ÖNSÖZ

KADİM ŞEHİR
KAHRAMANMARAŞ
Efsanelerle dolu 18 bin yıllık bir tarih. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan,
tarihe adını kahramanlıklarla yazdırmış, Kurtuluş savaşında destanlaşan milli
mücadelesi ile dünyanın tek madalyalı şehri Kahramanmaraş.
Su kaynakları bakımından dünyanın önde gelen merkezlerinden biri, yayla turizminin geliştiği, doğal florası ile eşsiz güzelliklere sahip saklı bir kent.
Öncelikle Kahramanmaraş’a gelmekten, Kahramanmaraş’ta görev yapmaktan
dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum.
Ülkemizin toplam tarımsal üretimin de önemli paya sahip olan Kahramanmaraş, birçok tarım ürününün üretiminde de ilk sıralarda yer alır. Farklı ürünlerin
yetiştiriciliğine elverişli bir iklime sahip olan Kahramanmaraş, ülkemizin en
zengin ürün desenine sahip illerinden biridir.
Özel iklim koşulları isteyen çay ve muz gibi ürünler hariç, 79 farklı ürünün yetiştiği ilimizde, pamuktan mısıra, ayçiçeğinden zeytine, Antep fıstığından cevize, kırmızıbiberden elmaya, üzümden kiviye, yer fıstığından şeker pancarına,
Trabzon hurmasından Turunçgillere, kiraza, ayvaya, sarımsağa kadar zengin bir
çeşitlilik söz konusudur.
Ülkemiz, hayvan varlığı bakımından Dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer
almaktadır. Bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılık ve hayvansal üretimde de
yüksek üretim potansiyeline sahip olan Kahramanmaraş, sektördeki üretim ve
yatırım miktarını her geçen gün artırıyor. Büyük-küçük hayvansal ürün üretimi
yapan firmalar, teşvik ve desteklemelerden faydalanarak yatırımlarını geliştiriyor.
Bitkisel üretimden hayvancılığa gıda denetimlerinden zirai mücadeleye, tarımsal desteklemelere kısacası ülke tarımını ve çiftçi refahını ilgilendiren her
konuda Kahramanmaraş’a hizmet veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün çıkartmış olduğu Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam Dergisinin tüm
tarım sektörü paydaşlarına hayırlı olmasını temennisi ile, derginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm halkımıza sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunarım.
Gelecek nesillere sağlık ve bereket dolu toprakları miras bırakmak dileğiyle.

Mustafa Hakan GÜVENÇER
Kahramanmaraş Valisi
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KAHRAMANMARAŞ’TA
YÜKSELEN DEĞER HAYVANCILIK
İhsan EMİRALİOĞLU
İl Müdürü

Ülkemiz 77 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer
alıyor. Ülkemiz hayvancılığı hızlı bir değişim içinde; hayvancılık işletmelerimiz
gelişip büyürken, ihtiyaçları da artıyor ve çeşitleniyor.
Nüfus artışı ve şehirleşmenin hızla artması, hayvansal protein ihtiyacının daha da
artacağının temel işaretleridir. Bu durum ülkemiz hayvancılığının önümüzdeki 30
yılda sürekli büyüme gösterecek olup hayvancılık sektöründe ayrıca hayvanlarda
verimlilik, beslenme, hayvan sağlığı gibi alanlarda önemli gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor.
Nüfusun %36’ sı kırsal kesimde yaşayan Kahramanmaraş İlimizde; insanlarımızın
sağlıklı ve dengeli beslenmesi, hayvancılığa bağlı sanayinin gelişmesi, kırsal alanda
istihdamın arttırılması, kalkınmada öncelikli yörelerin gelişmesi, tarımda verimliliğin
arttırılması, dış ticaret dengelerinin sağlanması, ayrıca AB’ne girişte en kritik alt sektör olması nedeniyle hayvancılık; tarımda olduğu gibi ilimiz için hayati bir öneme
sahiptir. Kahramanmaraş ilimizde, hayvan ıslahı faaliyetlerinin ürünü olan nitelikli
damızlık üretiminde ve sun-i tohumlama çalışmalarında, ülke ortalamasının üzerinde ciddi bir ilerleme sağlanmıştır.
Yine Kahramanmaraş ilimizde küçük ölçekli işletmelerin oranının toplam işletmeler
içerisindeki payının yüksek olmasının sıkıntılarını idrak ediyoruz. Bu konuda hayvancılığa uyguladığımız politika ve projelerle bölgemiz hayvancılığını destekleyerek,
işletme ölçeklerini sürekli büyülterek, ırk ıslahı için suni tohumlama yaparak, kaliteli
damızlık üretimi ile bu problemleri yavaş,yavaş aşmaktayız.
Ayrıca sektörün en önemli ayağı olan yem bitkilerinin yanında kaba yem ihtiyacını
karşılayacak şekilde ürettirmeye ve bu üretimler için Bakanlığımızın belirlemiş olduğu destekleri vermeye devam edeceğiz.
Ülkemizde ve bölgemizde hayvancılık, et ve süt sanayisi; başta gıda sektörü olmak
üzere, enerji, ambalaj, makine imalat gibi pek çok sektörle ilişki içerisindedir. İlimizde başta yetiştiriciler olmak üzere hayvancılık sektörünün tüm taraftarları ülkemiz
çapında uygulanan önemli projelerle desteklenmektedir.
Gelecekte bu sektörde var olmanın yolu sürdürülebilirlikten geçiyor. Aksi takdirde
canlı materyalle uğraşan hayvancılık sektörünün sürdürülebilir bir gelişme içinde
olması beklenemez.
Bu vesile ile hayırlı ve bereketli bir yıl geçirmenizi diler, Kahramanmaraş’ta Tarım
ve Yaşam Dergisinin Ülkemiz ve ilimiz tarımına, hayvancılık sektörüne ve sektör
paydaşlarına faydalı olmasını diliyorum.
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Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam Dergisinin ikinci sayısı ile karşınızdayız. Olumlu tepkiler aldığımız derginin birinci sayısından sonra ikinci sayısını beğenilerinize sunuyoruz.
Umarım zevkle okuyup, ilgiyle tekrar tekrar gözden geçirirsiniz.
Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam Dergisi ile ilimizin tüm güzelliklerini, yöresel ürünlerini, tarım ve hayvancılığını, ilimiz tarım sektöründe yapılan başarılı çalışmaları tüm Türkiye’ye duyurarak insanlarımızın hafızalarında yer etmek istiyoruz.
2. sayımızda ana temamız Hayvancılık sektörü ve tabiî ki Kahramanmaraş’ta hayvancılık
sektörünün dünü, bugünü ve geleceği hedeflerimiz, vizyon ve misyonumuz, sektörün
sorunlarını ve başarılarını irdeledik. Yine ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini, yöresel
ürünlerimizi tanıtmayı istedik sizlere. Müdürlüğümüzce tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik başarılı çalışmaları sizlerle paylaşmak istedik. İstedik çünkü sizlerin olumlu
ve olumsuz tepkilerini alalım, varsa eksiklerimizi görelim, daha iyiye odaklanmak için
kendimizi yenileyelim, benzer çalışmaları yapmak isteyen arkadaşlarımıza kaynak oluşturalım.
İçinde yaşadığımız iletişim teknoloji çağı maalesef ki okuma alışkanlığımızı zayıflattı. Bilgisayarın tuşları doğru yaşta yanlış birçok bilgiye ulaşmamızı sağlıyor ama yazmak ve
okuma alışkanlıklarımızı zayıflatıyor.
Teknolojinin bir çok imkânının kullanıldığı günümüzde üretim yapan çiftçi yatırım ve
emeğinin karşılığını almak için ne yapması gerektiğini, tarımın her aşamasında ne tür
problemlerle karşılaşacağını bilmelidir.
Enformasyon teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı, Uluslararası rekabetin hat safhada olduğu bir dünyada yaşıyoruz ki, bu gelişmelere seyirci olmaktan kurtulup yapacak
çok işimizin olduğunu, söyleyecek birçok sözümüzün olduğunu gördüğümüzde, Müdürlüğümüzce yapılan tarımsal enformasyonun başarıya ulaştığının bir nebze göstergesi olacaktır.
Kahramanmaraş tarım sektörü “ Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam Dergisini’ okudum
değil, “o dergide bende varım” dediği zaman, bu enformasyon çağında, dergimiz ulaşılabilecek en değerli yerdedir demektir.
Bu vesile ile Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam Dergisine yazıları ile katkı sağlayan tüm
yazarlara, derginin hazırlanmasında emeği geçen herkese, ekip arkadaşlarıma teşekkür
ediyor, tüm tarım paydaşlarına 2. sayımızı ulaştırmanın heycanını yaşıyor ve sizlerden
Kahramanmaraş tarım ve hayvancılığını geliştirmek için geri dönüşler bekliyoruz.
Tüm Kahramanmaraş tarım sektörünün ‘Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam Dergisinde ‘ bende varım demesi dilekleri ile…
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Sayın İhsan EMİRALİOĞLU İLE
KAHRAMANMARAŞ HAYVANCILIĞI ÜZERİNE SOHBET

Kahramanmaraş’ın genel olarak
hayvancılık sektöründeki gelişimi
hakkında bilgi verir misiniz? Sektörü daha ileriye taşımak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Özellikle kırmızı ete artan talebin karşılanması amacıyla gerek bu sektöre kendi imkanları ile girmek isteyen yatırımcılar, gerekse destekleme ve hibe programlarından
yararlanarak işini geliştirmek isteyen yatırımcılar için hayvancılık sektörü ilgi odağı haline
gelmiş ve bununla beraber ilimizde son zamanlarda damızlık ve büyük besi işletmelerinin sayısı hızla artmıştır.
Henüz yatırım aşamasında olan, bu işi büyük
ölçekli düşünen birçok işletme ile sektör, Kahramanmaraş’ımızın parlayan bir yıldızı olma
yolundadır. Özellikle hızla artan nüfusa karşılık halen bitkisel üretime dayalı bir tarım şehri
olarak anılan Kahramanmaraş, pamuk üretimi konusunda öne çıkarak, ürettiği pamuğu
işleyen birçok tarıma dayalı sanayi kolunun
gelişmesine neden olmuştur. Maraş dondurmasının marka olarak tescillenmesi ve
dondurma sektörünün önem kazanması ile
süt talebindeki artış hayvancılık sektörünün
ağırlık merkezini oluşturmaya başlamıştır.
Bu nedenle İlimizde süt işletmeleri özellikle kent merkezine yakın yerlerde lokalize
olan ve sayıları hızla artan küçük işletmeler

ile başlayarak şu an daha büyük işletmelere
doğru giden bir seyir almıştır. Süt üretiminin
artması ile şehrimiz büyük süt toplama firmalarının üssü haline gelmektedir. Artan süt
talebinin karşılanması için yapılan ‘Saanen
Keçisi Projesi’, ‘Halk Elinde Kıl Keçisi Islahı Projesi’ gibi birçok projeleyle hayvancılık desteklenmeye çalışılarak, sektör gözle görülür
bir şekilde canlandırılmıştır.
Son zamanlarda ilimizde kırsal kalkınma
yatırım projelerinin etkin olması ile birlikte
hayvancılık sektörü sermaye sahibi kişilerin
yatırım yapmak istedikleri bir sektör haline
gelmiştir. Halen kendi imkânları ile kurulan
işletmeler yanında devam eden büyük tarımsal sanayi projeleri de bulunmaktadır.
Tarıma dayalı sanayi yatırımlarının artması
ile bu sektöre ham madde üretimi sağlayan
sektörlerde de büyük bir gelişme sağlanacaktır.
Daha fazla yayım çalışmaları yürüterek firmaların ilgisini arttırmaya yönelik saha çalışmaları yapmakta ve hayvancılık sektörü
ile birlikte onların sorun olarak gördükleri
konularda çözüm üretmeye çalışmaktayız.
Kahramanmaraş halkının hayvan yetiştiriciliğine yönelimi nasıl? Dünden bugüne
Kahramanmaraş’ın katettiği gelişmelerden
bahseder misiniz?

Nüfusumuz hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Nüfus artışına oranla gıda maddelerinin tüketimi de artmaktadır. Genellikle
tekstile ağırlık veren sermaye sahibi kişilerin,
gıda ürünlerine talebin artması üzerine tarım sektörüne yatırım yapma arzuları artmış
ve yatırımcıların ilgisini çeken bir sektör haline gelmiştir.
Özellikle destekleme kapsamına alınan
hayvancılık sektörü bu işi yapmak isteyen
girişimcilerin ilgi odağı haline gelmiştir.
Kahramanmaraş halkı ağırlıklı olarak kırsal
kesimde ortalama 2-3 civarında büyükbaş aile işletmeciliği şeklindeki hayvancılık
yapmakta iken, son yıllarda ticari işletmeler
kurularak, büyük işletmeler halinde hayvancılık yapmaktadır. Bu yapı bir yandan devam
ederken daha ziyade bu işi ticari düşünen
yatırımcılar, bir takım tarım desteklemelerindeki olumlu girişimleri de görerek yatırım
yapmak istemektedirler.
Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiren aileler
genel itibari ile mera ve yayladan yararlanırken, son zamanlarda mısır silajı gibi yem fabrikalarındaki artış ve besleme tekniklerinin
gelişmesi ile entansif hayvancılığa yönelerek
daha teknik hayvancılık yapmaktadırlar. Yani
entansif hayvancılık yapan işletmelerin maliyet ve karlılık durumları daha net bir gelir
sağladığından bu durum fark edilmekte ve
yatırım kararı bu yöne kaymaktadır.

Kahramanmaraş’ın hayvan varlığı, arılı kovan varlığı, et ve süt üretimi hakkında hakkında bilgi verirmisiniz?
Kahramanmaraş’ta 2009 yılında 100.887
adet olan büyükbaş hayvan sayısı , 2014
yılında 162.694 adet, yine 2009 yılında
370.350 adet olan küçükbaş hayvan sayısı,
2014 yılında 664.384 adet olmuştur.
2014 yılında et üretim miktarımız yaklaşık
9.332.395. kg, olup , İlimizde daha çok süt
ağırlıklı işletmelerin sayısında bir artış olmaktadır.
Hindi varlığımız 16.210 adettir. 2014 yılında
yumurta tavuğu olarak üretim miktarına
baktığımızda tüm ilçelerle birlikte toplam
yumurta tavuğu sayısı 301.335 adettir. Ticari
işletmede bulunan broiler sayısı da 70.905
adettir. Bu konuda sektörün yeniden canlandırılması için çiftçi odaklı çalışmalar ve
projeler hazırlanmaktadır.İlimizde beyaz
et üretimi yapılmakta ancak kanatlı kesimhanesi bulunmadığından dolayı, üretilen
tavuklar çevre illerdeki kesimhanelere gönderilmektedir.
Arıcılık faaliyetleri konusunda ise 2003 yılında ilimizde toplam kovan sayımız 53.649
adet iken, 2014 yılında 96.924 adete çıkmış8

tır.İlerliyen yıllarda arıcılıkta ilimizde önemli
bir potansiyele ulaşacaktır.
Kahramanmaraş’ ta ki hastalıktan ari işletmeler hakkında bilgi verirmisiniz?
2012 yılından bu yana Kahramanmaraş İlinde 4 işletmemize Hastalıktan Ari ve Onaylı
Çiftlik sertifikası verildi. Bu işletmelerimiz
Dulkadiroğlu İlçesi Yusufhacılı Mahallesinde faaliyet gösteren DORU ENTEGRE
HAYVANCILIK, Dulkadiroğlu İlçesi Dereköy
Mahallesinde faaliyet gösteren MADATEL
HAYVANCILIK, Onikişubat İlçesi Malikejder
Mahallesinde faaliyet gösteren GÜRDAL
HAYVANCILIK’ ve Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesinde faaliyet gösteren MAE HAYVANCILIK
İŞLETMESİ (MADO Hayvancılık İşletmesi) dir.
Ayrıca Pazarcık İlçesi Nefsidoğanlı Mahallesinde faaliyet gösteren ÖZCOŞMAN HAYVANCILIK’ ın Hastalıktan Ari İşletme müracaatları bulunmakta ve halen kontroller
devam etmektedir.
Son yıllardaki Hastalıktan Ari ve Onaylı Çiftliklerdeki artışlar ilimiz hayvancığının gelişimine güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Hayvancılıkta sağlanan devlet destekleri
nelerdir? Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi hakkında bilgi verir misiniz?

Özellikle kredi faizlerinde düşük faiz oranlarını yansıtarak aradaki farkı devlet karşılamak
suretiyle önemli bir destek verilmektedir.
Et-süt ürünlerine, anaç hayvan ve buzağı
desteklemeleri, sertifikalı anaç, suni tohumlama desteği gibi bir çok destek verilmekle
birlikte, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında bir çok
konuda devletimiz tarafından destekler verilmektedir.
Son Olarak neler söylemek istersiniz.
Kahramanmaraş birçok sektörde olduğu
gibi hayvancılık sektöründe de Ülkemizin
önemli illerinden biri olmaya aday bir şehir.
Son yıllarda bu sektördeki sevindirici gelişmelere yenilerinin eklenmesini ümit ediyorum. İlimizin konumu, coğrafi yapısı, arazi
varlığı, iklimi ve daha birçok artıları ile hayvancılık sektörüne yatırım yapmak isteyenler için iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. İl Müdürlüğü olarak bizler her türlü
desteği yatırımcılarımıza vermeye hazırız.
Bu vesile ile tüm sektör paydaşlarına saygılarımı sunuyorum.
Muhammed AKGÜN
Roportaj
Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam Dergisi

HAYVANCILIK

HAYVANCILIK VE TOPLUM
Galip ŞEÇKİNER
Veteriner Hekim

Veteriner Hekimler Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı

Dünya nüfusunun artışı, dünyadaki ekonomik ilerlemeler, ulaşım
imkânlarının artışı, nüfusun kentlerde yoğunlaşması neticesinde önceden
var olan sorunlarla ve bu durumun ortaya çıkardığı yeni problemlerle mücadele
daha da zorlaşmıştır.
Artan nüfusla birlikte gıda ihtiyaçları da
artmaktadır. Refah seviyesindeki artış hayvansal gıdalara olan talebi daha da fazlalaştırmaktadır. Bunun yanında ekonomik
ilerlemelerin sağladığı alternatif iş imkânları diğer sektörlere göre daha meşakkatli
bir iş kolu olan hayvancılıktan yetiştiricilerimizi uzaklaştırmaktadır. Köyden şehre göç
neticesinde bir ara piyasaya sunulan hayvan sayısının artışı hayvan fiyatlarını geriletmiş bu gerilime hayvancılığı zarar eder
hale getirmiştir. Zarardaki işletmelerin de
hayvanlarını piyasaya arz etmeleri ülkemizi
hayvansal üretim alanında krize sokmuş
ne yazık ki ülkemiz hayvancılık alanında
ithalatçı duruma düşmüştür.
Yeterli ve dengeli beslenme temel insan
hakları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu yönüyle devletler halkının gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalara
önem vermelidir. Bireylerin sağlıklı kalabilmelerinin temel şartı yeterli ve dengeli
beslenmeleriyle olur. Artan nüfusumuzun
ihtiyaçlarının karşılanması öncelikle ele
alınması gereken konular arasındadır. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen karlılığın
sürdürülebilir seviyede tutularak üreticilerimizin sektörden uzaklaşmasının önüne
geçilmelidir. Önemli bir istihdam alanı
olan hayvancılık sektörünün en önemli
sorunu verimliliktir. Birim hayvan başı elde
edilen verimler arttırıldığında hayvancılık ülkemiz için önemli bir istihdam alanı
olmaya devam edecektir. Bu nedenle ülkemiz ve dünyadaki verimliliği arttırmaya
yönelik çalışmalar takip edilerek yetiştiri-

cilerimize aktarılmalıdır. Verimlilik sadece
üretilen ürünün çokluğu ile ölçülmez aynı
zamanda kalitesi ile de ilgilidir. Bu çerçevede hayvancılık alanında üretilen ürünlerin
sadece çokluğu ile değil de işletmeye olan
katkı değerinin yüksekliği göz önünde
tutulmalıdır. Konuyla alakalı olarak ürün
lezzetinin de göz önünde bulundurarak
yapılan yetiştirme teknikleri sektöre olumlu katkılar sağlayacaktır. Şehrimiz coğrafi
konumu itibariyle lezzet yönlü besleme
tekniklerinin uygulanabileceği ortamı bizlere sağlamaktadır. Hayvancılıkta kaliteli
üretim düşünülenin aksine daha ucuzdur.
Standartlara uygun şekilde üretilen ürünlerin pazarlanması daha kolaydır. Besi süresi boyunca çeşitli hastalıklara yakalanmış
ve tedaviler görmüş bir hayvandan alınan
ürünün miktar ve kalite olarak hiç hastalığa
yakalanmamış hayvanı yakalayamayacağı
göz önündedir.
Hayvan sağlığı ve refahının sağlandığı işletmeler daha az masrafla daha fazla kaliteli ürün elde ederler. Önemli bir hastalık
geçiren bir hayvan tekrar sağlığına kavuşsa
dahi eski verimliliğine ulaşması mümkün
değildir.
Hayvancılık hem gıda değeri itibariyle
hem de zoonoz hastalıklar yönüyle halk
sağlığı ile yakından ilgilidir. Hayvan sağlığı
ve refahının sağlanamadığı ülkelerde halk
sağlığından bahsedilemez. Bu durum veteriner tıbbı ile beşeri tıbbın beraber hareket etmelerini gerektirir. Son dönemde
dünya da tek tıp tek sağlık diye sloganlaştırılan bir akım ortaya çıkmıştır. Hayvan yetiştiriciliği, gıda güvenliği, hayvan sağlığı,
hayvan refahı, çevre sağlığı ve halk sağlığı
konularında eşsiz birikim, bilgi ve tecrübeye sahip veteriner hekimlerimizin bu bilgi
ve tecrübelerinden gereken alanlarda istifade edilmelidir.
Şehrimizde ekseriyetle küçük çaplı işlet-

meler eliyle yürütülen hayvancılık sektörüne son zamanlarda iş adamlarımız da
rağbet göstermeye başlamışlardır. İşletme
büyüklükleri hayvansal üretim açısından
avantaj gibi gözükse de dezavantajları da
gözden kaçırılmamalıdır. İşletmeler kurulurken alınacak hayvanların sağlığı kesinlikle çok önemlidir yapılan çalışmalarda
100 başlık bir işletmeye Brucella (peynir
hastalığı) taşıyan bir hayvan 1 yıl süreyle
konulsa 15 hayvana hastalık bulaştırdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle ülkemiz
şartları göz önüne alınarak büyümeyi düşünenler gerek yurt içinden gerekse yurt
dışından yaptıkları alımlarda kesinlikle hastalık taşımayan hayvanları temin etmelidirler. İşletmeye hayvanlar alınırken özellikle
tüberküloz ve Brucella yönüyle incelenmektedir. Dışarıdan ithal edilen hayvanlar
ülkemiz hayvancılığı açısından bir kısım
riskleri de beraberinde getirmektedir. Dışarıdan getirdiğimiz hayvan ve hayvansal
ürünlerle birlikte ülkemizde görülmeyen
pek çok hastalığın ülkemize girişini sağlamış olabiliriz. Ülkemizde ilk defa Elbistan
ilçemizde görülen LSD hastalığının gelen
ithal hayvanlardan kaynaklandığı kanaatindeyim. Bu sebeple hayvancılık açısından ülkemizin ithalatçı konuma düşmemesi büyük önem arz eder.
Böyle durumlarla bir daha karşılaşmamak
için hayvancılık sektörüne gereken önemin verilmesi gerekir. Sektör uğraşanları
kesinlikle sürdürebilir karlılık oranıyla çalışmalı aksi halde hayvancılığı terk ettiklerinde aynı problemlere yenileri de eklenerek
çözümün zorlaşacağını bilmeliyiz.
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VETERİNER HEKİMLİĞİN İNSAN VE
HAYVAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ
Salih İNAN
Veteriner Hekim

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Dünyada 250 yıl önce, ülkemizde ilk
olarak Istanbul’da Harbiye Mektebinde Baytar Sınıfı adıyla özel dershane olarak 1842 yılında kurulan veteriner
okullarıyla başlayan veteriner hekimlik eğitimi sonrasında, veteriner hekimler, hayvan
biyolojisi ve patolojisi üzerinde yaptıkları
çalışmalarla, hayvan hekimliğinin yanında
insan hekimliğinin gelişmesine de büyük
katkı sağlamışlardır.
Yıllardır sürdürülen veteriner ve insan tıbbı konusunda yapılan araştırmalar sonucu
elde edilen teknolojiler sağlık sorunlarının çözümüne önemli katkılar sağlamıştır.
Hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki tartışılmaz gereksinimi hayvan sağlığının
önemini artırmaktadır. Hayvan sağlığı tesis
edilemediğinde hayvan hastalıkları nedeni ile hayvancılık sektöründe ciddi verim
kayıpları oluşmakta, insan sağlığı olumsuz
etkilenmekte, önemli bir potansiyeli olan
hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracat imkânları kaybolmaktadır.
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İnsanlarda görülen hastalıkların büyük bir
kısmının hayvanlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, hayvan sağlığının küresel
sağlık açısından önemli olduğunu söylemek, buradan hareketle insan sağlığının
hayvan sağlığına bağlı olduğu sonucunu
çıkarmak son derece yerinde olacaktır. İşte
bu nedenle bugün Dünyada “Tek Sağlık
Konsepti” nin önemi her zeminde bilimsel
otoritelerce gündeme getirilmektedir. Tek
Sağlık, sağlıklı insan için sağlıklı hayvanın
gerekliliği üzerine şekillenmekte, yüksek
kalitedeki hayvan sağlığının insan sağlığı
ve refahı üzerine olumlu etkileri vurgulanmaktadır. Tek Sağlık Konseptinde başarının
elde edilmesi için hayvan sağlığı ve refahı,
gıda güvenirliği ve halk sağlığı konularında
veteriner hekimlere önemli sorumluluklar
düşmektedir.
Her yönüyle stratejik bir sektör olan hayvancılığa Bakanlığımızca gereken önem
verilerek, hayvan sağlığının temini, gıda
güvenirliliğinin sürdürülebilmesi, hayvan

hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi
ve eradikasyonunun sağlanması amacıyla
hem ulusal hem de uluslararası projeler
yürütülmektedir. Türkiye’de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi Faz II, Oral Aşılama ile
Kuduz Hastalığının Kontrol ve Eradikasyonu Projesi, Brusellanın Konjuktival Aşı İle
Kontrol ve Eradikasyonu Projesi bunlardan
başlıcalarıdır.
Yine AB destekli olarak hazırlanan “Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesi Hazırlanması
Projesi” ve “Koyun ve Keçilerin Elektronik
Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi”nin 2015
yılında uygulanmaya başlatılması planlanmaktadır.
Hayvan hastalıkları ile mücadele yanında,
hayvanların kayıt altına alınması, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri ile sağlıklı
hayvansal ürün elde edilmesine yönelik
çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

HAYVANCILIK

KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİ
SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN
YAPISAL ÖZELLİKLERİ
alanı ise 22064 ha’dır. İl genelinde ekilebilir
arazinin ancak % 9’unun yem bitkileri üretimine ayrıldığı gözlenmektedir. Bölgenin
ekonomik ve ekolojik yapısı dikkate alınarak yem bitkilerinin üretimini özendirecek
çalışmalara devem edilmelidir.

Hayvancılığı geliştirme projelerinin uygulama aşaması öncesinde, projeye konu
olan bölge isletmelerinin yapısal özellikleri, barınak içi çevre şartları, bakım-besleme
ve yetiştiricilik konularındaki teknik bilgi
düzeylerine ilişkin bulguların araştırılması
gerekmektedir (Sahin, 1994).

İşletmelerde tohumlama sekli
İl genelindeki işletmelerde tabii ve suni
asım oranları %62 ve %38’dir (Çizelge 1).
Tohumlama sekline isletme büyüklüğünün etkisi çok önemli (P<0.01) bulunmuş
olup, işletme büyüklüğü arttıkça suni tohumlama uygulamasına olan talepte artmaktadır (Kaygısız ve ark. 2008).

Bu çalışmada, Kahramanmaras sığırcılığının geliştirilmesi amacıyla hazırlanacak
program ve politikaların doğru bir şekilde saptanabilmesi ve uygulanabilirliğini
belirlemek amacıyla isletmelerin mevcut
durumlarını ortaya koyarak önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.
Büyükbaş Hayvan Sayısı ve Üretim
İl genelinde kayıtlı toplam 34715 işletmede toplam sığır sayısı 132622, sağmal inek
sayısı 59378 olup işletme başına sığır sayısı
3,82 dir. Toplam sığır varlığının % 40’ı kültür
ırkı, % 51 melez ve % 9 yerli ırklardan oluşmaktadır (TUİK, 2013). İl genelinde kültür
ve melez ırkların sayısı oldukça yeterli düzeye gelmiştir. Ancak verim seviyeleri bakımından aynı değerlendirmeyi yapmak
mümkün değildir. Sağılan inek başına süt
verimi 2964 kg, karkas ağırlığı ise 187 kg
olarak tesbit edilmiştir. İstatistik verilerine
göre, melez sığırların karkas verimi yerli
ırklara yakın gözükürken, süt verimi %100
daha fazladır (TUİK, 2013).
Yem Bitkileri Ekim Alanı
TUİK (2013) kayıtlarına göre il genelinde
ekilebilir alan 247226 ha, yem bitkileri ekim

Çizelge 1. İsletmelerde tohumlama sekli

Tabii asım yönteminin hala dikkate değer
bir düzeyde olmasının temelinde işletme
büyüklüğündeki yetersizlikler olmakla birlikte, isletme sahiplerinin suni tohumlama
uygulamasından hala beklenen yararı sağlayamaması yatmaktadır. Suni tohumlama
organizasyonunda ortaya çıkan aksaklıklar,
isletme sahiplerinin ineklerde kızgınlığın
başlangıcını tespit etmede deneyimsizlikleri ve tohumlama işleminin kızgınlığın
ilk görüldüğü zamandan kaç saat sonra
uygulaması gerektiği gibi konularda yeterince bilgi sahibi olamamaları gibi çeşitli
faktörlerin etkili olmaktadır.

Prof. Dr. Ali KAYGISIZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİ SÜT
SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YAPISAL
ÖZELLİKLERİ

GİRİŞ
Hayvancılıktaki başarılı bir örgütlenme modeli başarılı bir hayvancılığın da temel şartıdır. Hayvancılığı gelişmiş olan ülkeler bu alandaki başarılarını
örgütlenme modeline borçludurlar.
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İneklerde kızgınlığı anlama yöntemleri
İl genelinde isletmeciler %33’ü ineklerin
böğürmesinden, %5’i bakısından, %4’ü
yem alışından, %33’ü ineklerin başka ineklere atlamasından, %25’i çara akıntısından
(Şekil 1) kızgınlığı anladıklarını ifade etmektedirler (Kaygısız ve ark. 2008).
Şekil 1. İneklerde kızgınlığı anlama yöntemleri
7%

6%

37%

50%

İneklerin doğumdan sonra tohumlanması
Doğumdan sonra ineklerin tohumlaması ile ilgili soru için isletmecilerin %31’i ne
zaman kızgınlığa gelirse , %23’ü ikinci kızgınlıkta ve % 46’sı ise 2 ay sonra tohumlattıklarını (Şekil 2) ifade etmişlerdir (Kaygısız
ve ark. 2008).
Ne z aman
31%

2 ay s onra
46%

23%

Şekil 2. Doğumdan sonra tohumlama
Kuru dönem bakımı
İl genelindeki isletmelerde kuru dönem bakımı yapanların oranı %45 olmuştur. Kuru
dönemde bakım yapma oranı DSYB üye isletmelerde %53 iken, DSYB üye olmayan işletmelerde ise % 43 olarak tesbit edilmiştir.
Kuru dönemde bakım yapma alışkanlığına
DSYB üyelik etkisi önemli (P<0.05) bulunmuştur (Kaygısız ve ark. 2008).

Ku ru D önem
Ba kımı Y ok
55%

Ku ru D önem
Ba kımı V ar
45%

DSYB ne üyelik ile kayıt tutma arasında
önemli derecede bağımlılık olduğu belirlenmiştir (P<0.01). Üye isletmelerde pedigri, asım ve sağlık kayıtları tutulmakta
ancak süt verimleri ile ilgili sağlıklı kayıtlar
alınmamakla beraber hayvanlar arasında
verimlere göre sıralama yapılabilmektedir.
(Kaygısız ve ark. 2008).
Meme temizliği yapma alışkanlığı
İl genelinde isletmelerin ortalama
%78’inde sağım öncesinde meme temizliği
yapılmaktadır (Çizelge 3). Meme temizliği
kovaya batırılan ıslak sünger ile yapılmaktadır. Meme temizliği yapma alışkanlığına
DSYB üyeliğinin etkisi çok önemli (P<0.01)
bulunmuştur. DSYB’ne üye isletmelerin
%90’ı üye olmayan isletmelerin ise %72’si
meme temizliği yapmaktadır (Kaygısız ve
ark. 2008).
Mastitis Kontrolü Yapma alışkanlığı
İl genelindeki işletmelerin %30’unda mastitis kontrolü yapılmaktadır (Çizelge 4).
Meme temizliği yapma alışkanlığına hem
ilçe hem de DSYB üyeliğinin etkisi çok
önemli (P<0.01) bulunmuştur. DSYB üye
isletmelerin %71’i, üye olmayan isletmelerin ise %29’u meme temizliği yapmaktadır
(Kaygısız ve ark. 2008).
Yo k
22%

Va r
78%
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Ayak ve tırnak problemleri il genelindeki isletmelerin %87’sinde görülmektedir.
1-5, 6-10 ve +11 hayvan barındıran isletmelerde ayak ve tırnak problemi görülme
sıklığı sırasıyla %88, %90 ve %80 olarak
gerçekleşmiştir. Ayak ve tırnak problemi
görülme sıklığına isletme büyüklüğünün
etkisi önemli bulunmuştur. Ayak ve tırnak
hastalıkları, hayvanların verimleri üzerinde
önemli etkilere sahiptir. Özenli bir ayak ve
tırnak bakımı verimi olumlu yönde etkileyecektir. İsletme kapasitesi arttıkça ayak ve
tırnak problemi görülme oranı azalmaktadır (Kaygısız ve ark. 2008).
Sağım uygulamaları
Genel olarak yapılan değerlendirmelere
göre sağımların %24’ü makine ile %76’sı ise
elle yapılmaktadır (Çizelge 5). Sağım sekline ilçe, isletme büyüklüğü ve DSYB üyeliğinin etkisi çok önemli (P<0.01) bulunmuştur. İsletme büyüklüğü arttıkça makineli
sağım oranı artmaktadır. Nitekim 1-5, 6-10
ve +11 BBHB sahip isletmelerde makineli sağım oranları sırasıyla %7, %31 ve %55
olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan DSYB
üye olan ve olmayan isletmelerde makineli
sağım oranları sırasıyla %85 ve %10 olarak
gerçekleşmiştir (Kaygısız ve ark. 2008).
Çizelge 5. sağım uygulamaları
24%

Çizelge 3. Meme temizliği yapma alışkanlığı
Va r
30%

76%

Şekil 3. Kuru dönem bakımı yapma alışkanlığı
Kayıt tutma alışkanlığı
Kayıt tutma alışkanlığı DSYB’ne üye işletmelerde % 92 iken üye olmayan işletmelerde
ise % 25 olarak tesbit edilmiştir. İl genelinde
ise genel olarak isletmelerin %37’sinde bazı
kayıtlar tutulmaktadır.

