2001

ANA NO : TR05240957
ANA ADI : BAKGÜL
D. TARİHİ : 27.06.2005
4/2 (305)   6948
2. LAK   6970 

TR05176476 
7/5   5572 
6. LAK   8304 
 

DE0981319331

TRS276-99ITVI000121852

BABA NO : IT021000782330
BABA ADI : RUD ZASTER
D. TARİHİ : 26.08.1999

ANA NO : TR42292206
ANA ADI : SALKIM
D. TARİHİ : 06.05.2004
5/4 (305)   6891 
4. LAK   8254 

TR4242059
7/6   7386 
3. LAK   8958 

DE0912436709

YETİŞTİRİCİNİN HİZMETİNDE...   TÜRKİYE'DE DENENMİŞ İLK BOĞA SPERMALARI.
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YETİŞTİRİCİNİN HİZMETİNDE...   TÜRKİYE'DE DENENMİŞ İLK BOĞA SPERMALARI.
D. Tarihi : 08.01.2010
Yetiştirici : ALTINOVA-TİM

D. Tarihi : 27.11.2009
Yetiştirici : ALTINOVA-TİM

KUBİLAY TR421698013

ALTINOVA TR421490518

TRS176-98US 187748

BABA NO : US193299 
BABA ADI : CAMELOT MISSION
D. TARİHİ : 10.07.1998 
 

ANA NO : TR42292232
ANA ADI : İSTANBULLU
D. TARİHİ : 23.05.2004
5/4 (305)     6157
3. LAK   7114

TR0031499-186 
3/2 (305)   6476 
2. LAK   6912 

US857838

TRS145-96US 187748

BABA NO : US193299 
BABA ADI : CAMELOT MISSION
D. TARİHİ : 10.07.1998 
 

ANA NO : TR42200054
ANA ADI : EMETE
D. TARİHİ : 06.02.2003
5/5 (305)   6428 
4. LAK   7673 

TR0031497-211
3/3   4593 
1. LAK    7208  

US857838

TÜRKİYE'DE DENENMİŞ İLK BOĞA SPERMALARI.
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İl Birliklerinden

Birliklerimizi Tanıyalım
Erzurum DSYB
Birliğimiz 2001 yılında kurulmuş 
olup, 2005 yılında aktif faaliyete geç-
miştir. Göreve geldiğimizde 4 olan 
personel sayımız bugün itibariyle 20 
personele çıkmıştır. Bir şubemiz bu-
lunmaktadır. Birliğimiz faaliyetlerini 
8 araç ile yürütmektedir. 2014 yılında 
yapılan Genel Kurul ile göreve geldik. 
Birliğimizin önceden yaşamış olduğu 
talihsiz bir saman ithalatı faciasın-
dan kalan yaklaşık 2 milyon TL borçla 
devir aldık. 2 yıl gibi kısa bir sürede 
piyasaya olan tüm borçlarımızı öde-
yerek gelecek için var olabilme adına 
plan ve projelerimizi adım adım uy-
gulamaya başladık. Şuan için yaşa-
makta olduğumuz en büyük sıkıntı 
üyelik aidatlarını yetiştiricilerimizden 
tahsil edememektir. Bakanlığımızın 
mevcut uygulamaları aynı şekilde 
devam ederse belki bizde dahil birçok 
birliğimiz kapanma noktasına gele-
cektir.    

2017 yılında uygulamaya başladığı-
mız 500 baş düve yetiştiriciliği pro-
jemizin inşaatı devam etmekte olup, 
Eylül ayı başlangıçlarında inşaat kıs-
mını tamamlamayı planlıyoruz. 2017 
yılında bölgemizde yaşanan kuraklık 
nedeniyle kaba yem girdileri çok pa-
halı olduğundan hayvan alımımızı 
2018 yılı Mart-Nisan ayına ertelemek 
durumunda kaldık. Bu proje tamda 
imdadımıza yetişen bir proje oldu. 
Devir aldığımız borçlar nedeniyle 
üyelerimize rahat ve iyi bir hizmet 
sunamama durumundaydık. İlk ola-
rak bu borçları ödeyerek projelerimizi 
uygulamaya geçmemiz gerekiyordu. 
Şükürler olsun ki kısa sürede borçla-
rımızı ödeyerek projelerimizi uygula-
maya başladık. Bu projemizin bitimi 
akabinde kendi yerimizi alarak hiz-
met binamızı yapmayı planlamak-
tayız. Devamında ikinci çiftliğimizi 
kurarak gelirlerimizi artırarak bağım-
sız bir şekilde kendi ayaklarımız üze-
rinde durarak üyelerimize daha iyi bir 
hizmet sunabilmenin çabası içersin-
deyiz. 
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Birliğiniz ne zaman faaliyete 
başladı?

Birliğimiz 1995 yılında 28 kurucu üye 
ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü binasında faaliyete başladı. 
Bugün itibariyle 2.600 Soy Kütüğü 
işletmesi ile 24.926  Ön Soy Kütüğü 
işletmesine küpeleme ve suni to-
humlama konusunda 22 ekiple hiz-
met vermekteyiz.

Şubeniz var mı ve birliğinizde kaç 
kişi görev yapmaktadır? 

