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Değerli Yetiştiriciler,

Son dönemde girdilerde meydana gelen artışların yanı sıra süt piya-
sasında yaşanan gelişmeler karşısında yetiştiricilerimizin emeklerinin 
karşılığını alabilmesi ve ürettikleri sütü değer fiyattan satmalarını sağ-
lamak için Merkez Birliği Yönetim Kurulu yoğun bir çaba göstermekte-
dir. Hedefimiz, çiğ süt fiyatının yıl sonuna kadar bir miktar daha art-
masını temin ederek, yetiştiricilerimizin rahatlamasını sağlamaktır. Bu 
konuda Bakanlık nezdinde de girişimlerimiz devam etmektedir.

Siz değerli yetiştiricilerimizin sorunlarının çözümü amacıyla Merkez 
Birliğimizin bölge toplantıları aralıksız devam etmektedir. Doğu Anado-
lu, Marmara ve İç Anadolu Bölge toplantılarımızı tamamlamış bulun-
maktayız. Bölge toplantılarında siz değerli yetiştiricilerimizden almış 
olduğumuz talepleri kendimize bir görev sayarak, başta Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere ilgili mercilere taşımakta ve çözümü 
için yoğun bir gayret sarf etmekteyiz. 

Merkez Birliğimiz yetiştiricilerimizin alın teri ile üretmekte oldukları 
damızlık düvelerin ve GENTÜRK marka kaliteli boğa spermalarının ih-
raç edilebilmesi için Bakanlığımızın organizasyonu yaptığı Türkiye-Af-
rika İş Forumu ve Pakistan İş Forumu toplantılarına katılarak, önemli 
işbirliği görüşmeleri ve anlaşmaları yapma fırsatı bulmuştur. Hedefimiz 
dünyaya açılarak yetiştiricilerimizin ekonomisine ve refah seviyesine 
katkı sağlamaktır.

Değerli Üyeler,

Türkiye, kayıtlı Brown Swiss ırkı sığır varlığı itibariyle Dünya’da birinci 
sırada, Simmental ırkı sığır varlığı itibariyle Almanya’dan sonra ikin-
ci sırada ve Holstein Friesian ırkı varlığı itibariyle Dünya’da dördüncü 
sırada yer almaktadır. Merkez Birliği tarafından uluslararası çapta yü-
rütülen çalışmalar sonucunda, İsviçre’nin Thun kentinde 2015 yılında 
düzenlenen 31. Uluslararası Simmental Kongresi’nde “Dünya Simmen-
tal-Fleckvieh Konferansı”nın 17 – 21 Eylül 2017 tarihlerinde, Türkiye’de 
(İzmir’de) gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

Düzenlenecek etkinlikte Dünya ve Avrupa Simental –Fleckvieh Federas-
yonlarının Genel Kurul Toplantıları ile farklı kıtalardan konuşmacıların 
katılacağı, bilimsel ve mesleki sunumlarının yer alacağı oturumlar ya-
pılacaktır. Dünya çapında yetiştiricilik modelleri, genetik ıslah çalışma-
ları, sektörel alanda teknolojik yenilikler, Simental ve Fleckvieh ırkları-
nın yetiştiriciliğinde işletme ekonomisi, hayvan refahı, hayvan sağlığı 
ve ırkların yetiştiriciliğinde bölgesel yaklaşımların yer aldığı konferans 
Türkiye’nin Avrupa ve Dünya’ya sektörel açıdan entegrasyonuna önem-
li bir katkı sağlayacaktır. 

Merkez Birliğimiz birliklerimizden ve yetiştiricilerimizden aldığı güçle, 
Türkiye sığırcılık sektörünü ulusal ve uluslar arası alanda hak ettiği yere 
getirmek gayesiyle kararlı ve istikrarlı bir şekilde çalışmalarına devam 
edecektir.

Medeniyetlerin beşiği durumdaki İzmir ilimizde Dünya’nın her kıtasın-
dan iştirak edecek simental dostları ile sizleri buluşturmak umuduyla, 
sağlıklı ve bereketli günler dileriz.

Dr. Hüseyin VELİOĞLU
Genel Sekreter
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Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği 10-11 Mayıs 2017 ta-
rihlerinde Kars DSYB’nin ev sahipli-
ğinde Doğu Anadolu Bölgesi İl Birlik 
Başkanları Toplantısı düzenledi. Kars 
İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Konferans Salonunda gerçekleşen  
toplantıya Ağrı, Ardahan, Artvin, Bit-
lis, Elazığ, Erzurum, Hakkâri, Kars, 
Muş ve Van DSYB’den toplam 40 kişi 
katıldı.

Merkez Birliği Genel Başkanı Cema-
lettin ÖZDEN ve Kars DSYB Başkanı 
Fevzi KAYA’nın açılış konuşmaları 
ile başlayan toplantıda Cemalettin 
ÖZDEN başkanlığında Doğu Anado-
lu Bölgesinde bulunan il birliklerinde 
yaşanan sorunlar değerlendirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi İl Birlik Başkanları 
Toplantısı Yapıldı

Kars DSYB Yeni Hizmet Binası Açılışı 
Gerçekleştirildi
Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliğinin yeni hizmet binası 10 Ma-
yıs 2017 tarihinde düzenlenen tö-
renle açıldı. Törene Kars Valisi Sayın 
Rahmi DOĞAN, Kars İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hüse-
yin DÜZGÜN, Türkiye Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Cemalettin ÖZDEN, Genel 
Başkan Yardımcısı İlhan KÖTEN, Mu-
hasip Üye Sırrı ÖZTÜRK, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Yunus GÜZEL, Nurhan 
DAYAN, Ahmet YILMAZ, Edip YILDIZ 
ve Doğu Anadolu Bölgesi Damızlık Sı-
ğır Yetiştiricileri İl Birlik Başkanları ile 
kurum müdürleri katılım sağladı. 
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Marmara Bölgesi İl Birlik Başkanları Toplantısı 
Çanakkale’de Gerçekleştirildi
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Marmara Bölgesi İl Birlik 
Başkanları Toplantısı 8 Haziran 2017 
tarihinde Çanakkale’de gerçekleştiril-
di. Toplantıya Türkiye Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Baş-
kanı Cemalettin ÖZDEN,  Muhasip Üye 
Sırrı ÖZTÜRK, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Yunus GÜZEL, Nurhan DAYAN, Ahmet 
YILMAZ, Edip YILDIZ, Denetim Kurulu 
Üyesi ve Sakarya DSYB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan CANDEMİR, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancı-
lık Genel Müdür Yardımcısı Burhan DE-
MİROK ve Çanakkale İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Erdem KARADAĞ 
katılım sağladı. 

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği tarafından düzenlenen 
ve Çanakkale DSYB’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıya İstanbul, Kırk-
lareli, Tekirdağ, Edirne, Bursa, Balıke-
sir, Bolu, Bilecik, Sakarya, ve Çanakkale 
DSYB olmak üzere toplam 10 il katıldı.

Merkez Birliği Genel Başkanı Cemalet-
tin ÖZDEN ve Çanakkale DSYB Başkanı 
Mehmet ÖZKURNAZ’ın açılış konuş-
maları ile başlayan toplantıda Marma-

ra Bölgesinde bulunan birliklerde 
yaşanan sorunlar değerlendirildi. 
Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı HAYGEM Genel Müdür 
Yardımcısı Burhan DEMİROK ile İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Erdem KARADAĞ’da toplantı kap-

samında katılımcılara hitaben ko-
nuşmalar yaptılar.

Toplantının ikinci aşamasında bölge 
birliklerinin sorunlarının görüşülme-
sinin ardından değerlendirmelerde 
bulunuldu.
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Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Top-
lantısı ve Tarım İş Forumu 27 Nisan 
2017 tarihinde Antalya’da gerçekleş-
tirildi. Toplantı Başbakan Binali YIL-
DIRIM, Gıda, Tarım Hayvancılık Baka-
nı Faruk ÇELİK, Gine Devlet Başkanı 
ve Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı 
Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı 
Muhammed Abdullah Fermacu’nun 
açılış konuşmalarıyla başladı. Tarım 
İş Forumuna Türkiye Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Merkez Birliğini tem-
silen Genel Başkan Cemalettin ÖZ-
DEN, Genel Başkan Yardımcısı İlhan 
KÖTEN, Yönetim Kurulu Üyeleri Edip 
YILDIZ, Nurhan DAYAN, Genel Sekre-
ter Dr. Hüseyin VELİOĞLU ve Ziraat 
Mühendisi Onur YİĞİT katıldı.

Türkiye’den tarım ve hayvancılık ala-
nında birçok sivil toplum kuruluşu 
ile birlikte 45 bakan, 21 büyükelçi, 
14 bakan yardımcısı, 19 uluslararası 
kuruluş temsilcisi olmak üzere bin 
500’e yakın kişinin katıldığı toplan-
tıda Başbakan Binali YILDIRIM Afrika 
ile ülkemiz arasındaki işbirliklerine 
değinerek, daha fazla işbirliğinin ya-
pılması için çağrıda bulundu. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
ÇELİK tarım sektörünün insanlara 
gıda, sanayiye ham madde temin 
eden, aktif bir dış politika enstrüma-
nı olarak son derece stratejik bir sek-
tör durumunda bulunduğunu belirtti.

Toplantının ana temasının “Gıda Gü-
venliğini Sağlamada Türkiye-Afrika 
Kırsal Kalkınma Ortaklığı” olduğu 
toplantıda dünya nüfusunun 2050 
yılında 9 milyarı aşacağının tahmin 
edildiğini, önümüzdeki süreçte en 
fazla nüfus artışının Sahraaltı Afri-
ka’da yaşanacağının öngörüldüğünü 
bildirildi.

Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları 
Toplantısı ve Tarım İş Forumu kap-
samında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığımız; Cibuti ile tarım, Fildi-
şi Sahili Cumhuriyeti ile hayvancılık 

ve balıkçılık, Kongo ile balıkçılık ve 
su ürünleri yetiştiriciliği, Ruanda ile 
tarım ve hayvancılık, Gambiya ile ta-
rım, balıkçılık geliştirme ve yönetimi, 
Gine ile tarım, hayvancılık ve balık-
çılık alanlarında iş birliği anlaşması 
imzalamıştır. 

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulunun 
Somali Tarım, Planlama ve Balıkçılık 
Bakan Nur Mohamed HASSAN ile iş-
birliği temaslarında bulunduğu top-
lantının sektörümüz açısından hayırlı 
olmasını dileriz.

Merkez Birliği Türkiye Afrika 
Tarım İş Forumuna Katıldı





8

TDSYMB Haber - Duyurular/

www.dsymb.org.tr

Uluslararası 2. İş Fırsatları Semineri 
Pakistan’da Gerçekleştirildi

Uluslararası 2. İş Fırsatları Semineri 
(ISBOP) Pakistan’ın Pencap Eyale-
tinin Lahor şehrinde 22 – 23 Mayıs 
2017 tarihleri arasında düzenlendi. 
Seminere Türkiye Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Merkez Birliğini temsilen 
Genel Başkan Yardımcısı İlhan KÖ-
TEN, Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan 
DAYAN, Ziraat Mühendisi İbrahim 
KARAKOYUNLU ve Uluslararası İliş-

kiler Sorumlusu Muhammed Nur ÖZ-
TÜRK’den oluşan heyet katıldı.