Güç doğum, ayak ve tırnak problemi
İl genelinde isletmelerin %36’sında güç
doğum görülmektedir. İsletme büyüklüğü
arttıkça güç doğum oranı azalmaktadır.
1-5, 6-10 ve +11 hayvan barındıran isletmelerde güç doğum oranları sırasıyla %69,
%65 ve %52 olarak gerçekleşmiştir.

Yo k
70%

Çizelge 4. Mastitis kontrolü meme temizliği
yapma alışkanlığı

HAYVANCILIK
Sığır yetistiriciliginden memnuniyet
Yöredeki isletmecilerin %67’si sığırcılık faaliyetinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Yetiştiricilerin %36’sı son 5 yıl içerisinde
hayvan sayılarının arttığını, %46’sı azaldığını, %18’i ise aynı kaldığını ifade etmişlerdir.
İsletme sahipleri çeşitli olumsuzluklara
rağmen süt sığırcılığının köy şartlarında
tek geçim kaynağı olması, tarla ziraatından
zarar edilen dönemde ekonomik güvence
olması, her yıl inek basına elde edilen bir
buzağının en kötü şartlarda bile kar olarak
isletme bütçesine gelir sağlaması nedeniyle süt sığırcılığı faaliyetine devam etmek
istemektedirler.
Yörede sığır sayısının azaldığını ifade eden
yetiştiricilerin azalma sebebi olarak bakacak kimsenin olmadığını(%11),sığırcılığın
kârlı olmadığını(%82), hayvanların çevreye
adapte olamadığını (%7) bildirmişlerdir
(Kaygısız ve ark. 2008).
İsletmelerin sorunları ve yetkililerden
beklentileri
İsletmecilerin yetkililerden beklentileri, veterinerlik hizmeti (%39), kredi (%33), damızlık hayvan temini (%18) ve yetiştiricilikle ilgili bilgi verilmesi (%10) olarak sıralanmıştır
(Kaygısız ve ark. 2008).
İsletmelerde kooperatif üyeliği
Anket yapılan isletmeler içerisinde kooperatife üye olanların oranı %41 olarak tespit
edilmiştir. Kooperatife üyelik durumlarının
ilçelere göre değişimi önemli (P<0.01) bulunmuştur. Bunun sebebi belirli bölgelerde
hayvancılığın daha yaygın olmasındandır.
Henüz kooperatife üye olmayan 486 isletme sahibine “kooperatife üye olmak ister
misiniz” sorulunca %69’u “evet” cevabı vermiştir (Kaygısız ve ark. 2008).
DSYB üyelik
DSYB üye olan isletmelerin oranı %18 olarak tespit edilmiştir. DSYB üyelik durumlarının ilçelere ve isletme büyüklüğüne göre
değişimleri önemsiz bulunmuştur. DSYB
üye olmayan isletmecilerin %37’sinin birliğin varlığından haberdar olduğu tespit
edilmiştir. Yine birliğe henüz üye olmayan
679 yetiştiricinin %69’unun önümüzdeki
yıllarda birliğe üye olmayı düşündüklerini
ifade etmişlerdir. Ancak isletme büyüklü-

ğünün etkisi bu kararda etkili olmamıştır.
Yetiştiricilerin %63 gibi büyük çoğunluğu
hala birliğin varlığından haberdar değildir.
Ancak birliğin fonksiyonları anlatıldığında
yetiştiricilerin %69 gibi büyük çoğunluğu
gelecekte üye olmayı düşündüğünü ifade
etmiştir. DSYB üyeliğinin düşük olmasının
bir sebebi de isletmelerin %52 gibi büyük
çoğunluğunun 5 den az hayvana sahip olmasıdır. Zira birliğe üye olabilmek için en
az 5 bas sağmal ineğe sahip olmak gerekmektedir.
Bilgilendirme seminerleri Ankete katılan
isletmecilerin sadece %1’i son 1 yıl içinde
yetiştirici bilgilendirme seminerine katıldıklarını ifade etmişlerdir. Seminere katılma
durumuna DSYB üyelik etkisi ise çok önemli bulunmuştur (Kaygısız ve ark. 2008).
İşletmecilerin Sosyal ve Kültürel Durumları
İl genelinde işletmecilerin %9’u okur-yazar
değil, %43’ü ilkokul mezunu, %26’sı ortaokul, %21’i lise ve %1’i üniversite mezunudur
(Kaygısız ve ark. 2010). Nurhak ilçesinde
okur-yazar olmayanlara (%42), Pazarcık
ilçesinde ilkokul (%65) ve Çağlayancerit ilçesinde ortaokul mezunlarına (%41) daha
fazla rastlanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde eğitim süresi 6.56 yıl olarak hesaplanmıştır.
Kitle İletişim Araçlarına Sahip Olma
Radyo özellikle kırsal kesimde en önemli
kitle iletişim aracıdır, İşletmecilerin %97 si
radyoya sahiptir. Radyoya sahip olmadığını ifade eden 22 işletmecinin tamamının
TV’ye sahip olduğu anlaşılmıştır. Anket
yapılan işletmelerin tamamı (%100) TV ye
sahiptir. Diğer taraftan anket yapılan işletmecilerin %91’i cep telefonuna sahiptir
(Kaygısız ve ark. 2010).
İşletmelerde Traktör Varlığı
İşletmelerdeki traktör varlığının ilçelere
göre farklı dağılımı çok önemli (P<0.01),
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB)
üyeliğine göre ise önemsiz bulunmuştur.
Tüm işletmeler içerisinde traktöre sahip
olma oranı %51 olarak bulunmuştur İşletmelerin hemen hemen tamamına yakınında bitkisel üretim de olduğu için traktöre
sahip işletme sayısı yüksek bulunmuştur
(Kaygısız ve ark. 2010).

Sonuç ve Öneriler
Bu çalısmada Kahramanmaraş bölgesi
sığırcılık isletmelerinin yapısal özellikleri
ortaya konmuştur. İsletme büyüklüğü ve
DSYB üyeliğinin temel birçok yetiştiricilik
uygulamalarına olan etkisi önemli bulunmuştur(P<0.05).
İsletmelerin büyük çoğunluğunun hayvan
sayısı az ve isletmecinin kendi ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik küçük aile isletmesi
seklindedir. BBHB sayısı 5 den az olan isletme oranı %52, BBHB sayısı 10 dan olan
isletme oranı ise %78’dir. İsletme sahibinin
sahip olduğu arazi miktarının sınırlı olması
da isletmenin hayvan varlığının artmasını
engellemektedir. İsletmelerin küçük olması teknolojinin uygulanmasını imkânsız
kılmaktadır. Bu yüzden mekanizasyona
gidemeyen yetiştirici kendi yemini kendisi üretememekte, dışarıdan alınan karma
yem ise girdi maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. İsletmelerin büyük çoğunluğunun küçük ölçekli olması sebebiyle,
hayvanlar genelde uygunsuz ahırlarda
barındırılmakta, kaliteli kaba ve kesif yem
üretimi sınırlı kalmakta, isletmeler modern
hayvancılık için gerekli alet ekipmanlar
çoğu isletmede bulunmamaktadır. Büyük
isletmelerde bile silaj yapımı istenen seviyede değildir.
Günlük süt verimi istenen seviyede olmamakla beraber, isletme kapasitesine bağlı
olarak artmaktadır. Bunun nedeni, büyük
isletmelerde hayvancılığın daha bilinçli yapılması ve imkânların yeterli olmasıdır. Küçük İsletmelerde kızgınlığın yeterince takip
edilememesi sebebiyle suni tohumlamaya
karsı güvensizlik oluşmuş ve uygulama yeterince yaygınlaşamamıştır.
İl genelinde gözlenen hayvancılığa ilişkin
sorunları ülke genelindekine paralel olarak;
damızlık temini, yem fiyatlarının yüksekliği,
süt fiyatlarının düşük olması, pazarlama,
sağlık, suni tohumlamadaki basarının düşüklüğü, döl tutmama, kredi, yem bitkileri
yetiştirme ve bilgi eksikliği seklinde sıralamak mümkündür.

13

İsletme sahiplerinin büyük çoğunluğu aynı
zamanda bitkisel üretim de yapmakta ve
hayvancılığı kendi ihtiyaçlarını karşılamak için
sürdürmektedir. Çoğu zaman bilinçsiz bir ithalat sonucu getirilen hayvanlar 50 aileye 2’ser
bas inek veya 25 aileye 4’er bas inek seklinde
dağıtılmıştır. Ancak optimum olmayan isletme büyüklüğü sebebiyle temel yetiştiricilik
bilgileri uygulanamamış, gerekli mekanizasyon sağlanamamış, çoğu zaman hayvanlar
çevreye adapte olamayarak kısa sürede elden
çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Başka bir deyişle bölge hayvancılığının sorunlarının temelinde isletme büyüklügü vardır. Bu nedenle
hayvancılığın geliştirilmesi için ilk önce birkaç
baslık hobi seklinde yapılan hayvancılıktan
büyük ölçekli hayvancılık isletmelerine geçiş
sağlanmalıdır.

Hayvan ithali yerine, yetiştiricilerin ihtiyaç
duyduğu damızlıklar, mevcut Tarım İsletmelerinden (Tigem) veya DSYB bünyesindeki özel
damızlıkçı isletmelerden temin edilmelidir.
DSYB üyeliği özendirecek teşvikler artırılarak
devam ettirilmelidir.
Hayvancılık faaliyetini yapmak için bilgi birikimine ihtiyaç duyulmamakta ve geleneksel
yöntemlerle hayvancılık yapılmaya çalışıldığı
gözlenmektedir. Bunun yerine en azından önlisans düzeyinde hayvancılık programından
mezun olanların kamu kesiminde iş araması
yerine hayvancılık faaliyeti yapmaya özendirici
uygulamalar yürürlüğe koyulmalıdır.
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AŞILAMA FAALİYETLERİ
ŞAP HASTALIĞI VE
AŞILAMA ÇALIŞMALARI
Salih İNAN
Veteriner Hekim
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Şap hastalığı ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini
olumsuz yönde etkileyen, büyük
ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı
hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır.
Şap hastalığının kontrolü amacıyla Bakanlığımızca 2014 yılında bölgesel risklerin azaltılmasına dayalı risk bazlı stratejik plan uygulanmaya başlatılmıştır. Bu amaçla 2014 yılından
itibaren uygulanan risk bazlı mücadele planı
çerçevesinde, şap hastalığı ile mücadelede
hayvanların meraya çıkış tarihleri esas alınarak, meraya çıkmadan 15 gün önce aşılanıp
kuvvetli bağışık durumunda olmaları sağlanmaktadır. İlimizde aşılama kampanyası İlkbahar ve Sonbahar Aşılama Kampanyası olmak
üzere 2 dönem halinde yapılmaktadır. İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası İlimizde 3 Mart
2014- 29 Nisan 2014 tarihleri arasında uygulanarak İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli
Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri
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ve Teknisyenlerinin gayretli çalışmaları sonucu başarı ile tamamlanmıştır. Sonbahar Şap
Aşılama Kampanyası 01 Eylül 2014 tarihinde
başlamış olup 31 Ekim 2014 tarihinde sona
erecektir. Kurban bayramı nedeni ile sevk
edilecek büyükbaş hayvanlar ile meradan
indirilmiş ve besi amaçlı farklı illere sevk edi-

lecek genç büyükbaş hayvanların aşılamaları ile ilgili hususlara dikkat edilmekte olup,
aşılanmaların üzerinden 15 gün geçmeden
veteriner sağlık raporu düzenlenmemektedir.
Konu hakkında tüm yetiştiriciler ve ilgili sivil
toplum örgütleri İlçe Müdürlüklerimizce bilgilendirilmiştir.
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KOYUN KEÇİ VEBASI HASTALIĞI VE AŞILAMA ÇALIŞMALARI
Koyun-Keçi Vebası (PPR = Peste des petits
ruminants), koyun ve keçilerin sığır vebasına benzeyen yüksek ateş, göz-burun
akıntıları, nekrotik-erosiv stomatitis, diyare
ve pnömoni ile karakterize bulaşıcı ve genellikle akut seyirli viral bir hastalığıdır.
Ülkemizde koyun ve keçi türü hayvanların sevklerinde hayatları boyunca en az
bir kez PPR aşısı ile aşılanmış olması şartı
aranmaktadır. Sevk raporunun ilgili bölümüne aşının tatbik tarihi, seri numarası ile
yapılan aşılamaya ilişkin olarak düzenlenen makbuzların tarih ve seri numaraları
yazılmaktadır. Sevk edilecek koyun ve keçi
türü hayvanlara daha önce PPR aşısı yapılmamış ise aşı yapıldıktan 15 gün sonra
sevkine izin verilmektedir.
Koyun keçi vebası aşısı programı, doğu-
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mun erken olduğu İllerde 3 Mart 30 Mayıs,
doğumların geç olduğu illerde 1 Eylül - 28
Kasım tarihleri arasında yapılarak tamamlanması gerekmektedir. İlimizde de aşıla-
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ma kampanyası çalışmaları Ağustos-2014
itibarı ile %77 başarı oranı ile devam etmektedir.
*2014 yılı aşılama programı devam ediyor.

KUDUZ HASTALIĞI VE AŞILAMA ÇALIŞMALARI
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl
yaklaşık 55 bin kişi kuduz nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Bu nedenle kuduzdan
korunmak için sahipli sahipsiz tüm kedi ve
köpeklerin kuduza karşı mutlaka aşılattırılmaları gerekmektedir.
Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce 2014 yılı kedi-köpek kuduz
aşılama programı kapsamında kullanılmak
üzere İlimize 4600 doz Dog Vac-R Kuduz
aşısı gönderilmiştir. İlçe Müdürlüklerimizce
aşılama çalışmalarına devam edilmektedir.
Bakanlığımızca uygulamaya konulan Türkiye’de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama
Projesi kapsamında İlimize gönderilen
5600 doz pelet aşı yemi, yaban hayatında
kuduzun görüldüğü İlimiz ormanlık alanlarında 01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında
elle dağıtılmak suretiyle (50 metrede 1 aşı
yemi) aşılama çalışması yapılmıştır. Bu ça-

lışma İlimiz Afşin İlçesi Yazıdere, Çağılhan,
Emirli, Hüyüklü, Nadır, Kaşanlı ve Büyüktatlar Mahalleleri, Göksun İlçesi Aslanbeyçiftliği, Taşoluk ve Yiricek Mahalleleri, Elbistan
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ANTHRAX (Şarbon) HASTALIĞI VE AŞILAMA ÇALIŞMALARI
Şarbon Hastalığı koyun, keçi, sığır gibi
bir çok hayvanda görülen öldürücü bir
enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık zoonoz
karakterli olup, hayvanlardan insanlara
bulaşabilmekte ve insan ölümlerine se-

bep olabilmektedir. Hastalıkla mücadele
amacı ile İl Müdürlüğümüzce her yıl hastalık mihraklarında aşılama çalışmaları yapılmaktadır. 2014 yılı mücadele çalışması
amacıyla Hayvan Hastalıkları ile Mücadele

ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi
(2014/01) gereği İlimiz Andırın, Çağlayancerit ve Onikişubat İlçe Müdürlüklerimizce
hastalık mihraklarında aşılama çalışmaları
yapılmıştır.
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SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ HASTALIĞI VE AŞILAMA (LSD AŞISI)

Lumpy Skin Disease (LSD), Poxviridae ailesi, capripoxvirus genusu içinde yer alan ve
Neethling olarak da bilinen virüsun neden
olduğu sığırların akut viral bir enfeksiyondur.
Klinik bulgular, ateş, deri, mukoz membranlar ve iç organlarda ortaya çıkan nodüller,
lenf yumrularında büyüme, deride ödem
ve bazen de ölüm ile karakterizedir. Hastalık,
süt verim kaybı, boğalarda geçici veya kalıcı
infertilite, derinin kalıcı zarar görmesi ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu ölüme sebebiyet vermesi ile ciddi ekonomik
kayba neden olmaktadır. Antijenik olarak
koyun keçi çiçek virusu ile çok yakın ilişkide
olup, ayrımı yalnızca genetik düzeyde yapılabilmektedir.
Ülkemizde 2013 yılında Batman, Hakkari,
Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Hatay İlleri ile
İlimizde ilk olarak Elbistan İlçesi Çatova Köyünde görülen Sığırların Nodüler Ekzantemi
Hastalığı (Lumpy Skin Disease), 2014 yılı içerisinde diğer ilçelerimizde de görülmüştür.
Hastalıkla mücadelede aşılama, karantina,
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serosurvey ve vektör (taşıyıcı) kontrolü uygulamaları büyük önem arzetmektedir. İl
ve İlçe Müdürlüklerimizce başta aşılama çalışmaları olmak üzere diğer mücadele çalış-

2014 YILI
13.100
11.036
1.523
2.750
25.000
14.500
17.623
19.361
1.150
8.275
7.723
122.041
malarına (karantina tedbirleri, bilgilendirme
çalışmaları..) devam edilmektedir.
*Andırın İlçesinde 9.122 baş sığıra ikinci aşılama yapılmıştır.
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KORUYUCU HEKİMLİĞİN ÖNEMİ

İnsanlarda görülen zoonotik hastalıkların
yaklaşık %75’nin yeni zoonotik hastalık olduğu, gıda kaynaklı hastalıkların % 90’dan
fazlasının hayvansal gıdalardan kaynaklandığı dikkate alındığında, bu hastalıklarla
etkin mücadele veteriner ve beşeri hekimlerin birlikte çalışmalarının gerekliliğini
ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda görülen
Batı Nil Virüsü, Ebola homorajik ateşi, SARS,
BSE, Maymun Çiçeği, KKKA (Kırım - Kongo
Kanamalı Ateşi) Hastalığı, Yüksek Patojenli
Kuş Gribi gibi hastalıkların insan ölümleri
yanı sıra toplumsal korumaya, küresel ticaretin bozulmasına ve büyük ekonomik
kayıplara neden olduğu bilinmektedir.
Son yıllarda göç eden kuşlarla kümes hayvanlarına geçen kuş gibi, dünya genelinde
insan ölümleri ve büyük ekonomik kayıplara neden olmuş, virüsün hızlı değişim ve
yayılım göstermesi ile insanlık pandemik
infiluenza tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. Dünyada her 10-15 dakika da bir kişinin kuduzdan yaşamını kaybetmesi, yılda
yaklaşık 1,5 milyon kişinin tüberkülozdan
ölmesi ve gelişmekte olan ülkelerde bruselloz vakalarının yüksek oranda seyretmesi zoonotik hastalıkların önemini açıkça

ortaya koymaktadır. Ayrıca önemli bakteriyel etkenlerin tüm dünyada yaygın olarak
kullanılan antibiyotiklere karşı geliştirdikleri direnci sorunu dikkatle takip edilmesi
gereken ortak küresel tekliflerden biridir.
Kamu sağlığı açısından önemli zoonoz
hastalıkların, insanlarda neden olduğu
etkilerin değerlendirilmesi için tanımlanmasının ve böylece sağlık birimlerince
denetlenmesinin zorunlu olduğu aşikârdır.
Genel olarak sağlık uygulamalarında tedavi hekimliğinin öncelikli olarak görülmesi,
koruyucu hekimliğin ihmal edilmesi büyük
ekonomik sosyal yük olarak geri dönmektedir. Bu konuda ciddi araştırmalar yapılarak, eğitim başta olmak üzere özel sağlık
politikaları geliştirilmelidir.
Veteriner hekimler, gıda güvenliğinin sağlanması, bulaşıcı zoonoz hastalıkların önlenmesi, koruyucu hizmetlerin sunulması,
biyolojik ve tarımsal teröre karşı mücadele,
ekosistemin ve çevre sağlığının korunması, aşı ile önlenebilen hastalıkların kontrolü,
yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik
hastalıkların iyileştirilmesi, halk sağlığına
katkıda bulunacak tıbbi araştırmaların yürütülmesi gibi pek çok konuda sorumluluk
sahibidirler.
Bu bağlamda koruyucu hekimlik; beslenme, temizlik, aşılama, yaşam koşulları ( gürültü, stres, çevre ve doğanın korunması ),
zoonoz hastalıklar gibi geniş kapsamlı ve
çok önemli konuları içerdiğinden, toplum
ve hayvan sağlığı birlikte ele alınarak değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Sağlıklı
ve modern usullerle yetiştirilen hayvanlardan elde edilecek hayvansal gıda sağlıklı
bir toplum ve sağlıklı bireylerin teminatı
olacaktır.

Erkan ŞENEL
Veteriner Hekim
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

KORUYUCU HEKİMLİĞİN ÖNEMİ

Hastalıklarla baş etmenin en kolay
ve ucuz yolu, hastalığa yakalanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. Koruyucu hekimlik sayesinde hem
insan hem de hayvanlar dengeli ve düzenli bir yaşam sürebilirler. İnsan veya hayvan
vücudunun sağlıklı işleyişi, binlerce denge
ve savunma sistemi üzerine kuruludur. Bu
denge ve istemlerin bozulmasına engel
olmaya yönelik atılan her adım ve çalışma
koruyucu hekimlik alanına girer. Koruyucu
hekimlik tıbbın yarısıdır. Gerek insan gerekse de veteriner tababetin büyük gelişmeler gösterdiği günümüzde önemli olan
hasta olmadan tedbir alabilmektir.
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BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA BARINAKTAKİ NEM VE
SICAKLIĞIN STRES ve VERİM ÜZERİNE ETKİSİ
Onur KUŞ
Veteriner Hekim

Onikişubat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Bu konu gerek süt sığırcılığında
gerekse besi ve kombine üretimde
çok önemli yer tutmasına rağmen
yatırım öncesi süreçte fazla dikkate alınmamakta ve sonrasında da telafisi çok güç ve
masraflı olmaktadır. Stresin verim üzerine
etkisi konusunda birçok çalışma yapılmış ve
özellikle uygunsuz barınak şartlarının stres
oluşumunda etkili olduğu gözlenmiştir.
Bu noktada barınakları sıcaklık,nem açısından strese olan etkilerini inceleyelim.
M.Ö 6300–6500 yıllarında evcilleştirildiği
varsayılan büyükbaş hayvanların evcilleştirilmeden önce açık hava şartlarında yaşadığı ve günümüzde az da olsa vahşi doğada
hayatlarını idame ettirmeleri çok da nazik
olmadıklarının bir göstergesidir.
Genel kanaatin aksine özellikle sığırlarda sıcak stresi soğuk stresinden daha fazla verim
kaybına neden olmaktadır. İnekler için en
uygun ortam sıcaklığı 10-15 ºC arasındadır.
Süt sığırları (-10,-20 ºC) sıcaklığa alıştıktan
sonra dengeli bir rasyonla hastalanmadan
ve verim kaybına uğramadan yaşayabilirler.
Aşırı sıcaklar(+25,+35 ºC) hayvanı daha fazla
rahatsız etmekte ve yem yeme kapasitesi18

ni azaltarak verim kaybına yol açmaktadır.
Bu veriler ışığında yapılacak barınakların
yerlerinde mevsimsel sıcaklık ölçümlerinin
yapılması ve sıcak havalarda barınakların
havalandırılarak sıcaklığın bu seviyelerde
tutulması tavsiye edilir. Bu amaçla barınaklar
havalandırmaya uygun olmalıdır. Barınağın
yapımında yamaç ve yüksek yerler seçilerek
hava akımı sağlanabilir. Temel derinliği sıcak
yerlerde 30 cm ,soğuk yerlerde 60 cmolmalıdır. Duvarlar ısı geçirgenliği düşük tuğla,briket,betonörme uygundur.Ahırları tabandan
saçaklara kadar yüksekliği 3-3,5 m. arasında
olmalıdır.Doğal havalandırma için çatı eğimi
22 -25˚ olmalıdır.Ahırın çatısı veya pencere
aralıkları vb. kısımlarının naylon gibi hava
geçirmeyen malzemelerle kaplanması çok
sakıncalıdır.Bir ahırın tabanı 20m ² ise pencere alanı en az 1 m ² olmalıdır.
Nem konusu ise sağlık açısından daha tehlikeli olabilmektedir meseleyi güçlü bir örnekle açıklamak gerekirse; mağaraya giren
bir araştırmacı grubunda ölümler gözlenmiş araştırmacıların kuduzdan öldüğü saptanmış fakat tahmin edilenin aksine yarasa
ısırıklarından değil mağaranın yoğun nemli

havasında askıda kalan kuduz virüsünün
araştırmacılara bulaştığı fark edilmiştir.
Bu olayın da gösterdiği gibi havalandırılmayan nemli ahırlarda hastalık varlığının daha
fazla olduğu fark edilebilir.Ahırlarda bulunan
hayvanların gaz salgıları, idrar,ve ortamın
kaba partikülce kirliliği stres ve hastalıkların
bulaşıcılığını arttırarak verimi düşürür.Yüksek
nem oranının olumsuz etkisi yüksek sıcaklıkla dahada artmaktadır aynı şekilde nemli
soğuk kuru soğuktan daha fazla rahatsız edicidir.32ºC / %100 nem ile 38ºC /%60 nemin
aşılmasıyla oluşan aşırı stres durumunda;
ağzı açık soluma, vücut sıcaklığında artış ve
süt veriminde %25 azalma meydana gelmektedir.
Süt sığırları için ideal sıcaklık ve nem oranları
+4 ºC de % 85 , +7 ºC de % 85 , +10 ºC de
% 80 , +13 ºC de % 75 , +16 ºC de % 70 tir.
(saatte 5-8 km lik rüzgar yeterlidir)
Sonuç olarak tüm bu faktörler ışığında yapılacak barınaklar yüksek verim sağlayacak
ve milli servetin, zamanın boşa gitmesine
engel olacaktır.
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BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESLEMEDE
KULLANILAN BAŞLICA KATKI
MADDELERİ

Büyükbaş hayvanların et ve süt verimlerinde gözlenen artış doğru besleme prensiplerinin uygulanması, yem ve yem teknolojisindeki gelişmeler, yem katkı maddeleri
sektörünün pozitif yönde gelişmesi ile de
yakından ilişkilidir.Büyükbaş hayvancılıkta temel besin madde gereksinimleri
yanında yeme katıldıklarında yemden yararlanmayı iyileştiren, hayvanların verimlerini arttırmak suretiyle ekonomik yarar
sağlayan maddelere yem katkı maddeleri
denir. Yem katkıları ilaç olarak kullanıla-

mazlar. Yem katkı maddelerinin etkilerini
görebilmek için devamlı, uygun aralıklarla
ve uygun miktarlarda kullanılması gerekir.
Büyükbaş beslemede katkı maddesi olarak tanımlanan besin maddeleri içerisinde
önemli bir yere sahip olan vitaminler ve
mineraller, genellikle toplam yem karmalarına karıştırılarak hayvanlara verilmektedir.
Vitamin ve minerallerin büyükbaş hayvanların beslenmesindeki önemi bilinmektedir. Sağlık, iklim koşulları, barınak yapısı,
yaş, verim ve fizyolojik durumuna bağlı
olarak büyükbaş hayvanların vitamin ve
mineral gereksinimleri değişebilmektedir.
Mineral maddeler vücutta sentezlenemedikleri için dışarıdan alınmaları zorunludur.
Hayvan vücudundaki yoğunluğuna göre
makro ve mikro olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir kg yağsız vücut ağırlığında 50 mg
üstünde olan minerallere makro, altında
olanlara mikro mineral denir.Büyükbaş
hayvanların makro mineraller yani sodyum, kalsiyum ve fosfor gibi mineral madde ihtiyaçları rasyonda çeşitli hammaddelerin kullanımı ile karşılanırken, mikro
mineral ve vitaminlere duyulan ihtiyaçlar
katkı maddeleri ve premikslerin yeme ilave
edilmesiyle karşılanabilmektedir. Örneğin,
yüksek verimli ineklerde doğum öncesi
kan kalsiyum düzeyinin düşmesi ile hipokalsemi oluşmaktadır. Önlem alınmadığı
takdirde, doğum sonrası son atılamaması,
üreme organlarının normal yapısına dönmemesi, bir sonraki gebelik için uygun ortam oluşması için gereken sürede uzama
ve abomasumun kayma riski çok yüksektir.
Süt ineklerinde doğum sonrası sıklıkla görülen süt humması durumunda kanda kalsiyum düzeyi düşmekte, bu düşüşe bağlı
olarak hayvan ayağa kalkamaz vaziyette
yatma pozisyonuna geçmektedir.

Dr. Hacer Kozanoğlu

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESLEMEDE
KULLANILAN BAŞLICA KATKI
MADDELERİ

Başarılı bir hayvansal üretim için
hayvan besleme anahtar bir rol
üstlenmektedir. Hayvanların ihtiyaçlarına göre beslenmesi ile hayvanlarda
yemden yararlanma arttırılarak ekonomik
kazancın artması sağlanır.
Başarılı bir hayvansal üretim için hayvan
besleme anahtar bir rol üstlenmektedir.
Hayvanların ihtiyaçlarına göre beslenmesi
ile hayvanlarda yemden yararlanma arttırılarak ekonomik kazancın artması sağlanır.
Büyükbaş hayvan beslemede başarı; besleme prensipleri, hayvanın ihtiyaçlarının
dengeli bir şekilde sağlanması, hayvanın
sağlığı ve kaba yem kaynaklarının yeterli
düzeyde sağlanmasına bağlıdır. Eğer besin
maddesi ihtiyaçları doğru bir şekilde karşılanmazsa iyi bir gelişme, üreme, et ve süt
üretimi olmaz ve sonuç olarak verimsizlik
gerçekleşir.Yüksek verim beklenen büyükbaş hayvanların ihtiyaç duydukları besin
maddesi gereksinmeleri de yüksektir. Bu
besin maddelerinin birbirleri arasındaki
ilişkileri ve dengelerinin sadece fabrika
yemi ve tek bir kaba yem kaynağı ile sağlanmasının olanaksız olduğu, sadece besin
madde gereksinmesini karşılamanın yeterli olmadığı, bunların birbirleri arasındaki
oran veya dengelerin de mutlaka irdelenmesi gerektiği bilinmektedir.
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ve bağışıklık sistemini onarıcı görevi vardır.
Eksikliğinde kaslarda distrofi ve buzağılarda
beyaz kas hastalığı gerçekleşir. Ayrıca ineklerde de retensiyo sekundinariuma neden
olduğu ileri sürülmektedir.
Büyükbaş hayvanlarının yemleri ile birlikte
dışarıdan almaları gereken bir diğer besin
madde grubu da vitaminlerdir. Vitamin gereksinmelerinin karşılanması amacıyla vitamin premiksleri kullanılmaktadır.