Birliğimizin Muğla Merkez dışında, 
Milas, Ortaca ve Seydikemer ilçele-
rinde olmak üzere 3 adet şubemiz 
bulunmaktadır. 

Merkez şubemiz; şu anda üreticile-
rimize hizmet verdiğimiz ve 2008 
yılında birliğimiz gayrimenkullerine 
kazandırılan binamız yetersiz kaldığı 
için yeni hizmet binamıza geçeceğiz. 
Açılışı Ağustos ayı içinde gerçekleşe-
cek olan birliğimize ait yeni hizmet 
binamızın şimdiden Muğla hayvan-
cılığına hayırlı olmasını diliyorum. 
Merkez şubemizde 1 veteriner hekim 
(Müdür) 1 veteriner sağlık teknikeri, 
2 veteriner sağlık teknisyeni, 1 ka-
natlı hayvan teknikeri, 2 muhasebe 
personeli, 1 büro personeli ve 2 saha 
personeli ile Menteşe, Yatağan, Ula, 
Kavaklıdere ilçelerimizdeki üreticile-
rimize hizmet vermeye devam ede-
ceğiz. 

Milas şubemiz; mülkiyeti birliğimi-
ze ait olan bina 2014 yılı sonlarında 
birliğimizin gayrimenkullerine ka-
zandırılmış olup, 4 ziraat mühendisi, 
3 veteriner hekim,1 veteriner sağlık 
teknisyeni ve 1 ziraat teknisyeni ol-
mak üzere 9 personelimiz Milas ve 
Bodrum ilçelerindeki üreticilerimize 
hizmet vermektedir.

Ortaca şubemiz; 2015 yılında birliği-
miz gayrimenkullerine kazandırılan 
şubemizde 1 veteriner sağlık teknis-
yeni 1 hayvan besleme teknikeri ve 1 
saha personeli ile Köyceğiz, Ortaca ve 
Dalaman ilçelerindeki üreticilerimize 
hizmet vermektedir.

Seydikemer şubemizde şu anda hiz-
met verilen bina kira olup, kendi bi-
namızı yaptırmak üzere 2016 yılında 
460 m2 arsa alınmış olup, 2018 yılı 
içinde yeni hizmet binamızın inşa-
atına başlanacaktır. Şubemizde 1 
veteriner hekim, 1 ziraat teknisyeni 
ve 1 saha personeli olmak üzere 3 
personelle Fethiye ve Seydikemer 
ilçelerindeki üreticilerimize hizmet 
vermektedir.

Birliğinizin faaliyetlerini şubeler de 
dahil olmak üzere, toplam kaç araç 
ile yürütmektesiniz?

Birliğimiz küpeleme çalışmaları için 
15, suni tohumlama faaliyetleri için 7, 
tırnak bakımı için 1 ve diğer faaliyet-
ler için 2 araç olmak üzere toplamda 
25 araçla faaliyetlerini yürütmekte-
dir.

Birlik olarak yaşadığınız sıkıntıları-
nız varsa nelerdir?

Birlik olarak tarımsal destekleme 
ödemelerinin Bakanlıkça doğrudan 
üreticilerin hesabına yatırılması se-
bebiyle aidat, soy kütüğü hizmet 
bedeli ve ticari faaliyetlerimizden 
doğan alacakların tahsilatı konusun-
da sorunlar yaşamaktayız. Birliklerin 
geleceği tehlikeye girmektedir. Bu 
nedenle Tarımsal Desteklemelerin 
mutlaka birlikler üzerinden geçmesi 
gerektiğini düşünüyorum.   

Ayrıca üreticilerimiz yüksek yem fi-
yatları ve buna paralel olarak düşük 
süt fiyatlarından dolayı büyük sıkın-
tılar yaşamaktadırlar.

Gelecek dönemdeki projelerinizden 
bahseder misiniz?

Üreticilerimize eğitim vermeye de-
vam edeceğiz. Kahvehane ve mahalle 
toplantıları yaparak hayvan besleme, 
koruyucu aşılama, hayvan barınak-
ları, tırnak bakımı ve sağım teknik-
leri hakkında vermekte olduğumuz 
eğitimleri yeni konular ekleyerek 
sürdüreceğiz. Ayrıca üreticilerin süt 
toplayıcıları ile yaşadıkları sıkıntıları 
aşmak için, birlik olarak süt toplama 
faaliyetine başlamak istiyoruz.

2016 yılında Bakanlığımızın %50 hi-
beli damızlık gebe düve yetiştiricili-
ği merkezi kurmak için Ortaca ilçesi 
Tepe Arası Mevkii’nde satın aldığı-
mız 16.200 m2 arazi özel çevre koru-
ma alanı olduğu için %10 inşaat izni 
verildiğinden ve Büyük Ova Projesi 
kapsamında olduğundan bu arazi-
den vazgeçilerek Yatağan ilçesi Hacı 
Bayramlar Mahallesinden projemizi 
gerçekleştirmek için 67.400 m2 arazi 
alınmıştır. Çalışmalarımız tüm hızı ile 
devam etmekte olup en kısa sürede 
inşaata başlamayı planlıyoruz.  

Açılışı önümüzdeki ay yapılacak olan 
yeni hizmet binamızın üst katında 
süt analiz laboratuvarı kurarak, süt 
analizi yapıp üreticilerimize farklı 
destekleme alabilmelerinde yardımcı 
olacağız.

