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TEŞEKKÜR
Ziraat ülkemiz için önemli ve vazgeçilmeyecek bir sektör konumundadır. Ülkemizin
gelişmesi, kalkınması ve dünyada lider ülke olma ülküsünü gerçekleştirmede insanlarımızın
gereksinimlerini yeterli, kaliteli ve uygun fiyatlarla karşılayabilme gücü de önemli olacaktır. Bu
çerçeveden bakıldığında gerçekleştirilen bu etkinliğin ülkeye önemli düzeyde değer
oluşturmasını yürekten dilerim.
Bu kapsamda Biga ve çevresindeki Hayvansal Üretim ve dolayısıyla Tarım, Sığır
Yetiştiriciliği özelinde ele alınmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada; konunun yetiştirme, ıslah,
besleme, sağlık koruma, toprak - bitki – hayvan ilişkileri, halk sağlığı, çevre, davranım, işletme
ekonomisi ve pazarlama gibi kısımları, multidisipliner çerçevede Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesinin farklı birimlerdeki değerli bilim insanlarının katkılarıyla yürütülmüştür. İlave
olarak; özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü’nün değerli personeli, Biga
Ziraat Odası ve Çanakkale Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başta olmak üzere tarım ile ilgili
STK örgütleri temcilcileri, ilgili sanayi kurumu temcilcisi ve yetiştirici sunumları da çalıştaya
değerli katkılar sağlamıştır.
Çalıştaya tüm destek ve katılımları ile bizleri onurlandıran Çanakakle Onsekiz Mart
Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanlığı’na, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Hayvancılık ve Su
Ürünleri Araştırması Dairesi Başkanlığı’na, ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na, ÇOMÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne, ÇOMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü’ne, ÇOMÜ Ziraat Fakültesinin Zootekni, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi ve
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümleri Başkanlıklarına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe
Müdürlüğü’ne, Biga Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, Biga Ziraat Odası’na, Biga Ticaret
Borsası’na, Çanakkale Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne, Biga Ticaret ve Sanayi Odası’na,
Biga Süt Üreticileri Birliğine, Biga Hay-Koop, Biga Tar-Koop, Biga Kırmızı Et Üreticileri
Birliği’ne ve temcilcilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Son olarak, bu çalıştayın icrasında takdire şayan katkı ve emek ortaya koyan Çalıştay
Yürütme Kurulumuza teşekkür ve takdirlerimi sunar, faaliyetimizin tüm sektörlerimize faydalar
getirmesini dilerim.
Prof. Dr. Feyzi UĞUR
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı
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Biga Sığırcılık Çalıştayı Üzerine,
Hayvansal üretim tarımın vazgeçilmez bir unsurudur. Hayvansal ürünlerin üretimi ve
tüketimi ile temelde; insanlarımızın yeterli ve kaliteli beslenmesi ve çocuklarımızın zihinsel
gelişimlerimizin yeterince sağlanması ve dolayısıyla üretken beyinlerimizin oluşumu
hedeflenmektedir. İlave olarak, hayvancılığın ülke ekonomisine olan katkıları da üst düzeydedir.
Ülke hayvancılığımız genel olarak sığırcılığın hakim tür olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu haliyle,
Sığırcılığın Biga’da konuşulması ve tartışılmasının ülkemiz için ne derece önemli olduğu
konusu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zira; Biga; ülkemizde sığırcılık denildiğinde akla
gelen ve bunu sürdürme niyetinde olan bir yöre durumundadır. Buradan elde edilecek önemli
bulgular ülkemizdeki sığırcılığın kalkındırılmasında değerli katkılar üretecektir. Ayrıca; bu
çalıştayın düzenlenmesine katkı veren kurumların çeşitliliği ve özellikleri incelendiğinde; birlikte
çalışma ve hareket etme, sorunlara ortak çözüm üretme ve kaynakları birlikte verimli kullanma
kültürünün önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Bu çalıştayda; sığırların bakım,
besleme, ekonomi ve sağlık koruması gibi konuların, farklı disiplinlerdeki bilim insanları,
yetiştiriciler, ilgili STK temsilcileri ve diğer ilgililerin bir arada olduğu bir ortamda tartışılması,
değerlendirilmesi ve sorunlara birlikte kalıcı çözümler üretilmesi ve bu faaliyetin beklentileri
karşılayan bir ortamda sürdürebilir kılınması hedeflenmiştir. Biga Sığırcılık Çalıştayının tüm
ilgililerine hayırlı olmasını ve buradan çıkacak değerli bulguların ülkemize katkı sağlamasını
beklediğimizi belirtir ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.
Prof.Dr. Feyzi UĞUR
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı
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Hayvancılık Çalıştayına hoşgeldiniz.
Bu hayvancılık çalıştayını önemsiyoruz. Bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacağına
inanıyoruz. Bu çalışma ile üniversite camiası ve reel sektör işbirliğine katkı sağlamayı
amaçladık. Bunun diğer çalışmalara örnek olmasını diliyorum. İlimizde böyle bir potansiyel
vardır. Biz İl Genel Meclisi olarak ilimizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasına öncülük
etme görevini burada da sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Burada tarımı ve hayvancılığı
özellikle önemsiyoruz. Tarım ve hayvancılığın önemli yerlere gelmesi ve hak ettiği değeri
bulması açısından her alanda Rektörümüz ve Ziraat Fakültesi dekanımız Prof.Dr. Feyzi Uğur ile
sürekli çalışıyoruz. Bu çalıştay buna bir örnektir. ileriki zamanlarda bu tür örnek çalışmalarımız
devam edecektir.
Sonuç olarak çalıştayın düzenlenmesine katkı sağlayan kişi ve kurumları ve özellikle
katılım sağlayan tüm konukları en derin saygılarımla selamlarım.
Ali Rıza TEKİN
İl Genel Meclisi Başkanı
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Biga Sığırcılık Çalıştayı
Hayvan yetiştiriciliği tarımsal üretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü hayvansal üretim,
bitkisel tarımdan elde edilen ürünlerle yapılabilmektedir. Yani hayvancılık tarımsal üretimdeki
entegrasyondur. Ülkemiz topraklarının daha verimli kullanılması ve Türk Çiftçisin refahının
arttırılması doğrudan hayvansal üretimin arttırılmasına bağlıdır. Çünkü yılda bir veya iki kez gelir
sağlayabilen Türk çiftçisi, ancak bu sayede sürekli gelire ulaşabilir.
Tarım adeta yeniden keşfedilen bir alan olmuştur. Tarım sektörü, tarihsel gelişim sürecinde
üstlendiği işlevleri sürdürüyor olmanın yanında yeni roller de üstlenmektedir. İşte bu noktada da,
Üniversiteler en önemli yerde bulunmaktadırlar. Üniversitelerin ülkemize katkıları sadece
bulundukları şehirlerde öğrencilerin ve personellerinin harcamalarıyla olmuyor. Yapılan bu tür
çalışmalar aslında en anlamlı katkıyı sağlamaktadır. Üniversiteler bulunduğu bölgeye sosyoekonomik bilgi birikiminin artması anlamın da katkı sağlıyorsa en önemli işlevini yerine getiriyor
demektir.
Toplumlar bugüne dek tarım-hayvancılık, ticaret ve en sonunda da sanayi toplumları
evrelerinden geçmiştir. Fakat günümüz de tek gerçek kalmıştır oda “Bilgi Toplumu’nda
olduğumuzdur”. “Bugün bilgi toplumundayız, sanayi için de, teknoloji için de, tarım için de,
hayvancılık için de bilgiyi kullanmak zorundayız. Bu çalıştaylada yaptığımız bilgiyle konuyu
harmanlayıp kullanıcıların sorunlarını çözmek, bu çok iyi bir fırsat. “Sığırcılık” da bilgiyle
yapıldığında çok daha verimli, sağlıklı, kaliteli sonuçlara ulaşabiliriz.
Çalıştayımızın Biga gibi ülkemizin sayılı verimli toprakları arasında yer alan hatta
hayvancılık dendiğinde ilk akla gelen bölge olmasına rağmen, ne yazık ki eldeki veriler bu ilçenin
potansiyelini gerçek anlamda değerlendirilmediğini gösteriyor. Çanakkale de modern teknikler
tarımın çoğu alanında en iyi şekilde kullanılıyor. Fakat bu bile tek başına yeterli değildir. Dünyadaki
bilgi birikiminin oldukça rafine haline geldiğini görüyoruz, bununla bağlantılı olarak bizim
üreticilerimiz de bu teknikleri bilgi ile harmanlayıp kullanabildikleri zaman en iyi sonuca
ulaşabileceklerdir. Bilim dünyası, meslek odaları, STK’lar, üreticiler birleşmelidir. Eğer bu birleşme
sağlanırsa bu rakamlar yükselecektir.
Ülke genelinde Tarıma çok ciddi katkılar veriliyor. Bu destekler bazen Tarım Bakanlığının
teşvikleri olarak, bazen bir proje olarak, bazen banka kredileri olarak verilmektedir. Fakat kabul
etmek gerekir bu destekler her zaman doğru kullanılamamaktadır. Verilen bu destekleri, en uygun
şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bu noktada eksik kalıyoruz. Aldığımız tüm destekleri,
kredileri yine mesleğimize yatırmalıyız ki mesleği güçlendirebilelim. Üniversitelerimizdeki bilim
insanlarının araştırma yapmak dışında kamuoyunu aydınlatmakta en önemli görevlerindendir. Bugün
birçok fakültemizde olduğu gibi Ziraat Fakültesi’nde de köy köy, ilçe ilçe geziliyor, üreticinin, sektör
çalışanlarının sorunları dinleniyor ve çözüm üretiliyor. Gerçekleştirilen çalıştayda bunun en önemli
göstergelerinden bir tanesidir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi her türlü çalışma için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.
Çanakkale ilinde üretim yapan herkes üniversiteyi kullanmalı, merkezlerimizi, araştırma
laboratuvarlarımızı, bilimsel çalışmalarımızı kullanmalı, bizler siz talep ettiğiniz sürece üzerimize
düşenden fazlasını yaparız. Şunu da belirtmek isterim ki Çanakkale bölgesindeki birinci derecede
önemli olan ürünlerimiz var bu ürünlerle ilgili bu tür çalıştaylar her yıl düzenlenmeli.
Bu kapsamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İl Genel Meclisi ve STK ların işbirliği
ile Çanakkale yöresindeki Sığır Yetiştiriciliğinin mevcut durumunun belirlenerek sektöre ait
sorunların saptanması ve çözümüne yönelik hedeflerin oluşturulması için düzenlenen “Biga Sığırcılık
Çalıştayı” ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına önemli katkılarda bulunacaktır.
Prof.Dr. Sedat LAÇİNER
Rektör
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MÜJDE ÇETİNER, ZİRAAT Y. MÜH.
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SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESİ

DR. HANDE IŞIL AKBAĞ
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YEMLER VE RASYON

PROF.DR. KEMAL ÇELİK
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DOÇ.DR. AYNUR KONYALI
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DOÇ.DR. AKIN PALA

12.40-12.50

SIĞIRLARDA BARINMA

PROF.DR. LEVENT GENÇ
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13.00-13.30

SORU-CEVAP

13.30-14.30

ÖĞLEN YEMEĞİ

14.30-17.00

2.OTURUM: SAĞLIK KORUMA, HAYVAN REFAHI, ÇEVRE

OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. METEHAN UZUN

14.30-14.40
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HASTALIKLARA YÖNELİK DEĞERLENDİRME SUNUMU

YRD.DOÇ.DR. AHMET UZATICI

14.50-15.00
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ÖĞR.GÖR. ERTUĞRUL BİLGÜCÜ
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SAĞLIK, HASTALIK VE TOPLUM İLİŞKİSİ

DOÇ.DR. AHMET ÜNVER

15.30-15.40

TOPRAK-BİTKİ –HAYVAN İLİŞKİLERİ

YRD.DOÇ.DR. CAFER TÜRKMEN

15.40-16.50

ATIK YÖNETİMİ

DOÇ.DR. ÜNAL KIZIL

16.50-16.00

ATIK VE ÇEVRE

DOÇ.DR. MURAT YILDIRIM

16.00-16.10

ÇEVRE VE HAYVAN REFAHI

YRD.DOÇ.DR. CEMİL TÖLÜ

16.10-16.45

SORU-CEVAP

16.45-17.00

ARA

17.00-19.00

3.OTURUM:SIĞIR VE ÜRÜNLERİNİN EKONOMİSİ

17.10-17.20

BİGA’DA FİYAT PROBLEMLERİ

ARİF ÖDÜL, ZİRAAT MÜH.

17.20-17.30

BİGA’DA YEM SANAYİ VE SORUNLARI VE BEKLENTİLERİ

OĞUZ DURMUŞ, ZİRAAT MÜH., ABALIOĞLU YEM

17.30-17.40

BİGA’DA KOOPERATİFLEŞME VE SORUNLARI

ÖĞR.GÖR. MURADİYE Ö. ÖDÜL

17.40-17.50

SÜT SANAYİ VE SORUNLARI

MEHMET ALİ AĞAR, GIDA MÜH., TEK SÜT

17.50-18.10

DEĞERLENDİRME SUNUMU, MALİYET VE KARLILIK

DOÇ.DR. DUYGU AKTÜRK

18.10-18.20

SÜT POLİTİKASI VE SÜRDÜREBİLİRLİK

DOÇ.DR. SİBEL TAN

18.20-19.00

GENEL DEĞERLENDİRME
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YETİŞTİRME, BESLEME VE
SÜRÜ YÖNETİMİ
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SIĞIRCILIK VE BİGA ÇALIŞTAYI
Prof.Dr. Feyzi UĞUR
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Giriş
Et ve süt gibi ürünlere karşı olan talebi karşılamada son derece önemli fonksiyonu olan sığır,
dünyanın hemen her yerinde yetiştiriciliği yapılan bir hayvan türüdür. Sığır dünya süt üretiminin % 87.5 % 89.5'ini, et üretiminin ise % 25' ini tek başına sağlamaktadır. Ayrıca, Türkiye toplam süt üretiminin %
87.5 ve toplam kırmızı et üretiminin % 50' sinin sığırdan sağlandığı bilinmektedir. İlave olarak
ülkemizdeki hayvansal kaynaklı protein üretiminin çok önemli bir kısmı da sığırlardan karşılanmaktadır.
Dolayısıyla sığırcılık faaliyeti ülke tarımı için son derece önemli ve amiral gemisi kapsamındaki bir
faaliyet konumundadır.
Sığır yetiştiriciliği denilince akla gelen yörelerden bir tanesi de Biga olmaktadır. Bunun çok
çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunlar belli oranlarda aşağıda farklı sunumlarda ifade edilecektir. Ayrıca,
Biga’da ortaya konulan bir takım bulguların ülke kapsamındaki uygulanabilirliği olacaktır.
Öncelikle Biga’nın sığır yetiştiriciliği ile ilgili olarak mevcut durumunun ortaya konulmasının
gerekli olacağı düşüncesiyle bahsedilen konuda yapılan bir anket çalışmasının sonuçlarını sunmak önemli
görülmüştür. Konu aşağıdaki satırlarda arzedilmiştir.