Bununla birlikte süt veriminde düşüş, genel
sağlık durumunda bozulma, ketozis, abomasum kayması, sonun atılamaması ve mastitis vb. pek çok enfeksiyon için ciddi riskler
oluşmaktadır. Bu sebeple süt humması ve
sonrasında oluşabilecek olumsuz durumların engellenmesi için kuru dönemin son 2-3
haftasında kan kalsiyum düzeyini normal
seviyede tutabilmek için anyonik besleme
dediğimiz anyonik tuzlar (amonum klorür,
amonyum sülfat vb.) yeme katılabilir.Önemli bir mikro mineral olan İyot, bir kısmı tiroit
bezinde enerji metabolizmasını düzenleyen
tiroksin şeklinde bulunur. İyotça yetersiz
beslenen ineklerin yavrularında guatr oluşurken, şiddetli yetersizliğinde ise buzağılar
tüysüz veya ölü doğabilir.
Özellikle ileri laktasyon döneminde olan süt
ineklerinde diğer bir mikro mineral olan bakır düzeyi sütte azalır. Eksikliği anemi ile beraber ishal, derinin kuruması ve ağarması, gri
renk alması şeklinde görülür. Üreme problemleri, kardiovasküler bozukluklar gözlenir. Otlayan hayvanlar da bakır mineraline
ihtiyaç daha fazladır.İşkembede B12 vitamin
sentezi için Kobalt gereklidir. Kobalt yetersizliğinde hayvan kontrolünü kaybeder, zayıflar
ve anemi görülür.Çinko ise, büyüme, buzağı
gelişimi ve döl verimi için gereklidir. Rasyondaki fazla kalsiyum, çinko emilimini düşürür.
Çinko yetersizliğinde canlı ağırlık artışı, yem
tüketimi ve yemden yararlanma oranı düşer,
dermatitis şekillenir. Erkek hayvanlarda testis
büyümesi olumsuz yönde etkilenir.Selenyum, Vit. E ile birlikte hücrelerde koruyucu
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Vitamin A, kemik oluşumu, görme ve büyüme için gereklidir. Eksikliğinde, gece körlüğü, organların hasar görmesi, ineklerde
gebelik süresinin kısalması ve buna bağlı
zayıf buzağı doğumları ve buzağılarda körlük şekillenir.
Vitamin D ise, vücutta kalsiyum ve fosfor metabolizmasının düzenlenmesi için gereklidir.
Yeterli alımında süt humması riski azalır. Çok
önemli bir vitamin olan Vitamin E, yaşlanmayı geciktirir, hücreleri oksidasyondan korur. Üstelik bağışıklık sistemi üzerine olumlu
etkisi olan maddelerin başında gelir. Niyasin,
özellikle genç ruminantlar için (işkembede
sentezleyemediklerinden) ve yüksek verimli süt inekleri için antiketojenik olması
bakımından önemlidir. Organizmada enerji
üretiminde rol alan birçok mekanizmaya
dahil olur ve aynı zamanda yağ asidi ve amino asit sentezinde rol alır. Doğum sonrası
erken dönem süt yemiyle günde hayvan
başına 6-12 gram niyasin ilavesi ketosiz riskini ve kuru madde tüketimindeki azalmayı
engeller. Biyotin, karbonhidrat metabolizma
sı, yağ asitleri sentezi ve selüloz sindirimi ile
ilgilidir. Süt verimi ve ayak sağlığında önemli
yeri vardır. Kaba yemin artması ile biyotine
duyulan gereksinme artmaktadır. Biyotin
keratinizasyonla ilişkili olup, süt ineklerinde
tırnak sağlığı üzerine özel bir önemi vardır,
günde inek başına 10 mg biyotinin ek olarak
verilmesiyle tırnak sağlığının korunmasına
ciddi katkı sağlanacağı bildirilmiştir.Yüksek
süt verimli inekler verimlerini destekleyecek
miktarda mikrobiyal protein sentezi yapamazlar. Bu nedenle bypass protein kaynakları bu ineklerin beslenmesinde önem taşır.
Lizin ve metiyonin gibi amino asitler yüksek
süt verimli ineklerinin beslenmesinde korunmuş formda kullanılmaktadır. Yapılan
bazı araştırmalarda, bypass lizin ve bypass

metiyonin verilen süt ineklerinde kontrol
grubuna göre süt verimi, süt proteini ve süt
yağı oranlarında artış, üreme performanslarında iyileşme saptanmıştır. Probiyotikler
özellikle sindirim bozuklukları durumlarında
kullanılan katkı maddeleridir.
Probiyotik kullanımında ana hedef yeterli
miktarda canlı, doğru mikroorganizmanın
sindirim sisteminde doğru yerde olmasını
sağlamaktır. Probiyotikler canlı bakteriler,
mantarlar, maya ve maya kültürleri ile değişik enzimleri içermektedir. Probiyotik olarak
en yaygın kullanılan kültürlerin başında Lactobacillus spp., Aspergillus oryzae ve Sacchoromyces cerevisiae kültürleri gelmektedir. Yem katkı maddesi olarak probiyotiklerin
kullanımının özellikle yem tüketimini arttırarak, canlı ağırlık kazancı ve süt veriminde
artış sağladığı, patojen mikroorganizmaların
gelişimini önlediği ve bazı yararlı mikroorganizmaların da gelişimini hızlandırdığı bildirilmiştir. Rasyonda probiyotik kullanıldığında
yem tüketiminde gözlenen artışın selüloz
sindirimindeki artıştan ve ince bağırsaklara
ulaşan emilebilir aminoasit miktarındaki artıştan kaynaklandığı bildirilmiştir.
Büyükbaş hayvanlar karmaşık bir asit-baz
tamponlama sistemine sahiptirler. Kesif yem
oranı yüksek kaba yem oranı düşük olan
yemlerin kullanılmasıyla rumen pH’sı düşmektedir. Rumen Ph’sını dengeye getirmek
için bazı tampon katkı maddeleri kullanılmaktadır. Bunlardan biri olan magnezyum
oksit (MgO) rumen pH’sının dengelenmesi
ve süt yağı düzeyinin yükseltilmesinde rasyonlarda kullanılmaktadır. Ayrıca doğum
öncesi kuru dönem geçiş yemlerinde, doğum sonrası erken dönem süt yemlerinde
rumen pH’sının dengelenmesi için diğer
bir tampon madde olarak tanımlanan katkı
maddesi olan sodyum bikarbonat (soda)
günde hayvan başına 120-250 gram düşecek şekilde yeme eklenebilir.Gereksinim
düzeyleri ve yem içerisinde kullanım miktarı
çok az olan ancak etkileri bilinen katkı maddelerinin büyükbaş beslemede kullanımının
başarılı bir hayvansal üretimde önemli bir rol
oynadıkları açıktır.
Kaynak
Hayvancılık Akademisi
http://hayvancilikakademisi.com
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KIRMIZI ETLERİN ÜRETİMİ,
KESİMİ VE DEPOLAMANIN ÜRÜN
KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Kırmızı etlerin üretim süresi kesimhanelerden başlamaktadır. Kesim salonlarında
hijyenik koşulların sağlanması için kesimin
teknik alt yapıya sahip tesislerde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öncelik hayvanların kesildiği yerde deri ve deri üzerindeki kirli maddeleri kesim salonlarından
uzaklaştırılmalıdır.
Ülkemizde kesim yapılırken bayıltma tercih edilmez ancak hayvan refahı kuralları
gereği şoklama aletleri ile bayıltma yöntemi de diğer bir tercih arasında yer almaktadır. Hayvanlarda oluşacak stresi asgariye
düşürecek devirme kabini metodu ve ani
bıçak darbesi uygulaması yapılarak kaliteli
karkas elde edilmektedir.
Bütün kesim salonlarında kural olarak asık
vaziyette kesim yapılmaktadır, Bu hem
karkasların yerdeki bulaşanlardan uzaklaşmasını hem de kanın iyice akmasını sağlamaktadır. Karkasların asılı olarak kesilip
aynı şekilde soğutulması etin kalitesi açısından önemlidir.
Kesim salonlarında özellikle soğuk havalarda oluşan aşırı buharın önlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde soğuyan buharla
su taneleri birikerek karkas üzerindeki
normal ortamda bakterile¬rin üremesine
sebep olmaktadır.
Canlı organizmada 7,2 - 7,4 civarında PH
değeri kesimden sonra düşmeye başlar.
Karbondioksitin birikmesi ve vücuttaki

bazı asitlerin parçalanmasıyla oluşan PH
değişimi 5,5 - 5,0’ a kadar düşmektedir. Kesimden hemen sonra bahsedilen PH değişimi ve bazı enzimlerin çalışmasıyla etlerde
aşırı derecede bir sertlik oluşur. Bu oluşum
kesimden 1 - 2 saat sonra başlayıp ortam
ısısına bağlı olarak 1 - 2 gün devam etmektedir. Eğer etler bu süreçten geçmeden
soğutmaya tabi tutulmadan tüketilmek
istenirse hem pişirilmesi hem de tüketilmesi fiziksel olarak oldukça zordur. Kesimden sonra gövde kaslarının kısalması etin
yumuşaklığı ve gevşekliği üzerine oldukça
etkilidir. Bu dönem içerisinde yani kesimden itibaren ilk 24 saat gövdelerin bütün
olarak asılmasıyla etler giderek artan bir şekilde gevreklik kazanır. Soğuk odalarda asılı
olarak bekleyen karkaslarda oluşan aroma
etin kas dokusunda bulunan enzimler sayesinde oluşmaktadır.
24 - 36 saatleri arasında + 4 de olgunlaşan
yani PH değeri 5,5 ‘a kadar düşen karkaslar
ideal tüketime hazır hale gelmektedir. PH
bu değerden sonra tekrar artmaya başlar
6,2’ye kadar yükselir,
Bilimsel olarakta en iyi olgunlaşma et PH
değerinin 5,6 - 6,2 arasında olduğu soğutul¬muş etlerdedir.

Duran HOPUR
Veteriner Hekim
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

KIRMIZI ETLERİN ÜRETİMİ,
KESİMİ VE DEPOLAMANIN ÜRÜN
KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

İnsan beslenmesinde önemli bir
yeri olan hayvansal proteinler kas
dokusunun en önemli bileşenidir.
Günlük olarak 30 - 35 gr hayvansal protein
gereksinimi olan bünyenin ihtiyacını karşılayabileceği en ideal ürün kırmızı ettir.
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KOYUNLARIN GEBELİK DÖNEMİNDE BESLENMESİ

Gebelik dönemi beslemede amaçlanan yavruların güçlü ve sağlıklı
olması, anne sağlığının olumlu etkilenmesi, metabolik hastalıkların önüne geçilmesidir...

Gebe koyunlarda gebeliğin son 1.5 ayı yavrunun anne karnında en hızlı büyüdüğü ve memelerin geliştiği dönemdir. Bu dönemde yeterli ve dengeli besin bileşenlerini rasyondan
alan kuzular iri olur, memelerin gelişimiyle süt
üretimi uyarılır ve ananın da güçlü kalması
sağlanır. Gebelik dönemi beslemede amaçlanan yavruların güçlü ve sağlıklı olması, anne
sağlığının olumlu etkilenmesi, tekrar kızgınlık
gösterme oranlarının artırılması ve metabolik
hastalıkların (hipokalsemi, gebelik v.s) önüne
geçilmesidir.
Gebeliğin ilk aylarında, koyun ve keçilerin
enerji ve besin madde ihtiyaçları pek yükselmez ve hayvanlar yaşama payı düzeyinde
beslenir. Kaliteli kaba yem veya tarımsal ar22

tıklar, endüstri artıkları ile mineral ve vitamin
katkılarıyla rahatlıkla karşılanır.Ancak, doğuma 4-6 hafta kala gebeliğe yönelik enerji ve
protein ihtiyacı artmaya başlar, bu nedenle
enerji ve protein oranları yüksek yemlere
önem verilir. Bu dönemde vitamin ve mineral ihtiyaçlarının yeterli ve dengeli oranda
karşılandığından emin olunmalıdır. Hacimli
yemlerin yerine, öğün sayısının artırılıp hayvanların yem ve besin maddesi alımı yükseltilmeye çalışılmalıdır. Bu sırada hayvanlardaki
kondisyon durumlarının artırılması (yavrulama döneminde yaklaşık 3.5 kg olmalıdır)
sağlanmaya çalışılırken, hayvanların aşırı yağlanmamasına da dikkat edilmelidir.
Gebeliğin son döneminde koyunların ihtiyaçlarının karşılanması ve istenen verimin
elde edilmesi amacıyla, 0.5 kg iyi kaliteli kuru
otla birlikte 1 kg karma yem verilmelidir.
Kaynak
http://hayvancilikakademisi.com/
Hayvancılık Akademisi
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AĞIZ SÜTÜNÜN VERİLİŞ
MİKTARI VE ŞEKLİ
Süt sığırı yetiştiricileri buzağılarının doğduktan hemen sonra ağız sütü aldıklarından emin olmalıdırlar. Araştırmalar buzağıların doğduktan sonra % 25’inin 8 saat
boyunca ilgilenilmeksizin yalnız kaldıklarını, % 10-25’inin de yeterli ağız sütünü
alamadıklarını göstermiştir. Buzağıların
yaşamlarının ilk birkaç saati içersinde 2-2,5
litre civarında ağız sütü almaları gerekmektedir. Toplam günlük tüketim ise 4-6
litre civarında olmalıdır. Bir başka ifade ile
günlük ağız sütü tüketimi buzağının canlı ağırlığının % 10’ u kadar olmalıdır.Yeni
doğmuş buzağıların ağız sütü ile beslenmelerinde dikkat edilecek noktalar şu şekilde özetlenebilir:*Ana hayvanın meme
bölgesi temiz olmalıdır*İlk birkaç saat içerisinde 2-2,5 litre ağız sütü verilmelidir.*İlk
gün mutlaka 4-6 litre civarında ağız sütü
verilmelidir*Buzağıya ağız sütü doğduktan
15 ila 30 dak. içersinde verilmeye başlanmalıdır*Ağız sütü 3 öğünde verilmelidir.

Kaynak
http://hayvancilikakademisi.com/
Hayvancılık Akademisi

AĞIZ SÜTÜNÜN VERİLİŞ
MİKTARI VE ŞEKLİ

Ağız sütü tam yağlı sütün 2 katı kuru
madde, 3 katı mineral ve 5 katı protein içerir. Enerji ve vitaminlerce de
zengin yapıdadır. Ağız sütünün hayvanlara
veriliş şekline de dikkat etmek gerekir...
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DOĞRU YATAKLIK SEÇİMİ İLE VERİMLİ İNEKLER
İdeal olan, inek sağlığını, rahatını ve
konforunu teşvik etmek için ineklerin
canları istediğinde rahat bir şekilde
yatmaları ve ayağa kalkmalarıdır...
Bilindiği gibi inekler hareketli bir yaşama
sahiplerdir. İdeal olan, inek sağlığını, rahatını ve konforunu teşvik etmek için ineklerin
canları istediğinde rahat bir şekilde yatmaları ve ayağa kalkmalarıdır. Bu yüzden
yatmak istedikleri zaman yatacakları yataklıkların dizaynları çok önemlidir. İlk olarak
rahat ve doğal bir yatış sağlayacak düzeyde
olmalıdır. Yani hayvanın doğal yatış ve kalkışlarına izin verecek bir yataklık seçilmelidir. Hayvanın yönetimini zorlaştırmayacak,
incinmelerine sebep olmayacak yataklığın
hijyenik önlemleri de alınmalıdır. Bu yataklıkların genişlikleri de çok önemlidir. Eğer
gereğinden büyük bir alanı varsa, hayvan
durak içerisinde dönebilir ve bu istenmeyen bir durumdur. Eğer çok kısaysa yatışında sorun olur. Bunun dışında ara bölmeler
24

ineklerin yatışına engel olmamalıdır. İneğin
büyüklüğü de önemlidir.
Bunun dışında altlık materyallerini de çok
önemlidir. Saman en çok kullanılan organik altlık materyali olmakla birlikte gübre
temizliğinde probleme neden olmaktadır.
Kaba ve ince talaş, kurutulmuş gübre kullanılan diğer organik materyallerdir. Kum, süt
sığırı işletmelerinde en yaygın olarak kullanılan altlık materyalidir. Kum altlık kullanıldığında bakteri üremesi en düşük seviyede
olup diğer altlık materyallerine kıyasla daha
temiz bir görünüm verdikleri, kemik çıkıntıları bulunan vücut kısımlarında olumsuz
rahatsızlıklar bakımından en az problem
oluşturan materyal olarak kabul edilmektedir. Son olarak kauçuk paspas ve yataklar
da sentetik materyaller olarak kullanılır. Özel
olarak yapılan bu altlıklar ise firmalarca üretilip pazarlanmaktadır.
Kaynak
Hayvancılık Akademisi
http://hayvancilikakademisi.com/
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SÜT İŞLETMELERİNDE MASTİTİS
ETİYOLOJİSİ ve MASTİTİS
KONTROL PROGRAMLARI

Yüzden fazla mikroorganizma mastitis
oluşturabilir(19). İnekler, farklı yaşlarda ve
laktasyonun farklı dönemlerinde meme
enfeksiyonlarına yakalanabilir. İneklerin bulunduğu çevrede birçok mikroorganizma
vardır ve hayvanlar bu etkenlere maruz kalmaktadır(19). Ancak hayvanların bu etkenlerle baş edebilmesi için güçlü bir immun
sisteme ihtiyaçları vardır. İmmun sistemin
zayıf olduğu durumlarda inekler meme enfeksiyonlarına açıktır(17). Özellikle subklinik
mastitis olan sürülerde immun sistemin zayıfladığı dönemlerde, stres gibi durumlarda
mastitis vakalarında artış olmaktadır. Yapılan
çalışmalarda etkili bir mastitis kontrol programı uygulanmayan işletmelerde bulunan
ineklerin, %40’ının ortalama 2 memesinin
enfekte olduğu bildirilmiştir. Mastitise bağlı
parasal kayıp, her yıl için inek başına yaklaşık
200 Amerikan dolarıdır ve bu kaybın %70’i
mastitis nedeniyle süt verimindeki azalma,
süt kalitesindeki azalma ve yapılan tedavi
masraflarından kaynaklanmaktadır(5).
Mastitislerin Etiyolojisi
Mastitislerin en önemli nedeni enfeksiyöz
ajanlardır. Bu nedenle mikroorganizmalara bağlı şekillenen mastitisler enfeksiyöz,
fiziksel travmalar sonucu oluşanlar ise non
enfeksiyöz mastitis olarak sınıflandırılmaktadırlar. Ortaya çıkan yangının derecesine
göre ise mastitisler, subklinik ve klinik mastitis olarak, 2 şekilde sınıflandırılmaktadır(5).

Enfeksiyöz mastitisler; kontagiyöz mastitis
ve çevresel mastitis olmak üzere sınıflandırılmaktadır(5). Kontagiyöz mastitise neden
olan başlıca bakteriler Staphylococcus aureus ve Streptococcus agalactiae’dır(7,22).
Bu etkenler çoğunlukla meme dokusunda
veya meme derisinde bulunur ve enfekte
hayvanlar tarafından diğer ineklere bulaşır.
Bu bakterilerin inekler arasındaki transferi
genellikle sağım sırasında kullanılan sağım
malzemeleri veya işçiler tarafından olmaktadır. Staph. aureus derin meme dokusuna
invaze olur ve hücre içerisinde yaşayabilir.
Çoğunlukla meme dokusunda mikro apseler şekillendirirler, bu yapı etkenleri antibiyotiklere karşı bir skar doku oluşturarak
korur. Str. agalactiae ise meme kanalı civarında kolonize olma eğilimindedir ve bu
noktalar antibiyotiklerin etkili olduğu bölgelerdir. Str. agalactiae penisiline çok duyarlıdır. Bu yüzden göreceli olarak sağaltım
oranı yüksektir(7).
Çevresel mastitise neden olan mikroorganizmalar inekleri çevreleyen gübre, toprak,
altlık, doğum padokları, su ve vücutlarında
yaygın olarak bulunmaktadır. Kapalı ortamlarda bulunan hayvanlar, merada otlayan
veya gezinme alanı bulunan hayvanlara
göre daha fazla risk altındadır(7).Çevresel
mastitise neden olan başlıca mikroorganizmalar Str. uberis ve E. coli’dir. E. coli’ye benzeyen bir dizi bakteri bir grupta sınıflandırılmış
ve koliformlar olarak isimlendirilmektedirler.
Bu bakteriler laktasyondaki meme dokusunda yaşamaya uygun değillerdir ve genellikle
persiste enfeksiyon oluşturmazlar. Pekçok
çevresel mastitis vakası doğumdan birkaç
hafta önceki ve doğum sonrası ilk birkaç
haftalık dönemde görülmektedir. Bu dönemde ineklerin immun sistemi zayıf olduğu için oldukça duyarlıdırlar(7).

Mücahit PALAZ
Veteriner Hekim

SÜT İŞLETMELERİNDE MASTİTİS
ETİYOLOJİSİ veMASTİTİS
KONTROL PROGRAMLARI

Mastitis, süt inekçiliği işletmelerinde sık rastlanan ve bu işletmelerde ekonomik kayıplara yol açan
önemli hastalıklardandır(5). Bu nedenle,
mastitis süt işletmelerinde en sık karşılaşılan
bir sorundur(10). Mastitis hayvanların refahını ve süt kalitesini etkiler, ayrıca rutin çalışma düzenini bozar(10). Bu etkileri mastitisin
kontrol edilmesi için önemli bir nedendir.
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Tablo 1. Kontagiyöz ve çevresel mastitisler arasındaki farklar
Enfeksiyon

Kontagiyöz

Çevresel

Kayna ı

Sa ım ba lıkları ve enfekte
memeler

Çevresel kontaminasyon

Transferi

Sa ım sırasında

Sa ım arası süredeve kuru
dönemde

Seyri

Ço u vakada subklinik

Yüksek oranda klinik

Kontrol

Sa ım sonrası teat dipping
Kuru dönem tedavisi
Sa ım hijyeni
infekte hayvanların
sürüden uzakl
a tırılması

Çevresel hijyen
Sa ım öncesi antiseptik
kullanımı
Kuru dönemde meme
kanalını tıkayant eat sealant
kullanımı

Yüksek sayıda çevresel mastitis etkeni memeleri kontamine edebilir, özellikle meme
başları ıslak, çamur ve gübreye maruz kalıyorsa hastalık şekillenme riski çok yüksektir(7).
Kontagiyöz etkenlere bağlı mastitis riski,
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teat dipping ve kuru dönem tedavisi yapılmayan, sağım hijyenine dikkat edilmeyen
ve enfekte inek sayısının fazla olduğu sürülerde yüksektir. Özellikle teat dipping ve
kuru dönem tedavisi yapılmadığı zaman,
kontagiyöz patojenlerin sürü açısından

önemi artmaktadır. Oysa belirtilen önlemler, çevresel etkenlere bağlı mastitisleri önleme bakımından pek etkili değildir. Birçok
sürü sahibi çevresel ve kontagiyöz etkenlerin özellikleri, bulaşma yolları ve sürü içinde
eradikasyonu konusunda yeterli bilgiye sahip değildirler. Sürü içerisinde kontagiyöz
patojenlere karşı önlem alınan işletmelerde,
çevresel etkenlere bağlı mastitis riski artmaktadır. O nedenle işletmelerde mastitis
önleme planı, her iki grup patojene yönelik hazırlanmalıdır(5,6,19). Çevresel etkenler
için risk faktörleri kötü barınma koşulları,
organik altlıklar, meme ve meme başlarının
sağım sırasında ıslak veya kirli bırakılmasıdır.
Ayrıca kuru dönemin ilk ve son iki haftası,
yaz ayları, ileri yaş ve meme başı yaralanmaları, çevresel etkenlere bağlı mastitisler
bakımından risk oluşturan diğer faktörlerdir.

HAYVANCILIK

Uluslararası mastitis kontrol programında
kontrol noktaları 10 başlık altında toplanmıştır. Bu programa göre kontrol noktaları;
1. İşletmenin Meme Sağlığı Hedeflerini
Oluşturmak
Sürüde hedeflenen ortalama somatik hücre sayısı (SCC) ve klinik mastitis vakaları için
gerçekçi hedefler konulmalıdır. Ve belirlenen hedefler periyodik zaman aralıklarında gözden geçirilerek değerlendirilmelidir.
İşletmede varolan aksaklıklar tespit edilmeli
ve gerekli yönetim önlemleri alınmalıdır.
Belirtilen hedeflere ulaşmak için gerekli
olan yönetim değişiklikleri harfiyen uygulanmalıdır(2).
2. Kuru, Temiz ve Rahat Çevre Koşulları
Oluşturan Bir Bakım Sağlamak
Yataklıklar hayvanlara uygun boyutlarda ve
uygun materyaller kullanılarak yapılmalı,
padoklarda mevcut hayvan sayısının %10’u

kadar boş durak ve yatak bırakılmalıdır. Böylece ineklerin kirli zeminlere yatması engellenebilmektedir. Yataklıkların kuru, temiz
ve konforlu olması sağlanmalıdır. İneklerin
gezinti alanlarının kuru ve temiz olması gerekmektedir. İyi bir havalandırma sistemi
oluşturulmalıdır. İneklere kontamine olmamış mera ortamı sağlanmalı, zararlı çevresel
etkiler kontrol altına alınmalıdır (sıcak stresi,
donma, sinek vb.) Sağım sonrası hayvanların bir süre ayakta bekletilerek, meme başı
kanalının kapanması için gerekli süre sağlanmalıdır. İneklerin taze yem ve su kaynağına rahat ulaşabilmeleri sağlanmalıdır(2).
3. Uygun Sağım Yönetimi
Sağım öncesi ön süt kontrolü yaparak klinik mastitis vakalarının erken tespiti yapılmalıdır. Sağım öncesi meme başları uygun
bir dezenfektanla temizlenip kurulanmalı,
kurulamak için kullanılan kâğıt havlular sadece bir inekte kullanılmalıdır. Sağımcıların

disposable eldiven kullanması sağlanarak,
kontagiyöz etkenlerin yayılması azaltılmalıdır. Hayvanların sağımının bittiğinden emin
olmak için, sağım sonrası memelerdeki sütün kontrolü yapılmalıdır. Sağım bittikten
sonra teat dipping uygulanmalıdır.

27

4. Sağım Ekipmanlarının Uygun Bakım
ve Kullanımı
Sağım makinelerinin fonksiyonlarındaki
aksaklıklar, kontagiyöz etkenlerin sürü
içindeki inekler arasında yayılmasında çok
önemli bir faktördür. Sağım makinelerinin
fonksiyon bozuklukları veya dezenfeksiyonundaki ihmal, yeni meme içi enfeksiyon oranında önemli artışa yol açmaktadır. Özellikle sağım makineleri fonksiyon
bozuklukları veya dezenfeksiyonundaki
ihmal, yeni meme içi enfeksiyon oranında
artışa yol açmaktadır. Sağım makinelerinin fonksiyon bozuklukları, meme başının
son bölümünde hasarlara yol açmakta ve
bunun sonucunda yeni meme içi enfeksiyon oranında artışa neden olmaktadır. Sağım makinelerinin, meme kanalında oluşturduğu en yaygın hasar hiperkeratosistir.
Hiperkeratosis uzun sağım süreleri, zayıf
nabız, yüksek vakum seviyesi ve hasarlı
sağım başlıklarının kullanılması sonucu
oluşmaktadır. Meme kanalında oluşan
her hasar, yeni enfeksiyonlara duyarlılığı
artırmaktadır.
5. Düzgün Bir Kayıt Sistemi Oluşturmak
Her mastitis vakası için iyi bir kayıt sistemi oluşturulmalıdır. Laktasyonun kaçıncı
gününde mastitise yakalandı, kaç gün
sürdü, kaçıncı kez tekrarladı, uygulanan
tedavi protokolü, süt verimi vb. Sürünün
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ortalama somatik hücre sayısının günlük
kayıtları tutulmalıdır(2).
6. Laktasyon Dönemindeki Klinik Mastitis Vakalarının Uygun Yönetimi
Tedavi öncesi aseptik şartlar sağlanarak
süt numunesi alınmalı ve mikrobiyolojik
ekimler yapılarak, antibiyogram sonucuna göre uygun tedavi protokolü belirlenmelidir. Tedavi protokolü belirlenirken
ekonomik sınırlar içerisinde kalınmalıdır.
Meme içine ilaç uygularken hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Kronik tekrarlayan vakalar sürüden uzaklaştırılmalıdır.
7. Etkili Kuru Dönem Yönetimi
Kuruya ayırırken yapılan son sağım sonrası her meme lobuna meme başlarının
dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra kuru
dönem meme içi antibakteriyel preparatlar ve teat sealant uygulanmalıdır. Sağım
sonrası teat dipping yapılmalıdır. Bağışıklık
sistemini güçlendirmek için uygun ve yeterli bir rasyonla hayvanları beslenmelidir.
Kuru dönemde bulunan ineklere temiz,
kuru ve konforlu bir ortam sağlanmalıdır.
Eğer sürüde koliform mastitis problemleri
varsa, buna uygun aşılama programı oluşturulmalıdır. İneklerin kuyruk tüylerinin ve
meme tüylerinin kesimi yapılarak kir yükü
azaltılmalıdır.
8. Kontagiyöz Patojenlere Karşı Biyogüvenlik Önlemleri ve Bakım, Kronik İnfekte İneklerin Sürüden Uzaklaştırılması

Sürü tankındaki SCC sayısı ve bireysel
SCC sayılarının karşılaştırılmalıdır. Bireysel
SCC oranı yüksek olan hayvanlardan süt
numunesi alarak mikrobiyolojik kontrolü
yapılmalıdır. İnfekte hayvanların sürüden
ayrılarak sağımlarının ayrı bir sağımhanede yapılması gerekmektedir. S. aureus,
Mycoplasma, Nocardia, Pseudomonas
veya Arcanobacterium pyogenes gb
mikrobiyal ajanlarla infekte hayvanlar sürüden uzaklaştırılmalıdır. İlk doğumunu
yaparak sürüye katılacak olan düvelerin,
memelerinin kontrolünü yaparak, olası
biyogüvenlik ihlalleri önlenmelidir.
9. Meme Sağlığı Durumunun Düzenli
Olarak İzlenmesi
Bireysel SCC sayılarını kayıt altına alan bir
sistem oluşturulmalı ve subklinik enfeksiyonların tespiti sağlanmalıdır. Yüksek
riskli dönemde (erken laktasyon) bulunan
ve şüpheli hayvanların yakın takip altına
alınması gerekmektedir. SCC sayısının
yüksek olduğu dönemlerde, düzenli olarak süt örneği alınmalı ve bakteriyolojik
kültür yaparak enfeksiyon kaynağı kontrol edilmelidir. Klinik mastitis oranları, dağılımları ve tedavi için yapılan harcamalar
periyodik olarak değerlendirilmelidir.
10. Mastitis Kontrol Programının Periyodik Olarak Gözden Geçirilmesi
Veteriner Hekim, sanayici ve sağım ekipmanları servisiyle ortak değerlendirmeler
yapılmalıdır. Standart bir yaklaşım oluşturabilmek için adım adım program gözden
geçirilmelidir. Sağım personeline periyodik aralıklarla eğitim verilmelidir.
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Beslenmeye bağlı ishallerle başa
çıkılmasında en önemlisi uzman
hekim uygulamaları ve yeterli bakım sağlanmasıdır...
Beslenmeye bağlı ishallerle başa çıkılmasında en önemlisi uzman hekim uygulamaları
ve yeterli bakım sağlanmasıdır. Eğer idari
yöntemlerde bir aksama olursa, buna dayalı etkiler hızla onarılmaya çalışılmalıdır. Bu
en kısa zamanda yapılırsa, buzağı normal
sağlığına geri kavuşur. En korkulanı bunun
ileri aşamada daha şiddetli enfeksiyonlu bir
ishale dönüşmesidir. Burada dikkat edilmesi
gereken faktörlerden bahsetmek gerekirse,
buzağıların barınağa ulaşımlarına özen gösterilmeli, buzağılar iklim değişimlerinden ko-

runmalı, barınaklar aşırı kalabalık olmayacak
şekilde planlanmalı, rutin idari yöntemlerle
bağlantılı stres faktörleri minimize edilmelidir.
Bunlar dışında ekipman ve çevrenin sterilize
edilmesine dikkat edilmeli, rutin şekilde süt
ile besleme programları gerçekleştirerek bu
programlarda uygun sayıda ve koşulda personelin çalışmasını sağlamalı, oluşan semptomlara erken müdahale edilmeli, hasta
buzağılar izole edilmeli ve hastalık sebepleri
belirlenmeli, antibiyotik kullanımı minimize
edilmeli ya da yalnızca veteriner hekim kontrolünde antibiyotik kullanılmalıdır.
Kaynak
Hayvancılık Akademisi
http://hayvancilikakademisi.com/

ŞAP HASTALIĞI’NA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER...

Şap hastalığı çıkmadan önce alınacak önlemler:
*Duyarlı hayvanlara şap aşısının periyodik olarak uygulanması,
*Yeni alınan hayvanlara şap aşısı yapıldığında dikkat edilmesi,
*Yeni hayvanlara ayrı bir yerde 20 gün karantina uygulaması,
*Pazarda satılacak veya başka bir yere nakil edilecek hayvanlara en az 15-20 gün önceden şap aşısının
yapılması ve veteriner sağlık raporunun alınması,
*Ahırların girişlerinde bulundurulması gerekli paspasların veya giriş havuzlarının devamlı olarak sodyum karbonat, bakır sülfat, sitrik asit vb. dezenfektan maddelerle muamele edilmesi
*Ahırlara hayvan bakıcılarından başkalarının sokulmaması, hayvan bakıcılarının özel elbise ve ayakkabı ile ahıra girmelerinin sağlanması,
*Bakıcıların diğer ahırlardan uzak tutulması,
*Sağımdan önce ellerin ve sağımda kullanılacak malzemelerin temizliğine önemle dikkat edilmesi,
*Şüpheli vakalarda veteriner hekimden bilgi alınması

BUZAĞILARDA BESLENMEYE
BAĞLI İSHALLERİN ÖNLENMESİ

BUZAĞILARDA BESLENMEYE
BAĞLI İSHALLERİN ÖNLENMESİ
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HASTALIKTAN ARİ
İŞLETMELER VE
ONAYLI ÇİFTLİKLER
MEHMET TÜRKMEN
Veteriner Hekim
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Ülkemiz 2001 yılına dek AB’ye süt
ve süt ürünleri ihracatında yetkiliydi.Türkiye 3-7 Nisan 2000 tarihlerinde FVO misyonu sonrasında (Food
and Veterinary Office-Gıda ve Veterinerlik
Ofisi) süt ve süt ürünleri sertifikasyonunu
askıya almayı taahhüt etmiştir.2001/177/
EC sayılı komisyon kararı ile 17.05.2001
tarihinden itibaren yetkili tüm tesisler
listeden çıkarılmıştır.Bu uygulama halen
sürmekte olup, süt ve süt ürünleri üreticilerimiz ihracat imkanlarını kullanamamakta, bu durum rekabet edilebilirliği ve
daha geniş pazarlara ulaşma hedeflerine
varmayı
engellemektedir.854/2004/EC
sayılı “Hayvansal Ürünlerde Resmi Kontroller ile İlgili Kuralları veren Direktif” ve
853/2004/EC sayılı “Hayvansal Orjinli Gıdaların Hijyen Kuralları Direktifi” gereğince
sadece topluluk tarafından düzenlenen
ve sürekli güncellenen listede yer alan
üçüncü ülkeler AB ülkelerine hayvansal
kaynaklı ürünleri ihraç edebilmektedir.
Yine aynı direktife göre tanımlanan sağlık
işareti bu regülasyona göre gerekli resmi
kontrollerin yapıldığı anlamına gelmektedir.Direktif gereğince sağlık veya tanımlama işareti almayan işletmeler (Onaysız
İşletmeler) hayvansal kökenli bir ürünü
pazara arz edememektedir.2006,2007 ve
2008 FVO misyon denetimleri sonrasında
denetlenen tesisler yerleşim ve teknolojik
açıdan yeterli bulunmuş ancak AB kriterlerine sahip süt temini,Hayvan Hastalıkları
ve Hayvan Sağlığı kontrollerinin AB standartlarında olmadığı belirtilmiştir.
Gerek halk sağlığının korunması ve gerekse başta AB olmak üzere uluslararası
standartta üretim yaparak ticaretin önünü
açabilmek için teknik ve hijyenik koşul30

larda süt üretimi ve işlenmesinin sağlanmasını gerektirmektedir.Süt üretimi için
gerekli hayvan sağlığı şartlarının oluşturulması, hayvanların tanımlanması ve
onaylı işletmelerin kayıtlarının tutularak
bu kayıtlar arasında tutarlılığın sağlanması, AB gerekliliklerine uygun olarak hayvan
sağlığı kontrollerinin yapılması ve dökümantasyonu gereklidir.Sütün işlenmesi
için işleyicilerin uyumunun doğrulanması
için işletmelerin uygulamalarının ve dökümantasyonunun kontrolü, ihracat için
ise işletme gerekliliklerinin sertifikasyonu
ve kontrollerinin yapılması ile uluslararası
standartların öncelikle seçilmiş tesislerde
elde edilerek gerekli halk sağlığı önlemleri
ile ülkemiz süt sektörünün rekabet edilebilirliği ve uluslararası pazarlara ulaşılması
hedeflenmektedir.
Bakanlığımızın çok önem verdiği bu konuda yoğun çalışmalar sonunda başarı
kaydedilmiş ve 2013 yılında şimdilik 6 firmamız AB mevzuatı çerçevesinde ihracat
hakkı kazanmış durumdadır. AB’ye ihracat
yapabilecek standartlarda üretim yaptığı
değerlendirilen 4 adet süt işleme tesisi, 2
adet dondurma tesisi AB tarafından onaylanmıştır. 3 Nisan 2013 tarihi itibarı ile bu
tesislerde üretilen süt ürünleri artık AB
vatandaşlarının sofralarında yer alabilecektir. Bu gelişme esasen Türkiye menşeli
ürünlerin sadece AB pazarında değil aynı
zamanda dünya pazarında yer bulması
anlamına gelmektedir. Avrupa Komisyo-

nu kararıyla birlikte 1- Natura Gıda (Ülker
Golf ), 2- Tat Konserve (SEK Süt), 3- Aynes
Gıda, 4- Pınar Süt, 5- Ak Gıda (Ülker İçim)
6- Unilever Türkiye (Algida) AB’ye süt ve
süt ürünleri ihracatı yapabilecektir.
Ülkemizden AB’ye süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilmesi için süt işleme tesislerinin, süt sağladığı çiftliklerin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 853/2004 EC ve
854/2004 EC sayılı yönetmeliğine uyumlu
olması gerekmektedir. İlgili direktiflerin temelinde süt elde edilen hayvanların sağlık
koşulları, bu koşullar arasında da sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıklarının kontrolü en önde yer almaktadır.
Bu çerçevede; Avrupa Birliğine süt ve süt
mamulleri ihracatı için Bakanlığımızdan
onay numarası almak isteyen süt işleme
tesislerinin, süt tedarik ettikleri süt sığırı
çiftliklerinin, “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin
Sağlık Sertifikası”na sahip olmaları yanında “Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formunda”
istenen özelliklere de sahip olmaları gerekmektedir.
Koyun keçi işletmelerinin ise “Bruselloz ile
Mücadele Yönetmeliği” hükümleri kapsamında brusellozdan ari olduğunun resmi
olarak tespit edilmesi ve “Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formunda” istenen özelliklere
sahip olmaları gerekmektedir.
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Hastalıklardan ari işletme Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların
sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan
işletmeyi ifade etmekte olup Hastalaıktan
Ari işletme yapılmasının amacı Tüberküloz ve Brusella hastalıklarıyla etkin mücadele, halk sağlığının korunması, süt sığırcılığının desteklenmesi, ve Süt tesislerine
kaliteli çiğ süt temin edilmesidir.
Onaylı Süt Çiftliği ise Avrupa Birliği (AB)
standartlarında süt ürettiğine dair sertifikalandırılan işletmeyi ifade etmekte ve
Onaylı Süt Çiftliğinde amaç ise Avrupa
Birliği (AB) standartlarında süt üreten çiftliklerin sertifikalandırılmasında uygulanacak resmi kontrollerde uyulması gereken
kuralları belirlemektir. Ayrıca “Çiftlikten
sofraya” kapsamlı ve entegre gıda güvenilirliğinin sağlanmasıdır. Onaylı Süt Çiftlikleri Hastalıktan Ari İşletme Sertifikasına
sahip çiftliklerden oluşturulacaktır.
Hastalıktan Ari İşletme müracaatında bulunan işletmeler için 26.07.2012 tarih ve
2012/21 sayılı Genelge ve ekleri kapsamında Resmi Kontroller başlatılacak ve
uygun görülen işletmelere Hastalıktan Ari
İşletme Sertifikası verilecektir.
AB standartlarında süt ürettiğine dair
sertifikalandırılmak (Onaylı Süt Çiftliği)
isteyen işletmeler için 05.07.2012 tarih
ve 2012/18 sayılı Genelge ve ekleri kap-

samında Resmi Kontroller başlatılacak
ve uygun görülen işletmelere Onaylı Süt
Çiftliği Sertifikası verilecektir.
Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık
sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar
dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek
hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır
başına ödeme birim miktarları 500 başa
kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise
% 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi
suretiyle uygulanır. Bakanlığın belirlediği
esaslar dahilinde onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave
olarak hayvan başına 2014 yılı için 50,00
TL destekleme ödemesi yapılacaktır.
12 Nisan 2014 tarih ve 2014/6091 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar uyarınca Hastalıktan Ari İşletmelere yılda bir kez 0-500
baş arası hayvan başına 375,00 TL, 501 ve
üzeri hayvanlara 187,50 TL destekleme
ödemesi yapılacaktır. Onaylı Süt Çiftliklerine ise ari işletme desteklemesine ek
olarak hayvan başına 50,00 TL ödeme yapılacaktır.

