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Değerli Yetiştiricilerimiz,

Çiğ süt üretiminde mevsimsel olarak meydana gelen artış karşısın-
da üreticilerimizin sorun yaşamaması için Merkez Birliği olarak Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu nezdinde yoğun 
bir girişimde bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 2018 yılı Mayıs 
ayı başından itibaren fazla süt üretimi olan illerimizde Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliklerimiz aracılığıyla süt tozu için çiğ süt alım çalış-
maları başlatıldı ve  Haziran ayı sonuna kadar da devam edecektir. 
Bu sayede süt fiyatlarının olumsuz etkilenmesi önlenerek yetiştirici-
lerimizin rahatlatılması sağlanacaktır.

Süt üretiminde en önemli girdi olan yem fiyatlarında son zamanlarda 
yaşanan artışlar karşısında yetiştiriciler olarak zor durumda kaldık. 
Yem fiyatlarında yapılan zamlardan kaynaklanan sorunlar, Bakanlık-
ta ilgili makamlara iletilmiştir. Merkez Birliği olarak sorunun çözümü 
doğrultusunda yem sanayi sektörünün Ulusal Süt Konseyi bünyesin-
de yer almasının sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. 
Diğer taraftan üreticilerimizin kaba yem ihtiyaçlarının ucuza temin 
edilmesi amacıyla Birliklerimizin sözleşmeli usulde yem bitkisi üreti-
mi ve tedariki konusunda hizmet alt yapılarını geliştirmeleri için Zi-
raat Bankası Genel Müdürlüğü ile çalışmalara başlanmıştır. Bu proje 
ile birlikler aracılığı ile üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu yem bitkileri 
ihtiyacının ekonomik olarak sağlanması hedeflenmektedir.

Her şeye rağmen, halkımızın beslenmesi açısından önemli bir gıda 
olan sütün öneminin kamuoyuna anlatılması ve tüketiminin teşvik 
edilmesi maksadıyla Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 1 
Haziran tarihi Dünya Süt Günü olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda 
Merkez Birliğimizin Yönetiminde yer aldığı Ulusal Süt Konseyinde alı-
nan kararla “Süt İçiyorum” kampanyası yurt genelinde başlatılmıştır. 
Bu vesileyle tüm yetiştiricilerimizin Dünya Süt Gününü tebrik ederim.

Sevgili Yetiştiriciler, 

Küpeleme çalışmaları konusunda yetiştiricilerimizin yaşadıkları so-
runları giderilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkili makamları ile görüşmeler ger-
çekleştirilmiş olup, Birliklerimizin önceden olduğu gibi daha aktif rol 
alması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2018 yılının, hayvan 
hastalıklarıyla mücadele ve buzağı yılı ilan edilmesinin yanı sıra geç-
tiğimiz ay yürürlüğe giren Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetme-
liğinde yapılan değişiklik ile tazminatlı hastalıkların kapsamı genişle-
tilmiştir. Hayvan ve dolaylı olarak insan sağlığı açısından önemli olan 
hayvan hastalıkları ile mücadele konusunda Bakanlığımızın ortaya 
koymuş olduğu uygulama ve politikalarını desteklediğimizi ve bu 
alanda Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri olarak her zaman verile-
cek görevlere hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Mübarek Ramazan Bayramınızı canı gönülden kutlar, sağlıklı ve bere-
ketli günler dilerim.

Kamil  ÖZCAN
Genel Başkan
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Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri 
personellerinin mesleki yeterliliklerinin 
arttırılması amacıyla düzenlenen, “Sığır-
larda Ayak Hastalıkları ve Tırnak Bakım 
Kursu” Manisa, Yozgat ve Burdur illerinde 
gerçekleştirildi.

Kurs kapsamında Merkez Birliğince 
ayak-bacak özellikleri, genetik ve çevre 
ile ilişkisi ve hayvan besleme tırnak iliş-
kisi konularında sunum yapılırken, Gazi 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bah-
tiyar BAKIR; ayak hastalıkları, nedenleri, 
insidansı, tedavi ve koruma yöntemleri, 
tırnak kesimi ve pansumanı konularında 
katılımcılara eğitim veriyor. Özellikle hay-
vanların hareket etme imkanı kısıtlı işlet-
melerde tırnakların aşırı uzamasına bağlı 

tırnak bozuklukları ve hastalıklar meyda-
na gelebildiğine dikkat çekilen eğitimler 
kapsamında çiftliklerde tırnak kesimi uy-
gulaması da yapılmaktadır.

8-10 Mart 2018 tarihleri arasında Mani-
sa’da düzenlenen ve Türkiye Damızlık Sı-
ğır Yetiştiricileri Merkez Birliği Denetleme 
Kurulu Üyesi ve Manisa DSYB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hasan Ahmet KIRLIOĞLU ile 
Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür 
Yardımcısı Melikşah TAŞKIN’ın açılış ko-
nuşmalarını gerçekleştirdiği kursa, Hay-
van Sağlığı Şube Müdürü Ali GÖK, Merkez 
Birliği personellerinden Bülent TOKLU ve 
Ziraat Mühendisi Serhat GÜNDÜZ, Mene-
men Sperma Üretim Merkezinden Veteri-
ner Hekim Mehmet ÇANGA, Bolu, Çanak-
kale, Isparta, İzmir, Kütahya ve Manisa İli 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinden 
görevli personeller katılım sağladı.

Yozgat’ta gerçekleştirilen kurs Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Yozgat 
DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı SEL-
Vİ ve Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Ziyaattin ÖZDEMİR’in açılış konuş-
maları ile başladı. Selvi, tırnak bakımının 
önemine değindikten sonra Yozgat’ın Tür-
kiye’nin önemli tarım ve hayvancılık mer-
kezlerinden olduğunu belirterek, “Tüm 
çalışmalar bölgemizde hayvancılık sek-
törünü daha ileriye taşımak amacıyla ya-
pılmaktadır. Yetiştiricimizin ve sektörün 
ihtiyacı olan birçok konuda birliğimiz elini 
taşın altına koymak suretiyle yatırımlarını 
yapmıştır. Bu doğrultuda yatırımlarımızın 
devamı gelecektir” dedi. 

Sığırlarda Ayak Hastalıkları ve Tırnak Bakım Kursları 
Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Kursa Hayvan Sağlığı Şube Müdürü İlker 
İPEK, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği personellerinden Bülent 
TOKLU, Ziraat Mühendisi Onur YİĞİT ile 
Erzincan, Elazığ, Niğde, Çorum, Kırşehir 
ve Yozgat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliklerinden görevli personeller katılım 
sağladı.

10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Bur-
dur’da gerçekleştirilen kursta ayrıca  Mo-
bil Tohumlama Eğitimi de verildi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanı ve 

Burdur DSYB Yönetim Kurulu Başkanı 

Kamil ÖZCAN ile Burdur İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürü Oktay DARCAN’ın açı-

lış konuşmalarını gerçekleştirdiği kursa, 

TDSYMB Genel Sekreteri Dr. Onur ŞAHİN, 

Ziraat Mühendisi Onur YİĞİT, Yazılım Mü-

hendisi Sencer GÜLTUNA ile Adana, Ma-

latya, Van, Mardin, Karaman ve Burdur İli 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinden 

görevli personeller katılım sağladı. TDS-

YMB Genel Başkanı ve Burdur DSYB Yö-

netim Kurulu Başkanı Kamil ÖZCAN açılış 

konuşmasında, ayak ve tırnak problem-

lerinin birlik üyelerinin sahibi oldukları 

sürülerde yaşanan en önemli sorunların 
başında geldiğini söyledi. Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birlikleri üyelerinin ihtiyacı 
olan tırnak bakım hizmetinin yaygın şe-
kilde verilmesinin amaçlandığını aktardı. 
Genel Başkan Kamil ÖZCAN, Burdur İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık  Müdürü Oktay DAR-
CAN’a günün anısına plaket takdim etti.

Programın öğleden sonraki bölümünde 
Yazılım Mühendisi Sencer GÜLTUNA saha-
da suni tohumlama yapan serbest Vete-
riner Hekimlere yönelik olarak mobil to-
humlama yazılımının tanıtımı ve kullanımı 
konusunda bilgiler verdi. 
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Süt Piyasası Değerlendirme Toplantısı Merkez 
Birliğinde Gerçekleştirildi

Süt üretiminin artması ile birlikte süt 

piyasasında yaşanan sorunların değer-

lendirilmesi maksadıyla süt toplama ve 

pazarlama faaliyeti yapan il birlik başkan-

larının katılımıyla Merkez Birliğinde bir 

toplantı gerçekleştirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hay-

vancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih ÇE-

LİK ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil ÖZ-

CAN’ın  hazır bulunduğu toplantıya, Mer-
kez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus 
BAYDAR, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Ercüment Serkan ÇELİKKAYA, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hacı SELVİ ve Serhat VAYI-
SOĞLU, Denetleme Kurulu Üyeleri Hasan 
Ahmet KIRLIOĞLU ve Cemal KARAKOÇ’un 
yanı sıra Eskişehir, Adana, Kırşehir, Nev-
şehir, Uşak, Aksaray, Isparta, Adıyaman, 
Hatay, Kayseri, Sivas, Niğde ve Çorum  Da-
mızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanları 

katıldı. 

Süt üretiminin artmasına bağlı olarak süt 
satışı ve çiğ süt fiyatlarında yaşanan so-
runların ele alındığı toplantı sonucunda, 
süt tozu müdahalesinin sıkıntı yaşanan 
illerde uygulanması ve süt tozu müdaha-
lesi konusunda 2017 yılında yaşanan sıkın-
tıların tekrar yaşanmaması için gereken 
önlemlerin Bakanlıkça alınması gerektiği 
değerlendirildi. Toplantıya iştirak ederek 
katkı sağlayan Hayvancılık Genel Müdür 
Yardımcısı Salih ÇELİK’e ve  değerli Birlik 
Başkanlarımıza teşekkür ederiz.
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Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin her yıl 
geleneksel olarak düzenlediği 4. Veteri-
ner Hekimliği Kurultayı 29 Mart-1 Nisan 
2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçek-
leştirildi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET, Ve-
teriner Hekimleri Derneği Genel Sekreteri 
Hüseyin Yalçın KÖKSAL, Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği Vakfı Başkanı Ali EROĞLU, 
Veteriner Sağlık Ürünleri Derneği Başkan 
Yardımcısı Dr. Taner ÖNCEL, Ankara Üni-
versitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Danışmanı 
Dr. Yunus KILIÇ, Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Nihat PAKDİL ve Türkiye Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği adına Genel Baş-
kan Kamil ÖZCAN’ın açılış konuşmalarını 
yaptığı 4. Veteriner Hekimliği Kurultayı’na 
Türkiye’nin 81 ilinden katılım sağlandı.

Genel Başkanımız Kamil ÖZCAN yaptığı 
açılış konuşmasında; “Bizim için Veteri-
ner Hekim üreticinin kardeşidir, kızıdır, 
oğludur. Evini, malını, hayvanını emanet 

ettiği kişidir. Bizim için Veteriner Hekim 
bu kadar yakın. Hısımlık da buradan ge-
liyor aslında. Hani diyoruz ya biz hasım 
değil hısımız. Sizlerden özellikle istediğim; 
ben üreticiyim, üretici merkezli politikala-
rın oluşmasında hep beraber güç birliği 
yapmalıyız. Özellikle Veteriner Hekimleri-
mizden beklentimiz sektörün neresinde 
görev yapıyorsak yapalım, ister serbest 
piyasada Veteriner Hekim olarak sahada 
üreticinin ve yetiştiricinin yanında, ister 
sanayi kesiminde Veteriner Hekim olarak, 
ister siyasetçi olarak, ister bakanlıkta bi-
zimle ilgili karar mekanizmasının başında 
olarak, üretici odaklı üretici merkezli po-
litikaların oluşmasını sağlamak. Eğer ben 
üretirken para kazanamazsam ürete-
mem. Üreticinin köyde kalmasını sağlaya-
lım ve bunu güç birliği içerisinde yapalım. 
Ben buradan özellikle Burdur Veteriner 
Hekimleri Odası Başkanına teşekkür et-
mek istiyorum. Çünkü biz bu hısımlığın te-
melini Burdur’da 4 yıl önce atmıştık. Bur-
dur’da eğer teşvik sistemi değişmemiş 
olsaydı hani “Hastalıklardan ari işletme 

diyoruz” ya, artık hastalıklardan ari köy, 
ilçe hatta şu anda belki hastalıklardan ari 
Burdur’u konuşuyor olabilirdik. Koruyucu 
hekimlik mekanizmasını Burdur’da oluş-
turmuştuk. Eğer teşvik sistemi Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliklerinden geçiyor 
olsaydı şuanda Burdur’da Burdur hay-
vancılığını hastalıklardan ari bir il olarak 
konuşuyor olabilirdik. Biz yılmıyoruz yine 
ortak işbirliği ve güç birliği içerisinde siz-
lerle beraber bu tür çalışmaları yapmak 
için yine beraber çalışmamız gerektiğine 
inanıyoruz. Sözlerimi fazla uzatmadan 4. 
Veteriner Hekimler Kurultayının özellikle 
sektörümüze, ülkemize hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Kurultayda veteriner hekimlerin sorun-
ları, mesleki faaliyet ve çalışmaları, hay-
van sağlığı ve refahı, hayvan Islahı ve 
beslenme ve yetiştiricilik politikaları, ve-
teriner tıbbı ürünler, halk sağlığı ve gıda 
güvenliği, balıkçılık, yaban hayatı ve sokak 
hayvanları gibi gündeme ait konular ele 
alındı. 

Antalya’da Gerçekleşen 4. Veteriner Hekimliği 
Kurultayı’na Genel Başkan Kamil ÖZCAN Katıldı
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Mobil Tohumlama 
Yazılımının Teminine İlişkin İşbirliği Protokolü İmzalandı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
onayı ile uygulamaya girmiş olan Suni 
Tohumlama Mobil Kayıt Sistemi (Mobil 
Tohumlama) Yazılım Programının kulla-
nımı kapsamında 25 Nisan 2018 tarihinde 
Merkez Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği arasındaki işbirliği protokolü imza-
landı.

Protokol çerçevesine Suni Tohumlama 
Mobil Kayıt Sistemi (Mobil Tohumlama) 
Yazılım Programı için yapılan Lisans Be-
deli taleplerinden 1 Mayıs 2018 tarihinden 
itibaren KDV dahil 200 TL alınmasına ka-
rar verildi. Ülke hayvancılığına hayırlı ol-
masını dileriz.

TEBLİĞ
16 Mart 2018 Tarihli ve 30362 Sayılı Resmi Gazete

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Ta-

rımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi 

Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 

2018/16)

8 Mayıs 2018 Tarihli ve 30415 Sayılı Resmi Gazete

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 

2018/21)

YÖNETMELİK
10 Nisan 2018 Tarihli ve 30387 Sayılı Resmi Gazete

Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği

25 Mayıs 2018 Tarihli ve 30431 Sayılı Resmi Gazete

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Ya-

pımasına Dair Yönetmelik

MEVZUAT
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Merkez Birliği Yönetimi TBMM’de 
Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil ÖZCAN, Genel Başkan Yardım-
cısı Yunus BAYDAR, Muhasip Üye Mehmet ALDEMİR, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Hacı SELVİ, Denetleme Kurulu Üyeleri Mehmet Sedat 
GÜNGÖR ve Ahmet KIRLIOĞLU; TBMM Divan Katip Üyesi ve Burdur 
Milletvekili Bayram ÖZÇELİK, Muğla Milletvekili ve Milli Savunma 
Komisyonu Üyesi Nihat ÖZTÜRK, Burdur Milletvekili ve Darbe Ko-
misyon Başkanı Reşat PETEK, Ardahan Milletvekili ve İSPAB Türk 
Grubu Başkanı Orhan ATALAY, Aydın Milletvekili ve Tarım, Orman 

ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü Mehmet ERDEM ve Manisa Mil-
letvekili ve Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Recai BERBER’i makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaretler çerçevesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Bir-
likleri ve Türkiye’de ki sığır ırklarına yönelik yürütülen ıslah ça-
lışmaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca hayvancılık sektörüyle ilgili 
güncel konular değerlendirildi. 
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Manisa’da Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Dr. 
Ahmet Eşref FAKIBABA’nın 2018 yılını “Hay-
van Hastalıklarıyla Mücadele ve Buzağı 
Kayıplarının Önlenmesi Yılı” olarak ilan 
etmesinin ardından buzağı kayıplarının 
önlenmesine yönelik eğitim ve çalışmalar 
hız kazandı. 