Pencap Eyaletinin Başbakanı Şahbaz 
ŞERİF ile Türkiye Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği heyeti ara-
sında, B2B görüşmeleri kapsamında 
gerçekleştirilen toplantıda Pencap 
Hükümeti ile Türkiye Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında 

işbirliği yapılması hakkında görüşül-
dü. Toplantı sonrasında Pencap Hü-
kümeti Hayvancılık ve Süt Geliştirme 
Departmanı ile hangi konular üze-
rinden işbirliği yapılabileceği görü-
şülerek protokol metni oluşturuldu. 
Oluşturulan metinde yapılacak iş-
birlikleri arasında, sığır yetiştiriciliği, 
sperma üretimi ve işlenmesi, veteri-
ner hekimlerin ve hayvan yetiştirici-
leri örgütlerinin kapasite artırımı gibi 
başlıkları eklendi.  

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği ile Hayvancılık ve Süt 
Geliştirme Genel Müdürlüğü arasın-
daki işbirliği anlaşmasının imza tö-
reni Pencap Başbakanı Şahbaz ŞE-
RİF’in himayesinde gerçekleştirildi.
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Merkez Birliği Azerbaycan’a İkinci Boğa 
Sperması İhracatını Gerçekleştirdi

Merkez Birliği Heyeti Çankırı DSYB’ni 
Ziyaret Etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştirici-
leri Merkez Birliği ortaklı-
ğında yürütülmekte olan 
Döl Kontrolü Projesi kap-
samında üretimi gerçek-
leştirilen GenTürk marka 
kaliteli boğa sperması 
yurt içinde yaygın kulla-
nımının yanı sıra yurt dı-
şına da ihraç edilmektedir.
Azerbaycan’da yürütülen “Bizim 
Hoştayn” projesi kapsamında kulla-

nılan GENTÜRK boğa spermalarından 
olan buzağı ve düveler Azerbaycan-

lı yetiştiriciler tarafından beğeniyle 
karşılandı. GenTürk spermasına olan 
yoğun talebin karşılanması amacıyla 

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Sekreteri Dr. Hü-
seyin VELİOĞLU ve Teknik İşler Şube 
Müdürlüğü personellerinden oluşan 
heyet 12 Haziran 2017 tarihinde Çan-
kırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birli-
ğine ziyarette bulundu. 

Merkez Birliği heyetinin yanı sıra 
Çankırı Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliği Başkanı Ahmet SUSAM 
ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Hüdayi ERCOŞKUN’un da hazır bu-
lunduğu ziyarette Çankırı’da büyük-
baş hayvancılıkta et ve süt üretim 

potansiyeli, mera hayvancılığı, coğ-
rafi işaretli süt ürünleri üretimi, hay-
van sağlığı ve genel tarımsal üretim 
konularının görüşülmesinin akabinde 
heyet Çankırı DSYB tarafından veri-
len iftar yemeğine katıldı.

Azerbaycan’da faaliyet gösteren Ae-
terna Pharma LLC firması ile GenTürk 

boğa spermasının pa-
zarlanması amacıyla 
yapılan anlaşma kap-
samında, 2017 yılının 
ilk ihracatı Mayıs ayı 
içerisinde gerçekleş-
tirildi. Yeni işbirliği-
nin ve GenTürk boğa 

spermasının Azerbaycan sığırcılık 
sektörü başta olmak üzere her iki ül-
keye hayırlı olmasını dileriz. 
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İtalya’da Beefmaster Irkı Tanıtım 
Programı Düzenlendi

İtalya’nın Civitavecchia şehrinde 
19-22 Mayıs 2017 tarihleri arasın-
da İtalya Beefmaster Birliğinin 
ev sahipliğinde düzenlenen Be-
efmaster Irkı Sığır Tanıtım Prog-
ramına Türkiye Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Merkez Birliği adına 
Genel Başkan Cemalettin ÖZDEN, 
Yönetim Kurulu Üyesi Yunus GÜ-
ZEL ve Genel Sekreter Dr. Hüseyin 
VELİOĞLU katıldı.

ABD, Afrika ve Avrupa’dan Beef-
master yetiştiricileri ve akade-
misyenlerden oluşan heyete, İtal-
ya Beefmaster Birliği tarafından 
yeni bir sığır ırkı olan Beefmaster 
hakkında bilgiler verilerek hay-
vanların çiftlik koşullarındaki in-
celemesi yapıldı. Saf Beefmaster 
buzağıların verim ve kalite açısın-
dan sığır eti üretim değerleri, üre-
tim ve ticaret fırsatları hakkında 

bilgiler alındı. İtalya Beefmaster 
Birliği vasıtasıyla Amerikalı ve 
Avrupalı Beefmaster yetiştirici-
lerinin, bu ırk hayvanlar ile ilgili 
tecrübeleri ve üretim değerleri 
hakkında bilgi edinildi. Türkiye’de 
üretim seçenekleri, canlı hayvan 
ticareti, sperma üretimi ve üre-
tilen spermaların pazarlanması 
hususlarında fikir alışverişinde 
bulunuldu.
Program sonrası Safkan damızlık 
üretim yapılan işletmeler ziyaret 
edildi.

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakül-
tesinin Öğrenci Etkinlikleri Haftası 
çerçevesinde düzenlenen 13. Sektörle 
Buluşma ve Kariyer Günleri 25-27 Ni-
san 2017 tarihleri arasında gerçekleş-
tirildi.

Bilimsel Araştırma ve Sanat Toplu-

luğu Danışmanı Prof. Dr. Sonay SÖ-
ZÜDOĞRU OK, Kariyer Merkezi Ça-
lışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Müge 
ERSOY KART ve Bilimsel Araştırma 
ve Sanat Topluluğu Başkanı Selin 
TÜREMEN tarafından organizasyonu 
yapılan etkinlik kapsamında tarım ve 
hayvancılık sektörünün çeşitli kesim-

Merkez Birliği Ankara Ziraat Fakültesi Sektörle 
Buluşma ve Kariyer Günlerinde

lerinden uzman konuşmacıların yanı 
sıra sektördeki başarılı firmaların, iş 
adamlarının sunumları yoğun ilgiyle 
takip edildi. Etkinliğe Türkiye Damız-
lık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 
adına konuşmacı olarak Teknik İşler 
Şube Müdürü Dr. Onur ŞAHİN katıldı.
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Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 
(IFAD) gelişme yolundaki ülkeler-
de açlık ve kırsal alanda yoksullukla 
mücadele için gıda üretiminin artı-
rılması, yeni iş ve gelir imkânlarının 
sağlanması özellikle kırsal kalkınma 
projelerine düşük faizli ve uzun va-
deli kredi sağlanması amacıyla 1977 
yılında kurulmuştur. Merkezi Roma 
İtalya olan IFAD’a bugün itibariyle 
176 ülke üyedir. IFAD, 1982 yılından 
bu yana ülkemizde, 170,8 milyon $ 
tutarında toplam 9 program ve proje 
finanse etmiştir.

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fo-
nu’nu (IFAD) temsilen Peter CH-

IFAD HEYETİ MERKEZ BİRLİĞİ’Nİ 
ZİYARET ETTİ

RİSTERSEN, Chiara ROMANO, Tom 
ANYONGE, Saliha AKBAŞ, Nejla 
FURTANA, Gökçe ŞENGÜN, Bora 
SÜRMELİ’den oluşan heyet 17 Mayıs 
2017 tarihinde Merkez Birliğini ziya-
ret etti.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Sekreteri Dr. Hü-
seyin VELİOĞLU’nun başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıda, büyükbaş 
hayvancılık özelinde Türkiye tarımı-
nın mevcut durumu ve aksayan yan-
ların nasıl geliştirileceği konusunda 
fikir alışverişinde bulunuldu.

MEVZUAT
BAKANLAR KURULU KARARI

5 Mayıs 2017 Tarihli ve 30057 Sayılı Resmi Gazete

Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Zarar 
Gören veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçları-
nın Ertelenmesi Hakkında Karar

11 Mayıs 2017 Tarihli ve 30063 Sayılı Resmi Gazete

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanıl-
mak Üzere Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulan-
ması Hakkında Karar

13 Mayıs 2017 Tarihli ve 30065 Sayılı Resmi Gazete

Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Si-
gortası ile İlgili Olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edile-
cek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

27 Haziran 2017 Tarihli ve 30107 Sayılı Resmi Gazete

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın Yürürlüğe Konulması 
Hakkında Karar 
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IPARD II 4. İzleme Komitesi Toplantısı 
Mersin’de Gerçekleştirildi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğınca IPARD II Programına ilişkin 4. 
İzleme Komitesi Toplantısı 27 Nisan 
2017 tarihinde Mersin’de gerçekleş-
tirildi. Toplantıya Avrupa Komisyonu 
Üyeleri, Avrupa Birliği Yapısal Uyum 
Yönetim Otoritesi Temsilcileri ve İzle-
me Komitesi Üyeleri katıldı. Toplantı-
da Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricile-
ri Merkez Birliğini temsilen Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet YILMAZ ve Uzm. 
Veteriner Hekim Saadet OCAKLI ka-
tıldı.

Başkanlığını GTHB Müsteşar Yar-
dımcısı Dr. Durali KOÇAK’ın yaptığı 
toplantıda, IPARD-I nihai değerlen-
dirmesi ve IPARD-II değerlendirme 
faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme, 
IPARD-II program değişikliğine ilişkin 
değerlendirme, iletişim ve tanıtım 
eylem planı ile teknik destek eylem 

Genomik Seleksiyon Projesi Çalışmaları 
Devam Ediyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından 2016 yılı sonunda baş-
latılan Ulusal Genomik Seleksiyon 
Projesi, Hayvancılık Genel Müdürlü-
ğü, Lalahan Uluslararası Hayvancılık 
Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdür-
lüğü ve Türkiye Damızlık Sığır Yetişti-

ricileri Merkez Birliği tarafından yürü-
tülmektedir.

Genomik Seleksiyon Projesi, ilk etap-
ta Siyah Alaca Holstein ırkı üzerinde 
yürütülmekte olup, ihtiyaç duyulan 
süt ve döl verim bilgilerinin temin 

edilmesi amacıyla bilgisayarlı sağım 
sistemine ve sürü yönetim sistemine 
sahip işletmeler ve bu işletmelerdeki 
inekler üzerinde çalışılmaktadır. 