Biga Sığırcılığı
Aşağıda Biga sığırcılığı ile ilgili olarak yapılan bir anketin sonuçları ve elde elde edilen
bulgularla ilgili ortaya konulan bazı yorumlar sıralanmıştır. Araştırmanın materyalini Çanakkale
ili Biga ilçesinde sığırcılık üretim faaliyetine yer veren 814 işletmeden basit tesadüfî örnekleme
yöntemi ile seçilen 97 örnek işletmelerden anket yoluyla toplanan veriler oluşturmuştur. Örneğe
çıkan işletmelerin sahipleri ile yüz yüze yapılan anket ile işletmenin sığır üretim faaliyeti ile
ilgili aşım, gebelik, doğum, büyütme dönemleri ile hayvan sağlığı konularında bilgiler toplanmış
ve bu bilgiler değerlendirilmiştir. Veriler oransal (%) olarak sunulmuştur.
Çalışmada, öncelikle işletmelerdeki hayvan sayılarının durumu ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Toplam sığır sayısı, 4-10, 11-20, 21-50 ve 51-80 olanların oranları sırasıyla, % 21,
% 54, % 22 ve % 3 olarak bulunmuştur. Konuya sağılan inek açısından bakıldığında, sağılan
inek sayısı 2-5, 6-10, 11-23 olanların yüzdelerinin sırasıyla, % 32, % 57 ve % 11 olduğu tespit
edilmiştir. Bu bulgulara göre, işletmelerin sahip oldukları sığır sayıları bakımından Türkiye
ortalamasının üstünde oldukları görülmektedir. Araştırmada, işletmelerin sahip oldukları
sığırların Siyah Alaca, Sarı Alaca, Esmer ve Yerli Sığır ırkları açısından dağılımının sırasıyla, %
87, % 6, % 3 ve % 4 olduğu tespit edilmiştir. Veriler incelendiğinde, Siyah Alacaların ırk
dağılımı anlamında baskın olduğu ve yerli ırk oranının son derece düşük olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada, Biga’ da sığır yetiştiriciliği yapan işletmelerin temel yetiştiricilik
konusundaki genel durumlarının ortaya konulması da amaçlanmıştır. Bu anlamda temel
uygulamalardan bir tanesi buzağıların doğumdan hemen sonra gereksinim duydukları ağız
sütüdür. Yetiştiricilere, doğumdan sonra buzağılara ağız sütü verilmesi anlamında bilgi sahibimi
siniz? sorusunun karşılığı olarak, evet şeklinde cevap verenlerin oranı % 91, hayır diyenlerin
oranı % 9 olmuştur. Bu durumda yetiştiricilerin ağız sütü (kolostrum) beslemesi konusunda
duyarlı oldukları söylenebilir. Ardından yetiştiricilere, ağız sütü buzağılara ne zaman
verilmelidir? sorusu sorulmuştur. Bu sorunun cevabı olarak, buzağılar doğar doğmaz, hemen
diyenlerin oranı % 90 bulunmuştur. Ağız sütünden beklenen faydaların görülebilmesi için
zamanlama son derece önemlidir. Bu anlamda muhatap kitlenin konunun bilincinde olduğu
görülmüştür.
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Buzağıların sütle beslenmesinde hangi sıvı yemi kullanıyorsunuz? şeklindeki bir soru
sorularak buzağıların beslenmesinde kullanılan ürün tercihi öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu soruya
cevap olarak, süt ikame yemi diyenler % 12, tam yağlı süt diyenler % 88 bulunmuştur.
Buzağıların sütten kesimi konusu yetiştiricilikte önemli bir konudur. Ayrıca, buzağıların sütten
kesimi hayvanın gelişiminde ve performansında kritik olabilecek bir süreçtir. Dolayısıyla,
hayvanların sütten kesimini başarıyla gerçekleştirmek önemlidir. Yetiştiricilerin bu anlamdaki
durumunu ortaya koymak için, buzağıları kaç günlük yaşta sütten kesiyorsunuz? şeklinde bir
soru sorulmuştur. 35-74 gün, 75-90 gün ve 91 ve fazlası diyenlerin oranları sırasıyla, % 18, %
74, ve % 8 bulunmuştur. Görüldüğü üzere yetiştiricilerin önemli bir kısmı buzağılarını yaklaşık
üç aylık yaşta sütten kesmektedirler. Bu uygulamanın kabul gören bilimsel verilere göre doğru
olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Dolayısıyla, buzağıların sütten kesim yaşlarının biraz daha
azaltılması ve yaklaşık beş haftalık sürelere getirilmesi sağlanmalıdır. Bir buzağının günde
içmesi gereken süt miktarına karar vermek konusu da yetiştiricilikte önemli bir konudur. Ankete
katılan yetiştiricilerin % 62’ si bir buzağının günde 3-5 kg, % 38’ si 6-10 kg süt içmesi gerektiği
konusunda görüş bildirmişlerdir. Bir buzağının günde 6-10 kg süt tüketmesi sağlıklı ve
ekonomik bir uygulama değildir. Ancak, ankete katılanların % 38’i bu uygulamayı tercih
etmektedirler. Dolayısıyla, yetiştiricilerin buzağıların süt tüketimi ve sütten kesimi konusunda
bilgilendirilmesi yerinde olacaktır.
Düvelerin ilk defa damızlıkta kullanılmalarına karar vermek sığır yetiştiriciliğinde önemli
bir süreçtir. Bu anlamda yetiştirilen ırklara, üretim hedeflerine göre farklılık gösterebilen değişik
uygulamalar olabilmektedir. Geneldeki uygulama hayvanların belli bir yaşa geldiklerinde istenen
bir canlı ağırlıkta tohumlanmalarıdır. Bu çalışmada, ankete katılan yetiştiricilerin % 57’si
düvelerin ilk defa tohumlanmalarında ağırlık ve yaş faktörünü birlikte değerlendirdiğini
bildirmişlerdir. Buna ilave olarak, düvelerin ilk defa tohumlanmalarında sadece ağırlık ve yaşı
dikkate aldıklarını bildirenlerin oranı sırasıyla, % 2 ve % 41 bulunmuştur.
Doğumlarını gerçekleştiren ineklerin zamanında başarıyla tohumlanmaları önemlidir.
Buzağılamadan sonra ineklerin tohumlanmalarının gecikmesi servis periyodunu ve dolayısıyla
buzağılama aralığını uzatmaktadır. Araştırmada, doğumunu yapan inekleri gebe bırakmak için
doğumdan kaç gün sonra tohumluyorsunuz? sorusuna karşılık olarak yetiştiricilerin % 60’ı 20-60
gün, % 38’i 61-90 gün, % 2’si 91-120 gün şeklinde cevap vermişlerdir. Yetiştiricilerin % 88’i
yapay tohumlama, % 12’si doğal aşımı tercih etmektedirler. Yetiştiricilerin yapay tohumlama
tercihleri olumlu karşılanabilecek bir sonuçtur. Ayrıca, servis periyodu olarak yaklaşık 90 günlük
sürenin yeterli olabileceği de unutulmamalıdır.
İşletmenizde ihtiyaç fazlası inekler olduğunda sürüde tutacağınız hayvanları hangi
kriterlere göre belirliyorsunuz? sorusuna karşılık olarak ankete katılanların % 69’u hayvanların
kendi verimleri şeklinde cevap vermişlerdir. Bunların dışında, dış görünüş, kendi verimi-dış
görünüş, akraba verimi diyenlerin oranı sırasıyla, % 7, % 7, ve % 10 olarak gerçekleşmiştir. Bu
konuda bilgim yok diyenlerin oranı % 2 olmuştur. Bu bulgular dikkate alındığında,
yetiştiricilerin seleksiyon anlamında belli ölçülerde dikkatli olmaya çalıştığı şeklinde bir
değerlendirme yapılabilir.
İlgili araştırmada, yetiştiricilerin sürülerindeki inekleri kaç yaşına kadar ellerinde
tuttukları yönündeki durumları da incelenmiştir. Ankete katılanların, % 52’si ineklerini 8-10
yaşına kadar elde tuttuklarını bildirmişlerdir. Buna ilave olarak, ankete katılan yetiştiricilerin
sırasıyla, % 35 ve % 12’ si yine sırasıyla, 5-7 ve 11-15 yaşına kadar ineklerini elde tuttuklarını
ifade etmişlerdir.
Doğumla birlikte laktasyon başlar, ardından süt üretimi dönemi ve sonrasında inekler
kuruya çıkartılır ve sonuçta doğum gerçekleşir. İneklerin kuruya çıkartılması önemli bir süreçtir.
Hayvanların kuruya çıkartılması anlamında da farklı uygulamalar söz konusudur. Bu araştırmada
ankete katılan yetiştiricilerin tamamı ineklerini kuruya çıkarttığını bildirmiştir. Bununla birlikte
kuruya çıkartma anlamında farklı sürelerin uygulandığı tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına
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göre, 60 gün kuruda bırakanların oranı % 55, 61-75 gün arasında kurada bırakanlar % 19, 75-90
gün kuruda bırakanlar % 26 bulunmuştur. İneklerin kuruda bırakılması anlamında genelde kabul
gören süre 60 gündür. Ankete katılanların çoğunluğunun bu süreye uyduğu söylenebilir. Bununla
birlikte 60 günden daha fazla sürelerde kuruda bırakmayı tercih edenlerin oranı da dikkate değer
bir bulgudur. Konu analiz edilmelidir. Ayrıca, bilinmelidir ki, son yıllarda 60 günlük sürelerin de
daha altındaki kuruda kalma sürelerinin tavsiyesi tartışılmaktadır.
Biga’daki süt sığırı yetiştiriciliği genelde ortaya koyduğu süt üretim seviyesi bakımından
başarılı olarak kabul görmektedir. Ankete katılanların % 78’i günde 20-30 kg, % 22’si günde 14-18
kg süt sağdıklarını bildirmişlerdir. Bu bulgular, Biga’da yetiştirilen süt sığırlarının verim
düzeylerinin Türkiye ortalamasının üstünde olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, üretim seviyesi
olarak ortaya konulan bir değer aynı zamanda da karlılık ölçütü değildir. Dolayısıyla, yüksek üretim
değerine sahip olmak önemlidir. Bununla birlikte, bu üretimi en az girdiyle elde etmek de aynı
şekilde önemlidir.
Ankete katılanların % 67’si kaba yem kaynağı olarak samanı, % 33’ü ise yulaf, yonca ve
yulaf gibi yemleri tercih ettiğini ifade etmişlerdir. Kaba yem kaynağı olarak kullanılacak sadece
samanla yukarıda bahsedilen verim seviyesine ulaşmak mümkün değildir. Dolayısıyla, üreticilerin
samanın yanında diğer yem kaynaklarını da kullanma ihtimalleri göz ardı edilmemelidir.
Yetiştiricilerin % 77’ si kesif yem olarak fabrika yemi kullanmakta, geriye kalan % 33’lük kesim ise
değişik tahılların karışımından oluşan kesif yem kullanmayı tercih etmektedir. Ankete katılanlara
kaba ve yoğun yem kaynaklarının seçiminde en önemli kriter olarak neleri düşünüyorsunuz?
şeklinde bir soru da sorulmuştur. Bu soruya cevap olarak yetiştiricilerin % 73’ü kalite ve besleme
değeri, % 27’si fiyat cevabını vermiştir.
İşletmelerde hayvanlara ait her türlü bilginin kayıt altına alınması önemlidir. Aksi halde,
ekonomik bir yetiştiricilik yapılamayacağı gibi hayvan ıslahının da gerçekleşmesi mümkün olmaz.
Ankete katılanların % 52’si, hayvanlara ait bilgileri herhangi bir deftere ve ya karta işliyor musunuz?
sorusuna hayır, % 48’i evet cevabını vermiştir. Bu sonuç önemlidir ve bu konuda kesinlikle bir
ilerleme sağlanmalıdır.
Ankete katılanlara, sizce sığırcılığın en önemli problemi nedir? diye bir soru da sorulmuştur.
Bu soruya cevap olarak, % 71’lik kesim, yem fiyatının yüksek süt fiyatının düşük olmasını ön plana
çıkarmıştır. Yem bitkisi üretim alanı eksikliğini belirtenlerin oranı % 8’dir. Ayak ve meme
rahatsızlığı diyenlerin oranı % 8’dir. Bunların dışında barınak ve bakım problemini dile getirenlerin
oranı % 13 olmuştur.
Sonuç ve Değerlendirme
Anket sonuçları bir arada değerlendirildiğinde Biga’daki sığır yetiştiriciliği ile ilgili olarak
yapılabilecek çalışmaların olduğu açıktır. Örneğin buzağıların sütten kesiminde uygulanan süre
oldukça yüksektir. İneklerini 60 günden daha fazla sürede kuruda bırakan yetiştiricilerin oranı hiç de
az değildir. İşletmelerde gerekli bilgilerin kayıt altına alınması ile ilgili olarak hala sorunlar
bulunmaktadır. İneklerin laktasyon dönemlerine göre farklı koşullarda beslenmesi gerektiği
konusunda bilgi sahibi olmayanların oranı oldukça yüksektir. Yine bölgede görülen en büyük
problemlerden bir tanesi ineklerden yılda bir buzağı alınması konusunda yaşanan sorunlardandır.
Sığır yetiştirme, besleme ve sürü idaresi konusunda tespit edilen problemler aşılabilir
türdendir. Önemli olan problemin tespiti ve konunun üstüne ısrarla gidilmesi ve gerekli mühendislik
uygulamalarının yerine getirilmesidir. Aşağıda bu anlamda bu çalıştayda 1. Oturumda yer alan PPT
sunumlar yer almaktadır. Bu sunularda, öncelikle Biga Hayvancılığı ile ilgili sunumlara öncelik
verilmiş olup, ardında eğitici yöndeki farklı alandaki bilim insanlarınca ortaya konulan sunular yer
almıştır. Ardından, yine birinci oturum kapsamında ortaya konulan bazı görüş ve fikirlerin bilimsel
makale şeklinde yer aldığı bilgilendirme yazıları görülebilecektir.
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BUZAĞI, DANA VE DÜVE YETİŞTİRME
Prof.Dr. Feyzi UĞUR
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi
Buzağı Yetiştirme
Süt sığırlarında ilk buzağılama ırklara göre değişmekle birlikte genelde 24-36. aylık yaşlarda
olmaktadır. Bu şekilde süt sığırcılığı işletmelerinin en önemli gelir kaynakları olan süt ve buzağı
verimi başlar. Bu gerçek sığırların erken yaş dönemlerinin önemsiz olduğu ve bu dönemlerindeki
bakımın özensiz olmasının bir sorun yaratmayacağı anlamını taşımaz. Aslında, sığırlardan beklenen
verim performansının ortaya konulmasının temelleri ilk aylarda atılmaktadır.
Herşeyden önce hayvanın sağlıklı olması ve ileriki yıllarda hayata tutunabilmesinin ilk
koşulu ileriki kısımlarda da belirtileceği gibi, temel bir ürün olan ağız sütünün alınması ile
sağlanmaktadır. Ayrıca, buzağı, dana ve düvelerinin yetersiz ve aşırı beslenmeleri onların döl verimi
performanslarını ciddi anlamda etkilemektedir. Örneğin ilk altı ayda son derece özensiz bakılmış ve
gerekli gelişimi gösterememiş ya da aşırı yağlanmış bir sığırın düzenli buzağı vermesi
beklenmemelidir. İneklerin süt üretimlerinde onların meme dokularında yer alan süt salgılayan alveol
hücrelerin fonksiyonları bulunmaktadır. Hayvanın alveol gelişiminin fizyolojik ve morfolojik olarak
normal olabilmesinin bir yolu da erken yaşlardaki normal bakım ve beslemeden geçmektedir.
Bunlara ilave olarak gerek süt hayvanlarının ve gerekse et üretiminde kullanılanların yemden
yararlanma yeteneklerinin yüksek olması temel bir fizyolojik ırk özelliğidir. Yine buzağıların erken
yaş dönemlerindeki bakım ve beslenmeleri onların sindirim sistemlerinin gelişimine etki
yapmaktadır. Görüldüğü üzere genç sığırların bakım ve büyütülmeleri sıradan bir program olmayıp
son derece ciddi yaklaşımlarla ele alınmış uygulamaları içermektedir.
Kolostrum (Ağız sütü, Aguz) ve Önemi:
Doğumdan sütten kesime kadar olan dönem buzağının hayatında en kritik olan dönemdir.
Bu dönemde sindirim sistemi bozuklukları, zatürre gibi hastalıklara karşı vücudun direnci oldukça
az, dolayısıyla ölüm oranı yüksek olabilmektedir.
Yeni doğmuş bir buzağının ilk alması gereken gıda kolostrumdur (Ağız sütü). Sağlıklı olarak
doğan bir buzağı doğumdan sonra 30 dk içerisinde anasını emer. Eğer, buzağı doğumdan sonra bir
saat içerisinde anasını emmezse yardım edilerek emmesi sağlanmalıdır. Doğumdan sonra 4 saat
içinde buzağı en az 2 kg ağız sütü almalıdır. Bunun esas yöntemi buzağıların doğumdan sonra ilk 6
saat içerinde doğum ağırlıklarının %5-6’sı kadar ağız sütünü almasıdır. Doğum ağırlığı 40 kg olan
bir buzağının bahsedilen sürede alması gereken miktar 2 kg olacaktır. Buzağıların bir günlük ağız
sütü gereksinimi ise doğum ağırlıklarının %10’u kadar olan miktardır. Doğumdan hemen sonra
anadan salgılanan sütün buzağı tarafından tüketilmesinde buzağının anasını emmesi her zaman için
olumlu sonuçlar vermeyebilir. İneğin memesinden ya da buzağının emme ile ilgili bir probleminden
kaynaklanan bir nedenle sütün gerekli sürede ve gerekli miktarda indirilmesi anlamında sorunlar
olabilir. Bunun için ilk sütün elle sağılıp buzağıya bir biberon vasıtasıyla içirilmesi daha garantili bir
yöntem olmaktadır.
Ağız sütü; besleyeci bir gıda olmasının yanında buzağıyı hastalıklardan koruyacak bağışıklık
maddelerini içermesi nedeniyle de çok önemli bir maddedir. Kolostrum yağ ve laktoz bakımından
çok zengindir. Bunlar genelde buzağının acil yaşam enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Ağız sütü, VitA
ve VitE, B kompleksi vitaminleri ve D vitamini bakımından normal süte kıyaslanmayacak ölçüde
zengindir. A vitamini mikroplara karşı direnç oluşumuna yardımcı olurken, E vitaminin antioksidant
özelliği nedeniyle dokuların korunmasında büyük faydaları vardır. Kolostrum magnezyum sülfat
bakımından da oldukça zengindir. Magnezyum sülfat buzağıların ishal olmasını sağlayarak
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mekonyum kalıntılarının atılmasını sağlar. Ağız sütünde yer bulan tripsin inhibitörleri,
immunglobulinlerin barsaklarda bir süre parçalanmasına engel olarak immunglobulinlerden
buzağıların faydalanmasını sağlamaktadırlar. Bunlara ilave olarak ağız sütü bazı enzimler
bakımından da son derece zengin durumdadır.
Normal sütteki kuru madde oranı %12-13 iken, doğumdan sonraki 6 saat içindeki sütte kuru
madde oranı %22-24 dolayındadır. Bu kuru maddenin üçte birinden fazlasını immunglobulinler
oluşturmaktadır. Ağız sütündeki immunglobulin konsantrasyonu doğumdan sonraki ilk 6 saatten
sonra hızla azalmaktadır.
İmmunglobulinler, antikor taşıyıcısı protein molekülleridir. Başlıca üç tipi vardır. Bunlar:
IgG1, IgM ve IgA’dır. Bunlar içerisinde en fazla bulunanı IgG1’dir. Bu molekül ananın kanından
memelere geçmiştir. Diğer iki molekül kesmen kandan geçmekle birlikte belli oranlarda meme
bezlerinde de üretilmektedirler.
Kolostrumdaki immunglobulin miktar ve kalitesini etkileyen faktörler bulunmaktadır. Yaşlı
ineklerin ağız sütleri bağışıklık maddeleri bakımından daha zengin olabilmektedir. Kuruda kalma
süresi kısa tutulan ineklerin ağız sütleri bağışıklık maddeleri bakımından daha kalitesiz olmaktadır.
Beslenme bozuklukları ve erken doğumlar da ağız sütü kalitesini olumsuz etkilemektedir. Yine
meme hastalıkları kolostrumdaki bağışıklık maddelerinin kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bunlara
ilave olarak ırklara göre immunglobulin kalitesi değişebilmektedir.
İnek, hayatı boyunca hangi hastalıkları geçirmiş ise gebelik döneminde sahip olduğu bütün
antikorları aynen kolostruma geçirir. İnek çevrenin yabancısı ise, kolostrumdaki antikorlar ile
çevredeki mikroflora uyumlu olmayabilir. Bu nedenle gebeliğin sonlarında bir çevreye getirilen
ineklerin buzağıları çok daha fazla risk altındadır.
Doğumdan sonra ilk 6 saat içerinde ağız sütündeki bağışıklık maddelerinden yararlanma
oranı %66, 12-24 saatleri içerinde %12 ve 24.-36. saatlerde %7’dir. Daha önceden de söylendiği gibi
kolostrumdaki antriptik faktörler doğumdan sonraki erken saatlerde bağışıklık maddelerinden
yararlanmayı artırmaktadır. Ayrıca, doğumdan sonra geçen her zaman diliminde buzağının barsak
porları küçüldüğünden bağışıklık maddelerinden yararlanma oranı düşmektedir.
Yeni doğan buzağıların çevrenin olumsuz etkilerine karşı kendini savunmasını güçleştiren
bazı durumlar vardır. Bunlardan birisi, yeni doğan buzağılarda vucut ısısını sabit tutma mekanizması
tam gelişmiş değildir. Az olan enerji rezervleri olumsuz koşullarda hızla tükenir. Bunun için
buzağılara olumlu koşullar sağlanmalıdır. Yetersiz koşullarda kolostrumdaki yağ ve laktoz buzağıyı
korumada ciddi faydalar sağlamaktadır. Savunma sistemleri doğuştan mevcut olmakla birlikte yeterli
değildir. Hayvan hastalık yapan etmenlerle karşılaştıkça savunma sistemleri güçlenmektedir. Yeni
doğan buzağılardaki mukozaların geçirgenliklerinin yüksek olması da mikropların organizmaya
kolay nüfuz etmelerini sağlamaktadır. Yukarıdaki bilgilerin ışığında ağız sütünün buzağı için
önemini bir kez daha vurgulamak yerinde olacaktır.
Bir ineğin ürettiği ağız sütü bir buzağının ihtiyacından fazladır. Bu ağız sütü işletmede süt
içen diğer buzağılara içirilebilir. Bunun için 1 kısım ağız sütü ile 2 kısım süt veya 2 kısım ağız sütü
ile 1 kısım su karıştırılarak bu karışımlar buzağılara verilir. Bu sıvı gıdalar yaklaşık 35-38 0C’ de
buzağılara içirilir.
İhtiyaç fazlası yüksek kaliteli ağız sütleri 1 hafta süreyle buzdolabında saklanabilir. Saklama
süresi bir haftadan fazla olacaksa ağız sütleri 1 yıl süreyle derin dondurucuda depolanmalıdır. Böyle
durumlarda ağız sütlerini 1-2 litrelik kaplara koymak gerekir. Derin dondurucudan çıkartılan ağız
sütleri kesinlikle kaynatılmamalı, sıcak su ve mikrodalga fırınlarda işlem görmemelidir. Dondurulan
ağız sütleri ılık diye nitelendirilebilecek 50 0C’ nin altındaki suda çözdürülmelidir. Aksi durumda
ağız sütünün besleme değeri azalacak ve bağışıklık sağlayacak maddeler yok olacaktır.
Sütle besleme yöntemi:
Buzağıların sütle beslenmesinde temelde iki yöntem vardır. Bunlardan birincisi buzağıların
analarını doğal olarak emmeleridir. Bu yöntem süt sığırcılığında terk edilmiş bir yöntemdir. Bu usul
artık sadece et ırkı sığır yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Buzağıların analarını emmelerine izin
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verilmesi durumunda ineğin memesinin zarar görmesi, buzağının memeden enfeksiyon kapması,
gereğinden fazla süt tüketme ve aşırı süt tüketiminden dolayı bazı organlarda fizyolojik gelişim
bozukluğu gibi sorunlar ortaya çıkacaktır. Günümüz koşullarında ineklerden sağılan sütün veya süt
ikame yemlerinin elden buzağılara içirilmesi şeklindeki yöntemler kullanılmaktadır. Bu durumda
buzağılar analarının yanında kaldıkları 1-2 günlük sürenin dışında anadan ayrılıp farklı ünitelerde
barındırılmaktadır. Bunun için buzağıların kova ya da emzikli kovadan süt tüketmeye alıştırılması
gerekmektedir. Buzağıların süte alıştırılmasında zorluklarla karşılaşılıyorsa buzağı bir gün aç
bırakıldıktan sonra bu işlem uygulanırsa çoğunlukla kovadan süt içmeyi öğrenebilecektir. Bu süreçte
bakıcının hayvanın kovanın içindeki sütü tanıması ve tadması anlamındaki bir gayreti de zorunlu
olmaktadır.
Bazı durumlarda buzağının doğal yöntemler dışında süt tüketmeyi öğrenmesi çok güç
olmaktadır. Bazı durumlarda da buzağının güçsüz ve zayıf olması nedenlerden dolayı anasını
emmesi zorunluluk arzetmektedir. Böyle bir zorunluluk varsa buzağı anasının yanına kontrolsuz
olarak bırakılmamalıdır. Böyle durumdaki bir buzağının günlük süt ihtiyacının 3 kg ve bu buzağının
anasının günlük süt veriminin 10 kg olduğunu kabul edelim. Bu miktar sütün 6 kg’ını arka iki lob, 4
kg’ını ön iki lob sağlayacaktır. Bu örneğe göre ineğin sabah ve akşam arka bir meme başı dışındaki
üç memesi sağılır ardından buzağı anasının yanına salınır ve emmesi sağlanır.
Buzağılara içirilecek günlük süt miktarı:
Buzağıların günde içmesi gereken süt miktarının ne olması gerektiği konusu önemlidir.
Buzağıların günde içebileceği süt miktarı değişkenlik göstermektedir. Yani buzağı günde 3 kg süt
alabileceği gibi serbest tüketime izin verilirse bu miktarın 2-3 kat daha fazla olacağı beklenmelidir.
Yapılan çalışmalarda buzağıların günde içmesi gereken sütün doğum ağırlığının %7-10' u arasında
olması gerektiği yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Genelde uygulanan buzağı doğum ağırlığının %8’i
kadar sütü bir günde buzağıya içirmektir. Diyelim 40 kg doğum ağırlığı ile doğan bir buzağının sütle
besleme süresince günde içmesi gereken süt 3.2 kg’dır.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda buzağıların doğum ağırlığı esas alınarak saptanan günlük
sütün sütle besleme programı çerçevesinde sabit tutulması daha çok uygulanmaktadır. Bununla
birlikte bazı işletmeler buzağıları haftalık canlı ağırlıkları üzerinden hayvanların süt ihtiyaçlarını
karşılamaktadırlar. Bu uygulama iş gücü ve masraflı olması bakımından tercih edilecek bir uygulama
değildir.
Buzağıların kendileri için tercih edilen uygulamalara tepkileri benzer olmamaktadır. Zaman
zaman buzağıların kuru yeme karşı olan istekleri yetersiz olmaktadır. Bu tür buzağılar günlük olarak
tükettikleri sıvı gıdalar ile yetinerek kesif ve kaba yem tüketme anlamında gereği şekilde gayretli
olmamaktadırlar. Bu sorunu aşmak ve/veya buzağıları kuru yeme geçişini hızlandırmak için sabit
sütle besleme yerine fasılalı diyebileceğimiz bir yetiştirme programı uygulanabilir. Buna göre 5
haftalık sütten kesim programı dikkate alındığında buzağılara, örneğin, 1., 2., 3., 4. ve 5. haftalarda
doğum ağırlıklarının sırasıyla; %8, %8, %10, %8 ve %6’sı oranında süt verilebilir. Oranlar dikkate
alındığında 3. haftadan sonra günlük süt miktarlarının azaldığı görülecektir. Bu durumda açlık
hissedecek olan buzağının kuru yem tüketmesinin teşvik edileceği düşünülmektedir.
Buzağılar için tespit edilen günlük süt miktarı, sütün yavaş yavaş içirilmesinin daha uygun
olacağı bilgisinden haraketle emzikli kovalardan içirilmelidir. Çünkü, sütün hızlı içirilmesi bazı
sindirim bozukluklarına yol açabilir.
Öğün sayısı:
Buzağı beslemede üzerinde durulması gereken bir diğer önemli konu, buzağılara içirilmesi
gereken günlük toplam süt miktarının kaç öğünde verileceğidir. Özellikle iştahsız ve sindirim
problemi olan buzağılarda doğum sonrası ilk günlerde öğün sayısının 2 yada 3 olması, sonraki
günlerde öğün sayısının tek olması tavsiye edilir. Sağlıklı buzağılarda sütle besleme süresince öğün
sayısının tek tutulmasının buzağı yetiştiriciliğinin ekonomik olması bakımından tavsiye edilebilir bir
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uygulama olduğu bildirilmiştir. Burada önemli olan konu buzağıların kendileri için saptanan sütü
tüketmeleridir. Bu konuda tek öğün gerekli başarıyı sağlıyorsa 2. veya 3. öğün denenmez. Aksi
durumda buzağı kaç öğünde kendine sunulan sütü tüketebiliyorsa öğün sayısı bu olacaktır. Öğün
sayısının artması büyütme masraflarını artırmasının yanında kuru yem tüketimini de olumsuz
etkileyecektir. Bir diğer ifadeyle buzağıların tek öğün sütle beslenmeleri onların kuru yeme geçiş
hızını artırmaktadır.
Su tüketimi:
Buzağıların süt içmeleri ve sütün de önemli bir kısmının su olması onların su tüketimin
engellememelidir. Bilindiği üzere süt direkt olarak işkembeye uğramadan doğrudan abomasuma
gitmektedir. İşkemdeki mikrobiyal aktivite için su gerektiğinden ve ilave olarak diğer metabolik
aktivitelerin yerinde olabilmesi için buzağı doğduğu ilk haftadan itibaren su tüketmelidir. Su
buzağının kuru yem tüketimini de teşvik edecektir. Su buzağıların önünde sürekli tüketebileceği
şekilde bulunmalıdır. Suyun öğünler şekilde verilmesi tavsiye edilmemektedir. Suyun gün içerisinde
bir iki öğünde buzağılara sunulması sindirim bozukluklarına yol açtığı gibi suyun hızlı
tüketilmesinden kaynaklı karın sarkmalarına da sebep olmaktadır.
Sütten kesim süresi:
Buzağıların belli bir süre süt ve ya süt benzeri sıvı gıda maddeleri ile belli bir süre
beslenmeleri zorunludur. Zira, buzağının rumen sistemi sıvı gıda dışında yem meddelerini büyük
oranda değerlendirmeye hazır değildir. Doğumda rumen – retikulum, omasum ve abomasum oranları
sırasıyla; %38; %13 ve %49 iken, bu oranlar 4. haftada; %52, %12 ve %36, 8. haftada: %60, %13 ve
%27 olmaktadır. Görüldüğü üzere haftalarla birlikte rumen ve retikulum gelişmekte, buna karşın
abomasum küçülmektedir. Rumen ve retikulum belli oranlarda geliştikten sonra buzağıların
yiyecekleri yem kuru yemler olmalıdır. Kuru yemler hem ucuz hem ruminantların doğasına uygun
olmaktadır. Haftalar ilerledikçe fazla miktarda verilen süt hayvanın kuru yem gereksinimini
karşılamaktan uzak kalacaktır. Ayrıca, buzağılara gereğinden fazla sütün uzun süreler verilmesi
onların başta rumen gelişimi olmak üzere bazı fizyolojik gelişimlerini olumsuz etkileyecektir.
Örneğin uzun süreler yüksek miktarda süt alan buzağıların demir eksikliği belirtileri göstermeleri
normal olacaktır. Ayrıca, buzağıların gereğinden fazla süt tüketmeleri işletme ve dolayısıyla ülke
ekonomisi bakımından da zarar oluşturacaktır. Yapılan bilimsel çalışmalarda buzağıların yaklaşık 5
haftalık yaşlarda başarıyla sütten kesilebileceği saptanmıştır.
Kuru yem tüketimi:
Buzağılar yaklaşık bir haftalık olduklarında önlerinde buzağı başlatma yemi ve kaliteli kaba
yem bulundurulmalıdır. Buzağıların kısa sürede kesif ve kaba yem tüketmeleri ve mümkün olan en
kısa süre içerisinde sütten kesilmeleri sağlanmalıdır. Bunun için kuru yem tüketmeye karşı isteksiz
olan hayvanların adı geçen yem maddelerine alışmaları için yetiştirici buzağılara belli bir zamanını
ayırmalıdır. Özellikle erken yaşlarda buzağının kesif yem tüketmesi son derece önemlidir. Yapılan