Şimdi hizmet vermekte olduğumuz 
merkez büroya da daha sonra üreti-
cilerimizin talebi doğrultusunda hay-
van hastanesi açmak konusunda bir 
düşüncemiz bulunmaktadır. 

Merkez Birliği Muhasip Üyesi ve Muğla 
DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
ALDEMİR’den Muğla DSYB’nin faaliyetleri 
hakkında bilgi aldık.
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Yetiştirici olmaya nasıl karar verdi-
niz? Kaç baş hayvanla başladınız, 
bu gün kaç baş hayvanınız var?

Karar vermedim kendiliğinden oluş-
tu. Çocukluğumdan beri köy hayatı 
yaşamı sürdüğümüzden 3-5 başta 
olsa zaten sürekli hayvanımız olmuş-
tu. Bu gün toplam 30 hayvanım var.

Hayvan sayınızı arttırmayı, işletme-
nizi büyütmeyi nasıl başardınız? Bu 
süreçte size yardımcı olan faktörler 
neydi?

Şu anda hayvan sayısı benim düşün-
düğüm seviyede değil. İleride daha 
da büyütmeyi hedefliyorum. Bu sü-
recin büyümesine katkı sağlayan 50 
dekar civarında arazimin olması.

İşletmenizi kurarken ne gibi sorun-
larla karşılaştınız? Sizin için en bü-
yük güçlük neydi?

Bu seviyeye gelişimde bir güçlük gör-
medim bir sorunumda olmadı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine 
ne zaman ve neden üye oldunuz?

2015 yılında Damızlık Sığır Yetiştiri-
cileri Birliğine üye oldum. Üye olma 
nedenim devletin sağladığı destek-
lerden yararlanmak ve bu yolda bü-
yümeyi hedeflemem.

Birliği üye olmanızın size en büyük 
faydası nedir?

Desteklemeler, sorunlarımızın çözü-
mü ve ihtiyaçlarımızın giderilmesi 
konusunda birliğe üye olmanın fay-
daları olurken en önemlisi devletle 
üretici arasında köprü görevini yerine 
getirmesidir.

Merkez Birliği ve diğer il birliklerinin 
faaliyetlerinden haberdar mısınız?

Birlikler arasındaki ilişkilerin iyi yön-
de önemi her zaman üreticilerin lehi-
ne olmuştur.

Bölge olarak yaşadığınız en büyük 
sıkıntı (hastalık vb) nedir? Bu sıkın-
tılar için ne gibi önlemler alıyorsu-
nuz?

Hayvan ticareti yapanlar devletin 
belirlediği önlemlere uymadığından 
bazı salgın hastalıkların hızla yayıl-
masına neden olmaktadır. Bununla 
ilgili yaptırımların yetersiz olduğunu 
düşünüyorum.

İlinizde yetiştirici olmanın farkı 
nedir sizce? Olumlu ve olumsuz ta-
raflarını sıralamanızı istesek neleri 
sayarsınız?

Yetiştirici üretici olmak daima güzel-
dir iyidir faydalıdır.

Muğla DSYB üyesi Murat GÖKALP 
ile işletmesi ve hayvancılık
hakkında konuştuk.
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Yılda kaç buzağı alıyorsunuz? Bun-
ların kaçı yaşıyor?

İşletmem yeni büyümeye başladığı 
için şu an 10 sağmalım olmasını göz 
önünde bulundurursak buzağılarımı-
zın tamamı hayattadır.

Bildiğiniz üzere sürünün devamlılı-
ğı için üreme çok önemli. Üreme ile 
ilgili sorunlar yaşıyor musunuz? Bu 
sorunlar için ne gibi önlemler alıyor-
sunuz?

Sürünün devamlılığı için sorunlu hay-
vanlar tedavi yapılıyor, tedaviye ce-
vap vermezse sürüden ayırıp besiye 
alıyoruz.

Suni tohumlama boğası seçiminde 
nelere dikkat ediyorsunuz?

Tohumlama boğa seçimi önemli. 
Öncelikle boğanın 1. derece kan bağı 
olmamasına dikkat ediyorum, iyi cins 
olmasına dikkat ederken dişi ile er-
keğin biraz da denk olmasına dikkat 
ederiz.

Daha genel olarak konuşursak Tür-
kiye’de hayvancılık konusunda ki 
sorunlar neler? Süt fiyatları ya da 
ithal hayvanlar sizde tedirginlik ya-
ratıyor mu?

İthal et alınması üreticiye eksi yönde 
etki ediyor. Belki tüketici yönüyle pi-
yasa dengeleniyor denilse de bu çok 
doğru değil. Süt fiyatları düşük süt 
fiyatlarına artış yapılmayacaksa des-
tekleme primleri artırılmalıdır.

Yetiştiriciler yem fiyatlarının artırıl-
masından şikâyetçi, siz bu konuda 
ne düşünüyorsunuz?

Yem fiyatları yüksek bu durum üre-
ticinin yem tüketiminin düşmesine 
neden oluyor. Buda verimin düşmesi 
demektir. Çözüm yeme daha fazla 
destek verilmesidir.

Bu işe yeniden başlasanız nelere 
dikkat edersiniz? Hangi konularda 
daha dikkatli olursunuz?