Proje kapsamında pilot uygulama 
amaçlı olarak Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
tarafından Balıkesir ilinde faaliyet 
gösteren Yaprak Süt İşletmesinden 
seçimi yapılan soykütüğüne kayıt-
lı 27 baş inekten kan alınarak DNA 
analizi ve değerlendirme çalışmala-
rına başlandı. Bu çalışmanın tamam-
lanmasını müteakip 35.000 baş inek 
içerisinden fakülte tarafından seçile-
cek inekler üzerinde kan alımı, DNA 
analizi ve damızlık değerlendirme 
çalışması gerçekleştirilecektir. Proje 
ile Türkiye’de Siyah Alaca ırkı boğa ve 
dişi damızlıkların genomik damızlık 
değerlerine göre seçimi için bir refe-
rans sürü oluşturulması hedeflen-
mektedir.

planına yönelik konuların sunumlar 
eşliğinde değerlendirmesi yapıldı.

Toplantı sonunda katılımcıların öneri 
ve görüşlerinin alınmasının ardından 
5. İzleme Komitesi Toplantısı için ta-
rih ve yer belirlenerek komisyon ona-
yına sunuldu.

Toplantıdan sonra IPARD kapsamın-
da Mersin’de faaliyet gösteren işlet-
melere inceleme ziyareti düzenlendi.



Döl Kontrolü Projesi kapsa-
mında üretilen GenTürk marka 
boğa spermasının yetiştiricile-
rimiz tarafından daha yaygın 
kullanımını sağlamak maksa-
dıyla Doğu Anadolu ve Karade-
niz Bölgesindeki 14 İl Birliğine 
15 - 26 Mayıs 2017 tarihlerin-
de bir ziyaret gerçekleştirildi. 
Ziyaret kapsamında GenTürk 
boğa sperması konusunda bil-
gilendirmenin yanı sıra talep 
ve öneriler alındı. Ziyaret kap-
samında ayrıca birliklerin sper-
ma ve sıvı azot gazı talepleri de 
karşılandı.

Merkez Birliğine bağlı olarak 
faaliyet gösteren Menemen 
Suni Tohumlama Laboratuvarı 
personellerinden Veteriner He-
kim Burak Murat KURT, Sper-
ma Dağıtım Personellerinden 
Kadir ONAR ve Vedat Oktar’ın 
katıldığı ziyaretler kapsamında 
Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, 
Bitlis, Van, Ağrı, Ardahan, Iğdır, 
Artvin, Giresun, Ordu, Çorum, 
Manisa Damızlık Sığır Yetiştiri-
cileri Birlikleri ziyaret edildi.

Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölge Birliklerine 
Sperma Konusunda Teknik Çalışma Gerçekleştirildi

14 www.dsymb.org.tr
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından 4 Mayıs 2017 
tarihinde Çanakkale İli Tarım ve 
Hayvancılık Sektörü Ortak Akıl 
Toplantısı düzenlendi. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Sayın Faruk ÇELİK’in başkanlı-
ğını yaptığı Çanakkale İli Tarım 
ve Hayvancılık Sektörü Ortak 
Akıl Toplantısına hayvancılık 
sektörünün temsilcileri ile çok 
sayıda yetiştirici katılım sağla-
dı.

Ortak Akıl Tıplantısının ertesi 
günü ise Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı ile Çanakkale 
18 Mart Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi ortaklığında Ulusal Pey-
nir Çalıştayı düzenlendi. Her iki 
toplantıya da Türkiye Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Merkez Birli-
ğini temsilen Teknik İşler Şube 
Müdürü Dr. Onur ŞAHİN katıldı.

Ulusal Peynir Çalıştayı kapsa-
mında “Yeterli miktar ve ka-
litede ham madde üretimi”, 
“Peynir üretimi, işleme ve 

Çanakkale’de Ortak Akıl Toplantısı ve Ulusal 
Peynir Çalıştayı Gerçekleştirildi

muhafaza”, “Örgütlenme, pa-
zarlama, dış ticaret ve marka-
laşma”, “Politika ve destekler” 
olmak üzere dört grupta çalış-
malar yürütüldü. Merkez Birli-
ğinin yer aldığı “Yeterli miktar 
ve kalitede hammadde üreti-
mi” çalışma grubunda; sütte 
kaliteye göre fiyatlandırma 
sistemine geçilmesi ve fiyat-
landırma sistemi için bölgesel 
analiz laboratuarlarının hayata 
geçirilmesi, çoban örgün eği-
timi ve desteklenmesi, kaba 

yem üretiminin arttırılması, 
meraların ıslahı ve otlatma 
idaresi, köy işletmelerinin ruh-
satlandırılması, soğuk zincir 
ve işletmelerin ortak soğutma 
tanklarına izin verilmesi ve çiğ 
süt desteği, kapsamına alın-
ması, sütün içerik kalitesine 
yönelik ırk ıslahı çalışmalarına 
ağırlık verilmesi, küçükbaş or-
man ilişkisinin düzenlenmesi, 
süt piyasası ve fiyat istikrarı-
nın sağlanması konuları değer-
lendirildi.
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D. Tarihi : 11.03.2010
Yetiştirici : AMASYA-TİM

D. Tarihi : 08.12.2009
Yetiştirici : ALTINOVA - TİM

SARP TR05649744

PAKDİL  TR421490529

TR6010227US160055

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

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

TR05176476 
7/5   5572 
6. LAK   8304 
 

DE0981319331

TRS276-99ITVI000121852

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

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

TR4242059
7/6   7386 
3. LAK   8958 

DE0912436709

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

D. Tarihi : 27.11.2009
Yetiştirici : ALTINOVA-TİM

KUBİLAY TR421698013

ALTINOVA TR421490518

TRS176-98US 187748

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

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

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

US857838

TRS145-96US 187748

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

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

TR0031497-211
3/3   4593 
1. LAK    7208  

US857838

TÜRKİYE'DE DENENMİŞ İLK BOĞA SPERMALARI.
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TÜRKİYE'DE DENENMİŞ İLK BOĞA SPERMALARI.
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İl Birliklerinden

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği ortaklığında yürütül-
mekte olan Döl Kontrolü Projesi kap-
samında, 2017 yılı Mart ayında Uşak, 
Balıkesir ve Tokat illerinden seçimleri 
ve kan testleri tamamlanan boğa 
adayları Menemen Suni Tohumlama 
Laboratuvarına sevk edildi. 

Uşak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Bir-
liğinden seçilen YILMAZ isimli Siyah 
Alaca ırkı boğa adayı düzenlenen tö-

Uşak DSYB Boğa Adayını Menemen’e Törenle 
Uğurladı

renle test çalışmaları yapılmak üzere 
Menemen Suni tohumlama labora-
tuarına gönderildi. Düzenlenen tö-
rende konuşan Uşak Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın 
Ahmet YILMAZ, Döl Kontrolü Pro-
jesinin Türkiye sığırcılık sektörünün 
gelişmesi açısından lokomotif bir ni-
teliğe sahip olduğu ve Uşak ili olarak 
ulusal projeye boğa adayı kazandır-
maktan dolayı mutlu ve gururlu ol-
duklarını ifade etti. 

Pakistan Başkonsolosu Sayın Dr. 
Yousaf  JUNAID 12 Mayıs 2017 tarihin-
de Merkez Birliğini  ziyaret etti.

Merkez Birliği Genel Başkan Yardım-
cısı İlhan KÖTEN, Yönetim Kurulu 
üyeleri Ahmet YILMAZ, Nurhan DA-

YAN ve Yunus GÜZEL ile Genel Sek-
reteri Dr. Hüseyin VELİOĞLU’nun ev 
sahipliği yaptığı toplantıda Merkez 
Birliğinin faaliyetlerini anlatan tanı-
tım filminin izlenmesinin ardından, 
Pakistan ile Türkiye arasında işbirli-

Pakistan Başkonsolosu Merkez 
Birliğimizi Ziyaret Etti

ği imkânlarının geliştirilmesinin yanı 
sıra yeni projeler hakkında görüş alış-
verişinde bulunuldu.

Toplantı sonrasında, Sayın İlhan KÖ-
TEN tarafından Sayın JUNAID’e Hols-
tein ırkı boğa maketi takdim edildi.
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21 Mayıs Dünya Süt Günü Erzincan’da 
düzenlenen etkinlikle kutlandı. Er-
zincan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ile Erzincan İli Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 
ortaklaşa düzenlenen etkinlikte öğ-
rencilere sütün önemi anlatıldı. Gazi 
İlkokulunda düzenlenen etkinlikte 
öğrencilere süt ve kek ikram edildi. 
Etkinliğe Erzincan İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdür Yardımcısı Saa-
dettin TAŞKESEN, Erzincan DSYB 
Başkanı Faruk GÜNAY’ın yanı sıra öğ-
retmenler ve öğrenciler katıldı.

Erzincan’da Dünya Süt Günü Kutlandı

Etkinlikte konuşan Erzincan İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardım-
cısı Saadettin TAŞKESEN, sütün 
insan hayatındaki en önemli gıda-
lardan biri olduğunu söyledi. Sağlıklı 
bir beslenme için süt ve süt ürünle-

rinin büyük önem taşıdığını vurgula-
yan TAŞKESEN, özellikle çocuklara 
sütün sevdirilmesi ve günlük olarak 
tükettirilmesinin son derece önemli 
olduğunu söyledi. Bu tür etkinliklerle 
süt tüketiminin özendirildiğini vur-

gulayan TAŞKESEN, süt tüketiminde 
istenen seviyeye ulaşılması için dev-
let kurumlarının ve sivil toplum ör-
gütlerinin çalışmalarının sürdüğünü 
kaydetti. 

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştirici-
leri Birliği Başkanı Faruk GÜNAY ise 
süt üretiminin içerisinde yer alan bir 
sivil toplum örgütü olduklarını dile 
getirerek, insanların beslenmesinde 
büyük önem taşıyan sütün faydala-
rına değindi. Sağlıklı süt üretimine 
katkıda bulunmak amacıyla süt ana-
liz laboratuvarı kurduklarını söyleyen 
Faruk GÜNAY, insanlara süt içmeleri 
konusunda tavsiyelerde bulundu. 
Programda tüm öğrencilere süt günü 
için özel olarak yaptırılan toplar da 
dağıtıldı.

19www.dsymb.org.tr
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Çankırı’da 21 Mayıs Dünya Süt Günü 
kapsamında bir panel düzenlendi. 
Çankırı Karatekin Üniversitesi Ulu-
yazı Kampüsü Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen panele Rektör Prof. 
Dr. Hasan AYRANCI, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık 
Genel Müdür Yardımcısı Burhan DE-
MİROK, Çankırı İli Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanı Ömer ÇEN-

Çankırı’da Dünya Süt Günü Paneli 
Düzenlendi

DEK ve çok sayıda akademisyen ile 
öğrenci katıldı. Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel 
Müdür Yardımcısı Burhan DEMİROK 
yaptığı konuşmada sütün hayatı-
mızda önemli bir besin maddesi ol-
duğunun altını çizerek, “Süt deyince 
hemen aklımıza tarım geliyor. Tarım 
da zor bir zanaattır. Süt insan için ge-
rekli olan tüm mineral ve vitaminleri 

içeren komple bir besin maddesidir” 
dedi.