çalışmalarda kesif yem tüketiminin rumen ve papilla gelişimine son derece değerli katkılar yaptığı
tespit edilmiştir. Buradan kaba yemin önemsiz olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Kaba yem de
hayvanların gelişimi için önemlidir. Özellikle rumenin kas gelişimi anlamında kaba yemin faydalı
katkıları vardır. Bununla birlikte kaba yem tüketimi buzağının kesif yem tüketimini olumsuz
etkilememelidir.
Buzağılar doğumdan sonraki haftalarda daha çok süt tüketme eğilimindedirler. Dolayısıyla
yemliklerinde kuru yemler olsa da onu tüketmede sorunlar yaşayabilirler. Bu yüzden yetiştirici bir
miktar yemi eliyle buzağının ağzına bırakma ve onu koklama ve yemesini sağlama bakımından belli
bir süre buzağıya yardım etmelidir. Bunu yaparken de buzağının aşırı zorlanması ve yemin hayvanın
solunum organlarına kaçması bakımından da dikkatli olunmalıdır. Benzer şekilde kaba yeme de
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hayvan alıştırılmalıdır. Buzağıların ilk haftalardaki yem tüketimleri sınırlı olduğundan gereğinden
fazla yem verilmemeli ve yemler günlük olarak değiştirilmelidir.
Sütten kesime kadar olan dönemde yüksek protein içerikli (%18 Ham Protein) buzağı
başlangıç yemi ve kaliteli kaba yem (tercihan baklagil kuru otu) serbest olarak verilmelidir. Sütten
kesime kadar olan dönemde besleme değeri daha düşük olan buzağı büyütme yemi
kullanılmamalıdır. Baklagil kuru otu olarak en çok tercih edilen yınca kuru otudur. Yonca kuru otu
erken dönemde biçilmemelidir. Buzağılara saman gibi kalitesi çok düşük kaba yemler
verilmemelidir. Zira bu tür yemler düşük karınlı ve gelişmemiş buzağıların oluşumuna sebebiyet
verir. Saman, silaj ve çayır otu gibi yemler rumende fazla yer kaplayacaklarından buzağının kesif
yem tüketimini olumsuz etkilerler. Silaj ve çayır otu gibi kaba yemler 2.5-3. aydan önce
kullanılmamalıdır.
Buzağıların önünde daima temiz su bulundurulmalıdır. Su tüketimi, buzağı başlangıç yemi
tüketimini teşvik ettiğinden büyüme oranı üzerine olumlu etkisi vardır.
Günde 600 - 700 g kesif yem tüketmeleri halinde buzağılar rahatlıkla sütten kesilebilirler.
Yukarıdaki rakam daha çok Esmer ve Siyah Alaca buzağılar için önerilmektedir. Burada buzağıların
en az 2 gün bu miktar yemi tüketmesi istenmektedir. Jerseyler için günde yaklaşık 400-500 g kesif
yemin ardı ardına iki gün tüketilmesi durumundan sütten kesim önerilmektedir.
Yukarıdaki bilgilerin ışığı altında gelişimi ve kesif yem tüketimi normal olan ve herhangi bir
sağlık problemi olmayan buzağılar yaklaşık 5 haftalık yaşlarda başarıyla sütten kesilebilirler.
Sütten kesimden sonra buzağının tüketmesi gereken yem kesif ve kaba yemlerdir. Kaba yem
buzağıların önlerinde serbest miktarda bulundurulur. Sütten kesimden sonra buzağıların ilk
zamanlarda fazla miktarda kesif yem tüketmeleri engellenmeli, buzağıların kesif yeme alıştırılmaları
sağlanmalı ve günlük buzağı başlangıç yemi tüketimi 2 kg.' ın üstüne çıkarılmamaları gerektiği bir
görüştür. Bununla birlikte, buzağıların tüketmesi gereken günlük kesif yem miktarına karar vermede
kaba yem kalitesi de önemli bir kriterdir. Bu anlamda kullanılan kaba yem kalitesi düşük ise,
buzağılar Ad Libitum olara da kesif yem verilebilir.
Süt ikame yemi kullanımı:
Buzağıların sütle beslenmelerinde yetiştiriciliğin ekonomik olması bakımından süt ikame
yemlerinin kullanılması da önerilebilir. Süt ikame yemleri piyasada toz halinde satılan ve
sulandırılarak buzağılara içirilen bir gıda maddesidir. Bir litre suya 100-120 g kadar süt ikame yemi
karıştırılır, hazırlanan bu karışım her bir buzağıya doğum ağırlıklarının %7-10' u oranında verilebilir.
Süt ikame yemi kullanmanın buzağı performansına olumsuz bir etkisi görülmemiştir. Bununla
birlikte süt ikame kullanırken dikkatli olunmalı ve süt ikame yemlerinin besin madde içerikleri
incelenmelidir. Süt ikame yemlerinde ham protein oranı en az %22 olmalıdır. Ayrıca ham selüloz en
fazla %3 olmalıdır. Süt ikame yemi A, D, ve E vitaminleri gibi besin maddelerince de zengin
olmalıdır.
Sütten kesimden sonra büyütme:
Buzağılar, sütten kesimden dört aylık yaşa kadar olan dönemde yaklaşık 600 g canlı ağırlık
artışı sağlayacak şekilde yetiştirilmelidir. Sütten kesimin kritik bir süreç olduğu daha önceki
kısımlarda belirtilmişti. Buna göre, sütten kesimden sonraki ilk 1-2 hafta içinde hayvanda canlı
ağırlık kaybı veya yeterli canlı ağırlık artışını sağlayamama sorunu olabilir. Bu durum herhangi bir
sağlık probleminden kaynaklanmıyorsa endişe etmeye gerek yoktur. Hayvan sonraki haftalarda bu
eksiğini kapatacaktır.
Sütten kesimden sonra buzağıların kesif ve kaba yemlerle beslenmeleri söz konusudur. Sütten
kesimden sonraki birkaç gün buzağıların kesif yem tüketimleri dikkatle izlenmelidir. Süt
tüketiminden uzak kalan bazı buzağılar aşırı kesif yem tüketerek sağlıklarını tehliyekeye atabilirler.
Bunun için sütten kesimden hemen sonra buzağıların önünde kesif yem serbest miktarda
bulundurulmamalıdır. Sütten kesimden sonra buzağıların kaliteli kaba yem tüketimi
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sınırlandırılmamalı, günlük kesif yem tüketimi kaba yemin de kalitesi dikkate alınarak 2 kg ile
sınırlandırılmalıdır. Kaba yem kalitesi düşük ise ve buzağı gelişimi normal değil ise, günlük kesif
yem miktarı artabilir.
Sütten kesimden sonraki süreçte dikkate edilmesi gereken konu rumen gelişimi bakımından
kullanılan kesif yemin kaba yem tüketimini azaltmaması olmalıdır. Ayrıca, kesif yemin fazla
kullanılması büyütme masraflarını artıracaktır. Bunlara ilave olarak hayvanların yağlandırılması da
hem memenin fizyolojik gelişimi ve hem de üreme sağlığı bakımından tavsiye edilmemektedir.
Hayvanların temiz su ihtiyaçları da karşılanmalıdır.
Üç aylık yaştan sonra buzağıların çayır ve meralardan da faydalandırılması sağlanmalıdır.
Hayvanlar 4 - 6 aylık yaş döneminde 600-700 g ağırlık artışı sağlayacak şekilde yetiştirilmelidir.
Buzağı başlangıç yeminin buzağılara veriliş zamanlamasında farklılıklar olabilmektedir.
Kimi işletmeler sütten kesimden sonra buzağı başlangıç yemi yerine buzağı büyütme yemi
kullanmaktadırlar. Bazı işletmelerde de ilk dört aylık yaşta buzağı başlangıç yemi sonra büyütme
yemi kullanılmaktadır. Buzağı başlangıç yemi kullanma durumunda yemin kaliteli olması nedeniyle
hayvanın büyüme performansı olumlu etkilenmektedir. Kullanılan kaba yem yeterli kaliteli değilse
bu eksik lik buzağı büyütme yemi yerine başlangıç yemi kullanarak giderilebilir. Esmer buzağılar
serbest miktarda kuru çayır otu tüketimi yanında günde 2 kg buzağı büyütme yemi tüketmeleri
durumunda 4-6 aylık yaş arasında günde 700-750 g kadar canlı ağırlık artışı sağlayabilmektedirler.
Yine yukarıdaki besleme rejimi uygulandığında sütten kesim altı ay arasındaki günlük canlı ağırlık
artışı yaklaşık 650 g kadar olabilmektedir.
Dana ve Düve Yetiştirme
Süt ırkı sığırların altıcı aydan bir yaşına kadar olan dönemde günde 700 g, 12 aylık yaştan
sonraki dönemde ise günde 600 - 700 g kadar canlı ağırlık artışı sağlayacak şekilde yemlenmeleri
tavsiye edilebilir bir uygulamadır.
Altı aylık yaştan bir yaşına kadar olan dönemde hayvanlara yaklaşık % 15 ham protein
kapsayan kesif yem karmasının verilmesi gerektiği, kaba yem olarak kaliteli baklagil otu kullanma
imkanı varsa kesif yem karmasının proteinin % 10-12 olmasının yeterli olacağı bildirilmiştir.
Bahsedilen dönemde verilmesi gereken günlük kesif yem miktarı, iyi kalite kaba yem kullanılması
halinde 1 - 1.5 kg., normal kalite kaba yem kullanılması halinde ise 2 kg olmalıdır. Bu dönemde
hayvanların çayır ve meradan faydalandırılmaları da sağlanmalıdır. Ayrıca, bahsedilen dönemde
kaba yem olarak silaj da kullanılabilir. Sadece silaj kullanılması durumunda rasyonun Ca, P ve iz
mineraller bakımından dengelenmesi gerekir.
Süt sığırlarının yetiştirilmesi açısından en kolay olan dönem, bir yaşından doğuma 2 ay kalan
döneme kadar olan devredir. Bu yaştaki hayvanların sindirim sistemleri geliştiğinden kaba
yemlerden yeterince yararlanabilirler. Dolayısıyla kaliteli kaba yemlerden hayvanlara serbest
miktarda yedirilme durumu varsa kesif yem kullanmadan hayvanın ihtiyacı karşılanabilir. Ancak,
kullanılan kaba yemin kalitesi düşükse sığırlara günde yaklaşık 1 - 1.5 kg kesif yem takviyesi
yapılmalıdır .Adı geçen dönemde klasik düve yemi ya da mineral ve vitaminlerce desteklenmiş dane
yemler de kullanılabilir. Silaj kullanılma durumu söz konusu ise, hayvanlara verilecek günlük miktar
15-16 aylık yaşta 20 kg' a kadar yükseltilebilir.
Dana ve düvelerin yukarıda bahsedilen şekilde yetiştirilmelerinde, Siyah Alaca ve Esmer
sığırların 14-17 aylık yaşlarda yaklaşık 350 kg olmasınının sağlanması hedef alınmalıdır. Buradaki
temel amaç, sığırların 15 veya 18. ayda yukarıda bahsedilen canlı ağırlıkta damızlıkta
kullanılmalarının sağlanması olmalıdır. Esmer ve Siyah Alaca sığırlar için bazı gelişim bilgileri
aşağıda çizelge 1’ de sunulmuştur.
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Çizelge 1. Esmer ve Siyah Alaca sığırlar ile ilgili gelişim özellikleri
Dönem
Ağırlık
Göğüs çevresi
Cidago yüksekliği
Doğum
42
74
74
1. ay
52
82
79
6. ay
177
127
107
12. ay
317
157
122
18. ay
412
172
129
24. ay
512
187
137
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Çanakkale ilinin % 2,22’si çayır ve meralarla kaplıdır. Türkiye de en az meraya sahip illerin
başında gelmektedir. Bunun yanında hayvancılık önemli geçim kaynaklarından biridir. İldeki
mera varlığının % 40’ı Biga ilçesinde bulunmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bünyesinde mera ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Islah çalışmalarının sonucunda uzun süredir
kullanılamayan meralar otlatmaya açılmış ve verimleri artırılmıştır. Meraların korunması ve
uzun süre verimlerinin sürdürülmesi için meralarda otlatma yönetimi ilkelerine uyulmalıdır. Yani
meralara hayvanlar 15 Nisanda sokulmalı 15 Kasımda çıkarılmalıdır. Bunun yanında yem
bitkileri üretimi en az iki katına çıkarılmalıdır.
1.GİRİŞ
Çanakkale’de halkın geçim kaynakları içerisinde tarım, bunun içerisinde de hayvancılık
önemli bir yer tutmaktadır. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan ilde,
büyükbaş yetiştiriciliği yarı mera, küçükbaş yetiştiriciliği ise tam mera hayvancılığı şeklinde
yürütülmektedir. Çanakkale yüzölçümünün sadece % 2,22’si çayır ve mera alanlarından
meydana gelmektedir. İlin toplam çayır mera alanı 221.536 dekar olup, bunun yaklaşık % 40’ı
Biga ilçesinde (90.534 da) bulunmaktadır. Çanakkale’de bulunan toplam 170.482 baş hayvandan
büyükbaşların % 34’ü, küçükbaşların ise % 9,2’si Biga ilçesinde yer almaktadır. Buna göre
Biga’da 58.098 baş sığır, 36.915 baş koyun ve 13.103 baş da keçi bulunmaktadır. Bu veriler
özellikle büyükbaş hayvan yetiştiriciliği bakımından Biga’nın oldukça önemli bir yere sahip
olduğunu göstermektedir.
Meraların Önemi
Meralar dünyanın birçok yerinde geleneksel hayvancılığın temel yem kaynağıdırlar.
Hayvancılık meralara dayalı yapıldığı oranda ekonomik olmaktadır. Bir hayvancılık işletmesinde
toplam girdilerin % 65-70 kadarını yem giderleri oluşturmaktadır. Dünyada çiftlik hayvanları
yeminin yaklaşık % 70’i bu alanlardan temin edilmektedir (Lund, 2007). Dünya gıda üretiminin
% 16’sı da meralardan sağlanmaktadır (Holechek ve ark., 2004). Meraların bu ekonomik
öneminin yanında, görünüm ve mesire yeri olması, temiz hava sağlaması, kirli havayı
temizlemesi, biyolojik zenginlik kaynağı olması, su toplama havzası olarak taban suyunu ve
akarsularını zenginleştirmesi, yaban hayatı, avcılık ve arıcılık için önemli kaynak oluşturması,
hayvan sağlığının koruyucusu olması gibi çok sayıda yararı mevcuttur. Meralar gerek ürettiği
yemin niteliği gerekse gezinti alanı özellikleriyle hayvanların bütün fizyolojik faaliyetlerinin
düzenli ve kusursuz bir şekilde cereyan etmesine yardımcı olmakta ve bu durumu “mera ahırın
eczanesidir” vecizesi çok güzel açıklamaktadır. Hayvan refahı açısından da meralar
vazgeçilmezdir. Hayvancılıkta, özellikle damızlık yetiştiriciliğinde son derece önemlidir. Bu
nedenle merası bulunmayan bir yerde damızlık yetiştiriciliği akılcı bir iş olarak görülemez.
Ayrıca meralar toprağın verimliliğini artırır ve erozyonu önleyerek toprağı yerinde tutar.
Otlatma
Hayvan beslerken kaba yemler ya hayvanın ayağına götürülür (kuru ot, silaj, hasıl gibi)
ya da hayvan yem kaynağına götürülür (otlatma). Hayvanın yem kaynağına, yani meraya
götürülmesi ile hayvan otlayacağı yemi tercih ederek kendisi için en besleyici olanları tüketmek
suretiyle daha dengeli beslenmiş olacak ve daha kaliteli ürün üretecektir. Aynı zamanda daha
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sağlıklı bir yapıya sahip olacaktır. Bu sebeple çiftlik hayvanlarının beslenmesinde otlatma
vazgeçilmezdir. Meralar bitki örtüleri ve arazi yapıları itibariyle otlatmaya en uygun alanlardır.
Otlatmada mevcut şartlarda üretilen yemin bitki örtüsüne zarar vermeden değerlendirilmesi esas
alınmaktadır. Zira mera yönetimi üretim-tüketim ilişkisinin doğru kurulması ile sağlanmaktadır.
Meralar sürekli olarak üretim yaparken, otlayan hayvanlar da aynı anda bu ürünleri tüketirler.
Bitkinin üretim organı (yeşil dokular) hayvan için de en besleyici bitki kısımlarıdır. Dolayısıyla
hayvan otlatmak suretiyle merayı kullananlar sadece hayvandan elde edeceği geliri değil, aynı
zamanda, hatta ondan daha çok bitkiyi düşünmek zorundadır.
Üretim-tüketim ilişkisinin çok iyi kurulduğunu söyleyemeyeceğimiz ülkemizde,
meraların önemli bir kısmı erken ve ağır otlatılmak suretiyle bitkilere düzenli yaşama şansı
verilmemektedir. Nitekim erken, yani topraklar yaşken yapılan otlatmalarda topraklar sıkışmakta
ve sonrasında yem üretimlerinde ciddi düşüşler yaşanmaktadır. Yaş topraklarda özellikle erken
ilkbaharda genç fideler kökleri ile sökülebilirler. Kontrolsüz otlatmanın devam etmesi sonucunda
zayıflayan bitkiler aşırı çevre faktörleri sonucunda (aşırı sıcak, soğuk ve kurak gibi) meralardan
çekilirler. Hayvanların severek otladığı türlerde azalma, otlamak istemediği türlerde artış
gözlenir. Bunun sonucunda da üretilen yemin kalitesinde düşme meydana gelir.
Otlatma zamanında ve meranın taşıma kapasitesinde yapılırsa, hayvanlar otlayarak mera
bitkilerinin yayılmalarına yardımcı olurlar. Özellikle tohum olgunlaştırmalarından sonra
hayvanların merada gezinmeleri tohumların dökülmesine ve toprağa gömülmelerine imkân
sağlar. Genellikle otlanmayan bitkiler, hafif otlanan bitkiler kadar sağlıklı ve canlı olmazlar.
Yapılan araştırmalarda uygun şekilde otlanan bitkilerin otlanmayanlar kadar, hatta onlardan daha
fazla yem ürettikleri görülmüştür. Benzer şekilde batı ABD’de otlaklarda yürütülen çalışmaları
değerlendiren Lacey ve van Poollen (1981), orta otlatmada korunan meralara göre senelik ot
üretimi artışının % 68 olduğunu hesaplamışlardır. Otlanan bitkilerde olgunlaşma gecikir.
Böylece hayvanlar için önemli olan bitkilerin yeşil yem üretim devresi uzamış olur. Mera
ekosisteminde dışkı ve idrarla besin elementlerinin döngüsü teşvik edilir ve bazı besin
elementleri alınabilir hale getirilir. Aşırı soğuk dönemlerde bitkilerdeki fazla yapraklanma soğuk
zararının artmasına yol açar. Otlama ile bu yaprakların bir kısmı uzaklaştırılarak bitkilerin
soğuktan zarar görme riski azaltılır. Hayvanların otlamaları esnasında bulaştırdıkları salyaları,
bitkilerin daha fazla büyümelerini sağlar (Reardon ve ark., 1974). Bilhassa çalılı ve orman içi
meralarda yapılan otlatmalar ile otsu bitki örtüsünün azalması sonucu yangın tehlikeleri azalır
(Brown, 2002).
Çanakkale’de Yapılan Mera Islahı ve Yönetimi Çalışmaları
Mera kanununun çıkmasından buyana Çanakkale ilinde Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı bünyesinde 13 adet Mera Islahı ve Yönetimi Projesi yürütülmüştür. Bunların toplam
alanı 16.181,4 dekardır. Bunlardan 9 tanesi Biga ilçemizde gerçekleştirilmiş olup toplam 8758,4
da mera ıslah edilmiştir. Proje çalışmalarının Biga’da yoğunlaşması hem en geniş mera
alanlarının ilçede olması hem de köylerin bu projelere sahip çıkmaları ve gerekli destekleri
sağlamalarıdır. Biga’daki meralarda karaçalı ile mücadele edilmiş, yok edilen karaçalının yerine
iyi mera bitkileri ekilmiş ve gübreleme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan ıslah çalışmaları genelde
başarılı olmuştur. Özellikle büyükbaş hayvanların otlayamadığı alanlar otlatmaya açılmış ve
meraların verimi ve taşıma kapasiteleri artmıştır. Fakat sağlanan bu başarının uzun soluklu
olabilmesi, köylerin otlatma yönetimi ilkelerine uymalarına bağlıdır. Aksi halde büyük para ve
emek harcanarak ıslah edilen meralar yıllar içerisinde eskisinden de kötü, yani verimsiz alanlara
dönüşebilir.
Öyleyse otlatma yönetimi ilkeleri nelerdir?
Otlatma kapasitesi (otlatılacak hayvan sayısı): Belirli genişlikteki bir merada belirli
uzunluktaki bir otlatma mevsiminde uzun yıllar bitki örtüsüne, toprak ve diğer doğal kaynaklara
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zarar vermeden otlatılabilecek en fazla hayvan sayısı olarak ifade edilebilir. Fakat ülkemizin bazı
bölgelerinde olduğu gibi Biga’da da mera alanları az hayvan varlığı fazladır. Bunun yanında
amaç dışı kullanım için ilk akla gelen yerlerde mera alanlarıdır. Biga’da yapılan hesaplamada
meraların ihtiyacı karşılama oranı % 10 kadardır. Otlatma kapasitesinde otlatabilmek için ne
yapılması gerekir? Elbette yem bitkileri yetiştiriciliği artırılması zorunludur. Bunun yanında
mera ıslah çalışmalarına genişletilerek devam edilmelidir.
Otlatma mevsimi (otlatma ve dinlendirme zamanları): Mera bitkilerinin büyük bir zarar
görmeden otlatılabilecekleri ve hayvanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar yeşil veya kuru
yem bulabilecekleri, yılın otlatmaya elverişli dönemi olarak tanımlanabilir. Çanakkale’ de
İlkbaharda hayvanları meraya bitkiler bir karış boya ulaştığında çıkarılmalıdır. Biga’nın
Gerlengeç köyünde yapılan çalışmada mera 20 Nisan- 1 Kasım arasında hektara 1-1,5 HB olacak
şekilde otlatılabileceği belirlenmiştir (Alatürk, 2012).
Düzenli hayvan dağılımı (tekdüze otlatma): Meranın her tarafındaki yemin aynı derecede
otlanmasını sağlamak üzere, otlayan hayvanların çeşitli yöntemlerle mera üzerine düzgün bir
şekilde dağılması sureti ile yapılan otlatmaya denir. Düzgün olmayan otlatmanın önemli
nedenleri meranın topoğrafyası ve hayvanların seçici otlama alışkanlıklarıdır. Fakat Biga’nın
meralarında eğim yoktur. Bundan kaynaklanan otlanmayan alanlara rastlanılmamaktadır.
Biga’nın Hacıpehlivan köyü merasında yapılan çalışmada köyden uzaklığa göre meranın verimi
ve bitki örtüsündeki değişime bakılmıştır. Fakat verim ve bitki örtüsünde düzenli bir değişim
belirlenmemiştir. Bu durum meranın yoğun otlatılmasına bağlanmıştır (Çetiner ve ark., 2012).
Meralarda düzenli bir otlatmanın sağlanabilmesi için sulukların ve tuzlukların hayvanın otlamak
istemedikleri bölgelere yerleştirilmelidir.
Biga ilçesinde meralarda yapılan ıslah çalışmalarında karaçalı bitkisi ile mücadele
edilmiş ve başarı sağlanmıştır. Özaslan-Parlak ve ark. (2011)’nın Biga’nın Hacıpehlivan
köyünde yaptıkları çalışmada karaçalı mücadelesi yapılmıştır. Karaçalı mücadelesi sonucunda
meranın ot verimi 146 kg/da’dan, 388kg/da ‘a kadar yükselmiştir. Bölgede büyükbaş hayvancılık
yapılmaktadır. Keçi yok denecek kadar azdır. Sürekli büyükbaş hayvanlarla otlatılmaya devam
edilirse karaçalı tekrar sorun oluşturabilir. Mücadele yapılan bölgelerde keçi otlatması yapılması
ya da belirli aralıklarla karaçalı bitkisi, özellikle yaz aylarında herbisit (ot öldürücü ilaç)
atılmasında fayda vardır.
Bölgede hayvan varlığı fazla mera alanı azdır. Yukarıda açıklanan otlatma yönetimi
ilkelerine uymak oldukça zor görünmektedir. Fakat imkânsız değildir. Bu durumun olduğu
köylerimizde meraya hayvanlarımızı ot bir karış olduğunda çıkarmak ve ot yüksekliği dört
parmak olduğunda meradan hayvanları çıkarmak şeklinde otlatma düzenlenmelidir. Hayvanlar
meralardan çıkarıldığı zaman tarlalarda anızda otlatma yapılabilir. Bunun yanında yem bitkileri
yetiştiriciliği kaçınılmazdır. Hayvanların veriminde düşme olmaması için yaz kurak periyodunda
ve merada otlatılmadığı zamanlarda ilave yemleme yapılmalıdır. Mera bitkileri özellikle
sonbaharın ilk yağışlarından sonra tekrar büyüyecektir bu dönemde hayvanlar tekrar meraya
konulabilir ve 10 Kasıma kadar otlatmaya devam edilmelidir.
2. SONUÇ
Çanakkale’nin Biga ilçesinde hayvancılığın ekonomik olarak yapılmasında meralar
oldukça önemlidir. Meralara sahip çıkılması, verimliliğin sürekli olması içinde otlatma yönetimi
ilkelerine uyulması ve olmazsa olmazlardan olan yem bitkileri yetiştiriciliğinin artırılması
gerekir.
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Özet
Türkiye hayvancılığında ıslah fazla yaygın olmayıp genelde bu is küçük üreticilerin de
ıslahla fazla ilgilenmemelerinden dolayı çok ilerlememiştir. Gelişmiş ülkelerde büyük damızlık
birlikleri veya merkezi hükümetler tarafından ülke genelinde yapılan ıslah çalışmaları ile ülke
hayvancılığı ilerletilmekte, sığırlarda dol kontrolü programı gibi masraflı ve uzun çalışmalardan
kaçınılmamaktadır. Ülkemizde de hayvancılık sektörü, damızlık birlikleri ve devlet işbirliği ile
yapılacak ıslah çalışmaları ülkemize uygun olacak, ülkemiz hayvancılığını genetik açıdan daha
ileri götürerek hayvancılık ürünlerinin ucuzlamasını sağlayacaktır. Bu ise haklimizin daha
yüksek kaliteli hayvansal proteini daha ucuza ve kolaylıkla tüketmesini sağlayacak, ülke olarak
refah seviyemiz ve yasam kalitemiz artacaktır. Islah ile sağlanan ilerlemeler şimdiye kadar
gelişmiş ülkelerde de klasik ıslah yöntemleri ile sağlanmış olup bundan sonra genomik
seleksiyon yöntemleri önerilmekte olup, ülkemizde de bu tur metotlara dol kontrolü ile beraber
uygulanacak şekilde geçilmeli ve damızlık isletmeleri yaygınlaştırılmalıdır.
Giriş
Türk parasını yakmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir. Halbuki hayvancılıkta her gün
gelir olabilecek paramızın yandığını, boşa gittiğini görüyoruz. Yapılan israf ise hayvan ıslahının
yapılmasından elde edilebilecek gelirin gelmemesi, hatta sürülerin geri gitmesinden ötürü
oluşmaktadır. Endüstri mühendisi, elektronik, bilgisayar gibi dallarda yapılan gelişmeler daha
göz önünde olduğu için hayvancılıkta genetik metodu ile olan gelişmeler maalesef
görülmemekte, zooteknistler veya ilgili bilim adamları neden bu konuda ilerleme sağlamıyor
diye düşünülmektedir. Halbuki yapılan çalışmalarla süt verimi, günlük canlı ağırlık artışı,
yumurta verimi, 2kg canlı ağırlığa gelme süresi gibi verimlerde büyük ilerlemeler kaydedilmiş,
hatta medya da bunlar bu yüzden “genleriyle oynanmış” canlılar zannedilir hale gelmiştir.
Genleriyle oynanmış ifadesi adeta bir çocuğun oyuncağı ile oynamasını ifade etmekte ve bir
aşağılama, küçümseme haline dönüşmektedir. Normalde kullanılan “Genetiği Değiştirilmiş
Organizma”, yani GDO yerine genetiği ile oynanmış demek bu işi aşağılamak, halkın aklına
yersiz yere vesvese vermek ve hayvancılıkla uğrasan üreticilerimizin ekmeğiyle oynamaktır.
Sorun burada açlık değil, hayvancılıkla uğraşanların yeteri kadar gelir elde edememesi sonucu bu
isi bırakması ve bu ürünlerin arz azlığı yüzünden pahalanması, ve halkımızın da bunun sonucu
olarak yüksek kaliteli proteinleri daha pahalıya yemek zorunda kalmasıdır. Hayvansal protein
mercimek, nohut gibi daha düşük kaliteli protein sağlayan, sindirimi ve faydası daha az
baklagillerle değiştirilemez ve yasam kalitesinin de bir göstergesidir. Çiftlik hayvanlarında verim
bundan 50-100 yıl öncesine göre çok daha ileride olup daha az yem yiyerek daha fazla verim
sağlamaktadırlar. Bu da insanların daha yüksek kaliteli hayvansal protein içeren yiyeceklere
ulaşımını arttırmaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Hayvan ıslahı için ilk ve en önemli şart kayıt tutmaktır. Kayıt tutmadan başarılı bir ıslah
yapılamaz. Her ne kadar göz ile bazı sonuçlara varılabilse de hiç bir göz tartının veya mezuranın
yerini tutmamaktadır. Kilo vermek isteyen birinin kayıt tutması halinde nelerin kilo vermesine
yol açtığı, nelerin ise kilo almasına yol açtığını bilmesi kolay olacak, kayıt tutmayan birisi ise
tahminle iş yürütmeye çalışacaktır. Hayvancılıkta da aynı olan bu durum, genetik ilerleme
sağlamak için ölçüyü tartıyı kullanmayı, ve elde edilen değerleri kayıt etmeyi gerektirmektedir.
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Sadece süt verimi bile kaydedilse, yıl içinde süt veriminin nasıl azalıp çoğaldığı, hangi
uygulamaların nasıl etkide bulunduğu görülebilir ve müdahalede bulunulabilir.
Hayvanlarda sağlanan genetik gelişmeler şimdiye kadar klasik ıslah yöntemleri ile
sağlanmakta olup seleksiyon ve melezlere yapmak ana metotlardır. Genelde sığırlarda
seleksiyon yöntemleri kullanılmakta olup, tavukçulukta olduğu gibi hybrid üretimi yoluna
gidilmemektedir. Bunun sebebi ise hayvanların büyük olusu ve Generasyonlar arası sürenin uzun
oluşudur. Hibrid yetiştiriciliğinde çok sayıda test melezlemesi yapılması gerekmekte, bu ise
tavuk, balık gibi çok yavrulayan küçük hayvanlarda kolay olurken sığır gibi tek yavru veren ve
ergenliğe geç erisen büyük cüsseli hayvanlarda zor olmaktadır. Melezlemede akrabalı
yetiştirmenin kötü etkilerinden kaçınılarak yavruların ebeveynlere üstünlüğü sağlanmaktadır. Bir
ailenin bireyleri birbirine benzemekte olup ortak genler paylaşmaktadırlar. Örneğin yavru
anneyle genlerini ½, babayla da genlerini ½ oranında paylaşır, çünkü genlerinin yarısı
annesinden yarısı babasından gelmektedir. Bir bireyin dedesi veya nenesi ile olan ilişkisi ise ¼,
büyük dedesi ile olan ilişkisi ise 1/8 dır. Öz kardeşler arasındaki ilişki katsayısı da aynı şekilde ½
olup hayvancılıkta çok olan baba bir kardeşler, üvey kardeşler arası ilişki katsayısı ise ¼
olmaktadır. Bireylerin akrabalığı arttıkça daha fazla gen paylaşmaktadırlar.
Et sığırlarında melezlere yoluna gidilmekte, fakat sut sığırlarında ıslah isleri genelde
seleksiyonla yapılmaktadır. 1865 yılında Mendel, renk ve uzunluk gibi bazı karakteristiklerin
ebeveynden yavruya geçtiğini, yaptığı denemelerle göstermiştir. Seleksiyonda kullanılan temel
prensipte budur. Eldeki hayvan materyalinden, istenilen özellikleri en iyi taşıyanları seçmek ve
istenen özellikleri taşıyan yavrular elde edebilmektir. Hayvanlar arasındaki tüm farklılıklar
genetik kaynaklı olmayıp, çevre kaynaklı farklılıklarda bulunmaktadır. Farklılıkların ne
kadarının genetik kaynaklı, ne kadarının çevresel kaynaklı olduğunu ölçmek için ise kalıtım
derecesi kullanılmaktadır. Kalıtım derecesi ile ilgili çalışmalar Francis Galton tarafından
korelasyon katsayısının kullanılması ile başlamıştır. Galton, tamamen genotipik olarak
belirlenen, veya çevre tarafından hiç etkilenmeyen parmak izi çıkıntı sayısı gibi bir verimde, iki
birey arası korelasyon katsayısı ile ilişki sayısının neredeyse aynı olduğunu gösterdi.
Tablo 1.
İlişki
Ebeveyn-yavru
Kardeş-kardeş
Tek yumurta ikizleri
Baba-Anne

