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Editörün Önsözü
Bir hayvancılık iﬂletmesinde üretimin devam edebilmesi, üretilen ürünlerin
ve bu ürünlerden elde edilecek son ürünlerin kaliteli ve güvenilir niteliklere
sahip olabilmesi; ayrıca iﬂletmede çalıﬂan personelin, onların ailelerinin,
hatta ürünleri tüketecek olanların sa¤lı¤ı do¤rudan ve dolaylı olarak yetiﬂtirilen
hayvanların sa¤lık durumları ile iliﬂkilidir.
Hayvanların sa¤lı¤ı ile ilgili bilgi sahibi olması gerekenler sadece veteriner
hekimler ve sa¤lık teknisyenleri ile sınırlı de¤ildir. Hayvansal üretimin farklı
kademelerinde görev alan aktörlerin belli düzeylerde sahip olaca¤ı sa¤lık ve
hastalıklardan korunma ile ilgili bilgi birikiminin üretimin farklı aﬂamalarında
bilinçli bir üretimin ve daha sa¤lıklı bir toplumun oluﬂmasına katkı sa¤layaca¤ı
unutulmamalıdır.
Çeﬂitli biçimlerde yinelenen “hayvanların hasta edilmeden bilinçli bir ﬂekilde
hastalıklardan korunması en etkin ve ekonomik tedavi yöntemidir” sloganını
hatırlatırken; bir sı¤ırcılık iﬂletmesinde sürü sa¤lı¤ının takibi ve yönetimi ile
ilgili temel ve pratik bilgiler içeren bu eserin baﬂta yetiﬂtiriciler, sürü yöneticileri
ve zooteknist ziraat mühendislerine olmak üzere hayvan sa¤lık
teknisyenleri ve veteriner hekimlere de yararlı olaca¤ını beklemekteyim.
Bu vesileyle, eserin dilimize kazandırılmasında büyük emekleri geçen Amasya
Damızlık Sı¤ır Yetiﬂtiricileri Birli¤i Baﬂkanı sayın Güner ARSLAN’a ve
de¤erli hocam Prof. Dr. Numan AKMAN’a ﬂükranlarımı sunuyorum.
Prof. Dr. Fatin CEDDEN
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Önsöz
Ülkemiz süt sı¤ırcılı¤ının henüz istenilen seviyeye gelemedi¤i, özellikle üretimde
verimlilik ve karlılık ile ürün kalitesi açısından hak etti¤i yerde olmadı¤ıbir
gerçektir. Bu durumun olası nedenleri ve sektörü daha iyi duruma getirmek için
yapılabilecekler konusunda oldukça farklı görüﬂler vardır. Örne¤in kamu hemen
her fırsat ve ortamda sektöre verilen destek ve kredi miktarlarını esas alarak;
hayvansal üretim yapanlara gereken imkan ve hizmetlerin en uygun ﬂartlarda
sunuldu¤unu ileri sürebilmektedir. Öte yandan üreticiler ise; yeteri kadar kazanç
sa¤layamadıklarını, hatta zaman zaman ürünlerini maliyetin altında satmak
zorunda kaldıklarını belirterek, üretimi sürdürmenin her geçen gün daha zor
hale geldi¤inden söz etmektedirler.
Hayvansal üretimin özellikle sanayi tipi büyük iﬂletmelerde yapılmasını savunan
ve buna zemin hazırlamak için kaynak aktaranlar, Türkiye’de küçük iﬂletmelerin
yaygınlı¤ını sektörün bir zaafı olarak görmeye ve göstermeye devam
etmektedirler. Oysa, kırsal alanda yaﬂayanlar için hayvansal üretim tüm olumsuz
koﬂullara ra¤men bir gelir ve besin kayna¤ı olarak varlı¤ını korumak
durumundadır. Yalnız kırsaldaki hayvansal üretimin mevcut haliyle sürdürülmesi
de her geçen gün zorlaﬂmaktadır. Bu durumun bir an önce farkına varılmalı
ve kırsalda hayvansal üretimi daha karlı kılacak yollar bulunmalıdır. Bunun
yapılamaması Türkiye’nin hemen hemen en düﬂük gelirli yaklaﬂık bir milyon
ailesinin kısa vadede üretimden koparılması ve daha zor durumda bırakılması
anlamına gelecektir.
Özetle, büyük iﬂletmeleri özendirmeyi ve desteklemeyi tek ve en önemli iﬂ
saymak yerine tüm olumsuzluklara ra¤men ayakta kalmaya çalıﬂan hayvan
yetiﬂtiricilerinin daha uygun koﬂullarda ve daha fazla bilgi kullanarak üretim
yapmaları sa¤lanmalıdır. Bunun yollarından biri üretici örgütlerini geliﬂtirmek
ve bunları üreticiye do¤rudan ve nitelikli hizmet verir hale getirmektir. Oysa
günümüzdeki bazı düzenlemeler, üreticileri birçok meslek grubunun hegomanyası
altına sokmayı ve örgütünden bile hizmet almasını engellemeyi hedefler ﬂekilde
yapılmakta veya anlaﬂılmaktadır. Üreticilere hiçbir olumlu katkısı olmayan bu
giriﬂimlerin, üretim maliyetini yükseltmek ve üretici örgütlerini iﬂlevsiz kılarak
üreticinin pazarlık gücünü zayıflatmaktan baﬂka bir iﬂe yaramayaca¤ı, üretici
kazanamazsa korunmaya çalıﬂılan kesimlerin de kaybedece¤i, bilinmelidir.
Süt sı¤ırcılı¤ı sektöründe yaﬂanan olumsuzlukların en önde gelenlerinden birisi
ﬂüphesiz hastalıklardır. Özellikle sürü sa¤lı¤ının yönetimi konusunda hem
üreticilerin hem de meslek mensuplarının önemli eksiklikleri oldu¤u söylenebilir.
Buna bir de kamu çalıﬂanları ile üreticilerin bakıﬂ açıları ve olayları ele
almalarındaki farklılıklar eklenince sorunlar daha da büyümektedir.
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Örne¤in ilgili kamu kurumlarında çalıﬂanların bir kısmı tek görevlerinin denetim
ve kontrol oldu¤unu düﬂünüp, hizmet üretmeye yeterince istekli olmazken,
yetiﬂtiricilerin bazıları da her ﬂeyi kamudan beklemekte ısrar etmektedirler.
Yetiﬂtiriciler için sadece sürülerinin gelece¤i ve iﬂletmelerinin karlılı¤ı önemli
de¤ildir. Çünkü yetiﬂtiriciler üretim sürecinde hem meslek kazalarına hem de
hayvandan insana bulaﬂabilen hastalıklara maruz kalabilmektedirler. Gerçi
hastalıklarla ilgili sorunlar hayvanlarla direk temasta olan ve hayvansal ürün
tüketen tüm insanların sa¤ılı¤ını da tehdit etmektedir. Pek çok hastalı¤ın yaygın
biçimde görüldü¤ü ülkemizde bu durum dikkatle de¤erlendirilmeli ve hastalıklarla
etkin mücadele için her türlü önlem alınmalıdır. Aksi halde, bir iﬂletme kuran,
yıllarca emek vererek bunu büyüten, bu arada hayvancılık konusunda kendini
geliﬂtiren üreticilerin, bir anda ortaya çıkan ﬂap benzeri bir hastalıktan büyük
zarar görmeleri veya Brusella gibi bir hastalık nedeniyle tüm hayvanlarını
kesime yollamak zorunda kalmaları ola¤an hale gelebilecektir. Böyle sorunlarla
karﬂılaﬂmadan üretimde kalabilmek için üreticilerin de dikkat etmeleri gereken
pek çok husus vardır. Bu kitabın, sürü sa¤lı¤ı ve koruyucu hekimli¤in öneminin
üreticiler tarafından da kavranmasına, yetiﬂtiricilerin hayvan sa¤lı¤ı konusunda
yaﬂadıkları sorunların azaltılmasına ve sa¤lık giderlerinin düﬂürülmesine katkı
sa¤layaca¤ına inanıyoruz.
“Sürü Sa¤lı¤ının ‹daresi” isimli bu çeviri kitabın hazırlanması için, çeviriye izin
veren Fransız Hayvancılık Enstitüsü’ne, uzun yıllar iﬂ birli¤i yaptı¤ımız Enstitü
Baﬂkanı Martial Marguet ve dostumuz Fransız Hayvancılık Enstitüsü Uluslararası
‹liﬂkiler Bölümü önceki Baﬂkanı Jean-Noël Bonnet’e, yayıncı kuruluﬂ Group
France Agricole Editions’a, kitabın çeviri editörlü¤ünü yapan Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden Prof.Dr. Fatin CEDDEN’e; çeviriyi
gerçekleﬂtiren Muna Cedden'e ve çok uzun yıllardır eme¤ini bizden
esirgemeyen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden
sevgili hocamız Prof.Dr.Numan AKMAN’a sonsuz teﬂekkürlerimizi sunarız.
Kitabın, yetiﬂtirici meslektaﬂlarımız baﬂta olmak üzere hayvansal üretime destek
veren tüm kiﬂi ve kuruluﬂlara faydalı olması en temel beklentimiz ve dile¤imizdir.

Saygılarımla,

Güner ASLAN
Amasya DSYB Baﬂkanı

VI

‹çindekiler

1- Yönetim yönetmelik
konuları 1
1- Hayvan kimliklendirme, hayvan izlenebilirli¤i ve sa¤lık karnesi
Buza¤ı do¤unca ne yapmalı?
Bir hayvanın giriﬂinde veya çıkıﬂında ne yapılır?Küpelerden birinin

2
3

kaybolması halinde ne yapmalı?
Yetiﬂtirici kayıt defterini nasıl tutmalı ve bilgileri EDE’ye nasıl bildirmeli
Sa¤lık karnesi
2- Yönetmelikle düzenlenen hastalıklara giriﬂ
Hastalıklara göre farklı yönetmelikler
‹zlemeyle ilgili iki yöntem: Zorunlu kolektif korunma ve salgın izleme
‹ki hastalık listesi: Bildirilmesi zorunlu hastalıklar
(BZH) ve bulaﬂıcı hastalıklar (BH)
Kamu sa¤lı¤ı, ekonomi ve ticaretle ilgili hedefler
Korunması gereken dikkat çekici sonuçlar
Önleme ve mücadele
Sa¤lıklı hayvancılık iﬂletmelerinin korunması
Hastalık bulaﬂmıﬂ hayvancılık iﬂletmelerinin sa¤altılması
Sa¤lık eyleminin temel dire¤i: Hastalık önleme
Sa¤lık aktörleri
Yetiﬂtirici
Popülasyonları Koruma il Müdürlü¤ü (DDPP)
Sa¤lık veterineri
Sa¤lık koruma dernekleri (GDS)

4
4
4
6
6
6

VII

8
11
12
13
13
15
15
15
16
16
17
17

3- Yönetmeli¤e tabi hastalıklar ve bunların yönetimi

18

Gözetim

18

Sürüye yeni hayvan katımındaki kontrol

18

Bruselloz ve tüberküloz

18

Enzootik sı¤ır löykozu

19

Bulaﬂıcı sı¤ır Rhinotracheitisi (IBR)

19

Nokra (Hypodermosis)

20

Hastalıklı hayvanların tespiti

20

Kolektif ve zorunlu koruma

20

TÜBERKÜLOZ

20

BRUSELLOZ

21

ENZOOT‹K SI⁄IR LÖYKOZU

22

BULAﬁICI SI⁄IR RH‹NOTRACHE‹T‹ (IBR)

22

NOKRA (HYPODERMOSIS)

23

Kesimhanedeki kontroller

23

TÜBERKÜLOZ

23

SI⁄IR SPONG‹FORM ENCEPHALOPATH‹S‹ (DEL‹ DANA HASTALI⁄I)

24

Zorunlu sa¤lık ziyareti

24

Hastalık bulaﬂmıﬂ hayvancılık iﬂletmelerinin sa¤altılması

25

Tüberküloz

25

Bruselloz

26

Enzootik sı¤ır löykozu

27

Deli dana hastalı¤ı (BSE)

27

Nokra

27

IBR

27

Di¤er bulaﬂıcı hastalıklar

28

4- Hayvancılık iﬂletmelerinin derecelendirilmesi ve sertifikasyonu

29

IBR

30

Nokra

33

VIII

5- Yetiﬂtiricilikte iyi uygulamalar ﬂartı: Sa¤lık
kurallarına uyulması için bir destek
(J-M. GAUTIER)

34

Ürünlerinin hijyeninden sorumlu iﬂletmeci

34

Zincirlerin güvenli¤ini sa¤lamak

35

2- Hayvan Yetiﬂtiricisi ve Veterineri
6- Veterinerle birlikte sa¤lı¤ı kontrol altında tutma:
Akılcı bir iﬂbirli¤i (B. FAROULT)

38

Sa¤lı¤ın iyileﬂtirilmesinde yüksek beklentili ve akılcı hedefler

38

‹ﬂletmelerin yapılarının ve toplum beklentilerinin dikkate alınması

40

Veteriner ne zaman ve hangi beklentilerle ça¤ırılmalı?

42

7- Sa¤lık bilançosu ve hastalı¤ın teﬂhisi

45

8- Yetiﬂtirici ile veterinerin birlikte hastalı¤ı önlemesi

48

Hijyen

48

Hayvanların direncinin genetik seleksiyonla güçlendirilmesi

49

Hayvanların direncinin aﬂılamayla güçlendirilmesi

50

Hastalık önleyici tedaviler

51

9- Hasta sı¤ırların yetiﬂtirici tarafından taranması ve bakım protokolü

53

Yetiﬂtiricinin taraması

53

Hastaların tedavisi: Bakım protokolü

53

10- Sa¤lı¤ın kontrol altına alınmasının ekonomisi

57

11- Veterinerin bilirkiﬂili¤i

60

Yıldırım çarpması

60

Hayvan satın almayı izleyen ticari iﬂlem

63

Hayvanın iﬂletmeye varmasından önce ve taﬂınma sırasında

63

Hayvanın teslim alınmasından itibaren

63

Satıﬂ nasıl iptal edilir: Fesih

64

IX

3- Hayvan Yetiﬂtiricisi ve Eczanesi

65

12- Veteriner ilaçlarıyla ilgili düzenlemeler ve mevzuat

66

‹laçlar: Yasal tanımlar

66

‹laç kalıntıları

68

Veterinerin ilaç önerisi ve ilaçların üç hak sahibi tarafından teslimi

68

Piyasaya sürme izni

70

‹laçların etiketlendirilmesi

70

13- Veteriner ilaçlarının de¤iﬂik kategorileri

73

Antienflamatuarlar

73

Aﬂılar

73

Do¤al antibiyotikler

74

Sentetik antibakteriyel ilaçlar

76

Kinolonlar

76

Sülfamidler

76

Üreme ilaçları

76

Serumlar, çözeltiler ve sıvı destekleri

78

‹zotonik çözeltiler

78

Mineral çözeltiler

78

Glükozlu çözeltiler

78

Sıvı destekleri

79

Sindirim sistemi ilaçları

80

‹drar söktürücüler

80

‹ç parazitlere karﬂı ilaçlar (antihelmintik ve endektositler)

81

Dıﬂ parazitlere karﬂı ilaçlar

82-88

14- Yetiﬂtiricinin Ecza Dolabı

84

Malzemeler

85

Muayene malzemeleri

85

Müdahale malzemeleri

86

Enjeksiyon malzemeleri

86

‹laçlar

87

Dezenfektanlar

X

15- ‹laçların Do¤ru Kullanımı

89

Uygunluk

89

‹zlenebilirlik:

90

‹laçların do¤ru muhafazası

92

‹laçların verilmesindeki do¤ru uygulamalar

92

Etiketleme ve kullanım kılavuzu

93

Farmakovijilans

93

Atıkların imhası

93

4- Yetiﬂtirici ve Hayvanları
16- Sı¤ırların yetiﬂtirici tarafından gözlemlenmesi ve muayenesi

96

Hasta sı¤ırın gözlemlenmesi

96

Muayene

96

Vazgeçilmez malzemeler

99

Uygun kararı almak

99

17- Bireysel müdahaleler için hayvanın hareketsiz tutulması

100

Hareketsiz tutma

100

Buza¤ının hareketsiz tutulması

100

Müdahale hücresi

100

Revir bölmesi

103

Ortak bir hareketsiz tutma düzene¤i içinde bireysel müdahale

103

Bireysel kafesler: Tartı kafesi ve tırnak düzeltme kafesi

103

Elle müdahale

105

Sı¤ırı hareketsizleﬂtirmek

105

Hayvanı yatırmak

107

Hayvanın aya¤a kaldırılması

107

XI

18- Birden fazla kiﬂiyle müdahale için hareketsiz tutma

108

Sı¤ırlara müdahale etmenin temel kuralları

108

Ortak zapt etme düzene¤i

109

Boyun kapanlı düzenek

111

Seyyar zapt etme koridoru

112

19- Sı¤ır boynuzlarının köreltilmesi

114

Genel tavsiyeler

114

Zapt etme, anestezi, kanamanın durması

115

Boynuz köreltme teknikleri

116

Eriﬂkin sı¤ırlarda

118

Bakım ve sorunlar

119

20- ‹ﬂletme binalarında hijyen ve ortam

120

Bina içlerinin ve hayvanların do¤ru ﬂekilde temiz görünmeleri nasıl sa¤lanır

120

Ortam ﬂartlarının kontrol altında tutulması

125

‹yi düzeyde do¤al havalandırmaya öncelik verilmesi

125

Binaların yazın kullanılması ve çözümler

129

Geniﬂ binaların düzenlenmesi

130

Buza¤ı barınaklarının özel durumu

131

Mekanik havalandırma

131

21- Süt Sa¤ımı

132

Sa¤ım yerinin hazırlanması

132

Sa¤ım öncesi hijyen

132

Sa¤ım uygulamaları

134

Meme baﬂlarının sa¤ım sonrasında dezenfeksiyonu

134

Enfeksiyon kapmıﬂ ineklerin sa¤ılmasında alınacak önlemler

134

Sa¤ım makinesinin temizli¤i

135

Sa¤ım yerinin temizli¤i

136

Sa¤ım makinesinin bakımı

137

XII

5- ‹ﬂletmede Önleyici Tedbirler

141

22- Karantina: Hastalık Bulaﬂmasının Önlenmesi ve Sınırlandırılması

142

Genel çerçeve

142

Taﬂıma sırasında

144

Uygulama

144

Hayvanlar iﬂletmeye gelmeden önce

144

Yeni hayvanların geliﬂ günü

145

Yeni hayvanların geliﬂinden sonra iﬂletmeye giriﬂleri için gerekli süre

145

23- ‹ﬂletme içindeki alanların dezenfeksiyonu
Sürü sa¤lı¤ı yönetimine giren bir önlem

146

Vazgeçilmez önlemler: Temizlik, deterjanla yıkama, kirletici sökme

147

Dezenfeksiyon

147

Genel ilkeler

147

Dezenfektanların seçimi

148

Uygulayıcı ve çevrenin korunması

149

Uzman muhataplar

149

‹ﬂletme binalarına yeniden mikrop bulaﬂmasının sınırlandırılması:
Alınacak ek Önlemler

149

24- Atık Sıvıların Yönetimi

152

Patojen ajanlara ve atık sıvı tipine göre de¤iﬂen sa¤lık riskleri

152

Sıvı atıkların depolanması

153

Gübre ve yataklıkların hijyenik hale getirilmesi

154

Zayıf içerikli sıvı atıkların iﬂlenme zinciri

156

Atıkların serilmesi

158

XIII

6- Do¤uma Yakın Dönem

163

25- Sürüde üreme yönetimi

164

Gerçekçi ve tutarlı hedeflerin konulması

164

Sonuçların düzenli olarak de¤erlendirilmesi

166

Her ine¤e dikkat edilmesi

166

Takip iﬂinin düzenlenmesi

168

26- Do¤um bölmesi ve hazırlı¤ı

170

Do¤umu haber veren iﬂaretler

170

Hayvanın ön muayenesi

171

Gerekli malzemeler

172

27- Buza¤ılama

175

Do¤um sonrası

176

Anaya yapılacak bakım

176

Buza¤ıya yapılacak bakım

176

Göbek bakımı

178

Kolostrum

179

28- Düﬂükler

180

Neye düﬂük denir

180

Ne yapılmalı

180

Karantina

180

Bilgilerin toplanması

181

Bildirim

181

Laboratuar analizleri: Bir veya birçok düﬂü¤ü nasıl açıklı¤a kavuﬂturmalı

181

Sonuçların yorumlanması ve önlem

184

XIV

7- Sürünün Beslenmesi ve Sulanması

185

29- Eriﬂkin bireylerden oluﬂan sürünün beslenmesi

186

Besin maddelerinin de¤erinin bilinmesi

186

Dengeli bir rasyonun belirlenmesi

187

Selülozu yüksek yemlere dikkat ederek rasyonun hazırlanması

188

Ö¤ünlerin kinetik enerjisinin iyi düzeyde tutulması

189

Beslenme sonucunun belirtisi olan ya¤lanmanın takibi

191

30- Genç sı¤ırların beslenmesi

194

Vazgeçilmez bir unsur: Süt

194

Katı gıdalara ve suya her zaman eriﬂim sa¤lanmalı

197

Uyulacak hijyen ve gözlem ﬂartları

199

Kolostrum: Buza¤ının sa¤lı¤ı için en önemli besin

201

Hayvanlar için içme suyunun kalitesi

202

31- Hayvanın su ihtiyacı

202

‹çme suyunun kalitesine ba¤lı riskler

203

Suyun analizi

204

Bir su analizinin yorumlanması

205

Su analizi protokolü

207

Su kayna¤ının korunması

208

Mümkün olan iﬂlemler

208

XV

XVI

1
Yönetim
yönetmelik
konuları

1

Hayvan kimliklendirme,
hayvan izlenebilirli¤i
ve sa¤lık karnesi
Kırsal Yasası’nın L 234-1. maddesine göre, eti ve di¤er ürünleri tüketilebilen
hayvanları yetiﬂtirenler bir kayıt defteri tutmak ve yetiﬂtirdikleri hayvanların
sa¤lık, zooteknik ve tıbbi verilerini toplamak zorundadırlar. Aynı zorunluluk,
yetiﬂtirici kayıt defteriyle ilgili 5 Haziran 2000 tarihli kararda ve daha yakın
zamanda, “hijyen paketi”ni oluﬂturan Avrupa yönetmeliklerinde de yer alır.
PAC (*)yardımlarının koﬂulları çerçevesinde kontrol edilenler özellikle hijyen
paketinin zorunlu hükümleridir.
Hayvan yetiﬂtirme kayıt defteri hayvanların ve yetiﬂtiricilik uygulamalarının
izlenebilirliklerinin en önemli halkası olup, aﬂa¤ıdaki ö¤elerden (bunlar 5 yıl
boyunca saklanmalıdır) oluﬂur;
iﬂletmenin özelliklerini sentez halinde gösteren fiﬂ, kayıt defterine giriﬂ
anahtarıdır;
her hayvan türü için iﬂletmenin zootekni, sa¤lık ve tıbbi refakatine iliﬂkin
verileri sentez halinde gösteren bir fiﬂ. Bunun sayesinde hangi hayvanlara
kimin müdahale etti¤i ve gerekti¤inde kiminle temasa geçilece¤i basit bir yolla
bilinebilir;
yönetmeli¤e uygun kimliklendirme verilerine daya, hayvanların hareketleriyle
ilgili veriler;
hayvanların genel bakımıyla ve onlara yetiﬂtirici veya veteriner tarafından
iﬂletme dahilinde yapılan, sa¤lık karnesine de iﬂlenen uygulamalar;
sürünün beslenmesinin izlenebilirli¤iyle ilgili ö¤eler.
Hayvan yetiﬂtirme kayıt defteri hayvanların sa¤lıklarının izlenmesinde temel
ö¤edir. Hayvanların kimliklendirilmeleri, izlenebilirlikleri ve uygulamaların kayda
geçmesi aﬂa¤ıdaki hususları mümkün kılar:
objektif sa¤lık bilançolarının yapılması ve sürü sa¤lı¤ındaki evriminin
görülmesi;
tedavilerin ve önleyici tedbirlerin etkilili¤inin belirlenmesi;

(*) Politique Agricole commune:1957'de ortaya atılmıﬂ ve 1962'de Avrupa Komisyonu'nun Tarım ve
Kırsal Kalkınma Genel Müdürlü¤ü tarafından yürürlü¤e konmuﬂ olan Ortak Tarım Politikası. Editörün notu

2

tüketiciye antibiyotik kullanımı konusunda güven verilmesi;
ulusal düzeyde yüksek bir sa¤lık koruması düzeyi sa¤lanması (hayvanların
izlenebilirlikleri ve hastalıkları önleme yöntemleri).
Avrupa Birli¤i dahilinde sı¤ırların kimliklendirilmeleri ve izlenebilirlikleri, 2000
yılından beri, CE 1760/2000 Avrupa yönetmeli¤iyle düzenlenmektedir. Bu yönetmelik
Fransa’nın aynı konudaki 30 yıllık mevzuatının bir devamı niteli¤indedir.
Yönetmeli¤in geniﬂ bir kullanım alanı vardır: sürülerin teknik takibi, sa¤lık konuları
veya hayvan yardımlarının yönetimi. Bu yönetmeli¤in hayvan sahiplerince de
uygulanması konusunda güçlü bir baskı bulunmaktadır.
‹zlenebilirlik 4 ö¤e üzerine kurulu kolektif bir düzenekle sa¤lanmaktadır:
yetiﬂtirici tarafından iki kulak küpesinin takılması;
yetiﬂtirici tarafından bir kayıt defterinin tutulması ve olayların ‹l Yetiﬂtiricilik
Kuruluﬂu’na (EDE) bildirilmesi;
EDE’nin bildirilen olayları geçerli kılması ve bunları veri tabanına kaydetmesi;
her sı¤ır için bir pasaport düzenlenmesi.

Buza¤ı do¤unca ne yapmalı?
Buza¤ının do¤umunu izleyen 20 gün içerisinde ve hayvan iﬂletmeden dıﬂarı
çıkarılmadan önce, yetiﬂtirici buza¤ının her iki kula¤ına birer resmi kulak küpesi
takar. Buza¤ının do¤umunu tuttu¤u kayıt defterine not eder ve do¤umu izleyen
en geç 7 gün içerisinde bu bilgiyi
Yetiﬂtiricilik Kuruluﬂu (*)’na bildirir.
EDE aldı¤ı bilgileri kayda geçirir, buza¤ı
için bir pasaport düzenler ve bunu
hayvan sahibine iletir. Hayvan sahibine
buza¤ı için bir de ASDA (ön sa¤lık
belgesi) gönderilir. Yetiﬂtirici aldı¤ı
ASDA’yı pasaporta yapıﬂtırmalıdır (foto
1.1)
Foto 1.1: Do¤an her buza¤ı için
düzenlenen ASDA (ön sa¤lık belgesi)
hayvanın pasaportuna yapıﬂtırılmalıdır.
(*) Bu kuruluﬂun Türkiye'deki karﬂılı¤ı, yetiﬂtiricinin ba¤lı oldu¤u ilin Damızlık Sı¤ır Yetiﬂtiricileri Birli¤i'dir (e.n.)
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Bir hayvanın giriﬂinde veya
çıkıﬂında ne yapılır?
Bir hayvanın yer de¤iﬂtirmesi (giriﬂi veya çıkıﬂı) yetiﬂtirici tarafından kayıt defterinde
belirtilmelidir.
Hayvan çıkarılırken, yetiﬂtirici ön sa¤lık belgesi üzerindeki gerekli yerleri doldurmalıdır.
Bunlar “besin zinciri üzerindeki bilgiler”in iletimine yardımcı olur (satılan hayvanlara
eﬂlik eden sa¤lık bilgileri).
Hayvanı satın alan yetiﬂtirici pasaport üzerindeki bilgilerle ön sa¤lık belgesi ve
kulak küpeleri arasındaki bilgilerin birbirini tuttu¤undan emin olmalıdır.

Küpelerden birinin kaybolması
halinde ne yapmalı?
‹ﬂletmede bulunan her sı¤ırın her iki kula¤ında birbirine eﬂ birer küpe takılı olmalıdır.
Yetiﬂtirici bir sı¤ırın küpelerinden birinin kayboldu¤unu fark etti¤inde, 7 günlük bir
süre içerisinde yedek bir küpe sipariﬂ etmeli ve eline geçer geçmez sı¤ıra takmalıdır.

Yetiﬂtirici kayıt defterini nasıl tutmalı ve bilgileri
EDE’ye nasıl iletmeli?
Geleneksel olarak, yetiﬂtirici kendi hayvanlarına ait bilgileri (do¤um, giriﬂ, çıkıﬂ,
küpe kaybı) bir not belgesine iﬂler. Kendi kayıtlarını güncel tutmak için, bu belgenin
bir örne¤ini kendinde saklar ve di¤er örne¤ini, bilgileri iletmek için, ‹l Yetiﬂtiricilik
Kuruluﬂu'na (EDE) gönderir.
Günümüzde, yetiﬂtiriciler sı¤ırlarıyla ilgili kayıtlarını giderek elektronik araçlar
üzerinde tutmaktadır: ‹l Yetiﬂtiricilik Kuruluﬂu’nin Internet sitesi veya bilgileri EDE’ye
elektronik formatta gönderen özel yazılımlar bulundurmaktadır (yazılımların listesine
Yetiﬂtirme Enstitüsü’nün Web sitesinden eriﬂilebilir).
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Sa¤l›k Karnesi
Hayvan yetiﬂtirme kaydına iliﬂkin 5 Haziran 2000 tarihli kararnameye (7.
madde) ve besin maddelerinin hijyenine iliﬂkin CE 852/2004 sayılı
yönetmeli¤e göre, yetiﬂtiricinin sa¤lık karnesine veterinerlik ilaçlarının
yönetimiyle ilgili bilgileri ve aﬂa¤ıda sıralanan tıbbi besinleri tarih sırasına
göre iﬂlemesi gerekir:
• tedavi gören hayvanların kimlikleri;
• tedavide kullanılan ilacın niteli¤i (ticari adı veya aktif maddeleri);
• hayvan baﬂına uygulanan günlük doz ve bu dozun veriliﬂ ﬂekli veya e¤er
bunlar reçetede yazılıysa o reçetenin tarih ve sayısı;
• tedavinin baﬂlangıç ve bitiﬂ tarihi;
• hayvan ürünlerinin satıﬂa yeniden sunulmasından önceki bekleme süreleri;
• hayvana müdahale edenin adı/soyadı, e¤er o kiﬂi veteriner de¤il ve
verilen ilaç anabolizan, antikatabolizan veya beta-antagonist etkili bir
madde içeriyorsa, iﬂletmenin sorumlu veterinerinin adı / soyadı (bu maddeler
K›rsal Yasa 254/II. maddesinde yer alır; bu madde iptal edilerek yerine
Kırsal Yasa’nın L. 234-2. maddesi getirilmiﬂtir).
Sa¤lık karnesi ka¤ıt malzeme olarak (foto 1.2) veya elektronik ortamda
olabilir, yeter ki veterinerler veya kontrol memurları u¤radıklarında sa¤lık
karnesi isterlerse bunlar kolayca basılabilsinler. Sa¤lık karnesi üzerindeki
son kayıt tarihinden sonraki en az 5 yıl boyunca saklanmalıdır.
Bilgisayar ortamındaki sa¤lık karnelerinin yönetmelik zorunluluklarına
uyumları Yetiﬂtiricilik Enstitüsü'nce de¤erlendirmiﬂtir. Yapılan
de¤erlendirmenin sonucuna Enstitü’nün sitesinden eriﬂilebilir (www.instelevage.asso.fr).

Foto 1.2: Sa¤lık karnesi.
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Yönetmelikle
düzenlenen
hastalıklara giriﬂ
Çiftlik hayvanlarının hastalıklarıyla ilgili geniﬂ bir yönetmelik mevzuatı
mevcuttur. Mevzuatın amacı hayvanların ve gerekti¤inde hayvansal ürünlerin
belli hastalıklardan ve risklerden korunmasıdır. Yönetmelikler özellikle hayvancılık
iﬂletmelerini ve hayvanların kimliklendirilmesini, hayvanların dolaﬂımını, sürünün
ve hayvansal ürünlerin izlenmesini, korunmasını veya sa¤altılmasını, hayvancılık
iﬂletmelerinin sınıflandırılmasını düzenler. Bu bölümde bu konuda mevcut en
önemli yönetmelik hükümleri ve sı¤ırlarla ilgili yönetmeliklerde yer alan baﬂlıca
hastalıklar yer alacaktır.

Hastalıklara göre farklı yönetmelikler
Hastalıklara, bu hastal›klar›n sonuçlarına ve özelliklerine göre pek çok
de¤iﬂik yönetmelik oluﬂturulmuﬂtur.
Ayrıntıları bir yana bırakacak olursak, (bir kısmı kendi arasında birleﬂen)
belli baﬂlı yönetmelikler aﬂa¤ıdaki konularla ilgilidir:
hastalıkları izleme yöntemleri: zorunlu kolektif korunma ve salgın izleme;
bu hastalıklar teﬂhis edildi¤inde giriﬂilen eylemlerin niteli¤i: sadece ihbarda
bulunma veya hayvan sa¤lık zabıtası tarafından alınan önlemler.

‹zlemeyle ilgili iki yöntem: zorunlu kolektif
korunma ve salgın izleme
Kimi bulaﬂıcı hastalıklar ulusal düzeyde sistematik ve zorunlu kolektif
korunmayı gerektirir (bkz. yan sayfadaki tablo 2.1). Söz konusu bu hastalıklar
ya ülke içinde (çok zayıf oranda olsa da) hala varlıklarını sürdürmektedirler,
ya da kısa bir süre önce ortadan kaldırılm›ﬂ ama halen (git gide hafifletilen)
sistematik kontrollerle izlenmeyi gerektirmektedirler.
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Zorunlu korunma ve de¤iﬂik hastalıklarla mücadele hakkındaki en belirgin
yöntemler bu bölümün devamında ayrıntılı ﬂekilde belirtilmiﬂtir. Yöntemler
salgının azald›¤›nda göre de¤iﬂtirilirler. Hastalı¤ın görülme sıklı¤ı yeterince
düﬂtü¤ünde sistematik kontrol testleri hafifletilir, buna karﬂılık hastalı¤ı önleme
ve gözlem faaliyetleri artırılır.
E¤er bulaﬂıcı olarak bilinen bir egzotik hastalık hiç görülmüyorsa, gözlemleme
faaliyeti yalnızca klinik bir hastalık ﬂüphesinin belirmesi ve derhal bildirilmesi
ﬂeklinde yapılır. ﬁüpheli durum uzman laboratuarlarda kimi analizler yapılarak
teyit edilmelidir. Bu yönteme salgın gözlemleme (epidemiovigilance) denir.
Örne¤in ﬂap hastalı¤ı ﬂüphesine bu yöntem uygulanır.
Zorunlu kolektif korunmayı gerektiren hastalıklar olsun veya salgın gözlemeye
konu olan yönetmelikle düzenlenmiﬂ egzotik hastalıklar olsun, burlar›n ço¤unu
düzenleyen yönetmelik Avrupa Birli¤i’nin belirledi¤i metinlere dayanır.

Tablo 2.1: Zorunlu kolektif korunma gerektiren hastalıklar
Zorunlu kolektif korunma
gerektiren hastalıklar

Korunma ve zorunlu kolektif mücadele
yöntemlerinin ayrıntıları

Bruselloz

Sürülerin yıllık kontrolü
Her yavru atımının zorunlu bildirilmesi
Sürüye yeni hayvan katılması sırasında kontrol;
duruma göre bu kontrol atlanabilir Hastalık
görülmüﬂ sürülerin tümden veya kısmen kesilmesi

Tüberküloz (verem)

Kesimhanede tüberküloz tespit edilmiﬂ
hayvanların kontrolü. Deri altı tüberkülin
uygulaması ile sürülerin muhtemel taranmas›
(bölgede hastalık görülme sıklı¤ına ba¤lıdır).
Sürüye yeni katılanların kontrolu; duruma
göre bu kontrol atlanabilir

Enzootik sı¤ır
löykozu

Sürülerin beﬂ yılda bir kontrolü.
Hastalık tespit edilen sürülerin kesilmesi
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Zorunlu kolektif korunma
gerektiren hastalıklar

Korunma ve zorunlu kolektif
mücadele yöntemlerinin ayrıntıları

Deli dana

Her türlü klinik ﬂüphenin zorunlu bildirimi
Kesimhanede (48 aydan yaﬂlı sı¤ırlar için)
ve hayvanın parçalanması sırasında
(24 aydan yaﬂlı sı¤ırlar için) sistematik test
Hastalı¤ın bulaﬂtı¤ı sürülerde kısmi kesim
(hastalıklı hayvanın yavruları ve yakın
çevresindeki hayvanlar)

Nokra (Hypodermosis)

Serolojik sondajla rastgele seçilen hayvanların
kontrolü, buna ek olarak gerekirse yine rastgele
seçilen hayvanlar gözle muayene de edilebilir
Gözle veya belli hayvanlara yönelik serolojik
kontrol. Hastalı¤a yakalandıkları klinik olarak
tespit edilen hayvanların tedavisi
Acersa (*) sertifikasyonu ulusal ﬂartnamesine
göre, “nokra hastalı¤ından iyileﬂmiﬂ” diye
nitelendirilmeyen sürülerden getirilmiﬂ
hayvanların zorunlu tedavisi

Bulaﬂıcı sı¤ır
Rhinotracheitisi (IBR)

Sürülerin her yıl kontrolü
Sürüye yeni hayvan katımında kontrol.
Testi pozitif çıkan hayvanların aﬂılanması.
Acersa tarafından koordine edilen ulusal
sertifikasyon programı çerçevesinde,
gönüllüler için ek garantiler.

‹ki hastalık listesi: Bildirilmesi zorunlu
hastalıklar (BZH) ve bulaﬂıcı hastalıklar (BH)
Fransız K›rsal Yasası iki hastalık listesi tanımlar. Adlarından da anlaﬂılaca¤ı
gibi, bildirilmesi zorunlu hastalıklar (BZH) teﬂhis edildiklerinde tek bir zorunlulu¤a
yol açar: salgın bilgilerine ulaﬂılması için bunlar uzman sa¤lık yetkililerine
(popülasyonları koruma il müdürlükleri –DDPP) bildirilmelidir. 2008 yılı sonu
itibariyle, sı¤ırlar arasında BZH’lere az rastlanmıﬂtır. Bu alanda iki hastalık
söz konusudur: Clostridium botulinum’lu botulizm ve Anaplasma marginale
veya Anaplasma centrale’nin yol açtı¤ı anaplazmoz. BZH “sa¤lık zab›tas›”na
özgü kontrol altına alma önlemlerinin zorunlu uygulanmasını gerektirmez.
(*) ACERSA (Association pour la Certification en Santé Animale): Fransa
Hayvan Sa¤lı¤ı Sertifikasyon Birli¤i; kuruluﬂu 1996. Editörün notu.
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Buna karﬂılık, bulaﬂıcı hastalıklar (BH) teﬂhis edildiklerinde, hayvan sa¤lık
zabıtasının bunları kontrol altına almaya yönelik önlemlerinin uygulanması
zorunludur. Tablo 2.2’de, sı¤ırlarda görülen BH’ları ve Fransa’nın bu hastalıklar
ile ilgili durumunu gösteren, 2008 sonu itibariyle güncellenmiﬂ liste yer almaktadır.
Zorunlu kolektif korunmayı gerektiren hastalıkların tümü (bkz. daha yukarıda)
mutlak anlamda bulaﬂıcı olmayabilir.
Her türlü BH ﬂüphesinin hayvancılık iﬂletmesinin sa¤lıktan sorumlu veterinerine
bildirilmesi zorunludur. Uygulanacak olan hayvan sa¤lık zabıtası önlemleri bir
BH’tan di¤erine, hastalı¤ın özelliklerine ba¤lı olarak de¤iﬂir. Bu önlemlerin
hepsinin ayrıntılarına girmeksizin, bunların son derece geniﬂ bir yelpazeye
sahip oldukları bilinmelidir; epidemiyolojik analizlerin ve incelemelerin ardından,
alınabilecek önlemler, hasta hayvanların tecrit edilmesinden dezenfeksiyon
önlemlerine, hasta veya hastalık bulaﬂmıﬂ hayvanların kesilmesine, hayvan
fuarlarına veya pazarlarına giriﬂlerinin yasaklanmasına, örne¤in ﬂap vakalarında
hayvanların dolaﬂımının yasaklanmasına kadar çeﬂitlilik gösterir.
Her durumda, bulaﬂıcı bir hastalı¤a yakalanmıﬂ hayvanların satıﬂı yasaktır.
Sa¤lık zabıtasının alaca¤ı önlemler valilik kararı çerçevesinde ayrıntılı bir
ﬂekilde ele alınır. ﬁüpheli bir durum söz konusu oldu¤unda, gözetim altına
alma ﬂeklindeki muhtemel bir valilik kararına benzer bir enfeksiyon ilanı yapılır.

Tablo 2.2: Sı¤ırlarda bulaﬂıcı hastalıklar listesi ve Fransa’daki durum
Bulaﬂıcı hastalıklar

Ajan

Fransa’daki durum

Bruselloz

Brucella ovis’in
dıﬂındaki her
türden Brucella

2004’ten bu yana hiçbir
hastalık oda¤ı tespit
edilmemiﬂ ve Fransa
AB tarafından resmen
bu hastalıktan ari
sayılm›ﬂt›r.

Cowdriosis

Erlichia (Cowdria)
ruminantium

Yok

Bulaﬂıcı nodüler
dermatitis

Bulaﬂıcı nodüler
dermatitis virüsü
(Poxviridae,
Capripoxvirus)

Yok
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Bulaﬂıcı hastalıklar

Ajan

Fransa’daki durum

Deli dana

Prion veya deli
dana ajanı (BSE)

2010’da tespit edilmiﬂ
5 hastalık oda¤ı

ﬁap

ﬂap virüsü
(Picornaviridae,
Aphtovirus)

Yok, son görülme yılı 2001

Koyun
catarrhale ateﬂi

Koyun catarrhale
humması virüsü
(Reoviridae, Orbivirus)

2006’dan itibaren kıta
üzerinde yaygın bir epizooti
(önce serotip 8, sonra
serotip 1), 2008’de hastalık
odakları 32000’e çıkmıﬂtır
Epizooti özellikle aﬂılama
sayesinde kontrol
altına alınmıﬂtır

ﬁarbon

Bacillus anthracis

Sporadik vakalar ve küçük
salgınlar vardır (2008’de
Doubs, 2009’da Savoie)

Rift Vadisi humması
Rift Vadisi humması virüsü (Buynyaviridae,
Phlebovirus)

Yok

Klinik nokra

Fransa 2003’ten beri
sa¤altılmıﬂ bölgedir,
Hypoderma bovis veya
2010’da iki hastalık oda¤ı
Hypoderma lineatum
tespit edilmiﬂtir
(2009’da yok)

Enzootik
sı¤ır löykozu

Enzootik sı¤ır lökozu
virüsü (Retroviridae,
Deltaretrovirus)

Fransa AB tarafından
resmen bu hastalıktan
arınmıﬂ sayılmaktadır

Aujeszky hastalı¤ı
(yalancı kuduz)

Sı¤ırlara bulaﬂabilen
domuz Herpesvirus’u

Fransa 2008’den beri bu
hastalıktan arınmıﬂ
sayılmaktadır
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Bulaﬂıcı hastalıklar

Ajan

Fransa’daki durum

Tüberküloz (verem)

Mycobacterium bovis
ve Mycobacterium
tuberculosis

Fransa AB tarafından
resmen bu hastalıktan
arınmıﬂ sayılmaktadır
2001’den beri kimi
bölgelerde yeniden
görülmektedir

Bulaﬂıcı sı¤ır
peripnömonisi

Mycoplasma mycoides
Sp. Mycoides

Yok

Sı¤ır vebası

Sı¤ır vebası virüsü
(Paramyxoviridae,
Morbilivirus)

Yok, tüm dünyada
ortadan kalma yolundadır

Kuduz

Kuduz virüsü
(Rhabdoviridae,
Lyssavirus)

Tümden ortadan
kalkmıﬂ – Yok

Kanamalı septisemi
(sı¤ır pastorellozu)

Pasteurella
multocida B ve E

Bildirilmemiﬂ

Vesiküler stomatitis

Vesiküler stomatit virüsü
(Rhabdoviridae,
Vesiculovirus)

Yok

Theileria

Theileria annulata

Bildirilmemiﬂ

Trypanozoma

Trypanasoma vivax

Yok

Kamu sa¤lı¤ı, ekonomi ve
ticaretle ilgili hedefler
Zorunlu sistematik kolektif bir mücadele gerektiren hastalıklar azdır, zira
böylesi hükümleri do¤rulamak için çok ciddi gerekçeler bulunmalıdır.
Böylesi hastalıklar;
a¤ırdır ve insana geçebilirler: tüberküloz, bruselloz veya kuduz gibi zoonozlar;
son derece bulaﬂıcıdır ve hastalık bulaﬂmıﬂ hayvanc›l›k iﬂletmelerindeki
ekonomik sonuçları çok a¤ırdır (örne¤in ﬂap);
hayvan ticareti üzerinde önemli etkileri olur (örne¤in IBR, nokra).
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Bulaﬂıcı hastalıklara karﬂı yürütülecek yönetmeli¤e uygun kolektif bir mücadelenin
amacı, e¤er halen ülke içinde varlıklarını sürdürüyorsa, hemen her durumda bu
hastalıkları ortadan kaldırmak veya ﬂap gibi ülkede görülmeyen bir hastalık söz
konusu oldu¤unda, var olan durumu korumaktır.
Bir hastalı¤ın ülkeden silinmesi için, teorik olarak, sistematik aﬂılama gibi tıbbi
yöntemlere veya kontrol ve hastalıkla bulaﬂık hayvanların bertaraf edilmesi gibi
sa¤lık yöntemlerine baﬂvurulabilir. Ço¤u hastalı¤ın ortadan kaldırılması, hiçbir
aﬂılamanın yapılmadı¤ı tamamen sa¤lık korumaya yönelik bir yöntemle sa¤lanır.
Tam da bu nedenle, Fransa’da sı¤ırların bruselloza karﬂı aﬂılanmaları kesinlikle
yasaktır.
Yönetmeli¤e tabi bu hastalıklar, ekonomiye olan etkileri ve hayvandan insana
bulaﬂma potansiyellerinin ötesinde, Fransa’nın sı¤ır temelli tarım ekonomisinin
önemli bir bölümü canlı hayvan (otlakta besiye alınmıﬂ danaların yanı sıra
damızlık sı¤ırlar) ve sperma ihracatına dayalı olması dolayısıyla, çok büyük ticari
risklere yol açabilirler. Yönetmeli¤e tabi hastalıkların do¤rudan yol açabilecekleri
sonuçlardan da öte, bunların görülmeleri, ithalatçı ülkelerin tek taraflı olarak veya
Dünya Hayvan Sa¤lı¤ı Örgütü’nün (Hayvan Hastalıkları Salgınları Uluslararası
Ofisi) normlarına dayanan uluslararası hükümlerin uygulanmasıyla alabilecekleri
sa¤lık koruma önlemleri dolayısıyla, çok a¤ır ekonomik bedellere yol açabilir.
Bu risklerin tümü Fransa’yı sa¤lık yönetimi konusunda son derece katı olmaya
zorlamaktadır.