Panel, Et ve Süt Kurumu Piyasa İzle-
me ve Değerlendirme Dairesi Başkanı 
Ferda YILDIRIM ve Et ve Süt Kurumu 
Sektörel İşbirliği ve Koordinasyon 
Şube Müdürü Fatih KILIÇ’ın sunum-
larını yapmalarının ardından katılım-
cılara süt dağıtılması ile sona erdi.
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Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği’nin yaptığı araştırmaya göre, 
ayak tırnak bakımı yapılan ineklerin 
süt veriminde yüzde 25’e yakın artış 
tespit edildi. Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) 2016 rakamlarına göre 
geçen yıl 1 milyon 59 bin 496 ton süt 
üretimi ile liderliği elinde bulunduran 
kentte, Konya İli Damızlık Sığır Yetiş-
tiricileri Birliği, 125 teknik personeliy-
le 13 bin işletmeye hizmet götürüyor. 
Üretim sahasının her noktasında hiz-
met ağını genişletmeye devam eden 
birlik, Konya’daki 400 bine yakın 
hayvan üzerinde “Süt ve Besi Verimi” 
araştırması yaptı. Veteriner hekim 
ve teknik personelle gerçekleştirilen 
araştırmaya göre, sığırlarda belirli 
aralıklarla yapılan ayak ve tırnak ba-
kımı, hayvanın genel sağlığına önem-
li katkı sağlıyor.

Konya’daki 30 Bin 467 Baş Sığırda 
Ayak Sorunu Var

Bu nedenle yetiştiricilere, hayvanla-
rının altı aylık periyotla yılda iki kez 
tırnak bakımını yaptırmaları tavsiye 
ediliyor. Tırnak bakımının ineklerde 
doğum sonrası, döl verimini ve süt 
artışını ciddi ölçüde etkilediği belir-
tiliyor. Tırnak bakımının yapılmama-
sının ciddi ekonomik kayıplara neden 
olduğu vurgulanan araştırmaya göre, 

düzenli olarak tırnak bakımı yapılan 
ineklerde yüzde 25’e yakın süt artı-
şı görülüyor. Aynı uygulamanın besi 
performansına katkısı ise yüzde 15 
düzeyinde ölçüldü. Araştırmada, 
Konya’daki büyükbaş hayvanlarda 
ayak hastalıklarının ortalama görül-
me oranı yüzde 10,2 olarak gerçek-
leşti. Kentte 298 bin 704 baş anaç 
sığırdan 30 bin 467 başında ayak 
problemi vakası tespit edildi.

Tırnak Rahatsızlığı Olan Hayvanda 
865 Lira Zarar

Ayak ve tırnak bakımı yaptırmayan 
yetiştiricilerin, hayvanın ayak hasta-
lığının şiddetine bağlı olarak zararı 
(süt ve besi verim kaybı) 865 TL ola-
rak hesaplandı. Hayvan başına tespit 
edilebilen veteriner giderleri, döl ve-
rimi, buzağı ve et verim kayıpları he-
saplandığında ise Konyalı üreticilerin 
ekonomik kaybı toplamda 26 milyon 
353 bin 955 lira olarak belirlendi.

Farkındalık Oluşturulursa Kayıpla-
rın Önüne Geçilecek

Öte yandan Konya’da ölçülebilen süt 
verim kaybı ise 46 bin 874 ton olarak 
hesaplandı. Tespit edilebilen ve edi-
lemeyen ayak tırnak problemi olan 
hayvanların ekonomiye toplam zararı 

Ayak Bakımı İneklerde Verimliliği 
Arttırıyor

ise 75 milyon 571 bin 655 liraya ula-
şıyor. Araştırmada, yetiştiriciler bi-
linçlendirilip, teknolojik ekipmanlarla 
ayak tırnak bakımı yapıldığında, tes-
piti yapılmamış verim kayıplarının da 
önüne geçilebileceğine işaret edildi. 
Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip 
YILDIZ, yaptığı açıklamada, sığır ye-
tiştiricilerinde ayak ve tırnak bakımı 
bilincinin oluşturulması gerektiğini 
söyledi. Hayvanların diğer bakım ihti-
yaçları gibi ayak bakımının da önemli 
bir zaruret olduğunu vurgulayan YIL-
DIZ, şunları kaydetti: 

“Gelişen entansif (yoğun) hayvan ye-
tiştiriciliğinin sonucu olarak böyle bir 
ihtiyaç doğdu. Ayak ve tırnak bakımı 
uygulaması yaptığımız süt sığırcılığı 
işletmelerinde yem ve diğer unsurlar 
değişmediği halde, uygulama sonra-
sında süt veriminde artış göründü. 
Bunun en önemli sebebi ise hayvan 
refahı arttıkça verim seviyesinin art-
ması olarak değerlendirilebilir. Yetiş-
tiricilerimizin hayvanlarına periyodik 
olarak ayak bakımı yaptırmalarının 
gerekliliği ortadadır. Verim kaybının 
önüne geçilmesi ülke ekonomisi açı-
sından son derece önemlidir.” dedi.

Kaynak: İHA - Habertürk

Konya DSYB



M
U

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

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

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

 : 25 TL

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

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

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

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

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

 Ortalama En düşük En yüksek

Çiğ Süt Fiyatı,TL/kg 1,07 0,99 1,15

Süt Yemi Fiyatı (%18 HAM PROTEİN, 2600 
ME),Kcal/kg 1,04 0,96 1,12

Damızlık Belgeli Holstein (Siyah-Alaca) Düve, TL/baş 7305 6820 7790

Damızlık Belgeli Simental Düve, TL/baş 9433 8755 10110

Damızlık Belgeli Esmer (Montofon) Düve, TL/baş 8300 7750 8850

Süt, TL/kg* 3,06 3,05 3,06

Yoğurt, TL/kg* 4,44 4,43 4,45

Beyaz Peynir, TL/kg* 20,18 20,15 20,20

Kaşar Peyniri, TL/kg* 25,20 25,10 25,30

Tulum Peyniri, TL/kg* 27,10 27,00 27,20

KremPeyniri, TL/kg* 23,73 23,70 23,75

Kahvahtılık Tereyağı, TL/kg* 37,94 37,77 38,11

Çiğ Süt Fiyatı/Yem Fiyat Oranı 1,03 1,02

UHT Süt Fiyatı/Çiğ Süt Fiyatı Oranı 3,08 2,66

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

SÜT, SÜT ÜRÜNLERİ VE CANLI HAYVAN FİYATLARI (Nisan-Mayıs Dönemi)
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Giresun İli Damızlık Sığır Yetiştiricili-
ği Birliğinin yapılan genel kurulunda 
yeniden başkanlığa seçilen Talat ÇE-
TİNER hayvan hastanesi açacaklarını 
belirtti.

ÇETİNER, “Karadeniz de ilk defa hay-
van hastanesi açacağız. Yine rekabet 
piyasası oluşturup üyelerimize çok 
ucuz fiyata ilaç temin edeceğiz ve 
hasta muayenesine gideceğiz. Suni 
tohumlamada olduğu gibi. Bu hiz-
metler ve seçim bir takım işidir, ekip 
işidir. Ekip olarak iyi hazırlandık, iyi 
hizmet verdik, iyi çalıştık ve seçimi 
kazandık. Bu çalışmalarından dolayı 
Yönetim Kurulumuza, personelleri-
mize, bize yardımcı olan ve yanımız-
da duran dostlarıma çok teşekkür 
ederim. Giresun’a ve birliğimize ha-
yırlı olsun” dedi. Başkan Çetiner ge-
nel kurulda yaptıkları hizmetleri ise 
şöyle anlattı, “2007 yılında birliğimizi 

kurduk ve 10 yıldır Giresun hayvancı-
lığına küpe takma, suni tohumlama, 
süt toplama, tarım danışmanlığı yap-
ma, üyelerimizin destek almasına 
yardımcı olma gibi hizmetler verdik. 
İlimizde 2012 yılında 100 ile 250 lira 
arası suni tohumlama yapılıyordu. 
Birlik olarak suni tohumlama yap-
maya başladık. 5 yıl sonra ilimizde 
suni tohumlama 50 ile 125 lira fiyatı 
arasında yapılıyor. Rekabet piyasa-
sı oluşturduk. 5 yıl sonra yarı yarıya 
düştü.2016 yılında Türkiye’de ilk ve 
tek birlik olarak bedava küpe taktık. 
DOKAP’tan aldığımız destek ile 2.5 
milyonluk süt soğutma tankı projesi-
ni hayata geçirdik. Aldığımız 185 adet 
süt soğutma tankı aldık. Sütçülük 
yapan ve süt satan üyelerimize 15 bin 
lira değerindeki süt soğutma tankla-
rını bedava dağıttık ve dağıtmaya de-
vam ediyoruz” diye konuştu.

Giresun’a Hayvan Hastanesi Açılıyor

İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricile-
ri Birliği Başkanı Ahmet KOCAAĞA, 
düve ve ineklerin kura ile değil, açık 
artırma ile satılacağını duyurdu.

İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği’nin 30 Nisan tarihinde yapılan 

olağan kongresinde başkanlığa 
seçilen Ahmet KOCAAĞA, çalışma-
larında da yeni bir döneme gird-
iklerini ifade etti. Başkan KOCAAĞA 
açıklamasında, “Geçen dönemde 
Ödemiş ve Tire ilçelerimizde bulunan 
düve çiftliklerimizden satışa hazır 

İzmir DSYB’de Düve ve İnekler Açık 
Artırma ile Satılacak

hale gelmiş olan düveleri üyelerim-
izin talepleri ne kadarsa onu yazıyor 
ve kuraya tabi tutuyorduk. Bu konu-
da çok eleştiri yapılıyordu ve düv-
elerin adaletli dağıtımında hatalar 
olduğu ifade ediliyordu. Şimdi ben-
im başkanlığım dönemimde bunu 
kaldırdık. Şimdi üyelerimiz düve 
ve inekleri açık artırma usulüyle, 
görerek almaktalar. Bu şekilde yap-
mamız üyelerimiz tarafından da ilgi 
gördü. Normal program dâhilinde 
ayda bir kez açık artırma ile düve ve 
inek satışlarımızı gerçekleştireceğiz” 
dedi.

Birlik üyelerinden alınacak buzağı fi-
yatlarında da 500 TL zam yaptıklarını 
belirten KOCAAĞA, yeni çalışma-
ları da önümüzdeki süreçte hayata 
geçireceklerini söyledi. 