Gözlenen r
0.48
0.50
0.95
0.05

Beklenen r
0.50
0.50
1.00
0.00

Tablo 1 de görüldüğü üzere, tek yumurta ikizleri arasında 1 olarak beklenen korelasyon
katsayısı 0.95 çıkmış, öz kardeşler arası ½ beklenen katsayıda 0.48, yani neredeyse ½ çıkmıştır.
Bu da parmak izinde çıkıntı sayısında çevresel farklılıkların neredeyse hiç rol oynamadığını
göstermektedir. Baba anne arasında hiç ilişki beklenmezken (akrabalık yok), 0.05 kadar bir ilişki
çıkmıştır. Bu da şanstan ötürü olabilir veya daha gerilerde bilinmeyen bir akrabalık ilişkisi
bulunabilir. Fenotipik farklılıklarda çevresel farklılıkların daha çok etkili olduğu sut verimi, sütte
yağ gibi özelliklerde ise, örneğin gözlenen korelasyon katsayıları beklenen katsayılardan çok
daha farklı olacaktır. Günümüzde bu tur ölçümler için kalıtım derecesi kullanılmaktadır. kalıtım
derecesi Fenotipik farklılıklarda genotipik farklılıkların payını vermekte olup bu korelasyon
prensibiyle hesaplanmakta, fakat çok daha doğru ve kesin sonuçlar vererek daha net bir fikir
sağlamaktadır. örneğin sut veriminin kalıtım derecesi 0.30, sütte yağın kalıtım derecesi 0.50
civarındadır. Bu rakamlar sürüden sürüye değişmekle beraber genel olarak verimler için
söylenebilen rakamlardır. kalıtım derecesi seleksiyonda hangi metodu kullanacağımıza karar
vermek için kullanılabilir, kalıtım derecesi arttıkça bireysel seleksiyon daha basarili olur. kalıtım
derecesi üreme, yasama gücü verimlerinde düşüktür ve ilerleme sağlaması zordur, çünkü
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varyasyonun büyük kısmı çevresel farklılıklardan kaynaklanır. Bu tur verimlerde grup halinde
seleksiyon yapmak, veya seleksiyon indeksi yaparak farklı akrabalarında verimlerini kullanarak
bir indeks oluşturarak daha fazla bilgiden yararlanmak gereklidir.
Çeşitli seleksiyon metotları
 Kitlesel seleksiyon
 Aile seleksiyonu
 Pedigri kullanarak seleksiyon
 Döl kontrolü (progeny testing)
 Genomik seleksiyon
Bu seleksiyon metotları kullanılarak kalıtım derecesine göre değişik uygulamalar
yapılabilir. Kitlesel seleksiyon kalıtım derecesi düşük verim özelliklerinde, diğerleri ise kalıtım
derecesi yüksek verim özelliklerinde kullanılabilir.
Döl kontrolü (progeny testing) özellikle süt sığırlarında gelişmiş ülkelerde çok kullanılan bir
yöntemdir. Bir bireyin damızlık değeri, yavrularının performanslarına bakılarak tahmin edilir. Bir
boğayı döl kontrolünden geçirmek için o boğanın ergenliğe erişmesi ve birkaç inekle çiftleştirilmesi
veya yapay tohumlama için sperma toplanması gerekir. Genelde sperma alınır ve sonuçlar alınana
kadar saklanır. Pahalı, uzun süren ve zor bir iş olduğu için, her erkek hayvan döl kontrolüne tabi
tutulamaz. Hayatlarının ilk kısımlarında başka bazı kriterlere göre bir pre-seleksiyon yapılmalıdır.
Her erkek hayvana ne kadar çok dişi verilirse yapılan işin isabet derecesi o kadar artar, boğanın
damızlık değeri daha doğru tahmin edilir. Fakat her bir erkeğe verilen dişi sayısı arttıkça test edilecek
erkek sayısı azalır. Daha çok erkeği test etmek ise, sürünün içinden en iyilerini seçmek demektir.
Test edilecek erkek sayısı ile erkek başına düşen dişi sayısı arasında bir denge oluşturulması
gerekmektedir. Döl kontrolü çok güvenilir bir metottur, kızları çok süt veren babalara, proven sires,
yani ispatlanmış babalar denir. Bunların zaten saklanmış olan spermaları başka inekler üzerinde
kullanılır. Boğalarda döl kontrolü uzun bir işlemdir. 16 aylık iken kontrol yapılır, 9.3 ay sonra dişi
döller doğar, 20 ay dişi dölün ilk aşıma alınmasına kadar süre geçer, 9.3 ay dölün gebeliği sürer, 10
ay dölün laktasyon süresidir, toplamda 48.6 ay toplam sonra, veya boğa 48.6+16=64.6 aylık yaşında
(5.5 yıl) iken sonuç alınmış olur. 5.5 yıl beklerken boğaları sağlayan işletme yararlanmaya devam
edebilir. Bu sürenin sonunda boğalar çok para ettiğinden, işletmeler bunları elde tutma masrafına
katlanabilirler. Ayrıca boğadan yüksek miktarda sperma elde edilip, bunlar dondurulup boğa elden
çıkarılabilmektedir, 10-100 bin dozluk sperma tutulabilir.
Genomik seleksiyon en yeni, halen araştırma safhasında olan, fakat ileri isletmelerde de
kullanılabilen bir yöntemdir ve Türkiyede de hayvancılık sektörü ile üniversite işbirliği ile
gerçekleştirilmesi mümkündür. Genomik seleksiyon artik eskiye göre çok daha ucuza
yapılabilmektedir. Dol kontrolü yapılmış babalarda uygulanabilen 50K lik SNP chipler hayvan
başına 120 dolara, bu babaların kızlarında 3K lik SNP chipleri ile imputation yaparak yani eksiklikler
babaları ile akrabalıkları sayesinde istatistiksel yöntemlerle tamamlanarak 30 dolara
yapılabilmektedir. Genomik seleksiyonun en büyük avantajı hayvan doğunca hemen yapılabilmesi,
verimlerin ortaya çıkmasının beklenmek zorunda olmaması ve sonuçların isabet derecesinin çok
yüksek olmasıdır. Bunun sebebi de direkt olarak genlere bakılmasıdır.
Sonuç ve Öneriler
Türkiye de sığır yetiştiriciliğinde Biga en önde bölgelerden biri olduğundan, ıslaha önem
verilmesi, genetik kapasitenin zaten yüksek olan cevre seviyesi ile birlikte bölgeye uyumlu olarak
arttırılması üreticinin kazancını arttıracak ve hayvansal ürünlerin fiyatlarını düşürecektir. Gelişmemiş
bazı bölgeler, örneğin Hindistan köyleri cep telefonuna sabit hat kullanan daha modern yerlerden
daha önce geçmişlerdir, çünkü güvenecekleri sabit telefon hatları yoktur. Türkiyede de klasik ıslah
yöntemleri organize bir şekilde oturmadığından döl kontrolü ile beraber genomik seleksiyona derhal
geçilmesi önerilebilir. Bunun yolu da üniversite ile işbirliğinden geçmektedir.
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Hayvansal üretim amaçlı yetiştirilen canlılardan elde edilen fayda, canlıların çevresel
isteklerinin karşılanmasına ve genetik yeterliliklerini kullanmalarına bağlıdır. Özellikle çevresel
isteklerin karşılanmaması, hayvanların fizyolojik isteklerini yerine getirememelerine neden
olacaktır. Bu durum genetik kapasitenin kullanımında en büyük sınırlayıcı faktör olarak
bilinmektedir.
Hayvan barınakları, tarımsal üretimde kaliteli ve süreklilik kavramlarının oluşması için
çevresel isteklerin karşılanmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemizde geçmişten
bugüne kadar devlet tarafından desteklenen modern hayvan barınağı kavramını çeşitli
nedenlerden dolayı üreticiye istenilen düzeyde ulaştırılamadığı bir gerçek olarak karşımıza
çıkmıştır. Hayvansal üretim açısında Çanakkale ilinde olduğu kadar ülkemizde de hayvansal
üretimi ile ün yapan Biga ilçesi, bilinçli üreticisi ile önemli mesafeler kat etmesine rağmen
hayvan barınaklarının hayvanların çevresel isteklerini karşılama konusunda tam anlamıyla
başarılı olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve ürünlerinin
değerlendirilmesinde kendi problemlerini çözen Biga ilçesi konuyla ilgilenen kamu kurumkuruluşlarının sürekli çalıştığı bir alan olmuştur. Kamunun ilgi alanına girmeyi başaran Biga son
yıllarda tarım dışı sektörlerin yatırım yapmak için tercih alanı olmuştur. Verimli tarım toprakları
ile ülkemiz şartlarında yeniliğe açık sulu ve kuru tarımın yapıldığı, nüfusunun %50 den
fazlasının kırsalda yaşadığı ilçede et ve süt üretimine yönelik yatırımlarda tarım dışı sermayenin
payı artmaktadır. Tarım dışı sermayenin yanlış yönlendirilmesiyle yaptırdığı ideal diye
tanımlanacak barınaklarda anlayış ve uygulama zorlukları ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle
yaşanan bazı zorluklar yönetsel ve işletme masraflarının artmasına neden olmaktadır. İlçede
tarımsal yapıların mevcut sorunlarının belirlenmesi, üretimi azaltıcı faktörlerin her işletme için
ayrı ayrı belirlenerek çözüm yolları işletme sahipleri ile birlikte araştırılmalıdır.
Biga ilçesinde de hayvan barınakları ülkemiz genelindeki duruma benzer olarak
“geleneksel” ve “modern” olmak üzere iki şekilde yapıldığı göze çarpmaktadır. Özellikle az
sayıda hayvanları olan küçük aile işletmelerinin hayvanları koruma içgüdüsüyle yaptıkları
yapılar veya mevcut binaları dönüştürerek oluşturdukları barınak sayısı azımsanmayacak
sayıdadır. Geleneksel yapıdaki bu barınaklarda hayvanların fizyolojik isteklerinin
karşılanmasında yeterli çevresel şartları sağlamaması nedeniyle stres altında olan hayvanlarda et
ve süt verimlerinde azalmalara neden olmaktadır. Modern anlamda önerilen ve genellikle tarım
dışı sermayenin yaptırdığı barınaklarda yapısal ve yönetsel sorunlar genellikle yatırımcının
sektörü terk etmesiyle sonlanmaktadır. Özellikle fizibilite ve inşaat aşamasında uzman olmayan
ama proje yapabilen kişi ve özel kuruluşlar tarafından yanlış yönlendirilen tarım dışı sermaye
sahiplerinin gerçekçi olmayan hızlı kazanç beklentileri,
maalesef başarısızlıkla
sonuçlanmaktadır.
Hayvan barınakları yalnızca bina olarak düşünülmesi, her türlü teknolojiyi bünyesinde
barındırmasına rağmen, doğru yerde doğru teknolojinin kullanılmaması nedeniyle yaşanan
problemlerin giderilmesi, özellikle üreticilerin bakış açılarının değişmesiyle mümkün olacaktır.
Sektör içi küçük aile işletmelerinin bir araya gelip yapacakları modern büyük işletmelerde et ve
süt üretimi açısından yukarda belirtiğimiz sorunlardan uzak çeşitli kazançlar getireceği gerçektir.
Ayrıca sektör dışı ve içi sermayelerin yaptıracağı hayvan barınakları projelerini işin eğitimini
almış Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunu mühendislik hesapları yanında hayvan
davranışları konusunda uzman Ziraat Mühendislerine yaptırmalarını şiddetle önermekteyiz.
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Genetik olarak en üst düzeyde olsalar bile, üretimin çevre şartları dediğimiz sıcaklık, nem,
rüzgar, ve hayvanın diğer yaşamsal istekleri bakımından en uygun şartların sağlanması ile elde
edileceği unutulmamalıdır. Tarımsal işletmelerde hayvanların fizyolojik aktivitelerini olumsuz
etkileyecek ortamlardan uzak ekonomik ve uzun yıllar kullanılabilmesi gereken yapıların inşası
kadar üreticilerin bu konuda yeterli bilgi düzeyinde olması gereklidir. Bu konuda mutlaka eğitim
programları düzenlenmemi inşaat yaptırmadan önce mutlaka yatırımcının üniversiteler gibi
bağımsız kuruluşlardan fikir elde etmesi önemlidir.
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BESİ SIĞIRLARINDA PERFORMANS VE KÂRLILIK
Songül ŞENTÜRKLÜ*
*Yrd.Doç.Dr. Canakkale onsekiz Mart Üniversitesi. Biga Meslek Yüksekokulu

ÖZET
Hayvancılık sektörünün temel işlevi, gıda maddesi üretimidir ve Günümüzde artan dünya
nüfusuna paralel olarak nitelikli gıda maddesinin üretimi önemli bir sorun haline gelmiştir. Sığır
besiciliği dünyada olduğu gibi ülkemizde de beslenmenin temel unsurlarından olan hayvansal
protein kaynağı kırmızı et üretiminde önemli bir yer oluşturmaktadır. Kaliteli ve ucuz et üretim
hedeflerine ulaşmada sığırların besi performansı önemlidir. Besi performans değerleri, bir besi
döneminde kazanılan canlı ağırlık artışı ve bir kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarının
saptanması ile ölçülür. Ölçüm sonunda elde edilen değerler bize beside performans ve karlılık
oranlarını verir. Sığır besisinde başarıyı etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörler iki grup
altında incelenir. Birincisi başlangıçta hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler,
ikincisi ise besi döneminde dikkat edilmesi gereken faktörlerdir. Beside karlılığı etkileyen en
önemli faktör ise yem giderleri ve yetiştirme sistemidir. İster klasik (ekstansif) isterse modern
(entansif) besi sistemi olsun hayvan değeri hariç toplam maliyet açısından yem giderleri önemli
bir yer tutar (%65-70).
Anahtar Kelimeler: Sığır besisi, besi performansı, karlılık
1. GİRİŞ
Besi, genetik yapının izin verdiği ölçüde en yüksek düzeyde kaliteli et üretmek üzere
hayvanların özel bir beslenme rejimine tabi tutulmasıdır. Diğer bir ifade ile besi, hayvanlarda et
verimi ve kalitesini artırmak için uygulanan bir beslenme programıdır. Bu amaçla sığır
yetiştiriciliğinde besi hayvanlarına her gün belirli bir canlı ağırlık artışı sağlanması asıl hedeftir.
Sığır beslenmesinde iki önemli terim vardır. Bunlardan birincisi canlı ağırlık artışı (CAA)
olup, bu genelde günlük canlı ağırlık artışı (GCAA) olarak belirlenir. İkincisi ise, yemden
yararlanma yeteneği (oranı) (YYO) olup, her kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarını
ifade eder. Besi sığırı yetiştirmede gerek canlı ağırlık artışı ve gerekse yemden yararlanma
oranının her ikisine birden "Besi Performansı" adı verilir. Besi performansını etkileyen önemli
bazı faktörler vardır. Bunlar; hayvan kaynağı, hayvan sağlığı ve salgın hastalıklar, yem Kaynağı,
örgütlenme ve üretim Planlaması, eğitim ve teknik eleman desteği, isletme büyüklüğü ve altyapı
ve pazarlama-finans olarak sıralayabiliriz (Arpacık, 1999, Işık, 1996) .
2. SIĞIRLARDA BESİ PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Türkiye'de besicilik faaliyeti, yeterli-dengeli bir beslenmenin sağlanabilmesi ve
kalkınmak için gerekli sermayenin elde edilmesi bakımından ülke hayvancılığında büyük bir
öneme sahiptir.
Besiciliğin ekonomik bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan şartlar, aynı zamanda
besi performansını ve karlılığı da etkileyen faktörlerdir. Bu faktörler hayvanın ırkı, cinsiyeti,
orijini, yası, kondisyonu, bakımı, sağlık durumu ve beslenmedir (Akyıldız, 1983, Açıkgöz,
2005, Görgülü, 2000, Işık 1996) .
2. 1. Hayvanın Irkı
Hayvansal üretimde verimi belirleyen 2 temel unsurdan birisi hayvanların genetik değeri, diğeri
ise hayvanın içinde bulunduğu çevredir. Yüksek verime ulaşmak için hayvanların genetik olarak
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yüksek verim düzeyine sahip olması yanında, hayvanın sahip olduğu genetik potansiyelin verime
dönüşmesine imkân sağlayacak özellikte çevreye de sahip olunması gerekir.
2.2 Cinsiyet: Erkek sığırların dişi sığırlardan daha iyi besi performansı verdiği belirlenmiştir.
Bunun nedeni cinsiyet (seksuel) hormonlarının besi performansı ve et kalitesi üzerine olan
etkisidir. Cinsel olgunluğa ulaşmış erkeklerde testislerden üretilen testesteron ve androjen
hormonları kas gelişimini teşvik eder. Bu hormonların vucutta protein birikimini artırarak ve
metabolizmayı hızlandırarak büyümeye etki ettiği de bilinmektedir. Erkek hayvan etleri, daha
koyu ve daha az yağlıdır.
2.3. Yas: Yas, sığırlarda besi performansını etkileyen önemli bir faktördür. Besiye alınacak
hayvanlar büyüme dönemini tamamlamamış olmalıdır. Besi olgunluk cağına kadar yapılmalıdır.
Olgunluk cağı kültür ırkı ve melezlerinde 1 yas, yerli ırklarda 1.5 yastır. Bu yaslarda besiye son
verilmelidir. Çünkü gerçek büyüme, yani kas, organ, organlardaki dokular ve kemiklerde artış bu
doneme kadar gerçekleşmektedir.
2.4. Orijin: Damızlık değeri yüksek olan boğalardan elde edilen yavruların beside kullanılması
gerekir. Bilinen bir kaynaktan temin edilen hayvanların bakım, besleme koşulları, hastalıkları ve
diğer yetiştirme problemleri hakkında daha yakın bir bilgi sahibi olunur.
2.5. Kondisyon:
Kondisyon denildiğinde hayvanın gelişme ve besi durumu anlaşılır. Buzağılık döneminde iyi bir
bakım besleme geçirmiş, iskelet çatısı kurulmuş, ancak daha sonra hastalık dışı nedenlerle (açlık,
bakımsızlık, stres v.b.) cılız kalmış hayvanlar ile başarılı besi yapılır. Bu hayvanlar besi
öncesinde gerekli şartlar sağlanıp (ilaçlama, ası, iyi bir yem formulasyonu) beslendiklerinde
telafi büyümesi ile, yaşıtlarına göre daha hızlı besi performansı sağlayarak, emsalleri ile
aralarındaki CA farkını kısa surede kapatırlar. Ayrıca bu hayvanlar cılız ve hafif olduğundan
ucuza satın alınırlar. Tükettikleri yemin az bir kısmını yasama payı, daha fazlasını ise CAA için
harcarlar.
2. 6. Besleme
Hayvancılık isletmelerinin en büyük gideri yemdir. Kaliteli hayvanlardan arzu edilen verimin
alınabilmesi için mutlaka rasyonel besleme uygulanması gerekmektedir.
Türkiye’de yaklaşık 11.2 milyon BBHB hayvan varlığı bulunmakta, bunların sadece yasama
payı besin madde gereksinimlerini kaba yemlerle karşılamak için yılda ortalama 57 milyon ton
kaliteli kaba yeme gereksinim duyulmakta, ancak kaliteli kaba yem üretimimiz 33 milyon ton
düzeyinde kalmaktadır. Buna göre, ülkemizin kaliteli kaba yem açığı yaklaşık 24 milyon ton
olmakta ve bu üretim düzeyimiz ile hayvanlarımızın yasama payı besin madde gereksinimlerinin
ancak % 58'i karşılanabilmektedir.
Kaliteli kaba yem ve karma yem kullanılması, başarılı hayvancılığın önkoşullarından biridir.
Ancak, kaliteli kaba yem açığımız %60 ve karma yem açığımız da %65 düzeydedir.
2. 7. Hayvan Sağlığı
Sağlıklı sürülerden sağlıklı ürünler elde edilir. Hayvan sağlığı kârlı hayvancılığın temel
unsurlarından biridir. Ancak ülkemiz hayvancılığının sağlık koruma ve hastalıklarla mücadele
açısından yetersizdir.
3.BESİ PERFORMANSI VE PERFORMANSIN HESAPLAMASI
Besi sığırının besi süresi içerisinde kazandığı canlı ağırlık artışına ve yemden
yararlanama kabiliyetine ‘’besi performansı’’ denir (Arpacık, 1999).
Canlı Ağırlık artışı (CAA kg/gün) = A2-A1/Besi Süresi (Gün)
A2= Besi Sonu Canlı Ağırlık( kg)
A1= Besi Başı Canlı Ağırlık (kg)
Besi Süresi (Gün)
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Örnek:
Besiye başı CA 200 kg ve 8 ay besi süresi düşünülmüş (240 gün)
Besi sonu CA 500 kg olması hedefleniyorsa;
A2= Besi Sonu Canlı Ağırlık= 500 kg
A1= Besi Başı Canlı Ağırlık= 200 kg
Besi Süresi
= 240 Gün
Günlük canlı ağırlık artışı ortalama (kg) = A2 – A1/Besi suresi (Gün)
Günlük canlı ağırlık artışı ortalama (kg) = 500 kg-200 kg/240 Gün
Günlük canlı ağırlık artışı ortalama (kg) = 1,250 kg/Gün
3.1. Beside Performansı ve Kârı Arttırmanın Yolları
Besicilik pahalı ve teknik bir iştir. Besi işletmelerinin hem kuruluş hem de üterim aşaması
dikkat ve özen ister. Yapılacak bir hata hem hayvanın performansını hem de elde edilen kârı
olumsuz etkiler. Besiye alacağımız hayvanların ırk, yaş, cinsiyet ve ağırlık yönünden aynı
özellikte olması yapacağımız beside bize kolaylıklar sağlar. Hayvanın kesime gideceği tarih,
bulunduğu bölgedeki hastalıklar, nakil ve satın alındıktan sonra mevcut hayvanlardan ayrı bir
yerde tecrit edilmesi, iç ve dış parazit mücadelesi, aşılama ve koruyucu tedavilere de önem
verilmelidir. Sağlıksız sığırlar ile yapılacak besi kârlı olmaz. Öncelikle iyi besiye gelen kültür
veya melez ırklardan genç, dişleri sağlam, sağlıklı, derisi ince, parlak ve erkek hayvanları
seçmeliyiz. Bununla birlikte doğru ve kârlı besicilik için besi başından sonuna kadar plan ve
programlama iyi yapmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki işlemler aksatılmamalıdır (Arpacık,
1999,Allen, 1986).
 Sığırların besi başı dahil olmak üzere her dört haftada bir tartım yapılmalı.
 Besi dönemi boyunca tüketilen yem miktarı belirlenmeli.
 Ortalama canlı ağırlık artışı hesaplanmalı.
 Besi sonunda kesime gidecek hayvanlar tartılmalı ve besi sonu CA belirlenmeli.
 Besi dönemi sonunda toplam CAA, GCAA ve YYO tespit edilmelidir.
Daha önce de ifade edildiği gibi besi performansını değerlendirmede temel kriter hayvanın
genotpik kapasitesine bağlı olarak değişen günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma
(günlük yem tüketimi/günlük canlı ağırlık artışı) oranıdır. Hayvanın günlük canlı ağrılık artış
hızı ise özellikle genotip ve bu genotipin performansını ortaya koyabileceği çevre koşullarının
sağlanmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Beside kârlılık hayvan ve yem materyalini en
uygun biçimde kullanmakla artırılabilir. Besiye alınan hayvanlar dengeli yem karmaları ile
beslenmeli ve yem maliyeti düşürülmeye çalışılmalıdır.
Beside belirlenen günlük canlı ağırlık artışı; hayvanın büyümesinden yani kas, kemik doku,
organ ve bağ doku kitlesinde hücre büyümesi ve çoğalması ile meydana gelen artışdan,
Semirmeden (yağ birikimi) ve sindirim sistemi ağırlığı ve sindirim sistemindeki artık yemler
etkisi ile değişim gösterir (Görgülü, 2000).
Ülkemiz şartlarının el verdiği ölçüde sığır besiciliği de maksimum kâr elde etmek için
yemleme teknikleri ve rasyon içeriği çok iyi ayarlanmalıdır. Bu sayede hem performans daha iyi
olur hem de daha yüksek kâr elde edilir. Aynı zamanda doğru bir rasyon programıyla metabolik
hastalıklar da minimuma indirgenmiş olacaktır.
Beside hayvan, kendisine sağlanan yem materyalini, organizmasındaki bir dizi işlemden
sonra ete dönüştürür. Kaba yemlerin bol ve kaliteli olduğu yer ve zamanlarda ekonomik besicilik
yapmak mümkündür. Ancak kaba yemlerin çok az bulunduğu ve pahalı olduğu koşullarda
tamamen yoğun yeme dayalı besicilik yapılabilmektedir. Yoğun yem olarak ta arpa ve mısır gibi
enerjice zengin ve sindirim fizyolojisi için uygun tahıllar kullanılmaktadır. Türkiye koşullarında
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kaba yem fiyatlarının çok yükseldiği dönemlerde arpa ve mısıra dayalı tüm yoğun yem besisi
yöntemi önerilmektedir. Diğer taraftan beside girdilerin etkin kullanılması amacıyla hızlı canlı
ağırlık artışına olanak verecek bir besleme programının izlenmesi gerekir. Bu amaçla beside, her
birim canlı ağırlık için daha fazla yem tüketebilme kapasitesine sahip olan ve birim canlı ağırlık
artışı için gerekli enerji miktarı daha az olan genç hayvanlar kullanılmalıdır (Akyıldız, 1983,
Kaya, 1988, Şekerden, 1995, Zincirlioğlu1988).
Maksimum kâr hedefine ancak kaliteli kaba yem kaynaklarının kullanım olanaklarını
artırmakla mümkündür. Ülkemizin ekolojik yapısı, kaliteli kaba yem açığını kapatmayı
sağlayacak çayır ve mera alanlarına sahip olup pek çok yem bitkisini de başarıyla yetiştirmeye
elverişlidir. Hayvancılık isletmelerinin kaliteli kaba yem gereksinimini karşılamak için çayırmeraların ıslahı, yem bitkisi üretim alanlarının artırılması, ucuz ve alternatif diğer kaba yem
kaynaklarının hayvansal üretime kazandırılması ve kaliteli kaba yem üretim tekniklerinin
üreticilere aktarılması gerekmektedir (Serin ve Tan, 2001).
Beside başarıyı etkileyen diğer faktörler; örgütlenme ve üretim Planlaması, eğitim ve
teknik eleman desteği, pazarlama ve finans, işletme büyüklüğü ve altyapı olarak sıralayabiliriz.
Sığır besiciliğinde, kârı arttıracak önemli faktörlerden bir diğeri de sabit yatırım
tutarlarıdır. Sabit yatırım tutarlarının mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutulması gereklidir.
Oysa ülkemizde genellikle kapalı tip barınaklar yapılmakta bu da sabit yatırım maliyetlerini
artırmaktadır. Gerekli olan işletme sermayesinin küçülmesine yol açmaktadır. Ayrıca kapalı
sistemlerde yemleme, sulama, gübrenin atılması, hayvanın bağlı tutulması gibi işlerde daha fazla
işçilik gerektirmektedir. Sabit yatırımda en düşük maliyetler acık sistem besiciliktir. Ancak
bizim ülkemizde açık sistemde hayvanın kışın soğuklarından olumsuz etkileneceği endişesi ile
tercih edilmez. Oysa bugün dünyada -17 Co bile açıkta besicilik yapılmakta ve yeterli canlı
ağırlık artışı sağlandığı bildirilmektedir (Arpacık,1999, Zincirlioğlu, 1988).
4. SONUÇ
Beside performans kriterleri daima ölçülmeli ve performans hedefleri olmalıdır. Bu
hedeflere de ancak doğru genotipde seçilen hayvan ile ona uygun çevre koşullarında ve uygun
yetiştirme sistemleri ile yapılması mümkündür. Sığır besisinde, mümkün olan en kaliteli eti, en
kısa sürede, en ekonomik biçimde üretebilmek için etkin üretim planlaması yapılmalıdır.
Türkiye’de sığır yetiştiriciliğinde performansı arttırmaya yönelik genotipi iyileştirme
alışmaları çevre, örgütlenme ve pazarlama koşullarını da dikkate alarak ciddi bir şekilde
yapılmazsa, sığır besiciliğinde tatmin edici karlı sonuçlara ulaşmak mümkün olmayacaktır.
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2.OTURUM