Bu kapsamda Manisa İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü, Manisa Bölgesi 
Veteriner Hekimleri Odası ve Manisa İli 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin iş-
birliğinde 7 Mayıs 2018 tarihinde Buzağı 
Kayıplarının Azaltılması, Süt Sığırcılığında 
Üreme Yönetimi, Ulusal Döl Kontrolü Pro-
jesi ve Yerli Sperma Kullanımı ve Mobil 
Tohumlama konulu eğitim toplantısı dü-
zenlendi.

Salihli Ziraat Odasında gerçekleşen eği-
tim toplantısına Manisa İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdür Vekili İsmail KAYA, 
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürün-
leri Şube Müdürü Ali GÖK, Salihli İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali DEMİR, 
Gölmarmara İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Engin AYKUŞ, Manisa Bölgesi 
Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Bilal BİRLİK, Salihli Ziraat Odası Baş-
kanı Necati AKTÜRK, Türkiye Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Denetleme 
Kurulu Üyesi ve Manisa İli Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Ahmet 
KIRLIOĞLU, Merkez Birliği Genel Sekrete-
ri Dr. Onur ŞAHİN, Ziraat Mühendisi Onur 
YİĞİT, Yazılım Mühendisi Sencer GÜLTUNA, 
Menemen Suni Tohumlama Laboratuar 

Sorumlusu Veteriner Hekim Burak Murat 

KURT ve Veteriner Hekim Mehmet ÇANGA 

kliniklerde ve çiftliklerde çalışan Veteri-

ner Hekimler ile İl/İlçe Müdürlüklerinde 

görevli Veteriner Hekimler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, Dr. Meh-

met ÖZDEN “Buzağı Kayıplarının Azaltıl-

ması”, Doç. Dr. Süleyman BACINOĞLU “Süt 

Sığırcılığında Üreme Yönetimi”, Dr. Onur 

ŞAHİN “Ulusal Alanda Döl Kontrolü Pro-

jesi ve Yerli Sperma Kullanımı” ve Sencer 

GÜLTUNA “Mobil Tohumlama” konuların-

da sunumlar gerçekleştirdi. Sunumların 

sonrasında katılımcılardan gelen sorula-

rın yanıtlanmasıyla eğitim toplantısı son 

buldu.





Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği
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İL BİRLİKLERİNDEN

Burdur İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birliğinin 4. Teke Yöresi Hayvancılık Fuarı 

kapsamında bu yıl 12.sini düzenlediği Da-

mızlık İnek Yarışması bayram havasında 

gerçekleştirildi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TDSYMB) Genel Başkanı Kamil ÖZ-

CAN yaptığı açılış konuşmasında “Damızlık 

inek yarışmaları yetiştiricinin bayramıdır, 

bugün bizim bayramımız. Burdur’da hay-

vancılığın nasıl ilerlediğinin kanıtı bu ya-

rışmadır” dedi. Burdur Uzay Çatı Fuar ala-

nı içerisinde yapılan yarışmaya, Burdur Ak 

Parti Milletvekili Bayram ÖZÇELİK, Ak Parti 

Burdur İl Başkanı Volkan MENGİ, Burdur İl 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Oktay 

DARCAN, TDSYMB Muhasip Üyesi Mehmet 

ALDEMİR, Sekreter Üye Ercüment Serkan 

ÇELİKKAYA, Yönetim Kurulu Üyeleri Hacı 

SELVİ, Serhat VAYISOĞLU, Denetleme Ku-

rulu Üyeleri Mehmet Sedat GÜNGÖR, Ha-

san Ahmet KIRLIOĞLU, TDSYMB Genel Sek-

reteri Dr. Onur ŞAHİN,  Sivil Toplum Örgütü 

Temsilcileri ve yetiştiriciler katıldı. 

Burdur’un Holstein ırkı hayvan varlığı-

nın ve genetik zenginliğinin bir kez daha 

gözler önüne serildiği yarışma TDSYMB 

Teknik İşler Şube Müdürü İbrahim KARA-

KOYUNLU, Ziraat Mühendisi Onur YİĞİT, 

Uzman Veteriner Hekim Saadet OCAKLI 

hakemliğinde gerçekleştirildi. Burdurlu 

üreticilerin alın teri ve emekleri ile yetişti-

rilmiş 48 baş birbirinden bakımlı ve güzel 

Holstein ırkı inek hakem heyetinin seçim 

yaparken zorlanmasına sebep oldu. 

Gençler, orta yaşlılar ve yaşlılar katego-

rilerinde dereceye giren hayvanların be-

lirlenmesinin ardından üç kategori birin-

cisinin arasından Yarıköy’den Muhammet 

YILDIZ’ın Tuğba isimli ineği şampiyonlar 

şampiyonu oldu.

12. Burdur Damızlık İnek Yarışması Bayram Havasında 
Gerçekleşti



Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği
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İL BİRLİKLERİNDEN

YARIŞMADA DERECEYE GİREN İNEKLER VE SAHİPLERİ

GENÇLER (1. LAKTASYON)

DERECESİ SOYKÜTÜĞÜ NO SAHİBİ

BİRİNCİ TR15988056 ÇETİN VAROL (YARIKÖY)

İKİNCİ TR159556927 ALİ OSMAN KANTEKİN (YARIKÖY)

ÜÇÜNCÜ TR15904769 İBRAHİM ÇETİNKAYA (HACILAR)

ORTA YAŞLILAR (2 ve 3. LAKTASYON)

DERECESİ SOYKÜTÜĞÜ NO SAHİBİ

BİRİNCİ TR15827715 CELAL ERDÖNMEZ (MERKEZ)

İKİNCİ TR15783300 BİRGÜL ARAR (MERKEZ)

ÜÇÜNCÜ TR15865080 FATİH ŞEN (YARIKÖY)

YAŞLILAR (4 ve Üzeri LAKTASYON)

DERECESİ SOYKÜTÜĞÜ NO SAHİBİ

BİRİNCİ TR15661908 MUHAMMET YILDIZ (YARIKÖY)

İKİNCİ TR15672976 ÇETİN VAROL (YARIKÖY)

ÜÇÜNCÜ TR15734790 İFAKET YAVUZ (HACILAR)

ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONU

SOYKÜTÜĞÜ NO SAHİBİ

TR15661908 MUHAMMET YILDIZ (YARIKÖY)



Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği
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İL BİRLİKLERİNDEN

Edirne DSYB 9. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 

9. Olağan Genel Kurulu Toplantısı 18 Mart 

2018 tarihinde Edirne Ticaret Borsası Kon-

ferans Salonunda gerçekleşti. Toplantıya 

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği Genel Başkanı Kamil ÖZCAN, 

Muhasip Üye Mehmet ALDEMİR, Sekreter 

Üye Ercüment Serkan ÇELİKKAYA, Yöne-

tim Kurulu Üyeleri, Serhat VAYISOĞLU, 

Hacı SELVİ, Denetleme Kurulu Üyeleri Ha-

san Ahmet KIRLIOĞLU, Cemal KARAKOÇ ve 

Genel Sekreter Dr. Onur ŞAHİN katıldı. De-

legelerin yoğun ilgi gösterdiği Genel Ku-

rulu Toplantısında seçime beyaz liste ile 

giren Ahmet TURGAY ve ekibi üyelerden 

345 oy alarak birinci olurken,  sarı liste ile 

giren Tuncay AYTIN 254 oy, pembe liste ile 
giren Oğuz AKKUZU da 192 oy aldı. 

Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil ÖZCAN 
açılış konuşmasında; “Edirne Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliğimizin Genel Ku-
rulunu yapıyoruz ve katılımın müthiş ol-
duğunu görüyorum. Özellikle sizleri tebrik 
ediyorum. Bu mesele sizlerin ve bizlerin 
meselesidir. Üretenin meselesidir. Sizler 
sahip çıkacaksınız. Ben burada bu me-
seleye sahip çıktığınızı gördüm. Birlikleri-
mize birlik üyeleri sahip çıkacak. Beraber 
proje yapacağız. Sizler eğer birliklerinize 
sahip çıkmazsanız, bu birlikler sizlere 
hizmet edemez. Biliyorsunuz önceki dö-
nemlerde sizlere vade farkı uygulamayan, 

sizlerden kefil istemeyen kredi kartı gibi 
hizmet veren kuruluşlardık. Ama son gün-
lerde, Türkiye’deki genel durum budur. 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birlikleri dahil Türkiye’nin her 
tarafında birliklerin yetiştiricilere özel ku-
ruluşlar olduğu ve Türkiye hayvancılığına 
büyük katkı sağladığı asla göz ardı edile-
mez. Bunun devam ettirilebilmesi için bir-
liklerin ekonomik gücü ve üye sayısında 
artış sağlanmalıdır. Bunu hep beraber 
başaracağız.”dedi.

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
9. Olağan Genel Kurul sonucunun Edirneli 
yetiştiricilerimiz ve Edirne hayvancılığına 
hayırlı olmasını dileriz.





Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği
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İL BİRLİKLERİNDEN

Balıkesir DSYB’den“Buzağılar Ölmesin” Konulu 
Eğitim Programı

Batman DSYB “Sürü Yönetimi ve Buzağılar 
Ölmesin” Konulu Seminer Düzenledi

İşletmelerde doğan buzağılar geleceği-
mizdir düşüncesi ile “Buzağılar Ölmesin” 
yetiştirici eğitimleri çeşitli ilçelerde ya-
pıldı.

Son yıllarda işletmelerde yaşanan buzağı 
ölümlerinin azaltılması ve işletme karlılı-
ğının artırılması amacı ile Balıkesir Mer-

Türkiye genelinde buzağı ölümlerinin cid-
di oranlara çıkmasıyla Batman’daki yetiş-
tiricilere yönelik ‘Sürü Yönetimi ve Buza-
ğılar Ölmesin’ semineri verildi. Batman 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü, 
Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Bir-
liği ve Sen Tarım iş birliğiyle düzenlenen 
seminer oldukça ilgi gördü. Batman İl 
Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen seminere Vali Ahmet DE-
NİZ, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Nurettin KIYAS, Borsa Başkanı Arif GÜNEŞ, 
Ziraat Odası Başkanı Nizamettin AYDİŞ, 
Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Nimetullah DURMAZ ve kalabalık 
bir çiftçi topluluğu katıldı. Programda ko-

kez, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kesput ve 
Sındırgı ilçelerinde yapılan yetiştirici eği-
tim toplantılarına çok sayıda üye katılım 
sağladı. 

Eğitim toplantılarında Veteriner Hekim Dr. 
Abdil Burhaneddin AKKAYA ve Zooteknist 
Rıza DÖNMEZ tarafından süt ineklerinde 

nuşan Vali Ahmet DENİZ “Yılda ortalama 
yüzde 15 civarında buzağı kaybımız var. 
Bu ölümleri yüzde 5’in altına düşürmemiz 
gerekiyor. Ülke olarak başaramayacağız 
şey yok” dedi. 

Konuşmaların ardından Sürü Sağlığı ve 
Yönetimi Uzmanı Özgür YILDIRIM tarafın-
dan çiftçilere seminer verildi. Buzağılarda 
aşı ve hijyenin önemine dikkat çekilirken, 
programın sonunda katılımcılara eğitim 
sertifikası takdim edildi.

kuru dönem ve doğum sonrası besleme, 

buzağı besleme, barındırma, yetiştirme 

ile buzağı ishalleri ve korunma konuların-

da sunum yapıldı. Eğitim toplantılarında 

Balıkesir DSYB Başkanı Cemalettin ÖZ-

DEN, Yönetim Kurulu Üyeleri, idareciler ve 

personel hazır bulundu.



Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği
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İL BİRLİKLERİNDEN

Aksaray’da Buzağılar Ölmesin Sloganıyla 
Eğitim ve Aşılama Yapıldı

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Bir-
liği, Aksaray İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ve Veteriner Hekimler Odası 
ekipleri köy köy, belde belde gezerek üre-
ticilerle buluşuyor. Ekipler, gittikleri her 
yerde önce üreticilerle bir araya gelerek 
eğitimler veriyor ve  ardından gittikleri 
bölgede mandıraları gezerek hayvanlara 
şap aşısı yapıyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Da-
mızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Bekir KAYAN, şap aşılarının kesinlikle yap-
tırılması gerektiğini belirterek, “Bakanlığı-
mızın başlatmış olduğu aşı kampanyası 
ve “Buzağılar Ölmesin” kampanyası kap-
samında aşılama çalışmalarımız başladı. 
Buradaki amacımız aşıların yaptırılması. 
Bütün üreticilerimizin aşıları tam prog-
ramlı bir şekilde yaptırması gerekiyor. 
Aşılar ücretsiz olarak veteriner hekim-
ler tarafından yapılacak. Bunun yanında 
daha önce de başlatmış olduğumuz kü-
peleme çalışmasını da biz Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliği olarak ücretsiz ya-
pıyoruz. Aşılarımızı kesinlikle yaptıralım, 
buzağılarımız ölmesin, ülkemiz kazansın, 
ithalata son verelim” dedi.

“Aksaray’da buzağı ölümlerini 
aşağıya çekeceğiz”

Aksaray İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Mü-
dürü Bestami ZABUN ise, “Bakanlığımızın 
uygulamaya koyduğu programla şap aşı-
lama dönemini başlatıyoruz. Aynı zaman-
da da Bakanlığımız 2018 yılını buzağı yılı 
ve hayvan hastalıklarıyla mücadele yılı 
olarak ilan etti. Biz bu konuda Aksaray 
genelinde buzağı ölümlerinin engellen-
mesi için afiş ve broşürler bastırıp köy-
lere astık, üreticilere dağıttık. Aşılama 
dönemi içerisinde veteriner hekimlerimiz 
eğitimler vererek vatandaşlarımızı bilinç-
lendirecek. Buzağılarımızı yaşatacağız. 
Bir sloganımız var. Buzağılarımız ölmesin, 
ülkemiz kazansın. Biz aşılarımızı zamanın-
da yapıyoruz ve yapmaya devam edece-

ğiz. Aksaray genelinde biz buzağılarımızı 
öldürmeyeceğiz. Ölüm oranını olabildi-
ğince aşağıya çekmeye çalışacağız” diye 
konuştu.