Bu işi bırakırsam yeniden başlar mı-
yım ona cevabım başlayacaksam 
mevcut işimi bırakmam.

Bu işe yeni başlayacak üreticilere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Önce işin olumlu olumsuz yönlerini 
iyi öğrensin her şeyden önce yapacağı 
işi sevsin isterim.
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Yetiştirme

Sığırlarda sıkça gözlenen tırnak ve ayak problemlerinin 
süt ve kırmızı et üretimi açısından yol açtığı ekonomik ka-
yıplar azımsanamayacak kadar büyük boyutlardadır. Sığır 
sürülerinde ayıklama nedenlerinin en başında tırnak ve 
ayak problemleri gelmektedir. Tırnak problemleri sebebi 
ile her yıl kasaplık olarak kestirilmek zorunda kalınan dişi 
damızlık sayısının fazla oluşu da zarar tablosunda görü-
nen madalyonun diğer yüzüdür. 

Sığırlarda ayak ve tırnak özellikleri üzerinde anne ve baba-
sından gelen kalıtsallığın payının düşük oluşu (%12-%19), 
buna karşılık olarak bakım, besleme, barındırma başta ol-
mak çevre koşullarının %70-90 gibi yüksek bir paya oluşu,  
aslında bu konuda yaşanan sorunun önemli çapta üzere 
yetiştiricinin sığıra sağlayacağı imkânlara bağlı şekillendi-
ğini göstermektedir.

Dr. Onur ŞAHİN
Ziraat Yüksek Mühendisi

TDSYMB Teknik İşler Müdürü
YETİŞTİRİCİLİKTE
ÖNEMLİ BİR SORUN:
TIRNAK PROBLEMİ

Özellikle arka tırnaklar üretiminin kaynağı durumunda-
ki meme dokusunun da içinde yer aldığı vücut ağırlığını 
önemli bir bölümünü taşımak gibi önemli bir görevi üst-
lenmektedirler. 

Tırnaklarda meydana gelebilecek herhangi bir rahatsızlık 
halinde ineğin günlük yaşamındaki ayakta durma, yatma, 
kalkma ve yürüme hareketleri önemli zorlaşmaktadır. 
Diğer taraftan sığırın tırnağındaki çürüklük veya lezyon 
sebebi ile çekmiş olduğu sancı nedeniyle iştahı azalmak-
tadır. Bu durum sığırın süt üretimi veya canlı ağırlık artışı 
için ihtiyaç duyduğu yemi almasına temel olan iştahını 
azaltmaktadır. Diğer taraftan tırnak problemi olan inek-
ler, sağlıklı inekler oranla daha uzun servis periyoduna, 
daha düşük gebelik oranına ve bunlara bağlı olarak da 
daha uzun buzağılama aralığına sahip olmaktadırlar. Ay-
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rıca, tırnak problemine yakalanan ineklerin günün önemli 
bir kısmını yatarak geçirdiklerini ve yatar vaziyette iken, 
ayaklarını sık sık ileri doğru uzattıklarını, ayakta iken, 
problemli ayaklarını öne doğru attıklarını ve ara sıra silke-
lediklerini rahatlıkla görmek mümkündür.   Diğer taraftan, 
meme dokusunu arka ayakları arasına alarak yatmaları, 
mastitis problemine de zemin oluşturmaktadır.

GENETİĞİN ETKİSİ

Arka ayak ve tırnaklar, sığırın ekonomik sürü ömrü, süt 
ve karkas üretimi açısından önemli vücut kısımlarıdır. Bu 
vücut organlarının sahip olduğu kusur veya anormallikler, 
sığırın verim performansını düşürmektedir.

Her ne kadar tırnak ve ayak özellikleri üzerinde genetiğin 
diğer bir ifade ile kalıtsallığın etkisinin %10-20 düzeyinde 
olduğu ifade edilmekte ise de ayak ve tırnak yapısı bakı-
mından yetiştiriciye az sorun yaşatan yada sorun yaşat-
mayan sığırlar lehine seçim ya da seleksiyon yapılması 
önerilmektedir. Buna paralel olarak sürüde tırnak ve ayak 
problemlerini azaltacak ya da özellikleri iyileştirecek yön-
de boğa sperması kullanılması tavsiye edilmektedir.

Arka bacak açısı, arka bacak duruşu ve tırnak topuk yük-
sekliği ya da tırnak ucu açısı, sığırın tırnak sağlığı üzerine 
bir etkiye sahiptirler. 

Arka bacakların duruşu da tırnak tabanının aşınması ba-
kımından önemli bir etkiye sahiptir. Arka bacak duruşu 
X bacaklılığa doğru gittikçe ayağın zemine basmasında-
ki dengenin bozulduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak 
tırnağın uç kısımlarında orantısız uzama ve tırnak tabanı 
veya topuk kısmında aşınmalar ortaya çıkmaktadır.

Arka bacak açısı ve bacak duruşu ile yakın ilişkili olan tır-
nak taban yüksekliği azaldıkça, sığırın tırnak problemini 
yaşama riski de artmaktadır. Tam tersi olarak sığırın tır-
nak taban yüksekliği çok yüksek olması da hayvanın yürü-
yüşü esnasında konforunu sınırlandırmakta ve sakatlan-
ma riskini arttırmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı arka ayakları normal açıya ve du-
ruşa sahip, tırnak taban yüksekliği ortalama ya da normal 
olan sığırlar lehine bir seleksiyon yapmak tırnak sağlığı 
açısından her zaman tavsiye edilmektedir.