SAĞLIK KORUMA, SÜT
KALİTESİ, HAYVAN
REFAHI, ÇEVRE

65

BİGA SIĞIRCILIK ÇALIŞTAYI

Giriş
Hayvan yetiştiriciliğinde önemli hayvanların hastalandırılmadan sağlıklı bir şekilde
yetiştirilmesidir. Bu kavram çerçevesinde ise sağlık koruma konusu ön plana çıkmaktadır.
Sığırların bulundukları ortamda iyi koşullarına maruz bırakılmaları ve onları hastalıklardan
koruyacak koruma tedbirlerinin zamanında uygulanması önem arzetmektedir. Zira, günümüzde
sığırları etki altına alan sağlık sorunları artmış ve bunlarla mücadele hem masraflı olmakta hem
de maliyeti oldukça yükseltmektedir. Hatta, günümüzde bazı hastalıklar noktasında sığırların
tedavi edilip edilmemesi ve gerektiğinde tedevi edilmeden kesime bile gönderilmesi
konuşulmaktadır.
Çiftlik hayvanlarının yetiştiriciliği sonuçta insanların gereksinimini karşılama noktasında
yürütülen bir faaliyet konumundadır. Bundan hareketle, çiftlik hayvanlarının yetiştiriciliğini
yaparken hem hayvanların sağlıklarının korunması hem de ürün kalitesini yüksek tutarak tüketici
sağlığını koruma ilkesi de şiddetle dikkate alınmaktadır. Günümüzde sığırlığın entansif bir sektör
haline gelmesi ile bunlardan elde edilecek ürünlerin kaliteli olması yönünde çalışmalar ağırlık
verilmiştir. Bu konunun toplum sağlığını ilgilendiren boyutunun yanında süt, et ve giyim
sanayinin beklentileri açısından da önem arzetmektedir
Hayvancılığın faydalı olan yanları yanında bilgisizlik ve bilinç eksikliği durumunda
çevreye ve topluma zarar veren yönleri de olabilmektedir. Örneğin hayvan ve ürünleri ile
insanlara bulaşabilen hastalıklar zaman zaman toplumun korkulu rüyası olabilmektedir. Hayvan
atıkları yerinde değerlendirilmediğinde çevreyi kirleten bir faktör olarak karşımıza
çıkabilmektedir.
Çevre ve hayvan refahı konuları son zamanlarda hayvancılık çalışmalarında ziyedesiyle
öne çıkan konular olmuşlardır. Hayva refahını göz ardı eden olguların toplumda yer bulması
imkansız hale gelmiştir. Bunların ötesinde sığırcılığın ve dolayısyla hayvancılığın
sürdürebilirliğinde çevrenin kritik ve önemli bir etken olduğu da bilinmektedir.
Bu çalıştayda bu bahsedilen konular konunun uzmanlarınca dile getirilmiş ve
muhataplarıyla paylaşılmıştır. Bu sunumlardan bazıları ve belirtilen kapsamdaki bazı
bilgilendirme yazıları ise aşağıda sunulmuştur.
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2. OTURUM

PPT SUNUMLARI
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Mastitis
Memenin normal florasında bulunan
bakterilerin nakil esnasında, soğuk ve
rutubet ile saprofit mikroorganizmaların
patojen hale dönüşmesi ile ortaya çıkan
yangısal bir tablodur.

BİGA BÖ
BÖLGESİ
LGESİNDE GÖ
GÖRÜLEN
ÖNEMLİ
NEMLİ HAYVAN HASTALIKLARI

Yrd. Doç. Dr. Ahmet UZATICI

Mastit görülme oranı günde üç sağım
yapılan sürülerde 2 sağım yapılan
sürülere göre daha azdır.
Çok uzun aralıklarla yapılan sağımlarda
mastit riski artmaktadır.

Mastitis, kolay sağılan meme loplarında,
zor sağılanlara oranla daha sık ortaya
çıkar.

 Mastitis

teşhisinde California
Mastitis(CMT) testi uygulanmalıdır.
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 Halk

arasında bu hastalığa tabak adı
verilir.

 Ağız

bölgesinden çok fazla salya akar.
aralarında irinli yaralar rastlanır

 Tırnak

( Antraks):
ve tek tırnaklı hayvanlarda
ani olarak ortaya çıkar.

 Şarbon

 Çok

bulaşıcı ve ağır seyirli bir
hastalıktır.
 Zoonoz değildir,çünkü insanlarda
hastalığa neden olmaz.
 İnsanlar sadece virus taşımada
etkili olur.

 Ruminant

da geçebilen bulaşıcı bir
hastalıktır.

hastalığı hayvanlar veya
bunların ürünlerinden alır.

 İnsanlara

 İnsanlar
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 Mikroplu

etlerin yenmesi ağır bağırsak
hastalıkları yapar.
 Hayvanlarda ise vücut ısısı yükselir,
dalak şişer, kan, katran gibi koyu
renk alır ve pıhtılaşmaz.

Mikroorganizma insanlara deriden
girerse kara çıban denir.
 Çıbanın kan dolaşımına karışması ile de
sepsis (kan zehirlenmesi) meydana
gelir.


 Kuduz(

Rabies- Lyssa) :
Merkezi sinir sisteminde harabiyet
yapan viral bir zoonoz hastalıktır.
 Bugün bile insanlarda ölüme sebep
olmaktadır.

 Kuduz

hayvanlarının salyasında
bulunur ve genellikle ısırma suretiyle
bulaşır.
 Tabii konakçısı olan yarasanın, yağ
dokusu ve tükürük bezinde bulunur.



hastalığın bulaşmasında
başlıca aracı olan köpekte ilk belirtiler,
hayvan evcilse fark edilen huy
değişmeleridir. Hayvan alışılmış
hareketlerini yapmaz, garip
davranışlar içine girer.

 İnsanlara

 Bütün

memelilerde koruyucu tedbirler
alınmazsa hemen daima öldürücüdür.
 Kuduz hastalığında ölüm özellikle
solunum felci ile olur.
 Kuşlar veya böceklerde kuduz virüsüne
rastlanmaz.
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 Ot,

tahta, kumaş vb. şeyleri yemeye
çalışır.
 Huzursuzdur,ışıktan uzak durur ve
sessiz yerlere gider.
 Çeşitli hayallere dalar ve çevresine
saldırır, devamlı koşar, ağzından
salyası akar ve dört-beş gün içinde
felçler geçirerek ölür.

 Süt

humması (hipokalsemi) :
kalsiyum seviyesini düzenleyen
paratiroid hormonunun doğum sonrası
işlev gösterememesi sonucunda
oluşur.
 Doğum felci daha çok yüksek süt
verimli sığırlarda doğum sonrası
görülen metabolik bir hastalıktır.
 Kan



 Hayvan

doğum yaptıktan sonra sağıldığı
için sütle birlikte vücuttan fazla miktarda
kalsiyum dışarı verilmektedir.

 Bu

hastalığın en önemli çıkış sebebi
kandaki iyonize kalsiyumun doğumdan
hemen sonra ilk süt verimiyle beraber
azalmasıdır.

Genetik yatkınlık, doğum öncesinde
hayvanların yanlış beslenmeleri, yüksek süt
verimi, kalsiyumca zengin yemlerle fazla
beslenme, mera ve rasyonun magnezyum
miktarı hastalık oluşumunda önemli
etmenlerdir.

 Doğuma

6-8 hafta kala kuruya
çıkarılan hayvanlar bu süre boyunca
hiç sağılmadığından kan kalsiyum
seviyesi yüksektir .
 Paratroid hormonu bu dönemde
dinlenmeye girerek doğum sonrası
işlevlerini gösterememektedir.
 Hayvanlarda sallantılı yürüyüş,köpek
oturuşu pozisyonu tipik semptomdur.

Bu yüzden gebe hayvanlar kalsiyumca fakir
fosforca zengin yemlerle beslenmelidir.
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Ketozis ( hiperketonemi-asetonemi) :
 Lipid metabolizmasına ilişkin kanda
keton cisimciklerinin kanda birikmesi
sonucu gelişen bir metabolik
hastalıktır.

 Yüksek

süt verimli ineklerde doğumdan
sonraki ilk iki ay içerisinde karbonhidrat
ve lipid metabolizmasının bozulması
nedeniyle ortaya çıkar.

 Dolayısıyla

negatif enerji dengesi ve
rasyondaki yetersiz karbonhidrat oranına
bağlı olarak serum glikoz düzeyi düşer ve
hastalık şekillenir.

Hastalık doğumdan sonraki ilk üç ayda
ve özellikle 2-4. haftalar arasında da
görülebilir.
 Hastalık başlıca iştah ve süt veriminde
belirgin bir azalma, belirgin derecede
zayıflama, rumen hareketlerinde ve dışkı
miktarında azalma görülür.
 Hipereksitasyon, diş gıcırdatma, boş
çiğneme hareketleri ve yemliğe saldırma
gibi anormal davranışlara ilişkin
bulgular tespit edilir.


Brucellozis :
ve hayvanlarda Brusella
genusu mikroorganizmaları
tarafından oluşturulan enfeksiyöz
ve zoonoz bir hastalıktır.
 Brusella cinsindeki etkenler, evcil
hayvanlarda önemli ekonomik
kayıplara neden olurlar.
 Enfekte hayvanların süt ve süt
ürünleri, hatta et ile insanlara da
bulaştıkları ve hastalığa neden
oldukları için halk sağlığı yönünden
de önemli bir grubu
oluşturmaktadır.
 İnsan
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 Brusellozis,

veteriner hekimler, hayvan
tüccarları, mezbaha işçileri ve az
gelişmiş ülkelerde hayvanları ile aynı
yerde bulunan insanlar bulaşma ile her
an karşı karşıya bulunmaktadır

 Hastalık

etkeni, en çok gebe
hayvanların uterus içeriği, fötus ve
fötal membranlarda bulunduğundan
bunlar hastalık kaynağı olarak
önemli yer tutarlar.
 Bulaşma, başlıca sindirim sistemi,
sağlam veya portantreli deri,
konjunktiva, çiftleşme ve sağım
sırasında memelerin
kontaminasyonu yoluyla meydana
gelir.

 Son

yıllarda vektörler üzerinde
durulmakta, hastalığın naklinde
sinek, sivrisinek, tahta kurusu, kene,
pire gibi artropodalarla, yabani
tavşan, sıçan, fare gibi kemiricilerin
de rolü olduğu bildirilmiştir.

 Tüberkülozis

: insan ve hayvanlarda,
akciğer, çeşitli organ ve dokularda,
kazeöz ve kazekalseröz tüberküllerin
oluşmasıyla karakterize kronik,
bulaşıcı, zoonotik bir hastalıktır.
 Tüberküloz etkeninin yerleştiği yere
göre çeşitli semptomlar ve lezyonlar
görülmektedir.

 Öksürük,

iştaha rağmen zayıflama,
yorgunluk, burundan mukoprulent
bir akıntının gelmesi en çok görülen
semptomlardır.
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 Belirtilen

klinik semptomları gösteren
hayvanlara Tüberkülin Testi
yapılmalıdır.Testlerde pozitif çıkan
 hayvanlar işletmeden uzaklaştırılmalıdır.

 Tüberküloz

lezyonları tüm visseral
organlarda, özellikle plörada olmak
üzere serozal yüzeylerde,
kemiklerde ve eklemlerde gelişir.
 İlk gelişen lezyonlar retrofarangial,
mediastinal, bronşiyal lenf
nodüllerinde ve nadirde olsa
mesenterik lenf yumrularında olup
küçük kazeöz ve kalsifiye
granülomlar halindedir.
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BİGA’DA TOPRAK-BİTKİ-HAYVAN İLİŞKİLERİ
Yrd.Doç.Dr. Cafer Türkmen
ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, ÇANAKKALE

Özet
Biga ilçesi tarım topraklarında yapılan proje çalışmalarına göre, yöre topraklarının hayvan
beslenmesinde sorun çıkaracak ve hayvan sağlığını tehdit edecek bir bitki besin elementi
probleminden bahsedilmemektedir.
Yörede yapılan mera ıslahı projeleri gözlem ve sonuçlarına dayanarak; yöre hayvanlarında genel
anlamda besin elementi eksikliğinden kaynaklanan önemli bir hastalık veya rahatsızlığa
rastlanmamıştır. Bu çalışmaların sonuç raporlarına göre meraların otlatma verimleri ve merada
yetişen otların besin maddeleri ıslah tipi ve şekline bağlı olarak farklılaşmaktadır.
Yöre toprakları için geneli temsil edecek ağır metal kirliliğine dayalı hayvan hastalıklarını konu alan
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayni şekilde, toprak-bitki-hayvan üçlüsünün hayvan sağlığı odaklı
olarak bütüncül bir yaklaşımla bu yörede incelendiği bilimsel bir çalışma bulunamamıştır.
Giriş
Bitkiyi, hayvanı, çevreyi ve dolayısıyla insan sağlığını korumak için; onlardan aldığımızı onlara geri
vermek zorundayız. Artan nüfusu besleme kaygısı, ekonomik veya bilimsel kaygılar, doğal olarak
bitkilere, hayvanlara, topraklara ve hatta insanda aşırı baskılara neden olmuştur. Bu baskılarla bir
veren hayvandan beş istenmiş, 100 veren topraktan 500 yüz istenmiş ve istenmektedir, hatta bu
amaçla canlıların genleriyle oynamak sıradan hale gelmiştir. Bunlar sorgulanmalı, hiç değilse gözden
geçirilmelidir.
Ekosistem ve Toprak-Bitki-Hayvan İlişkileri
Doğal ekosistemlerde tüm canlılar uyum içindedir. Temel enerji kaynağımız olan güneşten gelen ışık
enerjisi; bitkiler tarafından kimyasal enerjiye çevrilerek hayvanlara temel besin maddesi olmaktadır,
hayvanlar da diğer etçillere ve bazıları da insanlara besin maddesi olmaktadırlar. Bu şekildeki
dengeli bir döngü; son yüzyıl içindeki önemli miktarda fosil yakıt eklenmesi, ormanların tahrip
edilmesi, insan kaynaklı toprak erozyonunun hızlandırılması, yüzlerce çeşit pestisit üretilmesi gibi
nedenlere dayalı olarak bozulmuş ve bozulmaya devam etmektedir. Yüz yıl bile geçmeden
antibiyotiklere dayanıklı mikroorganizma türlerinin sayısı 500’ü aşmıştır. Üç bin yıldan fazla geçmişi
olan bu canlıları bertaraf etmenizin mümkün olmadığı, bu canlılardan sadece bir gram yüzey
toprağında 1 milyon ile 1 milyar adet bulunmaktadır. Yani toprak canlıdır, içindeki bu canlılar
olmadığı takdirde ne bitkileri besleyecek besin elementlerini yarayışlı hale getirebilirsiniz ne de
toprağa geri dönen atıkları toprağa geri kazandırabilirsiniz. Toprakta mikroorganizmalar olmasaydı
dünya çöp yığınları ile dolar ve yaşanmaz hale gelirdi diyebiliriz. Anız yangınları ile önemli miktarda
organik madde ve mikroorganizma kaybına uğrayan toprakların verimsizleşmesi ve yorgunluk
göstermesi toprak ekosistemi hakkında önemli ipuçları veren güzel bir örnektir.
Çanakkale İli Toprakları
Marmara bölgesinin güney Marmara bölümünde yer alan Çanakkale ilinde toprakların yarıdan
fazlasını “Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları” (%57) kaplamaktadır. İkinci yaygın gurup
“Kahverengi Orman Toprakları” (%21,6) grubudur. Biga’nın da içinde bulunduğu “Alüviyal
Topraklar” (%6,6) üçüncü sırada ve “Kırmızı-Kahverengi Akdeniz Toprakları” (%5) dördüncü
sırada yayılım göstermektedir. Bunlar dışında kalan dokuz toprak grubu daha bulunmakla birlikte
çok küçük alanlarda bulunmaktadırlar ve toplamları % 10’u geçmemektedir (Dizdar, 2003).
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Çanakkale ili tarım topraklarının yarıdan fazlası (%56) tınlı, %38’i killi tınlıdır. Toprak reaksiyonu
bakımından %62’si nötr durumdadır. Kireç yönünden “oldukça az” ve “az” sınıflarındadır. Organik
madde iç ve kurak bölgelere göre fazla olsa da il topraklarının organik madde yönünden de %
73’ünün “fakir” olduğu belirtilmektedir (Dizdar, 2003). İlde erozyondan etkilenmeyen alanlar %10,5
kadarken, fazla etkilenen alanlar %70,4’tür. İlde arazi kabiliyet sınıflarına göre I. Sınıf topraklar %4;
II. Sınıf %11; III. Sınıf %6,5; IV Sınıf %8; V. Sınıf % 0,1; VI. Sınıf %19,5; VII. Sınıf %49,5 ve VIII.
Sınıf % 1 oranlarında alanı kaplamaktadırlar. Burada V. Sınıf arazilerin tamamı mera olarak
kullanılmakta, VI. Sınıfın %6,5’i ve VII. Sınıfın yaklaşık %9’u mera olarak kullanılmaktadır
(Dizdar, 2003). İl genelinde mera alanlarının yetersizliği yanında mevcut meraların da ıslah edilmesi
gerektiği özellikle Biga yöresindeki çalışmalardan anlaşılmaktadır (Özaslan-Parlak, 2011; Gökkuş ve
ark., 2011).
Çanakkale ili topraklarında fosfor “çok az” (%23) dan çok “yüksek”e kadar (%30) değişmektedir.
Potasyum çoğunlukla (%83) “yeterli” veya “fazla”dır (Dizdar, 2003). Çanakkale ilinin en geniş tarım
toprakları Biga ilçesinde bulunmaktadır. Biga ilçesi tarım topraklarının 832 örnekle incelendiği bir
çalışma (Müftüoğlu, 2007) Fakültemiz Öğretim üyeleri ile Tarım İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
gerçekleştirilmiş olup sonuçları kitap halinde bölge tarımının hizmetine sunulmuştur. Toprakların
besin elementleri yanında istenmeyen, insan ve hayvanlarda toksik etki yapan ağır metal içerikleri
bakımından detaylı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Müftüoğlu, (2007) tarafından yapılan çalışmada
bazı elementler belirlenmiş ancak Biga genelini veya il genelini temsil etmemektedir. Yani
Çanakkale ilinde toprak kirliliğine dair genel anlamda bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Besin Elementleri-Hayvan sağlığı
Çanakkale ili Biga ilçesinde; iskelet bozukluğu, doğum felci, balyoz tırnak, gelişim bozukluğu gibi
beslenmeye dayalı hayvan rahatsızlıklarından bahseden ve ilçe geneline hitap eden bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Ancak mikrobiyal kökenli hayvan hastalıklarından pek çok kişi tarafından
bahsetmektedir. Yine süt, peynir gibi ürün yoluyla veya doğrudan temas sonucu bazı hastalıkların
insana da bulaştığı, hayvanların yaşadığı ortamların kalitesinin artırılması ve temizlik kurallarına
dikkat edilmesi gerektiği pek çok kişi tarafından aktarılmıştır.
Hayvanlarda bazı besin elementlerinin azlığı ya da fazlalığı gözle görülür belirtilere neden
olabilmektedir. Örneğin fosfor eksikliği kamburlaşma şeklinde iskelet bozukluğuna neden
olabilmekte ve hayvanların döl verimleri düşmektedir; iyot eksikliğinde hayvanlarda halsizlik, ölü
doğum, kör doğum, guatr görülmektedir. Ayrıca selenyum fazlalığı nedeniyle tırnak ve toynaklarda
bozulma tüy dökülmesi gibi belirtiler görülürken eksikliğinde de hayvanların beyaz kas hastalığına,
üreme bozukluğuna neden olduğu belirtilmektedir (Halilova, 2004).
Yöre hayvanlarında yukarda belirtilen hastalık ve bozukluklardan münferit olaylar dışında
bahsetmek doğru değildir. Zaten bölge toprakları verimli ve üzerinde yetişen bitkilerde de eksiklik
sorunu görülmemekte bize düşen; sağlıklı bitkilerle hayvanları buluşturmak, meraların ıslahını
yapmak, meraları aşırı otlatmamak, hayvana iyi bakmak, toprağa ve bitkiye saygı duymaktır.
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2. OTURUM

BİLGİLENDİRME
YAZILARI
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BİGA BÖLGESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİĞ SÜT KALİTESİNİ
ARTTIRMAYA YÖNELİK EĞİTİM ve LABORATUVAR PROJESİ
Öğr. Gör Ertuğrul BİLGÜCÜ
Yrd.Doç.Dr. Ahmet UZATICI
Öğr. Gör. Ali Erbili BODUR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Tek. Programı

GİRİŞ
Süt ve ürünleri bileşiminde bulunan besin maddeleri bakımından çok değerli bir gıda
maddesi olması yanında gerekli üretim koşulları ve hayvan sağlığı dikkate alınmadığı
durumlarda insan sağlığını tehdit edebilecek unsurları da bulundurabilmektedir. Dolayısıyla
sütün hem besin değerinden faydalanabilmek, hem de sağlığımızı tehdit etmeyecek şekilde
tüketilebilmesi ancak hammadde olarak kullanılan çiğ sütün kalitesinin yüksek olması ile
mümkündür. Çiğ sütün fiziksel, kimyasal, duyusal kalitesinin yanında mikrobiyolojik kalitesi de
önemli bir faktördür. Özellikle gıda güvenliği açısından toplam bakteri sayısı ve hayvan sağlığı
açısından ise çiğ süt somatik hücre sayısı önem arz etmektedir. Toplam bakteri sayısındaki
artışın en önemli faktörü genel hijyen kuralları olup, sağımı yapılan çiğ sütün hızlı bir şekilde 4
o