“Şap, ekonomik kaybı yüksek bir 
hastalık”

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder 
Yıldız, aşılama programına başladıklarını 
belirterek, “İl Müdürlüğümüz ile birlikte 
bizde yaklaşık 200’ün üzerinde serbest 
çalışan veteriner hekimimiz ile birlikte 
bu işin düzenli yapılabilmesi için destek 
vereceğiz. Şap hastalığı, bizim için eko-
nomik kaybı çok yüksek bir hastalık. Üre-
ticilerimiz kesinlikle aşı yapmaya gelen 
veteriner ve teknisyen arkadaşlarımıza 
kayıtsız şartsız şap aşılarını yaptırsın. Vi-
ral bir hastalık olduğu için aşı yapılmadığı 
durumda hayvanlara geçişi çok hızlı olu-
yor. Ekonomik kaybı çok yüksek. Bunun 
için kesinlikle aşı yaptırılması gerekiyor” 
şeklinde konuştu.



Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği
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İL BİRLİKLERİNDEN

Muğla DSYB Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Fuarında
Milas Güney Ege Uluslararası Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Fuarının bu yıl 9.su gerçek-
leştirildi. Fuarda Muğla İli Damızlık Sığır 
Yetiştiriciler Birliği stant açarak yerini 
aldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ah-
met Eşref FAKIBABA’nın katılımlarıyla 8-11 
Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşti-
rilen fuarda Manisa DSYB’nin standı her 
sene olduğu gibi yine yoğun ilgi gördü. 
Tüm il genelinden gelen üreticiler, Milas 
ilçesi ve çevre mahallelerinden gelen 
üreticiler dışında açılışa Türkiye Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Kamil ÖZCAN, Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Yozgat DSYB Başkanı Hacı SELVİ, 
Denetleme Kurulu Üyesi ve Aydın DSYB 

Başkanı Mehmet Sedat GÜNGÖR,  Genel 
Sekreter Dr. Onur ŞAHİN’de katıldı.

Stant da 4 gün boyunca Türkiye Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Muhasip 
Üyesi ve Muğla DSYB Başkanı Mehmet AL-

DEMİR üreticilerle hoş sohbetler ederek, 
sorunlarını dinledi ve beraber nasıl çö-
züleceği konusunda istişarede bulundu. 
Aldemir yaptığı açıklamada, “Bu seneki 
fuarın bizim ve üreticilerimiz için çok fay-
dalı olduğunu düşünüyoruz, katkılarından
dolayı herkese teşekkür ederiz” dedi.

TÜRK YETİŞTİRİCİSİNİN GURURU,
EMBRİYO TRANSFERİ BOĞALARIMIZ        
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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 1,25 1,16 1,34

Süt Yemi Fiyatı (%18 HAM PROTEİN, 2600 ME, 
Kcal/kg), TL/kg 1,05 1,01 1,10

Damızlık Belgeli Holstein (Siyah-Alaca) Düve, TL/baş 8696 8.228,67 9164

Damızlık Belgeli Simental Düve, TL/baş 10.462.22 9.887,22 11.037,22

Damızlık Belgeli Esmer (Montofon) Düve, TL/baş 9.937,57 9.382,11 10.493,03

Süt, TL/kg* 3,77 3,59 3,95

Yoğurt, TL/kg* 5,27 5,13 5,41

Beyaz Peynir, TL/kg* 23,5 23,07 23,93

Kaşar Peyniri, TL/kg* 29,99 28,96 31,02

Tulum Peyniri, TL/kg* 32,56 31,65 33,47

Krem Peynir, TL/kg* 26,36 25,57 27,15

Kahvahtılık Tereyağı, TL/kg* 49,31 47,54 51,09

Çiğ Süt Fiyatı/Yem Fiyat Oranı 1,15 1,08 1,22

UHT Süt Fiyatı/Çiğ Süt Fiyatı Oranı 2,50 2,37 2,64

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

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



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)



Amasya DSYB’nin Gururu
AMESİA

Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin, 15.07.2010-15.07.2011 tarihleri arasında uyguladığı sosyal güvenlik 
içerikli “Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın Çözümüne Yenilikçi Yaklaşımlar” adlı Avrupa Birliği Projesi kapsa-
mında gerçekleştirilen eğitim ve faaliyetler esnasında, kırsal alanlarda çalışan üretici eşlerinin sosyal güvenlik 
harcamalarını karşılamakta zorlandıkları görüldü.

Proje kapsamında gerçekleştirilen pey-
nir yapımına yönelik mesleki eğitimlerde, 
üreticilerimizden ürünlerinin uygun ko-
şullarda ve doğru yöntemlerle pazarlan-
ması yönünde gelen talepler değerlendi-
rildi. Bölgenin ekonomik durumu, piyasa 
ve pazar koşulları incelenerek, üretici 
eşlerinin ihtiyaç duydukları ek geliri elde 
etmelerine katkı sağlayacak çözümler 
arandı. Sonuç olarak, bölgemizde ar-
tan süt üretiminin daha iyi fiyat bulması 
ve üreticilerimizin üretebilecekleri süt 
ürünleri ve diğer özgün ürünlerin değer 
fiyata pazarlanmasını sağlamak amacıy-
la, Amasya DSYB bünyesinde bir şirket 
kurulmasına ve bu ürünler için bir marka 
oluşturulmasına karar verildi.

Amesia Şirketinin Kurulması

Alınan kararın gereği olarak, üyelerimiz 
tarafından üretilen tüm ürünlerin satı-
şını Amesia markası ile gerçekleştirmek 
amacıyla, 08 Mayıs 2011 tarihinde Türk 
Patent Enstitüsü’ne patent başvurusu 
yapılıp Amesia markasının patenti ve ilgili 

birimlerden ürünlerin yasal üretim izinleri 
alındı. Sonuçta üyelerimizce üretilebile-
cek tüm ürünlerin bir marka altında pa-
zarlanması için gereken alt yapı tamam-
lanmış oldu.

Yaşanan gelişmeler sonucunda, Amas-
ya DSYB, 14 Kasım 2011 tarihinde Amesia 
Gıda, Tarım, Hayvancılık, Nakliye, Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu. Ame-
sia, Amasya DSYB bünyesinde kurulan 
bir “Üretici Birliği Şirketi” ve bu şirketin 
markası olarak, tüm faaliyetlerini Birlik 
bünyesinde gerçekleştirmek üzere, çalış-
malara başladı.

Amesia şirketi yoluyla, Amasya DSYB üye-
leri ve ailelerinin, kendi yörelerinde ve 
kendi olanakları ile ürettiği doğal ürünleri 
doğru yöntemlerle pazara sunuldu. Böy-
lece, sadece kırsalda yaşayan ailelerin 
bütçelerine değil, ülkemiz insanlarının ka-
liteli ve güvenilir yöresel lezzetlere daha 
kolay erişimlerine de katkı sağlanmış 
oldu.

Amesia Çalışan Kadın Arılar grubunun 
kurulması

Amasya İli Merzifon, Gümüşhacıköy ve Su-
luova ilçelerine bağlı köylerin bazılarından 
üretici kadın temsilciler seçilerek “Amesia 
Çalışan Kadın Arılar” grubu oluşturuldu. 
Grupta yer alan 15 kadına Amasya DSYB 
bünyesinde oluşturulan atölyede 6 ay bo-
yunca paketleme, ambalajlama, nakış ve 
logo işleme ile ürün imalatı konularında 
eğitimler verildi. Üretici kadınlar tara-
fından hazırlanan yerel ürünler, Amasya 
DSYB merkezinde grup üyeleri tarafından 
ambalajlanarak, satışa sunuldu.

Amesia satış noktalarının açılması

Amesia ürünlerini tüketicilere doğrudan 
ulaştırmak üzere ilk satış noktası Amas-
ya DSYB merkezinde 13 Haziran 2012 ta-
rihinde açıldı. Her geçen gün büyüyerek 
faaliyetlerine devam ve ürün çeşitlerini 
artıran Amesia’nın 2.satış noktası 21 Ha-
ziran 2013 tarihinde Merzifon İlçe merke-
zinde resmi yetkililer ve halkın katıldığı bir 
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törenle açıldı. Merzifon ilçe merkezinde 
açılan 2. satış noktasına tüketicilerin gös-
terdiği yoğun ilgi ile birlikte Amesia’nın 
tanınırlığı daha da arttı. Amesia’ nın 3. 
satış noktası ise 26 Ağustos 2014 tari-
hinde Merzifon’daki Çanakkale Şehitleri 
Parkı bölgesinde açılarak faaliyete geçti. 
2015 yılında “Amesia Çalışan Kadın Arılar” 
grubu tarafından kurulan Kadın Koope-
ratifi ise kendi olanaklarıyla çalıştırmak 
üzere Merzifon ilçe merkezinde 15 Kasım 
2015 ve 3 Şubat 2017 tarihlerinde 2 satış 
noktası daha açarak işletmesini üstlendi. 
Böylece, Merzifon İlçe merkezinde toplam 
5 satış noktası Amesia markası altında 
faaliyet göstermeye başladı.
Zamanla şubelerden bir kısmı büyütüldü.

Dışa açılım ve tanınırlığın artması

“Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubu, 21-24 
Haziran 2012 tarihleri arasında Antalya’da 
düzenlenen Hediyelik Yöresel ve Gelenek-
sel Ürünler Fuarı’ndan başlayarak bugü-
ne kadar bir çok etkinliğe katılıp Amesia 
ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Her geçen gün tanınırlığı artan Amesia, 
2016 yılından itibaren Amasya ili dışında, 
Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösteren 
firmalardan gelen bayilik talebi üzerine 
yaptığı anlaşmalarla ürünlerini il dışında 
pazarlamaya başladı. Satış zincirinin ge-
nişletildiği bu adım, bölgemizde üretilen 
ürünlerin gelecekte ülkemizin diğer ille-
rinde de tanıtım ve satışı için bir başlan-
gıç oldu.

Amesia adına oluşturulan bir web sitesi 
12 Temmuz 2012 tarihinde yayın hayatına 
başlayarak şirketin dışa açılan ilk pen-
ceresi oldu. Amesia ürünlerinin internet 
sitesi üzerinden tanıtımı ile telefon ve 
e-posta ile verilen siparişlerle, Amesia 
ürünleri Türkiye’nin her yerine kargo ile 
gönderilmektedir. 8 Mart 2016 tarihin-
den itibaren BTA ile kurulan ve gelişerek 
devam eden ilişkiler neticesinde, Amesia 
ürünleri Türkiye’nin 9 farklı havalimanında 
tüketiciye ulaştırılmaktadır.

Eğitim ve Paneller

Ürün satışlarının artması ile birlikte üyele-
rimizin eşlerinin üretim ve pazarlama fa-
aliyetini daha geniş kitlelere ulaşabilecek 
şekilde geliştirme ihtiyacı doğdu. Konu 
ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ile 
Alman Kooperatifleri ve Raiffeisen Konfe-
derasyonu (DGRV) Türkiye Temsilciliği’nin 
işbirliği neticesinde, “Amesia Çalışan Ka-
dın Arılar” grubunda yer alan kadınlar ve 
birlik üyelerimizin eşlerinin katılımı ile 20 
Şubat 2013 tarihinde Merzifon’da “Kırsal 

Kalkınma ve Kadın Kooperatifleri” konulu 
bir panel gerçekleştirildi.

Panelde elde edilen olumlu sonuçlarla 
birlikte, Amasya DSYB üyelerinin eşlerinin, 
üretim ve pazarlama konusundaki yeter-
liliklerini artırmak ve elde edilen ürünleri 
daha geniş kitlelere ulaştırabilmek ama-
cıyla, Alman Kooperatifleri Konfederasyo-
nu (DGRV) ile yapılan işbirliği neticesinde, 
16-19 Nisan 2013 tarihleri arasında, Mer-
zifon’da kadın üreticilerimize koopera-
tifçilik, girişimcilik, pazarlama ve tedarik 
konularında eğitim verildi. Eğitim sonra-
sında düzenlenen törenle 60 üye üretici 
eşine sertifikaları verildi. Eğitimlerin ve 
yapılan iştişarelerin sonucunda, faali-
yetlerin bir kooperatif yoluyla yürütül-
mesinin sistemin işleyişi açısından daha 
verimli olacağı değerlendirilerek kadın 
üyelerden oluşan bir kooperatif kurulma-
sına karar verildi.

Kadınlar kooperatifinin en kısa zamanda 
ve alt yapısının en doğru şekilde hazırla-
narak kurulması amacıyla;

-“Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubu 
üyeleri ve eşleri ile birlikte 22 Mayıs 2013 
tarihinde Amasya DSYB merkezinde ko-
operatifin kurulmasında izlenecek yol ve 
uygulanacak yöntemlerle ilgili bir toplantı 
gerçekleştirildi.

-Alman Kooperatifleri Konfederasyonu 
(DGRV) desteği ve Amasya DSYB organi-
zasyonu ile, Türkiye’de Tarımsal Amaçlı 
Kooperatif Örgütlerin Desteklenmesi Pro-
jesi kapsamında, 15-17 Aralık 2014 tarihleri 
arasında, “Amesia Çalışan Kadın Arılar” 
grubunda yer alan üye üretici eşlerine 
yönelik olarak Merzifon’da 2 gün süreyle 
“Merzifon’da Kadın Girişimcileri Koopera-
tifi Kuruluşu ve Gıda Mevzuatı” konulu bir 
eğitim verildi.

-Birliğimiz ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü ve Alman Koo-
peratifleri ve Raiffeisen Konfederasyonu 
(DGRV) Türkiye Temsilciliği’nin işbirliği ile 
28 Mayıs 2016 tarihinde Merzifon’da “Giri-
şimci Kadınlar ve Kooperatifçilik” adlı bir 
panel gerçekleştirildi.

Kadınlar Kooperatifinin kurulması

Gerçekleştirilen tüm bu eğitim, toplantı 
ve paneller sonucunda, “Amesia Çalışan 
Kadın Arılar” grubu tarafından hazırlanan 
yerel ürünlerin satışı ile başlayan faali-
yetleri; daha organize hale getirmek,
Orman köylerinde yaşayan üretici ka-
dınların ormandan elde ettikleri yabani 

meyveler ile süt, köy peyniri, küp çökelek 
gibi ev yapımı yerel ürünlerin daha uygun 
koşullarda işlenip pazarlanmasını sağla-
mak,
Kırsalda yaşayan ve düşük gelirli üretici 
kadınların ekonomik gelirlerine katkı sağ-
lamak,
Üretici kadınlar arasında dayanışma ve 
güç birliği sağlamak,
Üretici kadınların kendi sorunlarını çöz-
melerini sağlamak,
Mesleki eğitim vererek kadınların el be-
cerilerini geliştirmek,
Üretimi köy merkezlerinde kurulacak üre-
tim merkezleri vasıtasıyla yapmak ama-
cıyla,
“Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubunda 
yer alan yedi üye üretici eşi, “Kadın Giri-
şimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ana 
Sözleşmesi” kapsamında yapılan çalış-
malar sonucunda 15 Mayıs 2015 tarihinde 
Merzifon Noterliği’nde gerekli evrakları 
imzalayarak Amesia Çalışan Arılar Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni 
kurdu.

Amesia Çalışan Kadın Arılar Grubunda 
yer alan yedi üye üretici eşi tarafından 
15 Mayıs 2015 tarihinde kurulan “Amesia 
Çalışan Arılar Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi”, 21 Aralık Dünya Ko-
operatifçilik Günü dolayısıyla, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığında düzenlenen bir tören 
ile, gerçekleştirdikleri faaliyetler için ödül 
aldı.