İl Birliklerinden
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BOĞALARININ BUZAĞILARI 
DOĞMAYA DEVAM EDİYOR

Soy Kütüğü No 
Adı          
Doğum Tarihi 
Cinsiyeti           
Baba No        
Baba Adı 
Ana No                
Ana Adı                   
İşletme Sahibi   
İli                      

Soy Kütüğü No 
Adı          
Doğum Tarihi 
Cinsiyeti           
Baba No        
Baba Adı 
Ana No                
Ana Adı                   
İşletme Sahibi
İli          

TR011327326
Yöreninoğlu
18.03.2017 
Erkek
TR09100646 
Yöre 
TR01980971
Doktorunkızı
Yaşar KAHYA
Adana

TR11338594  
-
01.04.2017
Dişi
TR351920470 
Nahit 
TR38723251 
- 
Cumali İLENGİZ
Adana

TDSYMB / İl Birliklerinden
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Soy Kütüğü No 
Adı          
Doğum Tarihi 
Cinsiyeti           
Baba No        
Baba Adı 
Ana No                
Ana Adı                   
İşletme Sahibi  
İli                      

TR64466183
Paşa
02.02.2017
Erkek
TR421698013 
Kubilay
DE000948723094 
Nil
Uşak DSYB Sığırcılık İşetmesi
Uşak

Soy Kütüğü No 
Adı          
Doğum Tarihi 
Cinsiyeti           
Baba No        
Baba Adı 
Ana No                
Ana Adı                   
İşletme Sahibi    
İli               

Soy Kütüğü No 
Adı          
Doğum Tarihi 
Cinsiyeti           
Baba No        
Baba Adı 
Ana No                
Ana Adı                   
İşletme Sahibi    
İli

Soy Kütüğü No 
Adı          
Doğum Tarihi 
Cinsiyeti           
Baba No        
Baba Adı 
Ana No                
Ana Adı                   
İşletme Sahibi 
İli   

TR011327321 
Buket
14.04.2017 
Dişi 
TR10115889
Yaşar KAHYA 
TR011013070 
Selvi
Yaşar KAHYA
Adana

TR31892013 
Erkan
21.04.2017
Erkek
TR09209060  
Ertürk
TR15840237
Şirin
Hatun DUMAN
Hatay

TR31849279 
İrfan
23.02.2017
Erkek
TR390061
Çay
TR31574907
Ada
Hatun DUMAN
Hatay

İl Birliklerinden TDSYMB/
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Birliğiniz ne zaman faaliyete başla-
dı?

Kuruluşu 1997 yılı olan birliğimiz ak-
tif olarak 2004 yılında faaliyete baş-
lamıştır. Bugün itibariyle 858 üyeye 
soy kütüğü konusunda hizmet ver-
mektedir. 

Bugün birliğinizde çalışmakta olan 
kaç kişi bulunmaktadır?

10 eleman çalışmaktadır.

Kaç adet şubeniz var?

Birliğe ait Ermenek ve Ayrancı ilçele-
rinde 1 hizmet binası 2 adet şube ve 
1 adette birliğimize ait süt toplama 
merkezi bulunmaktadır.

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

Birliğimiz faaliyetleri toplam 4 araç 
ile yürütülmektedir.

Birlik olarak yaşadığınız sıkıntıları-
nız varsa nelerdir?

Birlik olarak aidat, soy kütüğü hizmet 
bedeli ve ticari faaliyetlerden doğan 
alacakların tahsilatı konusunda so-
runlar yaşamaktayız.

Üyelerimizin buzağılarının İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ta-
rafından düzenli olarak küpeleme ve 
aşılamanın yapılmaması nedeniyle 
soy kütüğü farkını alamamaları birli-
ği zor durumda bırakmaktadır. İl mü-
dürlüğü 2 yıldır küpeleme faaliyetini 
birliğe 4 liradan fazla rakama verme-
mektedir. Onun için birlik küpeleme 
faaliyetine katılamamaktadır.

Desteklemelerin yıl ortasında açık-
lanması ve o zamana kadarki belir-
sizlik üreticiyi tedirgin etmektedir. 
Birçok üreticimiz bu belirsizlikten do-
layı tohumlama yaptırmamaktadır.

Destekleme ödemelerinin üreticinin 
hesabına yatması soy kütüğü hizmet 

bedeli ve ticari faaliyetlerimizden do-
ğan alacaklarımızın tahsilatını zor-
laştırmakta ve birliğin bekası tehlike-
ye düşmektedir. Soy kütüğü hizmeti 
veren birliklerimizi devletin koruması 
gerekir, şu anda Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı soy kütüğü hizme-
tine sahip çıkmamaktadır.

Gelecek dönemdeki projelerinizden 
bahseder misiniz?

Üyelerimizin eğitimlerine önem ver-
mekteyiz. Gelecekte de yine üretici-
lerimizi kendi köylerinde, kahveha-
nelerinde ve evlerinde küçük gruplar 
halinde hayvan besleme, koruyucu 
aşılamalar ve hayvan barınakları ko-
nularında eğitime devam edeceğiz.

Karaman DSYB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan TATLIPINAR’dan birliğin faaliyetleri 
hakkında bilgi aldık.
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Yetiştirici olmaya nasıl karar verdi-
niz? Kaç baş hayvanla başladınız, 
bu gün kaç baş hayvanınız var?

Doğuştan üreticiyim, 35 yıl önce 1 
inekle başladığımız hayvancılığı şu 
anda 150 baş sağmal inekle devam 
etmekteyiz.

Hayvan sayınızı arttırmayı, işlet-
menizi büyütmeyi nasıl başardınız? 
Bu süreçte size yardımcı olan fak-
törler neydi?

İşimize olan gayretimiz ve is-
tikrarımız başarıyı ve büyümeyi ge-
tirdi. Bu süreçte bana yardımcı olan 
ailemdir.

İşletmenizi kurarken ne gibi so-
runlarla karşılaştınız? Sizin için en 
büyük güçlük neydi?

Plan, proje, su ve elektrik en büyük 
problemlerdendir.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine 
ne zaman ve neden üye oldunuz?

1997 yılından beri Karaman DSYB ku-
rucu üyesiyim. Ürünlerimizin daha 
iyi pazar bulması ve üreticilerin 
karşılaştığı sorunları birlik kanalıyla 
aşılacağına inandığım için birliğimizi 
kurduk. 

Birliğe üye olmanızın size en büyük 
faydası nedir?

Hayvancılıkla ilgili bilgileri birlikten 
alabilmemiz için eğitimler.

Merkez Birliği ve diğer il birliklerinin 
faaliyetlerinden haberdar mısınız?

Evet, birlik aracılığıyla haberdarız.

Bölge olarak yaşadığınız en büyük 
sıkıntı (hastalık vb) nedir? Bu 
sıkıntılar için ne gibi önlemler 
alıyorsunuz?

Yaşadığımız en büyük sıkıntı yav-
ru ölümleri ve atıklar. Önlem olarak 
koruyucu aşıları yaptırıyoruz. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
koruyucu aşılamalarda daha fazla 
destek vermesini istiyoruz.

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

İlimizde yetiştirici olmanın olumlu 
yanları:

-Süt ve et pazarlamada sıkıntımız 
yok fabrikalar ve kesimhaneler Kara-
man’a daha yakın.

Karaman DSYB üyesi Mehmet GÜVEN 
(Güvenoğulları Hayvancılık Ltd.Şti.) 
ile işletmesi ve hayvancılığı 
hakkında konuştuk.
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-Tarım arazilerinin geniş olması sebe-
biyle kaba yem ve kesif yem teminin-
de sıkıntımız yok.

Olumsuz yönleri ise:

-Coğrafi konumumuzdan dolayı kış 
şartlarının zor ve sert olması hayvan 
sağlığının verimi ve işçiliği kötü et-
kilemektedir.
-Barınakların kış şartlarına uygun 
hale getirilmesinde Devletten olumlu 
bir destek göremiyoruz.

Yılda kaç buzağı alıyorsunuz?  Bun-
ların kaçı yaşıyor?

Yıllık 90 civarında buzağı alıyoruz. 
Atıklar ve erken dönem buzağı ölüm-
leri %30’lara kadar çıkabiliyor.

İşletmenize ait kayıtları nasıl tu-
tuyorsunuz? Soy kütüğü kayıtlarını 
sürü idaresinde kullanıyor muzu-
nuz? CİBİS’ten (Çiftlik Bilgi Sistemi) 
faydalanıyor musunuz?

Soy kütüğü kayıtlarını sürü yöneti-
minde kullanıyoruz. Kendimize ait 
veteriner hekim kayıtlarını da kulla-
nıyoruz.

Bildiğiniz üzere sürünün devamlılığı 
için üreme çok önemli. Üreme ile il-
gili sorunlar yaşıyor musunuz? Bu 
sorunlar için ne gibi önlemler alıyor-
sunuz?

Üreme ile ilgili sorunlarımızın başın-
da döl tutmama problemi geliyor. 
Önlem olarak veteriner hekimlerden 
destek alıyoruz. Hayvanın beslenme-
sine dikkat ediyoruz.

Suni tohumlama boğası seçiminde 
nelere dikkat ediyorsunuz? 

Suni tohumlamada kullanılacak 
boğayı veteriner hekimle istişare 
ederek karar veriyoruz. Genetik 
kapasitesi yüksek iklim şartlarına 
dayanaklı koyu renkli kolay doğum 
özelliği olan spermaları kullanıyoruz.

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

Sorunlarımızın başında süt fiyat-
larının düşüklüğü yem fiyatlarının 
yüksekliği gelmektedir. İthal hayvan-
lar üreticilerimizi tedirgin etmekte 
ve bu sahada istikrarsızlığa sebep 
olmaktadır.

Yetiştiriciler yem fiyatlarının artma-
sından şikâyetçi, siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?

Sorunlar hepimiz için ortakdır.

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

Bu işe yeniden başlasam genetik 
kapasitesi yüksek hayvanları seçer 
hayvan refahını en üst seviyede 
gerçekleştirecek barınakları kurarım.

Bu işe yeni başlayacak üreticilere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Bu işe yeni başlayacakların banka 
kredisi ile değil öz sermaye ile yap-
malarını bir hevesle değil bu işi uzun 
süre istikrarlı olarak ‘’ben bu işi yapa-
cağım’’ demelerini tavsiye ederim. En 
önemlisi hayvancılık ikinci iş olamaz. 
Birinci iş olmalıdır.
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Islahı Hayvanat Kanunu’nun bazı 
maddeleri 28.2.1995 kabul tarihli 
4084 sayılı Kanunla değiştirilerek 
ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin 
kurulabilmesine imkan tanındıktan 
sonra 1996 yılında yedi kurucu üyenin 
başvurusu ile Çanakkale İli Holstein 
Irkı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
adıyla kurulmuştur. 

Birliğin bugün 670 üyesi bulunmak-
tadır. Üyelerin işletmelerinde 13988 
başı inek olmak üzere toplam 31242 
baş sığır bulunmaktadır. Ön soy 
kütüğüne kayıtlı 14595 işletmede 
80388 baş inek ve toplam 178000 
baş sığır kayıtlıdır.

Birliğimiz 28 personel ve 18 araç ile 
üyelerine hizmet vermektedir. Mer-
kez dışında 8 ilçede şubelerimiz ile 

soy kütüğü ve ön soy kütüğü üye-
lerine küpeleme, suni tohumlama, 
kayıtların güncellenmesi ve damızlık 
hayvan satışlarında hizmet vermek-
teyiz.