Korunması gereken dikkat çekici sonuçlar
Geçti¤imiz 50 yıl boyunca, sı¤ır sürülerinin yönetmeli¤e tabi belli baﬂlı hastalıklar
aç›s›ndan sa¤lık durumu gözle görülür biçimde iyileﬂmiﬂtir. Bu konuda birkaç
örnek verelim: 1950-1960’lı yıllarda, tüberküloz ve bruselloz bulaﬂmıﬂ sürülerin
oranı % 10 ve % 50 idi ve o yıllarda Fransa’da her yıl birkaç yüz ile birkaç bin
arasında de¤iﬂen ﬂap oda¤ı tespit ediliyordu. Günümüzde, Fransa 2000 yılından
beri tüberkülozdan ve 2005 yılından beri sı¤ır brusellozundan (2004’ten beri
hiçbir odak görülmemiﬂtir) resmen temizlenmiﬂtir. Di¤er bir örnek, Fransa'nın
sı¤ırda deli dana hastalı¤ını da kontrol altına alabilmiﬂ olmasıdır. Hastalık
salgınının en üst düzeyde oldu¤u zaman, yani 2001 yılında, 274 hastalık oda¤ı
sayılmıﬂken, 2009’da 10 odak ve 2010 yılı boyunca 10 odak saptanmıﬂtır.
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Elde edilen bu dikkat çekici sonuçlar yönetmeli¤e ba¤lı önlemlerin geliﬂmesine
yol açmıﬂ sa da yine de bu konuda uyanık olmak gerekmektedir. Yoksa ﬂap gibi
ortadan kaldırılmıﬂ veya tüberküloz gibi yok edilme yolundaki hastalıklar ülke
içine yeniden sızabilir ve dolaﬂıma baﬂlayabilirler; tıpkı 2001 yılındaki ﬂap salgını
ya da 2009 yılında sayılan 97 tüberküloz oda¤ının varlı¤ı gibi. Ayrıca, yeni
hastalık riskleri de ülkeyi tehdit edebilir.
Yine örnek vermek amacıyla, 2006 yazından itibaren serotip 8 türü catarrhale
ateﬂi, di¤er adıyla akut nezlenin (coryza) Kuzey Avrupa, Belçika, Hollanda,
Almanya ve Fransa’nın kuzey-do¤usuna giriﬂ yapıp geliﬂmesinin nedeni ticari
de¤iﬂimin küreselleﬂmesi ve küresel ısınma olabilir. ‹kinci örnek: Kimi koﬂullarda,
yabani hayvanlar (özellikle yaban domuzu, porsuk ve geyik), tüberküloz için
oldu¤u gibi, hastalık rezervuarı rolü oynayabilirler.

Önleme ve mücadele

Sa¤lıklı hayvancılık iﬂletmelerinin korunması
Bu, sürüye alınan hayvanların sıkı kontrolüyle ve komﬂu iﬂletmeler arasında
hastalık bulaﬂma risklerini kontrol altına alan önlemlerin sürekli uygulanmasıyla
sa¤lanır.
Sürüye hastalık bulaﬂmasının baﬂlıca yolu, herhangi bir klinik belirti vermeyen
ama hastalık taﬂıyan bir hayvanın sa¤lıklı sürüye katılmasıdır. Sürüye katılan
hayvanların kontrolü yönetmelikte öngörülmüﬂtür. Kontrol aﬂa¤ıdaki unsurları
içerir:
Hayvanın geldi¤i iﬂletme hakkında bilgi: Bu bilgi, ön sa¤lık belgesiyle (ASDA)
(izleyen sayfadaki 2.1a ve b fotoları) belgelenen kaynak sürünün kalifikasyonu
üzerinden edinilen güvencenin temelini oluﬂturur. Sürüye yeni katılan hayvanların
her birinin satıﬂta gerekli geçerli birer ASDA belgesi taﬂıması gerekir (bkz. Bölüm
1). Belge, hayvanın geldi¤i sürünün zorunlu kolektif korunma gerektiren bulaﬂıcı
hastalıklar (bruselloz, tüberküloz ve lökoz) bakımından arî oldu¤unu ve sürünün
ulusal bir ﬂartname gerektiren di¤er hastalıklar bakımından sa¤lık durumunu
(bkz. Bölüm 4) belgeler. Belli bir hastalık bakımından arî bir sürü bu hastalık
karﬂısında birtakım güvenceler sa¤lar.
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Gerekti¤inde, hayvan üzerinde bir enfeksiyon araﬂtırması yapılmalıdır: Bruselloz
taramas› için kan alınır ve tüberküloz teﬂhisi için tüberkülin testi yapılır. Testler
hayvana bulundu¤u iﬂletmeden ayrılmadan önceki on beﬂ gün veya yeni sürüsüne
katılmasını izleyen on beﬂ gün içinde yapılmalıdır. Testlerin sonuçlarının, hayvanın
yeni sürüsündeki di¤er sı¤ırlarla bir araya getirilmeden önce, karantina döneminin
sonunda alınması gerekir. E¤er test sonuçları pozitif ise, hayvanın durumu derhal
popülasyonları koruma il müdürlü¤üne (DDPP) bildirilir. Ayrıca, hayvanı satın
alan kiﬂi satıﬂ akdini feshettirme iﬂlemlerini de baﬂlatabilir: Bu durumda satıﬂ
iptal edilir. Satıﬂ akdini feshettirme iﬂlemi IBR hastalı¤ı için de öngörülür.
Sa¤lıklı bir sürüye hastalıklı komﬂu bir sürüden de hastalık bulaﬂabilir ve
komﬂu sürüdeki hastalık henüz enfeksiyonun baﬂında teﬂhis edilmemiﬂ olabilir.
Hijyen önlemlerinin tümü bu türden risklerin üstesinden gelmeyi hedefler. Alınacak
baﬂlıca önlemler ﬂunlardır:
Ortak kullanılan malzemelerin sıkı sıkıya temizlenmesi ve dezenfeksiyonu.
‹ﬂletmeye giren ziyaretçiler hakkında alınacak önlemler (ziyaretçilerin iﬂletme
binalarıyla do¤rudan temasa geçmelerinden önce en azından ayakkabılarının
temizlenmesi ve dezenfeksiyonu).
atık suların güvenli yönetimi (bkz. Bölüm 24).
Çitlerin ve bölme ayıraçlarının düzenli bakımı.

Foto 2. 1a ve b:
ASDA: Ön sa¤lık belgesi
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Hastalık bulaﬂmıﬂ hayvancılık
iﬂletmelerinin sa¤altılması
Sa¤altma iﬂlemi, ço¤unlukla, hastalıklı hayvanların serolojik veya antikor
testleriyle yoklanmaları ve bunların kısa sürede kesilerek bertaraf edilmeleri
yoluyla yapılır. Hastalı¤ın tamamen ortadan kaldırılması için git gide daha sık
baﬂvurulan yöntem, hastalık bulaﬂmıﬂ sürüdeki hayvan sayısı az ise, belirlenen
odaklardaki sı¤ırların tümünün kesime gönderilmesidir. Böylece sürüde hastalık
bulaﬂmıﬂ ama yapılan analizlerde teﬂhis edilmemiﬂ hayvanların bulunması riski
ortadan kalkar.

Sa¤lık eyleminin temel dire¤i: Hastalık önleme
Sa¤lık yönetmeli¤i geçmiﬂten bu yana geliﬂmiﬂ ve duruma göre güçlü bir
ﬂekilde geliﬂmeyi sürdürmektedir. Yönetmeli¤e tabi hastalıkların ço¤u karﬂısındaki
epidemiyolojik durumun çok belirgin biçimde iyileﬂtirilmesi çerçevesinde, hastalık
önleme hareketi git gide önem kazanmakta ve ﬂimdilik hastalık bulaﬂmıﬂ
iﬂletmelerde çok temel düzeyde kalsa da bu mücadele ilerlemektedir.
Hastalık bulaﬂmamıﬂ bir bölgede var olan imkanlar ve kaynaklar, esas olarak,
ortadan kalkmıﬂ ve kalkma yolundaki hastalıkların yeniden ortaya çıkıp yayılmaları
riskinin kontrol altına alınmasına harcanmaktadır. Bu tür durumlarda, yapılacak
kontrollerin hafifletilmeleri gereklidir. Bu durumda sa¤lık güvencesi, hayvanların
geldikleri bölgenin epidemiyolojik açıdan iyi durumda oldu¤u bilgisine ve hayvan
dolaﬂımında sa¤lık durumunun çok iyi izlenebildi¤i katı bir yönetime git gide daha
fazla dayanmaktadır. Bu çerçevede, ön sa¤lık belgesi (ASDA) yetiﬂtiricinin,
özellikle satın aldı¤ı hayvanın daha önce bulundu¤u sürülerle ilgili bilgi sayesinde,
sa¤lık bakımından kendini güvenceye almasını sa¤lar.
Hastalık önleme eylemi, bundan böyle, yetiﬂtiricinin, veterineriyle ba¤lantılı
olarak, iﬂletmesindeki sa¤lık risklerini -gerek bulaﬂıcı hastalıklar, gerek yetiﬂtiricilik
hastalıkları, ekonomik veya ticari hastalıklar bakımından- veya veteriner ilaçlarının
kullanılmasına ba¤lı riskleri daha iyi yönetmesini sa¤layan önlemleri almasını
da kapsamaktadır.

Sa¤lık aktörleri
Yönetmeli¤e tabi hastalıklarla mücadelenin dayandı¤ı dört aktör vardır: Hayvan
yetiﬂtiricisi, popülasyonları koruma il müdürlü¤ü (DDPP), sa¤lık veterineri ve
sa¤lık koruma ile ilgili oluﬂumlar (GDS).
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Yetiﬂtirici
Hayvan yetiﬂtiricisi sa¤lık eyleminin en önemli aktörüdür. ﬁap veya deli dana
gibi yönetmeli¤e tabi bir hastalıkla ilgili her tür ﬂüpheyi o bildirir. Aynı ﬂekilde,
brusellozdan korunma çerçevesinde, her türlü yavru atımının bildirilmesi zorunludur.
Yönetmelikten do¤an zorunlulu¤un ötesinde, ilgili masraflar devletçe
karﬂılandı¤ından, bu temel önlemin alınmaması halinde o iﬂletmenin ve ona
komﬂu iﬂletmelerin felaketine yol açılabilir. Yetiﬂtirici, ayrıca, yönetmeli¤e tabi
hastalıkların yanı sıra BVD, paratüberküloz veya solunum yolları virüsleri gibi
yönetmeli¤e tabi olmayıp daha sık görülen di¤er enfeksiyöz hastalıkların komﬂu
sürülerden veya sürüye yeni katılan sı¤ırlardan bulaﬂmasını kontrol altına alacak
bir dizi önlemle kendi sürüsünün gündelik anlamda korunmasını sa¤lar. Yetiﬂtirici
yönetmelikle belirlenen hayvanlardan kan alma veya tüberkülin testleri gibi
iﬂlemleri yaptırmalıdır. Son olarak yetiﬂtirici, koruma iﬂlemlerini yerine getirirken,
kan örneklerinin alınması ya da birtakım testlerin uygulanması sırasında hayvanların
hareketsiz durmalarını sa¤lamalıdır.

Popülasyonları Koruma ‹l Müdürlü¤ü (DDPP)
Popülasyonları Koruma ‹l Müdürlü¤ü, veterinerlik hizmetlerini (eski ‹l Veterinerlik
Hizmetleri Müdürlü¤ü - DDSV) ile sahtekârlı¤ı önleme hizmetlerini (eski Rekabet,
Tüketim ve Sahtekârlı¤ı Önleme Hizmetleri –CCRF) il düzeyinde birleﬂtirmek
üzere kamu politikalarının genel reformu çerçevesinde (2007 yılında baﬂlatılan
RGPP) kurulmuﬂtur.
Kurum bulundu¤u ilde yönetmeli¤e tabi hastalıklarla mücadelenin yönetiminden
sorumludur. Konulan teﬂhislerin, yapılan koruma iﬂlemlerinin, il laboratuarlarının
ve süt laboratuarlarının giriﬂinde ve çıkıﬂında alınan önlemlerin sonuçlarını tek
merkezde toplar. Sı¤ırların dolaﬂımı için zorunlu olan ASDA’ların düzenlenip
verilmesinden sorumludur. Yönetmeli¤e tabi önlemlerin uygulanmasını denetler
ve baﬂta hastalık sonucu hayvan kesimiyle ilgili tazminatlar olmak üzere, devletin
yetiﬂtiricilerin zararlarını telafi edici mali desteklerinin ödenmesini sa¤lar.
Ulusal düzeyde, sa¤lıkla ilgili konulardan sorumlu birim Tarım Bakanlı¤ı’nın
Beslenme Genel Müdürlü¤ü’dür (DGAL).
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Sa¤lık veterineri
Yönetmelik çerçevesinde bir veteriner tarafından yerine getirilen görevlerin
tümü, devlet tarafından sa¤lık konusunda görevlendirilmiﬂ bir heyet tarafından
gerçekleﬂtirilir. Bu durumda veteriner bir sa¤lık veterineri sıfatıyla müdahalede
bulunur. Yetiﬂtirici sa¤lık konusunda görevli veterinerler listesinden istedi¤i
veterineri seçer.
Sa¤lık veterineri yönetmelikte öngörülen iﬂlemleri yerine getirir: Kan ve doku
örnekleri alımı, tüberkülin testleri veya sürüye yeni hayvan katımında yapılan
ziyaretler. Yönetmeli¤e tabi bulaﬂıcı bir hastalık ﬂüphesinde, yetiﬂtirici, ﬂüphenin
yönetimi ve laboratuar analizleri için gerekli kan ve doku örneklerinin alınması
için mutlak surette sa¤lık veterinerine baﬂvurmalıdır. Hastalık bulaﬂmıﬂ hayvancılık
iﬂletmesinde, sa¤lık veterineri, DDPP’yle ba¤lantılı olarak, epidemiyolojik
soruﬂturmaları yürütür ve kesilecek hayvanları iﬂaretler.

Sa¤lık Koruma Dernekleri (GDS)
GDS illerde yetiﬂtiricilerin hayvan sa¤lı¤ıyla yükümlü bir derne¤i olup, ulusal
düzeyde GDS’ler Ulusal Federasyonu yani GDS-Fransa çatısı altında yer alır.
Kırsal Yasa’da sa¤lık konusunda yetkili bir kurum olarak yer alan GDS,
yönetmeli¤e tabi koruma iﬂlemlerinin do¤ru uygulanması konusunda kamu
yönetimine destek verir. GDS’nin baﬂlıca müdahale alanları ﬂunlardır:
Yetiﬂtiricilerin duyarlı hale getirilmesi ve bilgilendirilmesi,
Devlet yardımlarına ek yardımlarla yetiﬂtiricilere mali destek verilmesi,
Yönetmeli¤e tabi önlemlerin yerine getirilmesi konusunda yetiﬂtiricilere yardım
ve destek verilmesi,
DDPP’ler tarafından görevlendirilmiﬂ ASDA düzenleyip verme heyetlerinin
yönetilmesi ve zorunlu kolektif koruma iﬂlemlerinin yürütülmesi.
GDS’lerin rolü zamanla geliﬂmiﬂtir. GDS’ler artık Devletin sorumlulu¤una
girmeyen kimi bulaﬂıcı hastalıklara karﬂı ortak eylemleri düzenleyip yönetmekte,
kimi hastalıklara (IBR, nokra, paratüberküloz, BVD, vb.) karﬂı, özellikle Fransa
Hayvan Sa¤lı¤ı Sertifikasyon Birli¤i (Acersa) (bkz. Bölüm 4) çerçevesinde, garanti
belgelerinin verilmesini koordine etmekte, önemli sa¤lık sorunları karﬂısında
yetiﬂtiricileri desteklemekte ve özellikle veterinerlerle ba¤lantılı olarak, hayvancılık
iﬂletmelerinde korunma ve sa¤lık kalitesini iyileﬂtirme planları oluﬂturmaktadırlar
(yetiﬂtiricilerin hasta sı¤ırların muayenesi ve ilaçların kullanılması konusunda
e¤itilmeleri).
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3

Yönetmeli¤e tabi
hastal›klar ve
bunlar›n yönetimi
Bir önceki bölümde gözetim ve mücadeleyle ilgili genel önlemler incelenmiﬂtir.
Bu bölümde ise her bir hastal›kla ilgili al›nacak özel önlemler üzerinde duraca¤›z.

Gözetim
Gözetim önlemleri günümüzde art›k, hastal›k bulaﬂm›ﬂ hayvanc›l›k
iﬂletmelerinin kontrolünden de da öte, bu iﬂletmelerin kalitesinin muhafaza
edilmesi için sa¤l›kl› olanlar›n korunmas›n› hedeflemektedir.

Sürüye yeni hayvan kat›m›ndaki kontrol
Yönetmelik, sürülerin kalitesini muhafaza etmek için, her yeni hayvan
kat›m›nda zorunlu kontroller ve bu kontrollerin sonuçlar›n›n al›nmas›na kadar
geçen süre boyunca yeni hayvanlar›n sürüden ayr› tutulmas›n› öngörmektedir.
Bruselloz ve tüberküloz
2005 y›l› baﬂlar›nda, bakanl›¤›n ald›¤› bir kararla, iﬂletmeler aras› hareketler
s›ras›nda, hayvan›n bir iﬂletmeden ç›k›p di¤er iﬂletmeye giriﬂi aras›nda geçen
sürenin 6 günü aﬂmamas› koﬂuluyla, bruselloz ve tüberküloz kontrolü
zorunlulu¤una bir istisna getirmiﬂtir. Ancak, bu istisna, zorunlu s›¤›r sa¤l›¤›n›
kontrol ziyaretlerinde DD(CS)PP taraf›ndan tüberküloz ve/veya bruselloz
bak›m›ndan riskli ilan edilen sürülere uygulanmaz (bkz. daha aﬂa¤›da). Böylesi
sürülerden gelen hayvanlar iﬂletmeden ç›kar›lmadan önce testten geçirilmek
zorundad›r. Ayn› ﬂekilde, hayvan giriﬂ ç›k›ﬂ› fazla olan sürülerde tüm s›¤›rlar
sürüye giriﬂ yaparken testten geçirilmek zorundad›r.
Yukar›da sözü edilen süre 6 günü aﬂ›yorsa:
6 haftadan genç s›¤›rlara hiçbir test yap›lmaz,
6 hafta ile 24 ay aras› s›¤›rlara basit veya mukayeseli intradermal tüberkülin
uygulan›r.
24 aydan yaﬂl› s›¤›rlara basit veya mukayeseli intradermal tüberkülin ile
bruselloz serolojisi uygulan›r.
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Enzootik s›¤›r löykozu
Sürüye kat›lan hayvanlar›n geldikleri sürü enzootik s›¤›r löykozu bak›m›ndan
resmen temiz say›l›yorsa bunlar›n yeni sürüye giriﬂlerinde herhangi bir kontrole
gerek yoktur.
Bulaﬂ›c› s›¤›r Rhinotracheitisi (IBR)
25 May›s 2010 tarihli kararnameyle de¤iﬂik 27 Kas›m 2006 kararnameye
göre, bir sürüye yeni kat›lan tüm s›¤›rlar, yaﬂlar› ne olursa olsun, yeni sürüye
kat›lmalar›ndan önceki 15 gün veya sonraki 10 gün içerisinde, sahipleri veya
sorumlular› taraf›ndan IBR bak›m›ndan serolojik bir incelemeye tabi tutulmal›d›r.
‹stisnai olarak, aﬂa¤›daki durumlarda serolojik kontroller zorunlu de¤ildir:
istisnadan yararlanan ve tümüyle kapal› alanda tutulan bir besi sürüsüne
kat›lan s›¤›rlar,
aﬂ›lar› bir veteriner taraf›ndan belgelenmiﬂ s›¤›rlar,
resmen kabul gören karantina istasyonlar›na veya tohumlama amac›yla
hayvanlar›n kabul edildi¤i toplama merkezlerine giriﬂ yapan s›¤›rlar,
“IBR’den temiz” (adland›rma A) nitelikli bir sürüden gelen ve sat›n alanla
satan›n teyit ettikleri üzere 24 saati aﬂmayan bir sürede do¤rudan taﬂ›nm›ﬂ
s›¤›rlar. Taﬂ›ma iﬂleminin hiç kesintisiz yap›lm›ﬂ olmas› ve yaln›zca “IBR’den
temiz” nitelikli bir veya birkaç sürüden gelen s›¤›rlar›n taﬂ›nm›ﬂ olmas› gereklidir.
Bu istisnadan yararlanmak için hayvanlar› sat›n alan kiﬂinin bulundu¤u ildeki
GDS’ye yaz›l› baﬂvuruda bulunmas› gerekir.

Özel durum
Acersa taraf›ndan epidemiyolojik bak›mdan uygun (ZEF) olarak tescil
edilmiﬂ (1 May›s 2011 itibariyle, 22, 29, 35, 56 illeri) bir bölgede bulunan
ve birer Acersa A adland›rmas› ile “IBR’den temiz” ibaresi taﬂ›yan birer
ASDA'ya sahip s›¤›rlar, herhangi bir yaﬂ s›n›r› veya taﬂ›nma süresi
gözetilmeksizin, IBR yoklamas›ndan genel olarak muaf tutulurlar. Ancak
bunun için, hayvanlar›n dolaﬂ›mlar›n›n bir ZEF bölgesi içinde kalmas› ve
taﬂ›ma iﬂleminin IBR’yi kontrol alt›na alma hareketine taraf bir taﬂ›mac›
(GDS bu hususu kontrol eder) taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesi gereklidir.
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Nokra (Hypodermosis )
21 Ocak 2009 tarihli kararnameye göre, herhangi bir iﬂletmeye giriﬂ yapan
tüm sı¤ırlar bir nokra tedavisine tabi tutulmalıdır. Sı¤ırlar aﬂa¤ıdaki üç koﬂuldan
birine uyuyorsa bundan muaf tutulur:
sı¤ır, Acersa’nın ﬂartnamesine uygun olarak, “nokra’dan iyileﬂmiﬂ” niteli¤i
taﬂıyan bir sürüden geliyorsa,
sı¤ırları kapalı alanda tutan ve muafiyete tabi bir besi sürüsüne katanlar,
sı¤ır, yılın 31 Ekim tarihinden önce do¤muﬂ ve sonraki yılın 1 Mart’ından önce
yeni sürüsüne katılmıﬂsa.

Hastalıklı hayvanların tespiti
Yetiﬂtirici sı¤ır sürüsünün sa¤lık gözetimindeki ilk halkadır. Her türlü bulaﬂıcı
hastalık ﬂüphesini kendi sa¤lık veterinerine bildirmek zorundadır.
Hastalıklı hayvanların tespiti, sa¤lık korumaya yönelik testlerle (seroloji, viroloji,
bakteriyoloji veya intradermal tüberkülinasyon gibi alerjik metot) veya
kesimhanedeki kontrollerde (tüberküloz, deli dana) yerine getirilir.
Kolektif ve zorunlu korunma
Kolektif ve zorunlu korunma yöntemleri baﬂlangıçta insana da geçebilen
tüberküloz ve bruselloz gibi a¤ır hastalıklar için geliﬂtirilmiﬂti. Halen genel
korunmayı gerektiren 5 hastalık vardır: Tüberküloz, bruselloz, enzootik sı¤ır
löykozu, bulaﬂıcı sı¤ır rhinotracheiti (IBR) ve nokra.
TÜBERKÜLOZ
Tüberkülozdan korunma yöntemleri yıllar boyunca hafifletilmiﬂtir. Yöntem,
1965’ten beri, 6 haftadan yaﬂlı bütün sı¤ırların zorunlu ve sistematik bir yoklamaya
tabi tutulmasına dayanıyordu. 15 Eylül 2003 tarihli kararnameyle birlikte,
tüberkülozdan korunma yöntemi sürülerin bu hastalıktan resmen temiz oldukları
niteli¤ini elde edip bu durumlarını muhafaza etmelerine dayanmaktadır.
Tüberkülozlu hayvanların araﬂtırılması klinik teﬂhise (kesimhanelerdeki bütün
karkasların kontrolü) veya sı¤ır tüberkülini ile hastalı¤a karﬂı oluﬂturulan antikor
testlerine (basit intradermal tüberkülin uygulaması veya IDS) ya da (mukayeseli
bir intradermal tüberkülinasyon-IDC için sı¤ır tüberküliniyle birlikte kullanılan)
kuﬂ (avian) tüberkülininin kullanılması yoluyla alerjik teﬂhise dayanır. Tüberkülin
uygulamasının sıklı¤ı illerdeki hastalıklı sürülerin yıllık oranına göre de¤iﬂir:
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oran 2 yıl boyunca % 1’den az ise: iki yılda bir (6 haftadan yaﬂlı bütün sı¤ırlar),
4 yıl boyunca % 0,2’den az ise: üç yılda bir (24 aydan yaﬂlı bütün sı¤ırlar),
6 yıl boyunca % 0,1’den az ise: dört yılda bir (24 aydan yaﬂlı bütün sı¤ırlar),
daha sonraki kampanyalar için, ilgili illerin (hastalı¤ın 6 yıllık görülme sıklı¤ı
oranı % 0,1’den az olan illerin) valileri, hastalıklardan korunma il komisyonunun
ve beslenme genel müdürünün görüﬂünü aldıktan sonra, sı¤ır sürülerini zorunlu
kolektif yoklamalardan muaf tutabilir,
vali, e¤er gerekli görürse, tüberküloz konusunda özel bir sa¤lık riski gösteren
bir beldedeki (bölgedeki) sürülerin tümünün veya bir kısmının yılda bir kez
kontrolden geçmelerine karar verebilir (4 Ocak 2011 tarihli kararname).
Hali hazırda 59 il hastalıktan temizlenmiﬂ sayılmakta ve artık tüberkülin
uygulaması yöntemiyle sistematik yoklamaya tabi tutulmamaktadır. Di¤er kimi
iller ise bu tür karamaya çok az baﬂvurmaktadır (7 ilde dört yılda bir, 14 ilde üç
yılda bir, 9 ilde iki yılda bir ve 3 ilde yılda bir). Söz konusu bu illerdeki hastalık
taramas› özellikle veya ço¤unlukla kesimhanelerdeki karkasların kontrol edilmesiyle
yerine getirilmektedir.
Gamma interferonunun dozajı denilen ve canlı hayvan üzerinde yapılan yeni
bir teﬂhis yöntemi ise, özellikle tüberkülozun görüldü¤ü kimi illerde intradermal
reaksiyon yöntemine ek olarak uygulanmaktadır. Bu yeni yöntem, intradermal
reaksiyona tepki veren hayvanlara daha erken teﬂhis konulmasını sa¤lamaktadır.
Bu özel durumda, de¤iﬂik testlerin bir arada uygulanması muhtemel hatalı pozitif
sonuçları önlenmektedir.
BRUSELLOZ
Sürülerin sa¤lık durumlarının iyileﬂtirilmesine paralel olarak, brusellozdan
korunma yöntemleri de hafifletilmiﬂtir. Sı¤ırlarda bruselloza ba¤lı son yavru atımı
2003 yılında yaﬂanmıﬂtır.
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22 Nisan 2008 tarihli kararname hastalıklı hayvanların araﬂtırılması için ﬂunları
öngörür:
emziren sürüler(*) için 24 aydan yaﬂlı sı¤ırların % 20’si üzerinde (muhtemelen
bir karma serum üzerinde) veya süt sı¤ırı sürülerinin karma sütü üzerinde yılda
bir serolojik kontrol,
yavru atımlarının bildirilmesi ve düﬂük yapan inek üzerinde serolojik kontrol
yapılması.
Sık sık hatalı pozitif reaksiyonların görülmesi nedeniyle, kontrol sonunda pozitif
seroloji bulunması konulan teﬂhisin kesin oldu¤unu göstermez. Bu sonucun elde
edilmesinden sonra tamamlayıcı serolojik analizler (EAT **, ELISA; kompleman
fiksasyon testi) ve/veya deride brusellin alerjisi testi yapılmalıdır (ama bu test
Fransa’da yıllardır ticari dolaﬂımdan kalkmıﬂ olup son test 2009’da sadece 3 ilde
uygulanmıﬂtır). Kesin teﬂhis yalnızca, hayvanın teﬂhis amaçlı kesiminden sonra
lenf dü¤ümleri üzerinde yapılacak do¤rudan teﬂhis araﬂtırmasıyla (bakteriyoloji
veya PCR) konulabilir.
Brusellozla mücadele günümüzde özellikle yavru atımlarının bildirilmesi yoluyla
yürütülmektedir.
ENZOOT‹K SI⁄IR LÖYKOZU
Tüberkülozda ve brusellozda oldu¤u gibi, enzootik sı¤ır löykozundan korunma
yöntemleri de epeyce hafifletilmiﬂtir. 20 Eylül 2006 tarihli kararnamede tüm
sürülerde yapılacak kontrolleri belirler;
emziren sürülerde 24 aydan yaﬂlı sı¤ırların % 20’sinin serumu üzerinde beﬂ
yılda bir tarama,
süt sürülerinde karma süt üzerinde beﬂ yılda bir tarama.
‹ﬂletmedeki sürüde veya kesimhanede tümör görülmesi durumunda da hastalık
ﬂüphesi belirir.
BULAﬁICI SI⁄IR RH‹NOTRACHEITI (IBR)
Baﬂlangıçta yetiﬂtiricilerin gönüllü korunma giriﬂimlerine (hastalıktan arî
iﬂletmelerin belgelenmesi) ba¤lı olarak sı¤ır sürülerinin IBR’ye karﬂı sa¤lık
durumlarının iyileﬂtirilmesi sonucunda, devlet bu hastalı¤a karﬂı kolektif korunma
yöntemlerini yaygınlaﬂtırmıﬂtır. 27 Kasım 2006 tarihli kararnameye göre, emziren
sürülerdeki 24 aydan yaﬂlı sı¤ırların tümü her yıl serolojik kontrolden geçirilecek
veya süt sürülerinin karma sütü üzerinde her yıl serolojik kontrol yapılacaktır.
Ancak, aﬂıları bir veteriner tarafından belgelenmiﬂ sı¤ırlar ile tamamen kapalı
alanda tutulan ve böylesi kontrollerden muaf besi sürülerine ait sı¤ırlar bu tür
kontrollere tabi tutulmazlar.
(*) Sadece et üretimi amacıyla yetiﬂtirilip ine¤in sütünün tamamen yavruya
bırakıldı¤ı etçi ırkları kapsar. e.n.
(**) Rose Bengal aglütinasyon testi. e.n.
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Testlerin sonucu pozitif ise, sürünün tüm üyeleri tek tek serolojik kontrolden
geçirilir. Pozitif sonuç veren hayvanlar aﬂılanmalıdır.
NOKRA (HYPODERMOS‹S)
Hypodermosise karﬂı korunma da esas olarak yetiﬂtiricilerin, deri üretiminin
ve kalitesinin düﬂmesini önlemek üzere yaptıkları gönüllü bir giriﬂim ﬂeklinde
baﬂlamıﬂtır. Bu hastalı¤ın tedavisinin 1998 yılında yaygınlaﬂtırılmasıyla birlikte,
Fransa’da sı¤ırların hastalanma oranı büyük ölçüde düﬂmüﬂtür. 2003 yılı sonundan
itibaren, Fransa’nın bütün illeri hastalıktan temizlenmiﬂ addedilmiﬂtir. Bu durumun
muhafazası için, Fransa’nın Avrupa topraklarına yayılmıﬂ sürülerden kurayla
belirlenmiﬂ sı¤ır kümeleri üzerinde, kolektif korunma iﬂlemleri çerçevesinde,
serumların ve karma sütlerin serolojik analizleri temelinde kontroller yapılmaktadır.
Kesimhanelerdeki yoklamalar
Kesimhanelerde yapılan kontrol özellikle iki hastalı¤ın teﬂhisi mümkündür:
Tüberküloz ve deli dana hastalı¤ı.
TÜBERKÜLOZ
Yukarda belirtildi¤i gibi, hastalık yoklama testleri (IDS veya IDC) illerin ço¤unda
büyük oranda azaltılmıﬂtır. Günümüzde, lezyonlu hayvanların yoklanması daha
çok kesimhanelerde, karkasların incelenmesiyle yapılmaktadır. Kesimhanedeki
hayvanların hastalıklı oldukları histolojik incelemeyle ve referans yöntem olmaya
devam eden bakteri kültürüyle teyit edilmektedir. Yakın zamanda geliﬂtirilen ve
hayvanın ölümü sonrasında yapılacak bir baﬂka test de ek olarak uygulanabilir;
hastalıklı organlar ve/veya lenf dü¤ümleri üzerinde PCR (polimerazla zincirleme
reaksiyon) testi.
Teﬂhis amaçlı kesimlere hastalı¤ın görüldü¤ü bölgelerde, korunma yöntemlerine
tepki veren hayvanların erken taranması için baﬂvurulmaktadır. Bu türden
kesimlerde, günümüzde bu hastalı¤ın düﬂük oranda görülmesi nedeniyle,
makroskopik lezyonel teﬂhis sınırlı kalmaktadır. ‹ntradermal reaksiyona ve/veya
gamma interferonu dozajına tepki veren pek çok hayvanın görünürde hiçbir
lezyonu bulunmamakla birlikte hastalı¤ı yayabilmektedir. Klasik yöntemlerin yanı
sıra lenf dü¤ümlerinden alınan doku örnekleri üzerinde hızlı PCR testinin de
kullanılması sonucunda, teﬂhis amaçlı kesim yoluyla yapılan kontrollerin hassasiyeti
artırılmıﬂtır.
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SI⁄IR SPONG‹FORM ENCEPHALOPATH‹S‹ (DEL‹ DANA HASTALI⁄I)
1990 yılında, veterinerlerin çiftlikte veya hayvanın ölümünden hemen önce
gözlemledikleri nörolojik arazlara dayalı klinik gözetim birimlerinin kurulmasıyla
birlikte, bu hastalıkla ilgili gözetim ve kontrol önlemleri epeyce geliﬂmiﬂtir.
Günümüzde, tüketicilerin deli dana riskine karﬂı korunmaları esas olarak
kesimhanelerde alınan önlemlere dayanmaktadır. 1996 yılından beri, spesifik
riskli materyaller yani MRS’ler (potansiyel olarak riskli ilan edilmiﬂ geviﬂ getiren
hayvanların dokuları veya organları) besin zincirinden geri çekilmektedir. 1997
yılından itibaren, tek bir bireyi Deli Dana’lı çıkan bir sürünün tümünün kesime
yollanması ve kesimin ardından karkasların tümünün imha edilmesi uygulamasıyla
birlikte, sa¤lık zabıtasının aldı¤ı önlemler daha da sıkılaﬂtırılmıﬂtır. 2000 yılında
Fransa’da (2001’de Avrupa’da), “riskli” addedilen (24 aydan yaﬂlı olup ölen veya
hastalık ya da kaza dolayısıyla itlaf edilen) sı¤ırlar üzerinde bir Deli Dana (BSE)
araﬂtırması ve gözetimi programı baﬂlatılmıﬂtır. Bu sı¤ırların karkasları parçalanma
sırasında hızlı ve sistematik bir teste tabi tutulmaktadır.
Ayrıca, Temmuz 2001’den itibaren, 30 aydan yaﬂlı tüm sı¤ırlar kesimhanede
hastalık kontrolünden geçirilmektedir. 2001 yılından bu yana Fransa’da BSE’nin
yıllık görülme oranı epeyce düﬂmüﬂtür: 2009 yılında daha çok yaﬂlı hayvanlarda
gözlemlenen yalnızca 10 vaka belirlenmiﬂtir. Avrupa Birli¤i’nin aldı¤ı bir karar
sonucu, 1 Ocak 2009’dan itibaren, kesimhanede yapılacak yoklama için sı¤ırlarda
48 aylık olma ölçütü getirilmiﬂtir.

Zorunlu sa¤lık ziyareti
2005 yılından itibaren, sı¤ırcılık iﬂletmelerine zorunlu sa¤lık ziyareti yapılması
kuralı getirilmiﬂtir. Baﬂlangıçta yılda bir kez yapılan bu ziyaretler daha çok hayvan
sa¤lı¤ı bakımından var olan risklerin kontrol altına alınmasına yönelikti. Ziyaretlerin
amacı özellikle sı¤ır tüberkülozu ve brusellozu yönünden risk taﬂıyabilecek
sürülerin belirlenmesiydi. ‹ﬂletmelerdeki hayvanlar bir yerden bir yere nakil
sırasında yapılacak testlerden muaf tutulamıyorlardı.
2007’den itibaren, zorunlu sa¤lık ziyareti daha da geniﬂletilerek, hayvansal
ürünlere hastalık bulaﬂması riski taﬂıyan iﬂletmelerde bunun kontrol altına
alınmasına da yönelinmiﬂtir. Zira bu türden iﬂletmeler zincirin bütünü için önemli
tehlikeler arz edebilmektedir. Zorunlu sa¤lık ziyareti “hijyen paketi”nin de gerekleri
arasında yer alır. 2011 yılında, bu ziyaretin kapsamına biyolojik direnç karﬂıtlı¤ı
konusunda duyarlılık oluﬂturma da eklenecektir.

24

Zorunlu sa¤lık ziyareti iki yılda bir yapılmakta olup masrafları tamamen devlet
taraf›ndan karﬂılanmaktadır. Ziyaretin amacı yetiﬂtiriciyi, hem kamu sa¤lı¤ı hem
de hayvan sa¤lı¤ı bakımından, sa¤lık veterinerinin sa¤lık risklerini önlemek için
alınacak genel önlemlerle ilgili tavsiyelerinden yararlandırmaktır.
Sa¤lık ziyareti DDPP’lerin iﬂletmelerin bütünü hakkında daha fazla bilgi
edinmelerini sa¤lar ve tüketicilerin sa¤lı¤ına zarar verici geliﬂmeler olmadan
önce, kamu sa¤lı¤ı açısından somut tehlike arz eden iﬂletmelerin belirlenmesine
katkıda bulunur.
Sa¤lık veterineri ziyaret boyunca bir belge düzenleyerek yorumlarını ve
tavsiyelerini not eder. Belgenin bir örne¤i yetiﬂtirici tarafından beﬂ yıl boyunca
iﬂletmenin kayıt defterinde saklanır, di¤er örne¤i veterinerde kalır.
Ziyaret aﬂa¤ıdaki konuları kapsar: Hayvancılık iﬂletmesinin sa¤lı¤ının korunması,
iﬂletmenin binaları ve donanımları, hayvanların sa¤lık yönetimi, veteriner eczanesi,
süt sa¤ım hijyeni, iﬂletmenin sa¤lık belgelerinin düzeni. DDPP’ye yalnızca her
konudaki kontrol düzeyini belirten bir sentez yazısı iletilir. Veteriner hazırladı¤ı
belgenin sonuna “yetersizdir” ibaresini koyarsa, DDPP ilgili iﬂletmeye bir denetim
ziyaretinde bulunabilir.
Zorunlu sa¤lık ziyareti iﬂletmenin bilançosuna ait olan ve veterinerin sistematik
muayenesini zorunlu tutmayan kararnameden yararlanmak isteyen yetiﬂtiricilere
yönelik teﬂkilatta öngörülen verilerin büyük bir kısmını kapsar. Böylece, sa¤lık
veterineri aynı zamanda iﬂletmede de sorumlu veteriner ise, iﬂletmenin bilançosu
her iki yılda bir zorunlu sa¤lık ziyaretine dayandırılır. Veteriner, bu durumda,
iﬂletmenin bilanço belgesi üzerinde daha önce yapılmıﬂ zorunlu sa¤lık ziyaretinde
doldurulmuﬂ belgeyle ba¤lantı kurar.

Hastalık bulaﬂmıﬂ hayvancılık
iﬂletmelerinin sa¤altılması
Sa¤lık zabıtasının aldı¤ı genel önlemler daha yukarıda belirtilmiﬂti. Her hastalı¤a
özgü alınacak önlemler ile iﬂletmenin yeniden kalifikasyonuyla ilgili koﬂullar
aﬂa¤ıda belirtilmiﬂtir.

Tüberküloz
Sürünün tüm bireyleri iﬂaretlenir ve 30 gün içerisinde kesime gönderilir (kimi
iller ve seçmeli kesimle ilgili deneysel bir protokolde yer alan ve bölgesel önem
taﬂıyan ırklar bundan muaf tutulabilir).
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Epidemiyolojik bir inceleme yürürlü¤e konur.
‹lgili sürüden elde edilen sütün çi¤ olarak ve yine ilgili sürünün üretti¤i sütten
yapılan ve 60 günlük olgunlaﬂma süresine ulaﬂmamıﬂ çi¤ süt ürünlerinin tüketime
sunulması yasaklanır.
Hayvancılık iﬂletmesinin binaları ve malzemeleri temizlenir ve dezenfekte
edilir.
Sürünün yeniden kalifikasyon iﬂlemi, 6 haftayı aﬂkın bir süre öncesinde sürüye
katılan hayvanların tümü üzerinde 6 ay ile 1 yıl arayla basit veya mukayeseli 2
intradermal tüberkülinasyon uygulanmasının ardından yapılır.
Bu ﬂekilde sa¤altılan sürülerin tüberkülinasyon sıklı¤ı on yıl boyunca yılda bir
kezdir.