BAKIM VE BARINDIRMANIN ETKİSİ

Bakım ve barındırma, topallık probleminin oluşmasında 
oldukça büyük önem taşımaktadır. Özellikle, buzağılama 
mevsiminde havalandırması yetersiz, nemli, sert zemine 
sahip ve sabit - bağlı sisteme dayalı barınaklarda,  tırnak 
tabanı kanamaları ve topuk çürümesine sıkça rastlan-
maktadır. Diğer taraftan, aşırı kuru havaya sahip ahırlarda 
barındırılan ineklerde tırnak çatlamaları ve tırnak uçların-
da kırılmalar görülmektedir.

İlkine buzağılamış ineklerin buzağılama mevsimi başlan-
gıcında günün önemli bir kısmını ayakta geçirdikleri göz-
lenmektedir. Ayakta duruş esnasında vücudun tırnaklar 
üzerinde yarattığı baskı, zamanla tırnaklarda çürüme ve 
lezyon oluşumuna bağlı olarak topallığın ortaya çıkma-
sında önemli bir rol oynamaktadır. Bir ineğin günlük ola-
rak kullandığı alanın konforlu olması, ineğin yerde yatarak 
geçirdiği zamanı arttırmak suretiyle, tırnak problemleri 
riskini azaltmaktadır.

Tırnak taban yüksekliğinin düşük olması durumunda,  
arka bacak açısı,  tırnak probleminin oluşumunda önem-
li bir rol oynamaktadır.  Arka ayak açısı dikleştikçe sığırın 
eklemlerinde yaratmış olduğu gerilmeler nedeniyle yatıp 
kalkma esnasında sakatlanma riskini yükseltmektedir. 
Arka ayakların aşırı dar açılı olan sığırlar, normal veya dik 
açılı olan sığırlara göre tırnak problemlerini daha fazla ya-
şamaktadırlar. Tırnak sağlığı açısından arka ayak açısının 
normal bir açıya sahip olması aşırı dar veya dik olmaması 
arzu edilmektedir.

Yetiştirme

Dik Açılı Ayak

Düşük
Tırnak Tabanı              

 X Bacak Duruşu

Normal Açılı Ayak

Normal
Tırnak Tabanı

Normal Bacak Duruşu

Dar Açılı Ayak

Yüksek
Tırnak Tabanı

Paytak Bacak Duruşu
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Bu açıdan ineğin ahır içinde olsun, gezinti avlusunda ol-
sun mutlaka yatarak dinlenebileceği yataklık alanların 
inşa edilmesi veya bulundurulması gerekmektedir. Her 
şeyden önemlisi, barınak içinde havalandırma, ışıklandır-
ma, sıcaklık (5-24 °C derece) ve nem oranının (%60-80)  
uygun olması tavsiye edilmektedir.

Yapılan araştırmalar, ineğin gün içerisinde 13-14 saat din-
lenmeye ihtiyaç duyduğunu, sindirim sağlığı açısından 
önemli olan geviş getirmenin de yoğun olarak yatma es-
nasında meydana geldiğini göstermiştir.

Diğer taraftan ineğin yatma süresi ile memeden süt ya-
pımında kullanılmak üzere geçen kan miktarı arasında 
önemli bir ilişki olduğu bilinmektedir. İneğin gün içerisin-
de yerde yatarak geçirdiği sürenin 6 saate kadar olması 
süt üretiminde ilave bir yaratmamasına karşılık 12 saatini 
yatarak geçirmesi durumunda memeden geçen fazladan 
kan akışı miktarı 650 litre civarında gerçekleşmekte bu da 
günlük süt veriminde 700 -800 mililitre artışı sağlamak-
tadır. Yani ineklere günlük zamanlarının yarısını yatarak 
geçirmelerine imkan sağlamak, inek başına yıllık süt veri-
minde yaklaşık 200 litre artışı beraberinde getirmektedir. 
Bu anlamda sığırın yataklığı büyük önem arz etmektedir.
Ahır içi ve dışında yataklık amacıyla inşa edilecek;

- Durak uzunluğunun sığırlara göre daha kısa olması, 

- Durak zemininin idrar kanalı zemininden yükseklik farkı-
nın 30 cm veya daha fazla olması,

- Durak zeminin hayvanın konforlu yatıp kalkmasına en-
gel bir yapıda olması,

- Durak bölme demirlerinin alt kısmının yerden yüksekli-
ğinin çok düşük olması, 

- Sığırın yatış ve kalkışlarında kolaylık sağlayacak şekilde 
ön hamle boşluğu (45-50 cm) bırakılmaması gibi hususlar 
sığırın ahır içinde sürekli ayakta durmasına ya da daha az 
süreli yatmasına yol açmaktadır.