Üreticilerimizin hayvansal üretim fa-
aliyetlerinde karşılaştıkları sorunlar 
ortak olup ancak birlik ve dayanış-
manın sağlanması suretiyle aşılabilir. 
Birliğimiz üyelerinin rekabet gücü ar-
tar, maddi kayıpları en aza iner. Hay-
van alım satımlarında bugün sıklıkla 
başvurdukları aracılık kurumu devre-
den çıkmış olur.

Yine üreticilerimizin ortak hedefle-
rini gerçekleştirmede ortak hareket 
etmeleri fikrinden hareketle tarım-
sal etkinliklere katılmalarının sağ-
lanmasında elimizden gelen yardımı 

Birliklerimizi Tanıyalım
Çanakkale DSYB

yapacağız. Tarımsal etkinliklere ka-
tılan üretici, her şeyden önce katıl-
dığı etkinlikte bireysel düşünmez, 
yanındaki üreticilerle birlikte düşü-
nüp etkinliğe biz duygusu ile katılır. 
Böylelikle üreticilerimizin birbiriyle 
olan iletişimi artar ve onlara birlikte 
hareket etme duygusu verilmiş olur. 
Bu etkinliklerde kendi yaptığı faali-
yeti değerlendirip sorgulayabilme ye-
teneğini geliştirebilir yeni teknikleri 
öğrenip deneyebilir ve karşısındaki 
diğer üreticiye bilgilerini aktarabilir. 
Özellikle üyelerimizin katılımı sağla-
nacak olan fuar gibi organizasyonlar 
köye yeniliklerin aktarılmasında baş-
langıç noktası oluşturabilir. Böylece 
birliğimiz de tüm bunlara vesile olup 
hem üreticinin algısının genişlemesi-
ne hem de köyde yeniliklerin benim-
senmesine katkı sunabilir.

Birliklerimizi Tanıyalım
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Birliğimiz merkeze bağlı İntepe Kö-
yü’nde 500 baş kapasiteli düve çift-
liği ve yetiştiricilerimizin hayvanları-
nın pazarlanması amacıyla kapalı alış 
veriş merkezi kurulması için 15000 
metre kare arazi satın alınmış tüm 
ruhsatları tamamlanmış bulunmak-
tadır. Yetiştiricilerden temin edile-
cek damızlık düveler tohumlanarak 
damızlık ihtiyacını karşılamak üzere 
yetiştiricilerin hizmetine sunulacak-
tır. Alış veriş merkezimizde yetişti-

ricilerin ellerinde bulunan damızlık 
hayvanların değer fiyatla satılması 
alıcının ve satıcının menfaatine ol-
ması adına bölge hayvancılığın geliş-
mesine katkı sağlayacaktır. 

Birliğimiz önümüzdeki günlerde 
üyelerimizin alın teri olan erkek ve 
damızlık vasfı bulunmayan hayvan-
larının değerinde satılması amacıyla 
et satış mağazası kurulması için ça-
lışmalara başlamıştır. İlk önce mer-

kez ilçede kurulacak mağazamız tüm 
ilçelerimizde yaygınlaştırılacaktır.
Üye işletmelere soğutma tankı temin 
edilerek insan sağlığı için önem arz 
eden sütün piyasaya sağlığa uygun 
şekilde sunulması sağlanacaktır.

Ayrıca üyelerimizin imkân bulamayıp 
gidemediği yerlere turistik geziler dü-
zenleyip,  birbiriyle görüşüp sorunla-
rını ve başarılarını paylaşacağı etkin-
likler düzenlemeyi planlamaktayız.
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Besleme

Dengeli protein ve enerji tüketimi süt sığırlarının beslen-
mesinde temel yönetim problemlerinin başında gelmek-
tedir.

NRC besleme standartları kullanılarak hazırlanan süt sığır 
rasyonlarının tüketildiği sürülerden elde edilen süt verile-
rinde süt protein yüzdesi 3.1-3.2 arasında ve süt üre sevi-
yesi 15.1-15.6 mg/dL bulunmuştur. 

Süt proteini için standart referans değeri %3.0 ve süt üre 
10-16 mg/dL alınmıştır. 

Süt protein seviyesi %3.0’dan düşük ise rasyon enerjisi 
yetersiz süt üre seviyesi 10-16 mg/dL sınır değerlerinin al-
tında ya da üstünde ise rasyon protein seviyesi yetersiz ya 
da fazla olarak yorumlanmaktadır. 

Enerji seviyesi düşük rasyonların protein seviyesi yüksek 
olsa bile protein enerji eksikliğinin telafisinde kullanıla-
cağı için protein eksikliği ve yüksek süt üre tablosu kaçı-
nılmazdır.

Süt proteini süt sığırlarının enerji tüketim seviyelerinden 
etkilendiği için rasyon enerji seviyesinin göstergesi olarak 
kullanılabilir. 

Süt protein yüzdesi 3.0’ın altında ise rasyon enerji eksik-
liği belirtisi ve %2.8’in altındaki değerler için rasyon enerji 
eksikliğinin göstergesi olarak kabul edilmiştir. 

Yrd. Doç. Dr. Vildan KOÇBEKER
Prof. Dr. Yılmaz BAHTİYARCA
Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü

RASYON ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESi

Süt protein yüzdesi 3’ün altında ve süt üre seviyesi <10 
mg/dL ise rasyon protein ve enerji seviyesinin yetersizli-
ğinin göstergesidir. 

Süt protein yüzdesi <3.0 ve süt üre seviyesi >16 mg/dL 
ise rasyon protein seviyesi yüksek ve enerji yetersizliğinin 
göstergesi olabilir. 

Süt üre seviyesinin normal sınırlar içinde olduğu ancak 
süt yüzde protein seviyesinin <3.0 olduğunda rasyon 
enerji yetersizliğinin göstergesi, >3.0 ise rasyon enerji se-
viyesinin yeterli olduğu bildirilmiştir. 

Rasyon protein tüketimi yetersiz fakat enerji tüketimi ye-
terli ise süt üre seviyesi <10 mg/dL ya da rasyon protein 
tüketimi fazla ise süt üre seviyesi >16 mg/dL olabilir.

Sürüdeki ortalama süt protein ve süt üre değerlerinin 
ortalamaları aşağıdaki tabloya göre yorumlanabilir.

Süt 
Protein 

% 

Düşük süt üre 
seviyesi 

(<10 mg/dL) 

Optimum süt üre 
(=10-16 mg/dL) 

Yüksek süt üre 
(>16 mg/dL) 

<3.0 Protein ve enerji 
eksikliği 

Protein dengede 
ve enerji eksikliği 

Protein fazla ve 
enerji eksik 

≥3.0 

Protein eksikliği 
ve enerji dengede 
yada az miktarda 
fazla 

Protein ve enerji 
dengede 

Protein fazla ve 
enerji dengede 
yada az miktarda 
eksik 
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ÖRNEK TABLO

Süt sığırlarında rasyon etkinliğinin süt üre ve süt prote-
in içeriğine göre değerlendirilmesi 

Enerji eksikliği artan lipoliz olayına neden olur ve hayva-
nın vücut yağ rezervlerinde yağ asidi mobilizasyonu artar 
ve sonuçta memede yağ sentezinin miktarı artar. 

Aynı zamanda rasyonda enerji eksikliği nedeniyle rumen 
bakterileri tarafından sentezlenen protein miktarı azalır. 

Memede amino asit akışındaki aksama süt protein içeriği-
nin azalmasına neden olur.

Süt protein miktarında azalma rumen fonksiyonlarında 
aksaklığın erken uyarı sinyali olarak değerlendirilmesi ve 
daha fazla verim kayıplarına neden olmadan rasyonun ru-
mende mikrobiyal protein üretiminin optimum seviyede 
sağlayacak etkinlikte dengelenmesini gerektirir.

Rumende mikrobiyal protein sentezinin optimum olabil-
mesi için ihtiyaç duyulan yapısal olmayan karbonhidrat 
miktarı ve azot düzeyinin sağlanması yanında by-pass 
protein ve rumende parçalanmayan protein miktarının da 
artırılması gerekir. 

Rasyon etkinliğini değerlendirilirken süt proteinin ihtiyaç 
duyduğu amino asit miktarı, mikrobiyal proteinin esansi-
yel amino asitleri sağlama konusunda yetersiz kaldığı du-
rumlarda amino asit ihtiyacını garanti edecek korunmuş 
protein ihtiyacının temin edilmesi önemli bir hususudur.

Her ne kadar rasyonun etkisi süt proteinine süt yağı kadar 
olmasa da süt proteini rasyon enerji ve protein içeriğinin 
manipülasyonu sonucu % 0.05-0.15 birimlik artış sağla-
nabileceği bildirilmiştir. 

İşletme 

No 
Sınıflandırma 

Süt Protein 

% 
Süt üre mg/dL 

1 Protein dengede ve enerji 
eksikliği 2.96 15.17±5.678 

2 Protein ve enerji dengede 3.05±0.317 13.63±8.255 

3 Protein ve enerji dengede 3.01±0.292 12.62±6.173 

4 Protein dengede ve enerji 
eksikliği 2.87±0.300 15.04±6.054 
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İNEĞİNİZ İÇİN EN ÖNEMLİ BESİN 
MADDESİ NEDİR?

Dr. Onur ŞAHİN 
TDSYMB

Teknik İşler Şube Müdürü

Türkiye’de süt sığırcılığı yapan işletmelerin birçoğu, sığır-
ların günlük su ihtiyacının ne olduğu ve bunun en etkili 
bir şekilde nasıl karşılanması gerektiği konularında tam 
bir fikir sahibi değillerdir. Özellikle ekstansif tip yetişti-
ricilik yapan küçük kapasiteli işletmelerde ve köy sürüsü 
sistemi uygulanan bölgelerde, sığırlara öğün usulüyle su 
temin edilmektedir. Gün içerisinde sağlanan sınırlı ölçü-
deki su tüketimi, bakım ve besleme konusundaki yetersiz 
uygulamalar ve olumsuz iklim koşulları ile de birleşince, 
sığırın genetik yapısının belirlediği verim seviyesi hiç bir 
zaman yakalanamamaktadır. Diğer taraftan, gerek işlet-
melerde kullanılan gerekse sürüler tarafından ortak kul-
lanılan su kaynaklarının mineral içeriği ve tüketime uygun 
olup olmadığı bilinmemektedir. 

Yeni doğan bir buzağının vücudunun %75-80’inin, yetiş-
kin sığır vücudunun %55-65’inin, inekten sağlanan sütün 
ise, %86-88’inin sudan oluştuğu dikkate alındığında, sı-
ğır yaşamının her safhasında büyüme, gelişme ve verim 
açısından suyun ne kadar önemli olduğu kuşku götürme-
mektedir.

Yedirilen rasyonun kuru madde ve protein içeriği, rasyon-
daki kaba yem miktarı, tüketilen suyun sıcaklığı, suluk 
tipi, suyun sertliği ve tuz içeriği, barındırma şekli, verim 
seviyesi, ineğin vücut büyüklüğü, çevre sıcaklığı ve nem 
oranı bir ineğin günlük su tüketimini belirleyen en önemli 
faktörlerdir.