Kırsalda refahın artırılmasının ve sürdü-
rülebilirliğinin sağlanabilmesi ancak, 

- Küçük aile işletmelerini temel alan,
- Ürünlerin pazarlamasını üretici örgüt-
leri ve kooperatifler yoluyla gerçekleş-
tiren,
- Üretici ile tüketici arasındaki aracı sa-
yısını azaltan,
- Toprak, su ve hayvan gibi unsurların 
en verimli şekilde kullanılmasını sağla-
yan,
- Devlet tarafından üreticiye verilen 
desteklerin en etkin şekilde değerlen-
dirildiği,
- Kooperatifleşmeyi yaygınlaştıran ve 
aktif olarak çalışmasını destekleyen,
- Ortak makine kullanım çalışmalarıyla 
ve ortak işletme giderleri temel mad-
deleri alımları ile girdi maliyetlerini 
azaltan uygulamalarla mümkün olabi-
lecektir.

Temel amacımız kırsaldaki insanların 
yaşam kalitesini artırmaktır. Gönüllülük 
esasına dayalı olarak yaptığımız çalış-
malarımızla, ülkemiz tarımının geleceği 
açısından, yetiştiricilerimizin rekabet 
gücünü artırarak, dünyada tarım ve 
hayvancılıkta gelişmiş ülkelerle rekabet 
edebilir hale gelmeye katkı sağlamayı 
hedefliyoruz.
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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
5/2 (305)   6948
2. LAK   6970 

TR05176476 
9/5   5573 
2. 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
7/6 (305)   7088 
4. LAK   8254 

TR4242059
8/8   7554 
8. LAK   9281 

DE0912436709

YETİŞTİRİCİLERİMİZİN HİZMETİNDE... TÜRKİ YE'DE  DENENMİŞ İLK BOĞA SPERMALARI.



TR4242059
8/8   7554 
8. LAK   9281 

D. Tarihi : 08.01.2010
Yetiştirici : ALTINOVA-TİMKUBİLAY TR421698013

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

US191184DE348812

BABA NO : CH120035015977
BABA ADI : BONGOLO
D. TARİHİ : 24.12.2003 
 

ANA NO : TR42899225
ANA ADI : YETER
D. TARİHİ : 27.05.2007
6/4 (305)   7425 
2. LAK   8782 

TR42536126
2/2   7099 
2. LAK    7386  

CH11611035502

YETİŞTİRİCİLERİMİZİN HİZMETİNDE... TÜRKİ YE'DE  DENENMİŞ İLK BOĞA SPERMALARI.

D. Tarihi : 27.11.2013
Yetiştirici : ALTINOVA-TİMYİĞİT TR422463309
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Birliğimiz 2005 yılında kurulmuş ve aktif 

olarak faaliyetlerine başlamıştır. Birliği-

mizde 3 personel görev yapmaktadır. İli-

miz merkezinden en uzak ilçe mesafemiz 

yaklaşık olarak 40 km kadar olduğu için 

şubemiz bulunmamakta, birlik merkez 

ofisimizden üyelerimizin işletme takibi 

rahatlıkla yapılabilmektedir. Birliğimize 

ait 1 adet süt toplama ve nakil aracı ve 2 

adet saha hizmet aracı olmak üzere top-

lamda 3 adet aracımız bulunmaktadır.

Diğer il birliklerinde olduğu gibi; Bakanlı-

ğımızın destekleme ödemelerinin şeklinin 

değiştirilmesinden dolayı birbirine bağlı 

olarak birçok problem yaşamaktayız. Nor-

mal buzağı desteklemesi ile soy kütüğüne 

kayıtlı buzağı desteği arasındaki farkın az 

olması nedeniyle ilk olarak üye sayımızda 

ciddi düşüşler yaşamaya başladık. İlimiz 

genelinde yaptırılan Suni Tohumlama sa-

yısında da %30 – 40’lara varan bir düşüş 

oldu. Böylelikle yıllardır büyük emekler 

verilen Islah Projesi sekteye uğradı. Hele 

ki destekleme hak edişlerinin birlik üze-

rinden değil de direkt olarak üreticiye 

ödenmeye başlanmasıyla birlik aidatlarını 

tahsil etmekte problemler yaşamakta, 

sürekli olarak üyelerimizle karşı karşıya 

gelmekteyiz. Bu sebeple tüm birliklerde 

yaşandığı gibi maddi sıkıntı çekmekteyiz. 

Bunun sonucunda ise maalesef küçülme 

yoluna giderek personel sayımızı azalt-

mak zorunda kalmaktayız.

İlimiz ve dolayısıyla Türkiye hayvancılığı 

için tabi ki güzel şeyler yapmak istiyo-

ruz. Örneğin 2010- 2011 yıllarında T.C. Zi-

raat Bankası ile imzalamış olduğumuz 

protokol çerçevesinde ilimize 2000 adet 

gebe düve girişi sağlamıştık. Aynı şekilde 

projeler üretmek istememize rağmen; 

sütün istenilen parayı etmemesi, yem 

maliyetlerinin fazla olması ve damızlık 

hayvancılıktaki belirsizlik nedeniyle ne 

yazık ki üyelerimiz bu tarz projelere ya-

naşmamakta dolayısıyla biz de proje üre-

tememekteyiz. Şu an için yapabileceğimiz 

en iyi şey üyelerimizin sürü takiplerini 

yapmak, suni tohumlama yaptırmaları 

yönünde onları teşvik etmek, aylık süt öl-

çüm ve denetimlerini sıkı bir şekilde takip 

etmekten öteye geçememektedir. 

Önümüzdeki günlerde Bakanlığımız birlik-

lerden daha aktif olarak yararlanma yo-

luna gider, ırk ıslahı konusunda projeler 

üretir, işletme yem maliyetlerinin düşü-

rülmesi yönünde ciddi çalışmalar yapar 

ve çiftçimiz ürününü gerçekten değerin-

de pazarlayabilirse bu bizim için en büyük 

mutluluk olacaktır.

BİRLİKLERİMİZİ TANIYALIM
KIRIKKALE DSYB
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Birliğiniz ne zaman faaliyete başladı?

Birliğimiz 1995 yılında 11 kurucu üye ile 
kuruluşunu gerçekleştirerek TÜGEM’in 
20.10.1995 gün ve 8217 sayılı izin yazıları ile 
resmen çalışmalara başlamıştır. 

Bugün birliğinizde çalışmakta olan kaç 
kişi bulunmaktadır?

Birliğimiz, faaliyetlerini Sorumlu Müdür’e 
bağlı 3 adet şube müdürlüğü ile personel 
katılımının ön planda olduğu kalite yöne-
tim sistemi doğrultusunda;

1 işletmeci, 4 veteriner hekim, 16 ziraat 
mühendisi, 22 tekniker, 1 uluslarası ilişki-
ler uzmanı, 1 büro personeli ve karantina 
işletmesinde 2 hayvan bakıcısı istihdam 
ederek 47 personel ile yürütmektedir. 

Ayrıca, ADSYB Gıda, Tarım, Hayvancılık, 
Proje ve Danışmanlık Pazarlama Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketinden 6 personel 
ile hizmet alımı yapılmaktadır.

Kaç adet şubeniz var?

2014 yılından itibaren birliğimiz faaliyetle-
rini, Aydın Efeler ilçesi Fatih Mahallesinde 
kiraladığı 4 katlı tamamı Birliğin kullanı-
mına ait olan hizmet binasında sürdür-
mektedir. İlçelerde şubemiz bulunma-
maktadır. 

Birliğinizin faaliyetlerini toplam kaç araç 
ile yürütmektesiniz?

32 araç ve karantina işletmemizde 2 trak-
tör ile üyelerimize hizmet sunmaktayız.

Birlik olarak yaşadığınız sıkıntılarınız 
varsa nelerdir?

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ger-
çekleştirilen çalışmalarda Türkiye’de ye-
tiştirilmekte olan sığır ırklarının verim dü-
zeylerinin ve ırk kalitelerinin iyileştirilmesi 
amaçlanmış, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından uzun yıllardır suni 
tohumlamanın yaygınlaştırılması amacıy-
la veterinerlik ve suni tohumlama hizmet-
lerinde yapılan değişikliklere önemli bir 
destekleme bütçesi harcanmıştır. Diğer 
taraftan Bakanlığımız ile Türkiye Damız-
lık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve 81 
İl Birlikleri tarafından 20 yıldır müşterek 
olarak soy kütüğü, ön soy kütüğü ve döl 
kontrolü projeleri sayesinde damızlık bel-
geli safkan dişi sığır sayısı artmış, verim 
düzeyi ve kalitesi yükselmiştir. 

Aydın DSYB Yönetim Kurulu Başkanı ve Merkez Birliği 
Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Sedat GÜNGÖR’den 
Birliğin Faaliyetleri Hakkında Bilgi Aldık
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Bu çalışmalar doğrultusunda Aydın’da 
Birliğimiz bünyesinde 4 veteriner hekim 
tarafından yürütülen ve 2010 yılında Aydın 
Veteriner Hekimler Odası ile bir protokol 
imzalanarak, serbest veteriner hekimler 
tarafından da tüm il bazında yaptığımız 
suni tohumlama çalışmaları neticesinde 
ıslah ve ırkı sürekli iyileştirme faaliyetleri 
yapılmıştır. Ayrıca,  Birliğimizin pazarlama 
bölümüne bağlı sperma satış ekibi tara-
fından üyelerimize ve veteriner hekimle-
re, işletmelerin ihtiyacı olan sperma te-
mini, yapılmış ve kaliteli saf ırk dişi sığırlar 
elde edilmiştir. 

Bakanlığımız tarafından “Suni Tohumlama, 
Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi 
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Deği-
şikliği” ile farklı ırklar arasında melezleme 
serbest bırakılmıştır. 2016 yılı için uygu-
lanacak hayvancılık desteklemelerinde, 
destekleme modeli değişmiştir.  Yeni uy-
gulamaya göre buzağı desteklemelerinde 
sistemlerde kayıtlı annelerden doğan her 
buzağı için verilecek desteklemede suni 
tohumlamadan doğma şartı kaldırılmıştır.  
Bu nedenle farklı ırktan doğan buzağılar 
ve baba kaydı bulunmayan melez ırkların 
sayısı artarken, sertifikalı saf ırklarımızın 
sayısı azalmıştır. Bu sebeple bu destekle-
me modeli ve suni tohumlama şartındaki 
değişiklik sebebiyle Türkiye’de damızlık 
belgeli safkan sığır sayısında ciddi bir 
azalma olmuştur. 

Daha da önemlisi Siyah Alaca - Holstein, 
Esmer ve Simental ırklarında yakalanmış 
olan ıslah seviyesi gerilemiş ve ırk ıslahı 
çalışmalarının zarar görmüştür. Bakan-
lığımız ile birlikte ıslah amaçlı kurulan 
birlikler olarak bizler, her ne kadar yetiş-
tiricileri bilgilendirip bilinçlendirilmesini 
sağlasak da, suni tohumlamadan doğ-
mamış buzağıların da hayvan bilgi sis-
temlerine kayıt edilmelerinde herhangi 
bir sorun olmaması ve bu durumda farklı 
ırkların ve suni tohumlamadan doğma 
şartı aranmadan her doğan buzağının 
destekleme almasını sağlayıcı bir sis-
tem,  20 yıldır yapılan ıslah çalışmalarını 
köreltip, zarar vermiştir. Hayvancılık ülke-
miz için stratejik öneme sahip sektörle-
rinden biridir ve büyükbaş hayvancılıkta 

hedeflenen seviyelere ulaşmak için ıslah 
çalışmaları şarttır. Bu sebeple ıslah fa-
aliyetleri hususunda yapılan hayvancılık 
politikalarının tutarsızlığı sektörün en 
önemli sorunlarından biridir. 

Yetiştirici Birlikleri olarak, yürüttüğümüz 
ıslah çalışmaları için yapılan ön soy kü-
tüğü ve soy kütüğü faaliyetleri doğrultu-
sunda yürütülen küpeleme çalışmaları, 
hayvanların düzenli kayıtlarının alınması 
için önemli faaliyetlerimiz arasındadır. 
Bakanlığın bu faaliyetlerin uygulama şekli 
ve yetkisi ile ilgili uzun süren belirsizliği 
sebebiyle Birlikler olarak bizler ve yetişti-
ricilerimiz mağduriyet yaşamaktayız. 

Bakanlığın hayvancılık politikaları ile ilgili 
daha tutarlı ve planlı davranması Birlikler 
olarak bizlerin ve yetiştiricilerimizin mağ-
duriyetini azaltacaktır. 

Ayrıca süt fiyatındaki dengesizlik de ya-
şadığımız en büyük sorunlardan biridir. 
Bakanlığın süt tozu çalışması 3-4 yılda bir 
kesime giden hayvanlarımızın, kesime git-
mesinin önüne geçmiştir. Bu sebeple bu 
çalışmanın yapılmasında emeği geçen-
lere teşekkür ediyorum. Süt tozu çalış-
masının devam etmesini umut ediyorum. 
Böylece özenle yetiştirilen sığırlarımız ke-
sime gitmeyecektir. Ama bu soruna asıl 
çözüm istikrarlı bir süt piyasasının kurul-
ması ile mümkün olacaktır.  Birliklerin, 
yetiştiricilerin ve sektördeki tüm paydaş-
ların en önemli sorunu istikrarlı bir süt 
piyasasının kurulamamış olmasıdır. 

Gelecek dönemki projelerinizden bahse-
der misiniz?

Gelecek dönemdeki projelerimizin sey-
rinin belirlenmesinde önceki dönemleri-
mizdeki projelerimizin faaliyet çıktıları ve 
raporları da etkili oldu. Bu yüzden önce-
likli olarak eski dönem projelerimizden 
bahsetmek isterim. 

• Geleceğin Süt Çiftliklerinin Yönetiminde 
Bilgi Köprülerinin kurulması Projesi; 2010 
yılında Sivil Toplum Diyaloğu II-Balıkçılık ve 
Tarım Hibe Programı çerçevesinde “Gele-
ceğin Süt Çiftliklerinin Yönetiminde Bilgi 

Köprülerinin kurulması” isimli 150.506,20 
avro bütçeli proje teklifimiz kabul edildi 
ve uygulandı.  

• Hayvansal Gübreden Temiz Enerjiye Ay-
dın Atlası Projesi; 2011 yılında T.C. Güney 
Ege Kalkınma Ajansı’na 2011 Yılı Doğrudan 
Faaliyet Desteği kapsamında uygulandı. 
Aydın ili biyogaz potansiyeli fizibilite çalış-
ması ve raporu hazırlanmış ve ardından 
uluslararası kuruluşlar ve yabancı yatı-
rımcıların da bu çalışma hususunda bil-
gilendirilmesi amacıyla rapor ingilizceye 
de çevrildi.

• Kadın Yetiştirici (KAYE) Eğitimi; Kadın-
ların hayvancılık faaliyetlerinde ön pla-
na çıkarılması ve daha güçlü kılınması 
ADSYB’nin hedefleri arasındadır. Bu ça-
lışmalar ışığında hayvancılık sektöründe 
aktif olarak yer alan kadın yetiştiricilerin 
bilgi ve tecrübelerini artırmak için eğitim 
faaliyetleri yürütülmesi için çalışmalar 
yapmaya başlandı. Bu çalışmalar sonucu 
24- 29 Ocak 2016 tarihleri arasında 5 gün 
boyunca ADSYB’ye üye 18- 45 yaş aralığın-
da 55 kadın yetiştiricimize Kuşadası’nda 
eğitim verildi. 

• AÇDM Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
Eğitimi; ADSYB - Aydın Çiftlik Danışma 
Merkezi; 2012 yılında kurulmasının ardın-
dan yetiştiriciler için tarımsal yayım ve 
danışmanlık faaliyetlerini aktif bir şekilde 
yapmak için eğitimler düzenlemeye baş-
ladı. Geleneksel hale getirilen bu eğitim-
ler her yıl yapılmaktadır. Bu eğitimlerde 
Birliğimizin gelecek hedefleri arasında 
önem verdiği genç yetiştiriciler ve kadın 
yetiştiricilerimize pozitif ayrımcılık uy-
gulanmaktadır. Sektörümüzün geleceği 
açısından genç ve kadın yetiştiricilerimiz 
çok önemlidir. 