Brusellozu en az 3, en fazla 12 ay arayla
2 test, sonraki her yıl ariliğin devamı için
testler 12 ayı geçmemek şartı ile tekrarlanmaktadır. İşletmeler karantina ünitesine asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip
olmalıdır. Hayvanları kayıt altına alınmış
olmalı, süt çiftliği kayıt defteri, veteriner
hekimin ilaç tavsiye, uygulama ve teslim
belgesi, hayvanlara uygulanan ilaçlar için
kayıt belgesi,insan tüketimine sunulamayacak hayvan ve hayvansal kökenli gıda
imha tutanağını düzenli tutmaları gerekmektedir.
Kahramanmaraş İlinde 4 işletmemize
yapılan Resmi Kontroller sonunda Hastalıktan Ari ve Onaylı Çiftlik sertifikası verilmiştir. Bu işletmelerimiz Dulkadiroğlu
İlçesi Yusufhacılı Mahallesinde faaliyet
gösteren DORU ENTEGRE HAYVANCILIK,
Dulkadiroğlu İlçesi Dereköy Mahallesinde
faaliyet gösteren MADATEL HAYVANCILIK,
Onikişubat İlçesi Malikejder Mahallesinde
faaliyet gösteren GÜRDAL HAYVANCILIK’
ve Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesinde faaliyet gösteren MAE HAYVANCILIK İŞLETMESİ (MADO Hayvancılık İşletmesi) dir.
Pazarcık İlçesi Nefsidoğanlı Mahallesinde
faaliyet gösteren ÖZCOŞMAN HAYVANCILIK’ ın Hastalıktan Ari İşletme müracaatları
bulunmakta ve halen bu işletmelerle ilgili
Resmi Kontroller devam etmektedir.

Hastalıktan ari işletmelerde Sığır Tüberkülozu Hastalığı için 6 ay arayla iki test, Sığır
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BESİLİK
ERKEK SIĞIR
DESTEKLEMESİ
Fatih BAŞARAN
Veteriner Hekim
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

(1)
Kesim tarihi itibariyle, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının veya
eşinin işletmelerinde tamamlamış, Bakanlık
Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı,
en az 12 aylık yaşı tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) ruhsatlı kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri
tabanına kaydettiren üreticilere, belirlenen
dönemlerde hayvan başına destekleme
ödemesi yapılır.
2) Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı
a) Yıllık altı baş ve üzeri sayıda, destekleme
şartlarını taşıyan erkek sığır kesimi yaptıranların, kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliğe üye olmaları
zorunludur. Yıl içinde daha az sayıda kesim
yaptıran üreticiler ise birliğe üye olmasa da
desteklemeden yararlandırılır.
b) Kesimi yapılan besilik erkek sığırlar Türkvet’e kayıtlı olmalıdır.
c) mecburi kesime sevk edilmiş erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenesinde karkasın

imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmaz.
ç) Üreticiler, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olduğu yerlerde birliğe, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olmadığı yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.
d) Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru
tarihi 31/1/2015’tir.
(3) Üreticiden istenecek belgeler;
a) Dilekçe,
b) Aşağıdaki belgelerden herhangi biri;
1) Kesimhane kesim ücreti faturası veya
alındı makbuzunun aslı,
2) Kesilecek hayvanın veya karkasının alım
satımına ilişkin fatura/müstahsil makbuzunun aslı veya il/ilçe müdürlüğü onaylı dip
koçanı fotokopisi.
c) İşletme Tescil Belgesi,
ç) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,
d) Kesimi yapılan hayvanların Türkvet veri

Yıl

Ki i Sayısı

2011

280

3296

2012

913

12.052

2013

1099

2014*

668

Yerli

18.233

thal

Destekleme için fatura ve/veya müstahsil makbuzu veya kesimhane kesim ücreti
faturası veya alındı makbuzunun aslı esas
alınır. Fatura ve/veya müstahsil makbuzu
veya kesimhane kesim ücreti faturası, alındı makbuzu ekinde, kesimhane tarafından
düzenlenen kesim cetveli bulunur. Kesim
cetvelinde tesisin adı, adresi, kesimhane
yetkilisinin ve resmi veteriner hekim veya
yetkilendirilmiş veteriner hekimin imzası
ve kaşesi, hayvan kulak numarası, kg olarak karkas ağırlığı, üreticinin adı ve soyadı,
telefon numarası, adresi ve kesilen hayvan
sayısı bulunmalıdır. Kesim cetvelleri ile fatura/müstahsil makbuzu, kesim ücreti faturası
veya alındı makbuzu uyumlu olmalıdır.

Destek Miktarı (TL )
570.418
3.605.556

594

18.827
11.491

*2014 Yılı 1. Dönemi kapsamaktadır.2. Dönem çalışmaları devam etmektedir.
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tabanından düşümünü gösteren belge,
e) Kesimhane resmi veteriner hekimince
veya yetkilendirilmiş veteriner hekimce
onaylanmış kesim cetveli.

5.518.610
2.293.752
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ÇİĞ SÜT
DESTEKLEMESİ
Fatih BAŞARAN
Veteriner Hekim

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Çiğ süt primi; üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine
Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura
ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında
kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları
ortaklıkları vasıtasıyla satan, yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda,
koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere destekleme
ödemesi yapılır.
Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici
örgütü aracılığı ile SKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerinin olduğu
yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/
ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.
b) Satılan çiğ süte ait fatura/e-fatura, veya
müstahsil makbuzları, takip eden ayın en

geç son iş gününe kadar üyelerinin icmal-1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya üyelerinin icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri
ile yetiştirici birliklerine teslim edilir.
c) Kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar
SKS’ye veri girişi yetkisi bulunan süt üretici
birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliklere diğer yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine
tutanak ile teslim ederler.
ç) Çiğ sütlere ait fatura/e-fatura ve/veya
müstahsil makbuzları, Tebliğin yayım tarihinden itibaren beş gün içerisinde yetiştirici/üretici örgütlerine teslim edilir.
Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya
süt üretici birliklerince yetiştirici/üretici örgütlerinden istenilecek belgeler;
a) Yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenmiş
destekleme için başvuruda bulunan üyelerin listesi,
b) SKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve

yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenen çiğ
süt destekleme icmaline esas tablo,
c) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura ve/veya müstahsil makbuzları.
Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;
Yürürlükteki mevzuata uygun, aylık olarak
düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya
faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa
olsun bunların fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil
makbuzu ve/veya faturalarda/e-faturalarda,
süt teşvik kod numarası veya işletme onay
belge numarası, süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı, soyadı, adresi ve teslim
edilen sütün türü, litre olarak miktarı, litre
fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden
pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi,
süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya
yetkilisinin adı soyadı, imzası ve süt soğutma tankı kod numarası, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.

Yıllar İtibari ile Süt Destekleme Miktarları

Miktar (LT).

Kesintiler.

Yılı

Üretici Fatura
Sayısı. Adedi. So utulmu .

Merkez
Birlikleri
Payı
So utulmamı . %0,1.

2011

1166. 10193. 0,00.

27.883.058,43. 1.920,88. 1.920,88. 1.917.030,30. 1.920.872,06.

2012

1399. 13026. 16.081.583,10.26.269.212,33.2.410,79. 2.410,79. 2.405.983,06. 2.410.804,64.

2013

1368. 11802. 15.301.260,49.22.440.793,48.2.385,76. 2.385,76. 2.381.005,51. 2.385.777,03.

2014*

1156. 5909.

*İlk 6 ayı kapsamaktadır.

l
lçe
Birli i
Üreticiye
Payı
Ödenecek
%0,1.
Tutar.

Desteklenecek
Toplam Tutar.

10.627.551,90.10.897.775,54.1.137,88. 1.137,88. 1.135.591,64. 1.137.867,40.
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KAHRAMANMARAŞ’TA HAYVANSAL
ÜRÜN İHRACATI

Yaver KAPLAN
Veteriner hekim
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Ülkenin ürettiği malları başka ülkeye ya da ülkelere satma anlamına gelen İhracat bir ülkenin ve o
bölgenin gelişimi kalkınması için önemli
kriterlerdendir. İhracat için küresel düşünmek, dünyayı bir pazar olarak görmek gerekir. İhracatın söz konusu olduğu sektörlerde üretim maliyetlerinde azalma olur.
Ekonomideki diğer sektörleri olumlu etkiler,
istihdamı artırır. İlimizde ihracatın artışı, hayvancılığı olumlu yönde etkileyerek modern,
entegre işletme sayısının artmasının önünü
açacaktır. Çiftlikten sofraya güvenli gıda için
modern ve entegre işletmelerin önemli bir
yeri vardır.

İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesinde ihracat yapmaya yetkili personellerimizce başta Romanya,
Polonya, Almanya olmak üzere Avrupa’nın
birçok ülkesine, Suudi Arabistan, Kuveyt,
Lübnan, Katar gibi güneydoğu ülkelerine
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Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan Rusya,
Çin gibi Asya ülkelerine A.B.D.’ye, komşumuz Irak’a, İran’a İşlenmiş alabalık ürünleri
(Fileto, Füme, Taze Temizlenmiş), Alabalık
yumurtası ve yavru alabalık, Dondurma,
Ayran, Süt, Yoğurt, Peynir, gibi %51 ve daha
fazla oranda hayvansal ürün bulunan ürünlerin ihracat işlemlerini yapmaktayız.
İhracatlarımız iki türlü yapılmaktadır. Birincisi direkt ihracat yani ürünler buradan
çıkışı yapıldıktan sonra hangi ülkeye gönderilmişse o ülkeye gider. Bu ürünlere İhracat Sağlık Sertifikası düzenlenir. İkincisi ise
alabalık ihracatında kullandığımız yöntem,
ürünler burada hazırlanır paketlenir ve ihraç
edilmek üzere ilgili Müdürlüğe gönderilir.
Bu ürünler için Ön Sağlık Sertifikası düzenlenir. Ön Sağlık Sertifikaları ilgili Müdürlük
tarafından Sağlık Sertifikasına çevrildikten
sonra ürün gönderildiği ülkeye ihraç edilir.
Düzenlenen ihracat sağlık sertifikalarına ve
ön sağlık sertifikalarına A serisi Hologram
uygulanmaktadır.

HAYVANCILIK
Aşağıda belirttiğimiz rakamlarda gösteriyor ki Kahramanmaraş olarak Türkiye’de alabalık sektöründe, ön sıralardayız. Süt ve süt ürünleri
ihracatında ise önemli bir paya sahibiz.
İhracat yapabilmek için Bakanlığımızdan ihracat izni alan Firmalar İl Müdürlüğümüze aşağıdaki belgelerle başvuru yapmaktadırlar.
1İhracat için müracaat dilekçesi,
2Ürünün orijinini göstermek amacıyla ‘‘Veteriner Sağlık Sertifikası İhracatçı Beyannamesi’’
3Etiket Taahhütnamesi,
4Alıcı Ülke / İhracatçı Firma talebi doğrultusunda üretilen ürünlerin yurt içinde satışa sunulmayacağına dair Taahhütname,
5Ürünlerin bilgilerini gösteren Ekli Liste,
6Ürün irsaliye fotokopisi,
7Yetkili kişilerin imza sirküleri,
8Firmanın bilgilerini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sayfa fotokopisi,
9Vekaletname,
10İşletme onay belgesi,
2014 yılı Ocak - Eylül arası ihracat rakamlarımız.
İhracat Sağlık Sertifikası düzenleyerek göndermiş olduğumuz ürünler ve miktarları.

Ayran (kg)

Yo urt (kg)

Beyaz Peynir (kg)

Süt (kg)

Dondurma (kg) Alabalık (kg)

417940

1194

19360

90905

33048

316342

2014 yılı içerisinde Ön Sağlık Sertifikası düzenleyerek göndermiş olduğumuz aylara göre Alabalık miktarı.

Ocak
ubat

175348,9 kg.
134320 kg.

Mart

231431,1 kg.

Nisan

209164,4 kg.

Mayıs

271351,2 kg.

Haziran

263704,2 kg.

Temmuz

183672,2 kg.

A ustos

195790 kg.

14 - Eylül

136525 kg.

Toplam

1801307 kg.
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HAYVAN HASTALIĞI TAZMİNATI
DESTEKLEMELERİ
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun
5. maddesi hayvan hastalık tazminatları ile ilgilidir.
Bu maddenin;
Zekeriya Turgay ATASEVER
Veteriner Hekim

HAYVAN HASTALIĞI TAZMİNATI
DESTEKLEMELERİ

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
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1. Fıkrası: Hayvanlarda herhangi bir tazminatlı hastalık tespit edilmesi sonucu resmî
veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim gözetiminde mecburî kesime
tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile
mezbahalarda tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların
bedelleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, hastalık nedeniyle imha
edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde
ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye
ve dezenfeksiyon masrafları Bakanlık tarafından sahiplerine tazminat olarak ödenir.
Bakanlık her yıl, bütçe imkânları, hastalıklarla ilgili bilimsel veriler ile eradikasyon ve
kontrol programlarına göre, tazminatlı hastalıklardan hangilerine tazminat ödemesi
yapacağını, ödeme yapılacak yerleri ve uygulama zamanını belirler.
2.Fıkrası: İhbarı mecburî bir hastalığa karşı
koruma sağlamak amacıyla, resmî veteriner
hekim veya sorumluluğundaki yardımcı
sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner
hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü resmî veteriner
hekim raporu ile tespit edilen hayvanların
bedelleri hayvan sahiplerine tazminat olarak ödenir.
3.Fıkrası: Sahipleri tarafından hasta oldukları
Bakanlıkça belirlenen usullere göre bildirilmeyen veya hasta olduğu bilinerek satın
alındığı tespit edilen hayvanlar, Bakanlıkça
belirlenen belgeler bulunmaksızın nakledilen hayvanlar, Bakanlıkça uygulanması
istenen test, tedavi ve aşıları yaptırılmayan

hayvanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına
ait hayvanlar için tazminat ödenmez.
4. Fıkrası: Tazminatlar, işletmenin bulunduğu mahallin rayiç bedelleri dikkate alınarak
yerel kıymet takdir komisyonu tarafından
belirlenir. Yerel kıymet takdir komisyonu,
bir Bakanlık temsilcisi, mahallin mülkî idare
amirinin belirlediği bir üye ile hayvan sahibinin konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları
temsilcileri arasından seçeceği bir üye olmak üzere üç kişiden oluşur denilmektedir.
5996 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan “Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği” gereği 2014 yılının ilk
9 aylık döneminde hak sahiplerine aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlar ödenmiş
olup, ödemeler yılsonuna kadar devam
edecektir.
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LÇE

SI IR
TÜBERKÜLOZU

Dulkadi ro lu

23.462,16

Oniki ubat

65.308,42

LUMPY
SK N
D SEASE

ANAFLAKT K
OK

158.567,42

93.259,00
2.625,00

Andırı n

1.000,00

2.892,00

2.625,00
311.345,00

311.345,00

3.892,00
-

Ekinözü
Elbistan

2.205,00

Göksun

18.840,00

2.205,00
20.520,00

39.360,00
-

Nurhak

-

Pazarcık

-

Türko lu
TOPLA M

TOPLAM
23.462,16

Af in

Ça layancerit

KUDUZ

112.707,58

425.124,00

3.625,00

541.456,58
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CİVCİVLERDE ERKEN BESLENME
PERFORMANSI ARTIRIYOR

CİVCİVLERDE ERKEN BESLENME
PERFORMANSI ARTIRIYOR
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Yetiştiricilerin, idari prosedürleri
üzerine yeni yollar bularak, performans organizasyonları gerçekleştirmesi ve ağırlık üzerinde kilogram başına
sağlanan artışlara dikkat etmesi gerekiyor.
Tüm bunlar için yetiştiricinin seçimleri ve
idari yöntemleri önemli. İlk yedi gün süresince gıda alımının önemi yeterince vurgulanmalıdır, çünkü bu dönem, yalnızca bir
haftada büyüme fırsatı sunan tek aralıktır.
Erken gıda alımı, iyi performans değerlerinin oluşumu için örnek oluşturur.
En iyi başlangıcı yapmak için, civcivlerin direkt beslenmeye ve su içmeye başlamalarını temin etmek için, kuluçkahaneden yetiştirme alanına hemen geçiş sağlanmalıdır.
Civcivler, kümese girdikleri zaman, temiz,
taze yem ve suya ulaşımları hemen sağlanmalıdır. Civcivler, hiçbir zaman bir sonraki
öğünlerini aramaya başlayacak ortamlarda bulundurulmamalıdır. Yeterli ulaşım
imkanları ve kalite; genetik potansiyelin
maksimum seviyeye çıkarılması ve mo-

dern broiler tavuğunun bitmek bilmeyen
iştahından yararlanılmasını sağlar.
Kanatlı hayvanların beslendiği alanlarda
kaliteli solunum yapmalarının sağlanması
gereklidir. Bunu gerçekleştirmek için; kümesin en az %50’si plastik civciv halısı ile
kaplanabilir. Halı üzerindeki tavukların her
birine en az 50-65g yem temin edilmelidir.
Bu yemler, 3-4 gün içerisinde kolayca tüketilecektir.
Eğer civciv tablaları kullanılıyorsa, 50 tavuk başına en az bir tabla kullandığınıza
emin olun. Tablalar, kümes çevresine eşit
oranda yayılmalı. 14-günlük vücut ağırlıklarının standart değerlerin altında olduğu
durumlarda yem tablalarının erken uzaklaştırılması mümkündür. Yem alanına geçiş
sonrası, sabahları klasik bir kontrol yapılır,
bu sırada yemliklerin en az %85 oranında
dolu olması gerekir.
Kaynak
Hayvancılık Akademisi
http://hayvancilikakademisi.com/
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SONBAHAR VE İLKBAHAR KABA YEM PLANLAMASI
siklusunun bir kısmını oluşturur. Bu kuru
dönem ve azalan yem tüketimi genel yönetim planının bir parçası olmalıdır.

Sonbahar kaba yemi planlaması:
Haziran ayında, çavdar, tritikale
ya da buğdayın kış variyetelerini
ekin. Ayrıca yulaf, sorgum-sudan ya da
şalgam, lahana ya da kolza gibi herhangi

bir brassica (hardal) ailesinden birini ekin.
Besleme ve hasat stratejileri küme halinde otlatma, yığma kaba yem, kaba yem
amoniyasyonu ve sıvı katkı maddesi kullanmayı içerir. Kuru dönem normal verim

İlkbahar kaba yemi planlaması:
İlkbaharda otlaklar her zaman yüksek
kalitelidir. Yıllık çavdar, tritikale ya da yulaf gibi küçük tane yemler, ilkbahar kaba
yemlerinin eksikliklerini doldurmak için
kullanılabilir. Bir sonraki yıl için yapılan
planlamada, gelecek baharda daha fazla kaba yem elde etmek için bu çeşitleri
ağustos veya eylülde ekmek gereklidir.
Eğer yıllık kaba yem sıkıntısı varsa kaba
yeme nitrat testleri yapıldığından emin
olunmalıdır. Yüksek nitrat içerikli kaba
yemler, diğer yem maddeleri ile dilüe edilerek ya da enerji ilavesi ile tüketilebilirler
Kaynak
http://hayvancilikakademisi.com/
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BİYOLOJİK FONKSİYONLAR YÖNÜNDEN RASYON
DÜZENLEMELERİ
Farklı besin kaynakları; kanatlıların büyümesinde, üremesinde,
yumurta üretiminde, bağışıklıkları
üzerinde ve çeşitli çevresel stres faktörlere adaptasyonunda farklı etkilere sahiplerdir.
Kanatlı rasyonundaki metabolik enerji
seviyesi büyüme üzerinde etkilidir. Genel olarak 110kcal/kg lık her artış, günde 45 gramlık artış sağlar. Bu, tavuklarda
kısa vadede hedef ağırlığa ulaşmak için
kullanılabilir. Ayrıca enerji seviyesinde ve
performansta böyle bir artışla besinden
yararlanılabilirlik 0.1 azalacaktır. Bu durumda artan büyüme ekonomik kayıplara
karşı rasyonda enerji dansitesinin arttırılması ile dengelenmek durumundadır ki
ekonomik kayıp yaşamadan da istenilen
performansın sağlanması mümkündür.
Pek çok ticari işletmede metabolize enerjinin 3.300 kcal/kg olarak düzenlendiği
rasyonla beslenme ile üretimin ekonomik
boyutlarında zarara uğramadığı tespit
edildi. Eğer diyetteki metabolize enerji
arttırılırsa, karkastaki aşırı yağlanmanın
önüne geçmek için rasyonun protein
ilaveleri yapılarak yeniden düzenlenmesi
gerekir. Yüksek enerji- düşük protein diyetlerinde karkasta viseral ve abdominal
bölgede yağlanma meydana gelir ve en
az %3-4 lük dışkıda azalma gözlenir.
Beslenme ve fertilite
Fertilite beslenmeden indirekt olarak etkilenebilir ve eğer yumurtada belirgin besin kaybı olduysa fertil yumurtadan civciv
çıkışı başarısızlıkla sonuçlanabilir. Beslenmenin yanında yumurtaların toplanması,
depolanması gibi süreçlerdeki şartlarda
önemlidir. Yaşa bağlı fertilite oranında
düşüşler görüldüğünde ve de üretimin
pik noktası sonrasında meydana gelen
günlük firelerde beslenme ile canlı ağırlığın kontrolü ilk yönetim stratejisi olarak
belirlenmelidir. Bir çalışmada, tavsiye edi40

len ağırlıktan yaklaşık 500 gram daha hafif dişi broiler tavuklarında standart canlı
ağırlıkta tutulanlara göre %2-4 oranında
daha fazla fertil oldukları saptanmıştır.
Kuluçka randımanıda broiler rasyonundaki vitamin konsantrasyonundan etkilenebilir. Örnekleyecek olursak, riboflavinin
ihmali 7 hafta sonunda kuluçka randımanını sıfıra indirir. Ya üreticiler tarafından ya
da rasyon hazırlanırken vitamin premikslerinin ilavesi ihmal edilirse vitamin yetmezliği problemi ortaya çıkar. Bu problem aynı zamanda vitaminlerin üretim ya
da uygunsuz depolama koşullarında da
meydana gelebilir.
Beslenme ve yumurta üretimi
Diyetteki protein seviyesi, yumurta üretimi ve yumurta ağırlığını belirleyici bir
faktördür. Aynı zamanda yağlarda yumurtlama performansında benze etkilere
sahiptir. Bu etkinin, yumurta sarısında ki
albüminin şekillenmesinde ve yumurta
genişliği ve ağırlığında artışta rol oynayan
östrojen metabolizmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Rasyondaki yağ
kaynakları yumurta genişliği ve ağırlık artışını etkiler. Yumurtacı tavuklarda yapılan

bir çalışmada, bitkisel yağ içeren rasyonla
beslenenlerin aynı seviyede balık yağı ile
beslenenlere göre ağırlık ve genişlik oranında %4lük artış
gözlenmiştir. Bu farklılığın bitkisel yağların östrojen metabolizmasını etkilemesinden meydana geldiği düşünülmektedir.
Lif gibi diğer besin kaynakları yumurtalardaki fermantasyonu etkileyebilir. Lif
kaynaklarındaki farklılığın yumurta sarısını etkilediği bilinir. Mısır ilavesinde pek
çok tüketicinin de tercih ettiği üzere daha
kızıl bir renk oluşumu gözlenir. Mısır içindeki yüksek seviyelerdeki ksantofiller, yumurta sarısının renklenmesinde primer
etkiye sahiptir.
Beslenme aynı zamanda yumurta kabuğunun şekillenmesinde de önemli bir
faktördür. Rasyondaki kalsiyum konsantrasyonu, kabuğun şekillenmesinde rol
alan en büyük faktör olarak kabul edilir.
Rasyondaki kalsiyum seviyesinin %1 den
3 e arttırılması kabuk kalınlığının 328 μm
den 388 μm e yükseltmiş, kırılan yumurta
oranı da %26.2 iken bu artışla %10.2 olarak belirlenmiştir.
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Beslenme ve Bağışıklık
Kanatlılarda meydana gelen pek çok salgınlar mikrobiyal ajanların değişim göstermesinden kaynaklanır. Bu vakaların her
birinde mevcut koşullara göre özel olarak
beslenme programı düzenlenmelidir.
Koksidiyozun yaygın olduğu zamanlarda
rasyondaki protein ilavesi azaltılmış olmalıdır. Eğer protein yüksek seviyelerden
tutulursa, kısa bağırsakta tripsin enzim aktivitesi daha fazla artar. Bu da coccidianın
oositlerinin salınımını hızlandırır ve aşılamaya daha az duyarlı hale gelirler.
Benzer olarak kalsiyum ilavesi de tripsin
aktivitesini arttıracağından azaltılmalıdır.
E.coli ile enfekte olan tavukların daha fazla E vitaminine gereksinimi bulunur. Yapılan bir çalışmada, rasyondaki E vitamini
seviyesi 150IU/kg dan 300IU/kg artışı ile 2
haftalık broiler tavuklarında E.coli enfeksiyonuna spesifik antikorlarda linear artış
olduğu gözlendi. Yüksek seviyelerdeki
vitamin B. Abortus gibi bakteriyal enfeksiyonlara karşı bağışıklığı arttırır.
Doğrusal bağlantı
Rasyondaki A vitamini ile M. tuberculosis
arasında doğrusal bir bağlantı bulunur.
vitamin seviyesinin 2.200 den 4.400 IU/kg
a arttırılması, bu enfeksiyona karşı spesifik
immunglobulinleri arttırır ve mortaliteyi
azalır. Günlük olarak yüksek seviyelerde
(1.000 ppm) C vitamini içeren rasyonla
beslenenlerde 3 hafta içinde S. gallinaruma karşı güçlenme görülmüştür. Benzer

sonuçlar demir seviyesinin 250 ppm den
450 ppm e çıkarılması ile mortalite %9
azalır. Etilen di amino tetra asetik asit gibi
asetik asit bileşenlerinin ilavesi demirden
yararlanımı arttırarak fayda sağlar.
Rasyonun fiziksel şekli bağışıklık konusunda etkilidir. Bir çalışmada bütün buğday ile beslenen broiler tavuklarının bağırsaklarında Salmonella typhimurium ve
C. perfringens sayısı azalmıştır ve bununla birlikte mortalite de azalmıştır. Burada
bazı vakalarda buğdayın büyük parçalar
halinde kullanımında mortalite %18.1
iken, ufalanarak kullanımında mortalitenin %28.9 a arttığı gözlenmiştir. Bütün ya
da parçalanmış buğday ile beslenen broilerlerde koksidiyozla yapılan deneysel enfeksiyonda, sekumda Eimeria tenella nın
geliştiği gözlenmiştir. Bütün buğday ile
beslenen grubun parçalanan buğday ile
beslenen gruba göre daha düşük vücut
ağırlığı kazanmıştır. Bu çalışmalardan rasyondaki tam buğdayın sindirim sistemi
fonksiyonlarını ve bağışıklığı güçlendireceği ancak bu bölgede mikrobiyal invazyonlar meydana geldiğinde, performansı
azaltabileceği belirtiliyor.
Yemleme zamanı
Isı stresinin besin alımı ve yararlanımının
üzerindeki etkilerinin azaltılmasında etkili
olan bir diğer faktör beslenme zamanıdır.
Rasyonun büyük bir kısmı sabahın erken
saatlerinde ya da akşam geç vakitlerde
daha serin bir zaman diliminde gerçekleşecek şekilde yemleme yapılmalıdır. Broi-

lerler yumurtacı tavuklarına göre beslenme zamanına daha duyarlıdır. Yemleme
zamanındaki düzenleme ile Broilerlerdeki
ısı stresinin neden olabileceği pek çok
problemin önüne geçilebilir.
Yüksek rakıma adaptasyon
Yüksek rakımdaki tavuklar için rasyona E
vitamini gibi antioksidanlar katılması gerekir. Bu azalmış parsiyal oksijen basıncı,
artan ultra viole ışık, artan metabolizma
gibi oksidatif basıncın neden olduğu
stres faktörlerini düzenler. Hindistan’ın
kuzeyinde Himalayan bölgesinde, deniz
seviyesinden 3.050 den 3.600 m yükseklikte atmosferik oksijen basıncı deniz seviyesine göre %30 azalır. Bu alanda yapılan
bir çalışmada broilerler kilogram başına
200 mg E vitamini takviyesi yapıldığı ve E
vitamini ilavesi yapılmayanlara göre daha
iyi bir performans gösterdiği belirleniyor.
Vitamin aynı zamanda hemopoetik organları ve eritropoezisi etkilediği için bunun bir sonucu olarak kan değerlerini etkiliyor. Artan RBC ve Hb seviyeleri yüksek
rakıma adaptasyonu sağlıyor.
Enerji salınımı
Yüksek rakımlı bölgelerde tiamin, riboflavin, ve niasin gibi B vitaminlerinin takviyesi de düşünülmelidir. Bu vitaminler
besinlerden enerji salımı ile performansın
gelişmesine katkı sağladığı gibi yüksek
rakım stresi altındaki düşük enerji alımını
dengeler. Aynı zamanda atmosferik basıncın düşük olduğu bölgelerde yeterli
miktarda demir ilavesinin yapılması kanın
oksijen taşıma kapasitesini ve hücreler
tarafından kullanımını artırır. Tahıl ve baklagillerin beslenmede bilinçsiz kullanımı
ile demirin emilimi ve yararlanımı zayıflar.
Besinlerde hayvansal protein kaynaklarının en az 80 mg olarak belirlenmesi ve
her üretim safhasına göre enerji kaynaklarının optimal koşullarda ayarlanması
gerekir.
Hayvancılık Akademisi
http://hayvancilikakademisi.com/
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TAVUKLARDA TÜY KAYBI
Yağmur AĞCAOĞLU
Veteriner Hekim

Tavukların tüyleri, vücuda koruma
ve izolasyon sağlama açısından
çok önemli roller oynamaktadır...
Tavukların tüyleri, vücuda koruma ve izolasyon sağlama açısından çok önemli roller oynamaktadır. Çok fazla tüy kaybına,
maruz kalan ette enfeksiyonlara ya da dokularda morluklara yol açan yaralanmaların meydana gelme olasılığını arttırır ve
buna ek olarak, vücut sıcaklığını korumak
için daha fazla enerji kullanımının gerekli olmasına da yol açabilir. Sonuç olarak,
çok fazla tüy kaybeden kanatlılarda, sıklıkla maruz kalan bölgelerden kaybedilen
ısıyı dengelemek için gereken enerjiyi
üretmek üzere daha fazla yem tüketimi
gerekli olmaktadır.Bu durum, yem dönüşümünü de olumsuz etkileyebilir ve yem
giderlerinin artmasına yol açabilir. Bu nedenle aşırı tüy kaybının önlenmesi, sürü42

nün sağlığı ve karlılığı üzerinde önemli bir
etki göstermektedir. Küçük sürülerde aşırı
tüy kaybının başta gelen nedenleri aşağıda sıralanmaktadır:

yi sağlar. Örneğin büyümeleri daha hızlı
olduğunda, etlik kanatlıların erken dönemde daha yüksek düzeylerde proteine
ihtiyacı vardır.