Bruselloz
Sürünün tüm bireyleri iﬂaretlenir ve 30 gün içerisinde kesime gönderilir.
Epidemiyolojik bir inceleme yapılır.
‹lgili sürünün üretti¤i sütle yapılmıﬂ ve 60 günlük olgunlaﬂma süresine ulaﬂmamıﬂ
çi¤ süt ürünlerinin insanların tüketimine sunulması yasaklanır.
Bruselloz belirtileri gösteren veya yoklama testlerine pozitif tepki veren sı¤ırların
sütünün insanların tüketimine sunulması yasaklanır.
Bruselloz belirtileri göstermeyen ve yoklama testlerine pozitif tepki vermeyen
sı¤ırlardan elde edilen sütün, fosfataz testine negatif tepki verecek ﬂekilde ısıl
iﬂleme tabi tutulması zorunlulu¤u getirilir.
Hayvancılık iﬂletmesinin binaları ve malzemeleri temizlenir ve dezenfekte
edilir.
Hastalıklı hayvanların konakladı¤ı otlaklarda 60 gün boyunca otlatma yasa¤ı
getirilir.
‹ﬂletmelerdeki her türlü atık hayvanların eriﬂemeyecekleri bir yerde depolanmalı
ve asla etrafa saçılmamalıdır.
Sürüye yeni katılan sı¤ırlar resmen brusellozdan temiz bir sürüden geliyorsa
ve ayrıldıkları sürüden yeni sürüye kadarki taﬂınma süresi 6 günü aﬂmıyorsa,
sürünün yeniden kalifikasyonu herhangi bir ön-test uygulanmadan yapılır. Di¤er
durumlarda, 24 aydan yaﬂlı hayvanlar serolojik bir yoklamaya tabi tutulmalıdır.
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Enzootik sı¤ır löykozu
Analize gönderilmek üzere, 12 aydan yaﬂlı tüm sı¤ırlardan kan örnekleri alınır.
Hastalı¤a yakalandıkları anlaﬂılan sı¤ırlar kesime gönderilinceye kadar
di¤erlerinden ayrılır ve kapalı bir yerde tutulur.
Herhangi bir muafiyet olmadı¤ı sürece, sı¤ırların veya di¤er hassas türlerin
giriﬂi ve çıkıﬂı yasaklanır.
Sürüde enzootik sı¤ır löykozu araﬂtırma testlerine pozitif yanıt veren sı¤ırlar
iﬂaretlenir ve kesime gönderilir.
Sürünün yeniden de¤erlendirilmesi iﬂlemi, hastalıklı hayvanların bertaraf
edilmesinden ve 1 yaﬂı aﬂkın tüm sı¤ırlar üzerinde 3 ile 6 ay arayla 2 bireysel
serolojik yoklama yapılmasından sonra gerçekleﬂtirilir.

Deli dana hastalı¤ı (BSE)
29 Kasım 2002 tarihli kararname, eski uygulamanın öngördü¤ü sürünün toptan
kesime gönderilmesine son vermiﬂ ve yerine “hayvan grubunun” kesime
gönderilmesini koymuﬂtur: herhangi bir BSE vakası teyit edilir edilmez, hastalıklı
hayvanın do¤umundan bir yıl önce do¤muﬂ olandan baﬂlayıp bir yıl sonra do¤muﬂ
olana varıncaya kadarki sı¤ırlar ve bunlardan 2 yıl boyunca do¤muﬂ sı¤ırlar,
ayrıca hastalıklı hayvan bir yaﬂından gençken onunla birlikte 12 ay geçirmiﬂ
sı¤ırlar kesime gönderilir.

Nokra
Nokra ile mücadelenin hedefi sı¤ırları aﬂa¤ıdaki yöntemlerle yeniden parazite
yakalanmaktan korumaktır:
taktik tedaviler ve sınır bölgelerinde yönlendirilmiﬂ kontroller,
ithal edilmiﬂ hayvanların zorunlu tedavisi,
serolojik olarak yoklanmıﬂ veya hastalıklı görülen hayvanların zorunlu tedavisi.

IBR
27 Kasım 2006 tarihli kararnameye göre, testleri pozitif sonuçlanmıﬂ tüm
hayvanların aﬂılanması zorunludur.
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Di¤er bulaﬂıcı hastalıklar
Genellikle yalnızca Fransa’da görülen hastalıklar için Kırsal Yasa’da ve 17
ﬁubat 2006 gün ve 2006-180 sayılı kanun hükmündeki kararnamede tanımlanmıﬂ
acil durum planları mevcut olabilir. Söz konusu hastalıklar, sı¤ırlar için, ﬂap,
koyun catarrhale ateﬂi, sı¤ır vebası, vezikülöz stomatit, bulaﬂıcı nodüler dermatitis
ve Rift Vadisi hummasıdır.
Bu hastalıklar için, yetiﬂtiriciler, veterinerler, veterinerlik hizmetleri il müdürleri,
bu hastalıkların teﬂhisinde kabul edilmiﬂ laboratuarlar, referans verilmiﬂ ulusal
laboratuarlar, ulusal uzman grupları ve besin genel müdürlü¤üyle birlikte bir uyarı
a¤ı oluﬂturulmuﬂtur.
Bu hastalıklardan birinin teyit edilmesi halinde, bir acil durum planı düzenlenerek
ulusal düzeyde ve iller düzeyinde kriz birimleri kurulur. Bu birimlere özellikle
sa¤lık veterinerleri ve Ulusal Sa¤lık koruma teﬂkilatları katılır. Hastalı¤ın görüldü¤ü
iﬂletmeler için enfeksiyon varlı¤ının ilan edildi¤i bir kararname yayınlanır. E¤er
hastalık ﬂap ise, valilik kararnamesi hastalı¤ın görüldü¤ü sürünün tüm bireylerinin
yerinde itlaf edilmesini öngörebilir. Alınan önlemler, hastalı¤ın görüldü¤ü iﬂletmeyle
epidemiyolojik ba¤ları bulunan tüm iﬂletmelere yayılabilir.
Ayrıca, yönetmeli¤e tabi bölgelerin belirlenmesiyle birlikte dolaﬂım sınırlamaları
da getirilebilir (ﬂap için, 3 km’lik bir koruma bölgesi ve 10 km’lik bir gözetim
bölgesi; catarrhale ateﬂi için, yaklaﬂık 70 km’lik tek bir bölge). Baﬂka önlemler
de alınabilir. Örne¤in, e¤er geçerli bir aﬂı varsa, Avrupa Birli¤i’ne haber verilmesinin
ardından acilen aﬂılama yapılır.
Acil plan gerektiren bütün bu hastalıklar da amaç, hastalı¤ın ülke genelinde
yayılmasını önlemek ve hastalıktan hızla kurtulmak üzere en kısa sürede
müdahalede bulunmaktır. Yine de, 2001 yılında Fransa’da ve özellikle Büyük
Britanya’da ﬂap salgının ve A¤ustos 2006’da Avrupa’nın kuzeyinde koyun
catarrhale ateﬂinin görülmesi bu hastalıkların tüm Avrupa’da hiç beklenmeksizin
tekrar görülebileceklerinin göstergesidir.
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Hayvancılık iﬂletmelerinin
derecelendirilmesi
ve sertifikasyonu
Her hayvancılık iﬂletmesinin, yönetim (DDPP) tarafından verilmiﬂ ve
denetlenen birer statü sahibi oldu¤u yönetmeli¤e tabi hastalıkların ötesinde,
yetiﬂtiricilerin, genellikle ticari nedenlerle, di¤er hastalıklar bakımından sa¤lık
güvencelerine ihtiyaçları vardır (izleyen sayfadaki foto 4.1). Hayvan Sa¤lı¤ı
Sertifikasyon Birli¤i (Acersa) iﬂte bu ihtiyacı karﬂılamak için 1996 yılında
kurulmuﬂtur. Derne¤in kurucu üyeleri, Tarım Bakanlı¤ı’na (Besin Genel
Müdürlü¤ü) ba¤lı onun destekledi¤i Sa¤lık Savunma Teﬂkilatları Ulusal
Federasyonu (GDS France) ile Veteriner Teknik Teﬂkilatları Ulusal ﬁirketi
(SNGTV) olup, di¤er pek çok kurum ve kuruluﬂun da katkıları vardır: profesyonel
tarım örgütleri ve ba¤lı kuruluﬂlar, üreticiler, büyük tüccarlar ve analiz
laboratuarlarından oluﬂan gruplar.
Acersa hayvan hastalıkları konusunda resmi sertifikasyon iﬂlemine katılan
bir kurum olarak resmen tanınmıﬂtır (bakanlı¤ın 20 Kasım 2001 tarihli
kararnamesi). Bu kuruluﬂ sı¤ırlar, bulaﬂıcı sı¤ır rhinotracheiti (IBR) ve
hypodermosis hastalıkları için garanti belgeleri vermektedir. DDPP’ler de
hayvan de¤iﬂimi ve ihracatı için IBR sertifikalarını bu temelde verirler.
Acersa’nın iﬂleyiﬂi ISO/CEI 17020 normuna uygun bir derecelendirme
sistemini temel alır. Derecelendirmelerin yönetimi sahada, bölgesel, iller arası
veya il düzeyindeki yerel sertifikasyon ﬂemalarıyla (STC) gerçekleﬂtirilir. Yerel
sertifikasyon ﬂemaları, sistematik bir ﬂekilde, sa¤lık alanındaki bir kurumu
(GDS), teknik alandaki bir veteriner kurumunu (Veteriner Teknik Gurubu, GTV)
ve bir ya da daha fazla analiz laboratuarını içinde barındırır. STC’ler, Acersa’nın
denetimi altında, talepte bulunan iﬂletmelerdeki sürülerin derecelendirilmesini
yapar ve yönetir. Derecelendirmelerin yönetimi, her bir hastalık için birer adet
bulunan ﬂartnameye göre yerine getirilir. ﬁartname Besin, Çevre ve Çalıﬂma
Sa¤lı¤ı Güvenli¤i Ulusal Ajansı’nın (Anses) görüﬂüne sunulduktan sonra
Fransa Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanır.
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4

Kalite sistemine katılım yetiﬂtiricinin gönüllülü¤üne ba¤lıdır ve yetiﬂtiricinin STC
nezdinde bireysel bir taahhütname imzalamasıyla gerçekleﬂir. Bu ﬂartnamenin
STC’ler tarafından ısrarla düzenlenmesi sürekli takdir edilmektedir.

Foto 4.1: Hayvancılık iﬂletmelerinin kalifikasyonu hayvan ticaretinin hizmetindedir.

IBR
Tarihsel olarak, Acersa tarafından yönetilen sürü kalifikasyonlarına konu olan
ilk hastalık IBR’dir. Sertifikasyonun benimsenmesi sürecinde, 1997’den 2004’e
kadar, Fransa’nın Avrupa’daki topraklarının tümüne yayılmıﬂ 77 STC’ye IBR
derecelendirme belgesi verme yetkisi tanınmıﬂtır. Sürüye iki tipte derecelendirme
belgesi verilebilir: “IBR’den temiz” ve “IBR bakımından kontrol edilmiﬂtir”. Bu
belgeler sürünün tümünün periyodik kontrolüne (yanda sayfadaki tablo 4.1),
sürüye yeni katılımların yönetimine ve sı¤ırların toplanmasına dayanır.
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Tablo 4.1: Sürülerin ‹BR ile ilgili kalifikasyonu ve
muhafazası ile ilgili protokol
Protokol

Edinme

Muhafaza

A (temiz sürü)

Süt sı¤ırı
yetiﬂtiricili¤i

Emziren sı¤ır
yetiﬂtiricili¤i

4 ile 8 ay
arayla alınan
dört ayrı
karma süt
örneklerinin
üst üste
negatif sonuç
vermesi
24 aydan
yaﬂlı tüm
sı¤ırlar
üzerinden
alınan 10
karma serum
örne¤inin 3 ile
15 ay arayla
yapılan iki
serolojinin
negatif sonuç
vermesi

ZEF* dıﬂı

ZEF içi

4 ile 8 ay
arayla bir
yılda alınan
iki karma süt
örne¤inin
negatif
çıkması

(En fazla 15
ay arayla)
yılda bir
alınan karma
süt örne¤inin
negatif
çıkması

ZEF* dıﬂı

ZEF içi

24 aydan
yaﬂlı tüm
sı¤ırlar
üzerinden
alınan 10
karma
serumun yılda
bir negatif
seroloji
vermesi

24 aydan
yaﬂlı sı¤ırların
% 20’si
üzerinden
alınan 10
karma
serumun yılda
bir negatif
seroloji
vermesi

* ZEF: Epidemiyolojik açıdan uygun bölge.
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Aﬂılama
yasaktır

Tablo 4.1 (devamı): Sürülerin ‹BR’yle ilgili kalifikasyonu
muhafazas› ile ilgili protokol
Protokol

Edinme

Muhafaza

B (kontrol edilmiﬂ sürü)

Önceden
dahil edilmiﬂ
hayvancılık
iﬂletmesi

Önceden dahil
edilmemiﬂ
hayvancılık
iﬂletmesi

12 aydan yaﬂlı
tüm sı¤ırlardan
alınmıﬂ 10
karma serumun
serolojik yönden
negatif sonuç

Pozitif olarak
saptanmamıﬂ ve
12 aydan yaﬂlı
tüm sı¤ırlar
üzerinden alınan
10 karma
serumun negatif
seroloji vermesi
ve Pozitif olarak
bilinmeyen ve
24 aydan yaﬂlı
tüm sı¤ırlar
üzerinden alınan
10 karma
serumun negatif
seroloji vermesi

4 ile 8 ay arayla
alınan 2 karma
negatif süt
örne¤i
veya
24 aydan yaﬂlı
tüm sı¤ırlar
üzerinden
alınan 10 karma
serum örne¤inin
seroloji olarak
negatif sonuç
vermesi

Sonucun
yetiﬂtiriciye
bildirilmesini
izleyen iki ay
içerisinde, pozitif
sonuç vermiﬂ 48
aydan yaﬂlı tüm
sı¤ırlar veteriner
tarafından
aﬂılanır, (aﬂı
tedarikçisinin
uyarılarına
uygun olarak)
gerekli rapeller
yapılır ve bir
veteriner
tarafından
belgelenir

On beﬂ yılın ardından, Acersa, Fransa’daki ‹BR epidemiyolojik durumunu
gözle görülür biçimde iyileﬂtirmiﬂtir. Buna göre, 31 Mayıs 2010 itibariyle:

Fransa’daki sı¤ır sürülerinin % 58’ine “IBR’den arî” veya “IBR bakımından
kontrol edilmiﬂtir” derecesi ve belgesi verilmiﬂtir,
hastalı¤ın ülke genelinde görülme oranı süt üretiminde % 3, et üretiminde
% 10’dur,
vaka sayısı ortalaması süt üretiminde % 0,3 ve et üretiminde % 1,1’dir.
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2006’da, Fransa’da IBR’yle mücadelenin yasa yoluyla yaygınlaﬂtırılması
(Bakanlı¤ın 25 Mayıs 2010 tarihli kararnamesiyle de¤iﬂik 27 Kasım 2006 tarihli
kararnamesi) bu çalıﬂma sayesinde mümkün olmuﬂtur.

Nokra
Sürülere sı¤ır nokrası konusunda kalifikasyonların verilmesi daha yakın
tarihlerde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Hypodermosise karﬂı sa¤lık zabıtası 1994’ten beri
çeﬂitli önlemler almıﬂtır. GDS’ler bu hastalıktan korunmada baﬂı çekerler ve bu
konuda, her hastalıklı hayvanın tedavisini düzenleyen DDPP’lerle iﬂbirli¤i
içindedirler. 2003 yılında, sa¤altılmıﬂ bölgelerdeki hayvancılık iﬂletmelerinin
sertifikalandırılmasına yönelik hükümler belirlenmiﬂ ve Acersa’nın AB’nin 96/93
sayılı direktifinin hükümlerine uygun olarak uyguladı¤ı kalite güvencesi ilkelerine
göre, nokra'dan korunmada baﬂı çekenler yetkilendirilmiﬂtir.
Yönetmeli¤e tabi olmayan iki sı¤ır hastalı¤ı için birer belge edinme zorunlulu¤u
vardır. Bu belgeler ulusal düzeyde uyumlu hale getirilmiﬂtir ve sa¤lık savunma
teﬂkilatları tarafından yönetilmektedir:
Paratüberküloz: bu hastalık için GDS’ler, gerekti¤inde, iﬂletmenin, Acersa
tarafından düzenlenen “sı¤ır paratüberkülozu bakımından sürü güvencesi teknik
referansı”na uygunlu¤unu taahhüt ederler,
BVD: bu hastalık için, GDS’ler tarafından GDS Fransa bünyesinde yazılan
“hayvanın daimi virüs portörü olmadı¤ına dair teknik referans” temelinde,
hayvanlara tek tek “daimi virüs portörü olmayan sı¤ır” statüsü verilebilmektedir.
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5

Yetiﬂtiricilikte iyi uygulamalar
ﬁartı: Sa¤lık kurallarına
uyulması için bir destek
Her ne kadar sa¤lık kurallarını kapsayan yasanın herkesçe bilindi¤i farz
edilse de, bu yasa karmaﬂık ve geliﬂmeye açık oldu¤undan, yetiﬂtiricileri
yasaya uymaya teﬂvik etmek için birtakım araçlar gereklidir. Bunlardan biri de
hayvan yetiﬂtirmeyle ilgili iyi uygulamalar ﬁartı’dır.
Yetiﬂtiricilik Ulusal Konfederasyonu’nun 1999’dan bu yana yürüttü¤ü
profesyonel bir giriﬂim olan ﬁart, yetiﬂtiricilerin, bulaﬂıcı hastalıklar (sürüye
hayvan katımı kuralları, hayvanların kimliklendirilmesi ve korunması) ve
hayvanların bakımı (uygulamaların izlenebilirli¤i, ilaçların kullanımı, bekleme
sürelerine uyulması) gibi özellikle sa¤lık konularındaki uygulamaları hakkında
teknisyenlerle düzenli olarak görüﬂmelerini sa¤lamaktadır. 2007 yılında, Fransız
sı¤ır yetiﬂtiricilerinin üçte ikisinden fazlası (125 000 kiﬂi) bu ﬁart’a uymaya
gönüllü olmuﬂtur. ﬁart yetiﬂtiricilerin özellikle izlenebilirlik konusundaki
uygulamalarını geliﬂtirmelerini sa¤lamıﬂtır (sa¤lık karnesi, vb.).

Ürünlerinin hijyeninden sorumlu iﬂletmeci
Ayrıca, “hijyen paketi”nde tanımlanan Avrupa yönetmeli¤inin yeni çerçevesi
(1 Ocak 2006’dan beri yürürlüktedir) yetiﬂtiricilerin piyasaya sürdükleri ürünleri
üzerindeki sorumluluklarını artırmıﬂtır. Yetiﬂtiriciler, özellikle hayvan yemlerinin
ve besin maddelerinin üretiminde iyi hijyen uygulamalarını taahhüt etmek
zorundadır. ‹ﬂte bu nedenle de, iyi hijyen uygulamaları kılavuzlarına uyulması
tavsiye edilmektedir. Yetiﬂtiriciler bu kılavuzlardan ürünlerinin sa¤lık güvencesini
sa¤layacak önlemleri ö¤renmektedir. ﬁart, yetiﬂtiricilerin “Geviﬂ getiren
hayvanların yetiﬂtirilmesi” kılavuzunda tanımlanan zorunlulukları
uygulayabilmeleri için 2007 yılında daha da geliﬂtirmiﬂtir.
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ﬁart, yeni haliyle yönetimce geçerli kılındıktan sonra (önümüzdeki 2-3 yıl
içerisinde), içeri¤iyle tam bir tutarlılı¤a kavuﬂacak ve “hijyen paketi”nin net bir
uygulama aracı olacaktır.

Zincirlerin güvenli¤ini sa¤lamak
Son olarak, zincirdeki tüm aktörler sıkı bir iﬂbirli¤i ve saydamlıkla çalıﬂmadıkları
sürece besin maddelerinin yüksek düzeyli sa¤lık güvenli¤i, sa¤lanamaz. Bu
tam da besin zinciri hakkında bilgilendirme iﬂleminin öngördü¤ü ﬂeydir (Ocak
2009’dan beri buza¤ılar ve Ocak 2010’dan beri ergin sı¤ırlar için uygulamaya
konulmuﬂtur). Burada söz konusu olan, hayvan satın alan kiﬂiye kesimhanedeki
sa¤lık sorunlarının yönetimi için gerekli bilgileri vermektir.

ﬁart
Yetiﬂtiricilerin taahhütte bulundukları 7 alan
1. Hayvanlarımın izlenebilirliklerini
garanti etmek için,
kimliklendirmelerini yürürlükteki
kurallara uygun yapıyorum.
2. Gerek kamu sa¤lı¤ını gerek
hayvanlarımın sa¤lı¤ını
gözetti¤imden, sürümün sa¤lı¤ının
iyi oldu¤undan emin oluyorum.
3. Tüketicinin ve hayvanlarımın
sa¤lı¤ı için, hayvanlarıma sa¤lıklı,
dengeli ve izlenebilir bir beslenme
sa¤lıyorum.
4. Teslim etti¤im sütün sa¤lık kalitesi için, uygulamalarımda üretim hijyenini
sa¤lıyorum.
5. Hayvanlarımı gözetti¤imden, onlara iyi hijyen ve iyi yaﬂam koﬂulları sa¤lıyorum.
6. Çevrenin korunmasına katkıda bulunuyorum.
7. Kasaplık danalarımın hijyeni ve rahatı için, onların ihtiyaçlarına ve yönetmeli¤e
uygun yaﬂam koﬂulları sa¤lıyorum.
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2
Hayvan
Yetiﬂtiricisi ile
Veterineri

6

Veterinerle birlikte
sa¤lı¤ı kontrol altında tutma:
Akılcı bir iﬂbirli¤i
Sı¤ırların sa¤lıkları aﬂa¤ıdaki nedenlerden etkilenebilir:
az ya da çok bulaﬂıcı, virüs veya bakteri kaynaklı enfeksiyon hastalıkları,
parazit kaynaklı hastalıklar,
hayvanların beslenmesine ba¤lı metabolizma hastalıkları,
ender rastlanan genetik kaynaklı hastalıklar,
pek öngörülemeyen veya hayvan hayatının risk altında oldu¤u dönemlere
özgü kazalar (örne¤in, buza¤ılamanın arkasından oluﬂan rahimin dıﬂarıya
çıkması-prolapsus uteri).
Bu durumdan bir veya daha fazla organ ve hayvanın genel durumu
etkilenebilir. Hastalık sonucu et ve süt üretimi kapasitesi geçici veya kalıcı
olarak düﬂebilir, bu ürünlerin kalitesinde geçici veya kalıcı de¤iﬂiklikler olabilir,
hayvan ölebilir ve bütün bunlar iﬂletmede önemli ekonomik kayıplara yol açar.

Sa¤lı¤ın iyileﬂtirilmesinde yüksek
beklentili ve akılcı hedefler
Sı¤ırlara özgü, sonuçları a¤ır (ﬂap, tüberküloz, bruselloz) veya hafif (löykoz,
nokra) olan pek çok enfeksiyon hastalı¤ı, zorunlu kolektif korunma ve sa¤lık
zabıtası operasyonları sayesinde iﬂletmelerimizden silinebilmiﬂtir. Yine de, bu
hastalıkların muhtemelen yabani hayvanlar arasında varlı¤ını sürdürmesi
(tüberküloz) veya hastalıklı (ﬂap) hayvanların ya da hayvan ürünlerinin ithalatı
nedeniyle; hastalıkların iﬂletmelerde yeniden baﬂ gösterir göstermez hızla
yalıtılmaları için dikkat elden bırakılmamalıdır. IBR’den korunma uygulamaları
2006 yılından beri zorunlu olup, amaç bu hastalı¤ın ortadan kaldırılmasıdır.
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Ortadan tamamen kaldırma hedefi pek çok hastalık için ekonomik anlamda
mantıklı de¤ildir (bir iﬂletmede hastalıkla mücadele eylemleri hastalı¤ın ortaya
çıkmasından daha pahalıya mal olacaktır) ya da teknik olarak mümkün de¤ildir.
Örne¤in halihazırdaki paratüberküloz yoklama araçları pek çok kusur taﬂır
(laboratuar analizlerinde hassasiyet düﬂüklü¤ü: negatif sonuç veren kimi hayvanlar
aslında hastalıklı çıkabilmektedir) ve dolayısıyla, bu hal hastalı¤ın ortadan
kaldırılmasına izin vermemektedir. Elbette bu durum, bu hastalı¤a karﬂı hiç
mücadele edemedi¤imiz ve hastalı¤ın hayvancılık üzerindeki olumsuz ekonomik
sonuçlarını hafifletemedi¤imiz anlamına gelmez.
‹ﬂletmelerde meme iltihabı (mastitis), yeni-do¤anlarda gastroenterit, bulaﬂıcı
enzootik pnömoni vakaları sık görülür. Bunlar, çok faktörden kaynaklanan ama
tek bir klinik ifadeden sorumlu farklı sendromlar ve patojen ajanlardır. Birden
fazla risk faktörünün bir araya gelmesiyle, var olan patojen ajan veya ajanlar
hayvanların sa¤lıklarını bozar. ‹ster bulunulan çevrede önceden mevcut olsun,
ister hastalık belirtisi vermeyen hayvanlarca taﬂınsın, bu patojen ajanlara karﬂı
yapılacak tek bir eylem durumu kontrol altına almaya yetmez. Hastalı¤ın ortaya
çıkmasını önlemek için risk faktörlerinin kontrol altına alınmaları gerekir.
Parazit yumurtalarının otlaklarda inatla varlıklarını sürdürmeleri ve bu otlakların
kullanım yo¤unlu¤unun artması bu parazite ba¤lı hastalı¤ın ortadan kaldırılmasını
imkânsız hale getirmektedir. Buradaki mücadelenin hedefi otlaklardaki parazit
varlı¤ının ve buna ba¤lı olarak, otla¤a çıkarılan hayvan miktarının azaltılmasıdır.
Metabolizma hastalıklarının sıklı¤ı tamamen beslenme düzenine ba¤lıdır. Süt
ineklerinin ilkbaharda otla¤a çıkarılmasına ba¤lı çayır tetanisi, bu hassas beslenme
de¤iﬂikli¤i döneminde alınan önlemlerle neredeyse yok olmuﬂtur. Laktasyon
baﬂlangıcında metabolizma hastalıklarına yol açmaksızın iyi bir süt üretimine
ulaﬂmak için, kuruya çıkartma sürecinde do¤ru seçimler yapılmalıdır.
Verdi¤imiz bu birkaç örnek, günümüzde sı¤ır yetiﬂtiricili¤inin karﬂılaﬂtı¤ı
hastalıklar için, hedefin, hastalı¤ı silmekten çok kontrol altına almak, yani bu
hastalıkların getirdi¤i olumsuz mali sonuçları hafifletmek oldu¤unu göstermektedir.
Metabolizma hastalıklarının kontrol altına alınması, beslenme düzeni konusunda
yapılacak zooteknik seçimlere ba¤lıdır.
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Enfeksiyona ve parazite ba¤lı hastalıklarla mücadele önleyici bir nitelik taﬂır ve
hayvanların patojen ajanlara maruz kalma ﬂanslarını azaltmaya, hayvanların
savunma sistemlerini güçlendirmeye ve hasta hayvanları tedavi etmeye veya
bertaraf etmeye yöneliktir. Akılcı bir hastalık önleme eylemi iﬂletmeye özgü risk
faktörlerinin analizinden geçer. Bunlar; hayvanların otla¤a çıkarılması, iﬂletme
binalarındaki yaﬂam kalitesi, süt sa¤ım hijyeni, vb.
Sa¤lı¤ın etkin biçimde kontrol altında tutulması için, yetiﬂtirici, yalnızca bir hayvan
hastalandı¤ında veya kendi geliﬂtirdi¤i bir uygulama baﬂarısız oldu¤unda veterinere
baﬂvurmakla yetinemez. Her bir sürünün sa¤lı¤ının teknik ve ekonomik bakımdan
etkin biçimde kontrol altına alınabilmesi için yetiﬂtirici ile veteriner arasında
üzerinde düﬂünülecek ve düzenlenecek bir iﬂbirli¤i gereklidir. Bu düﬂünce
iﬂletmenin di¤er teknik danıﬂmanlarını da (süt kontrolörleri, büyüme kontrolörleri,
bina danıﬂmanları, beslenme danıﬂmanları, vb.) kapsamalıdır, çünkü bu kiﬂilerin
bilgi ve becerilerine risk faktörlerinin analizi ve kontrolüne yönelik özel zootekni
alanlarında ihtiyaç vardır.

Sa¤lık veterinerinin rolü
SA⁄LIK ZABITASININ EYLEMLER‹
Veterinere verilen sa¤lık görevi ona bulaﬂıcı hastalık vakalarına müdahale
yetkisi tanır. Bu çerçevede, veteriner, böylesi bir hastalık ﬂüphesinin veya
teﬂhisinin ardından, Kırsal Yasa’nın hükümlerini uygulayarak sa¤lık zabıtasına
özgü önlemleri alır.
KORUNMA EYLEMLER‹
Veterinere verilen sa¤lık görevi, aynı zamanda, ona devletçe yürütülen bütün
korunma eylemlerini yerine getirme yetkisi tanır. Yetiﬂtirici kendi veterinerini
kendi seçebilir ve seçti¤i veteriner bunu reddedemez.
D‹⁄ER GÖREVLER
Bu görevler esas olarak: ‹thal veya ihraç edilen hayvanlardan doku ve kan
örnekleri almak ve her türlü kontrolden geçirmek, eti ve di¤er ürünleri insanların
tüketimine sunulan fuar, çarﬂı-pazar veya sergilerdeki, ayrıca taﬂıma
araçlarındaki ve barındırıldıkları profesyonel mekânlardaki hayvanların sa¤lık
ve kalite denetimlerini yapmak.

‹ﬂletmelerin yapılarının ve toplum
beklentilerinin dikkate alınması
Hastalıklarla mücadeleye ba¤lı tümden teknik sınırların ötesinde, yetiﬂtirici ile
veteriner arasındaki iﬂbirli¤i kuralları düzenlenirken iﬂletmelerin yapısal geliﬂmeleri
de dikkate alınmalıdır. Hayvan yetiﬂtiricilerinin sayısının ciddi biçimde azalması,
sabit masrafların en aza indirgenmesi zorunlulu¤u, yasal boﬂ zaman gereksinimi,
git gide daha büyük sürülere sahip çok ortaklı iﬂletmelerin artan sayıda ortaya
çıkmasına yol açmıﬂtır. ‹ﬂ düzenine iliﬂkin konular etkin bir çalıﬂma için birinci
derecede önem kazanmıﬂ ve baﬂta veteriner olmak üzere, iﬂletmenin dıﬂındaki
danıﬂmanlarla dikkate alınmaya baﬂlamıﬂtır.
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‹ﬂletmelerde az sayıda çal›ﬂan iﬂçilerin çalıﬂmalarını kolaylaﬂtırmak üzere sınırlı
miktardaki binalarda fazla sayıda sı¤ırın sıkıﬂık düzende tutulması, bu çevrelerde
patojen ajanların ço¤almasına ve hayvanlar arasında hastalıkların yayılmasına
yol açmaktadır (foto 6.1). Epidemiyoloji (popülasyonlardaki hastalıkların
incelenmesi) artık hayvan yetiﬂtirmedeki sa¤lık anlayıﬂında, fizyopatolojinin
(hastalı¤ın hayvan düzeyinde anlaﬂılması) önüne geçerek, önemi artan bir bilim
dalı olmuﬂtur. Sa¤lı¤ın iyi biçimde kontrol altına alınması tüm sürü düzeyinde
akılcı bir kontrol stratejisinin ürünüdür. Bu da epidemiyolojiye ve iﬂletme sıkıntılarına
uyarlanmıﬂ hastalık önleyici ve tedavi edici eylemleri kapsar. Sı¤ırın ekonomik
de¤eri tedavinin hâlâ bireysel olarak uygulanmasına imkan veriyor olsa da,
hastalanan bir veya birkaç sı¤ır, sürünün tümü göz önünde bulundurularak
dikkate alınmalıdır.

Foto 6.1: Aynı bina içerisinde tutulan sı¤ır sayısının artması patojen ajanların
ço¤almasına ve hayvanlar arasında hastalıkların yayılmasına zemin oluﬂturmaktadır.
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Veterinerin yaptı¤ı giriﬂimin hedefi yalnızca hayvanların sa¤altılması olmamal›d›r:
Hastalı¤ın ortaya ç›kmas› genellikle, bütün hayvan gurubunu ilgilendiren ve
düzeltilmesi gereken bir sa¤lık probleminin varlı¤ına iﬂaret eder.
Hayvan yetiﬂtiricisi kendi iﬂletme sistemini toplumun beklentilerinden
soyutlayamaz: Hayvan sa¤lı¤ı ve rahatıyla ilgili sorunlar hayvansal ürün tüketicileri
ve genel olarak toplum için son derece hassas konulardır. Güncel haberler,
dönem dönem, hayvansal ürünlerin tüketimine veya hayvanlarla basit temasa
ba¤lı olarak hayvan sa¤lı¤ı ile kamu sa¤lı¤ının birbirinden etkilenebildi¤ini
göstermektedir: BSE, kuﬂ gribi, besin zehirlenmesine ba¤lı enfeksiyonlar.
Tüketiciler, ayrıca, kendi ekosistemlerini ve sa¤lıklarını etkileyebilecek çevre
kirlenmelerine karﬂı da çok dikkatlidir. Hayvan sa¤lı¤ının kontrol altına alınması
için gerekli veteriner ilaçları bazı kalıntılar bırakmaktadır. Bu ilaç kalıntılarının
besin maddelerindeki varlıkları, ürünlerin ticari dolaﬂıma sunulmalarından önce
gerekli sürelerle bekletilmeleriyle sıkıca kontrol edilmektedir. Hayvansal ürünlerdeki
ilaç artıklarının çevreye etkisi her zaman tam olarak de¤erlendirilememektedir.
Örne¤in hayvanların antibiyotikle tedavileri, do¤ada antibiyoti¤e dirençli genlerin
seleksiyonunda potansiyel bir faktördür ve böylesi genler yaygınlaﬂırken insana
özgü bakterilerle hayvana özgü bakteriler arasında bir fark gözetmemektedir.
Bunlar karmaﬂık sorunlardır ve medya yoluyla yarattıkları endiﬂeler ço¤unlukla
abartılı olsa da mesnetsiz de¤ildir.
‹letiﬂim toplumunda, hayvan yetiﬂtiricisi kendi iﬂletmesindeki sa¤lı¤ın kontrol
altına alınmasını düzenlerken ﬂeffaf olmak zorundadır. Hayvanın rahatına saygılı
oldu¤unu ve veteriner ilaçlarına temkinli ve mantıklı biçimde baﬂvurdu¤unu
göstermek zorundadır. Sa¤lı¤ın kontrol altına alınması hususu profesyonel bir
hayvan sa¤lı¤ı uzmanına emanet edilmelidir: Dolayısıyla, iﬂletmedeki sa¤lı¤ı
kontrol altına alma düzeni veterinerle birlikte kurulmalı ve geçerli kılınmalıdır.

Veteriner ne zaman ve hangi beklentilerle
ça¤ırılmalı?
Zorunlu kolektif korunma ve bulaﬂıcı hayvan hastalıklarıyla ilgili sa¤lık zabıtası
(bkz. bölüm 3) söz konusu oldu¤unda, hayvan yetiﬂtiricisinin zorunlu muhatabı
kendi seçti¤i sa¤lık veterineridir.
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Yetiﬂtirici, iﬂletmesinde sa¤lı¤ın kontrol altına alınmasıyla ilgili bütün konularda
kendi seçti¤i veterineri ça¤ırmakta tamamen özgürdür ve ondan iki tip hizmet
bekler:
Hasta sı¤ırların klinik muayeneleri, hastalı¤ın teﬂhisi ve tıbbi veya cerrahi
tedavisi,
‹ﬂletmedeki bir sa¤lık probleminin analizi ve takibi.
Uygulamada, bu iki tipteki müdahale bazen bir arada yapılabildi¤i gibi birbirini
“besleyebilir” de.
Hasta buza¤ılara veya meme enfeksiyonu olan ineklere gerekli bakımı yapmak
üzere ça¤ırılmıﬂ veteriner, bu sorunları iﬂletme genelinde analiz etme ve
hastalıkların önlenmesi, tarama ve hasta hayvanların tedavisi konularında
tavsiyelerde bulunma yoluna gidebilir. Tüm sürüye bulaﬂıcı enzootik pnömoni
teﬂhisi konulmuﬂsa, iﬂletmede uygulamaya konulan hastalık önleme planının
ötesinde, veteriner, yetiﬂtiriciye hasta hayvanların belirlenmesi ve tedavisi
konusunda belli bir özerklik tanıyabilir.
‹ﬂletmeyi tehdit eden pek çok hastalı¤ın tamamen yok edilmesi mümkün
olmadı¤ından, tek amaç bu hastalıklara karﬂı mücadeleyi teknik ve ekonomik
bakımdan iyileﬂtirmektir. Bu bakıﬂ açısıyla, herhangi bir alarm durumu olmasa
da, iﬂletmenin epidemiyolojik durumunun analizi düzenli olarak yapılmalıdır. Bu
analiz belli bir zamanda yapılmak zorunda de¤ildir: Aynı iﬂletmede iklim koﬂulları,
iﬂletme teknikleri ve binaları, hayvanlar ve bunların hastalıklara karﬂı do¤al
hassasiyetleri de¤iﬂir. Dolayısıyla, hastalıkların iﬂletme üzerindeki etkileri, bunları
açıklayan risk faktörleri ve muhtemel kontrol araçları düzenli olarak
de¤erlendirilmelidir. Teknik ve ekonomik bakımdan yararlı olması için bu tipteki
analiz kesin ve gerçekçi olmalı, yetiﬂtirici ile veterinerin izlenimlerini karﬂılıklı
söylemeleriyle sınırlı kalmamalıdır.
Sütteki somatik hücre sayıları gibi kimi zooteknik veriler, iﬂletmedeki hastalı¤ın
ciddiyeti için iyi göstergelerdir. ‹ﬂletmenin kayıt defteri hastalıkların baﬂ gösterme
sıklı¤ı ve tedavi uygulamaları hakkında bilgi verir; hayvanların kesime gönderilme
nedenlerinin analizi, yapılmıﬂ analizlerin sonuçları (kan analizleri, otopsi sonuçları,
vb.) yetiﬂtiricinin ve iﬂletmeyi takip eden veterinerin izlenimlerini objektif hale
getirmeye ve kesinleﬂtirmeye yardımcı olur.
Bu teﬂhis veya tüm sürünün epidemiyolojik durumunun analizi her bir iﬂletmeye
özgü bir sa¤lık eyleminin düzenlenmesini sa¤lar.
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Yetiﬂtiricinin elinde yazılı sa¤lık eylemi prosedürleri bulunur: Yetiﬂtirici hastalık
önleme sürecinin hangi aﬂamasında dikkatli olması gerekti¤ini bilir; elinde
hastalıkları yoklamayla ilgili yazılı tavsiyeler, bu hastalıklara uygulanacak kesin
bir tedavi prosedürü, yeniden veterinere baﬂvurmasını gerektirecek alarm kıstasları
vardır.
Yetiﬂtirici ile veteriner yetki sınırlarını kendi aralarında serbestçe belirlerler.
Prosedür, yetiﬂtiricinin tercih etti¤i özerklik derecesine (bu özerklik derecesi onun
becerisine, zamanının uygunlu¤una, iste¤ine ba¤lıdır) uygun olarak, yetiﬂtiricinin
eyleminin çerçevesini çizer ve hangi durumlarda veterinere baﬂ vurması gerekti¤ini
açıkça belirtir (foto 6.2)
Bu düzenleme sayesinde, yetiﬂtirici veterineri iﬂletmesine olumlu bir katkıda
bulunaca¤ı zaman ça¤ırır. Burada bir iki tarafl› kazan›m söz konusudur ve
veterinerler ile yetiﬂtiriciler, yine kendilerinin açıkça belirledikleri sorumluluklarıyla
birlikte ilerlerler.

Foto 6.2: Sürekli fikir alıﬂveriﬂi hayvanları tedavi etmede ve bakımlarını
sa¤lamada baﬂarının garantilerinden biridir.
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Sa¤lık bilançosu
ve hastalı¤ın teﬂhisi
Hastalı¤ın teﬂhisi klinik belirtilerin basitçe çerçevesinin çizilmesinden baﬂlayıp
hastalı¤a yol açan patojen ajanların kesin olarak belirlenmesine kadar gidebilir.
Sonuç olarak, teﬂhis, bununla ne yapılaca¤ına yarar: Teﬂhisin kesinlik derecesi,
var olan araçlarla hastalı¤ı önleme ve hasta hayvanı sa¤altma iﬂlerini optimal
düzeye getirmeye yönelik ne kadar bilgi verdi¤ine ba¤lıdır.
Teﬂhis hasta olan hayvana, hayvan grubuna veya sürüye konur.
Hasta hayvanla ilgili önceki bilgilerin toplanması, klinik muayene ve
gerekti¤inde yapılacak tamamlayıcı muayeneler veterinere teﬂhis koymasında
yardımcı olur. Sürünün epidemiyolojik durum bilgisi veterinerin teﬂhis koyma
iﬂinde temel rol oynar.
Epidemiyolojik durumun periyodik bir teﬂhisi her ﬂeyden önce tüm sürüyü
kapsamalıdır. Baﬂlangıçta yapılacak bir sa¤lık bilançosu, eylem önceliklerini
ve ﬂu ya da bu hastalık için bir epidemiyolojik durum teﬂhisinin gereklili¤ini
belirler (izleyen sayfadaki foto 7.1 ve tablo 7.1). Bir iﬂletmede her ﬂeyi aynı
anda iyileﬂtirmeye çalıﬂmak genellikle zordur, zira yetiﬂtiricinin ve veterinerin
bunun için yeterli zamanları ve hevesleri olmayabilir. Sa¤lık bilançosu, ekonomik
olarak daha çok ileri götürülmesi gereken ve daha acil olan alanların tespitine
yardımcı olur.
Hastalı¤ın teﬂhisi ve bununla ilgili tavsiyeler basit ve her bir sürüye özgü
olmalıdır. Aynı hastalık söz konusu olsa da, bunun baﬂlama durumları sürüden
sürüye de¤iﬂiklik gösterebilir: amaç bir sorunu tamamen halletmekten çok,
hayvanların sa¤lı¤ının kontrol altına alınmasını teknik ve ekonomik anlamda
daha iyi hale getirmektir. ‹ﬂletmeler sa¤lık açısından sürekli iyileﬂtirme rejimi
altında ilerlemektedir.
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Foto 7.1: Sa¤lık olaylarının, yapılan tedavilerin ve üremeyle ilgili olayların
kaydedilmesi takibi, bilançoları ve düzeltmeleri kolaylaﬂtırır.

Enfeksiyon baskısı Hayvanların hassasiyetleri
HASTALIK ÖNLEME
HASTALIK
TARAMA
TEﬁH‹S R‹SK DE⁄ERLEND‹RMES‹
TEDAV‹ PLANI
TEDAV‹ UYGULAMALARI
TEDAV‹LER‹N KAYDI

SA⁄LIK YÖNET‹M‹ ‹Y‹

UYGULAMALARIN ﬁARTI

Tablo 7.1: Hastalık önleme ve tedavi planını epidemiyolojik gerçeklere uyarlamak
için sürü düzeyinde periyodik bir teﬂhis yapılmalıdır.
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Birinci aﬂamada, iﬂletmede baﬂ gösteren hastalı¤ın belirtileri mevcut
göstergelerle objektif hale getirilir. Meme enfeksiyonları için, bireysel ve tank
sütündeki somatik hücre sayıları incelenir, klinik vakaların, hastalıktan etkilenmiﬂ
ineklerin, çevreye veya hayvanların verimli ömürlerine ba¤lı risk dönemlerinin
hesabı yapılır, klinik belirtilerin ciddiyet derecesi de¤erlendirilir. Yeni do¤an
buza¤ılardaki gastro-enteritler için, yine benzer bir yol izlenirken hastalıklı ve
ölen hayvan sayısına, hastalı¤a yakalanan hayvanların yaﬂına da bakılır. Hastalıklı
hayvanlar veya hastalık bulaﬂmıﬂ ö¤eler üzerinde yapılacak ek incelemeler
(örne¤in süt, dıﬂkı, otopside çıkarılan organlar üzerinde yapılacak analizler), bu
ilk aﬂamadan elde edilen bulgular teﬂhis yönelimlerini belirlemeye yardımcı olur.
‹kinci aﬂamada, tespit edilen sa¤lık durumunu açıklayabilecek risk
faktörlerini aramak gerekir. Bu risk faktörlerinin tespiti hem baﬂlangıç teﬂhisinin
yönelimlerini belirlemede hem de iﬂletmeye özel bir eylem planını geliﬂtirmede
yardımcı olur.
Yetiﬂtiriciler bu büyük hastalıklarla mücadele yöntemlerinin hepsini bilirler,
ama bazen, en iyisini buluncaya kadar her seferinde de¤iﬂik “reçeteler” denemek
istercesine, bu yöntemlere geliﬂi güzel baﬂvurabilirler. Bu da sıkça karﬂılaﬂılan
bir zaman, enerji ve para kaybıdır. ‹ﬂletmenin koﬂullarına uygun önleyici ve
sa¤altıcı önlemler paketini oluﬂturmak için do¤ru teﬂhis ﬂarttır.
Giriﬂimin do¤ru zamanda, do¤ru araçlarla yapılması için teﬂhisin epidemiyolojik
durumu sergilemesi gerekir. E¤er bir meme enfeksiyonu analizinden, yeni
enfeksiyonların mevcut enfeksiyonların önüne geçti¤i anlaﬂılırsa, öncelik hastalı¤ın
tedavisine ve ortadan kaldırılmasına de¤il, hastalı¤ı önlemeye verilmelidir.
Sa¤ımla bulaﬂan meme enfeksiyonu söz konusu ise, öncelik sa¤ımla ilgili
iﬂlemlerin hijyenine verilmelidir, çünkü hayvanların yattıkları yerin hijyeninin bu
sorunla ilgisi azdır. Üremenin iyi yönetimi çerçevesinde, ine¤in döl tutabilmesinin
mi yoksa do¤urganlı¤ının mı iyileﬂtirilmesi gerekti¤inin belirlenmesi önemlidir.
Enfeksiyon hastalıkları için, teﬂhis sırasında patojen ajanlar, mikrop üreten
odaklar (hastalıklı hayvanlar veya hayvanların çevredeki geçiﬂ noktaları), bulaﬂma
biçimleri ve bulaﬂmayı kolaylaﬂtıran baﬂlıca risk faktörleri (örne¤in buza¤ının
annenin a¤ız sütünü iyi emmemesi) tespit edilmelidir.
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Yetiﬂtirici ile
veterinerin birlikte
hastalı¤ı önlemesi
Tüm sürüyü kapsayan bir teﬂhisin konması hastalı¤ı önlemeye yönelik bir
planın oluﬂturulmasına yardımcı olur.
Hastalıkların önlenmesi üç eksene dayandırılabilir:
Hastalı¤ın baﬂ göstermesiyle birlikte hayvanların patojen ajanlarla (bakteri,
virüs, parazit) temasının azaltılması,
Hastalı¤a neden olan bir faktör veya birden çok faktörlü hastalıklar söz
konusu ise, bunların ortaya çıkmasını kolaylaﬂtıran risk unsurlarının kontrol
altına alınması (metabolizma hastalıkları için, besleme yönetimi),
Genetik seleksiyonla veya aﬂılamayla hayvanların hastalıklara karﬂı direncinin
güçlendirilmesi.