• Sığırlarda Ayak ve Tırnak Bakımı Eğitimi 
Projesi; Güney Ege Kalkınma Ajansı 2015 
yılı Teknik Destek Programı kapsamında 
“Sığırlarda Ayak ve Tırnak Bakımı Eğitimi” 
projesi gerçekleştirildi. 

• Damızlık Sığır Yetiştiricileri Öncülüğün-
de Besiciliğin Geliştirilmesi Projesi; Gü-
ney Ege Kalkınma Ajansı 2016 Doğrudan 
Faaliyet Desteği Programı kapsamında 
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“Damızlık Sığır Yetiştiricileri Öncülüğünde 
Besiciliğin Geliştirilmesi” isimli projemiz 
uygulandı. Ayrıca proje kapsamında Aydın 
ili besicilik potansiyeli gösteren ve tüm 
proje faaliyetlerini içeren Aydın İli Besici-
lik Raporu hazırlandı.  

• Karantina İşletmesi; Birliğimizin yüzde 
yüz ortağı olduğu şirketimiz olan ADSYB 
Gıda Tarım Hayvancılık Proje Danışmanlık 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tara-
fından, Birliğimizin, Bozdoğan Alamut’daki 
araziye yapılan  350 baş kapasiteye sahip 
Karantina İşletmesi inşaatı tamamlandı. 

• Bilinçli Yetiştiriciler İle  Verimli Çiftlikler 
Projesi ; Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştirici-
leri Birliği tarafından organize edilen T.C. 
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik 
Destek Programı kapsamında destekle-
nen, “Bilinçli Yetiştiriciler İle  Verimli Çift-
likler Projesi”  – Sığırlarda ve  Buzağılarda 
Bakım Besleme Eğitimi yapıldı. Büyükbaş 
hayvan yetiştiricilerinin daha bilinçli yön-
temlerle bakım ve besleme uygulamaları 
yapmaları hedeflendi. 

Şu anda da uygulama aşamasında olan 
ve değerlendirme süreci devam eden 
projelerimiz de mevcut. 

• 500 başlık Düve İşletmesi Projesi; Birli-
ğimizin Aydın Bozdoğan- Alamut’daki ara-
zisinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından belirlenen illerde damızlık 
düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hay-
vancılık işletmelerinin kurulması, ülkemi-
zin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düve-
lerin yurt içinden karşılanması hedefleri 
doğrultusunda, 500 baş kapasiteye sa-
hip düve işletmelerinin desteklenmesi 

projesi kapsamında, Bakanlığa başvuru 
yaptığımız projemiz desteklenmeye hak 
kazandı ve “500 başlık Düve İşletmesi” 
projemizin inşaatı devam ediyor. 

• İrfan Yıldırım Eğitim Merkezi; Birliğimiz 
eski denetim kurulu üyeliği görevini üst-
lenmiş aynı zamanda büyükbaş hayvan 
yetiştiriciliği yapmış İrfan Yıldırım tara-
fından, Birliğimize büyükbaş hayvancılık 
eğitim merkezi inşasında kullanılmak 
şartıyla 1.000.000  TL bağış yapıldı. Buna 
istinaden saygıdeğer hayırsever İrfan 
Yıldırım’ın adının verileceği eğitim mer-
kezi, Birliğimizin Aydın Bozdoğan Alamut 
Mahallesinde bulunan arazisi üzerine ku-
rulacak. 

Eğitim merkezinde genel olarak büyük-
baş hayvancılık konusunda eğitimler 
verilecek. Eğitim merkezinin ulusal ve 
uluslararası eğitim veren bir kurum ol-
masını planlıyoruz. Birlik üyesi yetiştirici-
lere, aile üyelerine, hayvancılık sektörüne 
ilgi duyan ve eğitim talep eden sektör 
temsilcilerine yönelik eğitimler verilecek. 
Bu merkezin uzun vadede uluslararası 
standartlarda eğitim veren bir kurum 
olmasını hedefliyoruz. Bu merkezin en iyi 
şekilde kurulabilmesi için ön araştırma 
çalışmaları ve inşa aşamaları ile ilgili fizi-
bilite çalışmaları yapıyoruz. 

• Theileria Annulata ve Vektör Kenelerine 
Karşı Çevreye Duyarlı Alternatif Kontrol 
Stratejileri Projesi;  Adnan Menderes Üni-
versitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji 
Anabilim Dalı tarafından ERA-NET prog-
ramı kapsamında Leap-Agri Avrupa - Af-
rika Ortak çağrısı başlığında “Ecosmart 
Alternative Control Strategies against 

T.annulata and its Tick Vectors” (Theileria 
annulata ve vektör kenelerine karşı çev-
reye duyarlı alternatif kontrol stratejileri) 
isimli proje başvurusu kapsamında, proje 
ortağı olarak yer aldık.  Proje ilk ve ikinci 
aşamayı geçmiştir. Proje takvimine göre 
faaliyetleri başlayacaktır. 

• Avrupa ve Türk Tarım Gazetecileri için 
Diyalog Kurma ve Kapasite Geliştirme  
Projesi; Avrupa Birliği Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Prog-
ramı Beşinci Dönem çağrısı kapsamında 
Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri Der-
neği ile birlikte “Dialogue and Capacity 
Building for European and Turkish Agri-
cultural Journalists” (Avrupa ve Türk Tarım 
Gazetecileri için Diyalog Kurma ve Kapa-
site Geliştirme) isimli projeye başvurduk. 
Tarım ve hayvancılığın basında geniş yer 
bulması ve tarım ve hayvancılığın ba-
sındaki yerinin yurtdışı uygulamalarının 
incelenmesi hedeflenmiştir. Proje değer-
lendirme aşamasındadır.

Gelecek dönemde de öncelikli olarak 
uygulama aşamasındaki projelerimizi 
tamamlamayı planlıyoruz. Sektörümüzün 
sürdürülebilirliği için genç ve kadın yetiş-
tiriciler büyük öneme sahip.  Hayvancılık 
sektörüne yeni neslin sahip çıkması için 
özellikle genç yetiştiricilerimizin teşvik 
edilmesi gerekiyor. Ayrıca yeni neslin 
teknolojiyi kullanma becerileri önceki 
kuşaklara göre çok ileri seviyede. Dolayı-
sıyla gençlerin bu becerileri hayvancılığın 
gelişimi için çok değerli. Bu sebeple genç 
ve kadın yetiştiricilerimize yönelik çalış-
malara her zaman ağırlık veriyoruz ve bu 
çalışmaların daha kapsamlı ve sistemli 
olması için faaliyetlerimiz devam edecek.                                                                                    

30



Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği

w
w

w.
ds

ym
b.

or
g.

tr

31

RÖPORTAJ

Aydın DSYB Yönetim Kurulu Üyesi İsmet ÜNAL ile 
İşletmesi ve Hayvancılık Sektörü Hakkında Konuştuk

Yetiştirici olmaya nasıl karar verdiniz? 
Kaç baş hayvanla başladınız, bu gün kaç 
baş hayvanınız var?

Çiftçi bir ailede dünya ya geldim. Yetiş-
tiricilik aynı zamanda baba mesleğim. 
Ailemin işini daha da ileri bir seviyeye ta-
şımak için bu işin eğitimini almak istedim. 
Ziraat Mühendisliği eğitimi aldım. Belli 
bir süre kamuda çalıştıktan sonra, uzun 
süredir hayal ettiğim bu işe 5 hayvan ile 
başladım. Bugün ise profesyonel olarak 
400 üstü hayvan ile yetiştiricilik yapıyo-
rum. 

Hayvan sayınızı arttırmayı, işletmenizi 
büyütmeyi nasıl başardınız? Bu süreçte 
size yardımcı olan faktörler neydi?

Küçük bir işletme olarak başladık, zaman 
geçtikçe büyümek gerektiğini yoksa bu 
işin çok maliyetli olduğunu anladık ve 
işletmemizi ticari bir hale dönüştürme-
yi hedefledik. Öncelikle olarak devamlı 
olarak çalışarak, sektördeki gelişmeleri 

ve yenilikleri takip ederek bu büyümeyi 
sağladık. Bu süreçte en önemli destek-
çim eşim Binnaz Ünal oldu. Eşimle birlikte 
görev dağılımı içinde işletmemizi yöneti-
yoruz. Hayvancılıkla ilgili seminerlere ka-
tılıyoruz, sektörel TV programlarını takip 
ediyoruz. Ayrıca güvenilir yardımcı perso-
nellerimizin de bu büyümemizde katkısı 
önemlidir. Özetlemek gerekirse ailemle, 
yardımcı personellerimizde tam bir ekip 
ruhu içinde birlikte başardık. 

İşletmenizi kurarken ne gibi sorunlarla 
karşılaştınız? Sizin için en büyük güçlük 
neydi?

Bu işe ilk olarak hobi olarak ve az sayı-
da hayvan ile başladığımız ve bu kadar 
büyümeye göre bir işletme planlamadı-
ğımız için, en büyük sorunumuz alt yapı 
sorunları oldu. Sürekli olarak işletmemiz-
de mevcut hayvan var iken işletmemizin 
kapasitesini artırmaya çalıştığımız ve iş-
letmemizi modernize etmeye çalıştığımız 
için alt yapı zorlukları ile mücadele ettik. 

Birde hayvancılık sektöründeki krizler ör-
neğin 2008, 2011 yıllarında sektörün çık-
maza girmesi ile birlikte ekonomik ola-
rak işletmemizi sürdürmede çok zorluk 
geçtik. Bu dönemde emekli maaşım ve 
eşimin öğretmen olması sebebiyle onun 
maaşının takviyesi ile bu işi sürdürebil-
dik. Bu dönemde birçok işletme kapandı 
ve bu işi yapmayı bıraktı. Bunlar dışında 
hayvancılık sektörünün bir gelecek pro-
jeksiyonunun olmaması, işletmemiz ile 
ilgili gelecek planları yapmamızı çıkmaza 
sokmaktadır. Sektörde 1 yılı bırakın 1 ay 
sonrasını bile bu sebeple öngöremiyoruz. 
Sektördeki girdi maliyetleri, süt ve hayvan 
ithalatı bizi önemli derecede olumsuz an-
lamda etkilemekte ve zora sokmaktadır. 
Hatta ithalat sözcüğü bile piyasayı hızlıca 
etkilemekte ve fiyatları düşürmektedir. 
Hayvancılık piyasası son derece spekü-
lasyona açık bir sektör ve bu bizi en çok 
zorlayan durum.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ne 
zaman ve neden üye oldunuz?
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2001 yılında Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliğine üye olduk. Örgütlü olarak yetiş-
tiricilik yapmanın daha faydalı olacağını 
düşünmemiz sebebiyle ayrıca o dönemde 
devletin yetiştirici birliklerine üyeliği teş-
vik edici politikaları neticesinde Birliğimi-
ze üye olduk.

Birliğe üye olmanızın size en büyük fay-
dası nedir?

Suni tohumlama anlamında Birliğimizin 
yönlendirmeleri işletme verimliliğimiz 
için çok faydalı oldu. Birliğimizin eşleştir-
me faaliyetlerinden faydalandık.  Ayrıca 
devletin hayvancılık desteklerinden fay-
dalanmamız açısından, desteklememizin 
tüm takibini Birliğimiz yapıyor. Düzenli 
olarak destekleme almamızı sağlıyor. En 
önemli olarak da Birliğe üye olduğumuz-
dan beri düzenli kayıt tutmaya başladık. 
Birliğimizin teşviki ve yardımları işletme 
kayıtlarımızı düzenli olarak tutuyoruz. 
Kayıt tutmak, işletme sürü yönetimini ve-
rimli bir şekilde yapabilmemiz adına bize 
önemli katkı sağladı. 

Merkez Birliği ve diğer İl Birliklerinin faa-
liyetlerinden haberdar mısınız?

Merkez Birliği ve diğer il birliklerinin faali-
yetlerinden Birliğimiz sayesinde haberdar 
oluyoruz ve Birliğimiz personelleri tara-
fından bilgilendiriliyoruz.
 
Bölge olarak yaşadığınız en büyük sıkıntı 
(hastalık vb) nedir? Bu sıkıntılar için ne 
gibi önlemler alıyorsunuz?

Aydın’da karşılaştığımız en büyük sorun 
iklim yapısı nedeniyle sıcaklık sorunu. Bu 
sorunu fan ve gölgelik sistemi kullanarak 
aşmaya çalışıyoruz. Dönemsel olarak da 
şap ve çiçek hastalıkları olabiliyor, bu tip 
hasatlıklara karşı aşılamalarımızı tam ya-
parak önlem alıyoruz.

İlinizde yetiştirici olmanın farkı nedir siz-
ce? Olumlu ve olumsuz taraflarını sırala-
manızı istesek neleri sayarsınız?

Aydın yılda 3 ürün alabildiğimiz verimli bir 
il. Burada yetiştirici olmak ilin verimliliği 
sayesinde çok avantajlı. Ayrıca ulaşım 
olanakları yüksek ve kolay ulaşılabilir bir 
şehir. 
En önemli 
olumsuz yani ise daha öncede belirttiğim 
üzere sıcaklık, bunun dışında Aydın’ın açık 
pazar durumunda olması süt piyasasın-
da hızlı etkilenmemize sebebiyet veriyor. 
Örneğin, sektörün krizli dönemlerinde en 
ucuz sütü satarken, süt talebi arttığında 
en pahalı sütü satar duruma geliyoruz. 
Bu kesinlikle istediğimiz bir durum değil. 
Biz çok kazanç elde etmekten ziyade,  is-
tikrarlı dengeli bir fiyat mekanizmasının 
kurulmasını istiyoruz. 

Yılda kaç buzağı alıyorsunuz?  Bunların 
kaçı yaşıyor?

2016 yılına kadar işletme buzağı ölüm 
oranımız yüksekti. Son 2 yıldır ise koru-
yucu hekimliğe önem verdik ve önleyici 
yöntemler ile buzağı ölüm oranımızda 
önemli bir düşüş oldu. Daha da iyiye git-
mesini umut ediyoruz. 2017 yılında 120 bu-
zağı doğdu ve bunların 110’u yaşıyor. 

İşletmenize ait kayıtları nasıl tutuyor-
sunuz? Soy kütüğü kayıtlarını sürü ida-
resinde kullanıyor muzunuz? CİBİS’ten 
(Çiftlik Bilgi Sistemi)  faydalanıyor mu-
sunuz?

İşletme kayıt defteri tutuyoruz. Ayrıca ka-
yıtları tuttuğumuz basit sistem bilgisayar 
programımız var. CİBİS’den faydalanmıyo-
ruz ama faydalanmayı düşünüyoruz. 

Bildiğiniz üzere sürünün devamlılığı için 
üreme çok önemli. Üreme ile ilgili sorun-
lar yaşıyor musunuz? Bu sorunlar için ne 
gibi önlemler alıyorsunuz?

Döl tutmama sorunu işletmemizde en 
önemli sorunlardan biri, özellikle yaz ay-
larında sıcaklığın etkisi ile döl tutma oranı 
giderek düşüyor. Bunun için, boğa seçi-
mine dikkat ediyoruz. En iyi seçimi yap-

maya çalışıyoruz. Hayvanlarımızın refah 
koşullarını artırmaya çalışıyoruz.

Suni tohumlama boğası seçiminde nele-
re dikkat ediyorsunuz?