YETERSİZ BESLENME
Tüylerin iyi bir şekilde büyümesi ve korunması için proteinler, amino asitler, vitaminler ve minerallerin yeterli miktarda
alınması gereklidir. Arka bahçede yetiştirilen bir sürüde yetersiz beslenmeye bağlı bir sorun ortaya çıkması alışılmamış bir
durum değildir. Kanatlı yaşına ve türüne
uygun olarak formüle edilmiş tam olarak dengeli bir kanatlı yemi, sürünün tüy
büyümesini ve korunmasını sürdürmek
için gereken besin maddelerini almasını
sağlayacaktır. Kanatlının yaşına uygun ve
yumurta ya da et üretimine yönelik olarak
spesifik bir şekilde formüle edilmiş olan
yemler, sürüleriniz için en iyi besleme-

Olgunluk çağına ulaştıklarında, vücut
ağırlığını ve tüy büyümesini sürdürmek
için gereksinim duydukları protein miktarı daha düşüktür. Buna ek olarak, yumurta
üretimi için yetiştirilen kanatlıların gereksinim duyduğu protein, enerji ve mineral
düzeyleri, etlik kanatlılara kıyasla farklı
olacaktır. Dolayısıyla kanatlılarınızın gerektiği gibi beslendiğinden emin olmak
için en iyi yöntem, yetiştirilen kanatlının
türüne ve yaşına göre formüle edilmiş bir
kanatlı yemi satın almaktır (yani etlik kanatlılar için broiler başlatma, büyütme ve
bitirme rasyonları ve yumurta üreticileri
için piliç/yumurta tavuğu yemleri).

HAYVANCILIK

TÜY GAGALAMA VE ÇEKME
Kanatlıların tüy kaybı, bazen sürüdeki diğer
kanatlıların tüyleri gagalaması ve çekmesiyle
bağlantılı olabilir. Yetersiz besin alımı bu davranış tipini tetikleyebildiğinden, tüy gagalama ve çekme kötü beslenme sonucunda
da ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, uygun
yemin verilmesi ve tüy kaybı ortaya çıkması
halinde, bu kaybın, sürünün bazı üyelerinin
agresif davranışı sonucunda gerçekleşmesi
mümkündür. Tüy gagalama ve çekme öğrenilmiş bir davranış olabilir ve çoğunlukla, sürünün bir ya da birkaç üyesinin bu davranışı
göstermesinin bir sonucudur. Kanatlılar yapı
olarak meraklı hayvanlardır ve dikkatlerini
çeken objeleri gagalayacaklardır. Dikkatlerinin sürüdeki diğer kanatlıların tüyleri üzerinde odaklanması ve gagalama/çekmenin
başlaması halinde, bu durum, sürünün diğer üyelerine de yayılan bir alışkanlık haline
gelebilmektedir. Kanatlılar aynı zamanda
bölgelerine de oldukça bağlıdır ve tüylerin
gagalanması/çekilmesi bu davranışın bir
göstergesi olabilir. Tüy kaybının tüm kanatlılar yerine yalnızca sürünün birkaç üyesinde
gözlenmesi halinde, bu durum muhtemelen
bu davranış tiplerinin sonucudur. Tüy kaybı-

nın bu tür bir aktivitenin sonucu olup olmadığını belirleme yöntemi, kanatlıları belirli bir
süre gözlemek ve sürüdeki bazı kanatlıların,
sürünün diğer üyelerine karşı fazlaca agresif
davranıp davranmadığını saptamaktır. Böyle
bir davranış gözlenmesi halinde en iyi çözüm, sorun çıkaran kanatlıyı/kanatlıları sürünün geri kalanından uzaklaştırmaktır. Birkaç
haftalık izolasyon, bu davranışın sergilenmesini azaltabilecektir. Azaltmaması halinde, bu
sorunun çözümü için söz konusu kanatlıların
sürüden tamamen uzaklaştırılması gerekebilir. Gagalama ve çekmenin kronik sorun
oluşturduğu sürüler için, erken yaşlarda gaganın kesilmesi gerekli olabilir. Gaga kesimi,
kanatlılar yaklaşık altı haftalık olduğunda, üst
gaganın ucundan itibaren yaklaşık 3/16 inç
uzunluğunda bir bölüm çıkarılarak yapılabilir. Bu işlem bir ayak tırnağı makası kullanılarak yapılabilir; ancak kanatlının dilinin zarar
görmemesi için dikkatli davranılmalıdır.
TÜY DÖKÜMÜ
Tüy dökümü, birkaç hafta ila birkaç ay arasında değişen bir süre boyunca yumurta
tavuklarının yumurta üretiminin kesildiği
ve boyun, göğüs ve sırt bölgesinden tüy
kaybının gerçekleştiği doğal bir süreçtir. Tüy

dökümü çoğunlukla kanatlıların ışığa doğal
gün uzunluklarında maruz kaldığı doğal ortamlarda meydana gelmektedir. Sonbahar
mevsiminde güneş ışığı süresinin kısalması,
tüy dökümünün başlamasını tetikleyecektir.
Bu, ilkbahar mevsiminde maksimum üreme
performansı için uyarılmadan önce yumurta
veren kanatlılara dinlenme dönemi sağlamanın doğal bir yöntemidir. Ticari sürelerde
tüy dökümü, her gün yaklaşık 14 saat boyunca yapay ışık kullanılarak uzun süreli gün ışığı
verilmesi yoluyla ortadan kaldırılmaktadır.
Arka bahçede yetiştirilen sürülerin çoğu, güneş ışığındaki değişkenliklere maruz kalmakta ve dolayısıyla tüy dökümü, tüy kaybının sık
görülen bir nedeni olabilmektedir.
Tüy kaybının sonbahar ya da kış mevsiminde
ortaya çıkması ve yeni tüyler görülmeden
önce yalnızca birkaç ay sürmesi halinde,
kanatlılarınız muhtemelen doğal bir tüy
dökme sürecine girmiştir. Tüy dökümü, kanatlılarınızın sonbahar ve kış mevsimlerinde
yumurtlamaya devam etmesini istemediğiniz takdirde endişelenmenizi gerektirecek
bir durum değildir.
Kaynak: Hayvancılık Akademisi
http://hayvancilikakademisi.com/
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HAMMADDE VE YEMLERDE
BULUNAN TOKSİNLER, ZARARLARI
VE KONTROLÜ

HAMMADDE VE YEMLERDE
BULUNAN TOKSİNLER, ZARARLARI
VE KONTROLÜ

Dr. Hacer Kozanoğlu
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Hammaddeler hasattan başlayarak
işleme ve depolama aşamalarında,
ortam koşullarına, besin madde bileşimine ve su içeriğine bağlı olarak çeşitli
mantar türleri tarafından üretilen değişik
küflerle kontamine olurlar. Hammadde ve
yemlerde gelişen küflerin gelişme sürecini
tamamladıktan sonra miselleri içerisinde
oluşturdukları ve birçok durumda üzerinde bulundukları ürüne salgıladıkları zehirli
yani toksik bileşiklere mikotoksin denir.
Hammadde ve yemler çok çeşitli küflerin
saldırısına hedef olmakla beraber, 400’den
fazla mikotoksin tanımlanmıştır ve sayıları gittikçe artmaya devam etmektedir.
Hammadde ve yemin besin madde içeriği, fiziksel ve kimyasal yapısının yanı sıra
mikrobiyolojik ve toksikolojik durumu da
önem taşımaktadır. Kullanılan hammadde
ve yemin sadece hayvanlar için güvenilir olması değil hayvanlardan elde edilen
ürünleri tüketen insanlar için de güvenilir
olması arzu edilmektedir. Gerek tüketici

sağlığı gerekse hayvancılık sektöründe
ekonomik kayıplara yol açan mikotoksinler
özellikle aflatoksin için çoğu ülkeler yasal
düzenlemeler yapmış; tarım ürünleri, gıda,
yem hammaddesi ve yemlerde mikotoksin
tolerans değerleri saptamıştır. Gıda güvenliğinin önem kazandığı son yıllarda sağlık
açısından kaliteli ürünlerin satın alınmasına
yönelik tüketicilerin bilinçlenmesi ile gıda
sanayisi daha kaliteli hayvansal gıda üretimine zorlanmaktadır.
Çiftliklerde ve fabrikalarda kullanılan hammaddelerin hasat edilmesi, taşınması,
depolanması, çevre koşulları, karma yem
üretiminde aşamalar, mikrobiyal bulaşma
açısından kaynak oluştururlar. Mikroorganizmalar ve bunların toksinleri ile bulaşık
hammadde ve yemlerin tüketilmesi sonucunda yem sanayisi, hayvan yetiştiricileri ve
gıda üreticileri açısından önemli sorunlar
ile karşılaşılmakta ve maddi kayıplar ciddi
boyutlara ulaşabilmektedir.

HAYVANCILIK

Gıdalarda olduğu gibi yemlerin de raf ömürleri içerisinde kullanılması gereklidir. İşletmede üretilen veya satın alınan değişik özelliklerde olan yem hammaddeleri ve karma
yemler için de raf ömrü önemlidir. Özellikle
hayvancılık işletmelerinde hammaddelerin
veya yemin depolanması oldukça uzun sürelerde olmaktadır.
Son yıllarda hammaddelerin ve yemlerin mikrobiyolojik yapılarının belirtilmesinde içermiş
oldukları mikroorganizma türü ve yoğunluğu
kadar toksin içerip içermediği ve düzeyinin
saptanması konusu üzerinde önemle durulmaktadır.
En önemli aşamalardan birisi olarak depolama
sırasında hammadde veya yemlerde bozulma
genel olarak aşağıdaki etkenlerden oluşabilmektedir:
- Depolanan yem hammaddelerinin veya karma yemlerin nem içeriğinin yüksek olması,
- Hammadde veya yemlerin depolandıkları
alanın nemi ve sıcaklığının mikroorganizmaların gelişimine uygun olması (ortam
nemi % 75’in üzerine çıkmamalıdır),
- Hasat esnasında kullanılan ekipmanlara
bağlı olarak hammaddelerde kırılmalar, zedelenmeler ve ezilmelerin oluşması,
- Depo veya ambar zararlıları olarak bilinen
kuş, fare, böcek, güve vb. yem içerisinde kalan artıkların mikroorganizmaların gelişimi
için uygun ortam oluşturmaları,

- Hammaddelerin veya yemlerin nakliyesi
esnasında mikroorganizmaların gelişmesi
için uygun ortam oluşabilmektedir.
Hammaddelerde veya yemlerde bulunan
bakterilerden Clostridium botulinum, Staphyloccus aureus ve Bacillus cereus toksinlerini yem içerisinde salgılarken, Salmonella,
E. Coli ve Clostridium perfringes hayvan
vücudunda toksinlerini salgılayan bakterilerdir. Pratikte en sık rastlanan toksinler küf
mantarları tarafından salgılananlardır.
Yüksek dozlarda toksin içeren hammadde
veya yemlerle beslenen hayvanlar toksini
kısa sürede vücuduna aldıktan sonra mikotoksinin türüne bağlı olarak karaciğer,
böbrek ve dalakta büyüme, kanama, ishal,
iştah kaybı, kusma, ödem, koma ve ölüm
ile sonuçlanır. Uzun süreli düşük dozlarda
toksin içeren yemle beslenen hayvanlarda yemden yararlanmanın düşmesi, canlı
ağırlıkta azalma, verimde düşüş, sütte mikotoksin kalıntısı, üreme problemleri, enfeksiyonlara karşı dayanıklılığın azalması
gibi ekonomik açıdan önem taşıyan bazı
olumsuzluklarla karşılaşılır.
Hammaddelerin hasat edilmesinden,
depolanmasına ve hatta hayvanın önüne gelinceye kadar tüm aşamalarda alınacak bazı önlemlerle hijyenik açıdan
kaliteli yem üretimine özen gösterilmesi

mikotoksin kontrolünün temel ilkesidir.
Mikotoksinlerin etkilerini minimum düzeye çekmek için fiziksel ve kimyasal yöntemler mevcuttur ancak uygulama zorluğu,
pahalı yatırım gerektirmesi, hammadde ve
yemde oluşturdukları fiziksel bozukluklar
biyolojik ürünlerin kullanılmasına sebep
olmuştur. Bu bağlamda bazı bakteri türleri
(Lactobasiller) ile Saccharomyces cerevisiae türü mayalar bu amaçla kullanılmaktadır. Söz konusu maya türü doğrudan yeme
ilave edilebileceği gibi maya hücre duvarından elde edilen glukomannan veya
esterleşmiş şekli mannanoligosakkaritler
de kullanılmaktadır. Uzun süreli depolama
koşullarında hijyenik temizlik sağlamak
amacıyla küf önleyiciler gibi bazı koruyucu maddeler de kullanılmaktadır. Toksin
oluşumunun engellenemediği durumlarda yemde bulunan toksin veya toksinlerin
etkisini azaltan hammadde veya yemle
birlikte kullanılabilecek, mikotoksinlerin
birbirleri ile olan sinerjik etkilerini de önlemek amacıyla, aliminosilikatlar, mayalar,
organik asitler ve enzimleri içeren farklı
türlerde toksin bağlayıcı katkı maddelerinin kullanımı da son yıllarda gelişen teknolojiler sayesinde hızla artış göstermektedir.
Kaynak
http://hayvancilikakademisi.com/
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HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ
Oğuz BOZKURT
Ziraat Mühendisi

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Kahramanmaraş ili Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında; İlimizde
yürütülmekte olan 2012KIL46-01 nolu “Kıl
Keçisi” Projesi Uygulaması.
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında
2005/8503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde “Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” hazırlanmış 2005 - 2010 yıllarını
kapsayan birinci 5 yıllık dönemde, 12 ırk ve
tipte 13 ilimizde uygulamaya konulmuş,
görülen yaygın etkisi, yatırımın geriye dönüşünde etki değerinin yüksek çıkması ve
çalışılan tüm popülasyonlarda somut ilerlemeler kaydedilmesi sonucu projenin genişletilerek sürdürülmesi kararı verilmiştir.
Bu bağlamda 2011 - 2015 yıllarını kapsayan
ikinci 5 yıllık dönemde küçükbaş hayvan
ırkları yanında Anadolu Manda ırkını da
içine alan “Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel
Projesi” uygulamaya alınmıştır.
Proje; Yetiştirici, Damızlık Yetiştirici Birliği,
Proje Lideri, Proje Teknik Elemanı, Enstitü/
istasyon Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Üniversite ve Genel Müdürlüklerin çalışmaları ile sürdürülmektedir.
Projenin amacı; genetik çeşitliliğin korunması, evcil hayvan genetik kaynaklarının
yok olmalarının önlenmesi, sürdürülebilir
yetiştiriciliğinin sağlanması, ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan hayvan ırkları-
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nın ıslahı, proje kapsamındaki yetiştiriciler
ve bunların üye olduğu Damızlık Yetiştirici
Birliklerine, üniversite ve Bakanlık Araştırma Enstitü/İstasyonlarıyla işbirliği yapmak
suretiyle verim kayıtlarına dayalı hayvan
ıslahı konularında deneyim kazandırılması,
hayvansal üretim ve verimliliğin artırılması
için saf yetiştirme ve seleksiyona dayalı yetiştirici koşullarında yürütülen ülkesel ıslah
çalışmalarıyla, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması(Sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren yerli evcil hayvan
genetik kaynaklarını doğal yetiştirildikleri
bölgede, rastgele çiftleştirme yöntemi
uygulanarak, yeterli büyüklükte sürü veya
sürüler halinde korunması) ve yerinde
geliştirilmesi(Saf yetiştirme ve seleksiyon
uygulanarak yetiştirici elinde evcil hayvan
genetik kaynaklarının verim özelliklerinin
geliştirilmesi)dir.

DESTEKLENEN IRKLAR;
1) Koruma amaçlı desteklenen ırklar:
Yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız,
Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine
Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan
koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi
(Renkli tiftik verenler dahil), Kilis, Honamlı, Abaza, Gürcü (Osmanlı), Kaçkar, İspir
ve Halep keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli
Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney
Sarısı ve Zavot sığırları; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası ve arı ırklarımızdan
Kafkas arısıdır.
Yetiştiricilere; koyun, keçi, sığır ve manda
için hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine ise koloni başına,
destekleme ödemesi yapılmaktadır.
2) Geliştirme amaçlı desteklenen ırklar :
Akkaraman Koyunu, Akkaraman (Şavak)
Koyunu, Kıvırcık Koyunu, Dağlıç Koyunu,
Eşme Koyunu, Güney Karaman Koyunu (Kara Koyun ), Hemşin Koyunu, İvesi Koyunu, Kangal Akkaraman Koyunu,
Karacabey Merinosu Koyunu, Karayaka
Koyunu, Karakaş Koyunu, Karya Koyunu,
Koçeri Koyunu, Morkaraman Koyunu,
Norduz Koyunu, Orta Anadolu Merinosu
Koyunu, Ramlıç Koyunu, Pırlak Koyunu,
Pırıt Koyunu, Sakız Koyunu, Zom Koyunu,
Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler dahil),
Kıl Keçisi, Honamlı Keçisi, Kilis Keçisi ve
Anadolu
Mandasıdır. Destekleme, verim
ve doğum kaydı alınan
sürülerde; doğan yavru, ana,
baba
(kullanılan
koç/teke) başına
ayrı ayrı ödenmektedir.
Doğum kayıtları taban

sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun
doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak
numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve
benzeri) şeklindedir.
Projede damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1 (bir) ve üzeri
yaşta olmak üzere, her bir yetiştirici sürüsünde koç/teke altı koyun/keçi sayısı en
az 80 baş ve üzeri olmak zorundadır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
yerli hayvan ırklarının korunması, geliştirilmesi ve ıslah edilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu projelerden olan “Halk
Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi”nin,
2011-2015 yıllarını kapsayan ikinci beş
yıllık sürecine Kahramanmaraş ilimiz de
dahil edildi. İlimizde 2012 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi- Ziraat Fakültesi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü ve Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğinin çalışmaları ile başlatılan
“Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi”nin kapsamında (46KIL2012- 01) kodu
ile yer alan “Kahramanmaraş İlinde Kıl Keçisinin Islahı 1” alt projesi çalışmalarına
devam edilmektedir.
Proje; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü(TAGEM) nün Hayvancılık ve
Su Ürünleri Araştırmaları Dairesi Başkanlığının Koordinatörlüğünde, GAP Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ile
işbirliği içerisinde Kıl Keçisi üzerinde yürütülmektedir. İlimiz bünyesinde Oniki
şubat ilçesinde, gönüllülük esasına göre
belirlenmiş 41 yetiştiricinin 6300 baş anaç

keçi ve tekesi ile yürütülmektedir.Projeye
dahil olan işletmelerde, oğlakların kimlik
tanımlaması yapılarak, doğum ağırlıkları ve belirli periyotlardaki canlı ağırlıkları
ve anaç hayvanların süt verimleri ölçülmektedir. 2015 yılına kadar sürecek olan
projede, veri toplama ve değerlendirme
süreci aralıksız devam etmektedir. Elde
edilen bu veriler hem mevcut sürülerde
hem de gelecek generasyonlarda üstün
verimli ebeveynleri oluşturacak damızlık
materyallerin belirlenmesinde seleksiyon
kriteri olarak kullanılmak üzere değerlendirilmektedir. Projeye dahil olan yetiştiriciler, 3 yıl süre ile proje gerekliliklerini
yerine getirmekle mükellef olup, gereklilikleri yerine getirmedikleri belirlenen
yetiştiriciler hakkında, mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Proje kapsamındaki
yetiştiricilere her yıl Bakanlar Kurulu kararı
ile belirlenen miktarlarda hayvan başına
destekleme yapılmaktadır. Yetiştiricilere yapılan destekleme ödemelerinden;
verim kayıtları tutulması, teknik hizmet
alınması, alet, ekipman ve ulaşım giderleri için yüzde 20 oranında birlik kesintisi
yapılmaktadır.
Proje kapsamında 2012 yılında; yapılan
çalışmalara paralel olarak ilk etapta yetiştiricilere anaç desteği için 35 TL den toplam 220.500,00 TL anaç desteği ödemesi
yapılmıştır. 2013 yılında; 3282 anaç hayvan için 35 TL den 114.870,00 TL ve oğlak
başı 20 TL den 2028 oğlak için 40.560,00
TL olmak üzere toplamda 155.430,00 TL
taban sürü destek ödemesi yapılmıştır.
2014 yılında; 5628 adet anaç hayvan için
196.980,00 TL ve verileri alınan 4984 adet
oğlak için 99.680,00 TL olmak üzere toplamda 296.660,00 TL destekleme ödenmesi yapılmıştır.

FOTOĞRAFLAR
Prof. Dr Durmuş ÖZTÜRK
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“KEPENEĞİN ALTINDA ER YATAR
ÇOBANLAR ERLERDEN ÇIKAR”

Dilek YAŞAR
Veteriner Hekim

SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI
BENİM PROJESİ

Göksun İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI
BENİM PROJESİ

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü, Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Türkiye Ziraat
Odaları Birliği arasında imzalanan Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü
çerçevesinde Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sürü
Yönetimi Elemanı Benim Projesi” kapsamında ilimiz genelinde “Sürü Yönetim Elemanı”
kursları verilmeye başlamıştır.
Projenin amacı, Sürü yönetimi elemanı
veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday
kişilerin, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği sürü
yönetimi ile ilgili faaliyetlerini, modüler eğitim programı çerçevesinde öğrendikleri bilgilerin ışığı altında, daha bilinçli bir şekilde
yürütmelerini sağlamak, kırsal alanda sürü
yönetimi elemanlığını daha cazip ve prestijli bir meslek haline getirmektir. Sürü yönetimi elemanı kursu 15 iş günü toplam 120
saat olarak uygulanmaktadır.
Kurslarda verilen eğitimler:
• Koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme,
Koyun ve keçi ırkını seçebilme,
• Küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme,
• Bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklarına karşı
koruyabilme ve mücadele edebilme,
• Biyogüvenlik uygulamalarına hâkim olma,
• Sağım yapabilme yeteneği kazandırma.

Sertifikalı sürü yönetim elemanlarını en az
5 ay süre ile çalıştırdığını belgeleyen 500 ve
üzeri küçükbaş hayvan varlığına sahip olan
işletmelere yıllık 5.000 TL destekleme yapılacaktır.
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan
bireyler Hayvan Yetiştiriciliği alanında;
• Mera hayvancılığı yapan tarımsal işletmelerde,
• Mera hayvancılığı yapılan yörelerde köy
tüzel kişiliğinde,
• Kendi işinde vb. yerlerde çalışabilirler.

HAYVANCILIK

ÇOBAN BASİT BİR İŞÇİ DEĞİLDİR
Bölgemizde yıl içerisindeki 6-8 aylık dönemde, sürüler sürekli olarak yerleşim
yerlerinden oldukça uzaklıktaki yüksek
rakımlı meralarda otlatılmaktadır. Dağ
yamaçlarında yapayalnız, öncelikle yabani hayvanlardan kaynaklanan tehlikeler olmak üzere her türlü olumsuz doğa
şartlarına karşı görev yapmaktadırlar.
Yaşları yediden yetmişe kadar değişen
kişiler tarafından özveriyle yerine getirilmesine karşılık bu değerli hizmetler
çoğu zaman toplum tarafından hak ettiği değeri görmemektedir.

Sürü yönetimi elemanı sorunu günümüz küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin
en önemli sorunlarından birisidir. Gerek
koyun gütmenin zahmetli oluşu, gerekse ücretlerin düşüklüğü normal kişilerin

sürü yönetimi elemanı olmasını engellemektedir. Çoğu yerde hiç bir becerisi
olmayan, akıl sağlığı bozuk ya da başka
memleketlerden gelen kişiler sürü yönetimi elemanlığı yapmaktadır.

Böylesine önemli bir görev üstlenen çobanlarımızın maalesef hiçbir ekonomik
ve sosyal güvenceleri bulunmamaktadır. Hayvan sahiplerinin vermiş oldukları
kısıtlı bir ücretle geçimlerini sürdürebilmek için adeta yaşam savaşı vermektedirler.

ÇOBANLIK PEYGAMBER MESLEĞİDİR
Peygamberler mesleği olarak bilinen çoban mesleğinin tarihi gelişimi insanlıkla
yaşıttır. İnsanlık ve uygarlık tarihinin ilk çobanı Hz. Âdem’in oğlu Habil’dir. Hz. Âdem,
Kabil’e buğday ekip biçmeyi, harmanı savurup elde ettiği buğdayı un haline getirmeyi; Habil’e de koyun, keçi, inek otlatıp
çobanlık yapmasını öretmiştir. İlahi dinlerde ise korumacılık ve sorumluluk yönü
dikkate alınarak çobanlık örnek gösterilen

bir meslek olarak nitelendirilmiştir. Sürü yönetimi elemanı (çobanlık), Anadolu’da yaklaşık 6.000 yıl önce başlamıştır. Sonraki bin
yılda koyun ve çobanlık Avrasya’ya doğru
yayılmıştır.
Türklerin sosyal hayatta sürü yönetimine
ve çobanlığa verdikleri önem onların edebi
metinlerine de yansımıştır. Halk hikâyelerinin büyük çoğunluğunda âşığın, yitirdiği
sevgilisini yolda karşılaştığı çobana sordu-

ğunu görmekteyiz. Örneğin Tahir İle Zühre
hikâyesinde Tahir, çobana Zühre’den haber
vermesini ister. Bu halk hikâyesinde çobanın Zühre’yle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip
olması, okuyucunun kafasında “Çobanlar
derin bilgiye sahiptir.” algısının oluşmasına
neden olur. Tahir’i Zühre’nin yanına götürmek için birlikte yola çıkmaları ise çobanların mükemmel yer ve yön bilgisine sahip
oldukları gerçeğini kanıtlamaktadır.

BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE SÜRÜ YÖNETİM ELEMANININ YERİ
Farklı bir açıdan bakınca sürü yönetimi elemanı sürüyü kollayan, doğayı, toplumu ve
yaşamı gözetleyen bir nokta olarak görülmelidir. Özellikle dağ ve tepe gibi yüksek
noktadan bakmak, baktığı alana tamamen
hakim olmak; gördüğü hareketleri yorumlamak noktasında sürü yönetim elemanı
biyolojik kaçakçılığın önlenmesi konusunda faaliyet gösterebilecek en önemli paydaşlardan birisidir.
Biyogüvenlik konularında bilgi sahibi

olan bir sürü yönetimi elemanı, ülkemizin biyolojik değerlerine de koruyuculuk
yapacak ve olası endemik flora/fauna hırsızlığına karşı önlemler alabilecektir. Avcılık, endemik yaban hayvanları ve kuşların
toplanması ve kontrolsüz balıkçılık, tıbbi
bitkilerin sökülmesi süreçlerindeki yetersiz
kontrol ve takipsizlik birçok türün yaşamını
sürdürmesini engelleyen en büyük tehditlerdir. Sürü yönetimi elemanları, Türkiye
biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir

kalkınmanın sağlanması amacıyla oluşturulan Biyogüvenlik Kanunu, Orman Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Orman Kanunu
ve Kara avcılığı yasaları konularında hassasiyetle çalışacak kırsal görevliler olarak
düşünülebilirler.
Meralar, yetiştiriciler tarafından gelecek
nesillere bırakılacak en önemli mirastır.
Meraların daha iyi kullanılması ve doğru
yönetilmesi eğitimli sürü yöneticileri sayesinde gerçekleşecektir.
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SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI, GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SORUMLULUK SAHİBİ AKTÖRLERİN
BAŞINDA GELİR

Hayvanlarda hastalıkların tedavisi, gelişmenin hızlandırılması, verimin ve yemden yararlanmanın artırılması, antiparaziter mücadele amacıyla zaman zaman aşırı dozlarda
ve kontrolsüzce ilaç, vitamin, mineral gibi
maddeler kullanılmaktadır.
Antibiyotik kalıntıları en çok rastlanan kalıntılardır. Antibiyotiklerden streptomisin,
penisilin, oksitetrasiklin ve neomisin en
fazla kalıntı problemi oluşturan ilaçlardır.
Etkin bir gıda güvenliğinin sağlanması için
sahada bilinçsiz antibiyotik kullanımından
kaçınılmalıdır. İlaç kullanıldığı sürece, hayvansal kaynaklı gıdalarda ilaç kalıntıları bulunacaktır; önemli olan kalıntıların sıklığını

ve düzeyini kontrol altında tutmaktır.
Gıdalardaki ilaç kalıntılarına karşı tüketici
sağlığının etkin biçimde korunabilmesi için
her çeşit hayvansal gıdada bulunacak ilaç
kalıntısı çeşitlerinin ve kirlenme düzeylerinin sınırlandırılması son derece önem taşır.
Antibiyotikleri tanımadan ve bu kuralları
göz önünde bulundurmadan kullanılırsa
bazı önemli kötü sonuçları vardır. Bunlar et
ve sütteki kalıntıların insan sağlığına etkisi
ve hayvanda oluşan antibiyotik direncidir.
Bilinçsizce antibiyotik kullanımı başta işletmenin kendisine ve antibiyotik kalıntılı
gıdaları tüketen insanlara zarar vermektedir.
Hayvansal ürünlerde yasal bekletme süre-

lerine titizlikle uyulmalıdır. Yasal bekletme
sürelerine uyulmaması özellikle hayvanların
bakımını yapan kişilerden kaynaklandığından bu konuda en önemli sorumluluk sürü
yönetimi elemanına düşmektedir.
Sürü yönetim elemanı eğitimini aldığı kursun sonunda sürüsü için gıda güvenliği uygulamalarını da öğrenmiş olacaktır. Kursun
sonunda sürü yönetimi elemanı ette ve sütte yasal bekletme sürelerine titizlikle uyması gerektiğini öğrenecek ve uygulayacaktır.
Mümkün olan en az düzeyde ilaç kullanacak, hastalıklardan korunmayı zamanında
yaptıracağı aşılamalarla sağlayacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVANCILIĞIN SAĞLANMASINDA SÜRÜ YÖNETİM ELEMANI
Çobanlar ekonomik ve sosyal güvenceleri
yönünden desteklenmeleri hem çobanlık
mesleği hem de Türkiye küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğinin geleceği açısından da son
derece önemlidir. Meraya dayalı olarak
yapılan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde
çobanlar önemli bir görev üstlenmektedirler. “Sürü Yönetimi Elemanı Benim” Projesi ile sertifikalı çobanlar yetiştirilecektir.
Bu kapsamda nitelikli iş gücüne dönüşen
eğitimli çobanlar ile kırsal kalkınmadaki istihdam sorununun çözümüne ve sürdürülebilir hayvancılığın sağlanmasına katkıda
bulunulacaktır.
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Kahramanmaraş Valiliği Avrupa Birliği Bürosunun organize ettiği Gıda
Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikaları Faslı Müzakereleri Çerçevesinde Yeni Süreç Konulu Seminer KSÜ Cahit
ZARİFOĞLU Konferans Salonunda yapıldı.
Seminere Vali Yardımcısı Dr. Erkan BULGAN,
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan
EMİRALİOĞLU, Avrupa Birliği Bakanlığı, Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Koordinatörü
Şebnem GÜRBÜZ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’nden Cengiz ALPSOY,

Gıda ve Kontrol Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gıda Tarım ve Hayvancılık Uzmanı
Ahmet GÜNGÖR, KSÜ Ziraat Fakültesi Gıda
Bölümü Öğretim Üyeleri, İl , İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü Personelleri,Gıda İşletmecileri,Üniversite Öğrencileri katılmışlardır.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Dr. Erkan BULGAN, 81 ilde kurulan AB, Dış İlişkiler ve
Proje Koordinasyon Merkezi’nin yapısı ve
işleyişine değinerek, Avrupa Birliği sürecinin daha iyi ve doğru anlaşılabilmesi için
yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI
FASLI MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE YENİ SÜREÇ KONULU
SEMİNER YAPILDI

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI
POLİTİKALARI FASLI MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE
YENİ SÜREÇ KONULU SEMİNER YAPILDI
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KAHRAMANMARAŞ’TA VERİMLİ HAYVANCILIK İÇİN
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK PANELİ YAPILDI
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, KSÜ Ziraat Fakültesi ve
Kahramanmaraş Kırmızı Et Üreticileri Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen
“Verimli Hayvancılık İçin Tarımsal Yayım
ve Danışmanlık” paneli KSÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda üreticiler, öğrenciler ve akademik personelin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tevrican DOKUYUCU’nun oturum başkanlığını yaptığı panele, Adana Et
ve Süt Kurumu Müdür Yardımcısı Veteriner
Hekim İbrahim KARAKUZU, İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğünden Veteriner
Hekim Fatih BAŞARAN ve Ziraat Mühendisi Cevat AKGÜN ile özel sektör temsilcisi
Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet TORUN
panelist olarak katıldı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İh52

san EMİRALİOĞLU konuşmasında, bu tür
panellerin üreticiler için faydalı olduğunu,
Bakanlık olarak Et üreticilerini desteklemeye devam edeceklerini ve yapılan destekleme miktarlarının yıldan yıla arttığını
belirtti.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan BAŞ
ise, panele ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve panelin herkes için faydalı olmasını diledi.
Kahramanmaraş Kırmızı Et Üreticileri Birliği
Başkanı Cemalettin ERGÜN, “Birliğimiz yeni
kurulmuş olmasına rağmen, üreticilerimizi
bilgilendirmeye bu tür toplantılarla devam
edeceğiz. Bugün de Verimli Hayvancılık
İçin Tarımsal Yayım ve Danışmanlıkla ilgili
konu uzmanlarının konuşmalarını dinleyeceğiz. Umarım sizler için faydalı olur” şeklinde konuştu.

HAYVANCILIK

ELBİSTAN’DA SİLAJLIK MISIR EKİM ALANLARI ARTIYOR
Son dönemlerde verim ve kalite
yönünden çiftçilerin tarafından
beğeni kazanan slajlık mısır ekim
alanları giderek artıyor.
Türkiyenin en büyük ovalarından birine
sahip olan Kahramanmaraş, Elbistan ova-

sında danelik ve patlak mısırın yanında,
silajlık mısır ekimleri de çiftçiler tarafından
benimsendi.
2014 yılında yaklaşık 9.000 dekar silajlık
mısır ekim alanının olacağı tahmin edilen
Elbistan bir çok tarımsal konuda önde gi-

den ilçelerden birisi. Son yıllarda modern
hayvancılık tesislerinin de kurulması ile tarıma dayalı sanayinin de ilçede gelişeceği
beklenmektedir.