Hijyen
Bunlar hayvanların patojen ajanlarla temasını azaltmaya yönelik prosedürlerin
tümüdür.
‹lk dikkate alınması gereken ﬂey hayvanların rahatıdır. Hayvan baﬂına
gözetilmesi gereken asgari alan ve barınak hacmi ölçütleri vardır. Solunan
havanın kalitesini iyi tutmak ve patojen ajanların iﬂletme binalarında ço¤almasını
sınırlamak için iyi bir havalandırma esastır. Özellikle buza¤ıların bulundukları
yerlerin yeterli sıcakta tutulması gerekir. Bütün bu hedeflere ulaﬂılması binaların
yapılıﬂına ba¤lı olarak her zaman kolay olmayabilir. Bulunulan co¤rafi bölgede
en sık görülen iklim koﬂulları göz önünde bulundurulmalıdır.
Hayvanların ve gezindikleri zeminlerle yattıkları bölmelerin temizli¤ine dikkat
edilmelidir: Beton zeminler düzenli olarak süpürülmeli, yataklar her gün
de¤iﬂtirilmeli, saman kaplı zeminlerin ısısı 10 cm kalınlıkta 37 ºC’yi buldu¤unda
temizlenmelidir. Hayvanların yattıkları zeminlere özellikle dikkat edilmelidir;
bu alanlarda yalak ve yemlik asla bulundurulmamalı, süt ineklerinin sa¤ımdan
hemen sonra buralara yaklaﬂmaları önlenmeli, sa¤ım alanı do¤rudan hayvanların
dinlenme alanına açılmamalıdır (foto 8.1).
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En az yılda bir kere zeminin altındaki boﬂluk ve tüm yüzeyler kazınarak temizlenip
dezenfekte edilmelidir. Hayvanların bulaﬂıcı hastalıklara daha çok maruz
kalabilecek vücut bölümleri de özel hijyenik bakımdan geçirilebilir örne¤in;
hayvanlar antiseptikli havuzlardan geçirilir, her sa¤ımdan sonra memeleri yıkanır
ve antiseptik uygulanır.
Patojen ajanlar yayan (ishal, yavru atma ve solunum yolu hastalıkları sırasında)
hasta hayvanların sürüden uzaklaﬂtırılması (yalıtılması) önemlidir. Aynı ﬂekilde,
sürüye katılacak yabancı hayvanlar karantinada tutulmalıdır; nakil nedeniyle
strese giren hayvanların
dıﬂkılarında sürünün gerisi
için tehlikeli patojen ajanlar
olabilir ve bu hayvanların
ba¤ıﬂıklık sistemleri geldikleri
iﬂletmeye özgü
mikroorganizmalara karﬂı
zayıf olabilir.

Foto 8.1: Enfeksiyön
hastalıklarını önlenmesi
için günlük hijyen esastır.

Hayvanların direncinin genetik seleksiyonla
güçlendirilmesi
Genetik seleksiyon hayvanların hastalıklara karﬂı dirençlerini artırma
yollarından biridir. Dıﬂ yapı gibi kimi karakterlerin kuﬂaktan kuﬂa¤a aktarılması
daha kolaydır. Esas olarak daha yüksek verimli hayvanlar elde etmek için
uygulanan genetik seleksiyonun sonucunda zaman zaman sürünün belli
hastalıklara karﬂı daha hassas olması söz konusu olmuﬂtur. Kasaplık özelli¤i
yüksek besi sı¤ırlarının akci¤er kapasiteleri a¤ırlıklarına göre düﬂüktür, bu da
onları solunum yolu hastalıklarına karﬂı hassaslaﬂtırmıﬂtır.
Hayvanların hem verimli hem de hastalıklara dayanıklı olmaları için genetik
mühendislerinin yapacakları daha çok ﬂey var. Ebeveynlerin verimleri temelindeki
genetik seleksiyon uzun vadeli bir çalıﬂmadır ve bir iﬂletme üzerinde hissedilir
etkilerini görmek için on yıllık çaba gerektirir.

49

8

Hayvanların direncinin
aﬂılamayla güçlendirilmesi
Hayvanları patojen ajanlara karﬂı dirençli kılmanın bir yolu da aﬂılamadır.
Bu konuda iki strateji mümkündür:
aﬂılanmıﬂ sı¤ırı korumak için üzerinde aktif bir ba¤ıﬂıklık yaratma: Aﬂılı
hayvanın ba¤ıﬂıklık sistemi, aﬂının oluﬂturdu¤u “ba¤ıﬂıklık hafızasını” muhafaza
ederken, do¤al patojen ajanla karﬂılaﬂtı¤ında aktif hale gelir ve bu da hayvanı
korur;
aﬂılı annenin a¤ız sütünü vermek yoluyla yeni do¤muﬂ buza¤ıya pasif bir
ba¤ıﬂıklık (antikorlar) aktarma.
Aﬂılamanın tam etkili ve önleyici olması için ilgili kümedeki tüm hayvanlara
hastalık henüz baﬂ göstermeden uygulanmalıdır.
Aﬂılar hayvanları 3 mekanizmaya göre potansiyel anlamda koruyabilir:
aﬂılı hayvanların dıﬂkılarındaki patojen ajanlar azalır, dolayısıyla hastalık
bulaﬂma riski düﬂer;
klinik hastalık belirtileri hafifler veya azalır;
aﬂılı sı¤ır enfeksiyondan korunur.
Bu üç mekanizma her ne kadar tüm aﬂılar için aynı etkide olmasa da,
aﬂılamanın topluca ve hastalık belirmeden yapılması gereklidir.
Zorunlu aﬂı ﬂemasına (aﬂılanması gerekli hayvanlar, aﬂı zamanı, aﬂı
tekrarı) ve aﬂının muhafazası ve yönetimiyle ilgili iyi uygulamalara uyulması
temel bir gerekliliktir.
Ba¤ıﬂıklı¤ın oluﬂma süreleri ve zaman içindeki dayanıklılı¤ı aﬂılama programı
dahilinde dikkate alınmalıdır.
Elimizde tüm patojen ajanlara karﬂı aﬂılar yoktur; aﬂıya baﬂvurulması ise,
veterinerle birlikte hazırlanıp izlenecek bir hastalık önleme planının yalnızca
bir ö¤esidir.
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Aﬂılama, anaerobik mikroorganizmaların yol açtı¤ı hastalıklardan (ﬂarbon,
enterotoksemi) korunmak için belirleyici bir ö¤edir. Aﬂılama en çok solunum
yolları hastalıklarını ve yeni do¤an buza¤ılarda gastro-enteritleri önlemek için
uygulanır. Ama aﬂının yapılmıﬂ olması hayvanların barınma koﬂullarına ve
hijyenine dikkat edilmeyece¤i anlamına gelmez.

Hastalık önleyici tedaviler
Aﬂıların ve serumların dıﬂındaki kimyasal ilaçlar, kimi durumlarda, hastalık
önleyici bir strateji dahilinde kullanılabilir.
Antiparaziter ilaçların tedavi edici özellikleri vardır: Hayvandaki hasta edici
parazitleri bertaraf eder. Bu ilaçların verilmesinden sonra uzun bir etkinlik süreleri
var ise (rumen içi yerleﬂtirilen ilaç salıcılar, dokuda uzun süre mevcudiyetini
koruyan ürünler), sı¤ırların sindirim sistemlerine giren hasta edici larvalar haftalar
boyunca tahrip edilirler, parazitli dıﬂkılama durur ve otla¤ın hastalık yayma düzeyi
düﬂer. Dolayısıyla, tüm hayvan kümesi tedavi edilirse, bu tedavi sı¤ırların
parazitlere maruz kalma ﬂanslarını azaltır.
Sı¤ırları riskli dönemlerde hastalıklardan korumak için antibiyotiklere de
baﬂvurulabilir. Süt ineklerinin kuruya çıkartılmasından sonra, meme baﬂı kanalından
verilen antibiyotik hem hasta inekleri sa¤altır hem de onları yeni enfeksiyonlara
karﬂı bir sonraki buza¤ılamaya kadar korur. Bu iﬂlemin sistematik hale gelmesi
günümüzde sorgulanmaktadır, zira antibiyotiklere baﬂvururken ihtiyatlı ve akılcı
olmak gereklili¤i do¤muﬂtur. Gerçekten de, pek çok süt ine¤i sürüsü için sütün
somatik hücre içeri¤i bakımından kalitesinin iyileﬂtirilmesi sonucunda, kuruya
çıkarma sonrası antibiyotik verilmesini gerektirecek bir hastalı¤a yakalanabilecek
inek sayısı azdır ve dolayısıyla bu inekleri hastalıklardan koruma iﬂi antibiyotik
dıﬂı araçlarla (meme baﬂı tıkacı, hijyen) yapılabilmektedir.
Genç sı¤ırlarda bulaﬂıcı enzootik solunum yolu hastalı¤ı baﬂ gösterdi¤inde,
antibiyotikler hem tedavi hem de hastalık önleme amaçlı kullanılır: Buna metafilaksi
(métaphylaxie) denilmektedir. Hastalı¤ın baﬂ gösterdi¤i hayvan grubunun içinde,
patojen ajanla dolu dıﬂkı yapan hasta hayvanlar, hastalı¤ın kuluçka dönemini
yaﬂayan hayvanlar ve henüz hastalı¤ı kapmamıﬂ hayvanlar bir aradadır. Bunların
içinde yalnızca hastalık belirtilerini veren gerçek hastalar tespit edilebilir, hastalı¤ı
kapmıﬂ ama belirti vermeyen hayvanlarla henüz kapmamıﬂ hayvanları birbirinden
ayırt edemedi¤imiz gibi, hastalı¤ın tüm gruba yayılmasını önlemek üzere bu
de¤iﬂik kategorilerdeki hayvanları birbirinden yalıtmamız da mümkün de¤ildir.
Hastalı¤ın tüm gruba yayılmasının önüne geçmek için yapılabilecek tek ﬂey tüm
bireylere (hasta, hastalık bulaﬂmıﬂ, hastalık bulaﬂmamıﬂ) antibiyotik tedavisini
uygulamaktır. Tedavi hastaları sa¤altır (tedavi edici etki), hasta ve hastalık
bulaﬂmıﬂ hayvanların dıﬂkılamasını azaltır ve sa¤lıklı hayvanların hastalanmasını
önler (önleyici etki).
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Ancak, antibiyoti¤in hastalık önleme amaçlı kullanımı ihtiyatlı, akılcı olmalı,
sistematik hale getirilmemeli ve antibiyotik kullanmaksızın hastalık önleme
seçeneklerinin bulunmadı¤ı durumlarda uygulanmalıdır. Antibiyotik tedavisine
baﬂvurmak, her zaman, antibiyoti¤e dirençli bakteri kaynaklarında seleksiyon
etkisi riskini beraberinde getirir. Bu dirençli bakterilerin varlı¤ı, hayvan ve insan
sa¤lı¤ı için mutlaka kullanılmaları gerekti¤inde, antibiyotiklerin etken maddelerini
iﬂe yaramaz hale getirir.

52

Hasta sı¤ırların yetiﬂtirici
tarafından taranması ve
bakım protokolü
Yetiﬂtiricinin taraması
Hayvanların günlük bakımını yapan yalnızca yetiﬂtiricidir. Uygulanan hastalık
önleme planı, pek çok hastalık bakımından, hastalı¤ın baﬂ gösterme riskini
tamamen göz ardı edemez: Bir hayvanda veya hayvan grubunda hastalı¤ın
baﬂ göstermesinin erkenden fark edilmesi için yetiﬂtiricinin hep dikkatli olması
gerekir.
Sı¤ırlarına her gün yakın olmanın, onların davranıﬂlarının anlamını
gözlemlemenin ötesinde, yetiﬂtiricinin en bilinen hastalıkları do¤ru tespit
edebilmesi ve bunlara etkili biçimde karﬂılık verebilmesi için bazı belirgin ve
basit kıstasları bilmesi gerekir. Örne¤in, sa¤ılan ön sütün ilk damlalarının
tabanı koyu renkli bir tasın içinde incelenmesi, genel klinik belirtileri henüz
vermeyen meme enfeksiyonlarının erkenden tespit edilmesini sa¤lar. Oysa
meme enfeksiyonunun genel belirtilerinden ilki ateﬂ yükselmesidir. Bir sı¤ır
grubunda solunum yolları hastalıkları baﬂ gösterdi¤inde, bireylerin ateﬂlerinin
ölçülmesi bir antibiyotik tedavisinin gerekip gerekmeyece¤inin anlaﬂılmasını
sa¤lar.
Bir hastalık varlı¤ının taranması esastır, zira tedavinin erken baﬂlatılmasına
ve tedavinin geniﬂ ölçüde etkili olmasına yol açar. Enfeksiyon hastalıkları söz
konusu oldu¤unda, hastalı¤ın tespitini sa¤layan klinik belirtiler, ancak patojen
ajan organizmayı ya da hedef organı epeyce iﬂgal ettikten ve muhtemelen
kimi lezyonlara yola açtıktan sonra görülür.

Hastaların tedavisi: Bakım protokolü
Tedavi öncesinde veteriner muayenesini sistematik olarak gerektirmeyen
hastalıklar için, yetiﬂtirici veterinerle birlikte hastalık tarama kurallarını ve bir
tedavi prosedürünü belirlemelidir.
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Veteriner ilaçlarının reçeteye yazılması ile ilgili yeni yönetmeli¤e göre,
seçilmiﬂ veteriner tarafından resmi bir sa¤lık bilançosunun ve bir bakım
protokolünün düzenlenmiﬂ olması koﬂuluyla, veterinerin sı¤ırları ön muayeneden
geçirmesine gerek olmaksızın, yetiﬂtirici tedavileri baﬂlatmak üzere, bir reçete
karﬂılı¤ında gerekli ilaçları edinebilir. Hangi hayvan rahatsızlıklarının sistematik
klinik muayeneyi gerektirmedi¤ini belirlemek ve bu tür rahatsızlıklar için yetiﬂtiricinin
yerine getirece¤i gerekli bakım prosedürünü tanımlamak veterinerin
sorumlulu¤undadır. Hastalı¤a özgü teknik kıstasların ötesinde, böyle bir yönteme
baﬂvurmak yetiﬂtiricinin bilgi ve becerisine, zamanının uygunlu¤una ve iste¤ine
ba¤lıdır.
Her durumda, bir ön teﬂhis konulmadan hiçbir ilaç yazılamaz:
En bilinen hayvan rahatsızlıkları için, hasta hayvanların veterinerce
muayenesinden çok belirgin bilgiler elde edilmemiﬂse, yetiﬂtiriciye bir “örnek
bakım protokolü” verilir, bunun uygulanmasıyla ve sürdürülmesiyle ilgili tavsiyelerde
bulunulur. Bu protokol, veteriner tarafından tüm sürüye konulan bir teﬂhisin
ürünüdür: ‹ﬂletmenin sa¤lık geçmiﬂi (iﬂletmenin kayıt defteri, sa¤lı¤a ba¤lı
zooteknik göstergeler, yapılan analizlerin sonuçları, yetiﬂtiricinin ve veterinerin
gözlemleri, vb.) hastalı¤ın özelliklerini, görülme olasılı¤ı en yüksek hastalık
sorumlusu ajanları ve en uygun tedaviyi belirlemeye yardımcı olur. Örne¤in,
genel belirtiler vermeyen klinik meme enfeksiyonları ve yeni do¤an buza¤ılardaki
gastro-enteritler bu kategoride yer alabilir;
di¤er rahatsızlıklar için, veterinerin hasta hayvanı muayene etmesi gereklidir
ve veteriner ilaçları koydu¤u teﬂhise göre yazar. Yukarıda sayılan hastalıkların
en a¤ır biçimleri, yetiﬂtiricinin teﬂhis koyamayaca¤ı hastalıklar veya bireysel klinik
bir de¤erlendirmenin gerekli oldu¤u hastalıklar bu kategoriye girer.
Ayrıca, bakım protokolü, veteriner bir ön muayeneden geçirmeksizin, yetiﬂtiricinin
hayvan üzerinde tedaviyi sürdürme ﬂekillerini belirler. Yetiﬂtiricinin yapılan
tedaviyi do¤ru de¤erlendirebilmesi için, bakım protokolünde basit ve objektif
referanslar bulunmalıdır. Yetiﬂtiriciler böylece mantıksız ve pahalı ek tedavilerden
kaçınırlar. Klinik bir meme enfeksiyonu tedavisi örne¤inde, klinik yangı belirtilerinin
tamamen ortadan kalkması için beﬂ günlük bir süre gerekir (sütün görüntüsünün
ve/veya memenin dörtte birindeki klinik yangı belirtilerinin de¤iﬂmesi), zira bu
belirtiler memenin dörtte birinin bakteriyolojik iyileﬂmesinden sonra kaybolur.
Bulaﬂıcı enzootik bir solunum yolu hastalı¤ında, antibiyotik tedavisinin
baﬂlamasından 48 saat sonra da ﬂiddetli öksürük sürebilir: hayvanın ateﬂi
düﬂmüﬂse, antibiyotik tedavisi etkili demektir ve tedavide de¤iﬂiklik yapılmamalıdır.
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Yapılan tedavinin etkisiz olması veya sa¤lık durumunun kötüye gitmesi halinde
yetiﬂtiricinin bir an önce veterinere baﬂvurmasını sa¤lamak üzere, birtakım alarm
kıstasları da tanımlanmalıdır.

VETER‹NER ‹LAÇLARININ YAZILMA VE
VER‹LME KURALLARI
24 Nisan 2007 tarihli bakanlık
kararnamesi ve kararıyla tanımlanmıﬂtır
Yönetmelikte artık veteriner ilaçlarının yazılması için iki muhtemel yol
açıkça tanımlanmıﬂtır:
• iﬂletmeye yapılacak bir ziyaret öncesinde hayvanların klinik muayenesi
veya otopsisi ve bunları tamamlayıcı muhtemel incelemeler veterinerin bir
teﬂhis koymasına ve ilaçlar yazmasına yardımcı olur;
• veterinerin süt sı¤ırı iﬂletmesinde yılda bir kez bir sa¤lık bilançosu çıkarması
iﬂletmeye özgü bir bakım protokolünün belirlenmesine yardımcı olur.
Sa¤lık bilançosunun ardından düzenlenen bu bakım protokolü veteriner için
bir referans oluﬂturur ve böylece, hayvanları sistematik klinik muayeneden
geçirmeden gerekli ilaçları yazabilir. Yılda bir kez yapılacak bir izleme ziyareti
sırasında bakım protokolünün do¤ru uygulanıp uygulanmadı¤ı denetlenir
ve gerekti¤inde protokolde kimi ayarlamalar yapılır.
SA⁄LIK B‹LANÇOSU
‹ﬂletmeyle ilgili bilgiler, sa¤lık olaylarının, yapılan tedavilerin, iﬂletmenin kayıt
defterinde belirtilen analizlerin sonuçlarının analizi, zooteknik sonuçların
analizi sa¤lıkla ilgili giriﬂimde gözetilecek önceliklerin ve uygulanacak bakım
protokolünün belirlenmesinde yardımcı olur.
BAKIM PROTOKOLÜ
Bakım protokolünde ﬂunlar yazılıdır:
• hijyen ve iﬂletmenin çalıﬂmasıyla ilgili tavsiyeler,
• hangi hayvanlara ve hangi tarihlerde yapılaca¤ı da belirtilerek, uygulanacak
hastalık önleyici iﬂlemler (aﬂılama, parazit dökücü ilaç verme, vb.);
• veterinerin sistematik ön muayenesi gerekmeksizin, yetiﬂtiricinin tedavileri
uygulayabilece¤i hastalıklar. Bu hastalıkların mevcudiyetinin taranması ile
ilgili araçları, tedaviye karar verme kıstasları ve tedavi edilen hayvanların
izlenmesi yetiﬂtiriciyle birlikte belirlenir.
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VETER‹NER ‹LAÇLARININ YAZILMA VE
VER‹LME KURALLARI
24 Nisan 2007 tarihli bakanlık
kararnamesi ve kararıyla tanımlanmıﬂtır
REÇETE
‹laçların yazılmasını ve karﬂılı¤ında ilaçların verilmesini sa¤lar. Veterinerin
hayvanları muayene etmesinden sonra düzenlenebilece¤i gibi, önceden
düzenlenmiﬂ bakım protokolünün uygulanmasını da sa¤layabilir:
- reçete üzerinde bunu düzenleyen veteriner, hayvanlardan sorumlu kiﬂi ve
hangi hayvanları kapsadı¤ı açıkça belirtilir;
- ilaçların isimlerini ve sunum biçimlerini, verilecek miktarlarını açıkça belirtir;
- ilaçların kullanılma ﬂekillerini açıklar: ilaçların verilme ﬂekli ve yolu, her
veriliﬂteki doz, ilaca ara verme süresi, tedavi süresi, uyulacak bekleme süresi.

‹LAÇLARI YET‹ﬁT‹R‹C‹YE K‹M TESL‹M EDEB‹L‹R?
- ‹ﬂletmeler için, bunların takibini yapan (hayvan bakımı ve yıllık sa¤lık
bilançosu düzenleme) veterinerler.
- Veteriner reçetesi karﬂılı¤ında, eczacılar.
- ‹ﬂletme sa¤lık planında (PSE) kayıtlı ilaçlar için, böyle bir plana sahip
yetiﬂtiricilerin birlikleri.
- Tıbbı yem katkıları için, veteriner reçetesi karﬂılı¤ında, bu ürünlerin
üreticileri/da¤ıtıcıları.
YET‹ﬁT‹R‹C‹N‹N YÜKÜMLÜLÜKLER‹
- Yetiﬂtiriciler hayvanları bir veteriner muayenesinden geçmeksizin tedavi
amaçlı ilaç yazılmasını istiyorlarsa, kendi seçtikleri bir veteriner grubuna her
yıl bir sa¤lık bilançosu yaptırmalı ve bir bakım protokolü düzenletmelidir.
- Bu sa¤lık bilançolarını, bakım protokollerini ve reçeteleri beﬂ yıl boyunca
iﬂletmesinin kayıt defterinde saklamalıdır.
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Sa¤lı¤ın kontrol
altına alınmasının
ekonomisi
Hayvanların sa¤lıklarındaki de¤iﬂim iﬂletmede pek çok olumsuz ekonomik
sonuç do¤urur. Bu olumsuzlukları en sık görüleninden baﬂlamak suretiyle
sıralayacak olursak:
hayvanların ölüm oranının yükselmesi ve zorunlu sürüden uzaklaﬂtırma;
veteriner masrafları ve hastaların tedavi maliyetleri;
hastalık önleme maliyetleri: aﬂılama, hijyen malzemeleri, binaların yeniden
düzenlenmesi, vb;
üretim miktarında kayıp; besi hayvanlarında a¤ırlık kazanımında gecikme,
süt üretiminin azalması ve üretim kotasının gerçekleﬂme maliyetinin yükselmesi;
üretim kalitesi kaybı: sütün somatik hücre sayısı bakımından kalitesi, çi¤
sütlere ve karkaslara patojen ajan bulaﬂması, karkasların düﬂük sınıflandırılması;
uygulanan tedavilerden dolayı, hayvansal ürünlerde ilaç kalıntısı çıkma
riskinin artması.
Bütün bunlara iﬂçilik maliyetlerinin artmasını ve yetiﬂtiricinin muhtemel
olumsuz psikolojik sorunlarını da eklemeliyiz.
Bir iﬂletmede hastalı¤ın baﬂ göstermesinin, hastalık önleme yöntemlerinin
baﬂarısızlı¤ı oldu¤unu ve hastalı¤ı önlemek için daha fazla çabalayarak daha
iyi bir ekonomik sonuç elde edilece¤ini söylemek çok kolaycı bir yaklaﬂım olur.
Zira iﬂletmelere özgü çok faktörlü çok sayıdaki hastalık için, hastalık önleme
yöntemleri tek baﬂlarına her ﬂeyin önünü alamaz: Hastalık önleme eylemi
yetiﬂtiricinin her gün gözlem yapma ve hastalık baﬂ gösterdi¤inde hasta
hayvanları hızla tedavi etme zorunlulu¤unu ortadan kaldırmaz. Esas konu,
hastalık önleme ve muhtemelen hastalık tedavi etme eylemlerinden oluﬂan
bütün bir sa¤lık kontrol planının ekonomik uygunlu¤unun analiz edilmesidir.
Sa¤lık kontrol planının uygulanması için objektif harcamalar yapılmalıdır;
hastalıktan dolayı veya sürüden atılanların yerine yeni hayvanların konulma
masrafları;
hastalık önleme veya tedavi amaçlı veteriner ve ilaç masraflar.
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Bu çok somut harcamaların yanında, üretimin miktar ve kalite bakımından
düﬂmesi nedeniyle, elde edilen kontrol düzeyi do¤rudan ciro düﬂüﬂlerine yansır.
Cirodaki düﬂüﬂ bir harcama olarak görülmese de, yapılan pek çok araﬂtırma, bu
düﬂüﬂlerin yılsonu gelirini kolayca azaltabilece¤ini göstermiﬂtir.
Assie’nin Fransa’nın Loire bölgesinde 2002 yılında yaptı¤ı bir araﬂtırmaya
göre, genç sı¤ırların solunum yolu hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan kayıplar
ﬂöyle bir da¤ılım göstermiﬂtir; tedavi maliyeti % 14, hayvan ölümü % 24, canlı
a¤ırlık artıﬂının düﬂmesi % 62.
‹l Yetiﬂtiricilik kurumlarının (EDE) ve Brötanya Ziraat Odası’nın (Unilouest’in
süt inekleriyle ilgili bilgileri, Mart 2005) yaptıkları bir araﬂtırma göre, meme
bölümünde yapılan harcamalar bir süt sı¤ırı iﬂletmesinin tüm sa¤lık harcamalarının
% 55’ine tekabül etmektedir (yan sayfadaki tablo 10.1).
Meme bölümündeki harcamaların da¤ılımı ﬂöyledir:
laktasyonla ilgili tedaviler % 30,
meme dezenfeksiyonu % 21,
kuru dönemindeki tedaviler % 17,
sa¤ım malzemelerinin hijyeni % 12,
memenin hazırlanması % 12,
yataklık kurutucusu % 4,
veteriner ve analiz ücretleri % 1.
Bunlar ortalama rakamlardır, bir iﬂletmeden di¤erine de¤iﬂti¤i gibi, bir üretim
sisteminden di¤erine ve iﬂletmelerin entansiflik seviyesine ba¤lı olarak da
farklılıklar gösterir.
‹ﬂletmeler arasındaki geliﬂme farklılıkları önemli düzeylerdedir ve çok teknik
olmayan bir sa¤lık yaklaﬂımı gereklidir. Hastalık önleme ve tedavi amaçlı bir
sa¤lık kontrol planı yapılırken, bunun ekonomik sonucu (maliyetler ile ciro
kayıpları) en iyi düzeye getirmeye elveriﬂli olmasına dikkat edilmelidir.
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Tablo 10.1: Meme enfeksiyonlarının ve tedavilerinin maliyetlerinin bir süt ine¤i
sürüsü ölçe¤inde de¤erlendirilmesinde kullanılan bir hesaplama örne¤i (hesap
modeli SNGTV-Teknik Veterinerler grupmanları UlusalKurumu-tarafından önerilmiﬂtir).

59

11 Veterinerin
bilirkiﬂili¤i
Veteriner, bilinen ve günlük hayvan bakımı ve tedavisi ya da sa¤lık veterineri
rolünden baﬂka, yetiﬂtirici için özellikle sigorta ﬂirketleri nezdinde bir bilirkiﬂi
rolü de üstlenebilir. Gerçekten de, bir gözlem raporu veya bilirkiﬂi raporu
düzenlemesi için veterinere baﬂvurulması, de¤iﬂik sebeplerden dolayı, iﬂletmenin
zorunlu veya iste¤e ba¤lı sigorta alanının tümünü kapsar.
Bilirkiﬂi sigorta ﬂirketi tarafından görevlendirilir. Mesleki kurallar gere¤i,
görevlendirilen veteriner ilgili iﬂletmeye bakan veteriner de¤il ba¤ımsız bir
veteriner olmalıdır. Yine de, bilirkiﬂilik iﬂinin do¤ru yürütülmesi için, ilgili tarafların
dinlenmesi çerçevesinde, iﬂletmenin veterinerinin de hazır bulunması yararlıdır
ve hatta tavsiye edilir. Kazalarda ve kimi hastalıkların baﬂ göstermesinde bu
uygulanır. Bunlara iki örnek verece¤iz.

Yıldırım çarpması
Yıldırım çarpmasına burada yer vermemizin sebebi, bu tür kazaların sigorta
sözleﬂmelerinin ço¤unda garanti altına alınmasıdır. Ama yetiﬂtiricinin tazminatı
alabilmesi için, bu teﬂhisi ve zararın bedelini teyit edecek bir ekspertiz yaptırması
gerekir. Yapılacak iﬂlemler ﬂöyle sıralanır;
yönteme iliﬂkin bir gözetim yapılır; burada yapılacak ziyaretler düzenlenir,
var olan hayvanların sayımı yapılır, ziyaretlerin tarih ve saatleri kaydedilir, vb.
hava durumuna, özellikle de fırtınalara dikkat edilir; gerekti¤inde, belediyenin
meteoroloji birimleri araﬂtırılan dönemdeki hava durumu hakkında bilgi verir;
sigorta ﬂirketine acil bir beyanda bulunulur; bunun etkili olması için, otla¤a
çıkarılmıﬂ hayvanların gözlemleme iﬂinin düzenli ve sürekli olması önemlidir.
Hayvanın ölüsü ne kadar erken bulunursa bilirkiﬂi veterinerin müdahalesi de
o kadar çabuk olur;
yıldırım çarpma olayının yaﬂandı¤ı yeri ziyaret; böylece olayla ilgili çok
önemli ipuçları ve ayrıntılar ö¤renilir (yakınlarda bir suyun, metal nesnelerin
bulunması, vb.);
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hayvan ölüsünün yeri asla de¤iﬂtirilmemelidir (olay yerinin bir konuta yakın
olması veya turistlerin geçiﬂ yolu üzerinde olması gibi kabul edilebilir durumlar
hariç): hayvan ölüsünün bulundu¤u haliyle muayene edilmesi pek çok önemli
ipucunun toplanmasını sa¤lar (elektrik direklerinin, a¤açların, kırık dalların, çitlerin
vb. bulunması); di¤er ipuçlarına da bakılmalıdır: topraktaki izler, hayvan ölüsünün
pozisyonu, yanık izleri (foto 11.1-11.4);
ani ölüme sebep olan hastalıklar gibi di¤er muhtemel sebeplerin elenmesi
(körpe ve çokça bulunan ota ba¤lı enterotoxemi);
foto¤rafların çekilmesi; bu çok basit ama bir o kadar bilgilendirici bir eylemdir.
Yetiﬂtirici, sigorta ﬂirketine kanıt olarak sunabilece¤i pek çok foto¤raf çekebilir.
E¤er bilirkiﬂi veterinerin ziyareti kazanın anlaﬂılmasını izleyen 24 ile 48 saat
içinde olacaksa, bu foto¤rafların önemi daha da artar.
Bilirkiﬂi olay yerine geldi¤inde topladı¤ı bütün verileri bir araya getirir (yetiﬂtiricinin
anlattıkları, olayın öyküsü, kendi gözlemleri, vb.) ve bir teﬂhis koyar. Teﬂhisini
bir otopsiyle de tamamlayabilir (bunu olay yerinde veya bir kesimhanede yapabilir).

Foto 11.1: Yıldırım çarpması.
Çok ﬂiddetli bir fırtınadan sonra bile,
bir a¤acın yakınında ölü bulunan
hayvanların yıldırım çarpması sonucu
öldüklerini kanıtlamak her zaman
kolay de¤ildir. Hayvanın ölüsünde
karakteristik lezyonlar görülmeyebilir.
Foto 11.2 ve 11.3: Ama bazen de
hayvan ölüsü üzerinde, yıldırımın
de¤mesi sonucu oluﬂan tipik izler
görülebilir.
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Foto 11.4: Yıldırım çarpması. Hayvan ölüsünün yakınındaki bir a¤açta görülen
yıldırım izi, hayvanın yıldırım çarpması sonucu öldü¤üne dair mükemmel bir kanıttır.
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Hayvan satın almayı izleyen ticari iﬂlem
Satın alınan hayvan taﬂınması sırasında kazaya kurban gidebilir veya iﬂletmeye
geliﬂini izleyen günlerdeki bir hastalıktan ölebilir. Satıcıdan yetiﬂtiriciye kadar
pek çok kiﬂinin sorumlulu¤u olabilece¤i de dikkate alınırsa, basit birkaç iﬂlemin
uygulanması ihtilaf konularının ço¤unu ortadan kaldırabilir.

Hayvanın iﬂletmeye varmasından önce
ve taﬂınma sırasında
Taﬂınma ve hayvanların araçtan indirilmesi sırasındaki meydana gelen
kazalardan taﬂımacı sorumludur. ‹htilafları önlemek için, yetiﬂtirici hayvanların
araçtan indirilmesi sırasında kimliklerini kontrol etmeli ve yaralı olmadıklarından
emin olmalıdır. Araç ﬂoförüne gözlemlenen anormallikler ve özellikle travmalar
(topallama, yaralanmalar, yaralar, vb.) gösterilmelidir. Taﬂımayla ilgili yönetmelik
son yıllarda, özellikle hayvanların rahatlarının dikkate alınmasıyla, oldukça
geliﬂtirilmiﬂtir.

Hayvanın teslim alınmasından itibaren
Yetiﬂtirici tarafından teslim alındıktan sonra hayvan artık onun sorumlulu¤undadır
(hayvanı iade etmeyi düﬂünse bile). Bu bakımdan, yasaya göre, yetiﬂtirici hayvana
gerekli her türlü dikkati göstermelidir (beslenme, bakım, vb.). Hayvana yapılacak
her türlü tedavi ve uygulama bir veteriner tarafından yerine getirilmelidir. Böylece
muhtemel ihtilaflar önlenir ve satıcı bakım eksikli¤i gibi bir gerekçe öne süremez.
E¤er hayvan satıﬂından önce yakalandı¤ı düﬂünülen bir hastalıktan ölürse,
satıﬂ sözleﬂmesinin feshi için, hastalı¤ın satıﬂtan önce var oldu¤unu kanıtlamak
hayvanı satın alan kiﬂiye düﬂer. Yine satın alan kiﬂi ölen hayvanın otopsi iﬂlemini
düzenler ve bunun için, hayvanı satan kiﬂi veya kiﬂilerin veya onları temsilen
otopsinin yapılaca¤ı yer yakınlarında görevli bir veterinerin hazır bulunmasını
sa¤lar. Otopside hazır bulunan veterinerlere ölüm sebebini veya sebeplerini
belirleme, bu sebeplerin satıﬂ öncesinde var olup olmadıklarını söyleme ve satıﬂ
sözleﬂmesinin feshinden do¤abilecek mali ihtilafları halletme görevini vermek
tarafların yararlarına olacaktır. Veterinerlerin sonuç beyanları bir otopsi raporuna
iﬂlenir. Taraflar arasında anlaﬂmazlık sürer ve iﬂ mahkemeye giderse, ilgili hakim
bu raporu temel alabilir.
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Pek çok hayvan bir arada satın alınmıﬂ veya satılmıﬂsa, bunların iadesinden
veya içlerinden bazılarının ölümünden do¤acak mali ihtilafları bertaraf etmek
için, her bir hayvanın fiyatı sistematik olarak belirtilmelidir.

Satıﬂ nasıl iptal edilir: Fesih
E¤er hayvan yasada öngörülen bulaﬂıcı bir hastalı¤a yakalanmıﬂsa,
satıﬂ sözleﬂmesinin feshini hastalık sebebiyle istemek için ﬂu üç yoldan birine
baﬂvurulabilir: Ayıplı mal için geçerli bir giriﬂimde bulunmak (bkz. bölüm 2);
sözleﬂmenin bir hükmüne dayanmak; “hayvanı hedeflenen kullanıma uygunsuz
kılan ve satıﬂ öncesinde var olan bir ayıbın gizlenmesi” sebebiyle yapılan ve
emsal bir sözleﬂme feshi vakasını örnek göstermek.
Sayılan sebeplerin hayvanın satıﬂından önce var olmaları koﬂuluyla,
hayvanın ölümü, sıklıkla, satın alan kiﬂinin satıﬂ sözleﬂmesinin feshedilmesi ve
satıﬂ tutarının kendisine iade edilmesi talebine yol açar.
E¤er çok sayıda yetiﬂtirici bu durumla ilgiliyse, hayvanın el de¤iﬂtirme
izini ilk satıcıya kadar sürmek gerekir.
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3
Hayvan
yetiﬂtiricisi
ile eczanesi

12 Veteriner ilaçlarıyla
ilgili düzenlemeler
ve mevzuat
‹laçlar tedavi edici ve farmakolojik olarak iki sınıfa ayrılır. Patojen organizmalarla
mücadeleye eden veya özel birtakım süreçlere yönelik ilaçlar ile biyolojik
iﬂlevler, hedef organlar veya dokular üzerine etki eden ilaçlar birbirinden ayrıdır.
Birinci kategorinin içine anti bakteriyel, anti fungal, antihistaminik,
antienflamatuvar, antiparaziter, antiseptik ilaçlar girer. ‹kinci kategoride ise
diuretikler, hormonlar, kalp-damar ilaçları, solunum yolları ilaçları, sinir sistemi
ilaçları, sindirim sistemi ilaçları, vb. vardır.
‹laçlar yüksek kaliteli ürünler olup etkili olabilmeleri için hayvanı, yetiﬂtiriciyi,
nakliye süreçlerini, tüketiciyi ve çevreyi riske sokmaksızın, ilaç üreticisinin ve
ilacı yazan kiﬂinin tavsiyeleri do¤rultusunda kullanılmalıdır.
Kaynaklarına, kimyasal do¤alarına ve etki biçimlerine göre sınıflandırılmıﬂ
büyük ilaç grupları bulundu¤u gibi, bu ilaçların temel tanımlarına ba¤lı yasal
kategoriler de vardır.

‹laçlar: Yasal tanımlar
Kamu Sa¤lı¤ı Yasası’nın (CSP) L 5111-1 sayılı maddesinin hükümlerinde
beﬂeri ilaçlar ve veteriner ilaçları tanımlanır: “Hayvan hastalıkları bakımından
tedavi edici veya hastalık önleyici özellikler taﬂıyan her türlü maddeye veya
bileﬂime, ayrıca, tıbbi bir teﬂhis koymak ya da organik iﬂlevleri yeniden
çalıﬂtırmak, düzeltmek veya de¤iﬂtirmek üzere insana veya hayvana verilebilen
her türlü ürüne ilaç denir.”
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L.5141-1 sayılı maddeye göre, “hayvana yönelik her türlü ilaca veteriner ilacı
denir”.
Yetiﬂtiriciler iﬂletmenin çeﬂitli bölümlerini dezenfekte etmek için kullanılan
ürünler ile Bakanlık kararıyla belirlenen bazı maddeleri içeren ama tedavi edici
veya hastalık önleyici özellikleri belirtilmeyen ve hayvanlara yönelik her türlü
besin olarak tanımlanan ek besinlerin veteriner ilacı olmadı¤ını bilmelidir.
Sı¤ır sa¤lı¤ında en sık kullanılan yasal kategorilerdeki ilaçlar ﬂunlardır:
Veterinerli¤e özgü ecza ürünlerinin özellikleri: (CSP’nin L.5111-2 sayılı maddesi)
Bunlar önceden (eczacılık sanayi tarafından) hazırlanmıﬂ ilaçlardır. Özel ambalajlar
içerisinde sunulurlar (genellikle do¤rudan ilaçla temas eden bir ilk kılıf ve bunları
içeren, üzerinde yasal etiket ibarelerini taﬂıyan ambalajlar) ve kendilerine özgü
adlarıyla (veya tescilli adlarıyla ya da üretici laboratuvarın seçti¤i marka adıyla)
bilinirler;
Yine önceden hazırlanmıﬂ tıbbi ön-karıﬂımlar: Bunlar özel olarak ilaçlı besinlerin
üretimine yöneliktir (CSP’nin L.5141-2 sayılı maddesi);
Ba¤ıﬂıklık sistemine yönelik veteriner ilaçları: Bunlar aktif veya pasif ba¤ıﬂıklık
yaratmak için kullanır, örne¤in serumlar ve aﬂılar.
Oto-aﬂılar: Bunlar aktif ba¤ıﬂıklık kazandırıcı veteriner ilaçlarıdır. Bir iﬂletmedeki
bir veya birkaç hayvandan elde edilmiﬂ patojen organizmalar etkisiz hale getirilerek
o hayvan veya hayvanların tedavisi için kullanılır.
Bu tip ilaçların ço¤u CSP’nin L.5144-1 sayılı maddesinde belirtilen aktif
maddeleri barındırır. Bu aktif maddeler kamu sa¤lı¤ını tehdit edebilecek kalıntılara
sebep oldu¤undan, yetiﬂtiriciye verilebilmeleri için veteriner tarafından bir reçetenin
yazılması gereklidir.
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‹laç artıkları
Veteriner ilacı etkili olmalı ve ilacın verildi¤i hayvan bunu rahatlıkla kaldırabilmelidir.
Ayrıca, ilacın kullanılması tüketicinin sa¤lı¤ına ve çevreye zarar vermemeli,
hayvan menﬂeli maddelerin çeﬂitli ürünlere dönüﬂtürülmesi de bir takım sorunlara
yol açmamalıdır.
Tüketiciyi korumak amacıyla, her bir aktif madde için, insan tüketimine yönelik
hayvan menﬂeli maddelerde izin verilen azami kalıntı düzeyi (AKD) belirlenmiﬂtir.
Hayvan menﬂeli maddelerde (et, sakatat, süt, yumurta, bal, vb.) izin verilen kalıntı
konsantrasyonlarının belirlenmesi Avrupa ‹laç Ajansı’nın uzmanları tarafından
Avrupa Birli¤i genelinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bir Avrupa Birli¤i yönetmeli¤i olarak yayınlanan bu liste, yenebilir maddeler
üreten hayvanlara yönelik bir ilacı piyasaya sürmek isteyen bütün laboratuvarlar
için bir toksikoloji referansı oluﬂturur.
Geçmiﬂte, mutajen veya kanserojen (örne¤in nitro-imidazole antiprotozoal
ürün) potansiyeller taﬂıyan kalıntı yo¤unluklarının varlı¤ına ba¤lı ve insan sa¤lı¤ı
açısından kontrol edilmesi zor riskler karﬂısında, kimi durumlar için AKD’ler
belirlenememiﬂ ve bu aktif maddeyi barındıran ilaçlar piyasadan çekilmiﬂti (ve
aktif maddeler AKD yönetmeli¤inin EK IV’ünde yer almıﬂtır).
AKD’ler ecza laboratuvarlarına ve ilaç sanayiine gelecekte üretecekleri ilaçlar
için bekleme sürelerinin saptanmasına yardımcı olur. Saptanan bekleme süreleri
ilaçların piyasaya sürülmesine izin veren Komisyon tarafından onaylanır. Bekleme
süresi her ilaç için farklıdır. Bekleme süresi (TA) “ilacın normal kullanım koﬂullarında
hayvana verildi¤i son tarih ile bu hayvan menﬂeli gıda maddelerinin elde edilme
tarihi arasında bulunması gereken süredir” (CSP’nin L.5143-4 sayılı maddesi).
Hayvan menﬂeli ürünler tedavi boyunca ve bekleme süresinin sonuna kadar
tüketime sunulamazlar. Ancak, ilgili iﬂletmenin veterineri veya ilacı veren veteriner
tarafından düzenlenen reçete eﬂli¤inde, hayvanlar bu bekleme süresi içerisinde
el de¤iﬂtirebilirler.