Tırnak sağlığı açısından dikkate alınması gereken bir diğer 
barındırma konusu da gübre idaresidir. Uygun şartlarda 
depolanmayan gübre yığınları,  bakım ve beslemedeki 
eksikliklere bağlı olarak tırnak tabanlarında çatlaklardan 
hastalık etkeninin tırnağa nüfuz etmesine yol açmakta-
dır. Bunun sonucu olarak tırnak tabanı veya topuk kısmın-
da çürümeler ve lezyonlar ortaya çıkabilmektedir. Tırnak 
tedavisi uzun süreli bir işlem olup, tedavi masrafları ve 
üretimdeki kayıp olarak yetiştiriciye vermiş olduğu zarar 
oldukça fazladır.
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BESLEMENİN TIRNAKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sığırın işkembe sağlığı açısından kuru veya yeşil otun 
önemi oldukça fazladır. Kaba yem olarak adlandırılan kuru 
ot, yeşil ot veya silaj türü yemler sığırın geviş getirmesini 
sağlayan yemlerdir. Sığır geviş getirme esnasında 160-180 
litre tükrük salgılamakta aynı zamanda çiğnenmeden yu-
tulan yem lokmalarını sindirilmeye hazır parçalara ayır-
maktadır. işkembede dane yem veya fabrika yeminden 
kaynaklanan asit birikimi tükrük salgısı sayesinde tam-
ponlanarak azaltılmaktadır. Yeteri kadar kaba yem yedi-
rilmeyen sığırlarda geviş getirmeleri azalmakta ve buna 
bağlı olarak işkembede asit birikimi artmaktadır.

İşkembesinde asit miktarı artan ineklerde, asit kan yolu 
ile iki noktada toplanmaktadır. Birincisi sığırın üreme ka-
nalı ikincisi ise, tırnak tabanlarıdır.  Üreme kanalında ar-
tan asit denizi suni tohumlama ile atılan spermanın ölü-
müne neden olmakta, her şeyi normal olmasına rağmen 
ineklerin döl tutmama problemi sebebi ile yetiştiricilere 
sıkıntı vermektedir. 

Tırnaklarda biriken asit konsantrasyonu ise, tırnak taba-
nındaki kılcal damarların bulunduğu bölgede incelmeler 
ve hassasiyet artışı meydana gelmektedir. Hassas tırnak 
tabanındaki kılcalların herhangi bir dış etki sonucu zarar 
görmesi durumunda bu bölgeden sızıntıların meydana 
gelmesi kaçınılmazdır. Aşırı kesif yemle beslenen inekler-
de dışkıdaki su miktarı artmakta ve dışkı dağınık şekilde 
düşüş göstermektedir. Bu durum, tırnak tabanı ve topuk 
kısmında oluşan sızıntı bölgelerinden hastalık etkenleri-
nin vücuda girmesine dolayısıyla da topallığın ortaya çık-
masına zemin hazırlamaktadır. 

Protein oranı çok yüksek olan rasyonla beslenen sığırlar-
da işkembeki asidozis problemi oluşumundan bir veya iki 
hafta sonra tırnak problemi ortaya çıkmaktadır.
Buzağılama döneminde yapılan besleme rejimi oldukça 
büyük önem taşımaktadır.  Bu dönemde fazla miktarda 
kesif yem yemesine karşılık, gün içinde yalnızca birkaç 
saat sınırlı düzeyde kaba yem yiyen ineklerde tırnak prob-
lemleri daha çok görülmektedir. 

Bu nedenlerden dolayı sığırlara verilen rasyon içerisinde 
kaba yem (kuru ot, yeşil ot, silaj vs.) oranı asgari %30 dü-
zeyinde olmalı ya da sığırın her 100 kilogram canlı ağırlığı-
na asgari 2,2 kilogram kaba yem verilmelidir.

Tırnak problemlerini yaşamamak için;

• Barınaklarınızda havalandırmanın yeterli olup olmadığı-
nı kontrol ediniz.
• Hayvanlarınızı uzun süre sert zemin üzerinde bağlı tut-
mayınız.
• Ahır duraklarında hayvanı rahat ettirmek için bol yatak-
lık samanı kullanınız.
• Ahır içi ve gezinti alanlarında hayvanların tırnaklarına 
zarar verici maddeleri (taş,  sivri yapı malzemeleri vs.) or-
tadan kaldırınız.
• Gezinti alanlarında hayvanlarınızın yatarak dinlenebile-
ceği yapıları oluşturunuz.
• Hayvanlarınızdan kaba yemi esirgemeyiniz.
• Hayvanlara yedireceğiniz kesif yem miktarının 100 kg 
canlı ağırlığa 2 kilogramın üzerinde olmamasına dikkat 
ediniz.
• İneklerinizin dışkı yapısını takip ediniz.  
• Yılda iki kez hayvanlarınızın tırnak bakımlarını yapınız 
veya yaptırınız.
• Özellikle ilkbahar mevsiminde ahır kapısı önüne ayak 
banyosu için havuz inşa ediniz.
• Günlük olarak, ineklerinizde ayak ve tırnak problemleri 
bakımından kontrol yapınız.
• İneğinizin dış görüşüne göre sınıflandırmasını mutlaka 
yaptırınız.
• Arka ayaklarında duruş bozukluğu olan, tırnak taban 
yüksekliği düşük veya aşırı yüksek olan ineğiniz için, bu 
kusurunu yavrusunda giderebilecek boğa spermasını ve-
teriner hekiminizden isteyiniz.
• Ayak problemi olan ineğinizi sürüden ayrı bir yerde ba-
rındırarak tedavi ettiriniz.
• İlkine buzağılayan ineklerinizin beslenmesine ve barın-
malarına dikkat ediniz.