SOYA FASULYESİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
KONUSUNDA ÇİFTÇİLERE BİLGİ VERİLDİ
Soya tarımının İlimizde yaygınlaştırılması için çalışmalar devam
ediyor
Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması,
Araştırma-Yayım-Çiftçi Bağının Güçlendirilmesi Çalışmaları projesi kapsamında Türkoğlu İlçemiz Pınar höyük Köyünde soya
fasulyesi yetiştiriciliği konusunda çiftçi
toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Pınar
Çubukçu ve Zir. Yük. Müh. Ahmet Korhan
Şahar tarafından soya fasulyesi yetiştiriciliği, soyanın kullanım alanları ve slaj yapımı

hakkında çiftçilerimize ve teknik personellere bilgi verildi.
Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü
İhsan EMİRALİOĞLU ‘ Soya tarımının İlimizde yaygınlaştırılması için başlatmış olduğumuz çalışmalara devam ediyoruz’ dedi.
Toplantıya Türkoğlu İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Hayri UYDURAN, İl ve
İlçe Müdürlüğü personelleri ve çok sayıda
çiftçi katıldı.
Eğitim toplantısında çiftçilerin yetiştiricilik,
tohum seçimi, tohum temini gibi soruları
konu uzmanları tarafından cevaplandırıldı.
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SLAJLIK MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ
SLAJLIK MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Hayvan beslemede kullanılan
mısır silajının yapımında kullanılacak mısırın, yetiştirilmesinde
doğru tekniklerin uygulanması önem
taşımaktadır...
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Silaj hayvanların yediği her çeşit yeşil
yemden yapılabilir. Bunun yanı sıra dünyadaki en önemli silaj bitkilerinden birisi;
dane üretimi amacıyla dünyada geniş
alanlarda tarımı yapılması, birim alanda
çok fazla yeşil aksam üretebilmesi, silaj
yapımına uygunluğu, silajının besleme
değerinin ve lezzetinin yüksekliği gibi
nedenlerle mısırdır. İnsanoğlunun kültüre aldığı en eski tarla bitkilerinden biri
olan mısırın silajı tüm dünya ülkelerinde
hayvan beslemede oldukça geniş ölçüde
kullanılmaktadır. Ülkemizde Karadeniz,
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu

bölgelerinde sulanabilen alanlarda başarı
ile yetiştirilen mısır bitkisi, Doğu Anadolu
ve Marmara Bölgesinin bazı kesimlerinde
de yetişebilmektedir. Silaj yapılarak değerlendirildiğinde bu bitkinin tüm toprak
üstü aksamlarından yararlanılmış olur.
Ayrıca diğer silajlık ürünlere oranla işçiliği azdır. Mısır çeşitleri içinde dane ve sap
verimi yüksek herhangi biri silajlık olarak
yetiştirilebilir.
Diğer tarla bitkilerinde olduğu gibi silajlık
mısır tarımında da yüksek verim almanın
en önemli yolu, doğru yetiştirme tekniklerini uygulamaktır. Örneğin çeşit seçiminde yapılan bir hata, diğer yetiştirme
teknikleri ile giderilemez. Bu nedenle çeşit seçiminden hasada kadar tüm yetiştirme tekniklerinin eksiksiz olarak bilinmesi
ve uygulanması şarttır.
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Mısır silajının sindirilebilirlik değeri bitki
bölümüne göre en yüksekten düşüğe
doğru tanesi, yaprakları, kabuğu, koçanı
ve sap kısmı şeklinde sıralanabilir. Mısır
varyeteleri arasındaki farklılıklar silaj yemine de yansımaktadır. Besin maddeleri
açısından saptanan farklılıklar daha çok
selüloz ve protein miktarında olmaktadır.
Çeşit seçiminde özellikle tek melez çeşitlere öncelik verilmeli, bunu sırası ile üçlü
melez ve çift melez çeşitler izlemelidir. Tek
melezlerin hem tane hem de yeşil ot verimleri üçlü melez ve çift melezlere göre
daha yüksektir. Ancak çeşit seçiminde
tek kriter melez özelliği değildir. Aynı zamanda çeşitli bitkisel özellikler de dikkate

alınmalıdır. Bitki boyu yüksek, kalın saplı
ve dik yapraklı bitkiler tercih edilebilir.
Çeşit seçiminden sonra en önemli aşama
toprak hazırlığı ve ekimdir. Eğer I. ürün
ekim planlanıyorsa, toprak sonbaharda
derin sürülür, ilkbaharda yüzlek sürüm ve
tapan yapılır sonra ekim gerçekleştirilir.
Eğer ikinci ürün ekim yapılacaksa, öncü
bitki anızının mümkünse az bırakılması
toprak hazırlığını kolaylaştırabilir. En çok
uygulanan toprak hazırlığı sistemi yüzlek
sürüm, tapan, ekim ve sulamadır. Bu şekilde bir ekim ile çıkışlar erken sağlanmış
olur.
Tohum iriliğine bağlı olarak dekara 2-2.5
kg tohumluk kullanılmalıdır. Tane mısır

üretiminde dekarda 8-9 bin adet bitki
olacak şekilde ekim yapılırken, silajlık mısır üretiminde bu rakam 12-14 bin bitki/
da olacak şekilde arttırılmalıdır. Aşırı bitki
sıklığında bitkilerin olgunlaşması gecikir
ve tane tutma azaldığı için silajın tane
içeriği de azalmış olur. Ekim sırasında,
silajın besin değerini artırmak için soya
gibi bir baklagil ile karışık olarak ekilmesi
de mümkündür. Silajlık mısırda en uygun
ekim derinliği küçük tohumluklarda 3 cm,
iri tohumluklarda ise 5 cm civarındadır.
Kaynak
http://hayvancilikakademisi.com
Alıntı Hayvancılık Akademisi

KUDUZ VAKALARINA KARŞI YABANİ HAYVANLARA YEM BIRAKILIYOR
Afşin ilçesinde kuduz vakalarına karşı yabani hayvanlara yem
bırakılıyor.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
hayvanların aşılama amaçlı yemesi için
dağlara aşı yemleri atmaya başladı.
Afşin Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür
Yardımcısı Abdulkadir ASLAN çalışma

hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.
ASLAN, “Hayatımızı tehdit eden kuduz
hastalığından kurtulmak için Bakanlığımız ülkemiz genelinde ilaçlama seferberliği başlattı. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ımızın genelinde Eylül ayı içerisinde
kuduzun yayılmasına sebep olan tilkilerin
dolaşabilecekleri alanlara aşı yemleri atılacak, aşı yemleriyle kuduz hastalığının
hayvanlar arasında yayılması önlenmiş,
bu sayede hastalığın insanlara da bulaşma riskini azaltmış olacağız.” dedi.
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KAHRAMANMARAŞLI ÜRETİCİLER
AKSARAYDA EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü olarak,
İlimizde hayvancılıkla uğraşan
çiftçilerimize bilgi düzeylerini yükseltmek
amacıyla Aksaray ilinde bulunan, Aksaray
Üniversitesi, Bakanlığımız ve Sütaş arasındaki eğitim işbirliği protokolü çerçevesinde hizmet veren Sütaş Uygulamalı Hayvancılık Eğitim Merkezinde 4 gün süreli
uygulamalı eğitim verilmiştir. Eğitimin tamamlanmasından sonra, tarımsal kalkın-
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ma kooperatiflerinin ortaklarına sunduğu
hizmetleri ve aile işletmeciliği şeklinde
yarı açık sistem ahırlarda yapılan hayvancılığı da yerinde incelemek amacıyla 1 günlük teknik gezi tertip edilmiştir. Eğitime
Göksun ilçesi Süt Üreticileri Birlik Başkanı,
Elbistan İlçesi Çiçek köyü TKK Başkanı ve
ortakları, Çatova TKK başkan ve ortakları,
Andırın Geben Kasabası TKK ortaklarından
olmak üzere toplam 22 çiftçi katılmıştır.

Eğitimde hayvan barınakları, açık ve yarı açık
ahırların üstünlükleri, hayvan refahı için gerekli olan şartlar, ahır hijyeni, hayvanlarda
tırnak bakımı ve sağlığı, buzağıların, gebe düvelerin, sağmal hayvanların ve besilik erkek
danaların beslenmesi, rasyon hazırlanması,
hayvanlarda doğum ve sonrası bakım, hayvan sağlığını etkileyen çevre faktörleri,hayvan
hastalıkları,bulaşıcı hastalıklar ve koruyucu
aşılamalar, sağım ve sağım hijyeni, süt kalitesinin artırılması için alınması gereken önlemler,
hayvanlarda kızgınlık, suni tohumlama, yem
bitkisi yetiştiriciliğinden yonca, silajlık mısır,
yem bitkisi yetiştiriciliği, kaliteli silaj yapımında dikkat edilecek şeyler, karlı hayvancılık için
alınması gereken tedbirler, Bakanlıkça verilen
hayvancılık destekleri, desteklerden azami bir
şekilde faydalanmanın yolları, çiftçilerin teşkilatlanması konularında verilen her eğitimlerden sonra 50 başlık uygulama çiftliğinde
tatbikat yaptırılmıştır.
Eğitimin sonunda sınav yapılmış sınavda başarılı olan çiftçilerimize sertifikaları verilmiştir.
Üreticilerimiz açısında çok verimli geçen
eğitim ve incelemelerden sonra grup,
Kahramanmaraş’a dönmek üzere Aksaray’dan ayrılmıştır.

ROPORTAJ

KAHRAMANMARAŞ’LI YATIRIMCI
YENİ SÜT İŞLETMESİNİ HAYATA
GEÇİRDİ

Ömer Bey, IPARD programı ve desteklerimiz hakkında görüşleriniz nelerdir?
IPARD programı özellikle kırsal alandaki
ekonomik ve sosyal hayatı geliştirmek,
sürdürülebilir küçük ve orta ölçekli işletmelerin sayısını arttırmak ve mevcut işletmeleri daha verimli ve karlı hale getirebilmek için hazırlanmış geniş kapsamlı bir
program. Genel anlamda ülkemize ciddi
katkılar sağlayacağını tarım ve hayvancılığın AB standartlarında yapılmasının önünü açacağını düşünüyorum. Ülkemizin
mevcut altyapısı göz önünde bulundurularak gerekli iyileştirmelerin yapılması
durumunda çok daha faydalı olacağını
da belirtmek isterim. İlk günden bugüne
yapılan iyileştirmelerde bir yatırımcı olarak bizi ziyadesiyle memnun etmekte ve
ümitkar olmamıza vesile olmaktadır.
Projelerinizi kendiniz mi gerçekleştirdiniz?
Destek aldığımız çağrı 5.1’ inci çağrı döneminde projemizi kendimiz hazırladık.
Yorucu gecen bu sürecin ardından çok
şükür projemizi tamamlayarak faaliyete
başladık.
Kurumumuzun bu süreçte tavrını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

hakkında söylenecek çok şey var. Başvurumuzdan itibaren destek aldığımız tarihe kadar başta İl koordinatörümüz Ömer
Süha Bey olmak üzere güvenlik görevlilerine kadar kurumda çalışan her birey projemizin tamamlanmasında pay sahibidir.
Hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum.
Şunu da ifade etmek isterim ki İl koordinatörlüğünüzün bu gayreti olmasaydı
zannediyorum bu projeler hayata geçmezdi.
IPARD programı kapsamında ne kadar
destek aldınız? Yatırımınızı kendi öz
kaynaklarınızla mı yaptınız? Almış olduğunuz desteğin işletmeniz üzerinde
nasıl etkileri oldu?
Projemizin toplam tutarı 2 milyon lira civarındaydı. Uygun harcama tutarı olan
1.36 milyon liranın yaklaşık 880 bin lirasını
destek olarak aldık. Projemizi yatırım süresinin kısa olmasının avantajı ile öz kaynağımız ile finanse ettik. Destek ödemesinin
de kısa sürede yapılması bizi ayrıca memnun etti tabii. Modern hayvancılık işletmelerinin ciddi yatırım maliyetleri oluyor
malum. Şahıs işletmesi şeklinde 3 yıldır
faaliyet gösterdiğimiz sektörde tamamladığımız yatırımı uzun zamandır planlamaktaydık. Bu destek vesilesiyle planlarımızı hayata geçirme fırsatımız oldu. Ciddi
yatırımcılar için gereken büyük bir imkânın sağlandığını düşünüyorum.
Tekrar başvuru yapmayı düşünüyor musunuz?
Su anda incelenmekte olan bir başvurumuz daha var. Bundan sonra ki süreçte de
projelerimiz devam edecek inşallah.

Röportaj
Muhammed AKGÜN
Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam Dergisi

KAHRAMANMARAŞLI YATIRIMCI
YENİ SÜT İŞLETMESİNİ HAYATA
GEÇİRDİ

Kahramanmaraşlı genç yatırımcı Ömer Alaybeyoğlu IPARD
Programı hibesi kullanarak 300
sağmal küçükbaş yeni bir süt işletmesi
kurdu. Programdan %65 oranında hibe
alan Ömer Alaybeyoğlu gelecekte de limitler dahilinde TKDK hibeleriyle yeniş
işletmeler kurmayı hedefliyor.

TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü
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Başvuru yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olacaktır?
İlk tavsiyem ciddi yatırımcıların başvurmasıdır. Her şeyin Kurumun istediği kriterlere göre hazırlanması gerekiyor. Bu
ilk bakışta kötü bir şey gibi görünse de
aslında Kurum böylelikle ciddi yatırımcıları bilgilendirmiş ve yatırımlarının sağlıklı gerçekleşmesini sağlamış oluyor. Bu
işi ciddi olarak yapacak yatırımcılarında
önü açılmış oluyor. Her adımda kurum
ile görüşerek olası hataları meydana
gelmeden önlemekte bir diğer tavsiyem
olabilir.
Özetle ülkemizde geri kalmış hayvancılık sektörü için eşi zor bulunur bir imkân
olan bu desteklerden mümkün olduğunca çok yatırımcımız yararlanmalıdır.
Kurumun İl Koordinatörlüklerinden gerekli her türlü bilgiyi ve desteği göreceklerinden hiç şüpheleri olmasın.
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ÇAĞLAYANCERİT’TE AB STANDARTLARINDA YATIRIM
Yaşamının büyük bölümünü kamuda
yöneticilik yaparak tamamladıktan sonra emeklilik günlerini de “İşleyen demir
ışıldar” atasözündeki gibi çalışarak üretim
sektörüne geçmeyi planlayan girişimci
Uyan yatırımı ve IPARD Programı hibe desteği konusundaki görüşlerini şöyle bildirdi:
“Kamu görevlisi olarak hizmetimi tamamladıktan sonra çocuklarımla birlikte ilimiz
ekonomisine katma değer sağlamak için
kendi işimizin patronu olmaya karar verdik’
dedi.

TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğüne 2. Başvuru Çağrı döneminde ilk projesini sunan İbrahim UYAN, 250 Baş
Kapasiteli Et Sığırcılığı işletmesinde AB standartlarında üretim
gerçekleştiriyor. İlk projesinde 559.189,56
lira yatırım bedelli projeye %60 oranında

ödenen hibe desteği 335.513 lira olarak
gerçekleşti.
Besi çiftliği sahibi İbrahim Uyan, projeyi
sundukları 2. Çağrı döneminden itibaren
proje hazırlama sürecinde ciddi bir mesai
harcadıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını belirtti.

PAZARCIK’TA MEYVE ve SEBZE ÜRÜNLERİNDE ARTIK
HASAT KAYBI YAŞANMAYACAK
Program, okunan mevlit ve bereket duaları
ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından
kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

IPARD (Kırsal Kalkınma) Programı kapsamında TKDK’ya Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi
ve Pazarlanması yatırım başlığı kapsamında
soğuk hava deposu yatırımı için projesini
sunan Samioğulları Gıda Tarım Akaryakıt Yatırım Ltd. Şti.’ne ait işletme törenle açıldı.

Dr. Sıtkı GÜVENÇ, Pazarcık Kaymakamı Dr.
Mehmet BOZTEPE, Pazarcık Belediye Başkanımız Yakup Hamdi BOZDAĞ, TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Dr. Ömer Süha
USLU, Pazarcık İlçesi mülki amirleri, sektör
temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Pazarcık ilçemizde gerçekleştirildi.

Açılış törenine Kahramanmaraş Milletvekili
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SIĞIRLARDA NÖDÜLER EKZANTEMİ İLE İLGİLİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenen, numune alma ve gönderme ile Lumpy Skin Hastalığı (Afrika
Hastalığı) hakkında eğitim toplantısına
katılan İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimlere, Adana Veteriner
Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü elemanları tarafından eğitim verildi.

talığı ve sahada karşılaşılan bazı hastalıklardan, laboratuar teşhisi gerektiren
hastalıklarda numunenin alınması ve
laboratuara gönderilmesi ile ilgili bilgi verildi. Yapılan eğitim toplantısında,
Lumpy Skin Hastalığı ile ilgili olarak, ülkemizde ihbarı mecbur hastalıklar listesinde yer alan Afrika kökenli bir hastalık
olduğu anlatıldı.

Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleşen eğitime, İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar ile Adana
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Müdür Yardımcısı
Mehmet MİROĞLU ve Numune Kabul
ve Raporlama Birim Şefi Harun AKILLI
katıldı.
Ülkemizde yeni görülen ve ilimizde de
görülmeye başlayan Lumpy Skin Has-

NÖDÜLER EKZANTEMİNİN BELİRTİLERİ
Bu hastalığın belirtisi olarak hayvan derisi üzerinde şişkinlikler görülür. Aynı
şişlikler iç organlarda da oluşur. Sütün
birdenbire azalması, şiddetli düşkünlük
hali, gebelerde yavru atma, hızla zayıflama, topallık ile kendini gösterir. Hastalık sokucu sineklerle bulaştırılır. Doğrudan temas da bulaşma yoludur. Ağız
ve burundan gelen akıntılarla veya süt
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ile temas bulaşma kaynağı olabilirse de
hastalığın sokucu, kan emici sineklerle
bulaşması başlıca yayılma yoludur.
Hastalığın tedavisi yoktur. İkincil enfeksiyonlar için antibiyotik kullanılabilir. Uzun bir süre içerisinde tedavi
mümkündür. Hastalıktan korunma için
iki yöntem vardır. Birincisi sineklerle
mücadele, ikincisi ise aşılamadır. Afrika
ülkelerinin birçoğunda, Güney Afrika,
Etiyopya, Mısır, Namibya, Kenya, Zimbabwe gibi ülkelerde aşısı vardır.
Hastalıktan korunmada bilinen tüm biyogüvenlik uygulamaları tamamen yerine getirilmelidir. Örneğin; hayvan nakillerinin kontrol altına alınması, karantina,
temizlik, dezenfeksiyon, hastalıktan dolayı kesilen hayvanların imhası gibi önlemler ihmal edilmemelidir.

HAYVANCILIK

KAHRAMANMARAŞ MERKEZ KIRMIZI ET
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
Yunus Ceren

Kahramanmaraş KETBİR Başkanı

Dünya nüfusu FAO’nun projeksiyonlarına
göre 2025 yıında 8.7 milyar, 2050 yılında 9.3
milyar olacağı öngörülmektedir. Artan dünya nüfusu gıda ürünlerini her geçen gün
daha çok stratejik konuma getirmekte olup,
artan nüfusun güvenli ve sağlıklı bir biçimde
beslenmesi giderek daha da önemli olmaktadır.
Kırmızı et yüksek kalitede esansiyel amino
grup asit içeren protein, demir ve çinko
yönünden zengindir. Gıdalardan alınan demirin sindirilmesine yardımcıdır. B grubu vitaminler için zengin bir kaynaktır. Dolayısıyla
toplumda yaygın olarak görülen beslenme
yetersizliklerini büyük ölçüde azaltabilmektedir.
Günlük alınması gereken protein miktarı erişkin bir erkekte 55 gr., kadında ise 45
gr’dır. Bu miktar hastalık ve yüksek aktivite
gibi durumlarda artabilmektedir. Gelişme

çağındakilerin hayvansal proteinlere ihtiyacı
fazladır. Belirtilen miktardaki protein yüksek
kaliteli ve sindirilebilir olmalıdır. Hayvansal
proteinlerin% 75’inden, bitkisel proteinlerin% 50’sinden faydalanılabilir. Bu kapsamda
hayvansal gıdaların içerdiği protein bitkisel
gıdalara kıyasla çok daha kalitelidir. Kırmızı
et en değerli hayvansal protein kaynağıdır.
Et kan yapar ve kansızlığı önler. Bedeni canlı
ve güçlü kılar. Zihinsel gelişmeyi sağlar. Şişmanlığı önler.

Kırmızı etin insan sağlığı bakımından önemi dikkate alındığında ülkemiz insanın et
ihtiyacının karşılanması oldukça önemlidir.
Ülkemizdeki 77 milyon insanımızın ve her
yıl ülkemize gelen 30 milyon turistimizin yıllık et ihtiyacı 1 milyon ton civarındadır. Bu
nedenle ülkemizde besicilik her geçen gün
daha da önemli bir sektör haline gelmiştir.
Üreticilerimiz Kırmızı Et Üreticileri Birliği çatısında örgütlenmeleri üreticilerin sorunlarının çözülmesi ve ülkemizin et ihtiyacının
sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılanması
bakımından oldukça önemlidir.

Dünya nüfusunun hızla artmasına karşın
gıda üretim artış hızının kısıtlı kalması nedeniyle dünya ülkeleri kendi nüfuslarını beslemek için tarım ve hayvancılığa önemli destekler vermektedirler. Ülkemizde de tarım
ve hayvancılığa bütçe olanakları ölçüsünde
destekler verilmektedir. Bu destekler üretici
birlikleri aracılığıyla dağıtılmaktadır. Örgütlü
üreticimiz geçen yıl Kahramanmaraş ili KETBİR aracılığıyla 4.743 adet erkek dana kestirmiş, 1.261.180.800 Kğ. sağlıklı et üretmiş
olup, bunun karşılığında 948.600,00 TL destekleme almıştır. buna karşın ödemiş olduğu KDV, stopaj ve kesintilerle ülkemiz ekonomisine 18.972,00 TL destek sağlamıştır. Bu
desteklerin devam ettirilmesi ülkemizdeki
kırmız et ihtiyacının ve üretici birliklerin varlığının sürdürülebilir bir biçimde sağlanması
bakımından oldukça önemlidir. Bu desteklerin devlet politikası olarak benimsenmesi ve
hükümetlerin tercihine bırakılmaması ülkemiz hayvancılığı ve sağlıklı bir nesil için bir
zorunluluk haline gelmiştir.
Yeterli ve güvenilir gıda, sağlıklı bir toplum diliyorum.
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KSÜ TARAFINDAN YULAF
ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ

KSÜ TARAFINDAN YULAF
ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ
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Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Ziraat Fakültesinde
geliştirilen Yulaf çeşidi erkencilik
özelliği sayesinde kuraktan kaçarak diğer çeşitler 100-250 kg/da verim verirken
yaklaşık 400 kg/da verime sahip olmuştur.

ci bir çeşit geliştirmiştir. Yulaf çeşidinin
en büyük özelliği erkenciliği sayesinde
kuraktan kaçınarak verimde bir azalma
olmamasıdır. Bununla birlikte, erkenciliği
sayesinde ikinci ürün yetiştiriciliği için bulunmaz bir fırsat sunmaktadır.

Yulaf serin iklim tahılları içerisinde yüksek
yağ içeriği ve protein oranı bakımından
öne çıkan bir bitkidir. Ülkemizde yulaf
son yıllarda sağlıklı yaşam diyetlerinde
yer aldığı için popüler olmaya başlamıştır.
Ülkemizde işlenen yulafların birçoğu ithal
edilmektedir. Bunun en büyük sebebi ise
bölgelerimize uyumlu, yüksek verimli çeşitlerin geliştirilememiş olmasıdır. Ancak,
son yıllarda, Ziraat Fakülteleri, Araştırma
Enstitüleri ve Özel Tohumculuk Firmaları
yulaf araştırmalarına yönelmiştir. Bunun
sonucu olarak son iki yılda ülkemizde tescilli yulaf çeşitleri sayısı oldukça artmıştır.

Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ziya
DUMLUPINAR ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirilen yulaf çeşidine Kahramanmaraş Milli Mücadelesinde öne çıkan
Milli Mücadele Kahramanı “Arslanbey” in
ismi verilmiştir.
2013-2014 yılında Kahramanmaraş ve
Adana çevrelerinde yürütülen yağmura bağımlı olarak (sulama yapmaksızın)
yürütülen denemeler sonucunda diğer
çeşitler kuraktan etkilenip 100-250 kg/
da verim verirken, Arslanbey çeşidi 400
kg a yakın verim vermiştir. Bu özelliği sayesinde ülkemiz tarım alanlarından yazlık
kuşakta veya kışlık bölgelerde yaz ekimlerinde kendisine önemli miktarda ekim
alanı bulacağı düşünülmektedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi
Ziraat Fakültesi de yürüttüğü yulaf ıslah
çalışmaları sonucunda oldukça erken-

YÖRESEL ÜRÜN

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLİMİZDE SARIÇELTİK TARIMI
PİRİNCİN HASI KAHRAMANMARAŞ SARI ÇELTİK
Erdem BAĞCI
Editör

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Tadı ve lezzeti ile yerli pirinci seven insanların damak zevkine
hitap eden sarı çeltik Kahramanmaraş ve çevresinde yetiştirilen, az bulunan özel bir pirinç çeşididir. Rengi hafif
sarımtırak olduğu için sarı çeltik adını
almıştır. Tadı bakımından Ülkemizde tercih edilen en lezzetli pirinçlerden birisidir. Kahramanmaraş’ın yemek kültürüne
özgü çeşitli pilavların vazgeçilmez malzemesidir. Bu sayımızda sarı çeltiğin kısa
bir hikâyesini paylaştık.

meydana gelir. İçeriğinde bol miktarda nişasta ve vitaminler vardır. Çeltik tek yıllık bir
bitki olup çok sıcak bölgelerde iki yıllık da
olabilir. Bol su içinde yetişen çeltiğin, dik
taneleri olgunlaşınca eğik olur.
Kahramanmaraş ta 1980’ li yıllara kadar
yoğun olarak merkez, ova köylerinde ve
pazarcık ilçesinde yetiştiriciliği yapılan sarı
çeltik, devreye giren yeni ve daha verimli
tohumların kullanılması ile birlikte, bu çeşitlerle rekabet edemez hale gelerek üretimden çekilmiştir.

Bütün dünyada çok yaygın bir şekilde
kullanılan pirinç özellikle Asya ülkelerinde halkın başlıca gıdasını teşkil eder. Uzak
doğu ülkelerinde kutsal bir ürün sayıldığı
için yetiştirilmesi ve toplanması sırasında
dini törenler tertiplenir. Yunanistan ve Roma’da önce ilaç olarak yetiştirilmiş, besin
olarak faydası daha sonra anlaşılmıştır.

Bu süre zarfında sarı çeltik tohumunu muhafaza eden, tohumun yok olmaması için
büyük bir özen ve itina gösteren, örnek
çiftçilerimizden Mehmet Ökkeş BAYAZIT
her yıl bir miktar tohumu kendi arazisinde
ekerek tohumun bu günlere kadar gelmesini sağlamıştır.

Pirinç buğdaygiller familyasından; sıcak
bölgelerde yetiştirilen bir bitkidir. Her başakçığında bir çiçek olur ve tanesi burada

Son birkaç yıldır ilimizde tarımsal yatırımlara hız veren Kipaş-Han Bey Tarım İşletmeleri A.Ş tarafından sarı çeltik tohumu temin

edilip, 15 dekar alanda deneme amaçlı,
damlama sulama sistemi kullanılarak çeltik
ekimi yapılmıştır. Deneme sonuçlarından
memnun kalan Kipaş-Han Bey Tarım İşletmeleri A.Ş. önümüzdeki üretim sezonunda
ekim alanını 100 dekar alana çıkarmayı ve
paketleme tesisi kurmayı planlıyor.
Yerel bir ürün olan sarı çeltik, bu konuda
çalışan akademisyenlerinde dikkatini çekmiş ve çeşitli araştırma çalışmalarına konu
olmuştur. Son olarak 2011 yılında ege üniversitesinden ilimizi ziyaret eden Prof. Dr.
Nevin ERYÜCE de numune tohum alarak,
sarı çeltik ile ilgili çalışmalara başlamıştır.
Bu gelişmeler bize sarı çeltiğin yeniden
tadı ve lezzeti ile yerel ve ulusal düzeyde
aranan bir ürün olma ihtimalinin yakın olduğunu düşündürüyor.
Kahramanraşta yetişen sarı çeltiğin yeniden eski günlerine dönmesine temennisi ile…
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HANGİ BALIK HANGİ
MEVSİMDE YENİR?

Her balığı her mevsim bulamadığınız gibi, hepsinin tutulma
mevsimi ve lezzetli oldukları
zamanlar farklıdır. İşte aylara göre balığı ne zaman bulabileceğinizin kısa bir
listesi.
Ocak
Uskumru, lüfer, palamut, istavrit lezzetini
korur. Kefal ve hamsi tam yağlı durumdadır.
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Çinekop, kofana ve mezgit ise pazarlarda
kolayca bulunur. Tekir ve kırlangıç; bolca
avlanır. Barbunya, kılıç ve mercan az tutulur.
Şubat
Şubatta başlayan kalkan mevsimi, mayıs
ayı sonuna kadar devam eder. Tekir bolca
çıkar.
Uskumru, lüfer, palamut ise yağını kaybetmeye başlar. Gümüş balığı ve kefal
lezzetle yenir.

Mart
Kefal, levrek ve kalkanın en lezzetli zamanıdır. Uskumru çiroz olmaya yüz tutmuştur; tavası ve pilakisi yapılabilir. Gümüş
balığı fazlaca çıkmaya başlar. Lüfer ve palamut yağını
kaybettiğinden, sadece tava ve pilaki yapılmaya elverişlidir. Kofananın ise ızgarası
olur. Tekir lezzetlidir.

SU ÜRÜNLERİ

SAĞLIK İÇİN BALIK

Üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkede yaşamanın en büyük keyfi deniz balığına her
an ulaşabiliyor olmamızdır. Hamsi, sardalya, barbun, uskumru, palamut, gümüş,
kabuklu deniz ürünleri gibi birçok balık
çeşidini taze taze tüketebiliyoruz. Ancak
ülkemizde balık tüketimi nüfusa göre yok
denecek kadar azdır. Türkiye’de yıllık kişi
başına 30 kg tavuk, 27 kg kırmızı et ve 8
kg balık tüketiliyor. Bu verilere göre Japonya’ya göre 10 kat daha az balık tüketiyoruz. Avrupa’da kişi başı yaklaşık 30 kg
balık tüketimi söz konusuyken, ABD’ de 26
kg civarındadır. Peki yılda kişi başı 75-80
kilogram balık tüketimi olan Japonya, kalabalık nüfusuna rağmen balık ihtiyacının
nasıl karşılıyor?
2008’de Japonya’ya 113 milyon dolarlık
orkinos ihracatı yapan Türkiye, Akdeniz
genelindeki orkinos üretiminin üçte birini gerçekleştirmektedir. Türk üreticilerin
Japon piyasasının yüzde 20’sine hakim oldukları biliniyor. Avrupa’daki her dört çipura ve levrekten biri Türkiye’den gidiyor. Hal
böyle olunca ise ülkemizde balık tüketimi,
fiyatların yüksekliğine bağlı olarak azalıyor; kalp hastalıkları, merkezi sinir sistemi

hastalıkları ve obezite artıyor. Oysa daha
sağlıklı nesiller için daha sık balık tüketmememiz gerekmektedir.
Tüm bunların yanı sıra su ürünleri üreticileri dış ülkelere ihracatın yanında, iç pazardaki tüketimin nasıl artırılacağına yönelik
araştırmalar ve pazar araştırmaları da yaparken, ortaya konan çözüm yolları genelde şu görüşleri içeriyor:
• Su ürünlerinin, sağlık açısından hayvansal
kaynaklı diğer ürünlere olan avantajlarını
insanlara anlatmak, bunun için hekimler,
diyetisyenler ve halk sağlığı ile ilgili diğer
birimlerin ortak çalışmalar yapması yoluyla, kırmızı et tüketiminin yerine beyaz et
tüketimi teşvik edilmeli.
• Halkın genel olarak tükettiği balık türleri
dışında, diğer su ürünlerinin halka tanıtılması ve bu türlerin tüketilmesi yönünde
görsel ve yazılı reklam yapılmalı ve medyanın diğer kanalları kullanılmalı.
• İlk ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin su ürünlerini tanıması ve tüketmesini
sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütülüp, ders kitaplarında
ve dergilerinde gerekli bilgi ve tanıtım yapılmalı. Orta öğretim kurumlarında gıdalar
ve sağlıklı beslenme konuları ders olarak
okutulmalı, bu yolla hem su ürünlerine ilgi
küçük yaşlarda artırılmalı, hem de çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmalı.
• Sportif balık avcılığı yoluyla insanlar balık
tüketimine özendirilmeli.
• Özellikle balık tüketiminin çok düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da
tüketimi arttırmak için yerel yönetimler
ve diğer bölgesel kurum ve kuruluşlarla
bulundukları yöredeki halkın su ürünlerine
olan ilgisini çekecek tanıtıcı ve özendirici
faaliyetler yapılmalı.