Veterinerin ilaç önerisi ve ilaçların üç
hak sahibi tarafından teslimi
Reçete bir kılavuz ve tavsiyeler bütünüdür; tedavinin yetiﬂtirici tarafından do¤ru
uygulanması için zaruri bir belgedir ve yazılan ilacın tavsiyelere uygun olarak
verilmesi halinde etkili olaca¤ının da garantisidir.
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Veteriner ilaçlarının ço¤u (AKD’nin L.5144-1 sayılı maddesinde tanımlananlar)
bir veteriner reçetesi karﬂılı¤ında teslim edilir. Bu reçete tek bir sayfadan oluﬂaca¤ı
gibi, daha çok çift nüshalıdır (R.5141-111 sayılı maddeye göre, ilaçlı besinler
için üç nüshalıdır). Güvenlikli reçeteler (tahrif edilemeyen reçeteler) zorunlu
de¤ildir ama pratik olduklarından kullanılabilirler (31 Mart 1999 tarihli kararnamede
bu tip reçetelerin özellikleri belirtilmiﬂtir).
Reçetenin kendisi veya bir nüshası yetiﬂtirici tarafından en az beﬂ yıl boyunca
sa¤lık karnesinde saklanmalıdır. Hayvanın bu süreçte satılması halinde, reçete
hayvanı satın alan kiﬂiye teslim edilmelidir.
Reçete, örne¤in bekleme süresinin belirtilmesi konusunda veterinerin
sorumlulu¤unu beraberinde getirir. Yetiﬂtirici de bu bekleme süresine uymakla
sorumludur ve üretti¤i sütte ve ette ilaç artı¤ı olmadı¤ına dair güvence vermelidir.
Yani reçete tüketiciyi ilacın kötü etkilerine karﬂı (zehirleyici, alerji tetikleyici vb.
etkiler) korur.
Yönetmelikte öngörülen kimi acil durumlarda, veteriner “ﬂelale” ilkesine
baﬂvurabilir: Sı¤ırlara özgü bir ilacın bulunmaması halinde, bir baﬂka çiftlik
hayvanı türüne özgü bir ilaç yazabilir. Bu durumda, yasal bir bekleme süresi
belirtmelidir (16 Ekim 2002 tarihli kararnameye göre, süt için 8 gün, et ve sakatat
için 28 gün). Ancak bu az görülen bir durumdur.
Süt ineklerine gelince; süt için AKD’ler belirlenmemiﬂse de ilaç etiketinde ﬂöyle
bir ibareye yer verilir: “süt için bir bekleme süresi belirtilmemiﬂse, tüketiciye
yönelik süt üreten ineklere laktasyon ve kuruya çıkartma dönemi boyunca
verilmez; tüketiciye yönelik süt üretecek ineklere de do¤um yapmalarından önceki
iki ay boyunca verilmez”.
Bekleme süresi sona ermeden kesilen bir hayvana el konulabilir. ‹laç artı¤ı
bulundu¤u ortaya çıkarsa, olay sahtecilik olarak de¤erlendirilir. Tarım Bakanlı¤ı’nın
müfettiﬂ veterinerleri, eczacı müfettiﬂler, sahtecilik müfettiﬂleri ilgili veteriner
eczanesinin yasaya uygun çalıﬂıp çalıﬂmadı¤ını denetlemekle yetkilendirilirler.
Reçetede kayıtlı ilaçları veterinerler veya eczacılar yapar. ‹stisnai olarak, kabul
edilmiﬂ yetiﬂtirici toplulukları (CSP’nin L.5143-6 sayılı maddesi), kendi
veterinerlerinin veya eczacılarının denetiminde, yalnızca kendi hayvan yetiﬂtirme
sa¤lı¤ı programının (PSE) uygulanması için gerekli ilaçları yetiﬂtiricilere teslim
edebilirler.
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Piyasaya sürme izni
Tüm ilaçlar›n piyasaya sürülebilmeleri Frans›z Sa¤l›k ve G›da Güvenli¤i
Ajans›’n›n (AFSSA) verece¤i izne tabidir. AFSSA bünyesindeki Veteriner ‹lac›
Ulusal Ajans› (ANMV) ve Piyasaya Sürme ‹zni Ulusal Komisyonu kendilerine
sunulan piyasaya sürme izninin dosyalar›n› (AMM) de¤erlendirmekle yükümlüdür.
Yaln›zca ilac›n kalitesini, kullan›m güvenli¤ini ve etkisini gösterebilen ilaç
üreticisine piyasaya sürme izni verilebilir (izin talep dosyas›n›n II., III. ve IV.
bölümleri). Verilen izin beﬂ y›ll›kt›r.
Piyasaya sürme izninde ilac›n kullan›m koﬂullar› ve süt ile etin ticari dolaﬂ›ma
girebilmeleri için gerekli bekleme süreleri belirtilir. Bekleme süresi ayr›ca ilac›n
ambalaj etiketinde de yer al›r.
Veteriner ilaçlar›n›n etiketleri (izleyen sayfada tablo 12.1) ve prospektüsleri
de piyasaya sürme izni dosyas›nda yer al›r. Önemli ibareler dosyan›n bir
bölümünde tan›mlan›r: Ürünün özelliklerinin bir özeti (RCP). RCP ilac›n do¤ru
kullan›m› için k›lavuz niteli¤indedir ve laboratuvar›n ilaç hakk›nda iletiﬂimde
bulunmas› için yasal bir temel teﬂkil eder. Bu belge laboratuvar›n yay›nlad›¤›
periyodik de¤erlendirme veya güvenlik raporlar›na ve veteriner ilaç gözlem
kurumlar›n›n görüﬂlerine göre de¤iﬂtirilebilir.

‹laçlar›n etiketlendirilmesi
T›pk› reçete gibi ilaçlar›n ambalajlar› da yetiﬂtiriciler için önemli bir bilgi
kayna¤›d›r (tablo 12.1). Ambalaj üzerinde ilac›n üreticisi, terkibi ve kullan›m›
hakk›nda bilgiler bulunur.
Yetiﬂtiricinin özellikle bekleme sürelerine, kullan›m ve muhafaza önlemlerine,
son kullanma tarihine bakmas› gerekir. Sa¤l›k için do¤rudan veya dolayl› risk
taﬂ›yan maddeler ve ilaçlar I ve II numaral› listelerde s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. I numaral›
listede en yüksek risk taﬂ›yan ve/veya teslimat yenilenmesi z›mnen yasak edilmiﬂ
(örne¤in antibiyotikler ve antibiyotik direnci oluﬂturma riski) ürünler s›ralanm›ﬂt›r.
Zorunlu etiket bilgilerinden baﬂka, ambalaj üzerinde yer almayan özel
endikasyonlar ilaç prospektüsünde belirtilmelidir.
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Ambalaj›n içinde birkaç doz halinde sunulan ilaçlar (örne¤in ampuller) için de
zorunlu ibareler konulmal›d›r.
‹laçl› besin maddelerinin etiketlendirilmesi özeldir: Etiket üzerinde hem klasik
ilaç ibareleri hem de hayvan g›dalar›na özgü ibareler yer almal›d›r. Etiketlendirme
ürünün ne ﬂekilde sunuldu¤una göre de de¤iﬂebilir (aç›k veya torba içinde).
VETER‹NER ‹LAÇLARININ ET‹KETLEND‹R‹LMES‹
ORTAK HÜKÜMLER:
ÜRET‹LEN ‹LACIN ADI:
-üreticinin veya piyasaya
süren sorumlunun ad›,
soyad› ve adresi
-piyasaya sürme izninin
say›s› ve tarihi
-üretim lotu say›s›
TANIMI:
-farmasötik biçimi
-nitel ve nicel terkibi
-tedavi edici birimlerin
say›s› veya
kab›n muhtevas›
KULLANIM:
Hedef hayvan türleri
Kontrendikasyonlar
Bekleme süresi
Muhafaza önlemleri
Son kullanma tarihi

‹BARELERDEN B‹R‹*:
[VETER‹NER KULLANIMI ‹Ç‹N]
Veya
[VETER‹NER KULLANIMI ‹Ç‹N
REÇETEYLE VER‹L‹R]
Veya
[VETER‹NER KULLANIMI ‹Ç‹N
EN AZ BEﬁ YIL SAKLANACAK
REÇETEYLE VER‹L‹R!]

‹lac›n ad›n›n alt›ndaki içi
boﬂ renkli çerçeve ilac›
teslim eden kiﬂiye ayr›lm›ﬂt›r.

I. listede bulunan ilaçlar için
k›rm›z› çerçeve

II. listede bulunan ilaçlar için
yeﬂil çerçeve

ZEH‹R ‹ÇEREN MADDELER
‹Ç‹N EK HÜKÜMLER
Ortak hükümlere ek olarak:
[VETER‹NER KULLANIMI ‹Ç‹N]

‹lac›n veriliﬂ yöntemine
ba¤l› olarak:

[ÖNER‹LEN DOZLARA UYUN]

[YUTMAYIN]

*Bu yasal ibarelerin kullan›m› ilac›n içinde ve piyasaya sürme izninde bulunan maddelere ba¤l›d›r.

Tablo 12.1: Yetiﬂtiriciler ambalaj üzerinde reçetede yaz›lanlar› tamamlayacak
pek çok bilgi bulabilirler.

Sonuç olarak
Yetiﬂtirici tedavi sürecinin son halkas›d›r. Yetiﬂtirici veterinerin seçti¤i
tedaviyi reçetedeki tavsiyelere göre uygular, sürüsünün sa¤l›k durumundaki
geliﬂmeleri gözleyerek ve veterinere veya iﬂletmenin di¤er müdahillerine
verilecek idari belgeleri düzenleyerek hayvanlar›n takibini yapar. Yetiﬂtirici,
kimi istenmeyen muhtemel durumlar› gözlemler, bunlar› veterinere bildirir
ve böylece veterinerin ilaç etkisini gözlemleme bilgisini besler, veteriner
ilaçlar›n›n daha iyi tan›nmalar›na da katk›da bulunur.
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Bildiri (81/851/CEE Direktifi, Madde 48)
-2004/28/EC direktifiyle de¤iﬂik 2001/82/EC direktifi
-Kamu Sa¤l›¤› Yasas›: 29 Temmuz 2004 tarih ve 2004-802 say›l› kararname,
mad. R.5141-15
‹ﬂbu madde çerçevesinde istenen tüm bilgiler ilaç kab›n›n ve d›ﬂ ambalaj›n
üzerinde belirtilmemiﬂse, veteriner ilac›na bir kullan›m k›lavuzu eklemek
zorunludur.
Kullan›m k›lavuzunda en az›ndan aﬂa¤›daki hususlar belirtilmelidir:
a) Piyasaya süren sorumlunun ad›, soyad› ve adresi;
b)içerdi¤i aktiflere uygun olarak veteriner ilac›n›n ad› ve nitel ve nicel terkibi;
farmasötik biçimi;
c) farmakolojik özellikleri;
d) baﬂl›ca terapötik endikasyonlar›, kontrendikasyonlar› ve ilac›n kullan›m›
için gerekli olmas› haklinde, istenmeyen etkileri;
e) ilac›n hedefledi¤i türler, pozoloji, verilme biçimi ve yolu;
f) s›f›r olsa dahi bekleme süresi;
g) özel muhafaza önlemleri;
h) özel kullan›m önlemleri;
i) gerekti¤inde, kullan›lmam›ﬂ ilaçlar›n veya ilaç at›klar›n›n bertaraf edilmesi
için özel önlemler.

72

Veteriner
ilaçlar›n›n de¤iﬂik
kategorileri
Antienflamatuarlar
Enflamasyon (yang›) organizman›n çok say›da sald›r›ya (enfeksiyonlar,
travmalar, vb.) karﬂ› verdi¤i fizyolojik yani do¤al bir tepkidir ve etkileri zararl›
olabilir; örne¤in a¤r› veya aﬂ›r› ödem durumlar›.oluﬂabilir.
Anti-enflamatuarlar eylem tipine göre iki kategoriye ayr›l›r:
Glükokortikoidler: Bunlar çok say›da hücresel hedefi biçimlendirerek yang›
ve ba¤›ﬂ›kl›k olgular›n› bask›lama yetene¤ine sahip olup antienflamatuar
eylemleri güçlüdür. Ancak, metabolizman›n ba¤›ﬂ›kl›¤›n› aﬂa¤› çekici etkileri
bu maddelerin istenmeyen etkileri aras›nda olabilir. Glükokortikoidlerin enfeksiyon
hastal›klar›n›n tedavisinde kullan›lmas› bu nedenle sistematik olmamal›d›r.
Steroid olmayan antienflamatuarlar (AINS): Bunlar salisilik ve asetilsalisilik
asitlerin türevleridir. Antienflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilere sahiptirler.
Bu bileﬂiklerin istenmeyen etkileri sindirim sisteminde (gastrik ulser ihtimali),
kan pulcuklar›n›n birbirine yap›ﬂma iﬂlevinde (asetilsalisilik asitin bask›lamas›)
ve böbreklerin iﬂlevlerinde görülebilir.

Aﬂ›lar
Aﬂ› bakterilerden veya virüslerden yola ç›karak elde edilmiﬂ bir biyolojik
madde olup, hayvan›n belli bir patojen ajana karﬂ› kendi savunmas›n›
haz›rlamas›na imkan sa¤lar. Aﬂ›, bir veya birden fazla sa¤l›kl› bireye, belli bir
hastal›¤a karﬂ› savunmalar›n› haz›rlamak üzere önlem amaçl› uygulan›r.
Aﬂ›lama genellikle birkaç hafta aral›kla birden fazla enjeksiyon yap›larak
uygulan›r. Zira canl›lar›n ba¤›ﬂ›kl›k sistemlerinin haf›zas› s›n›rl›d›r. Hat›rlatma
aﬂ›lar› (rapel), ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi, antikorlar›n üretilme iﬂlemini h›zla
yeniden ve daha güçlü bir ﬂekilde baﬂlat›r. Aﬂ›lama hayvan yetiﬂtirme ekonomisini
ve/veya insan sa¤l›¤›n› tehdit eden hastal›klara karﬂ› yap›l›r. Hassas olmalar›
dolay›s›yla, aﬂ›lar›n buzdolaplar›nda muhafazas› zorunludur.
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13

Do¤al antibiyotikler
Antibiyotik esas olarak bir mikroorganizman›n üretti¤i bir madde olup, seyreltik
halde baz› bakterilerin ço¤almas›n› bask›lar veya onlar› yok eder.
Kimyasal yap›lar›na göre s›n›fland›r›lm›ﬂ pek çok büyük antibiyotik familyas›
vard›r. Her antibiyoti¤in kendine özgü özellikleri ve etki biçimi bulunur: Bakterisitler
(mikrop öldürücüler) veya bakteriyostatikler (bakterilerin ço¤almas›n› önleyenler).
Antibiyotikler virüslere karﬂ› etkisizdir.
Bir antibiyoti¤in etkili olmas› kendi eylem alan›n›n (spektrum) geniﬂli¤ine ve
enfeksiyonun oldu¤u bölgeye yeterli yo¤unlukta ulaﬂmas›na ba¤l›d›r:
Antibiyoti¤in eylem alan›: Bu alan›n geniﬂli¤i antibiyoti¤in, en az›ndan in
vitro ortamda, ço¤almalar›n› bask›layabildi¤i bakterilerin bütünüyle belirlenir. Bir
antibiyotik birbirinden farkl› ne kadar çok bakteri grubunu yok ederse eylem alan›
(etki alan›) da o ölçüde geniﬂtir. Bir bakterinin bir antibiyoti¤e karﬂ› hassasiyeti
minimum etkin konsantrasyon (MEK) olarak ifade edilir. Bu, üzerinde çal›ﬂ›lan
mikroplar›n ço¤almas›n› bask›layan en düﬂük yo¤unluktur ve genellikle bir
mililitredeki etkin maddenin mikrogram biriminden miktar›yla ifade edilir. MEK
bir antibiyogramla anlaﬂ›labilir.
Antibiyoti¤in enfeksiyon bölgesine yeterli yo¤unlukta ulaﬂma kapasitesi:
Etkili olmak için antibiyoti¤in farmakokineti¤ine, yani organizma içindeki da¤›l›m›na
ve yay›l›m›na göre seçilmesi gerekir. E¤er antibiyotik, enfeksiyonun oldu¤u
bölgede, hastal›ktan sorumlu bakterinin MEK’undan daha yüksek bir yo¤unlu¤a
eriﬂir ve bunu muhafaza ederse etkili olur.
Antibiyoti¤in yo¤unlu¤u verilen doza, verilme s›kl›¤›na ve biçimine de ba¤l›d›r.
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‹zlenecek tedavi ﬂemas›n› veteriner belirler: Veteriner ﬂema üzerinde mg/kg PV
biriminden pozolojiyi, ilac›n verilme s›kl›¤›n› ve tedavi süresini belirtir. Yetiﬂtiricinin
bu protokole aynen uymas› gerekir. Antibiyotikle tedavi ﬂemas› sa¤l›k karnesine
de iﬂlenir.

Antibiyotik kullan›m›yla ilgili baz› kurallar
Hayvana antibiyotik verilmesi karmaﬂ›k t›bbi bir iﬂlem olup yaln›zca veteriner
taraf›ndan uygulan›r. Veteriner bu konuda aﬂa¤›daki hususlar› dikkate al›r:
- Hastal›¤›n ve ilgili bakterinin teﬂhisi: Her antibiyoti¤in kendine özgü özellikleri
ve belli hastal›klara ve mikrop türlerine karﬂ› kullan›m ﬂartlar› vard›r. Örne¤in,
Gram + ve Gram – bakteriler üzerinde etkin “geniﬂ spektrumlu” antibiyotiklerin
yan›nda, Gram + veya Gram – bakteriler üzerinde etkin “dar spektrumlu”
antibiyotikler vard›r. Hastal›¤› yaratan mikrobun teﬂhisinden sonraki
antibiyogram daha etkili biçimde hareket etmeye yard›mc› olur. Asl›nda
antibiyogram kullan›lacak bir veya birden fazla antibiyoti¤in ne derece etkili
olacaklar›n› belirler. Antibiyotiklerin s›n›rs›z kullan›m› bakterilerin bunlara
karﬂ› direnç kazanmas›na yol açar ve e¤er bu dirençli bakteriler ayn›
zamanda patojense sonuçlar› çok a¤›r olabilir.
- Hayvan›n durumu, enfeksiyonun yay›lma alan›: Veteriner uygun olmayan
antibiyotiklere yönelmemek için hayvan›n durumunu de¤erlendirir. Örne¤in,
böbrek yetmezli¤i olan bir hayvana böbrekler için zararl› etkisi olan bir
antibiyotik vermez. Enfeksiyonun hayvan›n vücudundaki yay›l›m› da ilac›n
verilme biçimi için yol göstericidir: Durum acilse damar yolu, meme hastal›klar›
için bölgesel, sindirim sistemi hastal›klar› için a¤›z yolu kullan›lmal›d›r.
Antibiyotik tedavisinin ard›ndan sütün veya etin yeniden ticari dolaﬂ›ma
sokulmas› için gerekli bekleme sürelerine de dikkat edilmelidir: Bekleme
süreleri ilaç etiketlerinin üzerinde, süt inekleri için dökülecek sa¤›m say›s›
olarak, kasapl›k hayvanlar içinse kesim öncesi beklenecek gün say›s› olarak
belirtilir.
- Tedavi maliyetleri: Bütün bu ölçütlerin yan› s›ra veterinerin kendi deneyimi
de önemlidir. Deneyimine göre hayvana ilac› verme stratejisini belirler ve
gerekti¤inde henüz hastalanmam›ﬂ di¤er hayvanlar için önleyici tedbirler
al›r.
Teﬂhis ve tedavi yolu belirlenip reçeteye yaz›ld›ktan sonra, yetiﬂtirici,
sürüsünün iyileﬂmesi için, veterinerin bütün tavsiyelerine uymal› ve tavsiye
edilen tedaviyi iﬂletme kay›t defterine iﬂlemelidir. Bu kay›t tedavinin sonunda
veteriner taraf›ndan onaylanacakt›r.
‹lac›n kullan›m k›lavuzunda belirtilmiﬂ veya belirtilmemiﬂ her türlü istenmeyen
etki veteriner taraf›ndan ilaç gözlem merkezine bildirilmelidir. Dolay›s›yla,
tedavi s›ras›ndaki istenmeyen etkileri gözlemleyip bunlar› veterinere bildirecek
kiﬂi yetiﬂtiricinin kendisidir.
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Sentetik antibakteriyel ilaçlar
Kinolonlar
Bakteri öldürücü bu antibakteriyenlerin spektrumlar› de¤iﬂkendir. Birinci kuﬂak
denilen ilk kinolonlar›n spektrumlar› Gram – bakterilerle s›n›rl›yken, ikinci kuﬂak
kinolonlar›n spektrumlar› Gram + bakterilere kadar geniﬂletilmiﬂ olup, bakteri
hücresinin içine ve üçüncü kuﬂak kinolonlar›n bileﬂimlere karﬂ› çoklu direnç
geliﬂtirmiﬂ baz› bakterilere karﬂ› da etkilidir. Baﬂl›ca etkin maddeleri ogzolinik
asit, flümekin, yak›n zamanda enroflaksin, morboflaksin ve danoflaksindir.
Kinolonlar gerek beﬂeri t›p, gerek veteriner t›bb› için piyasadaki en son
antibakteriyellerdir. Bunlar›n veteriner hekimlikte s›radan ilaçlar gibi kullan›lmamas›
ve ancak eski tip ilaçlarla tedavi edilemeyen enfeksiyonlarla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda
baﬂvurulmas› yerinde olur.

Sülfamidler
Bunlar sentetik antibakteriyel maddelerdir. Baz›s›n›n kimi organlar üzerinde
(idrar yollar›, ba¤›rsaklar) özel etkileri bulunurken, baz›s› tüm organizmaya yay›l›r.
Sülfamidler solunum yollar› hastal›klar›nda kullan›l›rlar. Zira pastörelloza karﬂ›
etkilidir. S›kl›kla baﬂka ilaçlarla, özellikle trimethoprime baz›yla birlikte kullan›lmalar›
baﬂka hastal›klar›n (panaris, idrar yollar› enfeksiyonlar›, vb.) tedavisinde son
derece baﬂar›l› sonuçlar vermiﬂtir.

Üreme ilaçlar›
Üreme faaliyetini düzenleyen hormonlardan baz›lar› hipotalamus bezi, baz›lar›
adeno hipofiz veya nörohipofiz bezi, di¤erleri de gonadlar taraf›ndan salg›lan›r.
Gonad Uyar›c› Sal›verilme Hormonu veya GnRH hipotalamus bezinden
salg›lan›r ve hipofizin baﬂka iki hormonu serbest b›rakmas›na yol açar:
Gonadotropinler FSH (Follicle Stimulating Hormone) ve LH (Luteinizing Hormone).
GnRH hayvana esas olarak kistik yap›l› folikülleri, anöstrusu ve genel olarak
yumurtlama sorunlar›n› tedavi amac›yla verilir. GnRH’›n analogu buserilin de
yine ayn› amaçlarla kullan›l›r.
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Gonadotropinler testislerin ve yumurtal›klar›n faaliyetlerini harekete geçirir.
FSH diﬂinin ovaryumlar›ndaki folliküllerin büyüyüp olgunlaﬂmas›n› sa¤larken,
LH yumurtlamaya ve luteinizasyona yol açar.
Nörohipofizin salg›lad›¤› oksitosin uterus kas›lmalar›n› ve süt üretimini harekete
geçirir. Bu hormon uterus atonisi, uzam›ﬂ do¤um, plasentan›n at›lamamas› veya
sütün indirilmemesi gibi durumlar›n ve yerine göre, a¤›r meme veya uterus
enfeksiyonu vakalar›n›n tedavisinde kullan›l›r.
Östrojenler yumurtal›klar›n salg›lad›¤› steroid hormonlard›r. ‹ne¤in üreme
organlar›n›n geliﬂmesini ve de¤iﬂime u¤ramas›n›, yumurtal›¤›n faaliyetini ve
negatif feedback ile hipotalamus ve hipofiz bezlerinin salg› yapmas›n› sa¤lar.
Östrojenler ayr›ca hayvan davran›ﬂlar›n› (k›zg›nl›k dönemleri) ve metabolizman›n
su ve kalsiyum dengelerini etkiler. Östrojen hormonlar› yaln›zca olgun ve genç
ineklerde k›zg›n dönemlerinin eﬂzamanl› hale getirilmesi için vajinal yoldan ve
progesteronla birlikte verilir.
Progestagenler (progesteronlar): Progesteron gebeli¤i mümkün k›lan esas
hormondur. Sar› cisim taraf›ndan salg›lan›r. Bu hormonun baﬂl›ca fizyolojik etkileri
ﬂunlard›r: Embriyonun rahme yerleﬂmesi olgusuna kat›lma, gebeli¤i sürdürme
ve yumurtlamay› durdurma. Progesteron esas olarak cinsel döngülerin kontrol
edilmesi için rahim içi yoldan, protokolün belli zamanlar›nda prostaglandin F2α
ve gerekti¤inde PMSG ile birlikte verilir.
Prostaglandinler: S›¤›r sa¤l›¤›nda esas kullan›lan prostaglandin F2α (PGF2α)
d›r. Bu maddenin faal sar› cisimcikler üzerinde luteolitik bir etkisi vard›r ve rahmin
düz kaslar›n›n kas›lmalar›na yol açar; dolay›s›yla, suböstrus veya anöstrusun
tedavisinde, k›zg›nl›k döngülerinin kontrolünde, gebeli¤in belli aﬂamalar›nda
yavru atmaya, normal do¤umun baﬂlat›lmas›nda, ayr›ca rahim enfeksiyonlar›nda
ve pyometrada kullan›l›r. PGF2α’n›n yap›sal benzerleri (analoglar›) de vard›r
(klorpostenol, alfaprostol, vb.). Bunlar da güçlü luteolitik etkileri nedeniyle
kullan›labilirler.
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Serumlar, çözeltiler ve s›v› destekleri
‹zotonik çözeltiler
‹ki büyük tipte izotonik çözelti kullan›l›r: % 0,9’luk sodyum klorür (NaCl) çözeltisi
(“serum fizyolojik” olarak da bilinir), s›v› ve elektrolit kayb›yla seyreden hastal›klar›n
tedavisinde yard›mc› ilaç olarak kullan›l›r; % 5’lik glükoz çözeltisi (G5) yine s›v›
kayb›yla birlikte seyreden ama g›da takviyesi de gerektiren hastal›klar›n tedavisinde
yard›mc› ilaç olarak kullan›l›r.
‹zotonik çözeltilerin kan hacminin normale dönmesinde yaln›zca geçici bir
etkileri vard›r (kan kütlesinin % 25’ini yerine koyarlar). Etkileri daha çok idrar
söktürücüdür. Glükozlu ve karma çözeltiler özellikle zehirli bitkilerin veya a¤›r
metallerin yol açt›klar› zehirlenmelerde, ayr›ca hiperamonyemi ve hiperüremi
(kanda ve amonyak ve ürenin artmas›) vakalar›nda kullan›l›r. Eriﬂkin s›¤›rlara
bazen çok önemli miktarlarda enjekte edilebilir, örne¤in sürekli veya 12 saatte
bir 5 litreyi geçen miktarlarda kullan›l›r.

Mineral çözeltiler
En yayg›n olanlar› kalsiyumlu ve magnezyumlu çözeltilerdir. Bunlar, bir güç
ve enerji etmeni olan fosforun vücutta kullan›labilirli¤ini sa¤lar. Mineral çözeltilere
glükozun eklenmesiyle besleyici bir nitelik kazand›r›l›r. Kalsiyum ve magnezyum
neredeyse bütün biyolojik süreçlerde önemli rol oynar. Kalsiyumlu çözeltiler
hipokalsemiyi veya süt hummas›n› iyileﬂtirir. Mineralli çözeltiler tetaniye karﬂ› da
kullan›l›r. Çözeltilerin verilmesi hayvanda ﬂoka neden olabilece¤inden, bunlar›n
önceden vücut s›cakl›¤›na yak›n dereceye getirilmesi ve yavaﬂ yavaﬂ zerk
edilmesi gerekir.

Glükozlu çözeltiler
Bunlar yüksek yo¤unlukta glükoz ve/veya sorbitol içerir. Sorbitol hücre
metabolizmas›n›n baﬂl›ca enerji kayna¤›d›r ve de¤iﬂik etkileri vard›r. Glükozlu
çözeltiler, kimi metabolizma veya enfeksiyon hastal›klar› nedeniyle düﬂen kan
ﬂekerini normal hale getirir. Bunlar süt ineklerindeki ketozis vakalar›nda keton
cisimciklerin birikmesini azaltmak ve enerji metabolizmas›n›n yeniden iﬂlemesi
için de kullan›l›r. Ya¤l› inek sendromunun, anoreksinin tedavisinde ve ameliyat
sonras› dönem boyunca damar yoluyla glükoz ve sorbitol verilir.
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S›v› destekleri
Bu ilaçlar büyük miktarda s›v›n›n ve s›v›yla birlikte birtak›m maddelerin kayb›n›n
yol açt›¤› olumsuzluklar ile mücadele etmek üzere verilir. S›v› destekleyici
preparatlar›n iki büyük grubu vard›r: Damar içi veya intra peritonal yolla verilen
önceden haz›rlanm›ﬂ parenteral çözeltiler ve belli miktarda suyla kar›ﬂt›r›larak
hemen kullan›m öncesinde haz›rlanan ve a¤›z yoluyla verilen çözeltiler. S›v›
destekleri, özellikle buza¤›larda görülen ishallerde s›v› kayb›n›n yol açt›¤›
olumsuzluklarla mücadeleye katk› sa¤lar. Bunlar›n baﬂl›ca dört iﬂlevi vard›r:
Kan›n ve hücreler aras› boﬂluklar›n kaybettikleri miktardaki s›v›y› yerine koyarak
dokular aras› al›ﬂveriﬂi yeniden baﬂlatmak ve zehirli maddeleri vücuttan atmak;
Sodyum, potasyum, magnezyum, klor ve karbonat kay›plar›n› yerine koymak;
pH seviyesini normale çevirmek;
Kandaki ﬂeker oran›n› normale çevirmek ve kanda asidozu art›rmadan enerji
vermek.
S›v› destekleri daha çok 2 haftal›ktan küçük buza¤›larda kullan›l›r.

Buza¤›ya a¤›z yolundan s›v› deste¤i
(G. NAPPART’dan; SBF, Ekim 1999)
1. A¤›z yoluyla verilen çözeltiler s›v› kayb›n› ve asidozu düzeltmeye veya
önünü almaya yarar.
2. Veriliﬂ yöntemi:
• normal emme refleksi gösteren buza¤›lara ayakta, annelerinden ay›rmaks›z›n,
ﬂiﬂeyle;
• yatar durumda ve emme refleksi zay›f buza¤›lara hortumla veya enjektörle.
3. Çözeltilerin bileﬂimi:
• bütün çözeltilerde sodyum, klorür, potasyum ve glükoz vard›r, ayr›ca çözeltileri
alkali hale getirmek için bikarbonatlar, sitratlar, glükonat ve laktat, suyun
ba¤›rsakta emilmesi için gliserin ve amino asit, ayr›ca fosfatlar da bulunabilir;
• g›da lifleri içeren çözeltiler de vard›r, bunlar d›ﬂk›ya daha k›vaml› bir görünüm
kazand›r›r.
4. Buza¤›n›n sa¤l›¤› düzelmeye baﬂlar baﬂlamaz yeniden sütle beslenmesi
sa¤lan›r.
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Sindirim sistemi ilaçlar›
Sindirim iﬂlevleri ve sorunlar› çok çeﬂitli ve karmaﬂ›k oldu¤undan, ilgili ilaçlar
da çok çeﬂitlidir. ‹stenen etkiye göre aﬂa¤›daki ilaç tiplerini sayabiliriz:
‹shal önleyici ilaçlar: Bunlar için ishalin sebebini ortadan kald›ran maddeler
(bazen antibiyotikler ya da enfeksiyona ba¤l›ysa antiparaziterler) ve/veya belirtileri
ortadan kald›ran ilaçlar (gazlar›, ba¤›rsaklardaki fazla s›v›y› ve gerekti¤inde
zehirleri emen ürünler) kullan›l›r.
Kab›zl›k giderici ilaçlar: Bunlar içinde yumuﬂat›c›lar, ya¤land›r›c›lar ve ba¤›rsak
peristaltizmi üzerinde etkili olanlar vard›r.
Rumen metabolizmas›n› düzenleyici ilaçlar: Baz› maddeler sindirimin rumendeki
son ürünleri olan uçucu ya¤ asitlerinin oranlar›n›n yeniden dengelenmesini sa¤lar.
Baz› baﬂka maddelerse kandaki ﬂeker oran›n› düzenler.
Mide ﬂiﬂkinli¤ini al›c› ilaçlar: Mide ﬂiﬂkinli¤ini önlemenin en etkin yolu, mide
içindeki fazla gaz› bar›nd›ran minik baloncuklar›n d›ﬂ yüzey gerilimini azaltmakt›r.
Bunun için genellikle rumen harekete geçirilir.
Karaci¤er metabolizmas›n› düzenleyici ilaçlar: Bu iﬂi glükojenin ve ürenin
artmas›n› sa¤layarak veya lipidlerin taﬂ›nmas›na yard›m ederek, ya da safra
salg›s›n›n ve safran›n serbest b›rak›lmas›n› sa¤layarak yaparlar.
Spazm önleyici ilaçlar: Bunlar ba¤›rsaklar›n düz kaslar› üzerine etki ederler.
‹ﬂtah aç›c›lar: Bunlar, merkezi sinir sistemi veya rumen metabolizmas› üzerine
etki ederek besinin al›nmas›n› baﬂlatan maddelerdir.

‹drar söktürücüler
‹drar söktürücü etkisi olan maddeler esas olarak iki yoldan etki ederler:
Do¤rudan böbrek üzerine veya dolayl› olarak; örne¤in böbrekten geçen kan
miktar›n› art›rmak suretiyle, boﬂalt›m iﬂlevine etki ederler.
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‹ç parazitlere karﬂ› ilaçlar
(antihelmintik ve endektositler)
S›¤›rlara bulaﬂan helmintler ya yass› solucanlard›r (plathelmintler), yani
trematodlar (yaprak kelebe¤i) veya sestodlar, ya da yuvarlak solucanlard›r
(nematodlar), özellikle sindirim ve solunum yollar› k›l kurtlar› veya askaritler.

Nematositler
Baﬂl›ca gruplar› benzimidazoleler, imidazothiazoleler, tetrahidropirimidinler ve
lakton makrosikliklerdir. Antihelmintikler parazitler üzerinde kas-sinir
koordinasyonlar›n› de¤iﬂtirip felç ederek veya beslenme metabolizmalar›n›
(solunum veya fermantasyon) bozarak etki ederler. Sindirim borusunun mukozas›
üzerine yap›ﬂm›ﬂ kist içindeki larvalar, özellikle Ostertagia, asl›nda
metabolizmalar›n›n bask›lanmas›na karﬂ› epeyce dayan›kl›d›rlar ve nematositlere
dirençlidirler. Nematositler sindirim borusunun içinde k›l kurtlar› veya askaritlerin
çeﬂitli geliﬂme aﬂamalar› üzerine iyi etki ederler. Geniﬂ spektrumlu pek çok ilaç
grubu solunum yoluna yerleﬂen k›l kurtlar›n›n eriﬂkinlik ve larva aﬂamalar›nda
etkilidir. Baz› nematositler yass› solucanlara karﬂ› da etkilidir: Örne¤in baz›
benzimidazoller sestodlar ve trematodlara karﬂ› etkilidir. Endektositler kimi
böceklere akar türünden d›ﬂ parazitlere karﬂ› da etkilidir. Ancak, plathelmintlere
hiçbir etkileri yoktur.
Hayvanlar› helmintlere karﬂ› koruyacak ve bir program dahilinde kullanaca¤›m›z
ilaçlar› seçerken ﬂu hususlar dikkate al›nmal›d›r:
Etken maddelerin etki spektrumu hayvanlar›n maruz olduklar› risklere uygun
olmal›d›r;
‹lac›n molekül yap›s›na ve farmasötik biçimine ba¤l› olan, ilac›n verilmesinden
sonraki etki süresi;
Yaﬂanan durumlara göre, ilac›n az ya da çok kolay yoldan verilebilmesi;
Hayvan›n fizyolojik ve üretim safhalar› itibar›yla etken maddeleri tolere etme
oran› ve kulan›labilme imkan›
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Fasciolidler (Büyük yaprak kelebe¤ine karﬂ› )
Bunlar Fasciola hepatica’ya karﬂ› etkin maddelerdir ve ﬂu baﬂl›ca molekülleri
bir araya getirirler: albendazole, triclabendazole, clorsulon, closantel, oxyclozanide
ve nitroxinil (fenol türevi).

Küçük yaprak kelebe¤ine karﬂ› etkili maddeler
Küçük yaprak kelebe¤ine (Dicrocoelium lanceolatum) karﬂ› baﬂl›ca etkili
maddeler benzimidazole ve probenzimidazole gruplar›ndand›r.

D›ﬂ parazitlere karﬂ› ilaçlar
(böcek ilaçlar› ve akarlara karﬂ› ilaçlar)
Nokraya karﬂ› etkili maddeler
Bunlar baﬂl›ca iki gruba aittir: En çok kullan›lan endektositler (avermectinler ve
milbemycine’ler) ve daha seyrek kullan›lan organofosforlard›r.

Di¤er d›ﬂ parazitlere karﬂ› etkili maddeler
Akar türü d›ﬂ parazitlere (uyuz, kene) veya böceklere (bit, sinek) karﬂ› s›¤›rlarda
dört baﬂl›ca ilaç grubu kullan›l›r: organofosforlar, pyrethroidler, formamidler ve
endektositler.
“Böcek öldürücü” deyimi ço¤u d›ﬂ parazitlere karﬂ› kullan›lan etken maddeler
için kullan›lmakta olup hem akar hem de böcek öldürücüleri kapsar.
Organofosforlar: Hayvana banyo yapt›r›larak veya üzerine püskürtülerek
d›ﬂar›dan verilen bu ilaçlar temas yoluyla etki eder. Bunlar çok istikrarl› olmayan
ve biyolojik yolla kolayca yok olan ilaçlard›r. Parazitin kas-sinir koordinasyonunu
bozarak ve kas›lmal› felce yol açarak etki ederler. Organofosforlar s›¤›rlara
yap›ﬂan ço¤u akar türü parazite ve böce¤e karﬂ› etkili olmakla beraber
endektositlere göre etki süresi k›sad›r.
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Formamidin: S›¤›rlarda sadece amitraz kullan›l›r. D›ﬂ mekânda nispeten
istikrarl›d›r, hayvana d›ﬂar›dan verildikten sonra temas yoluyla etki eder. Akar
türü parazitlere (uyuz, kene ajanlar›) karﬂ› son derece etkilidir.
Pyrethrinoidler: Bu moleküllerin kullan›ld›ktan sonraki etki süreleri uzundur
ve küçük dozlarda bile etkilidir. Temasla etki ederler ve uygulanan hayvanlar›n
sa¤l›kl› derilerinden geçmezler. Parazitte kas›lmal› felce yol açarlar. Halen s›¤›rlar
üzerinde geniﬂ ölçüde kullan›lan d›ﬂ parazit karﬂ›t› ilaçlardand›r. Hayvan›n
kula¤›na tak›lan plaka biçiminde, d›ﬂar›dan sürülen solüsyon veya sprey biçiminde
ticari örnekleri bulunmaktad›r (örne¤in cyfluthrine, flumethrine, fenvalerate,
deltamethrine). Bitlere ve kenelere karﬂ› çok etkili ama uyuz ajan›na karﬂ›
etkisizdirler.
Endektosidler (ivermectine, doramectine, eprinomectine ve moxidectine):
D›ﬂ parazitlere karﬂ› çok etkili olup sistemik yolla küçük dozlarda bile baﬂar›l›
sonuç verirler. S›¤›rlar bu tip ilaçlar› genellikle iyi tolere eder. A¤›z yoluyla veya
di¤er yollarla (özellikle deri yoluyla) verilebilir. Halen geniﬂ ölçüde kullan›lmakta
olup, bitlere ve uyuz ajanlar›na karﬂ›, ayr›ca nokra ve iç parazitlere karﬂ› da
etkilidir.
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14 Yetiﬂtiricinin
ecza dolabı
Veteriner ilaçlarının kullanımı sadece yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde
mümkündür (bkz. Bölüm 15). Bu kurallara uymak üzere, hayvan yetiﬂtiricisi
bir yandan acil durumlara karﬂı koymak, di¤er yandan yıl boyunca belli aralıklarla
ve düzenli olarak önleyici müdahalelerde bulunmak zorundadır.
Hayvanın ölümüne veya kalıcı olarak sakatlanmasına engel olacak acil bir
müdahale veterinerin ça¤ırılmasına engel olmamalıdır, zira veteriner yetiﬂtiricinin
hayvana acilen do¤ru ilacı verip vermedi¤ini kontrol eder ve gerekirse hayvanı
rahatlatacak ek bir iﬂlem de yapabilir. Acil durumlara müdahale edilebilmesi,
yetiﬂtiricinin elinin altında birtakım ilaçların, tıbbi malzemelerin ve dezenfektanların
bulunmasını gerektirir (foto 14.1, 14.2 ve 14.3). Acilen kullanılan kimi ilaçların
süt ve et satıﬂı için bekleme süresi gerektirmesi de göz önünde bulundurarak,
yetiﬂtiricinin yaptı¤ı her müdahaleyi iﬂletmesinin sa¤lık kaydı karnesine
iﬂlemesini gerektirmektedir.

Foto 14.1 ve 14.2: ‹laçlar asla
yı¤ın halinde, herkesin
ulaﬂabilece¤i ﬂekilde, toza ve
ıﬂı¤a maruz bırakılarak
muhafaza edilmemelidir.
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Foto 14.3: ‹yi düzenlenmiﬂ bir iﬂletme ecza dolabı örne¤i: ‹laçlar, tıbbi
malzemeler ve reçeteler görülür ﬂekilde düzgünce dizilmiﬂ.

Malzemeler
Muayene malzemeleri
Bunlar bir veya tercihen iki termometre (izleyen sayfada foto 14.4), eldivenler
(anne karnındaki yavrunun do¤ru do¤um pozisyonunda olup olmadı¤ını kontrol
etmek ve yavru do¤duktan sonra do¤umun sona erdi¤inden emin olmak, dıﬂkı
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örnekleri almak ve genel olarak risk taﬂıyan veya hijyen önlemleri gerektiren her
türlü müdahale için kullanılırlar), a¤ız sütü tartısı, meme enfeksiyonu ﬂüphesinde
sütü incelemek için tabanı koyu renkli bir kaptan oluﬂur.

Foto 14.4: Termometre basit ama
vazgeçilmez bir alettir.
Foto 14.5: Bir kez kullanıldıktan sonra
atılan eldivenler yetiﬂtiriciyi korudu¤undan
ecza dolabında bulunmalıdır.

Müdahale malzemeleri
Baﬂlıca müdahale malzemeleri do¤um sırasında ve sindirim rahatsızlıklarında
kullanılır. Do¤uma yardımcı malzemeler; do¤um krikosu, farklı renklerde naylon
ipler, kumaﬂtan iki “bileklik”, yavrunun ön ve arka ayaklarına geçirilen ipleri
sabitleyecek iki kulp, bir kova, bir tencere, bir kayganlaﬂtırıcı ve iki temiz havludan
oluﬂur.
Sindirim rahatsızlıklarında kullanılan malzemeler bir rumen sondası, yeni
do¤muﬂ buza¤ılar için a¤ız sütünü vermeye yarayan küçük bir sonda, bir trokar,
bir a¤ızdan ilaç veren ﬂırıngadan oluﬂur.

Enjeksiyon malzemeleri
Tek kullanımlık enjektörler tercih edilmelidir (yan sayfada foto 14.6). Ancak,
yetiﬂtiricinin biri 30 cc’lik, di¤eri 50 cc’lik en az iki tip enjektörü bulunmalıdır.
Yedek contalar ve uygun silikonlu ya¤lar bulundurulması da zorunludur. ﬁırınga
kullanıldıktan sonra pistonu geri çekilir ve ﬂırınga gövdesiyle pistonu antiseptik
bir sıvı içinde bekletilir.
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‹¤neler en iyi kalitede ve her iki yüzü e¤ik kesimli olmalıdır. ‹¤neler birkaç kez
kullanılacaksa, her kullanımdan sonra yerine yerleﬂtirilmeli ve tümü antiseptik
sıvı içinde bekletilmelidir. ‹¤ne uzunlukları 30, 40 ve 50 mm olmalıdır. Her bir
i¤ne uzunlu¤u için üç ayrı çap geniﬂli¤i bulunur: 10/10, 15/10 ve 20/10 mm.