C’ ye düşürülmesi gerekmektedir. Yüksek somatik hücre sayısı (SHS) artışında etkili faktör ise;
ineğin yaşı laktasyon dönemi, mevsim ve beslenme gibi çeşitli faktörlere bağlı olması yanında
süt ineklerinde yaygın olarak görülen mastitis hastalığının da SHS’nın artmasında etkili olduğu
bilinmektedir. Özellikle hayvan sağlığı ve güvenli gıda tüketiminde de etkili olabilecek çiğ süt
somatik hücre sayısına ilişkin bölgemizde düzenli olarak yapılan bir saha çalışması
bulunmamaktadır. Biga Meslek Yüksekokulu ve ortak kuruluşlarımız olan Biga’da faaliyet
gösteren Biga Süt Üreticiler Birliği, Biga Hay-Koop ve Çanakkale Köy Koop ile İştirakçi
kuruluş olarak da Biga Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü ile birlikte bir proje hazırlanmış
ve projemiz 2012 yılından itibaren uygulanmaktadır.
Bulgular ve Tartışma:
Biga bölgesinde, yaklaşık 5700 süt üreticisi ile günlük ortalama 280-320 ton arasında çiğ
süt üretimi gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla üretilen süt miktarı ülkemizde üretilen yıllık süt
miktarının yaklaşık % 1'ne tekabül etmektedir. Biga bölgesinde üretilen çiğ sütün süt tesislerine
pazarlanmasının %98’i kooperatifler vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu oran ülkemizin hiçbir
bölgesinde görülmemektedir. Pazarlamada ve üretimde sağlanan başarı çiğ süt kalitesinde
istenilen seviyede olmayıp, bunun sonucu olarak üreticilerimiz yüksek kaliteli çiğ süte
uygulanan prim sistemlerinden de yararlanamamaktadır. Bu anlamda Biga Meslek Yüksekokulu
ve bölgemizde bulunan süt üretici birlikleri ve (Biga Süt Üreticiler Birliği. Biga Hay-Koop ve
Çanakkale Köy-Koop) Biga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte GMKA (Güney
Marmara Kalkınma Ajansı)' ya 2011 yılında 'Biga Bölgesi Sürdürülebilir Çiğ Süt Kalitesini
Artırmaya Yönelik Eğitim ve Laboratuvar Projesi' isimli bir proje sunularak uygulamaya
geçirilmiştir. Projemizin toplam bütçesi 236,035 TL olup, bütçenin 177,035 TL’sı GMKA
tarafından finanse edilirken yaklaşık 60.000 TL’sı ise ortak kuruluşlarımız tarafından finanse
edilmiştir. Projemizin öncelikleri Yüksekokul laboratuvarımıza kazandırılacak modern süt analiz
cihazları ile saha araştırmalarını gerçekleştirmek ve elde edilen veriler doğrultusunda bölge süt
üreticilerimize eğitim programları düzenlemek olup üreticilerimize verilecek eğitim programı ile
tarımsal üretim faaliyeti ile uğraşan kesimin teknik bilgi ve kapasiteleri geliştirilerek rasyonel,
yüksek kaliteli süt üretiminin sağlanması ve üreticilerimizin kaliteli süte verilen prim
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sisteminden yararlandırılmasının sağlanarak daha karlı bir hayvancılığın yapılmasının
sağlanmasıdır. Proje kapsamında Yüksekokulumuza kazandırılan süt analiz cihazlarında
yapılacak çiğ süt analizlerinden elde edilecek veriler bölgemizde üretilen çiğ süt kalitesi ile ilgili
veri kapasitemizi arttıracak olup Üniversitemizin bölgemize yönelik araştırma kapasitesinin ve
çözüm odaklı görüşlerimizin gelişimine de olanak sağlamış olacaktır.
Proje kapsamında bölgemize kazandırılan süt analiz cihazları ile üreticilerimizin çiğ inek
sütü örneklerinde Mid-Infared Spektrometry (orta kızıl ötesi spektrometri) metotu ile toplam
kurumadde, yağ, protein, laktoz, donma noktası ve yağsız kurumadde analizlerini; flow
cytometry (akış sitometrisi) metodu kullanılarak ise somatik hücre analizleri gerçekleştirilmiştir.
Yüksekokulumuz çiğ süt laboratuvarında 2012 yılında Biga bölgesinden yaklaşık 48 süt alım
merkezinden ve müstahsil bazında ise yaklaşık 5000 süt üreticimizin çiğ inek sütlerinin
analizleri gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Proje kapsamında 5 köyümüzde yaklaşık 300 üreticimize toplam 200 saatlik bir
eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitim programımız da süt hijyeni, hayvan hastalıkları ve
hayvan besleme konuları üzerinde durulmuş olup özellikle bayan süt üreticilerimize yönelik
düzenlediğimiz süt hijyeni eğitimi büyük ilgi görmüştür. Eğitim programında özellikle hijyen
uygulama esaslarının ya hiç uygulanmadığı veya eksik ve hatalı bir şekilde uygulandığı
görülmüştür. Ayrıca üreticilerimizin hayvan beslenmesi konularında da eksiklikleri görülmüş,
yapılan anket çalışmalarında özellikle yüksek maliyetli bir beslenmenin yapıldığı anlaşılmıştır.
Yapılan eğitim çalışmaları ve elde edilen analiz verileri incelendiğinde bir kez daha
görülmüştür ki; çiğ süt hijyen kalitesinde ve somatik hücre sayısında AB kriterlerinin çok
üzerinde sonuçlar elde edilmiştir.
Analizleri gerçekleştirilen çiftlik sütleri örneklerinde somatik hücre sayısı ortalama
125.000 adet/mlt, müstahsil sütlerinde ise ortalama 1.500.000 adet/mlt olarak ölçülmüştür.
Özellikle eğitim programlarının düzenlendiği ve hijyen uygulamalarının düzenli olarak
uygulandığı bölgelerde 1 yıl boyunca yapılan düzenli kontroller sonucunda süt üreticilerinin
somatik hücre sayılarında belirgin bir düşüş görülmüştür.
Analizleri gerçekleştirilen süt örneklerinin %3,5'inde su tespit edilmiş olup en yüksek su
miktarı % 65,2 olarak ölçülmüştür. Özellikle çiğ süt analizlerini her ay düzenli olarak yaptıran
süt alım merkezlerindeki süt numunelerinde su tespit edilen müstahsil sayısı yok denecek kadar
azalmıştır.
Süt alım merkezlerindeki çiğ süt örneklerindeki yağ oranları incelendiğinde yıllık
ortalama %3.4 süt yağı ölçülmüş olup en düşük yağ oranı % 0,8 olarak ölçülmüştür. Ortalama
protein oranları da % 3,3 olarak tespit edilmiştir.
Analizleri gerçekleştirilen süt örneklerinin hiç birinde antibiyotik kalıntısına
rastlanmamıştır. Bu sonucun konu ile ilgili uzun süredir yapılan çalışmaların sonuca ulaştığını
göstermektedir.
SONUÇ:
Güvenilir ve sağlıklı süt üretiminin gerçekleşebilmesi ancak sürdürülebilir kalite kontrol
ve eğitimli üreticilerimiz ile sağlanabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca gerek süt alım firmalarının
gerekse üretici birlik ve kooperatiflerin süt alım politikalarında da bir takım düzenlemeler
yapmaları gerekmektedir. Özellikle kaliteli süte mutlaka prim desteklerinin sağlanması zorunlu
bir gereklilik olarak görülmektedir. Özellikle çiftlik sütlerine uygulan prim destek
uygulamalarının tüm üreticilerde uygulanması için çalışmaların yapılması ve bölgemizde de
uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar ise başarılı bir
şekilde uygulanmaktadır.
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Özet
Hayvansal üretim genotip ve çevre etmenleri tarafından şekillenmektedir. Hayvan dışında
kalan barınak, besleme, hijyen, aşılama, bakıcı gibi tüm etmenleri içine alan çevrenin
iyileştirilmesi ile “kendini iyi hissetme hali” olarak tanımlanan hayvan refahı belirli ölçülerde
sağlanmaktadır. Hayvanın olumsuz olarak etkilenebileceği mental olayların yoksunluğu ve
konfor artırıcı uygulamalar ile hayvan refahı üst seviyelere çıkacaktır. Hayvansal üretim ve
hayvan refahının başarısı; kendine has biyolojisi bulunan ve ekosistemi paylaştığımız hayvanın,
“insanlaştırılmadan” ve “makineleştirilmeden” kendine özgü yapılarının yetiştirici tarafından
anlaşılmasıyla mümkündür. Çanakkale ili Biga ilçesi sığırcılığının irdelendiği çalıştay
kapsamında ele alınan bu çalışmada, hayvansal üretimde hayvan dışında kalan tüm etmenleri
içine alan çevre ile çevre x hayvan etkileşiminin yansıması olan hayvan refahı
değerlendirilmiştir.
Giriş
Tarım, belirli bir alanda sistemli bir biçimde yapılan bitkisel ve hayvansal üretimdir.
Tarımın önemli bir parçası olan hayvansal üretim, üretimde kullanılan hayvanların genotipi ve
çevre tarafından şekillenmektedir. Bu nedenle hayvanların genetik yapısının istenen doğrultuda
iyileştirilmesi ve çevrenin optimize edilmesi esastır. Çevrenin optimizasyonu yalnızca
verimliliğin artırılarak işletmenin ekonomisinin iyileştirilmesi için yapılmaz. Bunların yanı sıra
üretimde kullanılan hayvanların refahı da gözetilmelidir. Hayvanın “kendini iyi hissetme hali”
olarak tanımlanan hayvan refahı, özellikle çevrenin hayvana yansımasının derecesine göre
değişkenlik göstermektedir.
Hayvanların yüksek performans sergilemesinden optimum çevre koşulları altında
yetiştirildikleri, dolayısıyla refah seviyelerinin iyi olduğu sonucu çıkarılabilir. Ancak bu sonuç
her halükarda doğru değildir. Örneğin, kafeste etlik piliç yetiştiriciliğinin, yerde derin altlıklı
yetiştiriciliğe oranla daha yüksek performans sergilemesi, kafeste yetiştirilen etlik piliçlerin refah
düzeylerinin daha iyi durumda olduğunu göstermemektedir.
Hayvan refahının değerlendirilmesinde her ne kadar genellikle üretim koşulları kullanılsa
da, hayvanların çevreye tepkileri ile refah düzeyi daha doğru belirlenebilir. Refah düzeyini
belirlemede hayvana ilişkin bazı özellikler de kullanılmaktadır. Örneğin vücut kondisyon skoru
ve metabolik rahatsızlıklardan besleme ile ilgili, vücutta kirlilik, topallık, deri lezyonlarından
barınak ile ilgili eksiklikler görülebilir ve hayvan refahının seviyesi belirlenebilir.
Çanakkale ili Biga ilçesi sığırcılığının irdelendiği çalıştay kapsamında ele alınan bu
çalışmada, hayvansal üretimde hayvan dışında kalan tüm etmenleri içine alan çevre ile çevre x
hayvan etkileşiminin yansıması olan hayvan refahı değerlendirilmiştir.
Çevre
Hayvansal üretimde çevrenin yansımasını hayvanın performansında görmemiz
mümkündür. Çevrenin optimizasyonu ile öncelikle hayvanları “hasta etmemek” amaçlanmalıdır.
Ancak Ülkemiz hayvancılığında ne yazık ki sürü sağlığının korunması yerine hastalanan
hayvanların tedavi edilmesi yolu seçilmektedir. Halbuki hasta hayvanlar için “mucize ilaç”
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yoktur. Dolayısıyla hayvanların hasta olmaması için öncelikle çevre etmenleri optimize edilerek,
bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama ve koruma programları oluşturulmalıdır.
Hayvancılıkta en önemli çevre etmenlerinin başında barınak çevresi gelmektedir.
Barınaklar hayvanlara istenilen sıcaklık ve nem seviyeleri ile birlikte yeterli miktarda dinlenme
ve kaynak paylaşım alanları sağlamalıdır. Ülkemizin birçok yöresinde olduğu gibi Biga
ilçesindeki birçok sığırcılık işletmesinde de barınak ortamındaki en önemli sorunun özellikle
gezinme avlusunda zeminin çamur olmasıdır. Zeminde biriken gübre hayvanlarda ayak-tırnak,
mastitis, vücutta kirlenme ve zeminin ıslak olması nedeniyle hayvanlar yatmaktan kaçındıkları
için yeterince dinlenememektedirler. Barınaklar içerisinde yeterli sayıda ve hayvanların eşit
biçimde rahatlıkla yararlanabilecekleri yemlik, suluk, yataklık, gölgelik, kaşınma fırçası vb.
ekipmanların olması hayvanların en temel gereksinimlerini sağlarken, aynı zamanda hayvan
refahının en önemli bileşenlerini de oluşturmaktadırlar.
Hayvancılıkta besleme çevresinin sağlanmasında temel kural hayvanların sindirim
fizyolojilerine uygun, yeterli ve dengeli biçimde yemlerle beslenmesidir. Yeterli miktarda ve
uygun oranda olmayan yem ve yem karmaları ile verim seviyesi de yeterli olmazken, aynı
zamanda uzun süreçlerde kronik metabolik rahatsızlıklar, aşırı zayıflama ve yağlanmalar
görülecektir.
Hayvanlara optimum çevre sağlansa dahi, özellikle Ülkemiz koşullarında bulaşıcı
hastalıklar için aşılama ve parazit mücadelesinin yapılması gerekmektedir. Hayvancılıkta uygun
barınak ortamı, besleme koşulları, hijyen, aşılama ve parazit mücadelesi ile sürü sağlığının
sağlanmasının yanında, rutin yetiştiricilik uygulamaları aksatılmamalıdır ve insan-hayvan
etkileşimleri mutlaka sürekli olarak gözden geçirilmelidir.
Hayvan Refahı
“Kendini iyi hissetme hali” olarak tanımlanan hayvan refahı, son yıllarda birçok ülkede
sistematik bir biçimde dikkate alınmakta ve yeni düzenlemelerle geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Hayvan refahının sağlanması adına olması gereken asgari koşullar şunlardır:
1. Hayvanlar aç ve susuz kalmamalı,
2. Hayvanlar, hijyenik ve yeterli ekipmanlara sahip uygun barınak ortamında
barındırılmalı,
3. Hayvanlar ağrı, yaralanma ve hastalıklardan ari olmalı,
4. Hayvanlar yetiştirildikleri ortamlarda türe özgü normal davranışlarını
sergileyebilmeli,
5. Hayvanlar korku ve stresten uzak olmalıdır.
Hayvanlarda refah düzeyinin üst sınırlarını belirlemek oldukça güçtür. Hayvan refahında
olması gereken asgari çevre koşulları yukarıdaki gibi özetlenirken, sığırcılıkta hayvan refahının
göstergeleri kısaca aşağıda özetlenmiştir.
Barınak





Besleme



Topallık sıklığı ve şiddeti,
Vücudun farklı bölgelerinde ve özellikle memede kirlilik ve kirliliğin yoğunluğu,
Mastitis ve subklinik mastitis sıklığı,
Yeterli ölçüde dinlenme, yemlenme, sağım, gezinme, suluk, eşinme, oynama,
kaşınma, vb. alanlarının olması ve kaynakların yetersizliğine bağlı kavgalar,
huzursuzluklar, yaralanmalar,
Vücudun çeşitli bölgelerinde ve deride barınak ekipmanlarından dolayı yaraların
sıklığı ve şiddeti,
Sürüde aşırı zayıf (kaşektik) ve aşırı yağlı sığırların varlığı,
Sığırların mümkünse özgür biçimde meraya çıkarak otlaması,
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Üreme





Sağlık





Ketosiz, asidoz, rumen şişlikleri, doğum felci, abomasum yer değiştirmesi gibi
anatomik ve metabolik rahatsızlıkların olmaması,
Buzağıların yeterli miktarda ağız sütü ve süt içmelerinin sağlanması, uygun yöntem
ve sürede sütten kesilerek yeterli ölçüde kaba ve kesif yemlerle uygun besleme
programlarının düzenlenmesi,
Sığırların yaş ve verim seviyeleri dikkate alınarak, sindirim sistemlerine uygun,
yeterli ölçüde beslenmeleri ve yemlemelerin gün içinde eşit aralıklarla aksatılmadan
yapılması,
Buzağılık döneminden başlayarak dişi sığırların besleme programlarına dikkat
edilmesi, yağlanma ve eksik beslenmemeleri ve düvelerin 15 aylık yaşta
çiftleştirilerek damızlıkta kullanılması,
Sığırların en az tohumlama sayısı ile gebe kalması, diğer bir deyişle gebelik başına
tohumlama sayısının en düşük düzeyde olması,
Tohumlamalarda boğa seçimi, gebelik dönemi beslemesi ve doğum yönetimine
dikkate alınarak sürüde zor doğum oranının en az düzeyde tutulması,
Barınak ve sağımhane hijyenine dikkat edilmesi, mastitis, subklinik mastitis, topallık
vb. enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan hastalıkların görülmemesi,
Sığırların bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanması, tedavi uygulamaları ve antibiyotik
kullanımlarının mümkün olduğunca az olması,
Her türlü sağlık uygulamasının uzman kişilerce ve uygun yöntemlerle, hayvanları en
az strese sokacak biçimde yapılması,

Davranış
 Sığırların türe özgü her türlü davranışları gösterebilme olanağının sağlanması,
 Kaynak paylaşımında kavga sıklığı ve şiddeti,
 Parmaklık kemirme, altlık yeme gibi stereotipik nitelikli anormal davranışların
sergilenmesi,
 Her yaştaki sığırlarda konfor davranışlarının artmasına yönelik uygulamalar (kauçuk
yatak, kaşınma fırçası vb.) ve davranış repertuarının (mekansal çevre
zenginleştirmesi) genişletilmesi,
Bakıcı ve diğer uygulamalar
 Bakıcının sığırlara küfretme, kötü söz, dövme gibi olumsuz davranışları özellikle
sağım sırasında sergilememesi,
 Bakıcının hayvanları sürekli gözlemesi ve sığırlarda gördüğü ani olumsuzluklara
anında müdahale etmesi,
 Boynuz köreltme, kuyruk kesme, fazla meme başlarının alınması, numaralama,
kastrasyon (kısırlaştırma) gibi uygulamaların mümkünse yapılmaması, yapılacaksa
en az acı ve stres oluşturan yöntem ve tekniklerle uzman kişilerce yapılması,
 Sığırların pazar ve kesimhanelere sevklerinin uygun yöntem ve araçlarla yapılması
ve kesimlerinin strese yol açmadan uygun yöntem ve tekniklerle uzman kişilerce
yapılması,
Sonuç ve Öneriler
Hayvan refahının istenen düzeyde sağlanabilmesi öncelikle yetiştiricilikte sağlanması
gereken asgari çevre koşullarının oluşturulmasıyla mümkündür. Sığırların barınak, besleme,
hijyen, aşılama gibi temel yaşam gereksinimlerinin sağlanmasıyla hayvan refahı belirli ölçülerde
sağlanırken, konforu artırıcı uygulamaların artırılması ve mental olumsuzlukların önlenmesi ile
refah düzeyleri üst seviyelere çıkabilecektir.
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1. GİRİŞ
Organik gübre olarak da bilinen hayvan gübresi genellikle üreticilerin kurtulmak için gayret
gösterdikleri ve uygun yöntemlerle kontrol edilmediği koşullarda çevresel problemlere neden
olan bir yan üründür. Aslında zengin organik madde içeriğiyle hem bitkiler için bir besin kaynağı
hem de toprak strüktürünü, havalanmasını ve su tutma kapasitesini iyileştiren değerli bir
maddedir (Hillel 1980, Kızıl ve ark., 2001).
Organik gübrenin bitkisel üretimde kullanılması oldukça tavsiye edilen bir geri dönüşüm
uygulaması olarak ele alınmalıdır (Marriott ve Bartlett, 1972). Ancak gereğinden fazla gübrenin
araziye uygulanması hem yetiştirilen bitki hem de çevre açısından olumsuz etkilere sebep
olmaktadır. Aşırı gübre uygulaması bitki gelişimini olumsuz yönde etkilemekte, toprak ve su
kaynaklarını kirletmekte ve değerli besin elementlerinin ziyan olmasına neden olmaktadır.
Bu kadar farklı şekillerde karşımıza çıkan gübrenin tarım arazisine ne kadar, ne zaman ve ne
şekilde uygulanacağı soruları başarılı bir gübre yönetiminin esaslarını oluşturur. Bu çalışmada,
süt ve besi sığırı yetiştiriciliğinde gübre işletiminin esasları, söz konusu hayvanların gübre üretim
potansiyelleri, hayvanlar tarafından üretilen gübrenin ekonomik değerinin yanı sıra en ideal
gübre uygulama zamanının ve uygulama yöntemlerinin esasları tartışılacaktır.
2. GÜBRE UYGULAMA MİKTARININ BELİRLENMESİ
Gübrenin araziye uygulama miktarının belirlenmesinde dikkate alınması gereken başlıca
faktörler toplama, depolama ve uygulama zamanında meydana gelen besin kayıpları, toprak
özellikleri, ekilecek ya da dikilecek bitkinin besin gereksinimi ve gübrenin besin içeriğidir.
Uygulama miktarının belirlenmesinde uzun yıllar sadece yalnızca N dikkate alınmıştır, bu ise
topraklarda P birikimine neden olmaktadır (Haygarth ve ark., 1998). Son yıllarda yapılan
araştırmalar gübre uygulama miktarının hesabında P’un da dikkate alınması gerektiğini ortaya
koymuştur. Genel bir ilke olarak gübre uygulanacak arazi miktarının yeterince fazla olduğu
durumlarda uygulama miktarının hesabında P, diğer koşulda ise N dikkate alınmalıdır (Miner ve
ark., 2000).
Gübre işletim planlamasındaki ilk aşama hayvanlar tarafından üretilecek gübrenin kalite ve
miktarının belirlenmesidir. Süt ve besi sığırları için günlük gübre ve yaklaşık besin içeriği
üretim potansiyelleri Çizelge 1’de verilmiştir (MWPS-18, 2000).
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Çizelge 1. Süt ve besi sığırı gübre karakteristikleri
Hayvan
Süt Sığırı
Buzağı
Düve
Sağmal
Kuruda
Süt buzağısı
Besi sığırı
Buzağı
Otlayan
Otlayan
Kesif yemle beslenen
Kesif yemle beslenen
Sığır

Canlı
ağırlık
(kg)

Günlük gübre
üretimi
kg/gün m3/gün

Su

Yoğunluk
3

Besin içeriği (kg/gün)

(%)

(kg/m )

N

P2O5

K2O

68
114
341
454
636
454
636
114

6
10
30
48
67
37
52
4

0,0008
0,0012
0,0038
0,0064
0,0091
0,0049
0,0069
0,0005

88
88
88
88
88
88
88
96

1042
1042
1042
994
994
994
994
994

0,02
0,04
0,10
0,26
0,37
0,16
0,23
0,02

0,01
0,01
0,03
0,14
0,19
0,05
0,09
0,01

0,02
0,03
0,10
0,14
0,22
0,13
0,18
0,03

204
341
499
341
499
454

12
28
42
25
36
29

0,0016
0,0038
0,0053
0,0033
0,0048
0,0038

92
92
92
92
92
88

1010
994
994
994
994
1010

0,06
0,19
0,28
0,17
0,25
0,14

0,05
0,06
0,10
0,06
0,10
0,09

0,05
0,11
0,16
0,10
0,15
0,12

Uygulanacak gübrenin besin içeriği belirlendikten sonra yapılmışsa eğer geçmiş yıllardaki gübre
uygulamaları, ekilecek ya da dikilecek bitkinin beklenen verimi elde etmek için gereksinim
duyacağı besin maddesi miktarı ve muhtemel kayıplar da göz önüne alınarak gübre uygulama
miktarı hesaplanır.
3. GÜBRE UYGULAMA ZAMANININ BELİRLENMESİ
En uygun uygulama zamanı yörenin iklimi, arazinin konumu ve topografik yapısı ve
yetiştirilecek bitki dikkate alınarak tecrübeler doğrultusunda belirlenmelidir.
Bahar uygulaması: En uygun gübre uygulama zamanı bahar yağışlarından sonra ve bitkinin
topraktan besini en yoğun olarak kaldırdığı dönemde olmalıdır.
Yaz uygulaması: Eğer gübre uygulanabileceği otlak, çayır ya da mera varsa yaz ayları tercih
edilebilir.
Sonbahar ve Kış uygulaması: Sonbahar ve kış aylarında yapılacak olan gübre uygulamaları
bitkisel kullanımın olmamasından dolayı çok büyük besin kayıplarına neden olabilmektedir.
Özellikle taşkına maruz kalan, yağıştan sonra yüksek yüzey akış ve erozyon potansiyeline sahip
olan arazilerden kaçınılmalıdır.
4. GÜBRE UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Genel olarak gübre araziye 3 şekilde uygulanmaktadır. Yüzey uygulaması, yüzeyaltı
enjeksiyonu, ve sulama sistemleriyle olmak üzere gübre 3 şekilde uygulanmaktadır (Klausner,
1997).
Yüzey uygulaması: Yüzeye gübre uygulamasında bitki besin elementlerinin ve eğer varsa gübre
içindeki hastalık yapıcı patojenlerin taşınım yoluyla kaybı söz konusu olabilmektedir (Şekil 1).
Dolayısıyla, yüksek yüzey akışı potansiyeline sahip araziler, taşkına maruz kalan araziler ve çok
az ya da hiç bitki örtüsüne sahip olmayan arazilerde yüzey uygulaması önerilmez (Klausner,
1997).
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Şekil 1. Gübre yüzey uygulaması (http://extension.usu.edu/)
Yüzeyaltı uygulaması: Gübrenin doğrudan yüzeyaltına uygulanmasıyla amonyak kayıplarını
engelleyerek bitki tarafından alınabilir azot miktarını artırmaktadır. Toprakta eğer azot eksikliği
varsa kayıpları önleyebilmek için yüzeyaltı uygulaması önerilebilir (Şekil 2). Gübrenin
enjeksiyon yoluyla toprağa uygulanması en çok kullanılan yüzeyaltı uygulama yöntemidir. Eğer
komşu işletmelerle koku problemi yaşanması durumu söz konusu ise enjeksiyon en uygun
yöntem olmaktadır (Klausner, 1997).