Bağışıklığı yüksek,  döl tutma oranı yük-
sek ve doğum kolaylığı sağlayan boğaları 
seçmeye özen gösteriyoruz. Ayrıca bu ko-
nudaki gelişmeleri takip ediyoruz ve  en 
güncel yöntemlere göre seçimimizi yap-
maya çalışıyoruz. 

Daha genel olarak konuşursak Türkiye’de 
hayvancılık konusunda ki sorunlar neler? 
Süt fiyatları ya da ithal hayvanlar sizde 
tedirginlik yaratıyor mu?

Türkiye’de genel ve kapsamlı et ve süt po-
litikasının olmaması ve sektörde olabile-
ceklerin öngörülemiyor olması en büyük 
sorunlar arasında. Özellikle süt ve et piya-
sası çok kırılgan bir yapıda ve spekülas-
yonlara çok açık. Diğer bir sorun ise ba-
kıcı sorunu. Bakıcı bulmak gerçekten zor 
dolayısıyla bilinçli ve hayvancılık eğitimi 
almış bakıcı bulmak neredeyse imkansız. 
Bakıcıların eğitilmesi ve üniversitelerin 
hayvancılık için gerekli ara eleman yetiş-
tirmeye önem vermesi, sektördeki önemli 
bir sorunu çözecektir. 

Kesinlikle tedirginlik yaratıyor çünkü bu 
kadar kırılgan olan bir piyasada bırakın 
ithalatın yapılmasını, ithalat adının geç-
mesi bile piyasayı olumsuz etkiliyor ve biz 
yetiştiricileri mağdur ediyor.  

Yetiştiriciler yem fiyatlarının artmasın-
dan şikâyetçi, siz bu konuda ne düşünü-
yorsunuz?

Tüm yetiştiriciler için şikayetçi olduğumuz 
en önemli konu bu. Sadece yem değil, 
mazot fiyatları da sürekli olarak artıyor. 
Dövize bağlı olarak, hayvancılık girdi ma-
liyetleri bu kadar yüksekken süt fiyatının 
beklediğimiz oranda artış göstermemesi 
yetiştirici olarak bizleri mağdur ediyor. 
Birçok yetiştiricinin bu işi bırakmasına 
sebep oluyor. 
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Bu işe yeniden başlasanız nelere dikkat 
edersiniz? Hangi konularda daha dikkatli 
olursunuz?

Bu işi severek ve özveri ile yapıyoruz ama 
gelişmiş ülkelerdeki hayvancılık sektörü 
ile bizim ülkemizdeki maliyetleri ve fiyat-
ları kıyaslayınca gerçekten bu işi bırakıp 
bırakmamayı düşünüyoruz. Bu sebeple 
bu işe tekrar başlayacak olsam riskleri 
ve fiyat dengesizliğini iki kere düşünüp, 
ondan sonra bu işe başlayıp başlama-
maya karar verirdim. Yetiştiriciler ola-
rak bizim elimizde olmayan çok etken 
var. Hayvancılık politikaları çok değişken 
ve kırılgan dolayısıyla bu faktörleri göz 
önünde bulundurur ve dikkat ederdim. 
Risk faktörlerini ona göre belirlerdim.  
Örneğin gelişmiş ülkelerde 1 kilo süt ile 3 
kilo yem alabiliyorsunuz, Türkiye’de ise 1 
kilo süt ile sadece 1 kilo yem alabilirsiniz. 

Gelişmiş ülkelerdeki bu seviyeye ulaştığı-
mız takdirde hayvancılık desteklerine bile 
gerek kalmayacaktır. Yani yem ve mazot 
fiyatlarının yüksekliği en büyük sorunu-
muz, bu etkeni düşünüp ona göre hareket 
ederdim. 

Bu işe yeni başlayacak üreticilere tavsi-
yeleriniz nelerdir?

Türkiye’de yetiştirici olmak çok zor. Ön-
celikli olarak bu işi çok seviyorlarsa bu 
işe başlamaları gerekir. Çünkü öyle kriz 
durumları oluyor ve öyle zorluklarla kar-
şılaşıyorsunuz ki bu işe devam edebil-
meniz için gerekli motivasyon, bu işi çok 
sevmekten geçiyor. Biz hayvanlarımıza 
evlatlarımız gibi özenle bakıyoruz ama 
hayvancılık politikaları o kadar belirsiz ki 
bu durum insanı çok yıpratıyor. Dolayısıy-
la benim ilk tavsiyem bu işi severek ve öz-

veri ile yapacaklar ise bu işe başlasınlar. 
Ayrıca eşlerinden ya da diğer aile üyele-
rinden bu işi yaparken destek görecekler 
ise bu işe başlasınlar çünkü bu tam bir 
ekip işi ve aile desteği şart. 

Yemlerinin bir kısmı kendilerinin üretmesi 
çok önemli dolayısıyla arazi varlığı gerekli. 
Entansif bir şekilde üretim yapıp, hayvan-
larını bilinçli yöntemler ile beslesinler. 
İşletmeyi kurarken kaliteli damızlık seçi-
mi çok önemli, bu sebeple sürülerini etçi 
tip mi sütçü tip mi olacağının kararını en 
baştan versinler ve ırk seçimini ona göre 
yapsınlar. Bir diğer hususta yetiştirici 
birlikleri ile istişare içinde olsunlar ve bir-
liklerin tavsiyelerine göre karar alsınlar. 
Örgütlü olmak işletmelerini geliştirmek 
ve sürdürmek adına onlara önemli destek 
sağlayacaktır. 
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Ruminal Drinking, ösefagal oluğun ye-
terli gelişmemesi ile karekterize olup, bu 
gelişim yetmezliği sonucu emilen/içilen 
sütün abomasum (şirden) yerine retiku-
lum (börkenek) ya da rumene (işkembe) 
dökülmesi sonucunda ortaya çıkan bir 
problemdir. İçilen süt, osefagal oluğun, 
emme refleksi ile kapanmasından dola-
yı direkt abomasuma ulaşır. Bunun için 
sütün buzağı tarafından istekli olarak 
alınması, sütte buzağının emmesini etki-
leyecek herhangi pis bir koku veya tadın 
olmaması gerekmektedir. Buzağılar da 
özefagal oluğun oluşmasına neden olan 
refleks en kuvvetli olarak süt memeden 
veya kovadan içildiğinde oluşmaktadır.
 
Nedenleri:
Özafagal oluğun görevini yapmamasının 
en önemli nedenleri olarak buzağıların 
genel durumunu bozan ve özefagal oluk 
refleksini olumsuz etkileyen yeni doğan-
ların ishalleri, göbek kordonu yangısı, 
akciğer hastalıkları, ağrılı öksürük, vena 

jugularis’in yangısı, otitis media g ibi çe-
şitli hastalıklar sayılabilir.

Yetersiz beslenme, besleme zamanlarının 
düzensiz olması, süt ikame yemlerinin 
düşük kaliteli olması, sütün veya annenin 
memelerinin kirli ve kontamine olması, 
buzağılara verilen sütün veya süt ikame-
lerinin çok soğuk olması da özafagal olu-
ğun çalışmamasına neden olabilir. Ayrıca 
uzun mesafeli yolculuklar, boynuz yakımı 
gibi stres faktörleri, açık kovadan emzir-
me veya tastan süt içirme yine nedenler 
arasındadır. Buzağılarda, beslenme, ba-
rındırma ve çevresel faktörler ile ilgili de-
ğişiklikler özefagal oluğun kapanmasını 
etkileyen faktörlerdir.

Buzağıların yanlış emdirme şekli
Ayrıca güç doğum ve benzeri nedenler-
den dolayı emme refleksinin zayıf olduğu 
buzağılara zorla sonda, dren veya tüp 
kullanılarak süt veya mama verildiğinde 
içeceklerin hemen hemen tamamı ön mi-
delere ulaşır. Böyle buzağılara içecek şişe 
ile verilse bile büyük kısmı ön midelere 
gider. Zorla içirilme ancak yeni doğanlar-
da yavrunun emme refleksi yoksa veya az 
ise ağız sütünün alınması için verilebilir. 
Klinik bulgular:

Klinik muayenede vücut ısısı, kalp ve so-
lunum frekansı normal sınırlar içindedir. 
Genel sindirim problemleri, iştahsızlık, 
ishal gelişebilir. Karın bölgesinin çevresi 
özellikle karın kısmında abdominal ger-
ginlik vardır. Şişkinlik sol tarafta daha 
belirgindir. Sol karın duvarına baskı ya-
pıldığında çalkantı sesi meydana gel-
mektedir. Genel durum hastalığın şiddeti 
ve süresine bağlı olarak bozulur. Emme 
refleksi zayıflamıştır veya tamamen orta-

Süt Emen Buzağıların
Rumen Asidozu (Ruminal Drinking)

Dr. Öğretim Üyesi
Gülşah AKGÜL

Siirt Üniversitesi
Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
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dan kalkmıştır. Ağrının bir belirtisi olarak 
diş gıcırdatma ve kamburluk gözlemlenir. 
Karnı tekmeleme, ayakları sırasıyla yer 
değiştirme ve boşa çiğneme gibi davranış 
bozuklukları dikkat çeker. Bazı buzağılar-
da hastalık uzadığında yaygın olarak kıl 
dökülmeleri görülür. Hastalık ilerledikçe 
buzağılar zayıflar ve cılız olurlar. Bütün 
hastalarda klinik bulgular önemli ölçüde 
asıl hastalığa bağlı olarak etkilenebilir. 
Buzağılarda giderek zayıflama meydana 
gelmektedir. Bazı olgularda macunumsu 
dışkı ve beyazımtırak renkte ishal görü-
lür. Klinik iyileşme normal besleme uygu-
lamalarına geçtikten sonraki birkaç gün 
içerisinde olur. Sütten saman ve konsant-
re yeme dönüldüğünde buzağı hızlı bir şe-
kilde normale döner.

 

Özetle buzağılarda gıda alımının azalması 
veya durmasının görülmesi, ağrı ve sancı 
belirtilerinin olması (ayakların sırası ile 
yer değiştirilmesi, diş gıcırdatma, yana 
tekme atma), sıvı kaybı ve ishale bağlı 
dehidrasyon, işkembede genişleme, ge-
lişme geriliği, depresyon, kıl dökülmesi 
ve beyaz, yapışkan macun görünümünde 
dışkı meydana gelmesi sonucunda Rumi-
nal Drinking’den şüphelenilmeli ve vakit 
geçirmeden veteriner hekime başvurul-
malıdır.

Nasıl önlem alabiliriz?
1. Öncelikle ön mide hareketlerini ve öze-
fagal oluk oluşumunu engelleyen stres 
faktörlerinin uzaklaştırılması ve yeni 
doğan buzağıya sakin çevre sağlanması 
gerekmektedir.
2. Fazla ikame süt ile beslenmemelidir.
3. Buzağıları emebileceği ya da normal 
emme ile alabileceği sütün üzerindeki 
miktarlarda süt yutmasına zorlamamalı-
dır.
4. Açık yer kovalarında süt içirilmemelidir. 
Buzağı ile biberonlar veya emzikler ara-
sında 45 derece eğim olmalıdır.
 

Biberonla süt içirme şekli

5. Ağızdan ilaç uygulamalarından sonra 
süt ya da diğer içecekler hayvana fazla 
miktarda şişeler ile verilmemelidir.
6. Buzağılar düzenli zamanlarda emzi-
rilmelidir. Öğün sayısı arttırılıp verilmesi 
gereken süt miktarı azaltılabilir
7. Verilen sütlerin ya da mamaların soğuk 
olmamasına dikkat edilmelidir. Yaklaşık 
39 0C sıcaklıkta olması sağlanmalıdır. 
8. Biberonların ağızları fazla büyüklükte 
kesilmemelidir. 
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BİLGİLENDİRME

Afete Hazırlık Aşamasında Devlet Kurulu-
şunda Çiftçinin Temsili

Afet yaklaştığında ya da geldikten sonra 
çiftçinin ihtiyacı olan en önemli şey ger-
çekçi, doğru ve anlık bilgidir. Ulusal ya 
da bölgesel afet ve acil durum birimleri, 
afet döneminde izlenecek stratejileri ko-
ordine eder. Çiftçinin bu noktada temsili 
çok önemlidir. Afet sırasında hayvanların 
ihtiyaçlarına sıklıkla düşük öncelik ve-
rilmektedir. O ihtiyaçların farkında olan 
ve yardım ihtiyaçlarının doğruluğunu 
onaylayabilecek işletme sahipleri ya da 
sorumluları hayvanlarla ilgili sorunları 
öne çıkarmada en uygun araçlardır. Afet 
sırasında veya sonrasında hayvanların 
barındırılması ya da tahliyesi gibi hayvan-
ları korumak için gerekli eylemler sıklıkla 
insanlar için benzer bir eyleme geçilme-
den önce yapılmalıdır. (Hayvanları otlak-
tan barınağı taşımak ya da onları diğer 
yerlere tahliye etmek önemli zaman ve 
birçok çalışan gerektirmektedir.) Dev-
let kurumları, benzer talimatlar insanlar 
için yayınlanmadan önce hayvanlar için 

böyle direktifler yayınlamayacaktır. Onlar 
bir panik durumu oluşabileceğinden ve 
insanların niçin hayvanların kendilerin-
den önce korunduğu konusunda eleştiri 
yapabileceğinden korkarlar. (Eğer afet 
gerçekleşmezse hayvanlar her zaman 
barınaktan salınabilir ve tahliye nokta-
sından döndürülebilirler.) Onların dikka-
te almadıklarını husus, insanların görev 
yapmasının hala güvenli olduğu sırada bu 
işlerin yapılması gerektiğidir, çünkü hay-
vanlar kendilerini koruyamaz ya da tah-
liye edemezler. Afetten sonra genellikle 
afet bölgesine erişim kısıtlamaları geti-
rilir. Hayvanların beslenmesi, sulanması 
ve sütünün sağılması gerekecektir. Bunu 
yapmak için hayvan sahipleri en uygun 
kişilerdir. Çiftçilerin sorumlu kuruluşlar 
tarafından acil durum çalışanı olarak 
belirlenmesi, bu görevden kimin sorumlu 
olacağı sorununu çözer. 