Foto 14.6: ﬁırıngalar da vazgeçilmez malzemelerdir. Yetiﬂtiricinin tek kullanımlık
ﬂırıngalar bulundurması kendi yararınadır.

‹laçlar
Hayvan yetiﬂtiricisinin ecza dolabında iki tipte ilaç bulunur:
Önleyici uygulamalar için gerekli ilaçlar, örne¤in:
• aﬂılar,
• antiparaziter ürünler,
• vitaminler veya tamamlayıcı mineraller;
Bakım protokollerinin uygulanması için gerekli tedavi edici ilaçlar, örne¤in:
• analeptik (*) kalp ve solunum ilaçları,
• yeni do¤muﬂ buza¤ılarda görülebilen gastroenteritleri tedavi edici ilaçlar,
• sıvı eksikli¤ini giderici ürünler,

(*) Anestezik ilaçların kalp-dolaﬂım ve solunum üzerine yaptıkları depresyona karﬂı kullanılan merkezî
sinir sistemi uyarıcıları (e.n.)
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• meme enfeksiyonu veya kuruya çıkarmada kullanılan ilaçlar,
• dokular için antiseptikler: meme baﬂları ve göbek için iyotlu ürünler, deri yüzeyi
için alkol (60 º) Bütün bu ilaçların veteriner tarafından verilmesi gerekir. Veteriner
hekim ilaçların hangi durumlarda nasıl kullanılacaklarını açıkça belirtir. Bütün bu
bilgiler bakım protokolünde ve iﬂletmenin kayıt defterinde belirtilir.

Dezenfektanlar
‹laçların yanı sıra yetiﬂtirici birtakım hijyen ve dezenfeksiyon ürünleri de
bulundurabilir. Örne¤in:
Mekân dezenfektanları (sentetik fenol, formol, aromatik öz maddeler);
Hayvan yataklarına özgü dezenfektanlar (kalsiyum süperfosfat);
Sa¤ım malzemeleri, lastik çizmeler, enjektörler için özel dezenfektanlar
(kuaterner amonyum bileﬂikleri).
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‹laçların do¤ru
kullanımı
Veterinerin bir iﬂletmenin ve o iﬂletmenin hayvanlarıyla ilgili teﬂhisinin ve
buna ba¤lı olarak önerdi¤i tedavinin somut belgesi reçetedir. Reçete hasta
hayvanın klinik muayenesinin ardından verilebilece¤i gibi, ilgili iﬂletmedeki bir
hastalık için önceden düzenlenmiﬂ bir bakım protokolüne de uygun olabilir
(örne¤in bir bakım protokolüne ba¤lı aﬂılar, önleyici bakımlar veya tedavi edici
bakımlar).

Uygunluk
‹laçların kullanımının etkili ve güvenli olması için veterinerin tavsiyelerine
kesinlikle uyulmalıdır.
Önerilen ilaçlar veterinerin belirtti¤i tedavi ﬂemasına uygun olarak ilgili
hayvanlara verilmelidir. ‹laç hayvana belirtilen yoldan ve belirtilen yöntemlerle,
gerekli dozda, gerekli sıklıkta ve gerekli süre boyunca verilmelidir.
‹lacın her veriliﬂindeki doz hayvanın canlı a¤ırlı¤ına göre hesaplanır. Her
bir hayvanın a¤ırlı¤ı do¤ru de¤erlendirilmeli, yoksa verilen ilaç dozu istenen
sonucu elde etmek için yetersiz kalır. Bu konu özellikle antibiyotiklerin ve antiparaziter ilaçların kullanımında önemlidir; zira ilacın düﬂük dozda verilmesi
bakterilerin veya parazitlerin o ilacın aktif maddesine karﬂı direnç kazanmalarına
yol açar. Yüksek dozda ilaç verilmesi ise ekonomik kayba neden olur; ilacın
etkisini artırmadı¤ı gibi, hayvanın kendisinde ve ilaç için gerekli bekleme
süreleri de¤iﬂece¤inden istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu konuda uyulacak
tek bir kural vardır: “ilacın tüm dozu ve yalnızca belirtilen dozu” verilmelidir.
‹lacın önerilen verilme aralıklarına ve süresine de dikkat edilmelidir. Veterinerin
belirledi¤i tedavi ﬂeması belli bir ilaca ve belli bir endikasyona (kullanım alanı)
özgüdür, baﬂka ilaçlar ve endikasyonlar için aynı ﬂema kullanılamaz.
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15

Tedavinin sona ermesinden sonra ve hayvan ürünleri yeniden tüketime
sunulmadan önce, reçetede belirtilen süt ve ete yönelik bekleme sürelerine
uyulmalıdır.
Reçetenin içeri¤i, ilaçların seçimi, tedavi ﬂemasının düzenlenmesi ve bekleme
sürelerinin belirtilmesi konuları tümüyle veterinerin sorumlulu¤undadır. Yönetmelik
veterinere, “cascade”(*) çerçevesinde, bir hayvan türü veya bir endikasyon için
izin verme yetkisi olan kuruluﬂ (AMM) tarafından onaylanmıﬂ bir ilacın bulunmaması
halinde, ilgili hayvan türü ve/veya endikasyon için onaylanmamıﬂ baﬂka ilaçlar,
bir beﬂeri ilaç veya verilme anında hazırlanacak bir karıﬂım yazma yetkisini
tanımaktadır. Sı¤ırlar büyük cüsseli hayvanlar olarak kabul edildiklerinden,
sadece bir tedavi endikasyonu için onaylanmıﬂ bir ilacın bulunamaması sorunuyla
karﬂılaﬂılabilmektedir. Yönetmelik veterinerin gıda üreten hayvanlara yasak aktif
maddeler içeren ilaçlar yazmasını yasaklar (Avrupa birli¤i içerisinde maksimum
ilaç kalıntısı ile ilgili düzenlemeye dahil olmayan aktif maddeler). Veteriner
reçetesini yazarken ilaç üreticisinin tavsiye etti¤i tedavi ﬂemasına uymak zorunda
de¤ildir. Bu durumda, bekleme süresiyle ilgili tavsiye önemlidir: ‹laç üreticisinin
tavsiye etti¤i bekleme süresi izin veren yetkili kuruluﬂ tarafından onaylanmıﬂ
tedavi ﬂemasına göre yapılmıﬂ araﬂtırmaların sonuçlarını kapsar. Reçetenin
tümünden sorumlu olması nedeniyle, izin veren kuruluﬂ tarafından onaylanmıﬂ
kullanım tavsiyelerinin tamamına uymayan veteriner, yaptı¤ı seçimleri, ilacın
güvenli¤i ve etkili olması bakımından do¤rulamak zorundadır.

‹zlenebilirlik: Reçete, iﬂletme kayıt defteri
Veteriner tavsiye etti¤i tedaviyi iki nüsha halinde düzenlenmiﬂ bir reçeteyle
(bkz. yandaki ﬂekil 15.1) izlenebilir hale getirmelidir. Hayvanlara kendi verdi¤i
ilaçlar için de reçete düzenlemek zorundadır. Yetiﬂtirici düzenlenen reçeteleri
5 yıl boyunca iﬂletme arﬂivlerinde muhafaza etmelidir. ‹ster veteriner eliyle ister
yetiﬂtiricinin eliyle hayvanlara verilen tüm ilaçların iﬂletmenin kayıt defterine
kaydedilmeleri gereklidir. Veteriner, hayvanlara verdi¤i ilaçlarla ilgili ayrıntıların
bulundu¤u reçetenin numarasını referans olarak gösterebilir. Veterinerlerin
yaptıkları tüm ziyaretler iﬂletmenin kayıt defterine kaydedilmeli ve ziyaretlerin
sonuç tutanakları yine kayıt defterine iliﬂtirilmelidir.
Bütün bu zorunlulukların yerine getirilmesiyle, iﬂletmelerdeki sa¤lık kontrolü
uygulamalarında, üretim zincirinin en üstünde yer alan yetkililer ile en altta yer
alan tüketiciler tarafından talep edilen ﬂeffaflık sa¤lanmıﬂ olur. Bu kayıtlar aynı
zamanda birer sa¤lık idaresi aracıdır. ‹zlenimlerin, hatırlanan detayların ve sözlü
gelene¤in ötesine geçerek, bir iﬂletmede ortaya çıkan hastalıkların etkilerini
objektif biçimde ölçmek mümkündür. Böylece, gerekti¤i ﬂekilde harekete geçilebilir
ve yetiﬂtirici ile veteriner arasında açık ve sorumlu bir iletiﬂim kurulabilir. Hem
yetiﬂtiricinin hem de veterinerin hayvanlara yaptıkları
(*) Cascade, Fransa'da kırsal kanunla iliﬂkili olarak 14 Aralık 2006'da yürürlü¤e konan bir düzenlemedir.
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bütün müdahalelerin kayıt altına alınması zorunlulu¤u her iki tarafı daha dikkatli
ve daha fazla sorumluluk sahibi yapar; bu da herkes için bir ilerleme ve etkili
olma faktörüdür.

Reçetenin sayısı ve tarihi.
Reçete özel olarak bir
veya birden fazla hayvan
için düzenlenir.
Antetli ka¤ıt
reçetenin
veteriner
tarafından
düzenlendi¤in
gösterir.

Pozoloji: Kullanılacak ilacın
dozudur. Hayvan, hayvan
canlı a¤ırlı¤ı, tüketilen su veya
yem miktarı, ilacın verilme
sıklı¤ı ve tedavi süresiyle
iliﬂkilendirilir.
‹lacın verilme yolu:
a¤ızdan, deri-altı
i¤neyle, kas içi i¤neyle.

Hayvana verilen
veya tavsiye edilen
tüm ilaçlar yazılır.

Bekleme süresi:
Tedavinin bitirilmesinin
ardından, tedavi edilen
hayvanın ürünlerinin
yeniden tüketime
sunulabilmesi için
geçmesi gereken
minimum zaman.

‹laç miktarı
tedavi edilen
hayvan sayısına
göre saptanır.

Ek tavsiyeler.

Veterinerin imzası veterinerin
tavsiye etti¤i tedavi ve ilaçlar
konusundaki sorumlulu¤unu kanıtlar.

ﬁekil 15.1: Reçete yetiﬂtirici için temel bir bilgi kayna¤ıdır.

AFNOR (*) tarafından kontrol edilen reçete
1. Mavi mürekkeple yazılı zorunlu matbu ibareler reçeteyi yazan veterinerin
veya veteriner grubunun kimli¤ini, sicil numarasını ve telefon numarasını
belirtir.
2. Reçete filigranlı ka¤ıttan ve iki tonlu tek renkli saydam biçimde hekimlik
simgesini (asaya sarılı yılan) taﬂır.
3. Reçetenin alt solunda reçete koçanının basıldı¤ı yıla ait seri numarası,
AFNOR’un kabul etti¤i basımevi ve sipariﬂ numarası belirtilir.
4. Reçetenin alt sa¤ındaki çift kareye yazılan ilaçların sayıları belirtilir.
5. Ka¤ıt toplarının temininden reçete koçanlarının veterinere teslimine kadar
her ﬂey AFNOR tarafından kontrol edilir. Reçetenin ikinci nüshası veteriner
tarafından belge olarak saklanmalıdır.
(*) Association Française de Normalisation; Ulusal, AB ve uluslar arası
düzeyde ürün ve marka standardı, sertifikalandırılması gibi ödevleri olan
uluslar arası kuruluﬂ
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‹laçların do¤ru muhafazası
‹laç zamanla de¤iﬂime u¤rayarak etkisini ve yararlılı¤ını kaybedebilir. ‹laçların
üzerinde belirtilen son kullanma tarihlerine dikkat edilmeli ve süresi dolmuﬂ ilaçlar
imha edilmelidir. Son kullanma tarihleri ilaç üreticisi tarafından, ilacın do¤ru
muhafaza koﬂullarındaki raf ömürleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Isı
ve ıﬂık de¤iﬂiklikleri ilacın do¤ru muhafaza koﬂullarını etkileyebilir. Genel olarak,
ampul içindeki ilaçlar orijinal ambalajlarında kapalı halde muhafaza edilmelidir,
böylece ıﬂıktan korunmuﬂ olurlar. ‹laç kullan›m k›lavuzlar›nda veya ambalajlarında
asgari ve azami muhafaza ısıları belirtilir ve bunlara uyulmas› gerekir. Serumlar
ve aﬂılar daima so¤utucuda saklanmalıdır. Bazı ilaçlar da so¤utucuda muhafaza
edilmelidir.
Birden fazla kullanımlık ﬂiﬂelerdeki ilaçların son kullanma tarihleri ﬂiﬂe açıldıktan
sonra iﬂlemeye baﬂlar ve bu süre artık kullan›m k›lavuzlar›nda belirtilmektedir.
Bu nedenle, ilacın ilk kullan›ld›¤› tarih ambalaj üzerine not edilerek süre
aﬂımlarından kaçınılabilir. Tedavide kullanılan ilaçların ﬂiﬂe hacmi iﬂletmede kısa
sürede kullanılacak ilaç miktarlarına tekabül etmelidir. Solüsyon haline getirilecek
liyofilize ilaçların kullanım klavuzlarında solüsyon hazırlandıktan sonra ne kadar
zamanda kullanılabilece¤i ve ﬂiﬂe açılmıﬂsa yeniden kullanılıp kullanılamayaca¤ı
ile ilgili bilgiler verilir. Bu nokta özellikle aﬂılar için çok önemlidir.

‹laçların verilmesindeki do¤ru uygulamalar
‹lacın hangi yoldan verilece¤i ve nasıl verilece¤iyle ilgili tavsiyelere bütünüyle
uyulmalıdır. Örne¤in deri-altı veya kas içi i¤nelerde, belli bir enjeksiyon noktası
(genellikle boynun yan kısmı) ve tek enjeksiyonda zerk edilecek azami ilaç miktarı
tavsiye edilebilir. Bu tavsiyelere uyulmaması halinde tedavi edilen hayvanda
lokal tepkimelere veya ilaç kalıntılarının anormal biçimde vücutta kalmasına yol
açabilir (tavsiye edilen bekleme süresi ilaçların do¤ru biçimde verilecekleri
varsayılarak belirlenmiﬂtir).
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‹laç verilirken hijyene dikkat edilmelidir. ‹laç vücudun belli bölgelerine veriliyor
ise (uterus içi veya meme içi), bu bölgeler yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.
Vücudun herhangi bir yerine yapılan i¤nelerde, i¤nenin tek kullanımlık olması
en iyi çözüm olarak düﬂünülmeli ya da hiç de¤ilse her kullanımdan önce enjeksiyon
malzemesi tümüyle yıkanıp dezenfekte edilmelidir. Aﬂılara özel bir dikkat gerekir:
Yalnızca tek kullanımlık i¤neler kullanılmalıdır. Zira çok kullanımlı i¤nelerdeki
antiseptik artık birikintisi aﬂının kalitesini bozabilir.

Etiketleme ve kullanım klavuzu
Yetiﬂtirici etiketin üzerinde ve kullanım klavuzunda ilaç hakkında, kullanım
yöntemleri, muhafaza önlemleri ve do¤ru veriliﬂ biçimi hakkında bilgiler bulur.
Reçetede yazılanlara eklenecek bu bilgiler yetiﬂtiriciye ilacı do¤ru kullanması
konusunda yardımcı olur. Yetiﬂtirici gerekti¤inde kimi bilgilerle ilgili açıklamalar
için reçeteyi yazan veterinere baﬂvurmaktan çekinmemelidir.

Farmakovijilans
Farmakovijilans ilaçların piyasaya sürülmesinden sonraki süreçte istenmeyen
etkilerinin incelenmesidir. Bu bilimin uygulama alanı oldukça geniﬂtir. Zira ilacın
görülen gerçek anlamda istenmeyen etkilerini (ilacın hayvana verilmesinden
sonra görülen kısmi veya genel tahammülsüzlük olguları) ve etki eksikli¤i
ﬂüphelerini kapsar. Bu durumda ilaç piyasadan geri çekilebilece¤i gibi, kullanım
klavuzuna birtakım ek bilgiler konulabilir. Yetiﬂtirici ilacı reçete eden veterinere
gözlemledi¤i istenmeyen etkileri veya etki eksikliklerini iletmekten çekinmemelidir.
Böylece veteriner bir ilaç gözlemi bildiriminde bulunarak toplumsal bilgiyi
zenginleﬂtirir ve piyasadaki ilaçların etkilerinin ve güvenliklerinin artmasına katkıda
bulunur. Veteriner yazdı¤ı reçetede ilacın seri numarasını belirterek izlenebilirli¤e
katkıda bulunur.
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Atıkların imhası
Enfeksiyon riski taﬂıyan bakım-tedavi faaliyetleri atıklarının özel bir ﬂekilde
toplanıp yakılması gerekir. Bunlar delici (i¤ne), kesici ve yarıcı malzemelerdir.
‹çinde ilaç artı¤ı barındıran malzemeler de (ﬂiﬂe, kutu, vb.) genellikle aynı
kategoride de¤erlendirilir. Fransa’da tıbbi atık toplama noktaları oluﬂturularak
yetiﬂtiricilerin ve veterinerlerin hizmetine sunulmuﬂtur. Ambalajlar ve kullanım
klavuzları ise ev atıklarıyla birlikte toplanabilirler.
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4
Yetiﬂtirici
ve
Hayvanlar›

16 S›¤›rlar›n yetiﬂtirici
taraf›ndan gözlemlenmesi
ve muayenesi
Bir sürüdeki hastal›klar›n taranmas›nda yetiﬂtirici tek ve yeri doldurulmaz
bir rol oynar. Her gün sürünün yak›n›nda olmas›ndan ve hayvanlar›n›
tan›mas›ndan dolay›, muhtemel ﬂüpheli bir iﬂareti veya al›ﬂ›lmad›k bir durumu
ilk o fark eder ve veterineriyle birlikte tedaviye veya acil müdahaleye koyulur.
Uzun aç›klamalardan kaç›nmak için burada yaln›zca belli baﬂl› muayenelere
ve en s›k görülen belirtilere yer verece¤iz. Duruma göre baﬂka gözlemler
(örne¤in ayak muayenesinin ayr›nt›lar›na ileride gelece¤iz) yap›labilir ve bunlar
s›kl›kla özel bir bölümde ele al›n›r.
‹ki önemli aﬂama vard›r.

Hasta s›¤›r›n gözlemlenmesi
Bu aﬂamada, yeterince geniﬂ ve ayd›nl›k, tercihen bir revir içerisinde (yandaki
foto 16.1) ve hayvana güvenli bir ﬂekilde yaklaﬂmay› sa¤layacak do¤ru bir
hareketsizleﬂtirici düzenekle zapt edilen hayvan muayene edilir.

Muayene
Profesyonel bir yetiﬂtirici hayvanlar›n› iyi tan›r. Her ﬂüphe durumunda, hayvan›n
“sa¤l›k” geçmiﬂini ortaya koyabilecek ve durumun epidemiyolojisini yapabilecek
halde olur: Hayvan›n yaﬂ›, buza¤›lama tarihi, en son k›zg›nl›k gösterdi¤i tarih,
gebelik durumu, bilinen son hastal›¤›, hastal›¤›n tekrarlanma ihtimali, sorunun
ne zamandan beri görüldü¤ü. Hastal›k tek bir hayvanda m› yoksa bir grup
hayvanda m› görülüyor? Yak›n zamanda bir tedavi yap›ld› m›? Son olarak da
belli bir besleme rejimine sokulup sokulmad›¤›?
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Foto 16.1: Sürünün düzenli olarak gözlemlenmesi hasta hayvanlar›n belirlenmesine
ve teﬂhis için gerekli belirtilerin tespitine yard›mc› olur.

Genel veriler hayvan›n durumunu de¤erlendirmeye yard›mc› olur: Hayvan›n
genel durumu, canl›l›¤›, baﬂ›n›n ve kulaklar›n›n konumu; davran›ﬂlar› ve dirili¤i:
Bir yerden di¤erine kolay gidiyor mu? Yalpalama, sald›rganl›k, inleme, anormal
davran›ﬂlar gösteriyor mu? Bedenin durumu da belli iﬂaretler verebilir: Ayn›
yaﬂtaki di¤er s›¤›rlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda beklenen biçimde büyüyor mu?
Ateﬂin ölçülmesi: Bu basit ve çok bilgilendirici bir eylemdir (s›¤›r›n normal
vücut ›s›s› 37,5 ile 39,5 ºC derece aras›ndad›r). Vücut ›s›s› yüksek ç›kabilir, ki
bu organizman›n enfeksiyon sald›r›s›na (bakteri veya virüs) veya (baz› bakteriler
taraf›ndan salg›lanan) zehirlere karﬂ› gösterdi¤i normal bir tepkidir. Ama yüksek
ateﬂ a¤›r tablolara da yol açabilir. Vücut ›s›s›n›n yükselmesini s›cak veya güneﬂ
çarpmalar›ndan ay›rt etmek gerekir (bu durumlarda organizman›n kendi s›cakl›¤›n›
düzenleme kapasitesi düﬂer). Düﬂük ölçülen vücut s›cakl›¤› ise hayati faaliyetlerin
azalmas›n›n bir göstergesidir (kan dolaﬂ›m› yavaﬂlar).
D›ﬂk›lar›n incelenmesi: Bu sayede g›da de¤iﬂikliklerine ba¤l› olman›n d›ﬂ›nda,
hayvan›n d›ﬂk›lama miktar› (sa¤l›kl› bir hayvanda makat genellikle d›ﬂk› doludur),
rengi, k›vam› (çok c›v›ktan kat›ya kadar de¤iﬂkenlik gösterir), kokusu (ac›ms›,
çürük, vb.), ayn› zamanda yediklerini sindirme düzeyi (liflerin durumuna bak›larak),
anormal ﬂeylerin varl›¤› (kan, sümüksü maddeler, vb.) tetkik edilir.
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Memenin ve sütün incelenmesi: Bunun için meme baﬂlar›n›n ve memenin
derisi yoklan›r (normalde yumuﬂak ve ince olmal›d›r), lezyon bulunup
bulunmad›¤›na bak›l›r ve ac›l› veya sert (sertleﬂmiﬂ) bölgelerin olup olmad›¤›
tespit edilir. Memede ödeme, çatlaklara, deri çekilmelerine, çeﬂitli yaralara veya
yanl›ﬂ sa¤›ma ba¤l› mikro ölçekte kanamalara rastlanabilir. Sütün incelenmesine
gelince, dört meme baﬂ›ndan sa¤›larak elde edilen süt bir kapta toplan›r ve ilk
al›nan sütte meme enfeksiyonunun birer belirtisi olan topaklanma veya p›ht› olup
olmad›¤›na bak›l›r. Klinik olarak fark edilmeyen meme enfeksiyonuna maruz
kalm›ﬂ meme baﬂlar›n›n say›s›n›n anlaﬂ›lmas› için bu muayene bir CMT (Kaliforniya
Mastitis Testi) ile tamamlanabilir.
Hayvan›n yanlar›n›n muayenesi: Rumen bölgesi olan sol tarafta hayvan›n
bö¤rünün çukurlu¤u gözlenir, kas›lmalara ve bu kas›lmalar›n gücüne ve
düzenlili¤ine (1-2 dakikada bir) bak›l›r, solunum zorlu¤uyla birlikte görülen gaz
birikmesine ba¤l› rumen ﬂiﬂmesinin varl›¤› yoklan›r. Yetiﬂtirici hayvan›n s›rt›n›
(cidago) avuç içinde s›k›ﬂt›rarak yabanc› bir cismin yol açt›¤› herhangi bir ac›n›n
olup olmad›¤›na bakar.
Baﬂ›n ve gö¤üsün muayenesi: Göz içi mukozas›n›n rengi (kans›zl›k, kanlanma,
sar›l›k), göz ak›nt›s› veya göz çöküntüsü de birtak›m bilgiler verir. Yetiﬂtirici (bir
cep feneri yard›m›yla) hayvan›n dilini ve a¤z›n› inceleyebilir: Örne¤in bol salyayla
birlikte diﬂetleri ve dil üzerinde görülen lezyonlar veya ülserler ﬂap hastal›¤›n›
düﬂündürür. A¤›zdaki çürük kokusu veya anormal bir koku genellikle bir yaraya
ba¤l›d›r. Solunum sistemi burundan itibaren muayene edilir: Solunum ritmine ve
s›kl›¤›na (bu önemsiz bir soluma olabilece¤i gibi, amfizem, bronkopnömoni gibi
akci¤erlerdeki derin ve ciddi lezyonlara ba¤l› hastal›klar›n belirtisi olabilir), yüksek
ateﬂe (kuru ve s›cak veya tersine normal havalarda nemli ve serin), sal›nan
solu¤un kokusuna (aseton kokusu) bak›l›r. Akci¤erlerden gelebilecek (çok
miktardaki ve anormal renkli) ak›nt›lara, soluk al›p verme s›ras›ndaki kanamalara,
gürültülere (boru sesi, horultu, vb.), öksürüklere de (kuru, ›slak, güçlü, vb.)
bak›lmal›d›r.
Vajinan›n muayenesi: Bu özellikle buza¤›lama gecikti¤inde veya bir ikiz
do¤um ihtimalinde yap›lmal›d›r. Muayene çok s›k› hijyen koﬂullar›nda
(sabunlanarak) ve gerekti¤inde kayganlaﬂt›r›c› sürülerek gerçekleﬂtirilmelidir.
Vajinan›n ﬂekline (y›rt›k veya tersyüz olma var m›?), rengine (kanlanma, kans›zl›k),
salg›lar›n özelliklerine bak›l›r: Bol miktarda m›? Anormal mi? Yavru zarlar›n›n
art›klar› var m›?
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Vazgeçilmez malzemeler
Hayvanlar› muayene etmek için yetiﬂtiricinin belli birtak›m aletlere ve malzemelere
ihtiyac› vard›r: Bir termometre, muayene eldivenleri, bir kova su, sabun, cep
feneri kayganlaﬂt›r›c› jel, sa¤›lan sütün konulup incelenece¤i taban› koyu renk
bir kap ve meme enfeksiyonunun varl›¤›n› tespit edecek bir CMT test eriyi¤i.
Müdahale malzemeleri büyük (50 ml) ve küçük (10 ml) boyda ﬂ›r›ngalar ve
i¤nelerden oluﬂur. Tek kullan›ml›k malzemeler tercih edilmelidir. Yetiﬂtiricinin
perfüzyon malzemesine de ihtiyac› olabilir. Kullan›ld›ktan sonra her malzeme
bak›mdan geçirilmeli, temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir: Önce so¤uk suyla
sonra bir dezenfektanla veya kaynar suyla durulama (çok kullan›ml› ﬂ›r›nga ve
i¤neler için). ‹laç dozunu ayarlayan yaklaﬂ›k 200 ml’lik otomatik enjektörler
antiparaziterler gibi baz› ilaçlar›n zerk edilmesi için gereklidir. Acil durumlarda
bir trokar da kullan›labilir.
Yavrulama s›ras›nda kullan›lan özel malzemeler esnek iplerden ve bir do¤um
krikosundan oluﬂur.
Ayaklarda görülen sorunlar için bir çift çak›ya, bir t›rnak kerpetenine, bir diz
arkas› mengenesine ihtiyaç olabilir.

Uygun karar› almak
Muayeneyi yapt›ktan ve olabildi¤ince çok bilgiyi edindikten sonra, yetiﬂtirici
durumu de¤erlendirebilir: Ya tecrübesi sayesinde tespit etti¤i sorunun s›n›rlar›n›
çizer ve hayvan›n›n bak›m›n› üstlenebilece¤ine karar verir, ya da veterinerini
ça¤›rarak hayvana birlikte bakman›n daha uygun olaca¤›n› düﬂünür.
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17 Bireysel müdahaleler
için hayvan›n
hareketsiz tutulmas›
Bireysel müdahaleler hayvanlar›n yaﬂlar›na göre çeﬂitlilik gösterir. Esas
olarak buza¤›lar›n kimliklendirilmesi ve boynuzlar›n›n köreltilmesi, yapay
tohumlama, t›rnak kesimi ve düzeltimi ile yetiﬂkin s›¤›rlarda çeﬂitli veteriner
müdahalelerini (sezaryen, gebeli¤in seyrinin izlenmesi, vb.) sayabiliriz.

Hareketsiz tutma
Buza¤›n›n hareketsiz tutulmas›
Buza¤›ya kulak numaras›n›n tak›lmas› için her ﬂeyden önce, tüm
müdahalelerde yap›ld›¤› gibi, anas›n›n ortamdan uzaklaﬂt›r›lmas› gerekir.
Hayvan türü ne olursa olsun, yavrunun anas›n›n oldu¤u ortamda bulunmas›
müdahalede bulunan kiﬂi için tehlike oluﬂturur.
Buza¤›lar üzerinde yap›lacak müdahalelerde hayvan› hareketsiz tutacak
birçok düzenek vard›r: Bu malzemelerin boyutlar› içlerinde tutacaklar› hayvan›n
hacmine uygun olur. Buza¤›n›n boynuzlar›n›n köreltilmesi iﬂlemi hareketi
engelleyen özel bir kafesde (foto 17.1’den 17.3’e kadar) yap›lmal›d›r. Hayvan›n
ac› çekmemesi ve iﬂin çabuk sona erdirilmesi için anestezi uygulanmas› tavsiye
edilir.

Müdahale hücresi
Müdahale bölmesi bir veya daha fazla hayvanın bireysel birtakım müdahaleler
için ayrı tutuldukları alandır: Buza¤ılama bölmesi, revir bölmesi, vb. Müdahale
bölmelerinin sayısı bulundukları iﬂletmenin özelliklerine ba¤lıdır. Bölmeler
yaklaﬂık 15’er m2 geniﬂli¤inde veya hayvanların kolayca yakalanmalarını
sa¤layacak bölmeli bir yapıya (yandaki foto 17.4) sahip olmaları gerekir.
Müdahale bölmesine konulmuﬂ hayvanların sürünün di¤er bireyleriyle göz
temasında kalmaları sa¤lanmalıdır (yatay düz beﬂ parmaklıklı bariyer). Bölme
zemini sabit ve gerekti¤inde sap yataklık döﬂeli (buza¤ılama bölmesi) olmalıdır
(izleyen sayfadaki foto 17.5).
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Foto 17.1’den 17.3’e: Buza¤› kafesi hayvan›n tart›lmas›na ve boynuzlar›n›n
köreltilmesine elveriﬂli bir hareketsiz tutma düzene¤idir.

Foto 17.4: Hareketli bariyer müdahale bölmesine kolayca konulabilen
basit bir hareketsiz tutma sistemidir.
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Müdahale bölmesine hayvanlar›n yaﬂam alanlar›ndan kolayca ulaﬂ›labilmeli ve
d›ﬂar›dan gelen müdahalecilerin mikroptan ar›nd›r›lmas› için giriﬂte bir
dezenfeksiyon eﬂi¤ine sahip olmal›d›r. Bu bölmelerde mutlaka birer su yala¤›,
yemlik, elektrik prizleri, s›cak su kayna¤› ve yeterli ayd›nlatma olmal›d›r.
Müdahale bölmesinin içine pek çok tipte hareketsiz tutma düzene¤i yerleﬂtirilebilir.
Düzenek tipinin seçimi hayvanlar›n tipine ve yap›lacak müdahalelerin çeﬂitlerine
ba¤l›d›r: Boyundan k›st›rmal› düzenek (foto 17.6), baﬂ› ortadan k›st›ran kapan
düzene¤i, hayvan›n hareketini önleyen bariyerli düzenek. Her ﬂeyden önce
güvenlik ve müdahalenin kolaylaﬂt›r›lmas› amaç edinilmelidir.

Foto 17.5: Müdahale hücresinin zemini buza¤›lama için sapla döﬂenmelidir.

Foto 17.6: Boyundan k›st›rmal› kapan ile donat›lm›ﬂ bir bölme düzene¤i
(75 cm geniﬂli¤inde) tek bir hayvana güvenli bir ﬂekilde müdahale edilmesini sa¤lar.
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Revir bölmesi
Revir iﬂi gören bölmenin hastal›¤›n di¤er hayvanlara bulaﬂmas›n› önleyecek
ﬂekilde yap›lmas› gerekir: Ay›r›c› bölmeler aral›ks›z ve 1,60 m yüksekli¤inde
olmal› ve zemin dezenfekte edilmek üzere ilaçla y›kanabilir türden olmal›d›r. Her
türlü s›v› ve irinin hayvanlar›n yaﬂam alanlar›na de¤il do¤rudan at›k su kanal›na
ak›t›lmas› gerekir.

Ortak bir hareketsiz tutma düzene¤i
içinde bireysel müdahale
Baz› bireysel müdahaleler
(tohumlama, gebelik kontrolü, vb.),
e¤er gerekti¤i gibi düzenlenmiﬂse,
ortak bir hareketsiz tutma koridorunda
gerçekleﬂtirilebilir: Koridorun yan k›sm›
aç›labilmeli ve hayvan›n geri gitmesini
engelleyecek bir arka bariyer
bulunmal›d›r. Böylece tek bir hayvan
bu koridorda hareketsiz tutulabilir.

Foto 17.7: Güvenli geri gitmeyi
engelleyici arka bariyer sistemi tek bir
hayvan›n koridorda tutulmas›n› sa¤lar.

Bireysel kafesler: Tart› kafesi ve
t›rnak düzeltme kafesi
Bireysel kafes hayvan›n sürünün di¤er üyelerinden yal›t›lmas›na yol açmayacak
ﬂekilde düzenlenmelidir. E¤er kafes bir yerde sabit kalacaksa bu yerin hayvanlar›n
her zaman geçtikleri bir noktada olmas› gerekir. E¤er kafese giden yol engebeli
ve kafese giriﬂ bir dönemecin ard›ndan yap›l›rsa hayvanlar›n buraya giriﬂi
kolaylaﬂ›r. E¤er hareketsiz tutma koridoru varsa, kafesin koridorun ç›k›ﬂ›yla dik
aç› yapacak ﬂekilde konumlanmas› gerekir.
103

Tırnak düzeltme kafesi iﬂlevsel veya tedavi amaçlı tırnak düzeltmenin güven
içinde yapılmasını sa¤lar (foto 17.8). Hayvanın iyi bir ﬂekilde sabit tutulması için
kafesin baﬂı ortadan kıstırarak hayvanı zapteden bir kapan kapısı olmalıdır.
Sı¤ırın do¤al dengesini muhafaza etmek ve düﬂmesini önlemek için, hayvanın
aya¤ını yukarı kaldıracak bir kayıﬂ incikten kavrayarak geçirilmelidir. Müdahalede
bulunan kiﬂi tırna¤ı incelemek ve tırna¤ı düzeltebilmek için aya¤ın yan tarafında
durur.

Foto 17.8: Tırnak düzeltme kafesi hayvanın ön ve arka ayaklarına güven içinde
müdahalede bulunmayı sa¤lar.
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Bazı kafesler veya bazı bölmeli düzenekler arka ayakların buka¤ılık veya üstündeki
ekleme kadar yükseltilmelerini sa¤lar. Bu iﬂlem hayvanın dengesini bozdu¤undan
daha ﬂiddetli tepkiler beklenebilir. Bu durumda, hayvanın belli bir yükseklikte
tutulması ve yaralanmaması için, karnının altından iki kayıﬂ geçirilmelidir. Diﬂilerde
meme bölgesinin ve erkeklerde genital bölgenin yaralanmalardan korumak veya
ileri gebe hayvanların düﬂük tehlikesini bertaraf etmek için kayıﬂ geçirme iﬂlemi
çok dikkatli ve özenli yapılmalıdır.
Arka ayakların tırnak bakımı için sı¤ırın gö¤üs kafesi altından mutlaka bir kayıﬂ
geçirilmelidir. Böylece hayvan hafifçe yukarı kaldırılır ve aya¤ının yukarı kaldırılması
kolaylaﬂtırılır. Bu konum hayvanı ayakta tutar. Hayvanın kaldırılan aya¤ı daha
sonra kafese sabitlenmiﬂ bir olu¤a yerleﬂtirilerek hareketsiz tutulur.
Sı¤ırların ön veya arka ayaklarının elle veya uygun bir düzenek kullanılmadan
kaldırılması kesinlikle tavsiye edilmez zira bu hem müdahalede bulunan kiﬂiyi
hem de hayvanın rahatını ve sa¤lı¤ını tehlikeye sokar.

Elle müdahale
Bazı bireysel müdahalelerin hareketsiz tutma düzenekleri olmadan yapılmaları
gerekebilir. Bu durumda önce hayvan yakalanıp yaklaﬂtırılır ve bir yere ba¤lanır.
Müdahalenin güvenli bir ﬂekilde yapılması için, sı¤ırlara elle müdahale konusunda
yeterli deneyim sahibi olunmalıdır: Bunun için özel bir e¤itim ısrarla tavsiye edilir.

Sı¤ırı hareketsizleﬂtirmek
Sı¤ıra sakince ve onun görüﬂ alanını dikkate alarak yaklaﬂmalıdır. Hayvanın
güvenlik alanına ve onunla temasa girmek için kolun uzantısı gibi tutulan bir
sopa tercihen kuyruktan itibaren sırtına do¤ru kullanılabilir. Ardından sı¤ırı
sakinleﬂtirmek için kiﬂi elini omurgasına koymalıdır (izleyen sayfadaki foto 17.9).
Bir sı¤ırın bir yere ba¤lamak üzere yakalanması hayvanın baﬂına ip atarak
veya bir ilmekle yapılabilir. Daha sonra uygun ba¤lama teknikleriyle sı¤ır sa¤lamca
bariyere ba¤lanmalıdır. Hayvanı hareketsiz tutmak ve gerekli müdahaleyi güvenle
gerçekleﬂtirmek için bir yular yapılabilir. (foto 17.10).
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Foto 17.9: Sı¤ırın bö¤rüne ve omurgasına yapılan elle temas onu sakinleﬂtirir.

Foto 17.10: Yular ve baﬂın yana do¤ru ba¤lanması hayvanın tepkilerini (yer de¤iﬂtirme,
tekme) kısıtlar ve güvenli müdahaleyi kolaylaﬂtırır.
106

Hayvanı yatırmak
Bazı müdahaleler için (buza¤ılama, abomasum deplasmanı) hayvanın yere
yatırılması gerekebilir (foto 17.11 ve 17.12). Bu durumda hücrenin zemini temiz
ve yeterince altlıkla (sap vb) kaplı olmalıdır. Hiçbir hayvan asla çıplak betona
yatırılmamalıdır.
‹ki tip yatırma yöntemi vardır ve “‹talyan usulü” yatırma “Fransız usulü” yatırmaya
tercih edilmelidir. Zira italyan usulü yatırma diﬂilerin meme bölgesinde ve erkeklerin
genital bölgesinde hiçbir yaralanma riski taﬂımaz. Güvenli¤in daha da artırılması
için, her türlü kaza riskinin bertaraf edilmesi için yatırma iﬂleminin iki kiﬂi tarafından
yapılması tavsiye edilir.

Foto 17.11 ve 17.12: Sı¤ırın yere yatırılması e¤itimli kiﬂiler tarafından gerçekleﬂtirilmelidir.
Böylece hayvanların yaralanması önlenebilir ve müdahale güvenle yapılır.

Hayvanın aya¤a kaldırılması
Bir sı¤ırın kendi kendine aya¤a kalkamamasının pek çok sebebi olabilir
(kemiklerde kırıklar, çıkıklar, felçler, kas yırtıkları, metabolizma hastalıkları,
anestezi, vb.). Tamamen yatıp kalmak hayvan için zararlıdır ve kimi yaralara
veya ﬂiﬂme sorunlarına yol açabilir. Bu durumda hayvan ya sözle cesaretlendirilerek
ya da elle desteklenerek –göbek altından geçirilen iplerle veya kayıﬂlarla- aya¤a
kaldırılmaya çalıﬂılmalıdır.
Sı¤ırın bir makine yardımıyla aya¤a kaldırılması yasaktır. Buna karﬂılık,
hayvanın en iyi koﬂullarda aya¤a kaldırılması için su tedavisini temel alan
sistemlere (“inek havuzu” sistemi) baﬂvurulması tavsiye edilebilir.
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18 Birden fazla kiﬂiyle
müdahale için
hareketsiz tutma
Hayvancılık iﬂletmelerinde çok sayıda ortak müdahalede bulunulur. Özellikle
parazitten arındırma, kan örnekleri alma ve çeﬂitli i¤nelerin vurulması iﬂlemleri
pek çok hayvan üzerinde aynı gün uygulanır.
Bu gibi iﬂlemlerin hayvanlar üzerinde birbiri ardına güvenlik içerisinde
yapılabilmesi için hayvanların bir zaptetme sistemi içinde hareketsiz duruma
getirilmesi gerekir.

Sı¤ırlara müdahale etmenin temel kuralları
Sı¤ırlar çevrelerini insandan farklı ﬂekilde algılarlar. Bir zaptetme düzene¤inin
kurulup güvenli bir ﬂekilde kullanılması için sı¤ırların görme özelliklerinin ve
davranıﬂlarının dikkate alınması gerekir.
Sı¤ırlar çevrelerini panoramik olarak görürler: Baﬂlarını hiç oynatmadan iki
yanlarını görebilirler ama görüﬂleri yalnızca baﬂlarının ön kısmında nettir (ﬂekil
18.1). Dolayısıyla, hayvanlara ön taraflarından ve sakince yaklaﬂmak daha
uygundur.
Sı¤ırlardaki merak duygusu ve kaçma
dürtüsü hayvanları zaptetmede
kullanılan ekipmanlarla yönetilmesini
gerektirir. Aralıksız çitlerle çevrili yollar
ve dolambaçlı yürüme yolları bu
nedenle daha uygundur. Ayrıca,
hayvanların müdahale sırasındaki
streslerini azaltmak için onların
müdahale öncesinde zaptetmede
kullanılan ekipmanlara alıﬂtırılmaları
tavsiye edilir.

Çift gözlü görüﬂ
Kısıtlı görüﬂ
Omuz hizasına kadar net görüﬂ
Kör bölge

ﬁekil 18.1: Sı¤ırlardaki
panoramik görüﬂ yetene¤i
hayvanın arkasında
kör bir bölge yaratır.
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Müdahalenin güvenlik içinde gerçekleﬂtirilmesi için, hayvanları elle gütme ve
hareketsiz duruma getirme iﬂlemleri sakince yapılmalıdır. Uygun ve do¤ru
noktalara konumlanmıﬂ zaptetme ekipmanları müdahaleyi kolaylaﬂtırır, güvenli
hale getirir ve hayvanın rahatına katkıda bulunur.

Ortak zaptetme düzene¤i
Ortak zaptetme düzene¤i sayesinde, gerek açık alanda gerekse iﬂletmenin
kapalı alanlarında her türlü müdahale güven içinde yapılabilir. Zaptetme düzene¤i
hayvanların iﬂletme içinde dolaﬂtıkları yollara göre bina dıﬂında veya içinde
kurulabilir. Açık alanda, otlakların konumlarına ve yakınlıklarına göre, zaptetme
düzene¤i sabit veya seyyar olabilir.
Zaptetme düzene¤i üç bölümden oluﬂur:
Bekleme alan›
Zaptetme koridoru
Bir araya getirme parkı

Foto 18.1: Yuvarlak biçimli bekleme parkı ile koridora yandan giriﬂ sı¤ırların
bir yerden bir yere geçmelerini kolaylaﬂtırır.

Bekleme parkı (foto 18.1) hayvanların koridora geçmeden önce bir araya
getirilmelerini sa¤lar. Park, hayvanların bir yerden bir yere gitmelerini kolaylaﬂtırmak
üzere uzunlamasına bir ﬂekilde kurulmalı ve iri sı¤ır baﬂına 1,50 m2 veya yavrulu
inek baﬂına 2,50 m2 kadar olmalıdır. Hayvanları elle idare eden kiﬂilerin güvenli¤i
için parkı çevreleyen çitlerin yüksekli¤i 1,80 m olmalıdır. Parkın zemini hayvanları
kaydırmayacak ve yaralamayacak ﬂekilde stabilize olmalıdır. Hayvanların geri
dönmelerini önleyecek biçimde öne do¤ru iten bir kapıyla donatılmıﬂ yuvarlak
parkların pek çok iyi yönü vardır ve hayvanların güven içinde koridora do¤ru
sevk edilmelerini sa¤larlar.
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Zaptetme koridoru hayvanların hareketsiz hale getirilmelerini sa¤lar. Koridorun
içi en az üç sı¤ır alacak kadar uzun olmalıdır. Ama iﬂletmeler içinde yapılacak
iﬂlemler için genel olarak koridorun en çok 7-8 baﬂ sı¤ır alacak büyüklükte olması
tavsiye edilir. Koridorun iyi iﬂlemesi için iki ﬂartın yerine getirilmesi gerekir:
Hayvanların koridora girmelerini kolaylaﬂtıran 90 cm geniﬂli¤indeki yan giriﬂ ve
hayvanların ileri gitmelerini
sa¤lamak ve müdahaleleri güvenli hale getirmek için koridorun iki yanında
aralıksız çitler (foto 18.2). Koridorun mümkünse çember ﬂeklinde düzenlenmesi
hayvanların seyirlerini kolaylaﬂtırır. ‹nsanın hayvanlara
müdahalesi yan çitlerin üstünden, korunaklı bir basamak üzerinden gerçekleﬂtirilir.
Koridorun sonunda boynu ortadan kıstıran kapanlı bir kapısı veya iﬂletmenin
ihtiyaçlarına göre, bir hayvan ayırma kapısı bulunmalıdır.