Şekil 2. Yüzeyaltı gübre uygulaması
(http://www.balticdeal.eu/news/comparison-manure-spreading-techniques/)

Sulama sistemleriyle uygulanması: Gübrenin sulama yağmurlama sulama sistemleriyle araziye
uygulanması önemli ölçüde zaman ve işçilik tasarrufu sağlamaktadır (Şekil 3). Yağmurlama
sulama sistemleri bitki gelişim dönemlerinde de gübrenin araziye uygulanmasına olanak
sağlayarak büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu şekilde bitkiye hem sulama suyu hem de besin
maddeleri aynı anda sağlanmış olmaktadır. Ancak, dikkat edilmesi gereken en önemli konu
uygulanacak gübrenin katı madde içeriğidir. Geleneksel yağmurlama başlıkları %4’e kadar katı
madde içeren sıvı gübrelerin araziye uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Eğer gübrenin katı
madde içeriği %4-12 arasında ise parçalama özelliğine sahip pompalar ve özel sulama
ekipmanları kullanılmalıdır (Klausner, 1997).
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Şekil 3. Sulama sistemleriyle gübre uygulaması
(http://extension.missouri.edu/p/EQ350)

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Son yıllarda giderek önem kazanan sürdürülebilir tarım kavramı çerçevesinde bitkisel ve hayvansal
üretim sürecinde çevreye karşı duyarlı üretim tekniklerinin benimsenmesi gerekmektedir. Bu
bağlamda bitkisel ve hayvansal üretim süreçleri planlanırken bir birleriyle olan entegrasyonları ve bir
birlerine olan etkileri dikkate alınmalıdır. Özellikle yoğun hayvancılık yapılan bölgelerde açığa çıkan
büyük miktarlardaki hayvansal atıkların yönetimi bitkisel üretim süreci göz ardı edilerek yapılamaz.
Hayvansal atıklar, toprak ve su kaynaklarında oluşturdukları kirlilik yükünün yanı sıra koku
problemine de neden olmaktadır. Öbür taraftan, açığa çıkan hayvansal atıklar önemli miktarda bitki
besin maddeleri içermektedir. Araziye uygulanan inorganik ya da ticari gübre masraflarını
azaltmanın bir yolu da açığa çıkan hayvan gübresinin bitkisel üretimde kullanılmasıdır.
Gelişmiş ülkelerde son yıllarda üzerinde önemle durulan gübre yönetimine ülkemizde henüz
yeterince önem verilmemektedir. Hayvancılık işletmelerinde açığa çıkan gübre bilinçsizce tarım
arazilerine uygulanmakta, hatta bazı durumlarda derelere boşaltılmaktadır. Bu ise yukarıda söz edilen
çevresel sorunlara neden olmaktadır. Bu bağlamda üreticilerin organik gübre kullanımı konusunda
bilinçlendirilmesi hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemlidir.
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1. ÖZET
Artan nüfusun besin gereksiniminin karşılanması için birim alandan ürün miktarının arttırılması
yoluna gidilmektedir. Bu uygulama, birim alandan verim artışı sağladığı gibi yoğun girdi
kullanımı çevre sorunlarınıda beraberinde getirmektedir. Toprak ve su gibi doğal kaynakların
yetersizliği sadece onların kıt olmaları ile değil kirlenmiş olmalarıyla da ilgilidir. Bu nedenle de
gübrelemede yeni teknikler kullanılırken diğer yandan da gübrelemenin çevreye verebileceği
zararlar en aza indirilmelidir. Kirlilik, kirliliği oluşturacak maddelerin tarım alanlarında bazı
formlarda ve kirlirliliği oluşturacak miktarda bulunmasıyla söz konusu olmakta, daha sonra bu
maddelerin ayrışması ve taşınarak bir su kütlesine ulaşmasıyla kirlilik sorunu ortaya çıkmaktadır
(Anonim, 1997). Bu nedenle, aşırı gübre uygulaması bitki büyümesine olumsuz etkide
bulunabilmekte, ayrıca yüzey ve yeraltı suyu kirliliğine de yol açabilmektedir. Bu nedenle de
hayvan barınaklarında gübre ve atık suyun su kaynaklarına ulaşması kesinlikle önlenmelidir.
Hayvansal atıkların uygun olmayan bir şekilde depolanması, taşınması veya kontrolsüz
yayılması kirliliğin bir sebebi olmaktadır çünkü gübre içerisinde bulunan patojenler (hastalık
yapıcı etmenler) taşınarak içme ve kullanma sularına karışabilmekte ve bu suyu kullanan
canlıların sağlığını tehdit edebilmektedir.
Kirliliği oluşturan materyaller sürekli hareket halindedirler. Kirliliği oluşturan organik maddeler;
hayvan barınağı atığı, yataklık ve atık materyaller, yem, idrar atığı, bitki atığıdır. Bu kirleticiler
yüzey akışları ve suyun derinlere sızmasıyla taşınabilmektedirler. Bu nedenle, hayvan
barınaklarındaki gübre ve atık suyun su kaynaklarına ulaşması mutlaka önlenmelidir (Yıldırım,
M., Çakmak,B., 1999).
2. BÜYÜK TARIM İŞLETMELERİNDE GÜBRE DEPOLAMASI VE GÜBRE
KULLANIMI
Ülkemizde hayvancılık işletmelerinde, barınakların sadece kar amacı düşünülerek inşa edildiği
ancak yardımcı bölmelerin özelliklede katı ve sıvı gübrelerin birçok işletmede ihmal edildiği
görülmektedir. Hayvansal üretim yapan işletmelerden çıkan atıklar ile silaj gibi tarımsal
ürünlerin depolanması sonucu oluşan sızıntılar su kirliliğine neden olmaktadır (Atılgan, 2012).
Gübreyi hayvanların yaşadığı alanlardan uzaklaştırmak ve gübreyi belirli bir yerde depolamak
gübre kullanımının ilk adımını oluşturmaktadır(Yıldırım, M., Gökalp, Z., 2002)(Resim 1).
Gübre depolama alanı, çevredeki yerleşim yerlerinden 1000 m, göl ve benzeri su kaynaklarından
en az 300 m, sulama ve drenaj kanallarından en az 100 m, su sağlayan sıhhi tesisatlardan ise en
az 30 m uzakta olmalıdır . Betonarme depoların derinliği 3.6 m den daha derin olduğu taktirde,
duvar kalınlığı 30 cm, taban kalınlığı sızıntıyı engellemek için minimum 12.5 cm olmalıdır.
Depolama hacmi işletmenin en az 3 aylık gübre üretimini depolama hacmine sahip olmalıdır.
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Uygun olmayan depolama koşulunda, gübreden azot ve fosfor süzülerek yer altı sularına
karışır(Yıldırım ve Çakmak, 1999; Atılgan, 2012). Bunun sonucunda su habitatındaki alg,
koliform bakteri ve azot bileşikleri artarken, suyun oksijen oranı düşerek suda yaşayan

Resim 1. Modern bir tarım işletmesinde gübre depolaması
canlıların miktarı azalır. Ayrıca tarımsal kaynaklı nitrat ve nitrit yer altı sularında kirlenmeye yol
açar. Bunların içerisinde en önemlisi nitrat azotudur. Nitrat ve Nitrit yer altı sularında kirlenmeye yol
açar. Nitrat ve Nitrit bazı kalp damar hastalıklarına neden olmakta, ayrıca kanserojen etkileri
bulunmaktadır (Anaç, S., Çolak, A., 1996).
Söz konusu bu yapılar 2872 sayılı çevre kanununa dayalı olarak yayımlanan hava kalitesinin
korunması yönetmeliğine göre kümesler, ağıllar ve ahırlar inşa edilirken aşağıdaki esaslara uyulması
gerekmektedir.
a) Bu tesisler yerleşim bölgelerinden en az 1000 m uzakta ve/veya organize hayvancılık
bölgelerinde kurulmalıdır.
b) Sıvı ve katı dışkılar uygun biçimde bir depodan toplanmalı koku salgıları azaltılmaya
çalışılmalıdır.
c) Yeni kurulacak ticari amaçlı hayvancılık işletmeleri için yer seçim raporu alınması
zorunludur.
d) Her türlü atık ve artığı çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen
standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama vermek,
depolamak, taşımak ve uzaklaştırmakve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirleten
kirlenmeyi durdurmak, etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla
yükümlüdür.
Yeraltı sularının kirlenmeye ve bozulmaya karşı korunması hakkında yönetmeliktede insan
faktörleri sonucu ortaya çıkan kirlenmelere karşı gerekli önlemlerin alınmasını bildirmektedir.
Eğer kurulan bir işletme; biyolojik çeşitliliği tahrip ediyorsa, özel çevre koruma bölgeleri için tespit
edilen koruma ve kullanma esaslarına ve yasaklamalara aykırı davrananlara 20.000 TL, depolama
alanlarını yeterli bir şekilde belirlemeyenlere 100.000 TL idari para cezası verilir. Sulama ve drenaj
kanallarına atık boşaltanlara 48.000 TL idari para cezası verilir.
Son zamanlarda ülkemizde inşa edilen modern tarım tesislerine kombine bir şekilde inşa edilerek,
elde edilen hayvansal atıklar bir ürün olarak biyogaz’a dönüştürülmektedir. Kırşehirde kurulu olan
ticari bir işletme 17.000 da alanda tarımsal faaliyette bulunmakta ve yaklaşık 7000 küçük ve
büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olmaktadır. Bu işletme elde ettiği hayvansal atığı kendi inşa
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etmiş olduğu biyogaz tesisinde işleyerek saatte 250 kW enerji üretmekte, sıkılan gübrenin katı
kısmını tarlaya vermektedir. Elde ettiği enerji ile kışın elektrik ihtiyacının %80’ni, yazın’da %20’sini
biyogazdan temin etmektedir.

Resim 2. Biyoğaz üretiminin yapıldığı işletme

Resim 3. Bir işletmede biyogaz üretimi
3. HAYVANSAL ATIKLARIN FARKLI SULAMA YÖNTEMLERİYLE ARAZİYE
UYGULANMASI
Sulama ekipmanlarıyla, hayvansal atık olan gübre su ile karıştırılarak bitkilere verilebilmektedir.
Su ve gübrenin uygun bir biçimde verilmesi ile sağlanacak verim artışı gübrenin sulamayla
uygulanması işleminin önemini ortaya çıkarabilmektedir. Hayvansal atığın fazla olduğu
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işletmelerde sulama sistemleri hem ekonomik bir şekilde gübre uygulaması gerçekleştirmekte
hem de bu tür işletmelerde işgücü tasarrufu sağlamaktadır.
Yüzey sulama yöntemlerinden karık sulamada, bitki sıraları boyunca açılan karıkların eğimi %
1’den daha fazla olmamalıdır. Eğimi yüksek olan yerlerde karıklar eş yükseklik eğrilerine paralel
olarak açılmalıdır. Kapaklı borularda, dağıtım sisteminin seçilmesi, boruların boyutlandırılması
ve pompa seçimi işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Dağıtım sisteminde kullanılacak
boruların uzunluğu sistem içi gerekli basıncı dolayısıyla pompa kapasitesini etkilemektedir.
Kapaklı borularda farklı açıklıklarda ve eğimlerde kapaklardan akıtılacak suyun debileri tablo 1’
de verilmiştir.
Tablo 1. Kapaklı borularda suyun akış oranı (Kapaklar arası mesafe 75-100cm)
Debi Q(L/dk)
150
95
60
45
40
Eğim (%)

0.2

0.4

0.6

0.8

1

20
2

Şekil 1. Suyun kapaklı borularla karıklara verilmesi
Basınçlı sulama yöntemlerinden yağmurlama sulamada, hayvansal atıklar düzgün olmayan arazi
yüzeyine uygulanabilmektedir. İlk masrafı ve enerji maliyeti yüzey sulama yöntemine göre
pahalı olmasına rağmen, otomatik olarak çalıştırabilmekte, işgücünü azaltmakta, üniform bir
şekilde arazi yüzeyine uygulanabilmektedir. Yağmurlama sulamada atıklardan meydana gelen
koku çevreyi rahatsız edebilmekte bu yüzden yağmurlamayı özellikle nemin yüksek ve rüzğarlı
olduğu günlerin dışında yapmak gerekir.
Yağmurlama başlıkları ve lateraller arası mesafe öyle seçilmelidir ki, toprak bünyesine,
topoğrafyaya, bitki çeşidine ve su uygulama zamanına bağlı olarak yüzey akışı meydana
gelmemelidir. Seçilen sistem unsurları, söz konusu hayvan atıklarıyla karıştırılmış sıvıyı araziye
iletimi esnasında en az düzeyde tamir bakım masrafı gerektirecek şekilde tasarlanmalıdır.
Sistemde korozyonu önlemek için sistemi oluşturan unsurların kullanım süreleri boyunca
sulamadan sonra temiz suyla yıkanarak temizlenmesi gerekir.
Yağmurlama başlıkları yağmurlama oranı yağmurlama başlığının meme çapına göre değişmekte
ve de jet tipi yağmurlama başlığında bu en üst düzeyde olmakta, bu tip başlıklarda tablo 2’de
görüldüğü gibi meme çapı 20 mm’den büyük ve çalışma basınçları 500 kPa dan daha fazla
olmaktadır. Meme çapını seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, meme çapının
sulama suyu içerisindeki en büyük katı parçacığın büyüklüğünden daha küçük olmamasıdır. Jet
tipi yağmurlama başlıklarında büyük çapta meme çapı söz konusu olmakta ve daha uzun
mesafelere suyu fırlatmaktadır.
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Tablo 2. Meme çaplarına uygun çalışma basıncı (TSE)
Meme çapı (mm)

<2

2-7

7.1-20

>20

Çalışma basıncı (kPa)

200

300

400

500

Şekil 2. Jet tipi yağmurlama sulama başlığı ve hareketli yağmurlama sulama sistemleri
4.SONUÇ
Ülkemizde hayvansal atıkların, farklı sulama yöntemleri ile araziye verilme işlemi henüz
ülkemiz koşullarında çok az uygulanmaktadır. Hayvansal atıkların, biyogaz tesislerinde elektrik
enerjisine dönüştürülmesi ve katı kısmın da farklı sulama yöntemleri ile sulama suyuna
karıştırılarak kontrollü bir şekilde araziye uygulanması hem ülkenin ekonomisine katkısı hem de
çevre kirliliğinin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır.
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BİGA SÜT SIĞIRCILIĞININ EKONOMİK ANALİZİ
Duygu AKTÜRK

Ferhan SAVRAN

Giriş
Bir ülkenin toplumsal gelişmişlik düzeyinin artırılması bedensel ve ruhsal sağlığı yerinde
olan, yetenekli ve yaratıcı gücü yüksek bireylerin varlığına bağlıdır. Sağlıklı yaşamın ön
koşullarından birisi yeterli ve dengeli beslenmedir. Yeterli beslenme; bireyin ihtiyacı olan
enerjiyi sağlayacak miktarda yiyecek alması, dengeli beslenme ise bireyin diyetinin enerji
ihtiyacını sağlamasının yanında, vitaminler mineral maddeler ile proteinin miktarı ve kalitesi
yönünden yeterli ya da orantılı olarak alınmasıdır(Aktaş,1987).
Büyüme ve gelişme için gerekli olan proteinin başlıca kaynakları bitkisel ve hayvansal
ürünlerdir. Dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenebilmek için günlük protein tüketiminin 70 g
olması gerekmektedir. Bunun % 60’ı bitkisel, % 40’ı ise hayvansal ürünlerden
karşılanmalıdır(1). Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de hayvansal protein açığı
bulunmaktadır. Toplumun sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için hayvansal ürünlerin üretimini
ve tüketimini artırıcı önlemlerin alınması gerekmektedir.
Gelişme düzeyleri ne olursa olsun bütün ülkelerin ekonomilerinde tarımın önemli bir yeri
vardır. Özellikle gelişmiş ülkeler gıda güvenliği açısından tarımsal üretimlerini geliştirmeyi
hedeflediklerinden, bu ülkelerde tarım oldukça ileri düzeyde bulunmaktadır.
Organik bir bütün olan tarımsal üretim faaliyeti içinde hayvansal üretim;
 tarım işletmelerinde üretim kaynaklarının etkin kullanımı ve yetiştiricilerin
düzenli gelir elde etmeleri,
 bireylerin düzenli, yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanması,
 hayvancılığa bağlı ve kalkınmada öncelikli yörelerin gelişmesi, dış ticaret
dengelerinin sağlanması,
 kırsal kesimde kısa vadede istihdam yaratılması,
 bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi,
 hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre
daha yüksek olması vb nedenlerden dolayı son derece önemlidir.
Hayvansal üretim değerinin yaklaşık olarak yarısı süt üretiminden sağlanmaktadır.
Ülkemizde 2011 yılında üretilen yaklaşık 15 milyon ton sütün % 91,9’unu inek sütü, % 5,9’unu
koyun sütü ve % 2,1’ ini keçi sütü oluşturmaktadır (Anonim, 2013). Aynı yıl için inek sütü için
de benzer durum Çanakkale ili içinde söz konusudur. Üretilen 506 bin ton sütün sırasıyla %
91,2’ini inek sütünden %3,5’u koyun sütünden ve % 5,3’ü ise keçi sütünden elde edilmiştir
(Anonim, 2013 a).
Ülkemizin süt üretiminin % 3,36’sı Çanakkale’den sağlanmaktadır Bu çalışma ile
Çanakkale’de üretilen sütün yaklaşık olarak üçte birinin sağlandığı Biga ilçesinde yapılan süt
sığırcılığının mevcut durumu ve süt üretim faaliyetinin ekonomik yönü ortaya konuşmuştur.
Biga Süt Sığırcığının Mevcut Durumu
Yaklaşık olarak 70 bin ha tarım alanı ve 14 bin üreticinin bulunduğu Çanakkale’nin en
büyük ilçesi olan Biga’da süt sığırcılığı da oldukça gelişmiştir. Çanakkale ve Biga’daki sığır
varlığı ve sağılan hayvan sayılarının 2007’den 2011’e kadarki değişimleri Çizelge 1’de
verilmiştir. Çanakkale’de yıllar itibariyle sığır varlığı ve buna bağlı olarak sağılan hayvan
sayılarında yeterli olmamakla birlikte sürekli bir artış göstermektedir. 2012 yılında İlimizdeki
toplam sığır varlığının % 32,6 sı ve sağılan inek sayısının % 31,8’i Biga’da bulunmaktadır. Bu
da ilimizin büyükbaş hayvan varlığının üçte birinin söz konusu ilçede olduğunu göstermektedir.
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Çizelge 1. Sığır Sayıları ve Sağılan Hayvan Sayıları (adet)
Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Toplam Sığır Sayısı
Biga
Çanakkale
58.481
151.302
59.724
155.830
57.748
170.116
63.934
180.387
67.265
200.137
65.765
201.624

%
38,7
38,3
33,9
35,4
33,6
32,6

Sağılan İnek sayısı
Biga
Çanakkale
29.816
76.137
30.619
79.038
29.662
83.906
31.432
88.280
31.700
98.676
31.646
99.433

%
39,2
38,7
35,4
35,6
32,1
31,8

Kaynak: (Anonim 2013a)
Çanakkale toplam süt üretiminin yaklaşık % 91’inin karşılandığı inek sütü üretim
miktarları ve ortalama verimleri Çizelge 2’de verilmiştir. Yıllar itibariyle Çanakkale ve Biga’da
üretim miktarları artış göstermekle birlikte 2007 yılında üretimin % 42,4’ü Biga’da üretilirken bu
oran diğer ilçelerdeki artış ile 2013 yılında % 33,8’e düşmüştür. Sağılan hayvan başına laktasyon
süresince elde edilen süt verimi ise 2012 yılında 4978 kg/yıldır. Bu miktar 2883 kg/yıl olan
Türkiye ortalamasının çok üzerindedir.
Çizelge 2.Süt Üretim Miktarları ve Ortalama Verimleri (Kg)
Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Biga
148.938
152.545
147.701
156.545
157.936
157.543

Süt Miktarı
Çanakkale
351.521
365.703
387.204
412.884
461.471
466.583

%
42,4
41,7
38,1
37,9
34,2
33,8

Ortalama Süt Verimi
Çanakkale
Biga
4617
4627
4615
4677
4677
4692

4995
4982
4979
4980
4982
4978

Kaynak: (Anonim 2013a)
Hayvancılık üretim faaliyetinin en önemli sabit sermaye unsuru hayvan sermayesidir. Söz
konusu sermayeler boğa, süt sığırı, düve, erkek ve dişi dana ile buzağıdan oluşmaktadır.
Çanakkale’nin 2012 yılında toplam büyükbaş hayvan sermayesi 470.426.500 TL olup bunun %
32,4’ü olan 152.521.000 TL’sini Biga oluşturmaktadır. İl toplamında da Biga’da da hayvan
sermayesinin sırasıyla yaklaşık olarak % 63 ve % 62’sini süt sığırı oluşturmaktadır. Bunu
Biga’da %15,9 ile düve sermayesi izlemektedir. Erkek hayvanların oranları ise % 9,4 ile tosun,
% 6 ,0 ile erkek dana izlemektedir (Çizelge 3).
Çizelge 3.Büyükbaş Hayvan Sermayesi (TL)
Hayvan Sermayesi

Biga

Çanakkale

TL
Boğa
Süt Sığırı
Tosun
Düve
Erkek Dana
Dişi Dana
TOPLAM

%

447.000
94.938.000
14.375.000
24.235.000
9.169.000
9.357.000
152.521.000

0,3
62,2
9,4
15,9
6,0
6,1
100,0

TL
6.510.000
298.299.000
39.125.000
70.202.500
27.740.000
28.550.000
470.426.500

%
1,4
63,4
8,3
14,9
5,9
6,1
100,0

Kaynak: (Anonim 2013a)
Hayvancılık üretim faaliyetinin en önemli girdisini yem oluşturmaktadır. Yem fiyatlarının
sürekli artış göstermesi süt maliyetini de artıran bir unsur olmaktadır. Bu nedenle hayvancılık
işletmelerinin kaba yem üretimlerini bizzat geçekleştirmeleri son derece önemlidir. İlimizde
yıllar itibariyle yem bitkileri ekim alanı ve üretimi sürekli bir artış göstermektedir (Çizelge 4).
Biga’nın 2011 yılında 129.616 da ile ilin yem bitkileri ekim alanının %36,7’sini oluşturmakta,
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Yem bitkileri üretiminin ise %44,4’ü bu ilçede üretilmektedir. Üretim miktarı içindeki oranının
son yıllarda düşmesi verim düşüklüğünden değil diğer ilçelerde de üretim alanlarının
artmasından kaynaklanmaktadır.
Çizelge 4. Yem Bitkileri Üretim Alanları ve Miktarları
Yıllar

Biga
2007
2008
2009
2010
2011

76.750
83.950
85.950
122.450
129.616

Ekili Alan(da)
Çanakkale
219.075
229.196
236.732
309.037
352.868

Üretim Miktarı (Ton)
%
Biga
Çanakkale
35,0
308.535
476.942
36,6
301.303
477.895
36,3
313.710
516.880
39,6
589.150
1.215.898
36,7
589.660
1.328.224

%
64,7
63,0
60,7
48,5
44,4

Kaynak: (Anonim 2013a)
Biga Süt Üretim Faaliyetinin Ekonomik Analizi
Çanakkale ilinin Biga İlçesinde daha önce yapılmış saha çalışmalardan alınan teknik
verilerin ortalaması kullanılarak bugünün fiyatları esas alınarak süt üretim faaliyetinin ekonomik
analizi yapılmaya çalışılmıştır (Aktürk ve ark, 2009, Aktürk ve ark., 2010, Müftüoğlu ve ark.,
2007).
Yapılan saha çalışmalarında süt üretim faaliyetini gerçekleştiren işletmelerden;
 işletmenin nüfus ve işgücü varlığı ve kullanım durumu,
 süt sığırcılığı ile ilgili sermaye yapısı,
 hayvan varlığı,
 fiziki kullanım durumu,
 ürün ve girdi fiyatları,
 üretim masrafları,
 mer’a süresi,
 laktasyon süresi,
 hayvanların ekonomik ömrü,
 süt sığırcılığı üretim faaliyetine verilen teşvikler,
 süt üretimi ve değerlendirme durumu ile ilgili bilgiler toplanmıştır.
Süt sığırcılığında sütün üretim maliyeti birleşik maliyet hesaplama yöntemine göre
hesaplanmıştır (Kıral ve ark, 1999) Süt sığırcılığında birim maliyet toplam masrafların süte
düşen miktarı belirlendikten sonra, bulunan değerden yan ürünlerin değerleri çıkarıldıktan sonra,
üretim miktarına bölünmesi ile birim süt maliyeti hesaplanır (Kıral ve ark., 1999; Aktürk ve ark.,
2010, Keskin ve Dellal, 2011)
Süt üretim faaliyetinin analizinde kullanılan süt geliri, değişken ve sabit masrafların
hesaplanmasında aşağıdaki eşitlikler kullanılır. (Kıral ve ark.,1999, Aktürk ve ark., 2010).
Süt üretiminde değişen masraflar = kaba yem + kesif yem + veteriner-ilaç + suni
tohumlama + geçici işgücü + tuz + elektrik-su +alet mak. değişken masrf +diğer (temizlik
+yataklık)
Süt üretiminde sabit masraflar = Genel idare giderleri+ Bina Sermayesi Amortismanı+
Bina Sermayesi Faizi + Bina tamir-bakım masrafı + İnek Amortismanı + İnek sermayesi faizi +
Alet makine amortismanı + Alet makine sermayesi faizi
Gayrisafi Üretim Değeri (GSÜD) = (Üretilen süt miktarı * Çiftçi Eline Geçen (ÇEG) süt fi
yatı) + Prodüktif Demirbaş Kıymet Artışı + Gübre geliri
Prodüktif Demirbaş Kıymet Artışı = (Sene sonu sürü kıymeti + satılan hayvanların değeri
+ kesilen hayvanların değeri) - (Sene başı sürü kıymeti + satın alınan hayvan değeri)
İşletmelerin yemden yararlanma düzeylerinin belirlenmesinde Yem Dönüşüm Oranından
yararlanılır.
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YDO = BÜD / Yem Degeri * 100 (Öztürk ve Karkacıer, 2008, Gündüz O, Dağdeviren M.,
2011).
Biga’da yapılan iki araştırmadan alınan süt üretim faaliyetine ilişkin teknik özelliklerin
ortalaması Çizelge 5’de verilmiştir. İlçede sağılan hayvan sayısı ortalama olarak 8,1 baş olup, 8,7
ay sağılmaktadırlar. Elde edilen günlük süt verimi 21,7 kg/baş’tır. İşletmelerde bulunan süt
sığırlarının ekonomik ömrü 8,9, buzağılama oranı % 98,2’dir.
Çizelge 5. Süt Sığırı Yetiştiriciliğine Ait Teknik Veriler
Teknik Veriler

İşletmeler ortalaması

Süt Verimi (kg / baş / gün)
Sağılan Hayvan Sayısı
Ortalama Sağım Süresi (ay)
Kasaplık Yaşı
Buzağılama Oranı (%)
Mera Süresi (ay)