Tahliye

Tehlikeden kaçınmak için hayvanların 
tahliyesi düşünülüyorsa (ki bu pratik ol-

mayabilir), tahliye prosedürleri, yerleri ve 
rotaları planlanmalıdır. İşletme sahipleri 
bölgelerinde mevcut toplanma alanla-
rı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bütün 
hayvanlar tahliye edilemeyebilecekleri 
için hayvan sahipleri zamanından önce 
kurtarılacak en önemli hayvanların hangi-
leri olduğunu belirlemelidir. Satış değeri, 
üreme kalitesi, hamilelik aşaması, verim 
durumu ya da sadece duygusal tercih 
gibi çeşitli karar verme ölçütleri kullanıla-
bilir. Bu hayvanlar zamanından önce be-
lirlenmeli ve yazılı bir listesi tutulmalıdır. 
Eğer afet gerçekleştiğinde hayvan sahibi 
evde değilse, diğerleri hangi hayvanları 
kurtaracaklarını bilecektir. Rotalar insan 
tahliye notalarıyla çakışmamalıdır. Plan-
lanan rotalarının erişilebilir olmaması 
ihtimaline karşı alternatif rotalar bulun-
malıdır. Hayvanların götürüleceği yerlere 
önceden karar verilmeli ve hayvanları ka-
bul edecek bu yerlerin sahipleriyle ayar-
lamalar yapılmalıdır.  Kamyonlar, tırlar ve 
diğer araçlar önceden temin edilmelidir. 
Hayvanlar bu araçları kullanmak zorunda 
kaldıklarında oluşması muhtemel panik 

Afet ve Acil Durumlar İçin Hayvan 
Yönetim Stratejileri - II

Dr. Öğr. Üyesi Vildan KOÇBEKER
Selçuk Üniversitesi,

Beyşehir Ali Akkkanat Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu,

 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
Bölümü
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ve stresi önlemek için daha önceden 
tahliye tatbikatları yapılarak hayvanlar 
alıştırılmalıdır. Dizginleme ekipmanı, yiye-
cek ve su kaynakları hayvanlarla birlikte 
taşımak ve kullanabilmek için erişilebilir 
olmalıdır. Hayvanların taşınmasına yar-
dım edecek insanlar el altında tutulma-
lıdır. Hayvanların fotoğraf çekilmeli ve 
metal kulak küpesi, dövme, marka, kayıt 
belgeleri ya da mikroçiple kimlikleri sü-
rekli belirgin olmalıdır. Sürekli bir kimlik 
kaydı tutulmalıdır. Hayvanın kaçması du-
rumunda sahiplik tartışmalarını çözmek 
için bu bilgi yararlı olacaktır. Kimliği bel-
geleyen kağıtlar diğer önemli kağıtlarla 
birlikte tutulmalıdır. Son olarak tahliye 
kararı, gidilecek mesafeye, afet çiftliği et-
kilemeden önce mevcut zaman miktarına 
ve hayvanları seçilen yere taşımanın her-
hangi bir avantajı olup olmadığına bağlı 
olacaktır. Yollar ulaşıma uygunsa ve se-
yahat için gerekli ekipman kullanılabilirse 
bazen tahliye afetten sonra da yapılabilir. 
Eğer böyle olursa hayvanların taşınacağı 
yerlerin durumunu öğrenmek için o yerin 
sahibiyle temas kurulmalıdır.

Hayvan sığınma noktalarında hayvanla-
rıyla ilgilenmek isteyen hayvan sahiplerin 
bulunabileceği düşünülerek konu ile ilgili 
prosedürler oluşturulmalıdır. Hayvanları-
nın bakımı ile ilgilenmek üzere aileden bir 
kişi barınakta kalmasına izin verilmekle 

birlikte hayvan sahibinin hayvanların mül-
kiyetinden vazgeçmeyi kabul etmesi şartı 
ile barınaktan ayrılmasına izin verilebilir

Barındırma

Çiftlik hayvanlarının bir barınağı mı ta-
şınacağı yoksa dışarıda mı tutulacağı 
kullanılıyor olan barınağın yeri ve düzenli 
oluşunun yanı sıra afetin türüne de bağ-
lıdır. Andrew kasırgası sırasında dışarıda 
bırakılan atlar barınaklara yerleştirilen-
lerden daha az zarar gördüler. Bunun 
sebebi seçilen bazı barınakların güçlü 
rüzgarlara dayanamaması idi. Atlar dışa-
rıda kaçınılma ihtimali olan uçan nesne-
lerden ve çöken yapılardan yaralandılar. 
Hayvanları barınak dışında bırakmanın bir 
başka sebebi, bir ahırın etrafına dolan sel 
sularının içerideki hayvanları tuzağı dü-
şürebileceği ve onların boğulmasına yol 
açabileceğidir.  Şiddetli kış şartlarında 
hayvanları buz gibi rüzgardan, yağmur-
dan ve kardan korumak gerekir. Genel-
likle eğer yapı sağlamsa hayvanlar kapalı 
bir mekana yerleştirilmelidir. Onlar içeri 
alındıktan sonra dışarıya çıkan bütün 
açıklıklar kapatılmalıdır. Çiftlikteki kediler 
ve köpekler ya afetten etkilenmeyecek 
bir yere konulmalı ya da salıverilmeli-
dir. Hayvanlar genellikle afeti takip eden 
dönemde evlerine yakın kalırlar. Ancak 
eğer salıverilmişlerse, yabanileşmelerini 

ve halkın sağlığına tehdit oluşturmalarını 
önlemek için afet bittikten hemen sonra 
onları yakalamak için çaba sarf edilmeli-
dir. Bazı çiftlik köpekleri tehlikeli bir şekil-
de saldırgandır ve normal şartlar altında 
zincire bağlı tutulmalıdır. Bu köpekler 
afet sırasında zincirde tutulamazlar ya da 
salıverilemezler. Eğer bir barınak buluna-
mazsa o zaman yapılacak tek güvenli ve 
insancıl eylem tahliye öncesi köpeklere 
ötenazi yapmaktır.
Afetlerin boyutuna ve risklerine bağlı 
olarak insanları tahliye etme ihtiyacı do-
ğabilir ve bu durumda hayvanların göze-
timsiz bırakılması gibi bir problemle karşı 
karşıya kalınabilir. Uzun süreler boyunca 
gözetimsiz bırakılan hayvanların ölme 
ya da yaralanma riski her zaman vardır. 
Bazen bu, insan hayatını korumak için tek 
seçenek olabilir. İnsan hayatını korumak 
planlamada her zaman öncelik almalı-
dır. Yine de hayvanlar uygun barınakla-
ra güvenli bir şekilde taşındıktan sonra, 
onların kendi başına erişebileceği yem 
ve su bırakılmalıdır. Hayatta kalmak için 
gerekli miktar diğer amaçlar için olandan 
önemli ölçüde daha azdır. Eğer hayvanlar 
hayatta kalırsa, afetten sonra önceki du-
rumlarına getirmenin zaman ve masrafa 
deyip değmeyeceğine karar verilebilir. 
Bırakılacak yem ve su miktarı konusunda 
bir rehber olarak aşağıdaki tabloya baka-
bilirsiniz (Tablo 1).
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HAYVANLAR SU/GÜN YEM/GÜN

SÜT SIĞIRLARI

Verimde Yazın 34 Litre Yaklaşık 10 kg saman

Kışın 27 Litre

Kuruda Yazın 34 Litre Yaklaşık 10 kg saman

Kışın 27 Litre

Sütten kesilen inekler Yazın 23 Litre Yaklaşık 4-6 kg saman

Kışın 11 Litre

Inek (gebe) Yazın 27 Litre Yaklaşık 5-7.5 kg baklagil

Kışın 23 Litre

Buzağılı inek Yazın 34 Litre Yaklaşık 6-8 kg baklagil

Kışın 30 Litre

Buzağı (200 kg.) Yazın 23 Litre Yaklaşık 4-6 kg baklagil, saman

Kışın 15 Litre

DOMUZLAR

Yavrulu damızlık 11-27 Litre Yaklaşık 4 kg tahıl

Damızlık (gebe) 11-23 Litre Yaklaşık 1 kg tahıl

KOYUNLAR

Kuzulu dişi koyun Yaklaşık 4 Litre Yaklaşık 2.5 kg saman

Dişi, kuruda Yaklaşık 3 Litre Yaklaşık 1.5 kg saman

Sütten kesilmiş kuzu Yaklaşık 2 Litre Yaklaşık 1.5 kg saman

KÜMES HAYVANLARI

Yumurtlayanlar 100 kuşa 19 Litre Yaklaşık 8 kg/100 kuş

Et tavukları 100 kuşa 19 Litre Yaklaşık 5 kg/100 kuş

Hindiler 100 kuşa 45 Litre Yaklaşık 20 kg/100 kuş

ATLAR

Bütün ırklar Yaklaşık 500 kg’a 19 Litre Yaklaşık 10 kg Saman/500 kg

KEDİLER KÖPEKLER

Her gün için hayvan başına yaklaşık 1 lt. su bırakın. Serbestçe tercih edilecek kuru yiyecek bırakın. (Animal Welfare Information 
Center, 1993)

Tablo 1.  Barınakta muhafaza edilecek hayvanların besin madde ihtiyaçları, 

Hayvanlara hayatta kalabilmeleri için yeterli yiyecek ve su bırakmak için her çaba sarf edilmelidir. 48 saat yetecek kadar yem ve su bıra-
kılmalıdır. Bu zaman içinde genellikle afetin ilk etkileri son bulacaktır. İyileşme aşamasında bir kurtarma işlemi başlatmanın en iyi yolunun 
ne olacağı konusunda karar verilebilir.
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BUZAĞI BESLEME
Serhat GÜNDÜZ
Ziraat Mühendisi

TDSYMB

Süt sığırı işletmelerinde karlı bir üretimin 
yapılabilmesi ancak sürdürülebilir bir 
yetiştiricilikle mümkündür. Üretimin sür-
dürülebilir olması içinde her yıl sürüden 
çeşitli nedenlerle ayıklananların yerine 
geçecek olan damızlık dişilerin ömürleri-
nin uzun olması ve verimlerinin sürü orta-
lamasına denk veya ortalamanın üzerinde 
olması gerekmektedir. Süt sığırı işletme-
lerinde dişilerin eşeysel olgunluk çağına 
ulaşması ne kadar kısa olursa damızlıkta 
kullanılmaları ve aynı zamanda süt üre-
timleri de o kadar erken başlamaktadır. 
Bu nedenle sığırcılıkta daha buzağı dö-
neminde damızlık olarak ayıracaklarımızı 
seçeriz. Buzağılarda damızlık olarak ayrı-
lacakları annesinin verimlerine varsa kız 
kardeşlerinin verimlerine, hayvanın feno-
tipik özelliklerine, tipine, sağlıklı olup ol-
mamasına ve hatta doğumunun kolay mı 
zor mu olduğuna dair bakılarak sürüden 
ayıklananların yerine geçecek olan da-
mızlık dişi sığırları belirleriz. Damızlık ola-
rak seçilecek bir buzağı da bakılacak ilk 
kriter sağlıklı olup olmamasıdır. Sağlıklı 

bir buzağı da; ancak ve ancak başarılı bir 
sürü yönetim uygulaması ile mümkündür.
Buzağı, yeni doğan ve 6 aylık yaşa ge-
linceye kadar olan dönemdeki sığırlara 
denilmektedir. Buzağıların beslenmesin-
de dört önemli dönem söz konusudur: 
Kurudaki ineklerin beslenmesi, ilk üç 
gün kolostrum (ağız sütü) ile beslendiği 
dönem, normal süt veya süt ikame yemi 
(kolostrum) ile beslendiği dönem ve son 
olarak sütten kesim dönemi besleme ola-
rak söyleyebiliriz. Buzağı bakımı ve bes-
lenmesinde başarı bu dört farklı dönemin 
doğru planlanması ile mümkündür.
Ruminant (geviş getiren) hayvanların ba-
kım beslemesi diğer canlılara göre çok 
farklılık göstermektedir. Bu farklılık rumi-
nantların dört mideli olmasında kaynak-
lanmaktadır. Tüm ruminantlarda olduğu 
gibi sığırlarda da mide dört bölmeden 
oluşmakta ve bunlar sırasıyla işkembe 
(rumen), börkenek (reticulum), kırkba-
yır (omasum) ve şirden (abomasum)’dir. 
Örneğin tek midelilerde bizdeki tek mi-
delilerdeki karşılığı olan şirden (abo-

masum) buzağılarda midenin %50’sini 
oluştururken, ergin hayvanlarda işkembe 
(rumen) ve börkenek (reticulum) mide-
nin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 
İşte bu yapının yeni doğan buzağıların 
beslenmesinde önemi vardır. Yeni doğan 
buzağılarda rumen henüz yeteri kadar 
gelişmediğinden rumendeki mikroorga-
nizmaların etkinliği söz konusu değildir. 
Ergin bir ruminant hayvanın midesinde 
bulunan papillalar sayesinde emilim yü-
zeyi artmakta ve midede bulunan mik-
roorganizmalar sayesinde de selüloz 
sindirilebilmektedir. Süt sığırcılığında 
dişi buzağıların beslenmesinde ki temel 
hedef işte midedeki bu faaliyetin erken 
yaşta sağlanarak erken sütten kesimle 
midenin iyi bir şekilde gelişimini tamam-
lamasıdır. Süt sığırcılığında aslında ineği 
beslemekten ziyade asıl hedefimiz olan 
midede ki bu yararlı mikroorganizmaları 
besleyerek,  üretimin yani süt üretiminin 
devamlılığını sağlamak için çabalıyoruz. 
Bir sığırın doğumundan 6 aylık yaşa ge-
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linceye kadar ki dönemin de nasıl besle-
meliyiz ki bizim için iyi bir süt ineği olsun. 
Bunun için buzağı daha doğmadan yani 
anne karnındayken annenin, doğumdan 
50-70 gün önce kuruya çıktığı dönemdeki 
beslenmesi büyük önem taşımaktadır.
Her canlı da olduğu gibi sığırlarda da 
sağlıklı buzağı, sağlıklı bir anneden sağ-
lıklı bir babadan ve sağlıklı bir doğum ile 
mümkündür. Sağlıklı bir doğum olması 
içinde gebe ineklerin bakım ve beslenme-
si burada öne çıkmaktadır. Gebe inekler 
laktasyon da bir müddet daha sağılırlar 
ve doğumun yaklaştığı yani doğuma 50-
70 gün kala kuruya çıkarılmalıdır. Yapı-
lan araştırmalara göre bir ineğin meme 
bezlerinin yenilenmesi için gereken süre 
en az 40 gündür. Bu nedenle bir ineğin 
buzağılamadan en az 50 gün öncesin-
den kuruya çıkarılması gerekmektedir. 
Kuruya çıkarılırken dikkat edilmesi ge-
reken hijyenik konuların dışında besle-
me konusu ele alınacak olursa dikkat 
edilmesi gereken en önemli husus den-
geli bir rasyon ile gebelerin yağlanması 
önlenmelidir. Kuruya çıkarılan ineklerde 
vücut kondisyon skoru 3,5 – 3,75 arasın-
da olması ve kurudan çıkarken de vücut 
kondisyon skoru, yine bu değerler aralı-
ğında olmalıdır. Kuruya çıkarmadan bir 
hafta öncesinden kesif yem rasyondan 
kesilmeli ve hayvanda verim düşüşü 
sağlanarak kuruya çıkarılacağı gün süt 
sağımı durdurulmalıdır. Gebe inekleri 
potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) 
minerallerince zengin, tek çeşit rasyonla 
beslememeliyiz. Örneğin kaba yem olarak 
baklagillerden yonca kuru otu veriliyorsa 
bunun yanında rasyona buğdaygillerden 
çayır otu gibi bir ot ilave edilerek rasyon 
dengelenmelidir. Kuru dönem besleme-
de rasyonun kaba yem oranı %70-80’lere 
kadar çıkabilmektedir. Bunun için kuruya 
çıkartılan ineklerde ani rasyon değişim-
lerinden kaçınılmalı, alıştıra alıştıra geçiş 
yapılmalıdır. Bu konuda yem fabrikaları 
tarafından hazırlanmış olan kuru dönem 
besleme yemlerini, Ca:P dengesi nedeniy-
le tercih edilebilir. Bu şekilde olası besle-
meye dayalı hatalardan inekleri korumuş 
oluruz. Eğer yemi kendimiz üretiyorsak 

kesinlikle hazırlamış oluğumuz rasyonu 
uzman bir kişiye göstererek besleme-
ye dayalı hata yapmamanız konusunda 
faydalı olacaktır. Kalsiyum tüketimi gün-
lük en fazla 80 g, fosfor tüketimi günde 
35-40 g aralığında olmalıdır. Hazırlamış 
olduğunuz rasyonda yemin partikül bü-
yüklüğü kuru dönem besleme de büyük 
önem arz etmektedir. Rasyondaki yem-
lerin kabaca öğütülmüş olarak kurudaki 
ineklere verilmesi gerekmektedir. Bunun 
için canlı ağırlığın %1 ‘i düzeyinde partikül 
büyüklüğü uzun olan kaba yemler kulla-
nılmalıdır. Rasyonun yağda eriyen A, D 
ve E vitaminlerince ve ayrıca Selenyum 
ile desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca 
tuz ve sodyum tüketimine dikkat edilmeli 
tuz tüketimi günlük 30 g’ı geçmemelidir. 
Kuru dönemle ilgili son olarak doğuma 
geçiş döneminde yani doğuma 2-3 hafta 
kala ineğin meme dokusunda kolostrum 
ve laktoz üretimi başlar ve meme dokusu 
kendini yeniler. Bu durumda kuru döne-
mi de kendi içinde iki döneme ayırmak 
gerekmektedir. Çünkü doğumla birlikte 
yüksek enerji içerikli yeme adaptasyonu 
için bu geçiş döneminde rasyonun kesif 
yem miktarı arttırılmalıdır. Rasyondaki 
bu değişim kademeli olarak yapılmalı ve 
inekler yavaş yavaş kesif yeme alıştırıl-
malıdır. İlk dönem kuruya çıkardığımız 
günden başlayarak doğuma 21 gün kalan 
süreyi içermektedir. Bu dönem en az 5 
haftalık bir süreyi kapsamaktadır. İkinci 
dönem ise geçiş dönemi olarak nitelenen 
ve ağırlıklı olarak hayvanın rumen koşul-
larının ve mineral metabolizmasının yeni 
laktasyona hazırlanmasını zorunlu kılan 
dönem olup doğuma 2-3 hafta kalan sü-
reyi içermektedir.