Foto 18.2: Hayvanların aralıksız çitlerle yönlendirilmeleri bir araca
bindirilmelerini kolaylaﬂtırır.
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Toplama parkı bekleme parkıyla aynı özellikleri taﬂır. Hayvanların müdahalenin
yapılmasından sonra ve otla¤a dönmelerinden veya araca bindirilmelerinden
önce bir araya getirilmelerini ve yönlendirilmelerini sa¤lar. ‹ﬂletmenin tipine ve
iﬂ hacmine ba¤lı olarak, hayvanların araçlara bindirilmeleri zaptetme koridorunun
çıkıﬂında, bir bindirme iskelesi veya bölmesi aracılı¤ıyla yapılabilir. Tercih edilen
yöntem her ne olursa olsun, hayvanların yaﬂam alanlarından çıkar çıkmaz
bindirilmemeleri önemlidir, böylece tanıdık iﬂaretleri bulamazlar ve araca binmeleri
kolaylaﬂır.
Müdahale iﬂlemlerini yapanların güvenli¤i ve çalıﬂma rahatlı¤ı için, zaptetme
düzene¤i içinde bu kiﬂiler için özel dolaﬂma yolları ve açılabilir bariyerler
konulmalıdır.

Boyun kapanlı düzenek
Kapanlı bariyerler hayvanları yemliklerin önünde birbirinden ayırmak için
yerleﬂtirilir (foto 18.3). Bo¤ulmayı engelleyen kapanlı sistemler tercih edilmelidir
zira bir hayvan düﬂtü¤ünde baﬂını kurtarabilmesi için açılabilirler. Bu düzenek
olmadı¤ı takdirde sı¤ır kıstırılmıﬂ kalarak yaralanabilir veya bo¤ulabilir.
Bo¤ulmayı engelleyen kapanlar hayvanların yemliklere giriﬂinin kontrollü
olmasını sa¤lar ve belli miktarda hayvanın engellenmesine yardımcı olur. Bunlar
birer hayvanı zaptetme düzene¤i de¤ildir, hayvanlara yapılacak müdahalelerde
kullanılmaları tavsiye edilmez. Yine de, birden fazla hayvanın yan yana hareketsiz
hale getirilmesi ve arkalarına bir güvenlik donanımının yerleﬂtirilmesi ﬂartıyla,
müdahaleler için kullanılabilirler (foto 18.4).

Foto 18.3: Boyun kapanı
hayvanların yemlik alanına
kontrollü girmelerini sa¤lar.
Foto 18.4: Hayvanların geri gitmelerini
önleyen bariyer üzerinde kaydırmalı platform:
Bu sistem, boyun kapanlı yemlikte
hareketsiz hale getirilmiﬂ hayvana arkadan
güvenli ﬂekilde müdahale edilmesini sa¤lar.
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Seyyar zaptetme koridoru
Seyyar zaptetme koridoru, iﬂletmeden uzakta, örne¤in otlakta bulunan
hayvanlara müdahale edilmesini sa¤lar (foto 18.5). Aynı sektörde çalıﬂan birden
fazla yetiﬂtirici tarafından ortak satın alınıp kullanılabilir. Ancak, bir iﬂletmeden
di¤erine aktarılmadan önce iyice yıkanıp dezenfekte edilmesi zorunludur.

Foto 18.5: Seyyar koridor otlakta kullanılabilir.

Seyyar koridorun her ﬂeyden önce taﬂınmasının ve kurulmasının kolay olması
gerekir, ayrıca, hayvanların bir yerden bir yere taﬂınmasını kolaylaﬂtırmak için
giriﬂi yandan olmalıdır. Seyyar koridorun fazladan bariyerleri de bulunmalıdır,
böylece, koridora giriﬂ öncesi hayvanlar için bir bekleme parkı, bir araya getirilme
parkı ve koridor çıkıﬂında araca bindirme alanı oluﬂturulabilir. Koridorun ucuna
hayvanları hareketsiz hale getirmek için bir kapan kapısı konulabilir. Koridor
giriﬂine kaymayı önleyen bir platform öngörülmesi de tavsiye edilir. Böylece,
müdahale edilecek hayvanın hareketsiz kalması sa¤lanır.
Sabit koridor düzene¤inde oldu¤u gibi, seyyar zaptetme koridoru da yetiﬂkin
3 baﬂ sı¤ırı tutacak kapasitede olmalı ve kenarları aralıksız çitle kaplanmalıdır.
Koridorun geniﬂli¤i hayvanların hacimlerine göre ayarlanabilir hareketlilikte
olmalıdır (ﬂekil 18.2 ve 18.3).
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En az 100 mm
çap›nda direk
3 ç›tal›
koruma çiti

30 mm lik
levhalar

Merdiven

ﬁekil 18.2: Bir zaptetme koridorunun kesit ﬂeması

ﬁekil 18.3: Zaptetme koridoru en az 3 baﬂ hayvanı tutacak kapasitede olmalıdır.

Seyyar zaptetme koridoru ne ﬂekilde konumlandırılmıﬂsa hayvanlara yapılacak
müdahaleler de o ölçüde güvenli ve kolay gerçekleﬂtirilir. Hayvanların geçiﬂ
yolları, davranıﬂları ve otla¤ın veya iﬂletme binalarının uygunlu¤u seyyar koridor
ve parkların kurulmasında dikkate alınmalıdır.
Hayvanların otla¤a götürülmek üzere araca bindirilmesi için de seyyar zaptetme
koridoru kurulabilir.
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19

Sı¤ırlarda
boynuz köreltme
Sı¤ırların boynuzlarının köreltilmesi iﬂlemi sı¤ır yetiﬂtiricili¤inde oldukça yaygın
bir uygulamadır. Serbest ve serbest duraklı ahır sistemlerinde veya hayvanların
yakın temasa zorlandıkları di¤er her tür sistemde boynuzların köreltilmesi
hem yetiﬂtiricilerin, hem de hayvanlara müdahalede bulunan kiﬂilerin güvenli¤ini
sa¤lar. Ayrıca, boynuz köreltme zaptetme ekipmanları içerisinde veya taﬂıma
sırasında boynuzların kırılmasını bertaraf etti¤i, yaralanmaları ve düﬂükleri
azalttı¤ı için hayvanların da yararınadır.
Boynuzların köreltilmesi acı verici bir iﬂlem oldu¤undan, iﬂlem sırasında
bazı önlemlerin alınması gerekir.

Genel tavsiyeler
Hayvanların Korunması için Avrupa Konvansiyonu Daimi Komitesi
1988 yılında bazı tavsiyeleri benimsemiﬂtir.
Söz konusu metinde aﬂa¤ıdaki hususlar belirtilmiﬂtir:
4 haftadan büyük sı¤ırlarda boynuzların köreltilmesi iﬂlemi sı¤ıra lokal
veya genel anestezi uygulanarak bir veteriner veya uzman bir kiﬂi tarafından
yerine getirilir. Uzman kiﬂiden ne kast edildi¤i henüz belirlenmemiﬂtir.
Henüz 4 haftasını doldurmamıﬂ hayvanların boynuz üretme noktasının imha
edilmesi iﬂlemi anestezi gerektirmez ve bu konuda tecrübeli kiﬂiler tarafından
yerine getirilir.
Tavsiye edilen iki teknik vardır:
Yakarak köreltme: Kullanılan aletin asgari 10 saniyelik süre içerisinde
yeterince yüksek bir ısıyı üretmesi ﬂarttır.
Kimyasal köreltme.
Bunun yanı sıra, Fransa’da profesyonel olarak hayvan yetiﬂtiricili¤i yapanlar,
‹yi Yetiﬂtiricilik Uygulamaları ﬁartı çerçevesinde birtakım tavsiyeler
yayınlamıﬂlardır. Bütün sı¤ır yetiﬂtiricilerine yönelik olarak atılan bu ilerici ortak
adım günümüzde iﬂletmelerin büyük ço¤unlu¤unda uygulanmaktadır. Buna
göre:
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Boynuz kökünün iyice oluﬂmasından önce, tercihen 6 haftadan küçük sı¤ırlarda
iﬂlemin yapılması tavsiye edilir.
Eriﬂkin sı¤ırın boynuzunun kesilmesi durumunda, iyi uygulamalara riayet
edilmesi (bandaj, hidrolik malzeme, antaljik ürün tatbiki*) veya bu iﬂ için bir
profesyonele baﬂvurulması tavsiye edilir.
Hayvanlarda boynuz kesilmesine ba¤lı geliﬂen stresin azaltılması için gerekli
önlemlerin alınması tavsiye edilir.
Genel olarak, eriﬂkin hayvanların yalnızca baﬂka çare kalmamıﬂsa boynuzlarının
kesilmesi yoluna gidilmesi tavsiye edilir. Bu durumlarda bazen yalnızca boynuzun
sivri ucunun kesilmesi yeterli olabilece¤i gibi, hayvanda daha az strese ve baﬂka
türden rahatsızlıkların ortaya çıkması riskinin düﬂmesine neden olur.

Zaptetme, anestezi, kanamanın durması
Boynuzların kesilmesinden önce hayvanın iyice hareketsiz tutulmasının ve
gerekti¤inde anestezi ve kanamanın durmasının iyi yönetilmesi gerekir.
Hayvanın hareketsiz tutulması birinci dereceden önemlidir. Hayvanı
hareketsiz tutma düzene¤inin yapılacak iﬂleme tam uygun olması ve kesim
iﬂlemini yapacak kiﬂi ile hayvan için asgari düzeyde tehlike arz etmesi gerekir.
Hayvan ne kadar gençse hareketsiz tutulması o kadar kolaylaﬂır. Özellikle
hayvanın baﬂının tamamen hareketsiz durması gerekir.
Hayvan özel bir kafes yardımıyla (kafesin aralıksız yerleﬂtirilmiﬂ kalaslarla
örülü duvarları buza¤ıya güven verecek ﬂekilde hayvanın yanlarına temas etmeli
ve hayvanın baﬂını aﬂa¤ı do¤ru tutmalıdır) veya böyle bir düzenek yoksa e¤er,
baﬂı tamamen hareketsiz tutacak donanıma sahip bir düzenekle hareketsiz
duruma getirilebilir.
Dört haftadan büyük buza¤ılarda, hem güvenlik hem de boynuzu köreltecek
kiﬂinin rahatı için anestezi uygulanmalıdır. Anestezi bir veteriner tarafından
yapılmalıdır. Genellikle (tronküler veya kondüksiyon) lokal anestezi yeterli olur.
Anestezi i¤nesinin vurulaca¤ı yer (örne¤in 10-20 ml lidokain) ﬂakak kemi¤i
çukurunda, gözün dıﬂ açısıyla boynuz köküne eﬂit uzaklıkta, alnın yuvarlak
kenarının 1 cm kadar altında ve 6-10 mm derinliktedir. Özellikle geniﬂ boynuzlu
hayvanlarda, bu ilk anestezi i¤nesine ilaveten, boynuzun arka köküne bir i¤ne
daha vurulabilir. Yalnızca aﬂırı hassas veya tehlikeli hayvanlar söz konusuysa
genel anestezi yapılır.

(*) Analjeziklerden daha düﬂük etkili a¤r› kesiciler (e.n.)
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Eriﬂkin hayvanlarda, boynuzun kesilmesi sırasında meydana gelen kanamaları
önlemek için, bir bandaj yerleﬂtirilerek kanın durması sa¤lanır. Kompresiyonu
sa¤layacak bandajın (sert bir iplik veya elastik bir bant) ense üzerinde sekiz
rakamı gibi halka ﬂeklinde veya biri ensenin çevresinde, di¤er ikisi boynuz
köklerinin çevresinde olmak üzere üçlü bir ba¤lamayla yerleﬂtirilmesi gerekir.
Bandaj en erken boynuz kesme iﬂleminden 1-2 saat sonra ve en geç 10 saat
kadar sonra kaldırılmalıdır.

Boynuz köreltme teknikleri
Genç sı¤ırlarda
Burada gerçek anlamda bir boynuz köreltme iﬂlemi yapılmaz. Amaç boynuzların
çıkıp uzamasını önlemektir. Bazı düﬂüncelerin tersine, boynuzun ortadan
kaldırılması için tomurcuklanmasının beklenmesi gerekmez. Boynuzlar köklerindeki
kan damarlarıyla beslendikleri için, beslenmeleri engellenerek boynuzların çıkması
de engellenir. Yapılacak yakma iﬂlemi tomurcu¤un kökünde yer alan dokudur,
daha derindeki kemik yapısına kadar asla inilmemelidir.
Hayvanın (ve baﬂının) güçlü bir ﬂekilde hareketsiz kalması sa¤landıktan ve
müdahale edilecek bölgedeki k›llar özenle tıraﬂ edildikten sonra, buza¤ıların
boynuzları kimyasal veya ısıl yöntemlerden biriyle köreltilir. (19.1’den 19.4’e
kadarki fotolar).
Kimyasal yöntem
Sodyum hidroksitli boynuz köreltme macunu boynuzların çıkaca¤ı noktanın
yüzeyini yaklaﬂık 3 cm çapında örtecek ﬂekilde ince bir tabaka halinde sürülür.
‹ﬂlem sonrasında sürülen yapıﬂkan tabaka kurumaya yüz tutar ve 15-20 gün
içerisinde düﬂer. Bu tekni¤in bazı avantajları olmakla birlikte (malzemesi için
yatırım gerektirmez, gürültüsüz bir iﬂlemdir) olumsuz yanları daha fazladır:
Hayvanın canını çok yakar; steroid içermeyen anti-enflamatuar ilaçların verilmesi
tavsiye edilir:
‹ﬂlemli yapan kiﬂi ve hayvan için tehlikelidir: ‹ﬂlemi yapanın iﬂini çok özenli
yapması gerekir:
Di¤er hayvanlar ve özellikle buza¤ının anası için tehlike yaratır; ananın
memelerinde sık sık yanıklar gözlemlenir; buza¤ının iﬂlemden sonra hiç de¤ilse
birkaç saat annesinden uzak tutulması tavsiye edilir:
Uygulanması uzun zaman alan bir tekniktir.
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Foto 19.1’den 19.4’e kadar: Boynuz köreltmenin aﬂamaları: iﬂlem yapılacak bölge
tıraﬂ edilir, ısıl iﬂlemle boynuz köreltme (bu örnekte Buddex tipi seramik baﬂlıklı havya
kullanılmıﬂtır), sonucun kontrol edilmesi ve dezenfeksiyon.

Isıl iﬂlem yöntemi
Bu iﬂlem bir termokoter aletiyle veya boynuz yakma aletiyle yapılır. Aletin
ucunun çapı boynuz tomurcu¤unun çapına göre ayarlanabilir. Boynuz kökünün
çevresine bir hat çekilerek (15-20 mm) tomurcu¤un periferal matriksi etkisiz hale
getirilir. Boynuzun hiç büyümemesi için buradaki derinin ve kan damarlarının
inaktif hale getirilmesi yeterlidir. Isıl iﬂlemle boynuz köreltme aletlerinin birkaç
tipi vardır:
Elektrikli havyaların (izleyen sayfadaki foto 19.6) olumsuz yanları çoktur:
Isınmaları uzun zaman alır, ısı düzeyleri düzenli ﬂekilde tekrar yükseltilmelidir,
kesiciye takılmaları gerekir.
Gaz tüpüyle çalıﬂan havyaların (izleyen sayfadaki foto 19.5) olumsuzlukları
yanında (kullanıldıktan sonra uzun süre sıcak kalırlar ve hava so¤uksa zor alev
alırlar) olumlu yanları
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da vardır: kolay taﬂınabilen hafif bir malzemedir, kısa sürede 600-650 ºC dereceye
kadar ısınır.
“Buddex” tipi seramik baﬂlıklı ve akümülatöre monte edilmiﬂ maﬂaların olumlu
yönleri daha çoktur: Kolay taﬂınabilen hafif bir malzemedir, seramik baﬂlık
sayesinde anında 700 ºC dereceye kadar yükselen ısı, çok hızlı bir teknik (3-5
saniye) ve kullanımdan sonra hızlı so¤uma.

Foto 19.6: Elektrikli boynuz köreltici.

Foto 19.5: Tüp gazlı boynuz köreltici.

Eriﬂkin sı¤ırlarda
Bir anestezi ilacının ve a¤rı kesici bir ilacın verilmesinden ve bandajın
yerleﬂtirilmesinden sonra, bir kıl testere yardımıyla (sıkıntılı ve uygulayıcı için
yorucu bir yöntemdir, çok sayıda hayvanın boynuzları kesilecekse tavsiye edilmez)
veya hidrolik bir boynuz kesme aletiyle (bu yöntemle kesim kolay ve hızlıdır, alet
bir traktörün hidrolik çıkıﬂıyla çalıﬂabilir; bu da hayvanların zaten alıﬂık oldukları
bir gürültüyü çıkarmanın dıﬂında herhangi bir zarar vermez) boynuzlar kesilir.
Elektrikli kesicinin kullanılması tavsiye edilmez.

118

Bakım ve sorunlar
Genç sı¤ırlarda
Boynuzlar kesildikten sonra hayvanın enfeksiyon kapmaması için mutlaka
sprey ﬂeklinde bir dezenfektan püskürtülmelidir.

Eriﬂkin sı¤ırlarda
Açı¤a çıkarılan sinüslerin enfeksiyon kapmaması için, boynuzların kesilmesinden
sonra bir antiseptik ilaç ve gerekirse bir antibiyotik (toz, pomat veya sprey)
verilmelidir. Kesilen yerin üzerinin gazlı bezle örtülmemesi tercih edilmelidir,
böylece yaradan sıvı atılması kolaylaﬂır ve yaranın iyileﬂip iyileﬂmedi¤i daha
kolay kontrol edilir.
Boynuzların do¤ru biçimde kesilmesinden sonra gözlemlenebilen az sayıda
kaza ve sorun vardır. Bazen 2-3 gün boyunca hayvanın iﬂtahı azalır ve verimi
düﬂer, ama ciddi bir etki yaratmaz. Diﬂilerin düﬂük yapması, kalp krizi ve ikincil
kanamalar daha ciddi kazalardan sayılmakla beraber neyse ki çok az gerçekleﬂirler.
En sık görülen sorunlar kesik yaralarına sineklerin hücum etmesi (yaz mevsiminde
yapılan boynuz kesimleri), “migren” tipi baﬂ a¤rıları ve en çok da sinüzittir (kıﬂ
mevsiminde yapılan boynuz kesimleri). Genellikle tek taraflı görülen sinüzitler
lokal ve genel bir tedaviyle kolayca iyileﬂtirilir.
Bu nedenle aﬂa¤ıdaki tavsiyelere uyulmalıdır:
Yavrulamalarına iki ay kala genç ve eriﬂkin ineklere müdahale edilmemelidir;
Sineklerin bollu¤u göz önünde bulundurularak, eriﬂkinlerin yaz ortasında
boynuzları kesilmemelidir;
Don riski varsa ve/veya çok so¤uk rüzgarlar esiyorsa boynuz kesimi
yapılmamalıdır.
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20 ‹ﬂletme
binalarında
hijyen ve ortam
Bina içlerinin ve hayvanların do¤ru
ﬂekilde temiz görünmeleri nasıl sa¤lanır?
Dıﬂkı yoluyla hastalık bulaﬂmasını önlemek için
dolaﬂma yollarının düzenlenmesi
Hayvan dıﬂkılarından hastalık yayılmasının önüne geçmek için, iﬂletme
içindeki yollar, kirli bölgeleri (gübre yı¤ınına veya septik çukura do¤ru kazıma,
küreme, vb.) korunacak bölgelerden (yem depolama ve da¤ıtma noktaları,
hayvan tedavi üniteleri ve hayvansal ürün toplama kamyonunun yanaﬂtı¤ı
bölge) ayıracak ﬂekilde düzenlenmelidir.
Ayrıca, eriﬂkin sı¤ır dıﬂkılarının genç sı¤ırlarınkiyle karıﬂması da
sınırlandırılmalı ve bunun için, ya ayrı ya da (en gençten en yaﬂlıya do¤ru)
kademeli gübre toplama yolları yapılmalıdır. Hasta ve ayrı tutulan hayvanların
dıﬂkıları ayrı bir ﬂekilde depolama noktasına yönlendirilmelidir. Bu kurallara
uyulabilmesi için iﬂletme binaları günlük faaliyetlere uygun ﬂekilde ve do¤ru
olarak düzenlenmelidir.

Hayvanların temizli¤inin de¤erlendirilmesi
Temizli¤in de¤erlendirilmesinin pek çok amacı vardır:
Hayvanların rahatı için bulundukları yerin hijyen düzeyinin de¤erlendirilmesi;
Risk faktörlerinden birinin de¤erlendirilmesi, örne¤in meme hastalıkları veya
sütün bakteriyolojik kalitesi bakımından;
Et ürünlerinin hijyenini ve deri ürünlerinin kalitesini kontrol altında tutmak
için, yönetmeli¤e uygun olarak, kesime gönderilen hayvanların yeterince temiz
olmalarının sa¤lanması.
Yetiﬂtiricilik Enstitüsü yetiﬂtiricilerin kendi sürülerini takip etmeleri ve
kesimhaneye yeterince temiz hayvanlar teslim etmeleri için basit bir yöntem

120

geliﬂtirmiﬂtir. Bu yöntem Hayvan Yetiﬂtiricili¤inde ‹yi Uygulamalar ﬁartı
çerçevesinde ve hayvansal ürünlerin kalitesinin yükseltilmesi yönünde yapılan
giriﬂimlerde kullanılmaktadır (ﬂekil 20.1).
TEM‹ZL‹K SINIFLARI

YANDAN

ARKADAN

A: TEM‹Z
Hayvanda pislik bulaﬂı¤ı
ve pislik izi yok

B: AZ K‹RL‹
Pislik bulaﬂı¤ı butun alt
yarısında, karnın altında
ve sternum’da görülüyor
C: K‹RL‹
Pislik bulaﬂı¤ı butun
yukarısına do¤ru ve
sternum’un önüne
kadar görülüyor
D: ÇOK K‹RL‹
Pislik bulaﬂı¤ı kalçadan omuz
baﬂına kadar görülüyor. Bulaﬂıklar
yanda sırt çizgisine kadar ve kalın
bir tabaka halinde görülüyor.
ﬁekil 20.1: Yetiﬂtiricilere önerilen hayvan temizli¤i de¤erlendirme çizelgesi.
Hayvanın temizlik notu ayaktayken, yan tarafına bakılarak, 4 sınıfa (A, B, C ve D)
göre verilir. Not verilecek bölgeler kuyruk sokumundan omuz üstüne kadar uzanır.

Altlık düzeyinin ve temizleme
sıklı¤ının uyarlanması
Hayvanın yattı¤ı yerin zemini temiz ve kuru kalacak ﬂekilde, aﬂırıya kaçmadan
yeterince altlıkla (sap, saman) doldurulmalıdır. Hayvan baﬂına yataklık
yönetmeli¤e uygun geniﬂlikte alana sahip yatma bölümünün zemininde m2
baﬂına günlük 1-1,2 kg kuru saman bulunması istenilen en iyi düzeydir (izleyen
sayfadaki tablo 20.1). Bu miktarın üzerindeki saman hayvanın yattı¤ı yerin
ısısını hızla yükseltir ve böylece mikrop üremesine uygun bir ortam oluﬂturur.
Bu durumda yataklık daha sık de¤iﬂtirilmelidir.
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Yataklı¤ın de¤iﬂtirilmesi hayvanların stres düzeyinin artmasına, mikrobik ortamın
hareketlenmesine yol açar. Ayrıca yata¤ın de¤iﬂmesi bazı sa¤lık risklerini de
beraberinde getirir. Eski samanın atılmasından sonra zeminin kurutucu bir ticari
malzemeyle temizlenmesi ve m2 baﬂına 2-2,5 kg temiz samanın döﬂenmesi
tavsiye edilir.
Çevresel kaynaklı bir meme hastalı¤ı görülen süt ineklerinin yetiﬂtirildi¤i bir
iﬂletmede, yataklık malzemenin ısısının kontrol edilmesi sonrasında, yetiﬂtiriciler
var olan alanların yanı sıra ek bir temiz yataklı alan oluﬂturma kararı alabilirler.
Yataklı¤ın 10 cm derinli¤inde ölçülen ısı 40 ºC dereceyi geçti¤inde samanın
de¤iﬂtirilmesi tavsiye edilebilir.

Tablo 20.1: Hayvanların dinlenme duraklarında hayvan baﬂına tavsiye
edilen alan ve zemindeki sap miktarı
700 kg’dan a¤ır sı¤ır1

500-600 kg arası sı¤ır2,3

Birey ve
Birey ve
Birey
Birey
gün baﬂına
gün baﬂına
baﬂına alan sap miktarı baﬂına alan sap miktarı
Sap serilen bölme
-tam
-yemlikli
-gezinti alanlı
(gübre sıyırıcılı
veya ızgaralı)

10-11 m2
9-10 m2
6-7 m2

11-12 kg
10-11 kg
7-8 kg

4-5-5 m2
4-5 m2
3-3,5 m2

5-5,5 kg
5 kg
3,5-4 kg

Sapla örtülü
e¤imli yüzey
-sıyırıcılı koridorlu
-sıyırıcısız (kanallı)
-arka kısım

5-6 m2
7-8 m2
7-8 m2

5-6 kg
7-8 kg
7-8 kg

3 m2
4 m2
4 m2

3,5 kg
4,5 kg
4,5 kg

2,5-3 m2

-

Tam ızgaralı

Tavsiye edilmez

Süt inekleri veya emziren inekler, besi sürecini tamamlamıﬂ öküzler, genç diﬂiler ve erkekler.
Büyümesi devam eden genç diﬂiler erkekler veya öküzler.
400 kg’lık daha genç sı¤ırlar için bu de¤erlerin 3/4 oranı alınır; 300 kg’lık daha genç sı¤ırlar için bu de¤erlerin
2/3 'ü alınır.
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Hayvan yo¤unlu¤u oranına uyulması
Her hayvan kategorisi için birey baﬂına gerekli yataklık alan konusundaki
tavsiyeler önceki sayfadaki tablo 20.1’de gösterilmiﬂtir. Buza¤ılar için koﬂulların
20 Ocak 1997 tarih ve 97/2/CE Avrupa Birli¤i direktifine uygun olması gerekir.
Bu direktif buza¤ıların korunmasına iliﬂkin asgari standartları belirlemiﬂtir ve
Fransız hukukuna aktarılmıﬂtır (bkz. ileride çerçeve içerisinde verilen 8 Aralık
1997 tarihle de¤iﬂik 20 Ocak 1994 tarihli kararname).
Hayvanların yatma alanının kirlenmesini önlemek için zemine saman döﬂemek
yeterli de¤ildir. Aﬂa¤ıdaki hususların da yerine getirilmesi gerekir:
Hayvanların gezinti alanlarının zemini düzenli olarak kazınmalıdır;
Suluklar yataklıkl› alandan su içilemeyecek biçimde yerleﬂtirilmelidir;
Açık yemlikler de dahil olmak üzere hiçbir gıda bu alanlara sokulmamalıdır;
Süt sa¤ım odasından gezinti alanına do¤ru bir çıkıﬂ konulmalıdır.
Ayrıca, yataklık döﬂeli bir zeminin altının suyu yüzeye çıkarmayacak ﬂekilde
drenajlı olmasına dikkat edilmelidir. Son olarak, hayvanların yaﬂam alanının
bütünün, tercih edilen belli noktalar olmaksızın, tüm hayvanlar tarafından homojen
ölçüde kullanılabilmesi gerekir. Bunun için de binanın havalandırması iyi düzeyde
olmalıdır.

Dinlenme duraklarının do¤ru
boyutları ve bakımı
Durakların boyutları hayvanın rahat ﬂekilde yatmasını, do¤al hareketlerle
kalkabilmesini, ayakta rahat ﬂekilde durmasını sa¤lamalı ve durakla arkasında
mümkün oldu¤unca dıﬂkı birikmelidir.
Durakların boyutları hayvanların cüsselerine göre de¤iﬂir (izleyen sayfadaki
tablo 20.2). Durakların boyutları belirlemek için iﬂletmedeki mevcut hayvanların
en iri dörtte birinin cüsseleri ölçü alınmalıdır (uzunluk ve geniﬂlik), ama dura¤a
konulacak malzemeler de (engelleyici çubuk, hareket kısıtlayıcı veya durdurucu
donanım) hesaba katılmalıdır. Durakların arka taraflarının bakımı her gün veya
günde iki kez yapılmalıdır.
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Tablo 20.2: Süt ineklerinin cüsseleri dikkate alınarak en sık
kullanılan durak boyutları
Eﬂikten itibaren uzunluk
-Karﬂılıklı duraklar
-Duvara bakan**, yandan ayırmalı duraklar

215-230 cm*
En az 260 cm

Bir uçtan di¤erine geniﬂlik
(yaklaﬂık 6 mm borulu)

120-130 cm

Boyunduruk çubu¤u
-Durak eﬂi¤ine olan mesafe
-Zeminle boyunduruk çubu¤u altı arası mesafe

185-195 cm
105-115 cm

Gö¤üslük çubu¤u
-Durak eﬂi¤ine olan mesafe
-Yükseklik

180-190 cm
10-15 cm

* Alın hizasında bariyer varsa 230 cm
* * Veya saman balyalarına bakan

Buza¤ıların rahatına iliﬂkin Yönetmelik
8 Aralık 1997 tarihli kararnameyle de¤iﬂik 20 Ocak 1994 tarihli
kararnamenin mükerrer 3. maddesi
“Madde 3 mükerrer – 1 Ocak 1998 tarihi itibariyle inﬂa edilen, yeniden inﬂa
edilen veya hizmete konulan tesislerin aﬂa¤ıdaki ﬂartlara uyması zorunludur:
-Sa¤lık durumunun veya davranıﬂlarının özel bakım için ayrı tutulmasını
gerektirdi¤i bir veteriner tarafından belgelenmedi¤i sürece, sekiz haftadan
büyük hiçbir buza¤ı tek baﬂına bir bölmede tutulamaz. Her türlü bireysel
bölmenin geniﬂli¤i ayakta duran bir buza¤ının cidago yüksekli¤ine eﬂit,
uzunlu¤unun ise en az buza¤ının burun ucundan kalça uçlarına kadarki
mesafenin 1,1’le çarpımına eﬂit olmalıdır;
-Buza¤ılara özel her türden bireysel bölme (hasta hayvanları ayırmak için
kullanılanlar hariç) aralıklı kalaslardan oluﬂan duvarlarla çevrili olması gerekir,
böylece her buza¤ı di¤erleriyle göz ve dokunma temasına girebilmelidir;
-Grup halinde yetiﬂtirilen her bir buza¤ı için öngörülen asgari alan, canlı
a¤ırlı¤ı 150 kg’dan az ise 1,5 m2, canlı a¤ırlı¤ı 150-220 kg arası ise en az
1,7 m2, canlı a¤ırlı¤ı 220 kg’ın üstünde ise en az 1,8 m2 olmalıdır.
Bu maddenin hükümleri aﬂa¤ıdakilere uygulanmaz:
-Altıdan az buza¤ının bulundu¤u iﬂletmeler,
-Emzirilmeleri için analarının yanında tutulan buza¤ılar.
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Ortam ﬂartlarının kontrol altında tutulması

‹yi düzeyde do¤al havalandırmaya öncelik verilmesi
Burada amaç, mikrop üremesine elveriﬂli ve hayvanlarla binalara zarar verici
nemin, sıcaklı¤ın ve di¤er maddelerin ortamdan uzaklaﬂtırılmasıdır. Hayvanların
ve üzerinde yattıkları altlı¤ın yaydı¤ı sıcaklı¤ın etkisiyle bina içindeki hava ısınır
ve çatı aralı¤ına do¤ru yükselir.
Bu “baca” etkisi (foto 20.1) esas olarak kıﬂın iﬂler zira dıﬂ ortam ısısı do¤al
olarak düﬂüktür. Ama yazın bu etkiyi ancak çok yüksek yapılı binalarda hafif
ölçüde görebiliriz. Yani “rüzgâr” etkisi binanın uzun yanlarına ve çatının ucuna
do¤ru serpiﬂtirilmiﬂ açıklıklarla elde edilir (ﬂekil 20.2, foto 20.2 ve 20.3).

ﬁekil 20.2: Havanın tazelenmesi.
a) “Baca” etkisiyle tazelenme
(hayvanların ısıttı¤ı havanın bir
çatı aralı¤ından dıﬂarı atılması).
b) Hava “rüzgâr” etkisiyle de
tazelenebilir. c) Her iki etkinin
birlikte iﬂledi¤i sistem.
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Foto 20.1: Havanın “baca”
etkisiyle tazelenmesi.

Foto 20.2a ve b: Ahır duvarlarının
aralıklı kalaslardan oluﬂması sayesinde
veya rüzgar kesici ızgaralardan
yararlanarak havanın tazelenmesi.

Foto 20.3: Havanın tazelenmesinin
ve hızının bir dumanlayıcı ile
kontrol altına alınması.

Hayvan baﬂına düﬂen hava hacmi ve açıklıklarla ilgili tavsiyeler (yan sayfadaki
tablo 20.3) ahırda tutulacak azami hayvan sayısına göre hesaplanmalıdır. Aﬂırı
büyük hacim bazı olumsuzluklara yol açar:
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Eriﬂkin hayvan ahırlarında zeminden çatı aralı¤ına kadarki yükseklik 7 m’yi
aﬂarsa “baca” etkili havalandırma çalıﬂmaz;
Çatı örtüsü ve ızgaralı duvar yüzeyleri daha da önemlidir. Zira hayvanlarda
önemli ısı kayıplarına yol açarak özellikle genç hayvanların sa¤lıklarını tehlikeye
düﬂürebilir.
En uygun hacim ölçüsüne sıkı sıkıya uyulması özellikle genç hayvanlar
açısından önemlidir. Ahır içerisinde oradan oraya taﬂınan malzemelerin çoklu¤u
dolayısıyla bu hacim ölçülerine uyulamıyorsa, genç hayvanların yakınına “filtreli
tavanlar” yerleﬂtirilerek daha uygun bir mikro-klima yaratılabilir.
Hava akımı daima hayvanların yukarısında gerçekleﬂmelidir, böylece hayvanlar
do¤rudan yattıkları yerlere gelen hava akımlarından korunmuﬂ olur. Bu sebeple,
hava giriﬂini sa¤layan açıklıklar hayvanların bulundukları düzeyden en az 2 m
yukarıda bulunmalıdır (biriken yataklı¤ın kalınlı¤ı da hesaba katılmalıdır).

Tablo 20.3: Kıﬂ havalandırması için hayvan baﬂına düﬂecek asgari
hacim ve açıklık ölçüleri

Hayvan
kategorileri

400 kg’lık genç inek, 200 kg’lık genç inek,
Orta düzeyde
Çok yüksek
verimli süt ine¤i, kuruya çıkmıﬂ inek, kuruya çıkmıﬂ inek,
50 kg’lık
verimli
400kg’a kadar
emziren inek, 400 kg’ın 400 kg’a kadar
besi buza¤ısı
süt ine¤i
genç sı¤ır
genç sı¤ır
üzerinde genç sı¤ır

Asgari
hava hacmi

23 m3

22 m3

12 m3

9 m3

5 m3

En iyi
hava hacmi

35 m3

30 m3

20 m3

15 m3

7 m3

Beﬂik çatılı
uzun duvarı
ızgaralı
barınaklarda
açıklık

0.15 m2

0.10 m2

0.08 m2

0.04 m2

0.02 m2
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Hayvan
kategorileri

Çatı mahyası
açıklı¤ı
-asgari
-tavsiye edilen

400 kg’lık genç inek, 200 kg’lık genç inek,
Orta düzeyde
Çok yüksek
verimli süt ine¤i, kuruya çıkmıﬂ inek, kuruya çıkmıﬂ inek,
50 kg’lık
verimli
400kg’a kadar
emziren inek, 400 kg’ın 400 kg’a kadar
besi buza¤ısı
süt ine¤i
genç sı¤ır
genç sı¤ır
üzerinde genç sı¤ır

0.075 m2
0.15 m2

0.06 m2
0.12 m2

0.04 m2
0.08 m2

0.02 m2
0.04 m2

0.01 m2
0.02 m2

1 Mahya aç›kl›klar› esaba kat›lmam›ﬂ de¤er.
2 Kapal› bina: Eki uzun kenar›n her birine uygulanacak de¤er.
Ahırın her bir kapalı uzun kenarındaki serbest açıklıklar kıﬂın rüzgârı önleyecek
bir malzemeyle korunmalıdır.
Rüzgâr önleyici malzeme iki ﬂeye göre seçilmelidir:
Hava akımlarını önleyebilen ve hayvanların yaﬂlarına ve duvara olan
uzaklıklarına göre ayarlanabilecek malzeme özellikleri (tablo 20.4);
‹stenen serbest açıklıkları yapmak için konulacak rüzgâr önleyici yüzeylerin
alanını hesaplamaya yarayan çarpım katsayısı.
Baﬂka özellikler de dikkate alınmalıdır: Maliyet, uzun ömürlülük, ya¤mura karﬂı
koruma, tozlanmaya karﬂı dayanıklılık, ıﬂık geçirgenli¤i, renk, vb.

Tablo 20.4: Rüzgâr önleyicilerin 5 ayrı uygulama alanında
optimum etki (E) seçenekleri
Rüzgâr önleyicinin konumu

Eriﬂkin hayvanlar

Genç hayvanlar

Hayvanlara yakın duvar

E 0,80

E 0,85

Hayvanlara uzak duvar

E 0,60

E 0,70

Binanın uza¤ında (4-10 m)

E 0,50
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Binaların yazın kullanılması ve çözümler
Yazın hayvanlar 30 ºC dereceyi birkaç derece geçen sıcaklıklara karﬂı çok
hassastırlar: Daha sık nefes alırlar, besin sindirimleri yavaﬂlar, daha fazla su
içerler, vb.
Bu türden bir stres hayvansal ürünlerde hissedilir bir düﬂmeye, hastalıklara
karﬂı hassasiyette artıﬂa ve bazen de ölümlere yol açar. Oysa hayvanların yaﬂam
ortamlarındaki havanın hızının artırılması onların sıcakla daha iyi mücadele
etmelerini sa¤lar.
Dolayısıyla, yazın binaların havalandırması ancak “rüzgâr” etkisiyle yapılabilir
ve bunun için yan duvarlardaki açıklıklar kıﬂ koﬂulları için tavsiye edilen miktarın
2,5 veya 3’le çarpılması oranında artırılmalıdır. Bu ek açıklıklar yaﬂam alanının
tümünde homojen bir havalandırma yaratacak ﬂekilde yerleﬂtirilmelidir.
Pek çok çözüm yolu mümkündür:
Çatı malzemelerinin seçimi ve ıﬂık geçirgen plakaların uyarlanması;
Hareketli ızgaralar yardımıyla ek hava giriﬂinin sa¤lanması (foto 20.5 ve 20.6);
Yatay akıﬂlı hava karıﬂtırıcıları (rüzgar fanları).
Yazın binanın dev bir ﬂemsiye gibi davranması tercih edilmelidir. Bu da hava
akımını kesebilecek her tür engelin ortadan kaldırılması demektir.

Foto 20.5: Yazın alçak
yüzeyde hava cereyanı
oluﬂturma amaçlı oynatılabilir
ahﬂap ızgara
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Foto 20.6: Otomatik olarak
aç›l›p kapanabilen motorlu
rüzgar kırıcı perdeler

Geniﬂ binaların düzenlenmesi
Artık git gide daha çok sayıda 20 m’yi aﬂan geniﬂlikte büyük kapalı alanlar
yapılmaktadır. Elbette böyle bir tercihin binanın iﬂleyiﬂi üzerinde, baﬂta
havalandırma ve hava akımları bakımından belli etkileri vardır. Do¤al havalandırma
bina içi hacim büyüdükçe ve geniﬂlik 20 m’yi aﬂtıkça iﬂlemez olur.
Bina içine hava giriﬂinin sa¤lanması için de¤iﬂik çatı yapıları bir arada kullanılmalı
veya çatı aﬂa¤ıdaki gibi düzenlenmelidir:
Çat› kaplama malzemesi aral›kl› yarleﬂtirilmeli (çat›da bal›k pulu formu)
Her biri 2 yüzlü çat›ya sahip yan yana 2 veya 3 binan›n çat› örtüsü aral›kl›
döﬂenirken fazla etkili olmayan rüzgar önleyici
“Fabrika tipi” çat›ya sahip veya aral›kl› yerleﬂtirilmiﬂ sundurma çat›l› binalar
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Buza¤ı barınaklarının özel durumu
Buza¤ılar duvar yakınlarındaki ısı kayıplarına, neme ve hava akımlarına karﬂı
çok hassastır. Yeni do¤muﬂ buza¤ılar için özel koruma önlemleri alınmalı,
yattıkları yerdeki hava akımının zayıf olması sa¤lanmalı (saniyede 0,25 m’den
az) ve izolasyon malzemeleri, kuru altlıklı korunaklı yardımıyla do¤ru sıcaklıkta
bir çevre yaratılmalıdır.

Mekanik havalandırma
Binanın yapısı veya konumu iyi bir do¤al havalandırma sa¤layamıyorsa,
özellikle buza¤ı barınaklarına elektrikle çalıﬂan aspiratörler yerleﬂtirilmesi
gerekebilir. Amaç (do¤al havalandırmaya oranla) hava giriﬂini azaltıp, baca
içlerine veya duvarlara monte edilmiﬂ aspiratörlerle bina içindeki hava hareketlerini
düzenlemektir. Bunun için kullanım ﬂekline çok sıkı uyulmalıdır:
Bina “kuru” kalmalı, kapılar ve pencereler iyi durumda ve kapalı tutulmalıdır;
Vantilatörler so¤uk hava ﬂartlarında bile asla kapatılmamalıdır. Asgari bir
güvenlik de ayrıca sa¤lanmalıdır;
Yerleﬂtiren aletlerin bakımı düzenli olarak yapılarak uzun süre kullanılabilmeleri
sa¤lanmalıdır;
Aletleri yerleﬂtiren uzmanın ilk yaptı¤ı ayarlar her yıl kontrol edilmelidir;
Mevsimine göre aspiratörün otomatik olarak çalıﬂmaya baﬂladı¤ı sıcaklık
ayarlanmalıdır.
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21
Süt sa¤ımı
Genellikle günde iki kere yapılan süt sa¤ımı en iyi hijyen koﬂullarında ve
stressiz bir ortamda gerçekleﬂtirilmelidir. Sa¤ım sırasında yerine getirilecek
hijyen önlemleri, sa¤ım iﬂlemi, sa¤ım aletlerinin temizli¤i ve bakımı toplanan
sütün kalitesini ve miktarını, aynı zamanda memelerin ve meme baﬂlarının
sa¤lı¤ını do¤rudan etkiler.

Sa¤ım yerinin hazırlanması
Sa¤ım yeri hayvanların buraya alınmasından önce hazırlanmalıdır. Kirleticilerin
yapıﬂıp kalmasını önlemek ve sa¤ım sonrası temizli¤i kolaylaﬂtırmak için iﬂe
önce duvarlarla zemini ıslatmakla baﬂlanmalıdır. Ardından sa¤ım için gerekli
bütün alet ekipman (meme baﬂlarını sa¤ıma hazırlamada kullanılan malzeme,
dezenfeksiyon malzemesi, vb.) hazırlanmalıdır.
Artık hayvanların bir bekletme alanına getirilmesine geçilebilir, ama bu
sırada ineklerde hiçbir stresin olmaması için her ﬂey sakince yapılmalıdır.