TÜRK YETİŞTİRİCİSİNİN GURURU,
EMBRİYO TRANSFERİ BOĞALARIMIZ        



TÜRK YETİŞTİRİCİSİNİN GURURU,
EMBRİYO TRANSFERİ BOĞALARIMIZ        
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KOLOSTRUMUN ÖNEMİ VE
ETKİ MEKANİZMASI
Yetiştiricilerimizin hemen hepsi buzağı beslemesinde ağız 
sütünün önemini bilmektedirler. Fakat ağız sütü (kolos-
trum) kullanımı ve özellikleri hakkında bilinmesi gereken 
birçok bilgi vardır. Doğum gerçekleşmeden hemen önce 
ve doğum sonrası üretilen süttür ağız sütü; yani memeli 
canlıların doğadaki ilk gıdasıdır. Kompleks bir yapıya sa-
hip olan ağız sütü, içerisinde her birinin farklı bir amacı ve 
görevi olan birçok bileşen ihtiva eder. Normal süt ile ağız 
sütü arasındaki farklar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
Buzağı sağlığı açısından ağız sütünün iki önemli etkisi 

sağlayacak bağışıklık maddelerini içermez. Bu sebepten 
dolayı yetiştiriciler doğumu yakın olan inekleri sürüler-
ine pek almazlar. Nedeni ise doğacak olan buzağının 
bağışıklık sistemi için risk ifade etmesidir.

İçirilen ağız sütünün kalitesi çok önemlidir. Bu kalite 
ise kolostrumetre ile ölçülmektedir. Kolostrumetre ile 
bağışıklık maddelerinin miktarı saptanmaktadır.  Çalışma 
şekli kolostrumun yoğunluğu ile alakalıdır.

vardır. Birinci etkisi hafif ishal yapıcı özelliği sayesinde 
buzağının bağırsağında birikmiş olan katı dışkının dışarı 
atılmasını sağlar. Bu şekilde bazı zehirli maddeler içeren 
katı dışkı vücuttan uzaklaştırılmış olur. Ağız sütü verildik-
ten 56-60 saat içinde koyu renkli bu katı dışkının dışarı 
atılıp atılmadığı gözlenmelidir. Gözlenmediği durumda 
buzağının makatına parmak ucu sokularak dışkının yapıl-
ması için uyarılmalıdır. Kolostrumun ikinci ve en önemli 
etkisi ise bağışıklık maddeleri (Immunoglobulin) içer-
mesidir. İçerisinde bulunan farklı bağışıklık maddeleri-
nin her biri buzağıyı farklı hastalıklardan korur. Bilindiği 
üzere buzağılar dünyaya arınmış ve hastalıklara karşı ya 
çok az korunaklı ya da korunaksız gelirler. Ağız sütü ile 
hastalıklara karşı korunmak için bağışıklık kazanırlar.. 
Ağız sütü ile anneden alacakları bağışıklık maddeleri an-
neye uygulanan aşılar ve annenin geçirdiği hastalıklara 
göre farklılıklar gösterir. Bundan dolayı yaşlı annelerin ağız 
sütü, ilkine buzağılayan anneye göre daha fazla bağışıklık 
maddesi içermektedir. Uzun zamandır sürüde bulunan 
anneden doğan buzağılar sürüdeki hastalıklara karşı daha 
dayanıklıdırlar. Buzağıların annelerinin sürüde geçirdiği 
süre ne kadar uzun ise buzağının sürüdeki hastalıklara 
karşı bağışıklığı o kadar güçlüdür. Çünkü; bağışıklık mad-
delerini kolostrum ile yavrularına geçirmiştir. Başka bir 
çiftlikten alınan annenin ağız sütü geldiği çiftlikteki mev-
cut olan hastalık etmenlerine karşı yeteri kadar koruma 

Kolostrumetre üzerinde resimde de görüldüğü gibi 3 farklı 
renk bulunmaktadır. Yeşil, sarı ve kırmızıdır. Kolostrumun 
içerisine atılan kolostrumetre yeşil bölgeye kadar batar 

Onur YİĞİT
Ziraat Mühendisi

TDSYMB

İçerik
Kolostrum Kolostrum Transit Süt Normal süt

(1. gün) (2. gün) (3. gün)
Kuru madde (KM) (%) 23,9 17,9 14,1 12,6

Yağ (%) 6,7 5,4 3,9 0,36

Yağsız KM (%) 16,7 12,2 9,8 9,6

Top.Protein 14 8,4 5,1 3,2

Laktoz (%) 3,3 4 4,7 5

Mineral (%) 1,03 0,9 0,81 0,74

Ig (%) Immunoglobulin 6 4,2 2,4 0,09

Foley ve Otterby (1978), Wattiaux ve Howard (1997), Kung (2003).
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ise kaliteli, sarı bölgeye kadar batar ise orta kaliteli ve 
kırmızı bölgeye kadar batar ise kolostrumun kalitesiz old-
uğunu ifade eder. Ağız sütünün kalitesini kolostrumetre 
olmadan da belirleyebiliriz. Elimize sağdığımız bir miktar 
ağız sütüne baktığımızda rengi çok koyu ve hızlı şekilde 
kuruyup kabuksu tabaka bırakıyor ise bağışıklık madde-
si yüksek anlamına gelmektedir. Sulu ve hızlı kuruyan 
ağız sütünün yeteri kadar koruma sağlayacak bağışıklık 
maddesi içermediğini anlayabiliriz. Ağız sütünün bileşimi 
annenin kuru dönemde beslenmesi ile yakından ilgilidir. 
Kuru dönemin kısa olması ağız sütünde Immunoglobulin 
miktarını azaltır ve buzağı için koruma minimuma iner.