21,7
8,1
8,7
8,9
98,2
5,1

Biga’da süt üretim faaliyetine ait üretim masraf unsurları Çizelge 6’da miktar ve değer
olarak büyük baş hayvan birimi(BBHB) cinsinden verilmiştir. Bir üretim döneminde 1
BBHB’nin toplam üretim masrafları 6527,17 TL olup, bunun % 86,6’sını değişken masraflar, %
13,4’ünü sabit masraflar oluşturmaktadır. Toplam üretim masrafları içinde en yüksek payı %
70,39 ile yem masrafları almakta, bunu % 13,20 ile işçilik masrafları izlemektedir. Değişken
masraflar içerisinde de en yüksek payı yem(% 81,28) ve işçilik masrafları(% 15,12) almaktadır.
Çizelge 6. Süt Üretim Masrafları (BBHB)
Masraf Unsurları

Masraflar
miktar

Değişken Masraflar:
1. Yem Masrafları
a) Kesif Yem:
b) Kaba Yem:
2. Geçici İşçilik Ücretleri:
3. Tuz (yalama taşı):
4. Veteriner ve İlaç Masrafları:
5. Su Masrafları:
6. Elektrik Masrafları:
7. Yataklık Masrafı:
8. Temizlik Malzemeleri Masrafı:
9. Alet Makine Değişken Masrafları:
10. Suni Tohumlama Masrafı
11. Değişken Masraflar Toplamı (A)
Sabit Masraflar:
12. Genel idare giderleri:
13. Bina Sermayesi Amortismanı:
14. Bina Sermayesi Faizi:
15. Bina tamir-bakım masrafı:
16. İnek Amortismanı:
17. İnek sermayesi faizi:
18. Alet makine amortismanı:
19. Alet makine sermayesi faizi:
20. Sabit Masraflar Toplamı (B)
21. ÜRETİM MASRAFLARI TOPLAMI (A+B)

6059,08
2664,50
3394,58
195,35
10,00
45,75
5,00
1,00

4500,00
1300,00

TL
2557,92
2036,75
854,66
25,00
50,00
10,00
13,76
10,00
20,00
75,00
5653,08
169,59
81,00
81,00
64,80
226,51
156,94
65,00
29,25
874,09
6527,17

%

%

45,25
36,03
15,12
0,44
0,88
0,18
0,24
0,18
0,35
0,00
1,33
100,00

39,19
31,20
13,09
0,38
0,77
0,15
0,21
0,15
0,31
0,00
1,15

19,40
9,27
9,27
7,41
25,91
17,95
7,44
3,35
100,00

2,60
1,24
1,24
0,99
3,47
2,40
1,00
0,45
100,00

1 BBHB başına elde edilen ortalama süt miktarı; 5690 kg’dır. Süt sığırcılığı yetiştiricilik
faaliyet gelirinin
% 68,50’ini süt, % 23,60’sını PDKA, % 7,91’ünü gübre geliri
oluşturmaktadır(Çizelge 7). Toplam üretim masrafları içinde süte düşen pay hesaplanırken,
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toplam gelirler içindeki sütün payı dikkate alınmıştır (Kıral ve ark., 1999; Aktürk ve ark., 2010,
Gündüz O, Dağdeviren M., 2011) Yapılan üretim masrafının süte düşen payı 4471 TL’dir.
Çizelge 7. Birim Süt Maliyeti
Ürünler

GSÜD
(TL)

%

Üretim masraf
(TL)

PDKA

1960

23,60

Gübre

657

7,91

516

Süt

5690

68,50

4471

Toplam

8307

Yan Ürün
Geliri (TL)

Üretim Miktarı
(Kg)

Birim Süt Maliyeti
(TL/Kg)

1540
714

5690

0,66

6527

1 kg süt maliyeti hesaplanırken süte düşen toplam üretim masraflarından yan ürün geliri
çıkarılarak kalan değer elde edilen süt üretim miktarına bölünmüştür. 1 kg süt maliyeti 0,66 TL,
olarak hesaplanmıştır.1 kg süt fiyatı olan 0,90 TL/kg dikkate alındığında; işletmelerin 0,24
TL/kg kar ettikleri belirlenmiştir. Birim üründe oluşan karın satış fiyatına oranı sırasıyla %
26,6’dır.
Oransal Kar (GSÜD/ÜM) = 1,27 TL
Yem Dönüşüm Oranı (GSÜD/YM)= 1,81 TL
Bir işletmenin süt üretmek için yapılan 100 TL’lik masraf karşılığı 27 TL kar elde etmekte
olup, her 100 TL’lik yem masrafı ile de 181 TL’lik süt geliri sağlanmakta olduğu hesaplanmıştır.
Çanakkale süt sığırcılığında önemli bir paya sahip olan Biga bölgesinde de süt üretiminin
sürdürülebilirliği ve sürdürebilirliğin ekonomik olabilmesi için;
 Yapılan ıslah çalışmalarının yanı sıra, , bakım, besleme ve barınak gibi yetiştiricilik
koşullarının da iyileştirilmesi,
 İşletmelerin rekabet gücünün artırılabilmesi için işletme büyüklüğünün ekonomik ölçeğe
ulaştırılması, ihtisaslaşmış hayvancılık işletmelerinin sayılarının artırılması,
 İşletmelerin kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak için yem bitkileri üretmeleri,
 Üretim masrafları içinde en yüksek payı alan yem fiyatları ile ürün fiyatında istikrarın
sağlanması için üretici süt fiyatı/ kesif yem oranının 2/1 oranında gerçekleşmesi ,
 Yetiştiricilerin eğitimi ve örgütlenmesi; mevcut kaynakların daha etkin kullanımı,
girdilerin ucuza temin edilmesi, ürünlerin pazarlanma gücünün artırılması ve katma değer
kazandırılması açısından önem taşımaktadır
Islah çalışmalarının yanı sıra süt sığırcılığı konusunda teknik ve ekonomik anlamda tam bir
veri tabanının oluşturulması, yetiştiricilere yönelik yayım çalışmalarının etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesi açılarından büyük önem taşımaktadır
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SÜT SEKTÖRÜNDE UYGULANAN POLİTİKALAR VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: BİGA İLÇESİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Sibel TAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
sibeltan@comu.edu.tr

ÖZET
Süt sektörü kaliteli beslenme, tarımsal üretim değeri, Gayri Safi Milli Hasıla’daki payı,
süt sektörüne dayalı sanayinin gelişmesi, hayvancılığa bağlı yan sanayinin gelişmesi ve kırsal
kalkınmaya olan katkısı bakımından büyük ekonomik öneme sahiptir. Bütün tarım
politikalarında olduğu gibi süt sektöründe uygulanan politikalar da üreticinin refah seviyesini
artırma, tüketiciye yeterli kalite ve uygun fiyatta ürün sunma amacını taşır.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 rakamlarına göre Türkiye’de süt sığırı varlığı
4.761.142 baş ve süt üretimi ise 13.802.425 ton dur. Çanakkale süt sığırı varlığı bakımından
Türkiye’nin %4,2’sine, üretilen sütün ise %3,7’sine sahiptir. Biga İlçesi ise, süt sığırı sayısı
bakımından, süt üretimi bakımından ve sektöre yapılan desteklemelerden aldığı pay itibari ile
ilçeler arasında birinci sırada yer almaktadır.
Bu çalışmada geçmişten günümüze kadar süt sektöründe uygulanan politikalar kısaca
özetlenmiş, Biga ilçesinde süt sığırcılığının mevcut durumu incelenmiştir. Mevcut şartlarda
ilçede süt sektörünün rekabet şansı ve sürdürülebilirliği açısından çeşitli öneriler sunulmuştur.
I. GİRİŞ
Tarım, sahip olduğu dezavantajlı özellikler dolayısıyla gelişmiş ülkeler başta olmak üzere
tüm ülkelerde destekleyici politikalarla korunan sektörlerin başında gelmektedir. Tüm ülkelerde
olduğu gibi ülkemizde de, uygulanan tarım politikalarının üreticinin gelir ve refah seviyesini
artırma, fiyat istikrarı sağlama, kırsal kalkınma ve döviz tasarrufu sağlama gibi çeşitli amaçları
vardır.
Bu temel amaçlara ulaşmak üzere ülkemizde Cumhuriyetin ilanından itibaren bitkisel
üretim ve hayvansal üretim açısından çok sayıda politika uygulanmıştır. Hayvancılık sektöründe
Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan politikalar daha çok kurumsallaşma amacı taşımaktadır.
Nitekim Et Balık Kurumu (1952), YEMSAN (1956) ve Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun
(1963) kurulması Cumhuriyet Döneminde hayvancılık alanında uygulanan önemli politikalardır.
Planlı Dönemin 1963 yılında başlamasıyla birlikte Türkiye’de tarımı destekleme
politikaları beş yıllık planlar ve yıllık programlar kapsamında düzenlemeye alınmış, uzun yıllar
tarım destekleme alımları ile korunmuştur. Bu dönemde hayvancılık sektöründe uygulanan
politikalar yerli sürülerin genetik iyileştirilmesi, hayvan hastalıkları ve veteriner hizmetleri, fiyat
destekleri, girdi destekleri, uygun kredi temini gibi çeşitli uygulamaları kapsamaktadır. Diğer
taraftan hayvansal ürünlerin ticaretinde 1980’li yıllarda gündeme gelen liberalleşme eğilimleri ve
1990’lı yıllarda yukarıda adı geçen kurumların özelleştirilmesi sektörde istikrarsız ve etkin
olmayan politikaları gündeme getirmiştir.
Kısa süreli ve istikrarsız politikaların sektörde meydana getirdiği darboğazlar 2000’li
yıllarda tüm tarım politikalarında olduğu gibi hayvancılık politikalarında da reform arayışlarını
gündeme getirmiştir. Bu kapsamda 2005-2013 yıllarını kapsayan “Hayvancılığa Yönelik Strateji
Planı” kapsamında günümüz politikaları uygulanmaya başlamıştır.
Günümüzde uygulanan süt hayvancılığı politikaları kapsamında miktarı litre başına 15
kuruş olan “Süt Teşvik Primi” ile hayvan başına 225 TL verilen “Sütçü Irklara Anaç Sığır
Desteği” arasında değişen miktarlarda çok geniş kapsamlı politikaların uygulandığı
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görülmektedir. Bu uygulamalarla kaliteli ve sağlıklı üretim, yüksek verimli ırkların elde
edilmesi, arıcılık ipekböcekçiliği gibi alternatif gelir kaynağı olabilecek hayvancılık
faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan sahip olduğumuz gen
kaynaklarının korunması, hayvancılığın kayıt altına alınması ve hastalıktan ari işletmelerin
kurulması, hayvan sağlığı ve refahı gibi konular da bu politikaların amaçları arasındadır. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın uygulamada olan mevcut hayvancılık politikaları
incelendiğinde geçmiş dönemlerle mukayese edildiğinde hayvancılık politikalarının kapsam
olarak genişlediği ve çeşitlendirildiği olumlu bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca mevcut desteklemeler içerisinde yem bitkileri destekleri de önemli bir yer
tutmakta olup, kuru ve sulu olmak üzere yonca, korunga, kuru ve sulu silajlık mısır, yapay çayırmera destekleri şeklinde uygulanmaktadır. Bu desteklemeler için dekara 30 TL ile dekara 130
TL arasında destek verilmektedir. Yem bitkileri destekleri de ülkemizde hayvancılığın
kalkınması ve gelişimi açısından önem ifade etmektedir.
II. BİGA’DA SÜT SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU
Biga ilçesi Çanakkale’deki süt sığırı varlığının %32,6’sına süt üretimin ise %31,5’ine
sahiptir. Çanakkale’de toplam üretim değeri içerisinde hayvancılığın payı %25, toplam
hayvansal üretim değeri içerisinde sütün payı ise %79’dur. Biga ilçesi toplam hayvansal üretim
değerinin %37’sini, toplam süt üretim değerinin ise %30’unu alarak Çanakkale’nin İlçeleri
arasında birinci sırada yer almaktadır.
Toplam süt sığırı varlığı açısından kültür hayvan oranı Türkiye’de %39, Çanakkale’de
%83, iken Biga’da bu oran %99 dur. Kültür hayvan varlığının giderek artması sektörde verim,
kalite ve rekabet üstünlüğü sağlama açısından önem taşımaktadır.
Kooperatifleşme eğilimi Çanakkale İli genelinde olduğu gibi Biga’da da yüksek olup
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin 82 tanesi ilçede bulunmaktadır. Bu kooperatiflerin
tamamında sütçülük faaliyeti yapılmaktadır. Bu kapsamda kooperatifler sütün üretimi,
pazarlanması ve girdi desteği sağlama şeklinde ortaklarına önemli hizmetler sağlamaktadır.
Ayrıca birisi süt konusunda olmak üzere 4 Tarımsal Üretici Birliği İlçede kurulmuş ve
faaliyetlerine devam etmektedir.
İlçede ortalama sürü büyüklüğü 10 baş hayvandan oluşmaktadır. Bu büyüklük 7-8 baş
olan Türkiye ortalamasının üstünde olmasına rağmen 45-50 baş olan AB ortalamasının oldukça
altındadır. İlçede 1-5 arasında hayvana sahip işletmelerin oranı %33 iken, 50 baş ve üzerinde
hayvana sahip işletmelerin toplam işletmeler içerisindeki oransal payı sadece %3 civarındadır.
Diğer taraftan ilçede ortalama süt verimi 4,9 ton olup, 3 ton civarında olan Türkiye
ortalamasının üstünde ve AB ortalamasına yakındır.
Konuya süt ve süt ürünlerinin işlenmesi açısından bakıldığında Çanakkale İlindeki
mevcut mandıraların %20,4’ü Biga’ da olmasına rağmen üretilen sütün sadece %19’u ilçede
işlenmektedir. Sütün geri kalanı büyük firmaların süt toplama amaçlı olarak kurduğu tanklar
aracılığı ile yakın illere taşınmaktadır.
Mevcut doğal kaynaklar açısından yine Biga önemli avantajlara sahiptir. Nitekim
Çanakkale’nin toplam çayır mera varlığının %33’ü Biga’da bulunmaktadır. İlçede bütün yem
bitkilerinin verimi Türkiye ortalamasının üstündedir.
Konuya uygulanan politikalar ve verilen destekler açısından bakıldığında Çanakkale’de
üreticiye verilen toplam desteklerin %33’ü hayvancılık desteklerinin ise %66’sının Biga’ya
gittiği görülmektedir. Yukarıda özetlenen rakamlar ilçenin süt sığırı yetiştirme açısından ülke
ortalamasına göre avantajlı bir konumda olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
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III. SEKTÖRDE REKABET ŞANSI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilirlik kavramı; belli bir denge içerisinde doğal kaynakların rasyonel
kullanımı, bugün kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak ve bu kaynakları gelecek nesillere güvenli bir
şekilde aktarabilmektir. Bu kavram ekonomik, çevresel, kurumsal ve politik sürdürülebilirlik gibi
birçok alanı ve amacı kapsayan bir kavramdır. AB uyum sürecinde süt sektöründe uygulanan
ihracat teşvikleri, kota sistemi, sektörü içerde koruyacak gümrük ve ithalat politikaları
düşünüldüğünde sektörün rekabet şansının zor olduğu görülmektedir.
Mevcut şartlarda süt sektöründe ilçede ekonomik açıdan sürdürülebilirlik için öncelikle
bu faaliyetin karlı bir faaliyet haline getirilmesi, üretim maliyetinin düşürülmesi, fiyat istikrarının
sağlanması, markalaşma, pazarlama kolaylıkları ve ölçek ekonomisinin geliştirilmesi gibi
ekonomik önlemlerin alınması gerekir.
Yine çevresel sürdürülebilirlik açısından doğal kaynakların etkin kullanımı, çevre dostu
ürünlerin üretimi, iyi bir atık yönetimi ile hayvansal atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi
sektörü güçlendirecek diğer faktörlerdir.
Sürdürülebilirlik açısından bir diğer önemli faktör kurumsal sürdürülebilirliktir. Süt
sektörü için piyasayı düzenleyen bir kurum niteliğinde piyasada çok önemli bir rol oynayan ve
1995 yılında özelleştirilen Süt Endüstri Kurumu’nun (SEK) işlevini yapacak bir kurumsallaşma
gerçekleşmeli, Ulusal Süt Konseyinin kurumsallaşma yönündeki rolü etkinleştirilmelidir.
Konuya politik sürdürülebilirlik açısından bakıldığında ise AB’ye tam üyelik sürecinin
gerçekleşeceği ihtimalini göz önüne alarak gerek uygun mevzuat, gerekse AB kalite ve
standartlarına uygun üretimin gerçekleştirilmesi sektörün rekabet şansını artıracaktır.
IV. SONUÇ ÖNERİLER
Biga ilçesinde süt sığırcılığının yapısal durumu genel olarak değerlendirildiğinde hayvan
sayısı, ekonomik üretim değeri, kültür hayvan varlığı, örgütlenme, destek ve politikalardan
alınan pay, çayır ve meraların varlığı gibi konularda ilçede önemli bir üstünlük olduğu ortaya
çıkmaktadır. Diğer taraftan işletme ölçeklerinin küçüklüğü, yem maliyetlerinin yüksekliği, sütün
küçük bir oranının ilçede işlenmesi ve bu konuda ortaya çıkan katma değerin yakın illere
aktarılması sektördeki çeşitli dezavantajlardır. Ayrıca kooperatiflerin çok sayıda olmasına
rağmen etkin olmaması ve sektörde ihtisaslaşmanın düşüklüğü de ilçenin bu konudaki başarısını
olumsuz yönde etkileyen faktörler arasındadır.
Mevcut durumun değerlendirilmesinden yola çıkarak bu konuda sunulabilecek öneriler;
yem bitkileri ekim alanlarının ilçede genişletilmesi, sütün ilçede işlenmesini sağlayacak tarımsal
yatırımların kurulması, işletme ölçeklerinin büyütülmesi ve örgütlenmenin etkinleştirilmesi
olarak sayılabilir. Ayrıca tüm ülke genelinde olduğu gibi Çanakkale’de ve Biga’da da AB kalite
ve standartlarına uygun üretim, sahip olan avantajların rekabet üstünlüğüne dönüştürülmesi
açısından son derece önemlidir.
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BİGA SIĞIRCILIK ÇALIŞTAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof.Dr. Feyzi UĞUR
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

1.

Çanakkale’nin toplam sığır sayısı ve süt üretiminin yaklaşık %32’si Biga ilçesine aittir.
Toplam deri ve et üretiminde Biga önde gelen bir bölgedir. İlave olarak, ülkemizdeki
hayvan hareketlilikleri olarak konu değerlendirildiğinde de Biga’nın Türkiye ölçeğinde
lider konumda bir yer aldığı göze çarpmaktadır. Sonuç olarak, Biga’nın, hayvansal üretim
değeri açısından oldukça üretten olduğu ve dolayısıyla bir Sığırcılık Çalışması için gerek
Çanakkale ve gerekse ülkemiz açısından ne kadar doğru bir adreste olduğumuz da
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

2.

Bölgedeki hakim ırk Siyah Alaca ve melezleridir. Dolayısıyla, bölgenin süt üretimi ve
ülkeye genotip sağlama açısından kültür ırklarını kullanma anlamında günümüz
koşullarında problem yaşamadığı söylenebilir.

3.

Mevcut sığır varlığının damızlık değerlenin yükseltilmesi yetiştirciye verim artışı olarak
yansıyacağından, saha koşullarına uygun ve sürdürebilir kılınabilecek tarzda ve doğru
yöntemlerle hayvan ıslahı konusu önemli olup, bu konuda Biga’nın yeterli seviyede
olmadığı tespit edilmiştir. Bunun için, mümkün olabilen en üst düzeyde hayvan sayısı
ölçeğinde; süt verimi ve kalitesi ile sağlık koruma gibi bazı temel özellikler ait verilerin
alınması ve bunlara göre hayvanların değerlendirilmesi konusunda ilgili yetiştirme
örgütleri bağlamında gereklilikler sağlanmalıdır.

4.

Üretim maliyetleri yüksektir. Bunun için bağışıklığı ve üretim seviyesi yüksek ve yemi
iyi değerlendiren sığırlara sahip olmak gerekmektedir. Bu koşul tek başına yeterli
değildir. İlave olarak, hayvanların doğru yemlerle, en az maliyetle ve besin madde madde
içeriği esas alınarak satın alınmış veya üretilmiş yem kaynaklarının yetersiz ve/veya
gereksiz kullanımı olmadan ve yanısıra hayvanlara gerekli diğer çevre koşullarının
beraberinde sağlanması da elzemdir.

5.

Bölgedeki yem sanayi açısından lojistik maliyet yüksektir. Temelde kooperatif ve
müstahsillerin depolama ile ilgili sorunlarından kaynaklı yem siparişlerinin sık aralıklı ve
düzensiz olması lojistik maliyeti artırdığından bu durum da fiyatlara yansımaktadır.
Ayrıca, yem sanayinin kullandığı ham madde ile pazarlanan ürün arasındaki KDV farkı
ürün aleyhine olduğundan, bu fark üreticiye yüksek maliyet olarak yansımaktadır.

6.

Biga mera varlığının ihtiyacı karşılama oranı %10 gibi çok düşük seviyelerdedir. Bu
durumda meralarda ağır ve erken otlatma konusunun şiddetle ele alınması ve kaliteli kaba
yem üretimi konusundaki çalışmalara hızla ağırlık verilmelidir. Bu konu gerek teknik ve
gerekse yasal anlamda farklı açılardan ele alınması gereken bir konu olduğundan
paydaşların sorunun çözümüne yönelik birlikte çalışma kültürü çerçevesinde konuyu ele
alması gerekmektedir.

7.

Sahada yapılan tespitlerde damızlık süt sığırlarının vücut kondisyon skorlarının beklenen
ortalamanın üstünde olduğu tespit edilmiştir. Buna yol açan en önemli etmen olarak
sığırların yüksek miktarda kesif yem tükettiği konusu öne çıkmaktadır. Bu durum ise hem
üretim maliyetlerini yükseltmekte, hem hayvanların yağlanmasına yol açarak başta düşük
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buzağı verimi olmak üzere bazı problemlere yol açmaktadır. Bu problemin çözümüne
yönelik olarak Bölgede oldukça fazla sayıda kurulu kooperatif ve birlik türü örgütlerin
liderlik ve sorumluluğunda tüm işletmelere Ziraat Mühendislerince ve/veya
Üniversitelerle işbirliği halinde gerekli eğitimlerin verilmesi ve projelerin yürürlüğe
konulması sağlanmalıdır.

8.

Biga için dikkat çeken en önemli sorunlardan bir tanesi düşük buzağı verimidir. Döl
verimi süt sığırcılığındaki en önemli verimdir. Düşük düzeydeki döl verimi karlı bir süt
sığırcılığının yapılması mümkün değildir. Bunun için ineklerin buzağılamadan sonra orta
düzeyde süt verenlerde yaklaşık 85. günde, yüksek süt verenlerde yaklaşık 85-105. günler
arasında gebe bırakılması konusunda kızgınlık takibi ve aşım gibi konularda tüm
uygulamalar titizlikle yerine getirilmelidir.

9.

Hastalıklarla mücadele yetiştirici için son derece önemli bir sıkıntı oluşturmaktadır. Bu
hastalıklar içerisinde toplum sağlığını tehdit eden Brusella gibi bir takım Zoonoz
hastalıklar ciddi tehdit durumundadır. Ayrıca, mastitis gibi yaygın ve mücadelesi oldukça
güç hastalıklar yetiştiriciyi ciddi zararlara uğratmaktadır. Bu durumda hastalık yerine
“Sağlık Koruma” kavramı ve uygulamaları daha dikkat çekici hale getirilmeli ve
hayvanların hijyenik koşullarda sağlıklarını koruyarak verimli bir şekilde bakımı konusu
sürdürebilir bir konsept haline getirilmelidir.

10.

Biga’da üretilen sütlerin somatik hücre sayısı yüksektir. Yapılan araştırmalarda eğitim
çalışmaları ile somatik hücre sayısında azalışların olduğu tespit edilmiştir. Bundan
hareketle; doğru bakım ve besleme, hijyen, sağlık koruma ve koruyucu hekimlik gibi
uygulamalarla ürün sağlığı ve kalitesini artırma anlamında olumlu sonuçlar alınabileceği
söylenebilir. Zira, düşük kaliteli süt ile kaliteli ürün elde etme şansımız yoktur.

11.

Biga; oldukça fazla sayıda kooperatif ve birliğin olduğu bir yer olmasına rağmen bu
alandaki örgütlenmenin faydalarını üst düzeyde yaşayan bir yer konumunda olmadığı
tespit edilmiştir. Dağınık ve etkin olmayan üst örgütlenme, yasalardan kaynaklı olmak
üzere kooperatifçilik sisteminin tek Bakanlığa bağlı olmaması, kurumsallaşma ve ortaklık
kültürünün hala oluşturulamamış olması gibi nedenlerle kimi sorunların yaşandığı tespit
edilmiştir. Konu, ortaklık ve birlikte hareket etme anlayışı temelinde profesyonel bir
yönetim anlayışıyla değerlendirilmelidir. Sonuçta Bigada çok daha iyi bir şekilde
değerlendirilebilecek çok güçlü bir tarımsal potansiyel vardır. Bu potansiyel kendi
içerisinde farklı ve güçlü marka ürünler yaratmaya adaydır. Markalaşma konusunda bu
güne kadar yeterli bir gelişimin olmaması bir eksiklik de olsa, gelecekte bu konuda daha
büyük ve kararlı adımlar atıldığında kazananın tüm sektörleriyle Biga ilçesinin olacağı
açıktır.

12.

Gübre, sığırlardan sağlanan önemli bir verim ve değer olarak düşünülmelidir. Ancak, bu
değerin heba olmaması, doğru kullanılması, çevreye ve topluma zararlı bir duruma
gelmemesi ve bir takım hastalıkların çeşitli taşıyıcılarla çevreye bulaşması konusunda da
ciddi bir tehdit olabileceğinden hareketle, gübre yönetimi konusunda daha bilinçli ve
örgütlü davranılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
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Çalıştay Protokolü
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Çalıştaydan görünümler
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Çalıştaydan görünümler
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Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Sekreteri

133

BİGA SIĞIRCILIK ÇALIŞTAYI

Çalıştay ile ilgili yapılan haberlerden bir kısım özet.
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