Doğumu yaklaşan inekler için doğum böl-
mesi hazırlanmalıdır. Bu bölme çok iyi bir 
şekilde dezenfekte edilmiş ve temiz altlık 
samanı ile hazırlanmış olmalıdır. Doğum 
ekipmanları doğum bölmesine yakın bir 
noktada ve dezenfekte edilerek steril 
ortamda tutulmalıdır. Buzağıların temiz 
ve dezenfekte edilmiş bir bölmede doğ-
muş olmaları buzağının sağlığı açısından 
işletmede ilk yapılması gereken iştir. 

İşletmenin olanakları var ise her gebe 
ineğe ayrı bir doğum bölmesi hazırlan-
ması yerinde bir uygulama olacaktır. 
Ancak bu imkan yoksa her doğum son-
rası doğum bölmesi iyice temizlenmeli, 
dezenfekte edilerek yeni doğum yapa-
cak olanlar için hazır hale getirilmelidir. 
Doğum bölmesi temizlenmeden başka 
bir ineğin aynı bölmede doğum yapması 
halinde buzağı ölümlerinde önemli bir 
etken olan septisemi hastalığının etken-
lerine, E.coli bakterilerinin yayılmasına iyi 
bir ortam hazırlanmış olur. Gebe düveler 
ilkine buzağılama yapacağından doğuma 
yardımcı olmakta fayda vardır. Ancak 
ileri yaşlı ineklerin %99’unun doğumuna 
yardım etmeye ihtiyaç olmadığı araştır-
malarla ortaya konmuştur. Ama yine de 
her ihtimal göz önünde bulundurularak 
hayvan ona hissettirilmeden izlenmeli 
ve doğumda bir terslik olması durumun-
da doğuma yardımcı olunmalıdır. Bunun 
için ilk sancıların başlamasından 8 saat 
veya birinci su kesesinin görünmesinden 
2 saat geçmesi halinde doğum gerçek-
leşmiyorsa doğuma yardım edilmelidir. 
Buzağıya dört insan gücünden fazla güç 
uygulanmamalıdır. Yardım için doğum ipi 
veya buzağı krikosu kullanılabilir. Buzağı 
krikosu uzman bir kişi ile kullanılmalıdır. 
Öncelikle buzağının hangi pozisyonda 
geldiğini öğrenmemiz doğumun zor ya da 
kolay olacağı konusunda bilgi vermekte-
dir. Sıradan bir doğumda önce ön ayaklar 
arkasından da yere bakacak şekilde baş 
gelmektedir. Eğer buzağı arka ayakla-
rından geliyorsa bir an önce Veteriner 
Hekim çağrılmalı ve doğuma hızlı bir şe-
kilde müdahale edilmelidir. Aksi takdirde 
buzağının göbek kordonu baş içerdeyken 
kopacağından buzağının boğulma riski 
söz konusudur. Doğum ipini kullanırken 
de sancı geldiğinde buzağıya kuvvet uy-
gulanarak kendimize doğru çekmeliyiz. 
Sancı gelmeden çekilmesi buzağının ek-
lemlerinde kalıcı hasara sebep olabilir. 
Buzağının ön ayakları başı ile birlikte iki 
karış kadar çıkmamış ise buzağı çekilme-
melidir.

Buzağı doğduğunda ilk yapılacak şey, 
buzağının nefes alıp almadığına bakılır. 
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Buzağının burun ve ağzı iyice temizlen-
melidir. Normal doğumlarda yavru dışarı 
çıktıktan birkaç saniye sonra solunumun 
başlaması gerekir. Eğer buzağı nefes 
almıyor veya zor nefes alıyorsa arka ba-
caklarından baş aşağı olacak şekilde bir 
yere asılmalı ve hafifçe silkelenmelidir. 
Ciğerlerine dolmuş olan sıvı çıkana veya 
derin bir nefes alana kadar bu işlem tek-
rarlanmalıdır. Buzağının başına bir miktar 
soğuk su dökülmesi de nefes almayı te-
tikleyeceğinden faydalı olabilir.

Yavru nefes almaya başladığında ve bir 
sorun olmadığının tespit edilmesi sonrası 
yavrunun göbek kordonuna bakılır. Göbek 
kordonu kopmamış ise bir el genişliğinde 
olacak şekilde mesafe bırakılarak göbek 
kordonu dezenfektanlı suya batırılmış 
makas ile kesilmelidir. Göbek kordonun-
da kanama varsa bolca antiseptik suyla 
yıkanmalı ve akabinde bağlanmalıdır. Gö-
bek bağı düşüne kadar antiseptik su ile 
her gün temizlenmelidir.

Normalde inek doğumdan sonra yavrusu-
nu yalamaktadır. Ancak bazı inekler yav-
rusu ile ilgilenmemektedir. Bu durumda 
buzağıya kuru temiz bir havlu veya saman 
yardımı ile vücuduna masaj yapmalı, yav-
runun kan dolaşımının hızlanması sağ-
lanarak emme isteği artacağından ağız 
sütünü içirmede faydalı olacaktır. 

Doğum sonrası buzağının ilk beslenme-
si ilk birkaç saat içinde kolostrum (ağız 
sütü) alımı ile başlamaktadır. Doğumdan 
hemen sonra ilk 20 dakika içinde buzağı-
ya ağız sütü içirilmesi çok önemlidir. Ağız 
sütü içirilmesi konusunda ilk 4 saat veya 
ilk 6 saatin emilim açısından çok önemli 

olduğu çeşitli kaynaklarda bahsedilmek-
tedir. Ancak ilk 20 dakikada emilimin 
%100 olması ve yavruda emme isteğinin 
pik yapması nedeniyle daha bir önem arz 
etmektedir. Hastalıklara karşı savunma-
sız olan buzağıda bağışıklık maddelerinin 
bağırsaktan etkin bir şekilde emilerek 
kana karışması yalnızca doğum sonrası 
ilk birkaç saat içinde gerçekleşebilmek-
tedir. Doğumun üstünden zaman geçtik-
çe bağışıklık maddelerinin kolostrumdaki 
konsantrasyonu ve buzağı bağırsağından 

emilimi hızla düşmekte, 24. saatin sonun-
da ise emilim %10’lara kadar düşmektedir. 
İlk gün buzağıya canlı ağırlığının %10-15 i 
oranında ağız sütü içirilmesi gerekmek-
tedir. Kolostrumun verilmesi sonrası 
yavru ishal olursa bundan dolayı endişe 
edilmemelidir. Aksine buzağıda bu etki 
bağırsaklarda biriken ve atılması gereken 
zararlı maddelerin (mekonyumun) atıl-
masını kolaylaştırmaktadır. Buzağılara üç 
gün boyunca canlı ağırlığının en az %10’u 
kadar ağız sütü içirilmelidir. Eğer annenin 
sütü yetersizse yeni doğum yapmış ileri 
yaşlı ineklerin kolostrumu buzağıya içi-
rilmelidir. İleri yaşlı ineklerin kolostrumu 
genç ineklere göre daha koruyucudur.

Ağız Sütünün bağışıklık düzeyini belir-
lemede dansimetre veya Brix refrakto-
metresi (% 0-32) kullanılabilir. Brix değeri 
(yoğunluğu) % 22 (50 mg/ml) veya oda 
ısısında dansimetre yoğunluğu 1050 ve 
üzeri kolostrumlar kaliteli olarak kabul 
edilmektedir.

Buzağı ölümlerinin büyük bir kısmı ilk 
üç aylık dönemde gerçekleşmektedir. 
Bu nedenle ilk üç ay en kritik dönemdir. 

Yapılan çalışmalarda kaliteli ve yeter-
siz miktarda kolostrum alan buzağıların 
ilk 3 ayda hayatta kalma oranı %95 iken, 
yetersiz alanlarda bu oran %30 olarak 
bulunmuştur. Bu nedenle buzağılara do-
ğumdan itibaren en az üç gün boyunca 
kolostrum içirilmesi elzemdir.

Yapılan araştırmalar neticesinde buzağı-
ların elden büyütülmesi, anadan emzirme 
suretiyle doğal büyütme yöntemine göre 
daha ekonomik olduğu tespit edilmiştir.  

Buzağılara süt biberonlar ile verilmeli ve 
biberonlar kesinlikle her öğün sonrası gü-
zelce temizlenmeli ve hastalık yapıcı et-
menlere karşı dezenfekte edilerek, temiz 
bir yerde tutulmasına dikkat edilmelidir.

Üçüncü günde kolostrumu içen buzağı-
lara dördüncü günden itibaren sütten 
kesilene kadar tam yağlı süt içirilmeli ve 
önlerinde her daim temiz su bulundurul-
malıdır.  Buzağılara süt içirme veya süt 
ikame yemi (buzağı maması) içirilmesi 
konusunda çok değişik görüşler vardır. 
Burada önemli olan husus yetiştiricinin 
buzağının gelişmesini göz önüne alarak 
işletmesi için en ekonomik olanı seçmesi 
gerekir. Sütünü yüksek fiyatla pazarlayan 
işletmeler için buzağı büyütme de süt ye-
rine geçen süt ikame yemi(buzağı mama-
sı) kullanılabilir. Bunun için süt satış fiyatı 
buzağı maması alış fiyatının üzerinde ise 
mama kullanılabilir. Bu sayede yetiştirici 
üretmiş olduğu sütün hepsini pazarlaya-
bilmektedir.

Buzağılara günlük canlı ağırlığının %7-10’u 
kadar sütü en az iki öğünde verilecek 
şekilde bir süt içirme programı hazırlan-
malıdır. Yarı entansif** veya ekstansif*** 

Kolostrumun İmmünoglobulin (IgG) Konsantrasyonuna Göre Derecelendirilmesi

Kolostrum Kalitesi Kolostrum İçindeki IgG Miktarı (mg/ml)

Çok iyi 60 ve üzeri

İyi 50-59

Orta 40-49

Zayıf 30-39

Çok Zayıf 30’un altı
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yetiştiriciliğin yapıldığı küçük ölçekli iş-
letmelerde buzağı büyütmede genellikle 
süt içirme süresi 49-70 gün, içirilecek 
süt miktarı 100-300 kg arasında değiş-
mektedir. Ancak günümüz entansif* iş-
letmelerinde buzağılar 35. günde sütten 
kesilebilmektedir. Burada önemli olan 
husus damızlık olarak seçilmiş buzağıla-
rın en kısa süre de ergin canlı ağırlığına 
ulaşmalarının sağlanmasıdır. Buzağılara 
ağız sütü sonrası dördüncü günden iti-
baren süte ilave olarak kaliteli kaba yem 
(bol yapraklı yonca kuru otu gibi) ve bu-
zağı başlangıç yemi verilmektedir. Buzağı 
günlük 1 kg yoğun yem tüketmeye baş-
ladığında da buzağı sütten kesilmektedir. 
Entansif işletmelerde bu durum karlı bir 
iştir ancak yarı entansif veya ekstansif 
yetiştiricilikte karlı olmamaktadır. Türkiye 
genelindeki sığır işletmelerini düşünür-
sek bunların büyük bir çoğunluğu eks-
tansif işletmelerden oluşmaktadır.

Buzağılara doğumdan sonra 5-10. gün 
içerisinde verilen süte ilave olarak iyi ka-
liteli kaba yem (yonca kuru otu) ile bu-
zağı başlangıç yemi verilmelidir. Buzağı 

büyütme yemine 3. haftadan itibaren ge-
çilmelidir. Buzağılara verilen yoğun yem 
kaba yem oranı (kuru madde bazında) 1/1 
olacak şekilde verilmesi gerekmektedir. 
Buzağının sütten kesilmesinde önemli 
kriter rumenin gelişiminin selüloz mad-
deleri sindirebilecek düzeye gelmesidir. 
Yapılan araştırmalar buzağı büyütme ye-
minin kaba yem ile birlikte tüketildiği ve 
tüketimin minimum 1 kg olduğunda süt-
ten kesilmelidir.

Süt sığırcılığı yapan işletmelerde doğan 
her buzağı sürünün gelişimi, genetik ya-
pının iyileştirilmesi yanı sıra işletmeye 
ekonomik kazanç sağlaması bakımından 
oldukça önemlidir. Buzağı dönemi ye-
tiştirme açısında çok hassas bir dönem 
olup, bu dönemde ki beslenme yavruların 
sağlıklarını bozmadan büyümeyi teşvik 
edici şekilde olmalıdır. Bu amaçları ger-
çekleştirebilmek için buzağıların sindirim 
ve bağışıklık sistemini de dikkate alarak 
uygun besleme programlarının yapılması 
gerekmektedir.

*Entansif Yetiştiricilik: Üretimin insan gü-
cünden ziyade makineler ile yapıldığı ve 
tam otomatik sistemlerin kullanıldığı yo-
ğun yetiştiriciliği,

**Yarı Entansif Yetiştiricilik: Üretimde hem 
insan gücü hem de makinelerin kullanıl-
dığı yarı otomatik sistemlerin kullanıldığı 
yetiştiriciliği,

***Ekstansif Yetiştiricilik: Sürünün doğal 
verimliliğine dayanan, üretimin tamamen 
insan gücü ile yapıldığı düşük üretimli ye-
tiştiriciliği,

Kaynakça
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Kolostrum ve Süt İçirme Programı

Süt İçirme Programı Süt Miktarı, litre/gün

SABAH AKŞAM
1-3 gün

Kolostrum
(Buzağı Canlı Ağırlığının %10-15’i 

oranında verilmelidir).

4-7 gün 4.0 2.0 2.0

2. hafta 5.0 2.5 2.5

3. hafta 6.0 3.0 3.0

4. hafta 6.0 3.0 3.0

5. hafta 5.5 2.75 2.75

6. hafta 4.5 2.25 2.25

7. hafta 4.0 2.0 2.0
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BİLGİLENDİRME

Büyükbaş Hayvancılık Takvimi

böyle yerlerde hayvan otlatılmamalıdır.

başlanır. 