İnekler buzağının tüketebileceğinden fazla kolostrum 
verirler ve buzağılara doğumdan sonraki yarım saat 
içerisinde buzağının doğum ağırlığının %10-12’si kadar 
5 – 6 saat ara ile verilmelidir. Çok sık aralıklarla verilirse 
buzağı ishallerine neden olur ve ölüm ile sonuçlanabilir. 
Kolostrum salgılanmasının 5 gün kadar devam ettiğini 
kabul edilmektedir. Özellikle ilk gün salgılanan ağız sütü 
normal sütten yaklaşık 50 – 55 kat daha fazla bağışıklık 
maddesi içerir. 3. günden sonra alınan süt normal süte 
dönmeye başlar ve sütteki besin maddesi miktarı  günden 
güne düşer. Verilen ağız sütünün ısısı 35 – 37 C olmalıdır. 
Düşük sıcaklık sütün abomasunda çökme süresini uza-
tır ve ağız sütünün bir kısmı ince bağırsaklara yerleşer-
ek sindirim bozukluklarına neden olur. Bazı durumlarda 
daha önceden dondurulmuş ağız sütü kullanılmalıdır. 
Örneğin; az miktarda ağız sütü veren veya kalitesiz ağız 
sütü olan ineklerin yavruları için önceden saklanan ka-
liteli ağız sütü kullanılmalıdır. Doğum sırasında ölen in-
eklerin veya doğum öncesi akut seyreden mastitis olay-
larında ağız sütünün önceden sağılması zorunda kalınan 
ineklerin yavruları için dondurularak saklanan kolostrum 
kullanılması gerekmektedir. Dondurularak saklanan ko-
lostrum sıcak su dolu kap içerisinde çözdürülerek kullanı-
ma hazır hale getirilmektedir. Bu çözdürme işlemi yavaş 
yavaş yapılmalı ve suyun sıcaklığı 50 – 55 C’nin üzerinde 
olmamalıdır. Yüksek sıcaklık ağız sütünün yapısını boz-
maktadır.

Ağız sütü ile alınan bağışıklık maddeleri hastalık yapıcı 
mikroplara saldırarak etkisiz hale getirip ortadan kaldırır. 
Hastalığın etkisiz hale gelmesi için ağız sütündeki 
bağışıklık maddeleri sindirim organlarının duvarlarından 
alınarak dolaşım sistemine girmesi gerekir. Doğumun 
gerçekleştiği andan itibaren 6 saat sonra bu giriş 1/3 
oranında azalır ve 24 saat sonra ise sindirim sisteminde 
faaliyete geçen sindirim enzimleri nedeniyle bu maddel-
er sindirilerek parçalanır ve kan dolaşımındaki bağışıklık 
maddelerinden yararlanımı azalır. 24 saat sonrasında 
bağışıklık maddeleri kan dolaşımına girememektedir 
fakat yararlılığı devam etmektedir. Sindirim sisteminde 
bulunan bağışıklık maddeleri bu sistemde gelişebilecek 
olan zararlı mikroorganizmalardan korumayı sağlamaya 
devam eder. Dışkıda bulunan E.coli gibi ishal yapıcı mikro-
plara karşı önemli koruma sağlar.

Bilindiği üzere E.coli enfeksiyonu buzağılar için çok teh-
likelidir ve ölümle sonuçlanan vakalar gözlemlenmektedir. 
Buzağı bu hastalık etmenini almadan önce ağız sütünü 
içmelidir. Eğer ki; ağız sütü alındıktan sonra E.coli vücuda 
girecek olursa buzağı büyük ölçüde korunur. Fakat; ağız 
sütü alınmadan önce E.coli etkili olursa buzağının yaşa-
ma şansı çok azalır. Bu nedenle buzağı doğduktan hemen 
sonra ağız sütünün verilmesi önem arz etmektedir ve 
ekonomik kayıplara engel olmaktadır.

Çoğu yetiştiriciler buzağıyı annesinin yanına bırakarak 
ağız sütünü serbest emmesine izin vermektedir. Yapılan 
araştırmalara göre serbest değil biberon ile elden verilme-
sinin daha yararlı olduğunu belirtilmektedir.

Ağız sütünün kullanımında ise herhangi bir ekonomik 
değeri olmayıp, hiçbir süt ürününde işlenmediğini, kay-
natıldığında çökelme olduğunu unutmayarak en doğru 
şekilde ve en kısa sürede buzağıya verilmelidir.

Ağız sütünün bu kadar önemli ve güvenli olmasının nede-
ni tamamen doğanın kendisi tarafından yeni doğanlar için 
ilk gıda olarak hazırlanıyor olmasıdır.