Mehmet AKKAYA
Su Ürünleri Mühendisi
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

SAĞLIK İÇİN BALIK

Türkiye’ nin 8.333 km’lik kıyı şeridi
vardır. Ayrıca üç bir yanı denizlerle
çevirili ve 177.714 km uzunluğunda nehirleri bulunmaktadır. Deniz ve içsu
kaynaklarımızın toplam yüzey alanı yaklaşık 25 milyon hektardır; bu rakam Türkiye’deki toplam tarım alanlarına yakındır. Bu
nedenle balıkçılık kaynaklarının etkin ve
verimli kullanılması son derece önemlidir.
Fakat tüm bunlara rağmen ülkemizdeki
kişi başı yıllık balık tüketim miktarı sadece 8 kilogramdır. Oysa sağlıklı kalmak için
haftada en az üç öğün balık tüketmemiz
gerekmektedir.
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• Su ürünleri tüketiminin arttırılması için
elde edilen ürün iyi kalitede olmalı ve ürünün her zaman, bütün bölgelere ulaştırılması yönünde pazar ağı oluşturulmalı.
• İç bölgelerdeki yetiştiricilik potansiyeli
devreye sokularak girişimcilerin yetiştiriciliğe teşvik edilip üretimin arttırılması.
• Frigorifik nakliye ağının genişletilmesiyle
avlama sezonunda deniz ürünlerinin iç bölgelere ulaştırılması sağlanması,
• Su ürünleri tüketim alışkanlıklarının çeşitlendirilerek taze tüketimden işlenmiş ürünlere geçiş sağlanmalı,
• Av sezonunda bol olan türlerin av sezonu
dışında da bulunabilmeleri için soğuk zincirin tam olarak kurulması,
• Ayrıca işleme sektörünün genişlemesi, çeşitliliğin arttırılması ve mevcutların kapasite
kullanım oranlarını yükselterek maliyeti düşürmeleri gerekmektedir, görüşleri hakimdir.
PEKİ BALIK NEDEN YARARLIDIR?
Balık hayvansal kaynaklı proteinler arasında
en zengin ve sağlıklı olanıdır.
Örneğin:
1- Özellikle protein, D vitamini, OMEGA-3
ve eser elementler (vücutta çok az bulunup
vücuda çok faydalı maddeler) açısından
mükemmel besin kaynağıdır.
2- İçerdiği fosfor, sülfür, vanadyum gibi mineraller sayesinde büyümeyi ve dokuların
iyileşmesini sağlar.
3- Sağlıklı dişetleri ve diş yapısı oluşmasına
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yardımcı olur.
4- Cilt rengini güzelleştirir.
5- Saçların daha dayanıklı olmasını sağlar.
6- Bakteriyel enfeksiyonlarda mücadeleye
katkıda bulunur.
7- Kandaki kolestrolü düzenleyici etkisiyle
kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar.
8- Nişasta ve yağların parçalanarak vücutta
kullanılmasına yardım eder.
9- Eklem sağlığına faydalıdır.
10- Şeker hastalarının tedavisinde kullanılır.
11- Depresyon ve şizofreni belirtilerini hafifletir.
12- Yanık tedavisinde faydası vardır.
13- Migren hastalarında faydası kanıtlanmıştır.
14- Glokom (göz içinde basınç artması nedeniyle meydan gelen körlük) tedavisinde
faydası vardır.
Bu listeyi uzatabiliriz. Ancak listede çok
önemli bir madde vardır ki o da OMEGA 3
tür. Balık, en önemli Omega-3 kaynağıdır.
Omega-3 yağ asidi, vücut için gerekli olup
insan vücudunda üretilemez. İnsan beslenmesinde yer alan önemli omega-3 bağı
ihtiva eden yağ asitleri olarak alfa linolenik
asit, eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) sayılabilir.
Vücudun omega-3 yağ asidine ihtiyacı
daha anne karnında başlar, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık boyunca bu ihtiyaç devam eder.
Omega-3 yağ asitleri sayesinde;

-Trigliseritler ve kolestrol düşer, böylece
ateroskleroz ve buna bağlı kalp hastalıkları,
kalp krizi ve akut inme riski azalır.
-Bağışıklık sistemi güçlenir.
-Kansere karşı koruma sağlanır.
-Beyin, retina, sperm, cilt hücreleri güçlenir.
-İnsülin kullanımı artar (diyabet için faydalıdır).
-Kanı inceltir ve akışını kolaylaştırır, kanın
pıhtılaşmasını önler.
-Yangı önleyici etkisiyle romatizmal hastalıklara karşı koruma sağlar.
Anne-bebek sağlığında rolü
Omega-3 yağ asitleri, anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimine aşağıdaki şekilde
yardımcı olabilir:
-Bebeğin beyin ve retina gelişimini destekler.
-Erken doğum riskini azaltır.
-Hamilelik süresinin ve bebeğin doğum
ağırlığının arttırılmasını sağlar.
-Doğum sonrası depresyonundan korunmasını sağlar.
-Omega-3 yağ asitleri ayrıca çocuğun matematiksel zekasının geliştirilmesine, okuma, telaffuz, ve yazma becerisinin arttırılmasına yardımcı olur.
Zihin sağlığında rolü
Omega-3 yağ asidinin beyin ve sinir sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasındaki etkileri
yapılan pek çok araştırmada ortaya koymuştur.

HAYVANCILIK

Omega-3, beyin ve sinir sistemine başlıca
aşağıdaki şekillerde yardımcı olur;
-Depresyon tedavisinin destekler.
-Bunama ve Alzheimer hastalığı riskinin
azaltılmasına yardımcı olur.
-Ruh hali, konsantrasyon, bellek, dikkat ve
davranış bozukluklarına karşı yardımcı olur.
-Saldırganlık azaltmaya ve sakinleştirmeye
yardımcı olur.
-Mizaç, tepkisellik ve kişilik üzerinde olumlu
etkisi vardır.
Göz sağlığında rolü
-Yüksek doz omega-3 alımı gözde yaşa
bağlı olarak gelişen sarı nokta hasarları
(Glokom) riskini önleyebilmektedir. Omega-3 yağ asitleri eksikliğinde, retinada görme fonksiyonunun azaldığı tespit edilmiştir.
Kemik-eklem sağlığında rolü
EPA ve DHA’nın antienflamatuar etkisi vardır, ayrıca kas iskelet sistemi ve bağışıklık
sistemi üzerinde faydalı etkileri bulunmaktadır. Omega-3 kemik ve eklem sağlığında
başlıca aşağıdaki şekillerde yardımcı olabilir.
-Kemiklerde kalsiyum toplanmasına destek
olarak güçlenmelerini sağlar.
-Eklem iltihabı ve kıkırdağa zarar veren enzim aktivitesini azaltır
-Eklemlerde hassasiyet ve sabah sertliğini
azaltır.
-Romatoid artritli hastada ilaç ihtiyacını
azaltır.

Kalp-damar sağlığında rolü
Yapılan araştırmalarda, omega-3 yağ asitlerinin dengeli alımının özellikle kalp ve
damar hastalıkları açısından yararlı olduğu
vurgulanmaktadır. Omega-3 tüketenlerde koroner kalp hastalığına bağlı ölümler
daha düşük bulunmuştur. Omega-3, kalp
ve damar sağlığında başlıca aşağıdaki şekillerde yardımcı olabilir:
-Kalp damar hastalığı riski olanların ya da
bu hastalığa yakalanmış olanların kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.
-Damar sertliğinin oluşumunun yavaşlatılmasını sağlar.
-Trigliseritlerin kan düzeyinin düşürülmesinde yardımcı olur.
-Kalp hastalıklarında “kötü kolestrol”ün
(LDL) düşürülüp, “iyi kolestrol”ün (HDL) arttırılmasını sağlar.
-Kalp krizi sonrası felç, ikinci bir kalp krizi
ya da ölüm riskinin azaltılmasına yardımcı
olur.
Soğuk sularda yaşayan yağlı balıklar (somon balığı), Orkinos tipi ton balığı, uskumru, sardalya, hamsi ve ayrıca keten tohumu
yağı (%60), ada çayı yağı (%54), kivi (%52),
perilla (%58), semizotu (%35) en önemli
OMEGA 3 kaynaklarındandır.
Ayrıca son zamanlarda kültür balıkçılığındaki ilerlemeler sayesinde OMEGA 3 içeren
yemler kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle
balıkçılardan aldığımız kültür balıklarından
da yeterli miktarda Omega-3 alabilmekteyiz.

Kültür balığı hem ekonomik, hem daha
uzun süre saklanabilir, hem de sağlıklıdır. 1
kilo dana etini 28,00-38,00 TL arasında alabilirken, 1 kilo kültür alabalığını 7,00-10,00
TL’ye alabiliriz.
Çocuklarımızın sağlıklı kemik ve zihinsel
gelişimi için anne karnından başlayarak
balık ile beslenmelerini sağlamalıyız. Özellikle çocuğun kemik ve zihinsel gelişimini
tamamladığı ilk 6 yaşına kadar ki dönemde
mutlaka düzenli olarak balık yedirmeliyiz.
Kadınların postmenopozal dönemde (menopoz sonrası) kemik erimesi, depresyon
gibi problemlere karşı durabilmesi için
mutlaka süt ve süt ürünlerinin yanı sıra bol
bol balık tüketmesi gerekmektedir.
Kardiyovasküler hastalığı bulunan (kalp,
şeker, tansiyon) yakınlarımıza mutlaka bol
balık tüketmesini salık vermeliyiz. Özellikle
bu tür risk taşıyan yakınlarımızı kırmızı etten (özellikle de küçükbaş) uzak tutmalıyız.
Omega-3 hafıza kaybının önlenmesine
destek olduğu için yaşlılara mutlaka balık
yedirmeliyiz.
SONUÇ OLARAK
Balık etinin, aynı zamanda genelleme yapacak olursak tüm su ürünlerinin insan
sağlığına sayısız faydası vardır. Bu yüzden
haftada en az üç öğün balık tüketmemiz
gerekmektedir.

67

GÖKSUN’DA HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ,
NAKLİYECİLERİ VE CELEPLERE
HAYVAN REFAHI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

GÖKSUN’DA HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ,
NAKLİYECİLERİ VE CELEPLERE HAYVAN
REFAHI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
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Bakanlığımız “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması
Yönetmeliği” ve “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik hükümleri gereğince nakliyecilerin, sürücülerin, nakliyeye eşlik eden
bakıcıların, hayvan satıcılarına yönelik İl
Müdürlüğümüz personellerinden Veteriner Hekim Mehmet TÜRKMEN tarafından verilen eğitim, Göksun Halk Eğitimi
Merkezi Toplantı Salonunda düzenlendi.
Genel amacının hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek ve hayvan hareketlerini kontrol altına almak ve hayvanların
nakilleri sırasındaki refahının sağlanması
olan eğitime İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Abdulkadir ASLAN,
Göksun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Ahmet Mesut KIRAÇ, İl ve İlçede
görevli Veteriner Hekimler, İl merkezi ve
çevre ilçelerden çok sayıda sürücü, nakli-

yeci ve hayvan bakıcısı katıldı.
Eğitimin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Abdulkadir
ASLAN; Bakıcı, nakliyeci ve sürücülere kısa
süreli eğitimler vereceklerini belirterek,
eğitim sonunda da yapılacak sınavda başarılı olanlara belge vereceklerini, bu eğitimi almamış kişilerin 2014 yılı başından
itibaren hayvan nakli ile alım ve satımı
yapamayacağını belirtti. Belge sahibi olmamış kişilere nakiller sırasında, kanunun
öngördüğü ölçülerde cezai müeyyide uygulanacağını ve eğitimin temel amacının
canlı omurgalı hayvanların yurt içindeki
nakilleri sırasında korunmalarını ve hayvan refahı kurallarına uyulmasını güvence
altına almak olduğunu ifade eden ASLAN,
verilecek eğitimlerin yararlı olmasını ve
amacına ulaşmasını dilediğini belirtti.

GÖKSUN SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
Selim Yağmur

Göksun Süt Üreticileri Birliği Başkanı

Ülkemizde son yıllarda yapılan
tarım politikalarında değişiklik
nedeniyle tarımsal desteklemeler
birlikler aracığıyla verilmeye başlanması
ile üretici örgütlerinin önemi bir kat daha
artmıştır.
Kahramanmaraş’ta ve diğer ilçelerimizde
bulunan birlikler vasıtasıyla üreticiler toplu
hareket ederek mağduriyetlerini gidermiş
ekonomik ve sosyal anlamda bir ilerleme
sağladıklarını gözlemledik.
İlimizdeki ve diğer ilçelerimizdeki birlik yöneticileri ile istişare ederek birliğin üreticilerimize olan avantajlarını ve dezavantajlarını
araştırarak öğrenme imkanı bulduk. Bizim
de ilçemizdeki üreticilerimizin bir kısmı ildeki birliklere üye idi. Fakat gerek aradaki
mesafe gerek üreticilerimizin hizmeti yerinde alma isteği ile istenilen verim alınamamıştı. Biz de ilçemizdeki üreticilerimizin
devletimizin vermiş olduğu imkanlardan
maksimum düzeyde yaralanabilmesi, mağduriyetlerinin giderilmesi, daha verimli ve
daha kaliteli süt üretiminin yapılabilmesi
için ve üreticilerimizin tüm haklarını koruyabilmek için süt üreticileri birliğini kurduk.
İlçemizde hayvancılığı daha ileri noktalara
getirmek amacıyla 67 kurucu üreticimizle

11/07/2014 tarihinde kuruluşumuzu tamamladık. 17/11/2014 tarihinde kuruluş
genel kurulumuzu yaparak Türkiye Süt
Üreticileri Merkez Birliğine kayıt olarak resmen faaliyete geçmiş bulunmaktayız.
Kısa zaman zarfında gerek yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın gayreti, gerek
bizim gerekse de üreticilerimizin birliği
sahiplenme duyguları ile bugün itibari ile
285 üye sayına ulaştık. Ve en önemlisi ise
şu ki bunu büyük bir gururla söylüyorum
bugün itibari ile hiç destek almayan 160
üyemiz anaç sığır desteği alacak, bu kısa
zaman zarfında birliğimizin imkanlarından
sadece biri ile Göksunlu üreticilerimize 120
bin TL destek sağlayarak ‘’Bismillah’’ demiş
olduk.
Bizim amacımız, Göksun merkez ve mahallelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen sütlerin pazarlanması
sağlamak, ilçede üretilen sütün miktar ve
kalitesini arttırmak amacıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, süt üreticilerinin
sorunlarını çözmek, hijyen şartlarına uygun yüksek standartlarda süt elde edilmesi
için gerekli alt yapıyı oluşturmak, üyelerin
eğitimini sağlamak, sütün maliyetlerinin
düşürülmesi konusunda üreticiye yardım-

cı olmak ve ilçede sütün pazar değerini
arttıracak tedbirleri alarak birlik üyelerinin
ekonomik menfaatlerini korumak birliğimizin görev ve sorumluluğu olacaktır.
Bunları Allah ömür verirse nasıl yaptığımızı
herkes görecektir. Bunu da yalnız ben ve
yönetimim değil tüm Göksun el birliği ile
yapacaktır. Bir kıvılcım gerekti biz şuan onu
yapmaktayız.
Amacımız Göksun’da hayvancılıkla uğraşan
vatandaşlarımızın birlik vasıtasıyla gelir seviyelerini yükseltmek olacaktır. Devletimizin desteklerini hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yararlanmasını sağlamaktır.
Üreticiden tüketiciye giden yolda biz aracılık yapacağız. Sütü tüccarın istediği fiyata
değil, çiftçinin değer fiyata pazarlanmasını
sağlayacağız. Yani Türkiye’de süt piyasası
ne ise Göksun’da da o olsun istiyoruz.
Bu vesile ile bizlerden hertürlü yardımlarını esirgemeyen başta Göksun Kaymakamı
Ali Hamza PEHLİVAN ‘a, Göksun Belediye
Başkanı Hüseyin Çoşkun AYDIN, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Göksun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teşekkür eder, tüm
üreticilerimize saygılarımı sunarım.
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ÖZET
Ülkemizde baharatlık kırmızıbiberin tamamına yakını Kahramanmaraş ve çevre illerde üretilmektedir. Bu
bölgenin toprak yapısı ve iklim özelliğinden dolayı yetiştirilen kırmızıbiberin tat ve
aroması Kahramanmaraş biberine ayrı bir
özellik kazandırmaktadır.
Birçok gıdada olduğu gibi kırmızıbiberde
mayalar, bakteriler ve küf mantarları ile
kontamine olabilmektedir. Bazı küf mantarlarının kontaminasyonu sonucu mikotoksinler oluşabilmektedir. Mikotoksinler
içerisinde en önemlisi ise aflatoksindir.
Aflatoksin tahıllar, yağlı tohumlar, baharatlar, et, süt ve süt ürünleri gibi nem içeriği
olan birçok gıdada oluşabilir. Aflatoksin
kırmızıbiberin önemli sorunlarından birisidir. Kontamine olmuş üründe, nem oranı
ve ortam sıcaklığı aflatoksin riski için çok
önemlidir. Aflatoksin riskini azaltmak için
üretimden tüketime kadar küflerin bulaşmasını ve bulaşan küfün gelişmesi önlenmelidir. Yapılan çalışmalarda aflatoksinlerin
insanlarda yaş, beslenme ve bazı sağlık
faktörlerine bağlı olarak karsinojenik, mutajenik ve teratojenik etkileri olduğu tespit
edilmiştir.
GİRİŞ
Biber (Capsicum annuum L.) bitkisinin,
insan beslenmesinde yaklaşık 7 bin yıldır
kullanıldığı, yetiştiriciliğinin ise 5 bin yıldan
beri yapıldığı birçok yayında rapor edilmiştir (Heiser, 1973). Gıda işleme sanayinde
ticari olarak kullanılan birçok biber ürünü,
C. annuum L. türünün meyvelerinden elde
edilir. Biber, taze veya pişirilmiş olarak tüketilebilen, sos, turşu, salça, baharat yapımında ve oleoresin imalatında hammadde
olarak kullanılan meyveleri için yetiştirilir.
Kurutulup, parçalanarak pul haline getiri-

len ya da öğütülerek toz şekline getirilmiş
hali baharat olarak kullanım şeklidir.
Biber, kan dolaşımını hızlandırır, tükrük ve
mide salgılarını arttırarak sindirime yardımcı olur. Çok uzun yıllardan beri ilaç
sanayinde hammadde olarak kullanılmakta olan biber, özellikle A, C ve E vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Ayrıca
kanserden koruyan antioksidant bileşenler
içermesi yönünden de dikkat çekmektedir (Bosland ve Votava, 1999). Kırmızıbiber
kramp, diyare, soğuk algınlığı, ateş ve spesifik mide rahatsızlıklarında ilaç olarak kullanıldığı gibi, bir uyarıcı olarak tedavi edici
etkileri de vardır (Govindarajan ve Sathyanarayana, 1991). Bu etkiler genellikle acılık
bileşenlerinden kaynaklanmaktadır. Acılık
bileşenlerini oluşturan kapsaisinoitlerin;
mutajenite, karsinojenite ve ülsere karşı
etkileri olduğu yapılan çalışmalarla ortaya
konmuştur (Erzurum 2001).
Dünyada en çok biber üretimi yapan ülke,
15 milyon ton üretim değeri ile Çin’dir.
Türkiye ise 2 milyon ton biber üretimi ile
Meksika’dan sonra 3. sırada yer almaktadır. Kurutulmuş kırmızıbiber üretiminde
ise, 1.500.000 ton ile Hindistan ilk sırada
yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 280.000 ve
200.000 ton üretim ile Çin ve Pakistan izlemektedir. Türkiye 15.000 ton kırmızıbiber
üretimiyle, Nepal’in ardından 24. sıradadır
(FAO, 2012).
Kırmızıbiberlerin de içinde yer aldığı tarım
ürünleri, mayalar, bakteriler ve özellikle küf
mantarları ile kontamine olabilmektedir.
Ürünün bulunduğu ortamın bağıl nemi,
ürünün su aktivitesi ve sıcaklık küf mantarlarının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Küflerin gelişimi sonunda insan
ve hayvanlarda zararlı mikotoksinler oluşmaktadır.

ARAŞTIRMA
Mikotoksinler arasında kanserojen etkisi
en fazla olanı aflatoksindir. (Jay, 1992; Karadeniz ve Ekşi, 2002).Toz ve pul biberin
hammaddesi olan taze biberin içerdiği
nem ve hasat zamanındaki hava sıcaklığının da uygun olmasıyla, aflatoksin üreten
Aspergillus cinsi küflerin çoğalabilmesi ve
toksin üretmesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır (Çoksöyler, 1999; Gölge ve
ark.,2013;Macdonald ve Castle. 1996)
Dünyada 400’den fazla mikotoksin tanımlanmıştır ve bunlar içinde gıdalarda
en fazla görülenler Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Aspergillus nomius
küf mantarlarının oluşturduğu aflatoksinlerdir. (Skrbic ve ark., 2012; Iqbal ve ark.,
2011). Aflatoksinler, A. flavus, A. parasiticus
ve A. nomius türü küf mantarlarının bazı
ırklarının vejetatif gelişmelerini tamamladıktan sonra oluşturdukları metabolizma ürünleridir (Moss, 1992; Doyle ve ark.,
1997).
Aflatoksinlerin; aflatoksin B1, B2, G1 ve
G2 olmak üzere dört ana fraksiyonu bulunmaktadır. Yapılan kromatografik analizlerde aflatoksinin UV ışığı altında ikisi
mavi floresan, ikisi yeşil floresan veren 4
bileşenden meydana geldiği saptanmıştır.
Bunlardan mavi floresan verenlere İngilizce mavi (blue) kelimesinin ilk harfi alınarak
aflatoksin B1ve B2, yeşil floresan verenlere
de yeşil (green) kelimesinin ilk harfi alınarak aflatoksin G1 ve G2 adları verilmiştir.
Aflatoksinlerin içerisinde en toksik olanı
aflatoksin B1’dir (Erkahveci, 1996) Aflatoksinler oluşturdukları toksik etki gücüne
göre AFB1>AFG1>AFB2>AFG2 şeklinde sıralanmaktadır (Erkmen ve Bozoğlu,
2008)
Günümüz Dünya’sında, bilimsel ve teknolojik bilgilerin, üretim ve depolama
tekniklerindeki gelişmelerin, bu toksinlerin oluşumunu tamamen önleyemediği,
bu nedenle birçok ülke, aflatoksinden
korunmak ve ihraç edilen ürünlerin geri
dönüşünü azaltmak için gıda ve yemlerde bulunabilecek aflatoksin düzeyleri için
limitler belirlemektedirler. Avrupa Birliği
ülkelerinde ve Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Tebliğine göre kurutulmuş biber ve
baharatlarında bulunabilecek maksimum

aflatoksin B1 5pbb ve toplam aflatoksin
(B1+B2+G1+G2) miktarı 10 pbb’dir.
Aflatoksin oluşturan A. Flavusve A. Parasiticus, 12 – 43oC sıcaklık sınırlarında gelişir
ve aflatoksin oluştururlar. Optimum sıcaklık istekleri 32–33oC’dir. Aflatoksin oluşturan küflere 24-30 °C sıcaklıkta ve %14 ve
üzerinde nem içeren birçok gıda maddesinde ve hayvan yemlerinde rastlanabilmektedir. (Erzurum, 2001). Aflatoksinler
hem insan hem de hayvan sağlığı açısından karsinojenik, mutajenik ve teratojenik
özellikleri nedeniyle çok önemli tehdit
unsurudur (Blesa ve ark., 2004; Paterson
2007; Iqbal ve ark., 2011).
Aflatoksin oluşumunu; Küfün cinsi, küfün
ürüne bulaşma miktarı, ürünün olgunluk
durumu, ürünün bileşimi, ürünün nem
içeriği, ortam sıcaklığı (Erzurum 2001)
ve depolama koşulları etkilemektedir.
Ürünün su içeriği; mikroorganizmaların aktivitesi, kalite ve bozulmamasında
önemli bir faktördür. Gıdaların muhafazasında çağlar boyu uygulanan kurutma
yönteminde amaç; taze üründeki suyu
uçurarak, mikroorganizmaların gelişmesi
ve çoğalması için gerekli suyu üründen
uzaklaştırmak, yoğunluğunu artırmak
ve ürünün dayanma süresini uzatmaktır.
(İlter ve Çoban, 1996). Taze kırmızıbiber
içerdiği yüksek nem nedeniyle kısa sürede
bozulabilecek ürünlerden olup uzun süre
saklanabilmesi için süratle kurutulması
gerekmektedir. Biberler dünyanın birçok
yöresinde geleneksel olarak güneş altında
kurutulmaktadır. Ülkemizde de biber işletmelerinin büyük kısmı maliyetinin düşük
olması sebebiyle biberi güneşte kurutmaktadırlar. Biberlerin modern kurutma
tesislerinde kısa sürede kurutulmasıyla bu
üründeki aflatoksin riski azaltılabilecektir
(Abak1995; Duman 2001).
Biber meyvesinin yüzeyinde bulunan
mum tabakası geçirgen değildir ve kurutulması sırasında nem çıkışını engellemesi
nedeniyle kurutma işlemini geciktirmektedir (Kolattukudy, 1984). Kırmızıbiberlerde aflatoksin esas olarak kurutma aşamasında oluşmaktadır (Taydaş ve Aşkın
1995). Kurutma sıcaklığı, kurutma işleminin en önemli faktörlerinden biridir ve

ürünün kuruma süresine ve ürün bileşimine etki etmektedir. Ürünün en yüksek
kuruma sıcaklığı ile yanma sıcaklığı birbirine yakın değerlerdir. Bu nedenle kurutma
havası sıcaklığının iyi ayarlanması kaliteli
bir kurutma için gereklidir. Yüksek kurutma sıcaklığı ürünün renk, tat ve koku gibi
özelliklerini etkilemektedir (Cemeroğlu ve
Acar, 1986). Biber 65 OC üzerinde kurutulması halinde, renginde koyulaşma olmaktadır (Onat, 2002). Kahramanmaraş kırmızıbiberi için en uygun kurutma sıcaklığı
60ºC ve optimum hava akımı oranı ise0.5
m/s’dir. (Doğantan ve Tuncer 1989).
SONUÇ
Sebze ve meyvelerin, çabuk bozulması ve
aflatoksin riskinden dolayı tarımsal üretim
potansiyeline sahip ülkeler, tarıma dayalı
sanayilerini geliştirmelidirler. Ülkemizde
tarımsal üretim potansiyeli olan ülkelerden biridir. Birçok ürünümüz iç ve dış
piyasada pazar bulabilecek özelliktedir.
Kahramanmaraş’a çok iyi adapte olmuş
kırmızıbiberde bu tür ürünlerimizdendir.
Yetiştiriciliğinden pazarlama sürecine
kadar olan aşamalarının iyileştirilmesi ile
daha sağlıklı ürün elde edilecek ve bu
ürünün ihracatının artmasına katkı sağlayacaktır. Baharatlık kırmızıbiberde sorun
olan aflatoksin riskini; hasat, kurutma, işleme ve depolama aşamalarında alınacak
tedbirlerle azaltmak mümkündür.
Hasat zamanında yapılmalıdır. Sağlıklı
meyveler hasat edilmelidir. Zararlılar tarafından yara açılmış, çürümüş ve küflenmiş
meyveler hasat edilmemelidir. Meyve yüzeyinde bulunan ve meyveyi mikro organizmalardan koruyan doğal mum tabakası
zedelenmemelidir. Meyveler hasat ve taşıma sırasında ezilmemeleri için gereken
özen gösterilmelidir. Hasat edilen meyvelerin, meyve sapının çıkarılması aşamasında yığınlar halinde bekletilmemelidir. Küçük işletmelerde günlük hasat ve meyve
sapı çekilmesi yapılarak, ürünün yığınlar
halinde veya çuvallar içinde bekletilmesinin önüne geçilebilir. Ürünün bekletilmesi kaçınılmaz olduğu durumlarda soğuk
hava depolarında bekletilmelidir.
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Kurutma işlemi mümkün olduğunca kısa sürede gerçekleştirebilmek için meyveler üçe,
dörde parçalanıp kurutma işlemi yapılmalıdır.
Parçalama işlemi öncesi meyveler yıkanmalı,
ezilmiş, küflü, çürümüş meyveler seçilip imha
edilmelidir. Parçalanmış ürün açık alanda
kurutulacak ise, ağ veya elek üzerine, ince
tabakalar halinde serilip, sık sık karıştırılarak
kurutulmalıdır. Kurutma alanı çevresi duvar
veya bezle çevrili, zemini mümkünse beton
olmalı, oto yollardan uzakta ve temiz alanlar
tercih edilmelidir. İmalatçı, çiftçiden kuru değil taze biber almalı ve kurutma işlemini kendisi yapmalıdır.
İşlenmiş ürün otomasyona dayalı olarak steril
bir ortamda ambalajlanmalıdır. Üretimden
tüketilinceye kadar dış etkilerden koruyan
sağlıklı ambalajlar tercih edilmelidir. Depoların serin, kuru ve hijyenik olmasına özen
gösterilmelidir. Satın alınan gıdaların alıcı
tarafından kontrol edilmesi hem tüketicinin
sağlığının korunması hem de ekonomik
yönden zarar etmemesi açısından önemlidir
Toz veya pul biberin kullanımı az miktarlarda
olduğundan tüketimi uzun sürmektedir. Tüketicilerde serin ve kuru ortamda, her kulla72

nımdan sonra ambalajı kapatarak muhafaza
etmelidirler.
KAYNAKLAR
Abak, K., and Pakyurek, Y., 1995. Processes Needed to Take Into
Considerationat the Red Pepper Farming in Kahramanmaras.
Sutcu Imam University Publications, 11, 5-6.
Blesa, J.,Sorıano,J.M.,Molto, J.C.,Manes, J.,2004. Limited Survey
forthe Presence of Aflatoxins in FoodsfromLocalMarketsandSupermarkets in Valencia, Spain. Food Addit. Contam.,21(2):
165–171.
Bosland, P. W. and Votava, E. J. 1999. Peppers: VegetableandSpiceCapsicums. CAB International, Wallingford, UK, 204s.
Cemeroglu, B.,ve Acar, J., 1986. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları. Yayın No: 6. Ankara.
Çoksöyler, N., 1999. Farklı Yöntemlerle Kurutulan Kırmızı Biberlerde Aspergillus Flavus Gelişimi Ve Aflatoksin Oluşumunun İncelenmesi. Gıda 24 (5): 297–306.
Doğantan, Z.S.,Tunçer, I.K., 1989. ExperimentalDetermination of
ParametersImportant in theDrying of KahramanmaraşRed Pepper. Doga.Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Turkey, Hortcd. Abs.
890358135.13.1; s.42-48.
Doyle, M.P.,Beuchat, L.R., Montvılle, T.J., 1997. FoodMicrobiologyFundementalsandFrontiers. 768p.
Duman, A.D., 2001. Kahramanmarasve Şanlıurfa Tipi Kırmızı Pul
Biber İşlemeTekniklerininKüf Gelisimi ve Aflatoksin OlusumuÜzerineEtkisi.Doktora Tezi, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü,
Adana, 2001.
Erkahveci, A., 1996. Kırmızı Toz Biberlerde Aflatoksin Miktar Tayininde Kullanılabilecek Üç Farklı Analiz Metodunun Karşılaştırılması. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniv., F.B.E.,
İstanbul 1996.
Erkmen, O.,Bozoglu, T.F., 2008.MicrobialGrowth, FoodborneDiseasesandDetection of MicroorganismsandTheirToxins. Ankara,
Turkey: Ilke Publishing Company.
Erzurum, K., 2001. Gıdalarda Mikotoksin Oluşumunu Etkileyen
Faktörler. Gıda, 26 (4): 289 293

Golge, O.,Hepsag, F., Kabak, B., 2013. Incidenceand Level of AflatoxinContamination in ChilliCommercialised in Turkey. Food
Control, 33: 514-520.
Govindarajan, V.S. andSathyanarayana, M.N. 1991. Capsicum:
Production, Technology, ChemistryandQuality. Part V. Impact on
Physiology, Pharmacology, NutritionandMetabolism; Structure,
Pungency, PainandDesensitizationSequences. Crit.Rev. FoodSci.
Nutr. 29(6), 435-474.
Heiser, B. 1973. Seedtocivilization. Thestory of man’sfood. Freeman. San Francisco/ Reading, 243s.
Iqbal, S.Z.,Paterson, R.R.M., Bhattı, I.A., Ası, M.R., 2011b. AflatoxinConcentrations in ChiliesVaryDepending on Variety. Mycoscience, 52 (5): 296–299.
İlter, E. ve Çoban, H., 1996. Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin
Kurutulmasında Novchem (Süper Bandırma Konsantresi)’in
Kullanılmasının Kuruma Süresi, Randıman ve Kalite Özelliklerine
Etkisinin Araştırılması, Ege Üniv., Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (2-3).
Jay, J.M., 1992. Modern FoodMicrobiology. ChapmenandHall.
London. 675p.
Karadeniz, F., Ekşi, A. 2002. Gıdalarda Mikotoksin Oluşumu ve
Azaltılması. Dünya Gıda, 7-8: 104-110.
Kollattukudy, P.E., 1984.NaturalWaxes on Fruits.PostHarvestPomologyNewsletter, Vol.2, No. 2, May 1984.
Macdonald S, Castle L. 1996. Aukretailsurvey of aflatoxinsinherbsandspicesandtheirfateduringcooking. FoodAddContam.
13:121–128.
Moss, M.O., 1992. SecondoryMetabolismandFoodIntoxification,
Moulds. J.AppliedBact. SymposiumSupplement, 73:80-88.
Onat, A., 2002. Kırmızıbiberin Havalı Güneş Kolektörü Sistemi ile
Kurutulması. Doktora Tezi,MarmaraÜniv.F.B.E., İstanbul, 2002.
Paterson RRM. 2007. Aflatoxinscontamination in chillisamplesfrom Pakistan. FoodCont. 18:817– 820.
Skrbıc, B.,Zıvancev, J., Jurısıc´-Mladenovıc´, N.,Godula, M.,2012.
PrincipalMycotoxinsinWheatFlourFromTheSerbianMarket:LevelsandAssessment of theExposurebyWheat-BasedProducts.
FoodControl,25:389–396.Taydaş, E.E., ve Aşkın, O., 1995. Kırmızı
Biberlerde Aflatoksin Oluşumu. Gıda 20 (1):3–8.

ARICILIK

KAHRAMANMARAŞTA ARICILIK
Mehmet Ersin KUNT
Ziraat Mühendisi

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ce Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

TUİK 2013 Yılı verilerine göre Kahramanmaraş’ta 974 adet arıcılık yapan işletme
sahibi bulunmaktadır. Bu işletmelerin toplam 84.284 adet arılı kovanı bulunmakta ve

bunlardan 82.018 adedi fenni kovan, 2.266
adedi eskitip (kara kovan) olarak faaliyette
bulunmaktadır. Bu arılı kovanlardan 2013
yılında İlimiz de 1.025.754 Kg bal ve 32.019
Kg balmumu üretilmiştir. İlimizde arıcıların
çoğu arılı fenni kovanları ile gezginci arıcılık
yapmaktadırlar. Sabit arıcılık yapan arıcı yok
denecek kadar azdır. Arıcılarımız genellikle
Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Andırın ilçelerinin yüksek rakımlı yaylalarına arılı
fenni kovanlarını götürmektedirler. Bir kısmı
ise İl sınırları dışına Kayseri, Sivas, Tokat,
Muğla, Diyarbakır, Şanlıurfa, illerine arılarını götürerek buralardaki çiçeklerden( bal

özünden) faydalanmaktadırlar. Sonbaharda
ise yayladan dönen arıcılarımız arılı fenni
kovanlarını kışlatmak maksadı ile Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin illerine götürmekte
bir kısmı ise Muğla iline çam balı üretimi
için götürmektedir. Arıcılarımızın çoğu arıcılığı 2.bir iş olarak yapmakta, sadece arıcılık
ile geçimini sağlayan arıcı sayısı azdır. Bu nedenle arılı fenni kovanları çok fazla gezdirememektedirler. Arıcılar ürettikleri balı kendi
imkanları ile pazarlamaktadırlar. Bazı arıcılarımız polen tuzaklı kovanlar kullanarak balın
yanı sıra polen üretimi de yapmaktadırlar.
Polen üretimi istatistiklerde çok fazla üretimi olmadığından yer almamaktadır.