İnekler genel olarak, güneş ışığının hakim olduğu gündüz 
saatleri içerisinde yemleme ve sağım işlemi sonrası su
tüketme eğilimi göstermektedirler. Yemleme ve sağım 

zamanı sonrası tüketilen su miktarı günlük tüketimin 
%67’sini oluşturmaktadır.

Sığır gün içerisinde ihtiyaç duyduğu suyu; işkembesinde 
sindirdiği yemin içeriğindeki sudan, vücudundaki yağ ve 
proteinlerin oksidasyonu sonucu oluşan sudan ve özellik-
le içerek tükettiği sudan karşılamaktadır.

Süt sığırlarının vücutlarındaki su içeriği laktasyon dönem-
lerine ve yaşa göre değişim göstermektedir. Laktasyonun 
başlangıcında inek vücudunun %69’u su taşırken, bu oran 
laktasyonun sonunda ve kuru dönemde %5-7 azalma gös-
termektedir. Yine yağlı inekler, zayıf olan ineklere oranla 
vücutlarında daha az su tutabilmektedirler. Sütün salgı-
lanması açısından suyun önemi dikkate alındığında, yağlı 
ineklerde süt veriminin düşük seyretmesinin nedeni de bu 
sebepten kaynaklanmaktadır. Genç sığırlar, yaşlı sığırlara 
oranla vücutlarında daha fazla su ihtiva etmektedirler. 

Isının, soğuk havalarda vücuda,   sıcak havalarda ise, vü-
cut dışına transferini sağlayıcı özelliği ile regülatör göre-
vini yürütmesi, doku hücrelerine besin maddelerinin ta-
şınması, mineral içeriği ile vücudun elektriksel dengesini 
temin etmesi, vücutta oluşan zararlı maddeleri idrar ve 
dışkı yolu ile uzaklaştırılmada esansiyel rol üstlenmesi, 
her şeyden önemlisi büyüme, gelişme ve sütün oluşu-
munda temel madde oluşu, suyu önemli bir besin mad-
desi yapmaktadır.

En basit şekilde bir ineğin günlük su ihtiyacı şu şekilde he-
saplanmaktadır;

TDSYMB / Yetiştirme
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Günlük Su Tüketimi (GST) =8,34 x (0.0063 x İneğin ağõrlõğõ) + (0.3 x GŸnlŸk sŸt verimi ) 

Örneğin ; 500 kg canlı ağırlığa sahip günlük 20 kg süt ve-
ren bir ineğin günlük su ihtiyacı;

        GST  = 8.34 x [( 0.0063 x 500 kg)+(0.3 x 20 kg )]
                 = 8.34 x [  3.15  +  6 ]     
                 = 8.34 x [ 9.15 ] = 76.31 litredir. 

Örnekteki inek ihtiyaç duyduğu 76 litrenin yaklaşık 66 lit-
resini (%87’sini) içerek tüketmek durumundadır. İçerek 
tükettiği suyun 44 litresini sağım ve yemleme sonrası tü-
ketmesi beklenir. Geri kalan 10 litreyi ise, tükettiği yem-
lerin içeriğindeki su ve metabolik süreçte oluşan sudan 
karşılayacaktır. Eğer silaj, yonca, posa vs. gibi sulu yemler 
kullanılmıyor ise, bu durumda ineğin içerek tüketeceği su 
miktarı da o oranda artacaktır.

Bir inekte su kaybı; süt verimi, idrar, dışkı, terleme ve ak-
ciğerlerden buharlaşma yolu ile gerçekleşmektedir. Özel-
likle sıcak yaz aylarında idrar ve dışkı ile kaybolan suya ek 
olarak, vücuttaki aşırı ısının vücut dışına atılması için de 
önemli miktarda su kaybı gerçekleşmektedir.

Sıcak havalarda ineğin vücudunda oluşacak sıcaklık stresi 
karşısında, su devreye girmekte ve fazla ısının vücut dışı-
na atılmasını sağlayarak vücudu rahatlatmaktadır. Özel-
likle sıcak yaz aylarında 10 ºC derece sıcaklığa sahip su-
yun temin edilmesi, ineklerde süt verimini arttırıcı bir etki 
yapmaktadır. Benzer şekilde çok soğuk havalarda, su yine 
devreye girerek bünyesindeki ısıyı hareket etmek suretiy-
le vücuda yaymakta ve bu sayede inek vücut sıcaklığını 
dış ortam sıcaklığına karşı izole etmektedir.

Genel olarak, inekler 17-18 ºC derece sıcaklığa sahip suları, 
çok soğuk veya çok sıcak sulara oranla daha fazla tercih 
etmektedirler. 

Serbest sistemde barındırılan ve istediği düzeyde su tü-
ketmesine izin veren suluk kullanma durumunda inekler 
gün içerisinde ortalama 6,6 kez su içerken, bireysel şa-
mandıralı veya basma tip sulukların kullanıldığı bağlı tip 
barınaklarda ise, inekler gün içerisinde ortalama 14 kez 
su içme eğilimi göstermektedir. Süt üretimi açısından da 
serbest sistem ve ineğin su tüketimini kolaylaştıran su-
luklar daha avantajlıdır.

Yüksek düzeyde tuz içeren sularda klor ve sülfat mine-
ralleri fazladır. Bu minerallerin aşırı düzeyde tüketilmesi 
durumunda,  rasyonun enerji düzeyi de düşük ise, özellik-
le yaz aylarında, genç hayvanlarda büyüme ve gelişmenin 
yavaşlamasına ve ineklerde süt veriminin düşmesine yol 
açmaktadır.

Yapılan bir araştırma sonucu, tuzlu su tüketen ineklerin 
normal su tüketenlere oranla günlük 11 litre daha az su 
tükettikleri, buna bağlı olarak ortalama 2 kg daha az süt 
ürettikleri tespit edilmiştir. Tam tersi olarak yedirilen ras-
yondaki tuz, sodyumbikarbonat ve protein düzeyi arttıkça 
ineklerin su tüketimi teşvik edilmektedir. Sodyumbikar-
bonatın rasyona eklenen her gramı, ineğin 50 mililitre 
daha fazla su tüketmesini gerekmektedir. 

Rasyonun kuru maddesi attıkça sığırın tükettiği su mik-
tarı da artmaktadır. Ayrıca rasyondaki kaba yem miktarın-
daki artış, sığırın dışkı ve idrar yolu ile su kaybını arttıra-
cağından doğal olarak ta suya olan ihtiyacı da artacaktır.

Bir ineğin gün içerisinde dışkı yolu ile kaybettiği su,  süt 
verimi ile kaybedilen suya eşittir. İdrarla kaybedilen su ise, 
günlük 4,5 ile 35,4 litre arasında değişmektedir. Kurudaki 
ineklerde bu değer 5,6-28 litre düzeyindedir. 

Özellikle rasyonun protein düzeyindeki artış, ineğin idrar 
yolu ile daha fazla su kaybetmesine, dolayısıyla su ihtiya-
cının da artmasına yol açmaktadır. 

Hayvan tarafından tüketilen başta protein olmak üzere 
besinlerin parçalanması sonucu zararlı maddelerin kana 
karışması halinde, hayvanın zarar görebilmekte hatta 
ölümle sonuçlanan vakalar ortaya çıkmaktadır. İşte  su bu 
noktada devreye girerek, sindirim sonucu oluşan ve vücu-
da zarar verebilecek ürünleri sulandırarak tamponlamak 
ve vücut dışına atılmasını sağlamak suretiyle vücudu ko-
rumaktadır.

İşletmeler, ineklerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla kul-
landıkları su kaynağından mutlaka numune alıp, sertlik, 
mineral içeriği, PH gibi hususları kontrol ettirmelidirler. 
Suyun PH’ının 5.5 – 8.5 arasında olması gerekir. 5.5’un 
altı asidosis problemine, 8.5’un üstü alkolozis’e neden 
olmaktadır. 

İnekler suluk tipine göre değişmekle beraber, dakikada 4 
– 15 litre su tüketebilmektedir. Bu açıdan suluk tipinin ve 
her inek için gerekli suluk alanının iyi planlanması gerek-
mektedir. 

Ortak tip suluklarda her 10 inek için bir suluk hesap edil-
mesi ve suluğun yerden yüksekliğinin 90 cm olması tav-
siye edilmektedir. Özellikle, suluk birim zamanda ineğe 
istediği kadar suyu tüketebilme şansı tanımalıdır. Bu tip 
sulukların sık sık temizlenmesi şarttır. Suluk seçiminde, 
suyun kirlenmeye ve güneş ışığına karşı korunumlu olma-
sına dikkate edilmelidir.	

SU, İNEĞİNİZ İÇİN HAYAT, SİZİN İÇİN ÜRETİM 
DEMEKTİR 



TiMPANİ (ŞİŞME )

Bahar ayının gelmesiyle özsuyu fazla olan otlar ile ot-
latılan hayvanlarda daha çok görülen timpani, sığırlarda 
sık rastlanan bir durumdur.

Timpani yani şişmenin iki çeşidi vardır. Bunlardan birinci-
si az önce bahsettiğimiz özsuyu fazla olan baklagillerden 
zengin bitkiler ile otlatılan hayvanlarda görülen gaz ve ru-
men içeriğinin köpüklü olduğu durumdur.

İkincisi ise fiziksel nedenlerle hayvandan dışarıya atıla-
mayan gaz birikimleridir. Bu fiziksel sebepler yabancı ci-
simlerden ya da özafagusu daraltarak gazın dışarıya atıl-
masını engellenen durumlarda olur.

Primer ve seconder timpaniyi ayırt edici en büyük özel-
lik seconder typanide tipik salya akıntısı vardır ve son-
da ile yutak geçildiğinde delinen bir balonda olduğu gibi 
gaz dışarı çıkar. Ayrıca gaz primerde olduğu gibi köpüklü 
değildir.

Bizim üzerinde duracağımız daha çok birinci şiş-
medir. Pratikte çok karşılaşılması ve asfeksi ile ölümle 
sonuçlandığından önemli bir hastalıktır. Kolay fermente 
olan baklagiller familyasındaki yonca fiğ benzeri yem bit-

kisi, patates, pancar nişastalı ve şekerli kök bitkilerinin, 
çiçek açmak üzere olan taze otların alışılmadık miktarda 
birden bire verilmesiyle primer timpani olayının gözükme-
si mümkündür. Bu riskli yemleri yiyen hayvanlarda semp-
tomlar yarım saat gibi kısa bir sürede gözükmeye başlar.