Tablo TUİK’ den alınmıştır.
Yukarıdaki tabloya baktığımız zaman son
on yılda arılı fenni kovan sayısı 2004 yılında
Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliğinin
kurulması, 2003-2007 Yılları arası ana arı
desteklemesi, süzme bal desteği ve 2008
yılından itibaren ve halen devam eden arılı

kovanlara, arılı kovan başına destek verilmesi, insanları arıcılık yapmaya teşvik edip
arıcılığa yöneltmiştir. İlimizde son on yılda
arılı fenni kovan sayısı yüzde 60 oranında
artmış, buna karşın bal üretimi ise yüzde
38 oranında artış göstermiştir. Bunun ne-

denleri de arıcıların arılarını yeterince gezdirememeleri, İlkbahar döneminde maddi
imkanları yeterli olmadığından bakım ve
beslemeleri iyi yapamadıklarından, zayıf
kovanlarla çalışmaları ve iklim şartların kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde 2013 TUİK verilerine
göre 79. 934 arıcılık işletmesinde
toplam 6.641.348 adet arılı kovan
bulunmaktadır. Bunlardan 183.265 adedi
eskitip kovanlardan (Kara kovan) 6.458.083
yeni tip kovanlardan mevcut ve bunlardan
da 2013 yılında 94.694.000 Kg bal ve 4.241
ton balmumu üretilmişdir. Ülkemiz kovan
sayısı bakımından ve bal üretiminde dünyada Çin’den sonra 2. sırada yer almaktadır.
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Toprak sadece inorganik bir kütle
olmayıp içerisinde havayı, suyu,
organik maddeyi ve çeşitli canlıları (çeşitli makro ve mikro organizmaları)
barındıran doğal bir ortamdır. Toprakların
organik madde içeriği yüksek, verimli, dinamik ve canlıların en fazla bulunduğu
kısım yüzey katmanıdır (Şekil 1,. en.wikipedia.org). Topraktaki mikroorganizma sayısı,
bir gram toprakta bir milyara kadar çıkabilmekte ve bu açıdan bilim insanları toprakları canlı varlıklar olarak tanımlanmaktadır.
Tarımsal açıdan ölü bitkisel ve hayvansal
atıklar organik madde olarak değerlendirilir. Genel olarak, organik maddenin kaynağını hayvan gübresi (dışkısı), bitki kökleri,
dal, yaprak, sap, saman, anız ve çeşitli organik kökenli şehirsel atıklar oluşturmaktadır.
Geçmiş dönemlerde sulu ortamlarda organik bileşiklerin birikimi ile oluşmuş torf,
leonardit ve gidya (olgunlaşmamış kömür)
önemli organik madde kaynaklarıdır. Organik maddenin topraklarda biyolojik,
fiziksel ve kimyasal açıdan birçok önemli
fonksiyonları vardır.
Türkiye toprakları (Karadeniz bölgesi hariç)
genellikle organik madde içeriği bakımından fakir olup, ülkemiz topraklarının %
65’inde organik madde içeriği az ve çok azdır. Toprak kalitesi ve üretim açısından topraklarda organik madde içeriğinin %3’den
daha fazla (iyi düzeyde) olması istenir.

Organik Maddenin (Gübrelerin) Toprakların Biyolojik Özelliklerine Etkisi
Toprak kalitesinin en önemli unsuru toprak
organik maddesi ve topraktaki mikroorganizma sayısıdır. Toprak verimliliği ve kalitesi
konusunda bilim adamları topraklardaki
canlı sayısının önemli bir kriter olduğunu
vurgulamaktadırlar. Topraklardaki canlı sayısı ne kadar fazla ise toprak ekosistemi o
oranda dinamik, canlı ve verimlidir.

Toprak ekosisteminde mikroorganizmalar
yaşamını devam ettirebilmesi için beslenmeye ve enerjiye gereksinim duyarlar.
Topraklardaki mikroorganizmaların temel
besin ve enerji kaynağı ise
organik maddedir.
Üretim açısından topraklar bir fabrikaya
benzetilebilir. Bir fabrikada çalışan işçiler
ücret yetersizliği nedeni ile greve gidiyorsa veya işi hafifletiyorsa, o fabrikanın tam
kapasite ile çalışması ve üretim yapması
beklenemez. Benzer şekilde, topraklar da
bir fabrikadır ve burada yaşayan canlılar
bizlerin üretim işçileridir. Topraktaki canlıların tam kapasite çalışabilmeleri için yeterli düzeyde beslenmeleri gerekir. Bir toprağın organik madde içeriği ne kadar fazla
ise, tarımsal üretim kapasitesi de o kadar
yüksektir.

TOPRAK
Besin kaynağının az olduğu ortamda canlı sayısı
azalmakta ve ancak zor koşullara adapte olabilenler ve güçlü olanlar ortamda kalabilmektedir.
Toprakta organik madde yetersiz düzeyde ise
topraklardaki canlı sayısı azalacak ve dolayısıyla toprakların üretim kapasitesi de azalacaktır.
Çeşitli zamanlarda topraklara uygulanan suni
gübrelerin amacı kısa vadede sadece bitkileri
beslemek olup, toprak canlıları açısından önemli
bir faydası yoktur. Sürekli suni gübreler ile üretim
yapmak sürdürülebilir tarım açısından mümkün
değildir. Bir noktadan sonra insanlarda görülen
yorgunluk, artık topraklarda da görülmeye başlar ve verim zamanla azalır.
Organik Maddenin Toprakların Fiziksel Özelliklerine Etkisi
Tarımsal üretimde toprakların işlenebilmesi ve
kullanımı belirleyen önemli faktörlerden birisi
de toprağın fiziksel özellikleridir. Toprakların yapısı, bünyesi, havalanması, su tutma kapasitesi,
bireysel toprak parçacıklarının birbirine bağlanması gibi toprak özellikleri fiziksel özellikler olarak
değerlendirilir. Organik madde toprakların fiziksel özelliklerini iyileştirerek bitkiler için uygun bir
ortamın ortaya çıkmasını sağlar. Ahır gübresi ile
yapılan araştırmada organik gübrelerin toprakların su tutma kapasitesini artırdığı ahır gübresi
verilen alanlarda verilmeyene oranla iki kez daha
fazla suyun toprağa girdiği belirlenmiştir (Kacar
ve Katkat 1999). Benze şekilde bitkisel atıklar
uygulanarak yapılan bir araştırmada da organik
maddenin toprak yapısını iyileştirdiği toprağın
su tutma kapasitesini artırdığı (Şekil 4b), suyun
giriş hızının artırdığı, yağmur damlasının ilk etkisinin azalttığı, topraktan suyun buharlaşmasının
azalmasına ve suyun toprakta depolanmasını
artırdığı rapor edilmiştir.
Toprak organik maddesi bireysel toprak taneciklerini birbirine bağlayarak iyi bir toprak yapısının
oluşmasını sağlar. İyi toprak yapısı da toprak erozyonunu azaltır. Eğimli alanlarda toprak yapısını
iyileştirmek ve toprak erozyonunu önlenmek için
hazır organik madde ilavesi yanında fiğ, bezelye,
üçgül, börülce, çavdar, yulaf vb yeşil gübre bitkileri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Killi topraklarda ise toprak sıkışıklığını azaltarak
toprakların gevşek bir yapı kazanmasını ve aşağıda görülen kaymak tabakası oluşumunu azaltır.
İyi toprak yapısı topraklarda su ve bitki besin
maddelerinin tutunması sağlar. Killi (yapışkan
ve çamur) topraklarda ise toprak yapısı iyileşir
ve topraklar daha çabuk tava (toprağın işlenebilmesi için uygun nem miktarı) gelir ve sürüm
kolaylığı sağlanır. Organik madde içeriği iyi olan

topraklarda toprak solunumu yani bitki kök
bölgesinde havalanma (atmosferden toprağa
oksijen girişi, topraktan karbondioksit çıkışı) iyi
olduğundan bitki gelişimi daha iyidir. Organik
maddelerin ayrışması ile topraklar koyu bir renk
alır. Koyu renkli topraklar açık renkli topraklara
göre daha fazla güneş ışığını soğurur ve toprak
sıcaklığı artar. Toprak sıcaklığının artması ile bitki
kök gelişimi ve topraklarda kimyasal reaksiyonlarda artar.
Organik Maddenin Toprakların Kimyasal Özelliklerine Etkisi
Organik maddeler, birçok bitki besin maddelerinin esas kaynağını oluşturmaktadır. Farklı organik
maddelerin bitki besin içeriği değişmekle birlikte, dışarıdan suni gübreler ilave edilmiyorsa toplam toprak azotunun %90-99, toprak fosforunun
%33-37’si ve topraklardaki kükürdün %70-80’ni
toprak organik maddesi sağlamaktadır. Bunlarla beraber toprak organik maddesi potasyum,
mangan, bor, bakır, çinko, molibden gibi diğer
farklı bitki besin maddelerini de içermektedir.
Organik maddelerin içerdiği bitki besin maddeleri, organik maddelerin ayrışması sırasında yavaş
yavaş bitkiler tarafından alınabilir hale geçmekte
ve bitkiler bu besin elementlerini 3-5 yıla kadar
sürekli alabilmektedir. Organik madde içeriği iyi
olan topraklar suni gübrelerin topraktan çabucak yıkanarak taban sularının kirlenmesini önler
ve uygulanan gübrelerden bitkilerin daha fazla
faydalanmasını sağlar.
Topraklarda organik maddelerin ayrışması sırasında açığa çıkan organik bileşikler, topraklarda
bitkiler tarafından alınamaz konumda olan bitki
besin maddelerini alınabilir konuma getirir. Aynı
zamanda, organik bileşikler toprakta bitki besin
maddelerini tutan kil yüzeylerine tutunarak besin maddelerinin killer tarafından tutunmasını
azaltır ve bitkiler tarafından alınamaz konuma
dönüşmesini engeller. Böylece toprak verimliliği
ve bitki gelişimi de artar.
Topraktaki organik bileşikler besin elementlerinin alınamaz konuma dönüşmesini engellemesi
Organik maddeler toprakların tamponlama
kapasitesini artırır. Tamponlama özelliği ile kireç, gübre, zehirli bileşikler ve diğer maddelerin
ilavesi ile topraklarda meydana gelecek ani değişmelerin (insanlarda tansiyon yükselmesi veya
düşmesi gibi) önüne geçilir.
Toprakların Organik Madde Kapsamı Nasıl Korunmalı ve Artırılmalıdır
Toprak organik maddesinin sürekliğini sağlamak

için organik madde artışını sağlayan bitkilere
(yeşil gübre bitkileri; fiğ, bezelye, üçgül, börülce,
çavdar, yulaf vb) ekimde yer verilmelidir (Şekil
9). Yeşil gübreleme amaçlı kullanılan bitkilerin
çiçeklenme döneminde sürülerek toprak ile karıştırılmalı ve mümkünse bu işlem 3-5 yılda bir
tekrarlanmalıdır.
Tahıl, sebze ve yem bitkisi münavebesi toprakların organik madde kapsamını korumakta ve artırmaktadır. Mümkün olduğu kadar topraklarda
daha fazla miktarda anız artıkları bırakılmalı, yakılmamalı ve parçalanarak toprakla karıştırılmalıdır .
Özellikle tahıllarda ürün hasat edildikten sonra,
anız artıkları daha sonraki ekim sırasında sorun
yaratıyorsa, mümkünse toprak gölge tavında
işlenmeli ve anız artıklarının toprak ile karışması
sağlanmalıdır.
Tarımsal üretimde ve toprak kalitesinde sürekliliği sağlayabilmek için hayvan gübreleri, leonardit,
gidya, torf ve diğer organik maddeler mutlaka
tarlalara ve bahçelere uygulanmalıdır. Sap ve
saman atıkları, çeşitli bitkisel ve hayvansal atıklar
ve organik gübreler toprak ile karıştırılarak toprak
organik maddesi artırılabilir. Hayvan gübreleri ve
organik gübreler toprağa uygulandıktan sonra
mutlaka toprak ile karıştırılmalıdır. Aksi takdirde
özellikle hayvan gübresinde bulunan azot, gaz
haline dönüşür ve kaybolur.
Sonuç
Toprak kalitesinin en önemli göstergesi, organik
madde içeriği ve topraklardaki canlı miktarıdır.
Toprak canlılarının en önemli besin ve enerji kaynağı ise organik (hayvan gübresi, torf, leonardit,
gidya, bitkisel atıklar vb.) materyallerdir. Sürdürülebilir toprak verimliliği için toprakların organik
madde içeriği korunma ve artırılmalıdır. Organik
medde içeriği nedeniyle toprak kalitesi iyi olan
topraklarda yetişen meyve ve sebzelerin kalitesi
de iyi olmaktadır.
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GÜNCEL
“Kahramanmaraş Tarım Fuarı”
Türkiye ‘nin Farklı Kentlerinden
Gelen Firmaların Katılımıyla Tamamlandı.
Açılış töreninde konuşan Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan GÜVENCER,
tarımsal teknolojinin gelişmesinin şart
olduğunu ifade ederek, “Finansal destek
politikaları ile tarım sektöründe, işletmeleri büyüterek yine bir girdi sağlayacağız.
Tarımın bizzat faaliyetlerinde teknoloji
gelişmek zorunda. Bunun adımları atıldı,
her geçen gün sonuçlarını da daha yakından hissedeceğiz” dedi.
Güvencer”Tarım ürünleri endüstri ile buluşmak zorunda. Bu fuar belki de atılan
en önemli adımlardan bir tanesidir. Sermayeyi tabana yaymak, sosyal dengeleri
gözetmek ve ekonomik faaliyetlerimiz
içerisinde mutlaka insanlığı, bereketi ve
paylaşmayı öncelikli yapmak durumundayız. Tarım bu anlamda bizim için son
derece önemli” ifadelerine yer verdi.
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU;
Kahramanmaraşta 5 yıl aradan sonra
Tarım fuarının 3’üncüsünü gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirterek,
kurum olarak fuara sonuna kadar destek
verdiklerini ve bu tür organizasyonların
her yıl düzenli olarak yapılması gerektiğini belirten EMİRALİOĞLU Kahramanmaraş’ın Tarım alanlarında Türkiye’nin
önde gelen önemli ketlerinden olduğunu vurguladı.
Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası
Meclis Başkanı Hanifi ÖKSÜZ, Tarımda
yaşanacak yenilikler ve devletin atacağı
bazı politik adımlar ile Avrupa pazarına
iyi bir giriş yapılacağını belirten Öksüz,
modern tarımın mutlaka kullanılması
gerektiğini söyledi.
Konuşmaların ardından stantlar gezilerek yetkililerden bilgi alındı. Kahramanmaraş Tarım Fuarı Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana, Osmaniye, Sivas,
Gaziantep, Niğde, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman çiftçilerini bir araya
getirdi.
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Adım Adım Maraş...
maraş: kahraman
maraş: adı aşk olan
ötesi şiir…

bir mendillik hasret alayım
taş kemerli dükkandan
bir de kesilmiş pazen üstünde
baygın bakan bir lale, komşu tezgahtan

yaşamak duru bir ırmağa dalmaktır
maraş: bir şeyda rüzgâr
maraş: şiirlerde yıkanmaktır

kanlıdere yokuşuna yorgun düşer gölgem
üzerimde maraş basması entari
ayaklarımda gül şefteli yemeni
âh, bu şehrin ayva kokar elleri
benimse maraş sevdam
bayramlıklar gibi yeni

güvercinler uçar
güvercinler, şehrin üzerinden
ıslıklar savrulur koca binaların gölgesinden
yüreğimize düşer
arasa minaresini ev tutmuş
hakkerim sevdaları
esvabına şiirler sinmiş
şairler geçer bu şehirden
firari vakitlerde yaşamak
sokak sokaktır hancı da olsan
taşhan’da durur zaman
geçip gideni saysan
ahiretlik hatırdır ninemin oyasında
düğüm düğüm kalan
haydi, gün doğdu avluya
vakit tamam
götür beni kapısına mahallemin
o’dur avuçlarında çocukluğumu saklayan

ulu camii’ de sabah namazı
çınar tepelerinde başlar kuşların sazı
zaman bir gül bırakır gibi şafağa
bırakır bir kırmızı sızı
koklarken nefesi gül olur şehrin
yoklarken sinesi ateş
desem ki insanına eş maraş’ın, insanına eş
vakit gelir
mahalleye yayılır firik kokusu
şaptalar, çığlar damlarda
bir başkadır bu mevsim
maraş’ın tazelenmiş dokusu
kadınlar koşar damlara
bir gece vakti çığ başlarında
elden ele verilir topaçlar
kalır mı uyku korkusu

boğazkesen’ den aşağı
akın akın ilerler kalabalıklar
kaleden çıkarken şehir
divânedir yalnızlıklar
gümüş bir aynadır ki bu şehir
ellerimizde tuttuğumuz
kederi avutan hüner değil mi
kelimelerde unuttuğumuz?

hangi bağdan dizildi bu gün
bilmem hangi şıra süzüldü yüreğime
mahrabaşı kokar, azezi kokar
kabarcık kokar çocukların yanakları
canım mı istedi ne?
şiir bile gelirken hetif hetif
toplar duaları annemin dilinden düşen
şükürlü lâm elif

yaşamak ateş nehrine dalmaktır
maraş: bir şeyda rüzgâr
maraş: sevdayla yanmaktır
içindedir gurbeti, sılası içindedir
alın götürün kapalıçarşı’ya gönlümü

nar yanaklı, yeşil fistanlı bağlar
âh ,sırtında orkide taşıyan dağlar
andırır beyaz duvağını bir gelinin
kokusu gelir kozludere’den
ceviz kınası ellerinin
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maraş’tan haber sorar geçen kuşlar bile
“ballı meyâan” sesi bozar
kubbelerde sessizliği
yüreklerde demlenir
“zeynebim” diyen maraş türküleri
dolar sineye nemli gözler gibi
ey maraş
taze düşlerine sarılıp
pejmürde sokaklarında
çörek kokulu ellerimle dolaşsam
zaman çekilse aradan
bir kızıl nar çiçeği gibi gerdanında kalsam
âh maraş’ım
saklım, sırrım, sevdalı yanım
öpülesi ellerinde bahtiyar yokuşunun
şairliğimin ellerini bıraksam
İnci OKUMUŞ
Şair-Yazar

Fotoğraflar
Alaaddin ÖZDEMİR / Ziraat Mühendisi
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DÖNGEL MAĞARALARI
ÜLKEMİZİN EN ESKİ YERLEŞİM
ALANLARINDAN BİRİ
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Kahramanmaraş - Kayseri yolu üzerinde
şehir merkezine 58 km uzaklıkta bulunan
Döngel Mağarası içerisinden Döngel Çayı
akmaktadır.
Ülkemizin en eski yerleşim alanlarından biri
olan Döngel Mağaraları ile ilgili araştırmalar
sonucunda elde edilen bulgular, Kahramanmaraş Müzesinde sergilenmekte olup bu
eserlerin paleotik döneme ait kalıntılar olduğu bilinmektedir.
Döngel Mağaraları aynı zamanda konumu
itibariyle dünyanın en büyük doğal şalelerinden birisidir. Yüksekliği 120 metreyi bulan
şelale görsel bir şölen sunmaktadır.
Tekir’den batan büyük bir su kütlesi çağlayanlar halinde bu mağaralardan çıkar. Üst
üste ve birbirine bağlı olmak üzere üç mağaradan meydana gelen mağara tabii ve eşsiz
bir görünümüne sahiptir.
Kahramanmaraş’ın en güzel piknik alanlarından biri olan Döngel Mağaraları görenleri
hayran bırakır.
Etrafını sarp kayalıkların çevrelediği mağaralardan çağlayanlar halinde sular akmaktadır.
Ceviz ve Çınar ağaçları ile kaplı yemyeşil bir
dinlenme ve piknik alanına sahip olan Döngel Mağaraları, yaz boyunca çevre illerden
de ziyaretçi almaktadır.
Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerine ait
kalıntılarında bulunduğu Döngel Mağaraları yaz kış görülmeye değer bir mekân olarak
ziyaretçilerini beklemektedir.
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KAHRAMANMARAŞ TARHANASININ
FONKSİYONEL ÖZELLİĞİ

Prof. Dr. İsmail Sait DOĞAN

Öğr. Gör. Nihal ŞİMŞEKLİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Siirt Üniversitesi
Siirt Meslek Yüksekokulu

Ülkemizin tahıla dayalı ekonomik
çehresi, beslenme alışkanlığı ve
artan nüfus gerçeği özellikle tahılların üretiminde önemli bir pay sahibi olmasını sağlamaktadır. Yüksek verim, kolay
depolama, yüksek besin değeri ve stratejik
özelliklere sahip bir tahıl çeşidi olan buğdayın üretimi önceki yıla göre %10,8 oranında artarak 21,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

geleneksel fermente ürünler gıda tüketim
potansiyelinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Günümüzde sayısı iki bini geçen
fermente ürünlerin hem teknolojik yöntemlerle endüstriyel boyuttaki üretimleri
hem de geleneksel yöntemlerle yapılan
evsel ölçekli üretimleri ile dünya gıda
ürünleri yelpazesi içinde büyük bir yer tuttuğu belirtilmektedir.

Fermente tahıl ürünleri genellikle geleneksel yöntemlerle üretilmekte ve günlük
beslenmede önemli bir yer tutmaktadır.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
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Laktik asit bakterileri fermente ürün oluşumunda, hem fermentasyon teknolojileri
ile minimum işlem görmüş, kimyasal koruyucu içermeyen alternatif gıda muhafaza
yöntemi olarak hem de fonksiyonel özel-

likte fermente ürün oluşumunu sağlaması
bakımından önemli bir yere sahiptir.
Fermente ürün tüketimin fizyolojik açıdan
sağladığı faydalar ve özellikle de diyet lifin
insan beslenmesindeki öneminin daha
iyi anlaşılması ile hububat bazlı fermente
ürünlerin önemi artmaya başlamıştır .

Ülkemize özgü hububat bazlı fermente
ürünler arasında yaygın olarak bilinen
boza, nohut mayası ekmeği ve tarhana
bulunmaktadır. Farklı bölgelerde farklı
karışımlar ve baharatlar kullanılarak yapılan tarhananın, bitkisel ve hayvansal
kaynaklı bileşenler içermesi bakımından besin değeri yüksektir. Kahramanmaraş’ın simgesel bir geleneksel ürünü
olan tarhana; iki temel hammadde olan
buğday türevi dövme ve yoğurdun oluşturduğu bitkisel ve hayvansal proteinlerin mükemmel bir kombinasyonudur.
Fermantasyon sonrası tahıllarda; özellikte gebelik ve sonrasında bebeğin
sinir sisteminin gelişmesinde önemli
bir yere sahip B12, folik asit, riboflavin,
pantotenik asit gibi bileşenler artmakta,
antinutrisyonel faktörler azalmakta, protein sindirilebilirliği ve besin değerinde
artma gözlenmektedir. Ayrıca nişasta ve
lif içeriğinde mikroorganizma kullanımına bağlı olarak azalma, indirgen şeker
miktarında artma gözlenmekle birlikte

toplam yağ miktarı ve yağ asitleri bileşiminde herhangi bir değişiklik görülmemektedir. Buna ek olarak mineral
madde içeriğinde değişiklik olmamakta
fakat mineral emilimi artmaktadır.Bu biyokimyasal olaylar Kahramanmaraş tarhanasında; tara yatırma işleminde 8-12
saatlik fermantasyon süresinde ortaya
çıkmaktadır.
Fruktooligosakkaritler,
bifidogenetik
faktörler olarak ifade edilen oligosakkaritlerdendir ve buğdayda doğal olarak oluştuğu ifade edilmekte ve Strept.
termophilus, Lb. Bulgaricus probiyotik
mikroorganizmalardan olup yoğurdun oluşmasında rol oynayan önemli
kültürlerdendir. Fonksiyonel özellikleri
oluşturan bu maddeler Kahramanmaraş
tarhanasının temel iki hammaddesidir.
Laktik asit bakterileri hem fermantasyon
teknolojileri ile minimum işlem görmüş,
kimyasal koruyucu içermeyen alternatif
gıda muhafaza yöntemi olarak hem de
fonksiyonel özellikte fermente ürün olu-

şumunu sağlaması bakımından önemli
bir yere sahiptir.
Fermente gıdaların sağlık üzerindeki
en önemli etkilerinin başında sindirim
sistemine sağladığı faydalar bakımından probiyotik etkiye sahip olması gelmektedir. Bunun yanında mide gazını
azaltıcı ve kolesterol karşıtı etki göstermektedir. Gastrik boşalma süresini kısaltarak glisemik indeksi düşürmektedirler.
Fermentasyon işlemi ile kansere neden
olan gıda kaynaklı mutajenik bileşenlerin miktarı azalmaktadır.
Fermente gıdalarda Laktobasillerin
enzim ve metabolik ürünleri antikor
üretimini aktive eden antijenlerin üretimi sağlanmaktadır. Tarhana yapımı
sırasında bir basamak olan fermentasyon işlemi sırasında laktozun, laktik asit
bakterileri tarafından parçalanmasıyla,
tarhananın laktoz intolerans kişiler tarafından da rahatlıkla tüketilebileceği ileri
sürülmektedir.
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Kahramanmaraş Tarhanasının üstün
özelliklerinden biri de yapımı sırasında
birçok aşamada tüketilebiliyor olmasıdır.
İlk olarak henüz pişme aşamasında pişmiş dövme yoğurtla karıştırılarak katma
aş olarak yenmekte, kuruma aşamasında firik denilen yarı kurumuş yumuşak
halde ve en nihayetinde kuru sert hale
geldikten sonra tarhana olarak tüketilmektedir. Kurutulduktan sonra;
•
çorba yapılarak,
•
sıcak suya ya da et suyunda ıslanarak,
•
yağda kızartılarak,
•
ıslanmış tarhana yağda soğan
ve salça ile birlikte kavrularak,
•
sıcak saç veya kömür sobasının
üzerinde gevretilerek,
•
cips tarhana şeklinde çerez gibi
de yenmekte ve fındık, fıstık, ceviz ve
badem gibi
kuruyemişlerle birlikte tüketilmektedir.
Endüstriyel boyutta modern yöntemlerle fabrikalarda üretimine başlanan
Kahramanmaraş tarhanasının değişik
damak tatlarına hitap eden farklı çeşitleri üretilmektedir. En yaygın tüketilen çeşitleri sade, kırmızıbiberli, baharatlı, firik,
çerezlik tarhana ve cips tarhana olmasının yanında, antep fıstıklı, kuşburnulu,
cevizli, yağda kızartılmış ve fırınlanmış
tarhana gibi değişik şekillerde üretimi
yapılmaktadır.
Kahramanmaraş yöresinde her yaştan
bireyin severek tükettiği tarhanayı uzun
yıllar birçok aile kendi imkânlarıyla küçük ölçekte üretmiş olup son zamanlar-

da modern işletmelerde endüstriyel üretimi yaygınlaşmıştır. Son yıllarda yurtdışı
ihracatı yapılmaya başlanmıştır. Bileşimi,
yapım aşamaları ve farklı tüketim şekilleri bakımından diğer yörelerdeki tarhanalardan ayırt edilmesi için coğrafi işaret
ile Kahramanmaraş Ticaret Borsası adına
tescillenmiştir. Kolay muhafaza şartlarına sahip olması ve zengin besinsel
özellikleri Kahramanmaraş tarhanasının
lojistik bir ürün olabilme potansiyelini
düşündürmektedir.
KAYNAKLAR
1. www.tuik.gov.tr 28.03.2012.
2.Leroy, F. and De Vuyst, L., 2004. Lactic Acid
Bacteria as Fuctional Starter Cultures for the
Food Fermentation Industry, Trends in Food
Science and Technology, 15:67-78.
3. Temiz, A., Pirkul, T. 1990. Tarhana Fermentasyonunda Kimyasal ve Mikrobiyolojik Değişimler. Gıda, 15 (2): 119-126.
4. Dülger, D., Şahan, Y. 2011. Diyet Lifin Özellikleri ve Sağlık Üzerindeki Etkileri. U. Ü. Ziraat
Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 147-157.
5. Dayısoylu, KS., İnanç, AL., Duman, AD., Gezginç, Y., Özsisli, B. 2002. Model Kahramanmaraş
tarhanası. Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre
ve Sergisi. Bildiri kitabı. Ss:485-491. Gaziantep.
6. Yörükoğlu,T., Dayısoylu, KS., Gezginç, Y. 2012.
Maraş Tarhanası. III.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.Bildiri kitabı. Ss:38-41. Konya.
7. Koyuncu, H., Kul, A.,R., Yıldız, N., Çalımlı, A.,
Ceylan, H., 2009. Kahramanmaraş
Tarhanası ve Tüketim Çeşitliliği, II. Geleneksel
Gıdalar Sempozyumu, Van.
8. Meral, S. ve Doğan İS. 2009. Fonksiyonel Öneme Sahip Doğal Bileşenlerin Unlu Mamullerin
Üretiminde Kullanımı. Gıda. 34 (3): 193-198.
9. Dağcı, EK., Dığrak, M., Dayısoylu, KS. 2008.
Soya Yoğurdunun Geleneksel Kahramanmaraş
Tarhanası Yapımında Kullanılması. Türkiye 10.

Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.
10. Hancıoğlu, Ö. ve Karapınar, M. 1998. Hububat Bazlı Fermente Ürünler ve Fermantasyon
İşleminin Sağladığı Avantajlar. Gıda, 23 (3):
211-215.
11. Ötles, S., Cagindi, Ö. 2006. Cereal Based
Functional Foods and Nutraceutical. Acta, 5(1):
107-112.
12. Sahlin, P. 1999. Fermentation as a Method
of Food Processing. Licentiate thesis. Lund Institue of Technology. Department of Applied
Nutrition and Food Chemistry. Lund University.
13. Bilgiçli N, Elgün A, Herken EN, Türker S, Ertaş N, İbanoğlu Ş. 2007. Effect of wheat germ/
bran addition on the chemical, nutritional and
sensory quality of tarhana, a fermented wheat
flour–yoghurt product. Journal of Food Engineering, 77, 680–686.
14. Doğan İS, Yıldız Ö, Eyduran E, Köse Ş, 2011.
A study on determination of functional food
consumption habits and awareness of consumers in Turkey. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17 (No 2), 246-257, Agricultural
Academy.
15. Meral R, Doğan İS, Kanberoğlu GS. 2012.
Fonksiyonel Gıda Bileşeni Olarak Antioksidanlar. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi / Iğdır Univ J Inst Sci & Tech, 2 (2), 45-50.
16. Özer EA, Kan A, İbanoğlu Ş. 2009. Türkiye’de
Geleneksel olarak üretilen Ege Bölgesi, Maraş
ve Kiren (Kızılcık) tarhanalarının yapılışı ve bazı
özellikleri. I. Uluslararası Adriyatik’ten
17. Şimşekli N, Doğan İS. 2013. Geleneksel gıdalarda uygulanan geleneksel muhafaza yöntemleri. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu,
10-12 Mayıs, Konya, Türkiye, 715.
18. Tarakcı Z, Dogan IS, Koca AF. 2004. A traditional fermented Turkish soup, tarhana, formulated with corn flour and whey. International
Journal of Food Science and Technology, 39,
455–458.

MARAŞ TARHANASI
Yöremizin baş tacı, Maraş tarhanası.
Bulgur ile aşı, tarhana çorbası.
Yanında eksik olmaz Antep fıstığı.
İlimizin gözdesi, Maraş tarhanası.

Kışın soba üstüne fıstık ile serilir.
Kızarıncaya kadar üstünde bekletilir.
Tadına doyum olmaz bunun.
İlimizin gözdesi Maraş tarhanası.

Gün doğarken çığlara serilir.
Gün batarken çay içilip, yenilir.
Şimdi cipsi de bilinir.
İlimizin gözdesi, Maraş tarhanası.

Kekiksiz tarhana güzel olmaz.
Yiyen asla pişman olmaz.
Kimi sever ekşi, kimi sever acı.
İlimizin gözdesi, Maraş tarhanası

Abdullah EYİ
Şair
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MARAŞ TARHANASI
Türk Mutfağının ve Anadolu’nun
tanınmış bir yiyeceği olan her yörede kendine has bir tadı ve lezzeti
olan tarhana, kökeni Doğu Asya’dan gelen
Türklere ait bir besindir. Tarihte birçok romana, türküye ve şiire konu olmuş; filmlerde fakirin yemeği, masallarda hasta sultanının ilacı olarak karşımıza çıkmıştır.
Geçmiş yıllardan beri süregelen tarhananın serüveni daha nice yıllar sürecek bilinmez ama bir başkadır Kahramanmaraş’ta
tarhana. Sabah dumanı üstünde sıcacık
mis gibi tereyağlı çorba, öğlen firiği badem
ile yanında, akşama çerez olarak çayla her
öğün görmek mümkün sofralarda, Kahramanmaraş’ta katılırsanız bir düğüne ikramların baş tacıdır şaşırmayın sonra…
Bugün,2010 yılında Kahramanmaraş Ticaret Borsası tarafından tescil ettirilerek
patenti alınan tarhana, patates ve mısır
cipsine alternatif olarak stantlarda yerini
almıştır ve dünyada pazarlanması için yapılan gayretli çalışmalar devam etmekte-

dir. Son derece sağlıklı bir cips olarak hem
kendiniz yiyebilir hem de güvenle çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Maraş Tarhanası mahir ellerin sabrı ve emeği ile meydana gelir.
Yapılması, serilmesi, kurutulması ve hatta
toplanması her aşaması emek ister, incelik
ister. O usta ellerin sahibi olan hatun kişilerin ağzından Maraş Tarhanasının tarifini
sunuyoruz sizlere.
Daha önceden buğdayın değirmende dövülerek kabuğunun soyulması ile elde edilen dövmeler yıkanarak, büyük kazanlarda
kaynayan suya bırakılır ve tarhana kaşığı
denilen tahtadan yapılmış kaşıkla iyice karıştırılarak pişirilir. Fabrikalarda ise geleneksel yapımda kullanılan kazanların yerini
buhar kazanları, kaşıkların yerini ise mikserler almıştır. pişmiş dövme(aş) yoğurma
işlemine tabi tutulur ve içine katık(yoğurt)
katılır. İsteğe göre katığa kekik yada pul biber katılarak çeşnilendirilebilir. Yoğurma işlemi bittikten sonra yine isteğe bağlı olarak
4-12 saat dinlendirilerek ekşimesi sağlanır
ve çiğ(kamış bitkisi sapı) üzerine incecik

serilerek kurumaya brakılır. Güneşte birkaç saat kurutularak firik olarak tüketime
sunulan tarhana, tamamen kurutulduktan
sonra çiğ üzerinden dikkatlice toplanır ve
çerez olarak tüketime sunulur.
Ayten NARLIOĞLU / Ziraat Mühendisi

Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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