1-) Gaz yapıcı yemin yenmesinden ¼ -1 saat kadar sonra 
semptomların başlaması
2-) Karın hacminin genişlemesi
3-) Sol açlık çukurluğunun belirgin kabarması ve perkusy-
onda davul sesinin işitilmesi
4-) Başlangıçta rumen hareketlerinin artması sonra kay-
bolması
5-) Gitgide şiddetlenen inspiretorik solunum güçlüğü.
6-) Rumen auskultasyonunda, köpük patlaması, uğultu, 
gök gürültüsü ve çınlama seslerinin alınması
7-) Sonda uygulandığında gaz(köpüklüde olabilir) çıkması
8-) Yem yemez
9-) Ruminasyon durur
10-) Huzursuzluk
11-) Sancı ve inleme
12-) İlerlemiş durumda ağızdan solunum
13-) Nabız zayıf frekansı (130/dak) artmış 
Bu tür semptomlar gösteren hastalarda primer timpani-
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nin önemi acil olarak müdahale gerektiren bir durumdur.
Merada veya hiçbir araç gerecin olmadığın durumlarda bu 
hastalık ile karşılaşabiliriz. Rumenin dolgunluğu ve sol-
unum güçlüğü çeken dilini dışarı çıkararak nefes aldığı 
durumlarda yapılacak ilk iş, hayvanı meyilli bir yere yatır-
arak rumenin akciğerlere yaptığı basıncı azaltıp bahçe 
hortumu dâhil bir sondalama işlemi yapmak ve bir miktar 
gazın dışarı çıkmasını sağlamak ki bu durum bile yeterli 
olmayabilir. Ancak asfeksiden ölüm tehlikesi devam eden 
hayvana sol açlık çukurluğundan bıçakla 10 cm rumene 
girilerek köpüklü içeriğin dışarı çıkarılması sağlanmalıdır. 
İç çapı 2.5 cm den fazla bir boru yada hortumdan yarar-
lanılabilir.

Amaç köpüklü gaz birikiminin dışarı atılması ve köpüğün 
söndürülmesidir bu yüzden köpük söndürücü ilaçların 
yaptığımız sondadan 1-2 litre su ile verilmesinin yararı 
vardır. Bu ilaçlar sabunlu su, rumende parçalanmayan 
yağlar, sentetik sürfektanlar, silikon preparatları ve meth-
lypolysiloxane preparatları kullanılmaktadır.

Acil müdahalede hayvanın o anda hayatının kurtarılması 
sağlansa da kalp zarının bu işlemlerde kontamine ol-
masından dolayı hayvan sahiplerini ve bakıcılarımızı bu 
konuda eğiterek müdahalenin veteriner hekim tarafından 
yapılması gerektiği anlatılmalıdır.

Koruma

Riskli yemler alıştırılarak verilmelidir.
Mera ve ahır besilerine geçişte 10 -15 günlük alıştırma peri-

yotları uygulanmalıdır.Mera besilerine geçiş döneminde 
günlük 60- 120 ml. toksik olmayan parçalanmayan yağlar 
10-20 gr poloxolen veya 17-19 gr alkol ethoxylateden biri-
nin verilmesi yada rumende yavaş salınacak biçim de 300 
mg monensirin koklatılması.

Rasyondaki kaba yem oranı %18 besi sığırında %15 den az 
olması toz yem yerine palet yemlerin kuru verilmesi, tane 
yem miktarında ani değişim yapılmaması yararlı olur.

Timpani de otlatma koşullarının değiştirilmesi ve rasyon-
da baklagillerin azaltılması; Gastrik Erozyon ve Ülserlerde 
de diyetlerin kalori düzeyinin düşürülmesi gibi besleme 
uygulamaları tıbbi tedavi ile birlikte bu hastalıkların etkin 
sağaltımı için gereklidir.

Ek olarak mineral, bitkisel ve hayvansal yağların, hayvan 
başına 50-100 gram oranı ile oral yoldan uygulanması 3 
saat timpaniyi engellemiştir. Daha uzun bir etki elde et-
mek için hayvan başına günlük 2-4 onz tüketimi tespit 
edilen emülsifiye yağ otların üzerine atılmıştır. Öncelik 
köpük dağılımı üzerinedir. Sadece köpük giderici kabili-
yeti olan ajanlar etkili olmuştur. Bunlar arasında mineral, 
bitkisel ve hayvansal yağlar bulunmaktadır.

Kaynaklar: 
Timpani, Gastrik Erozyon ve Ülserler Dergisi, 2003, Sayfa: 
31-37. Tercüme: Seyfi Ay - Halit Çınar, İnterkim. Diseases 
of Feedlot Cattle, Rue Jensen, M.S. DVM PhD, Colorado.
Prof. Dr. Cemal Nadi AYTUĞ, Sığır Hastalıkları, 1989
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Hayvanlarda ortaya çıkan pikanın sebebi henüz tam 
olarak anlaşılamamıştır. Mineral ve vitamin eksikli-
ğinden kaynaklanan gıda dışı maddelerin yenilme-
sidir. (Blood ve Radosist, 1997). Rasyonda bazı içe-
riklerin az olmasına bağlı olarak iştahta şekillenen 
değişiklikler ya da değişik yüzeyleri yalama, hatta 
davranış bozuklukları görülebilir ki bu durum genel-
likle sindirim ve rasyondaki bozukluklara karşı orta-
ya çıkar. Gıda da fosfor ya da  bikarbonat tuzlarının 
yetersizliğine bağlı olabileceği düşünülmektedir. 
Kaba yem ağırlıklı beslenen hayvanlar, bazı mineral 
maddeleri yeterli düzeyde almalarına rağmen bazı 
mineralleri yeterince alamamakta ve böylece mine-
ral madde dengesizlikleri ortaya çıkmaktadır. Mine-
ral madde yetersizliklerine bağlı olarak verim kaybı, 
iştahsızlık, kıl dökülmesi, kaşeksi, yavru atmalar, 
anemi, pika gibi belirtiler görülebilir. Bazı ineklerde 
subklinik ketozisin belirtilerinden biride pikadır.

Pikanın etiyolojisinde çok çeşitli nedenler rol oyna-
maktadır. Bu nedenlerin başlıcaları; bazı protein ve 
aminoasitlerin yetersizliği, vücudun alkali rezervi-
nin azalması, bazı vitamin ve iz elementlerin yeter-
sizliği, rasyondaki kalsiyum-fosfor oranının denge-
siz oluşu ve fosfor yetersizliğidir.

Toprak yeme alışkanlığı memelilerde pikanın deği-
şik bir formu kabul edilmekle beraber fosfor, sod-
yum, magnezyum, sülfür, bakır, kobalt ve mangan 
gibi bir takım elementlerin eksikliğine bağlı olarak 
meydana geldiği düşünülmektedir. Fosfor yetersiz-
liği pikanın birincil sebeplerindendir. Bunun yanın-
da demir, çinko, kalsiyum ve sodyum yetersizliğinin 
de sebepler arasında olduğu düşünülmektedir.

Sığırlarda makro minerallerden kalsiyum, fosfor, 
magnezyum; mikro minerallerden demir, bakır, iyot, 
mangan, selenyum, çinko ve kobalt gıdada bulun-
ması gereken esansiyel minerallerdir. Özellikle genç 
ve laktasyondaki süt inekleri için bu mineraller çok 
önem taşımaktadır. Hatta bu mineraller gebeliğin 
son dönemindeki süt ineklerinde çok büyük önem 
arz etmektedir.

Pika sonucunda çevredeki cisimleri yalama, toprak 
yeme, yem maddesi olmayan cisimleri yeme, özel-
likle kum, kemik, çöp, dışkı yeme gibi durumlar or-
taya çıkabilir ve bunlara bağlı verim düşüklüğünün 
yanında enfeksiyonlara karşı vücut direncinin düş-
tüğü görülmektedir. Bu durum ilk fark edildiğinde 
hayvanın kondüsyonu iyi olsada sonraları kondüs-
yonu bozulmaya başlar. Bazı hayvanlar deprese ve 
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huzursuzdur. Normal gıdalara karşı iştah çok de-
ğişkendir. Bu değişen iştah sonucunda kıyafet dahi 
yiyebilirler. Bu gibi durumlar hayvanın sindirim sis-
teminde çeşitli bozukluklara yol açtığı için; çeşitli 
sindirim sistemi bozuklukları ve sonucunda giderek 
zayıflama ortaya çıkar. Tıpkı aralıklı timpani, bar-
sakların ve ruminasyonun geri dönüşümsüz olarak 
durması gibi. Dışkı daha kuru ve katıdır.

Genel olarak merkezi sinir sistemi bozuklukları ve 
hatta ketozisin sinirsel formunda pikada ortaya 
çıkabilir. Kesici, delici yabancı cisimlerin yenmesi 
sonucu retiküloperitonitis travmatika (RPT) orta-
ya çıkabilir. Pika nedeniyle yenmiş olan bu yaban-
cı cisimler ön midelerde travmaya yol açarak kalbe 
kadar ilerleyebilir ve pericarditis travmatika (PT) ol-
gusuna da yol açabilir. Sığırların pikaya bağlı olarak 
ağaç, kemik, çöp, toprak, yün, kadavra gibi mater-
yallerinde tüketilmesiyle botilismus, kurşun zehir-
lenmesi, sindirim sistemi sorunları (Rumen stazisi, 
ostium-reticuloomasi obstruksiyonu vs.) gelişebilir. 
Özellikle RPT ve PT ekonomik açıdan ciddi zaiyatla-
ra yol açması ve verimliliği ciddi anlamda düşürme-
si açısından büyük önem arz etmektedir.

Yetişkin sütçü sığırlarda yabancı cisimlerin yenme-
si sonucunda tekrarlayan rumen timpanisi, genç 
sütçü sığırlarda ve buzağılarda trikobezoar oluşu-
mu ve sonucunda akut rumen timpanisi şekillenir. 
Buna bağlı olarak, iştahta azalma ya da tamamen 
kaybolma, verim kaybı ve hızla canlı ağırlıkta düşüş 
meydana gelir.

Rumen ve retikulumda bulunan yabancı cisimler 
uçucu yağ asitlerinin (UYA) emilimini azaltır ve do-
layısıyla ciddi verim kayıpları yaşanır. Retikulum 
duvarında şekillebilecek olan perforasyon sebebiyle 
bakteriden zengin içerik peritonal ya da pleural boş-
luğa sızarak kontaminasyona yol açarak peritonit, 
plörit ve pnömoniye yol açar.

Pikanın ortaya çıkmasını engellemek için, mineral 
madde eksikliklerine karşı dengeli bir rasyon hazır-
lanmalı, hayvanların önüne yalama taşları konul-
malıdır. Hayvanlar çöplük ve benzeri yerlerde otlatıl-
mamalıdır. Mümkünse tel balyalar kullanılmamalı, 
eğer tel balyalar kullanılıyorsa ayrı bir yerde toplan-
malı, rastgele tarlalara ve gübre içine atılmamalıdır. 
Ahırlarda, yemliklerde tel, çivi gibi yabancı cisimler 
bırakılmamalıdır. Yabancı cisimlerin alınma ihtima-
li fazla olan yerlerde düvelere 16-18 aylık dönemde 
mıknatıs yutturulması için Veteriner Hekime baş-
vurulmalıdır.
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