Sa¤ım öncesi hijyen
Spor formundaki bütirik asit bakterileri gibi, meme ve meme baﬂı derisinde
bulunan çeﬂitli mikroorganizmalar süte bulaﬂabilir veya sa¤ım sırasında hemen
sonrasında meme içine sızarak meme enfeksiyonuna yol açabilirler. Sa¤ım
baﬂlı¤ını meme baﬂlarına geçirmeden önce gerekli önlemler alınarak mikropların
bu baskısını azaltmak önemlidir. Bunun için aﬂa¤ıdaki hususlara dikkat
edilmelidir:
Meme baﬂı ve özellikle uç kısmı iyice yıkanmalıdır. Sabun ilave edilmiﬂ ılık
su (35-40 ºC) kullanmak yıkama iﬂlemini daha etkili kılar;
Yıkanan meme baﬂları özenle kurulanmalıdır.
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Bu iﬂlemin iyi bir ﬂekilde yapılması için günümüzde pek çok yöntem tavsiye
edilmektedir. Yıkama iﬂleminde pamuklu veya sentetik bezler kullanılabilir. Her
bez bir ine¤in memesinde kullanılmalıdır. Yıkama sonrası kurulama iﬂlemi ya
aynı bezin durulanıp sıkıldıktan sonra ters çevrilmesiyle, ya da tek kullanımlık
ka¤ıt havluyla yapılabilir.
Sa¤ım yerinde mevcutsa e¤er elle idare edilebilen duﬂ baﬂlı¤ı da kullanılabilir.
Bu durumda meme baﬂları elle ovalanarak temizlenir ve ardından ka¤ıt havluyla
kurulanır.
Temiz meme baﬂlarına “ön daldırma” veya “ön püskürtme” yöntemiyle
dezenfektan da sürülebilir. Dezenfektan böylece sürüldükten ve yaklaﬂık 30
saniye bekletildikten sonra meme baﬂları tek kullanımlık ka¤ıt havluyla kurulanır.
Meme baﬂları böylece hazırlandıktan sonra sütün ilk damlaları dibi koyu renkli
bir kaba alınarak incelenir (foto 21.1). Bu incelemeyle sütün kıvamındaki
de¤iﬂiklikler (pıhtı, çökelti, vb.) gözlenir, ki bunlar meme enfeksiyonunun ilk klinik
belirtileridir, böylece erken tedaviye geçilerek tedavi ﬂansı artırılır.

Foto 21.1: Sa¤ım sırasında ön sütün incelenmesi.
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Sa¤ım uygulamaları
Süt indirme refleksini en iyi duruma getirmek için sa¤ım baﬂlıkları meme
baﬂlarının sa¤ıma hazırlanmasından hemen sonra ve hava giriﬂini asgari seviyede
tutacak ﬂekilde takılmalıdır.
Yine aynı sebeplerden dolayı, sa¤ım sırasında ve özellikle sonrasında sa¤ım
baﬂlıklarının kaymasını veya istenmeyen hava giriﬂlerini sınırlandırmak için
gereken gösterilmelidir. Çünkü hava giriﬂleri sa¤ım aletine vakum etkisiyle olan
süt akıﬂında düzensizliklere yol açarak, meme baﬂı dokusunda önce aﬂırı kan
birikmesine ve ardından meme baﬂı kanalında lezyonlara sebep olur.
Oysa ine¤in meme baﬂına bakteri sızmasına karﬂı geliﬂtirdi¤i baﬂlıca savunma
mekanizmaları tam da bu noktada yer alır.
Boﬂ sa¤ımdan ve meme baﬂı uçlarında lezyon risklerinden kaçınmak için,
vakumun kesilmesi sonrasında, meme baﬂlarını sıkmaksızın yalnızca yer çekimi
etkisiyle süt akıﬂının durması gözlemlendi¤inde baﬂlıklar memeden çekilmelidir.

Meme baﬂlarının sa¤ım sonrasında dezenfeksiyonu
Dezenfeksiyon iﬂlemi süt salgılaması sırasındaki meme enfeksiyonu risklerini
neredeyse yarı yarıya azaltır ve meme baﬂlarının durumunu iyileﬂtirir.
Bu amaçla kullanılan dezenfektan ürünlerin daldırma veya püskürtme yoluyla
meme baﬂlarına uygulanması iki sa¤ım arasında bu bölgede mikrop üremesini
sınırlar.
Allantoidler içeren ürünler ve/veya “ya¤layıcı etki gösteren” ürünler meme
baﬂlarının durumunu iyileﬂtirir. Do¤ru bir dezenfeksiyon için meme baﬂının
tümünün bu maddeyle muamelesi gerekir.

Enfeksiyon kapmıﬂ ineklerin sa¤ılmasında
alınacak önlemler
Sürünün di¤er bireylerinin hastalıktan korunması için, klinik meme enfeksiyonu
olan veya somatik hücre sayısı gösteren inekler konusunda bazı önlemlerin
alınması gerekir. Sa¤ım yerinin yapısına göre, enfeksiyonlu ineklerin sa¤ımı en
sona bırakılabilir veya bunlar için ayrı bir sa¤ım baﬂlı¤ı kullanılır ve her sa¤ım
sonrasında alet dezenfekte edilir.
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Tedavi altındaki ineklere gelince, bunlardan sa¤ılan sütlerin ilaç artı¤ından
arınması ve yeniden ticari dolaﬂıma sokulması için, gerekli bekleme süresine
uyulmalıdır. Bu süre uygulanan tedaviye ve verilen ilaçlara göre de¤iﬂkenlik
gösterebilir. Aynı ﬂekilde do¤umu takip eden 14 sa¤ım boyunca elde edilen süt
insan tüketimine verilmez. Her durumda, dört meme baﬂından alınan süt ayrılarak
ya dökülmeli ya da buza¤ılara içirilmelidir.
Sa¤ım yerinde çeﬂitli unutkanlıkları ve hataları önlemek için sa¤ılan hayvanın
iﬂaretlenmesi (VELCRO bilezi¤i veya düz iﬂaretleme) ve bu iﬂlemin bir çizelgeye
kaydedilmesi (foto 21.2) iyi bir yöntemdir.

Foto 21.2: Hasta ineklere yapılan tedavilerin sa¤ım yerinde kaydedilmesi. Böylece
tedavi altındaki ineklerin sa¤ılmalarının ve sütte hastalık baskılayıcı maddelerin
bulunmasının önüne geçilir.

Sa¤ım makinesinin temizli¤i
Süt sa¤ım makinesinin çeﬂitli bölmelerinden geçerken iç çeperlerde çeﬂitli
mikroorganizmalar bırakır. Buralarda bakteri ürememesi için sa¤ım iﬂinin
tamamlanmasının hemen ardından sa¤ım aletlerinin tamamen ve iyi bir ﬂekilde
temizlenmesi gerekir.
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Sütün makine içinde dolaﬂtı¤ı bölmelerin alıﬂılageldik ﬂekilde günde iki kez
yapılan temizli¤i üç aﬂamadan oluﬂur:
Ilık suyla yapılan bir ön-yıkama bazı artıkları bertaraf eder;
Sabah ve akﬂam dönüﬂümlü olarak yapılan bir klorlu alkalin maddeyle (deterjan
+ dezenfektan) ve bir asitle (mineral çözücü) yapılan yıkama sütün geçiﬂ
yollarındaki kalıntıların tümünü bertaraf eder. Bu dönüﬂümlü yöntem bölgedeki
suyun sertli¤ine göre de¤iﬂtirilebilir. E¤er su yumuﬂaksa (< 20º TH), asit haftada
yalnız bir veya iki kez kullanılmalıdır;
Önceki yıkamalarda kullanılan kimyasal malzemelerin artıklarının bertaraf
edilmesi için so¤uk suyla son bir durulama yapılır.
‹yi bir temizlik iﬂlemi için dört faktör dikkate alınmalıdır:
Yıkama suyunda yıkama solüsyonunun yo¤unlu¤u: Yo¤unluk genellikle %
0,5-1 arasında olmalıdır; yo¤unlu¤un artırılması daha iyi temizlik demek de¤ildir,
ayrıca kimyasalların bertaraf edilmesi için daha uzun süreli son durulama gerektirir;
Yıkama iﬂleminin süresi: En iyisi 8-10 dakikadır. Süre daha da uzatılırsa ortam
ısısı düﬂebilir ve böylece makinenin iç çeperlerine kirleticilerin yeniden yapıﬂmasına
yola açılabilir;
Solüsyonun yıkama baﬂındaki ve sonundaki ısısı: Yıkama iﬂlemi baﬂında ısı
50-70 º C derece arasında ve iﬂlem sonunda 35 º C derecenin altında olması
gerekir;
Solüsyonun makine aksamı içerisinde rahatça dolaﬂabilmesi: Bu da sütün
geçiﬂ yollarının çapına, su miktarına ve geçiﬂ yollarındaki vakum düzeyine
ba¤lıdır.

Sa¤ım yerinin temizli¤i
Sa¤ım yeri (yandaki foto 21.3) ve hayvanların bekletildikleri alan her sa¤ım
iﬂleminden sonra temizlenerek bu ortamlara ve dolayısıyla sa¤ılan süte mikrop
bulaﬂması önlenmelidir.
Sa¤ımdan sonra, önce zemindeki dıﬂkılar temizlenir ve sonra sa¤ım yerinden
hayvanların bekleme alanına do¤ru tam bir temizlik (sırasıyla duvarlar, zeminler,
bariyerler) yapılır. Temizlik iﬂleminden çıkan atık sular var olan yönetmeli¤e
uygun olarak (bkz. bölüm 24) tahliye edilmelidir.
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Foto 21.3: Bir sa¤ım yerinin genel görünüﬂü

Sa¤ım makinesinin bakımı
Sa¤ım tesisleri ve donanımları hızlı ve etkili bir sa¤ım yapmaya elveriﬂli olmalı,
meme baﬂlarına mikrop bulaﬂtırmamalı ve onları örselememelidir. Bu nedenle,
yetiﬂtiricilere bütün bu aletlerin kontrollerini ve bakımını düzenli olarak yapmaları
tavsiye edilir.
Bakım iﬂlemlerinden sonra sa¤ım tesisi düzenli olarak kontrolden de geçirilmelidir.
Söz konusu kontrol resmi bir Optitraite® (NF ISO 6690) protokolüne göre onanmıﬂ
bir uzman tarafından yılda bir kez yapılmalıdır (foto 21.4 ve 21.5). Sa¤ım tesisinin
iﬂleyiﬂ sonuçları ile müdahale öncesi ve sonrası ayarlar not edilir.
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Sa¤ım tesislerinin kontrolü: Optitraite®
Bir sa¤ım tesisi bazen yılda 1000 saatten fazla çalıﬂır. Zamanla kullanılan
malzeme aﬂınır ve ayarı bozulabilir. E¤er baﬂ gösteren arıza sayısı düﬂükse,
var olan anormallikleri fark etmek zordur ve bunlar bazı sa¤lık sorunları
yaratarak veya sütün kalitesini de¤iﬂtirerek kendilerini gösterirler. Bu
olumsuzlukları önlemek için, Optitraite® kontrol yöntemi, yetiﬂtiricilerin çalıﬂma
koﬂullarını iyileﬂtirmek, meme enfeksiyonlarının ve sütün kalitesinin kontrol
altına alınmasına katkıda bulunmak için geliﬂtirilmiﬂ yöntemlerden biridir.
Optitraite® kontrolü e¤itimli ve onanmıﬂ teknisyenler tarafından yerine getirilir.
Yöntem, bir sa¤ım tesisinin iﬂleyiﬂ özelliklerini belirleyen NF ISO 6690 normuna
göre geliﬂtirilmiﬂtir. Kontrolün basamakları ﬂunlardır:
- Özellikle kauçuk aksamın aﬂınma düzeyini ve süt borusunun e¤imiyle çapının
uygun olup olmadı¤ını kontrol etmek için gözle yapılan muayene;
- Tesisin de¤iﬂik noktalarında ve de¤iﬂik iﬂleyiﬂlerindeki vakum düzeylerinin
ölçülmesi: Böylece vakumun aﬂırı derecede mi yoksa sa¤ım baﬂlıklarının
meme baﬂlarından düﬂmesine yol açacak ölçüde zayıf mı oldu¤u anlaﬂılır
(vakum düzeyi dengesizli¤i);
- Sa¤ım sırasında vakumun istikrarlı düzeyde kalmasını sa¤layan regülatörün
ve ayar özelliklerinin ölçülmesi: ‹stikrarsız vakum düzeyinin istikrarsız olması,
vakumun dalgalanması hastalık yapıcı mikropların yayılmasına yol açabilir;
- Vakum pompasının debisinin ölçülmesi ve sa¤ım tesisindeki kaçakların
araﬂtırılması (bu, gerçek rezerv düzeyini etkiler);
- Pulsasyon özelliklerinin ölçülmesi (bu, sa¤ım süresini ve meme baﬂlarını
etkiler).
Elde edilen ve Optitraite® fiﬂine kaydedilen sonuçları temel alan teknisyen
tesisin iﬂleyiﬂiyle ilgili bir bilanço düzenler ve gerekiyorsa karﬂılaﬂılan sorunları
giderecek önerilerde bulunur.
Süt üreticileri örgütlerini ve sa¤ım malzemesi sa¤layan kuruluﬂların örgütlerini
bir araya getiren COFIT tarafından geliﬂtirilen Optitraite® yöntemi süt sektörünün
bütün ortakları tarafından kabul görmektedir. Yöntem, COFIT tarafından
tanınan il düzeyindeki bir iﬂ sahibinin (ziraat odası, süt kontrol birimi, GDS,
vb.) kontrolü altında yine kabul edilmiﬂ iﬂletmeler veya kuruluﬂlar (tesis
kurucular, meslek kuruluﬂları) tarafından uygulanmaktadır. 2006 yılında her
üç süt sa¤ım tesisinden ikisi bu yöntemle kontrol edilmiﬂtir.
Optitraite® yöntemine ek olarak baﬂka hizmetler de önerilmektedir: Sa¤ım
baﬂlıklarının otomatik olarak takılma sistemlerinin kontrolü, sa¤ım iﬂlemine
yardım, sa¤ım tesislerinde temizlik kontrolü. Yeni veya derinlemesine yenilenmiﬂ
tesisler için, bu tesislerin NF ISO 5707 normuna uygun olup olmadıklarını ve
bu normda belirlenen özelliklere uygun olarak iﬂleyip iﬂlemediklerini kontrol
eden Certitraite® yöntemi geliﬂtirilmiﬂtir.
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Foto 21.4: Optitraite® yöntemi tesisin iﬂleyiﬂinin ayrıntılı bilançosunu çıkarır.

Foto 21.5: Sa¤ım tesisinin de¤iﬂlik bölümlerinin muayenesi.
Burada sa¤ım baﬂlıkları inceleniyor.
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5
‹ﬂletmede
önleyici
tedbirler

22 Karantina: Hastalık
bulaﬂmasının önlenmesi
ve sınırlandırılması
Genel çerçeve
Hastalık bulaﬂmasını sınırlamaya yönelik önlemler ya iﬂletmenin (en geniﬂ
anlamıyla) bulundu¤u çevreden korunmasını, ya da iﬂletme içindeki sürünün
henüz hastalık kapmamıﬂ bölümünün korunmasını hedef alır.
Epizootik hastalıkların yayılma riskinin sınırlandırılması alınacak sa¤lık
zabıtası önlemlerine ba¤lıdır:
Gözlem aygıtlarının ilgili ortama konulması (hastalık ilanı);
Profilaksi ve/veya iﬂletmelere yapılan sa¤lık ziyaretleri çerçevesinde
gerçekleﬂtirilen analizlere göre sürülerin sa¤lık durumunun belirlenmesi;
Hayvan hareketlerinin kontrolü ve takibi.
Profesyoneller ve kamu güçleri, birlikte, duruma göre hedeflenen hastalıkların
ortadan kaldırılması veya bölge ya da ülke çapında sa¤lık durumunun
iyileﬂtirilmesi için alınacak özel önlemleri birlikte belirlerler.
‹ﬂletmelerde bulaﬂıcı hastalıkların buralara giriﬂ riskini sınırlandırmak için
birtakım önlemler alınabilir. Bu önlemlerin hedefinde iﬂletmeye yeni girecek
hayvanlar (sa¤lık sertifikası, karantina, bireysel kontroller), araçların ve insanların
iﬂletme içerisinde dolaﬂmaları, ayrıca sulu hijyen önlemlerinin (*) benimsenmesi
vardır (yandaki foto 22.1’den 22.3’e kadar).

(*) Giriﬂ yerlerinde çizme banyoluklar›, taﬂ›tlar için tekerlek y›kama havuzlar› ce.n.
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Foto 22.1: Ayak banyosu
düzene¤i kullanıﬂlı
ve etkili olmalıdır.

Foto 22.2: Yola tekerlek yıkama havuzunun yerleﬂtirilmesi.

Foto 22.3: Bir iﬂletme giriﬂine tekerlek
yıkama havuzunun yerleﬂtirilmesi
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Taﬂıma sırasında
Sürünün sa¤lık yönetimi hayvanların hareketlerini ve bunların iﬂletmeye giriﬂ
koﬂullarını da kapsamalıdır. Böylece taﬂımaya ba¤lı riskler de göz önünde
bulundurulur. Hayvanların taﬂınması onların hassasiyetlerini artırabilir, uyku
halindeki enfeksiyonların kendilerini göstermelerine, önemli olabilecek biyolojik
de¤iﬂikliklere u¤ramalarına yol açabilir. Biyolojik de¤iﬂikler hayvanların taﬂınma
sırasında birbirlerine aﬂırı yakın olmaları nedeniyle, bazen farklı nedenlerle ve
stres artıﬂına ba¤lı olarak (oradan oraya götürülmeleri, yorgunluk, yolculuk, vb.)
ortaya çıkabilir. Bu nedenle, hayvanları stresin azaltılması ve yolculuk sürelerinin
kısaltılması için bazı önlemler alınmalıdır (yürürlükteki yönetmeli¤e uygun olarak).
Hayvan taﬂınmasında kullanılan araçların do¤ru bir ﬂekilde temizlendikleri ve
dezenfekte edildikleri de kontrol edilmelidir.

Uygulama
Sürüde bir hastalı¤ın ortaya çıkmasının önlenmesi ve/veya hastalı¤ın
yayılmasının sınırlandırılması etkili bir karantinadan geçer. Karantina, tam
anlamıyla, hayvanların sürüye katılmadan önce belli bir süre boyunca ayrı
tutularak gözlem altında bulundurulması demektir. Uygulamada, karantina,
hayvanların iﬂletmeye gelmesinden önce, iﬂletmeye giriﬂ yaptıkları gün ve
iﬂletmeye girdikten sonra alınan bir dizi önlemi kapsar. Karantina dönemi iyi
idare edilirse, ileride iﬂletmede ortaya çıkabilecek sa¤lık sorunlarının bir bölümü
erkenden fark edilebilir.

Hayvanlar iﬂletmeye gelmeden önce
Karantinanın biri “idari”, di¤eri sa¤lıkla ilgili” olmak üzere iki yönü vardır.
Karantinanın idari yönü, iﬂletmecinin almak istedi¤i hayvanlara kaynaklık
eden sürünün sa¤lık durumu hakkında bilgi edinmektir. Kaynak sürünün sa¤lık
durumu böylelikle belirlenir ve güven altına alınır. Ticari anlaﬂma metnine, satıﬂın
iptaline yol açacak kusurla ilgili (paratüberküloz veya BVD gibi yönetmelikte yer
almayan hastalıklar) bir madde konulabilir. Konvansiyonel güvence belgeleri de
zaten bu amaçla kullanılmaktadır. Buna göre, e¤er hayvan satıﬂ sırasındaki
kontrolde pozitif sonuç verirse, satıcı o hayvanı satıﬂtan geri çekmek zorundadır.
Karantinanın sa¤lıkla ilgili yönü çerçevesinde, hayvanların iﬂletmeye giriﬂi
için gerekli hazırlıklar yapılır ve hayvanlar en iyi ﬂartlarda iﬂletmeye giriﬂ yapar.
Yeni gelen hayvanların rahatının sa¤lanmasının yanı sıra, bunlar için zemini
yeterince saman döﬂeli, suluk ve yemliklere geçiﬂin mümkün oldu¤u özel bir yer
mutlaka
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hazırlanmalıdır. Yeni hayvanlar, iﬂletmede var olan hayvanlarla do¤rudan (temas
yoluyla) veya dolaylı (hava, böcekler veya evcil etobur hayvanlar gibi hastalık
taﬂıyıcı canlılar veya insan aracılı¤ıyla) alıﬂveriﬂe girmelerine engel olacak
ﬂekilde, kapalı bir yere getirilmelidirler. Bu kapalı alan, yeni gelen hayvanlar için
öngörülen bütün analizlerin yapılması ve davranıﬂlarının gözlemlenmesi için
gerekli süre boyunca (birkaç gün veya hafta) hayvanları barındırmaya elveriﬂli
olmalıdır. Unutmamalıdır ki karantina bölmesi bir revir veya yavrulama bölmesi
de¤ildir. Bu nedenle bir park (özel çayırlık alan), bir hangar veya hayvanlar
tarafından kullanılmayan herhangi bir kapalı alan kullanılabilir, yeter ki yeni gelen
hayvanların ayrı tutulmasını sa¤layacak kadar geniﬂ, havadar ve aydınlık olsun.

Yeni hayvanların geliﬂ günü
Yeni gelen hayvanlar araçtan indirilmeden önce taﬂımacının teslim etti¤i
belgelerle (ASDA, sipariﬂ fiﬂi, satın alma belgesi, vb.) bunlara verilen numaraların
birbirini tutup tutmadı¤ı kontrol edilmelidir.

Yeni hayvanların geliﬂinden sonra
iﬂletmeye giriﬂleri için gerekli süre
Yönetmeli¤e göre, yeni gelen her hayvan, geliﬂ sebebi her ne olursa olsun
(satın alma, geçici barındırma, ödünç alma) “giriﬂ kontrolü”ne tabi tutulmalıdır.
“Giriﬂ kontrolü”, hayvanın geliﬂinden itibaren 10 gün içerisinde sa¤lık veterineri
tarafından yapılacak muayeneleri ve iﬂlemleri kapsar. Sa¤lık veterineri, bir
yandan, hayvanları klinik olarak inceler, genel sa¤lık durumlarından ve muhtemel
hastalıkları taﬂımadıklarından emin olurken, di¤er yandan, yönetmelikte yer alan
hastalıkların (bkz. bölüm 2) veya daha geniﬂ ölçekte, baﬂka hastalıkların
hayvanlarda bulunup bulunmadı¤ını kontrol etmek için, hayvanlardan kan örnekleri
alarak bunları laboratuara gönderir.
Laboratuardan negatif sonuçlar gelmedi¤i sürece yeni hayvanlar kesinlikle
iﬂletmedeki sürüden ayrı tutulmalıdırlar. Laboratuardan gelecek sonucu beklerken,
yetiﬂtirici, hayvanları, bunların davranıﬂlarını, kuluçka dönemindeyken veya
maskelenmiﬂken taﬂımaya ba¤lı stres sonucu ortaya çıkabilecek her türlü hastalık
belirtisini veya ﬂüphesini dikkatle gözlemler.
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23 ‹ﬂletme
içindeki alanların
dezenfeksiyonu
Dezenfeksiyon iﬂlemi çeﬂitli bulaﬂık malzemelerdeki enfeksiyon ajanlarının
kimyasal maddelerle veya fiziksel ajanlarla imha edilmesini (mikroorganizmaların
uzaklaﬂtırılması, virüslerin etkisiz hale getirilmesi) sa¤lar.

Sürü sa¤lı¤ı yönetimine giren bir önlem
‹ki durum birbirinden ayrılmalıdır: Bulaﬂıcı hastalıklarla mücadelede
dezenfeksiyon zorunludur ve hasta hayvanların gidiﬂinden veya kesilmesinden
hemen sonra yapılmalıdır. Dezenfeksiyonun amacı hasta hayvanların tutuldukları
yerlerin temizlenip hastalık etmenlerinden arındırılarak yeni hayvanların buralara
konulmasını ve iﬂletme içerisinde enfeksiyonun yeniden ortaya çıkma riskinin
sınırlandırılmasını sa¤lamaktır. Bu durumda izlenecek yöntemler ve
dezenfeksiyon araçları yönetmelikte belirtilir. Daha genel bir çerçevede ise,
hayvanların barındıkları kapalı alanların dezenfeksiyonu bu çevredeki enfeksiyon
baskısının azaltılmasına katkıda bulunur. Önemli olmakla birlikte, dezenfeksiyon
önlemi münferit olarak alınamaz, iﬂletmede geçerli sürü sa¤lı¤ı yönetimi
stratejisinin bir parçası olmalıdır.
Dezenfeksiyon sterilizasyonla aynı anlamı taﬂımaz. Dezenfeksiyonun etkisi
zamanla sınırlı oldu¤undan belli aralıklarla yinelenmesi gerekir. Atölyelerde
veya uzmanlaﬂmıﬂ iﬂletmelerde (besi, süt) birtakım sıkı önlemler (temizlik,
dezenfeksiyon ve sa¤lık nedeniyle boﬂ bırakma) sık sık yeni bir hayvan
grubunun giriﬂinden önce (eski hayvanların gidiﬂinden sonra) veya belli yerlerde
(revir, karantina bölmesi, do¤um bölmesi, sa¤ım yeri, vb.) alınır. Ayrıca, iﬂletme
binaları en azından yılda bir kere genel dezenfeksiyondan geçirilmelidir.
Dezenfeksiyon yöntemleri yetiﬂtiricinin amaçlarına, var olan mikrop düzeyine
ve her bölmenin veya binanın kendine özgü sıkıntılarına göre de¤iﬂir.
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Vazgeçilmez önlemler: Temizlik, deterjanla
yıkama, kirletici sökme
Dezenfeksiyon hayvanlar kapalı alanda yokken yapılmalıdır. Her durumda,
dezenfeksiyondan önce temizlik yapılmalıdır, böylece dezenfeksiyon iﬂlemi daha
etkili olacaktır. Zaten dezenfektanların ço¤u organik maddeler karﬂısında etkisiz
hale gelir.
Hayvanlar ve sökülebilen malzemeler kapalı alanlardan çıkarıldıktan sonra,
gıda maddeleri, dıﬂkılar, altlıklar ortadan kaldırılır (beton zemin kazınır veya
toprak zemin süpürülür), bina tozdan arındırılır ve elektrik tesisatı korumaya
alınır. Artık bu alanların ve içindeki sabit malzemelerin ıslatılmasına geçilebilir.
Mekân 3-5 saat boyunca düﬂük basınçlı suyla ıslatılır (fıskiye, yıkama aleti, su
serpme rampası). Deterjanlı suyla yapılacak yıkama iﬂlemiyle pislikler sökülür
ve yüzer durumda tutulur.
Deterjanlı su basınçlı pompaya takılmıﬂ bir köpük tabancasıyla püskürtülebilir.
Bundan sonra, uygulanacak dezenfektanı etkisiz kılacak her tür madde kalıntısının
temiz suyla durulanması gerekir. En son yapılacak kirletici sökme iﬂlemi her türlü
pisli¤in dıﬂarı atılmasını sa¤lar. Bu iﬂlem küçük yüzeyler için bir fırça yardımıyla,
ama genellikle yüksek basınçlı püskürtücüyle yapılır. Derinlemesine bir temizlik
mikropları % 70-90 oranında yok eder.

Dezenfeksiyon
Genel ilkeler
Dezenfeksiyon iﬂlemine ancak derin temizlikten sonra geçilir ve fiziksel (basınçlı
su buharı) veya kimyasal ajanlarla gerçekleﬂtirilir.
Yukarıdan aﬂa¤ıya do¤ru bütün yüzeyler (tavanlar, duvarlar ve son olarak
zemin) sırasıyla dezenfekte edilmelidir. Dezenfektanların ço¤u düﬂük basınçlı
püskürtücüyle uygulanır. Dezenfektan yo¤unlu¤u, yüzeylerle temas süresi,
uygulama sırasındaki hava sıcaklı¤ı ve nem oranı dezenfeksiyonun etkisinde
rol oynar.
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Dezenfeksiyon uygulama protokolleri öncelikle bertaraf edilmek istenen patojen
ajanın do¤asına ve bunun için tavsiye edilen dezenfektanın niteli¤ine göre
düzenlenmelidir.

Dezenfektanların seçimi
Dezenfektan, bir bulaﬂıcı hastalık durumunda Tarım Bakanlı¤ı tarafından
eﬂde¤eri gösterilen veya kabul edilen bir ürüne göre seçilmelidir. Bir dezenfektanın
çeﬂitli özellikleri vardır. Bir dezenfektanda hızlı ve uzun süreli, organik madde
karﬂısında veya düﬂük sıcaklık derecelerinde de süren bir etkinlik, insan, hayvan,
hayvan ürünleri ve çevre için zehirli olmama ve malzemeler için aﬂındırıcı olmama
özellikleri aranır. Ayrıca, dezenfektanın olabildi¤ince geniﬂ ölçüde etkili olması
(bakteri, mantar ve virüs öldürücü) tercih edilir.
Bütün bu özelliklerin tek bir dezenfektanda bir arada bulunmasına ender
rastlanır. Tablo 23.1’de de¤iﬂik dezenfektanların etki geniﬂli¤i ve etki ﬂartları
sıralanmıﬂtır. Fransa Tarım Bakanlı¤ı’nın Internet sitesinde (www.ephy.agriculture.gouv.fr) aranan her bir özellikle ve istenen etkiye göre (bakteri
veya mantar veya virüs öldürücü) dozajla ve hedef yüzeylerle (bina veya malzeme)
ilgili bilgilere ulaﬂılabilir. Organik tarımda kullanılabilen dezenfektanların listesine
Ecocert’in Internet sitesinden (www.ecocert.fr/intrants/index.php) eriﬂilebilir.
Dezenfekte edilmesi zor toprak zeminler söz konusu ise, bazen sudkostik
veya kireç kullanılması tavsiye edilmiﬂtir. Ancak bu ürünlerin kullanılması çok
dikkat gerektirir (zehirli ve aﬂındırıcıdırlar). Ayrıca, topra¤ı alkali hale getirerek
kolibasillerinin ço¤almasına elveriﬂli bir ortam yaratırlar. Üstelik sönmemiﬂ kirece
su eklenmesi dıﬂarıya ısıveren bir tepkimeye yol açar. Bu ısı üretimi samanın
ve yataklık malzemesi kalıntılarının oldu¤u ortamlarda yangın riskini artırır. Bu
sebeplerden dolayı bu uygulamaların sı¤ır yetiﬂtiricili¤inde yasaklanması e¤ilimi
do¤muﬂtur. Toprak zeminlerin basınçlı su buharıyla temizlenmesi bir çözüm
olabilir ama bazı olumsuzlukları da vardır: Püskürtülen buhar çabuk so¤ur, bakteri
üremesine elveriﬂli bir ısı ve nem yükselmesi (arzu edilenin tersine bir etki),
iﬂlemin zorlu¤u, malzemeler için aﬂındırıcılık.
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Uygulayıcıların ve çevrenin korunması
Temizlik ve dezenfeksiyon iﬂlemlerinde kullanılan malzemelerin zehirleyici ve
aﬂındırıcı etkilerinden, bunların mukozayla (göz, burun) temas etmesi veya
mikrop bulaﬂmıﬂ organik maddelerin (çalıﬂılan ortamda zoonoz ajanların muhtemel
varlı¤ı) solunması risklerinden dolayı, iﬂlemi uygulayan kiﬂilerin korunması
gerekmektedir. Kullanıcıların güvenli¤i asla ihmal edilmemelidir. ‹ﬂlemi yapan
kiﬂiler tam koruma giysileri giymeli, koruyucu eldiven, gözlük ve maske takmalıdır.
Bulunulan yerin kanalizasyon sistemi ve akarsulara veya yakınlardaki kuyulara
atık su sızma riski dikkate alınmalıdır. Sıvıların toplanması veya iﬂlemden
geçirilmesi çevrenin korunması için vazgeçilmez önem taﬂır.

Uzman muhataplar
Bu konularda uzman ﬂirketlere veya teknisyenlere baﬂvurulabilir. ‹llere göre,
il sa¤lık savunma grupmanları, ziraat odaları, il yetiﬂtirici kurumları veya bazı
yapay tohumlama kooperatifleri fareden arındırma, böcek öldürme ve
dezenfeksiyon hizmetleri sunmaktadır.

‹ﬂletme binalarına yeniden mikrop bulaﬂmasının
sınırlandırılması:
Alınacak ek önlemler
Binaların dezenfeksiyonundan sonra kurumaları, havalandırılmaları ve böylece
mikrop üreme düzeyleri azaltılıp normal biyo-iklimsel ﬂartlara geri döndürülmeleri
için 2-3 hafta boyunca boﬂ bırakılmalıdır. Binalarda geçici olarak hayvan
bulunmaması buraların fareden ve böcekten (potansiyel hastalık taﬂıyıcı canlılar)
arındırılması, ayak banyoluklarının konulması, yakın çevrenin temizlenmesi ve
iﬂletme ile taﬂıma malzemelerinin dezenfeksiyonu için fırsat yaratır. Bu ek
önlemlerin hedefi binalara ileride yeniden mikrop bulaﬂmasını önlemektir. Bazen
de hayvanların yeniden kapalı alanlara alınmasından önce ikinci bir dezenfeksiyon
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iﬂlemi zorunlulu¤u getirilebilir. Kapalı alanların kolay sa¤lanmayan su geçirmezli¤ini
gerektiren fümigasyondan çok, nebulizasyon(*) ya da termo-nebulizasyon ilginç
dezenfeksiyon yöntemleri olabilir.
Dezenfeksiyon iﬂlemi iﬂletmede çıkabilecek enfeksiyonların önlenmesi ve
kontrol altına alınması için gerekli araçlardan biridir. Teknolojik geliﬂmeler (yeni
ürünler ve/veya uygulama yöntemleri) ve git gide artan güvenlik, zararsızlık ve
çevre koruma talepleri dezenfeksiyon uygulamalarını karmaﬂık hale getirmektedir.
Sürü sa¤lı¤ının durumunun erkenden dikkate alınması, iﬂletmeye en uygun
protokolün düzenlenmesi için vazgeçilmez önemdedir.

(*)Sıvıların ince spreye dönüﬂtürülerek sis bulutu ﬂeklinde ortama verilmesi (e.n.)
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Tablo 23.1: Çeﬂitli dezenfektanların etki alanı, kullanım ﬂartları ve baﬂlıca özellikleri

* G+/G-: Gram+/Gram-
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24 Atık sıvıların
yönetimi
Patojen ajanlara ve atık sıvı tipine
göre de¤iﬂen sa¤lık riskleri
Bakteri veya virüs kökenli bir enfeksiyon veya parazit kökenli bir infestasyon
sırasında, hastalıktan sorumlu patojen ajanlar hayvanların vücut salgılarıyla
ve/veya dıﬂkılarıyla dıﬂarı atılabilir. Vücudundan bakteri ve virüs atanlar,
yalnızca klinik anlamda hasta hayvanlar de¤ildir ama bunlar en önemli hastalık
bulaﬂtırma kaynaklarıdır. Klinik hastalık belirtisi vermiﬂ veya vermemiﬂ bazı
hayvanlar sürekli, geçici veya aralıklı olarak vücutlarından bakteri veya virüs
atabilirler. Bu nedenle, hayvanların altlıklarına, dahası iﬂletmenin atık sıvılarına
mikrop bulaﬂacaktır. Aynı durum yataklıklar, gübreler (bunlara çiftlik gübresi
de denir) ve fazla yüklü olmayan sıvılar (sa¤ım yerinden çıkan atık sular, açık
gezinme alanlarından çıkan kahverengi sular, açıktaki gübrelerin suları) için
de geçerlidir.
‹ﬂletmenin atık sıvıları hastalıkların sürünün içinde tutulmasına ve
depolanmaları, yayılmaları sırasında veya sonrasında iﬂletme çevresinde
patojen ajanların yayılmasına katkıda bulunurlar. Atık sıvıların yönetimine
ba¤lı riskler, hastalıklı hayvanlarla veya bunların yaydıkları hastalıklı maddelerle
do¤rudan temasın getirdi¤i risklerden görece daha zayıftır. Yine de, gerek
hayvan sa¤lı¤ı, gerekse kamu sa¤lı¤ı açısından ihmal edilmemelidirler. Bu
risklerin önemi iﬂletmede var olan patojen ajanların do¤asına ve yönetilen atık
sıvıların tipine ba¤lıdır.
Parazitlerin geliﬂme döngüsü, yumurtaların çatlamasını veya larvaların
(sindirim sistemi kıl kurtları) evrelerini hızlandıran havanın sıcaklı¤ına ve
nemine ya da ara konakların (yaprak kelebekleri, akci¤er kıl kurtları, tenya,
toksoplazma, neospora, vb.) varlı¤ına ba¤lıdır. Dolayısıyla parazitlerin atık
sıvılarda hayatta kalabilmesi sınırlıdır. Buna karﬂılık, atık sıvılar çevre ﬂartlarına
daha dayanıklı koksidiaların ookistlerinin ve kriptosporidlerin yayılmasını sa¤lar.
Virüsler konaklarının dıﬂında ço¤almasalar da vücut atıklarında yaﬂamaya
devam edebilirler. Bakterilerin vücut atıklarında hayatta kalma süresi ve
ço¤alma kapasitesi türüne göre de¤iﬂir. Bazı bakteriler (salmonella) ısıya
dayanıksızdır, bazıları (listeria) pH de¤erine veya güneﬂ ıﬂınlarına hassastır,
bazı bakteriler (Bacillus veya Clostridium sporları veya Coxiella pseudosporları) uykuya geçebilir ve elveriﬂsiz ortamlarda (toprak yüzeyinde veya
derinlerinde) bile aylarca, hatta yıllarca canlı kalabilirler. Uykudaki bakteriler
örne¤in topra¤ın bellenmesiyle yüzeye çıkabilirler.
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Yataklıklar ısısı düﬂük (20-30 ºC) ve nispeten sabit kalan ortamlar olup, gübrelere
ve kompostlara göre bakterilerin hayatta kalma süresini uzatabilirler. Gübre ve
kompostlarda mikroorganizmaların saman kaynaklı selülozla (karbon katkısı),
azot ve suyla bir arada bulunması fermantasyonun temelini oluﬂturur. Dıﬂarıya
ısı veren bu iﬂlem bu malzemenin sa¤lıklı olmasını sa¤lar.

Atık sıvıların depolanması
Gübre yı¤ınlarına plasentanın veya hayvan ölülerinin gömülmesi
yasaklanmalıdır.
Atık sıvıların basitçe depolanması patojen mikropların bulaﬂma düzeyini azaltır.
Yataklı¤ın yazın iki ay ve kıﬂın 3 ay boyunca depolanması, baﬂka hiçbir ﬂey
yapılmasa bile, salmonellaya karﬂı bir önlemdir. Mikrop bulaﬂma düzeyinin
düﬂmesi bakteriden bakteriye de¤iﬂir (Listeria ve Campylobacter üzerinde az
etkilidir) ve e¤er yataklık daha baﬂta aﬂırı mikropluysa yalnızca depolanması
yetersiz kalabilir. ‹ﬂte bu nedenle, bu önlemin alınması için iﬂletmede iki ayrı
depolama çukuru bulunmalıdır ama bu durum bu yöntemin uygulanmasını
zorlaﬂtırır.
Gübreliklerde gübrenin toplanmasından sonra ısının gereken ölçüde ve
yeterince uzun süre yükselmesi patojenlerin azalmasına neden olur. Gübrelerin
heterojen yapısı ısının de¤iﬂik ölçeklerde yükselmesine ve dolayısıyla, yı¤ınlarda
de¤iﬂik düzeylerde mikrop üremesine yol açar. Di¤er yandan, yumuﬂak gübrelerde
ve saman miktarı düﬂük gübrelerde (inek ve gün baﬂına 3 kg’dan az) sa¤lıklı
olmaları için gerekli ﬂartlara (6 hafta boyunca 50 ºC) zor ulaﬂılır.
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Bu ara ürünler her durumda elle iﬂlemede, depolamada ve yaymada sorunlara
sebep olurlar. ‹çeriklerinin ve daha sonraki iﬂleme olanaklarının iyileﬂtirilmesi
için dıﬂkının elenmesi veya dıﬂkı süzme düzeneklerinin kullanılması uygun olur.
Hayvanların açık gezinme ve yemlenme alanlarının basınçlı suyla
temizlenmesinde, katı ve sıvı aﬂamaların ayrımı yer çekimiyle, mekanik yolla
veya statik bir filtrelemeyle gerçekleﬂtirilebilir. Buna bir iﬂleme aﬂaması
eklenmedi¤inden, atık sıvıları ve özellikle katı aﬂamayı mikroptan arındıracak
nitelikte görünmemektedir (oysa yetiﬂtiriciler katı aﬂamayı dönüﬂtürüp yataklık
olarak kullanmak isterler).
Atık ısıvıların depolanma yeri ve ﬂartları her ne olursa olsun, mümkün oldu¤unca
topra¤a ve suya (Escherichia coli, Salmonella) ve havadan (Coxiella burnetii,
Q ateﬂi ajanı) mikrop bulaﬂtırma riskleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Gübre ve yataklıkların hijyenik hale getirilmesi
‹ﬂletmede bir enfeksiyona ba¤lı hastalık baﬂ gösterdi¤inde, genellikle atık
sıvıların tümüne yakın kısmına mikrop bulaﬂır ve yeniden sa¤lıklı olmaları için
fiziksel veya kimyasal iﬂlemlerden geçirilmeleri gerekir.
Genellikle yataklıklarin Kalsiyum siyanamit ile (1 m3 yataklık için 5-6 kg kalsiyum
siyanamit) muamele edilmesi tavsiye edilir. Bu yöntem Salmonella’ya karﬂı
etkilidir; bu karıﬂım 8 gün boyunca bekletilirse, baﬂka hiçbir ek maddeye gerek
kalmaksızın Coxiella’ya karﬂı da etkili olur. Bu kadar beklenemiyorsa, gübre
çukurunun (foto 24.1) doldurulma sıklı¤ının az oldu¤u bir dönemde yataklıklarin
yayılmasından en az bir hafta öncesinde iﬂlenmesi öngörülebilir.
Hem zirai nedenlerden (iﬂleme tabi tutulan yataklı¤ın azot tutulumunun artması),
hem de ekonomik nedenlerden dolayı bu tür uygulamaların acil durumlara özgü
kalması gerekir. Teorik olarak baﬂka türden iﬂlemler de öngörülebilir, örne¤in
yataklıkların havalandırılması, sudkostik, sönmemiﬂ veya sönmüﬂ kireç kullanımı
gibi, ama bu yöntemler çeﬂitli çevre sorunlarına yol açabilir; sera etkili gazların
çıkması, geriye kalan organik maddenin toprakta ve bitkilerde kullanılamaması.
Dolayısıyla bu son yöntemlere olabildi¤ince seyrek ve daha çok ciddi sa¤lık
sorunları yaﬂandıktan sonra baﬂvurulmalıdır.
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Foto 24.1: Gübre çukuru.

Gübrenin komposta dönüﬂtürülmesi organik maddenin dönüﬂümünü hızlandırır.
Birikmiﬂ eski saman yatakların kürenmesinden sonra veya kazınarak elde edilmiﬂ
gübrenin bir platform üzerinde 2 ay boyunca süzdürülmesinden sonra, gübre
yı¤ın halinde tarlaya koyulur ve 10-20 gün aralıkla iki kez alt üst edilir (foto 24.2
ve 24.3). Art arda yapılan bu havalandırmalar ilk günlerde gübrenin sıcaklı¤ını
60 ºC derecenin üzerine çıkarır ve izleyen 5-6 hafta boyunca sıcaklı¤ı 50 ºC
derecenin üzerinde muhafaza eder. ‹yi yürütülen bir kompostlama sa¤lık risklerini
önemli ölçüde azaltır. Basınçlı suyla kazıma yaparak elde edilen katı gübrenin
sa¤lıklı hale getirilmesi için kompostlama önerilebilir. Ama bu yöntem samanlı
yataklıklarda ve saman oranı düﬂük yumuﬂak gübrelerde (e¤er bu gübreler
birikmiﬂ eski yatak samanlarıyla karıﬂmamıﬂsa) kullanılamaz.

Foto 24.2: Gübre yı¤ınının alt üst edilmesi. Bu iﬂlem kompostlama için yapılır. 15 gün
arayla yapılacak iki alt üst etme iﬂlemi yı¤ını havalandırır ve düzgün kümeler halinde
ufalar. Yı¤ının sıcaklı¤ı bu arada yükselir ve birkaç hafta boyunca muhafaza edilebilir.
Böylece karıﬂımın sa¤lıklı hale gelmesi hızlanır. Binadan çıkarıldıktan 2 ay sonra elde
edilen son ürün rahatlıkla yayılabilir.
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Foto 24.3: Gübrenin çıkarılması.

Zayıf içerikli sıvı atıkların iﬂlenme zinciri
Zayıf içerikli sıvı atıklar için bir özel iﬂlem zinciri oluﬂturulabilir. Kamıﬂ ekili iki
katlı filtreler yeﬂil suların ve beyaz suların iﬂlenmesi için onaylanmıﬂtır (foto 24.4).
Do¤al lagün (foto 24.5) veya çayırlık alanlara yayma iﬂlemleri her türden zayıf
içerikli sıvı atı¤a uygulanabilir. Ocak 2007’den beri zincire üç halka daha
eklenmiﬂtir: Kamıﬂ ekili dönüﬂtürme filtreleri, iri bitkilerden oluﬂan filtreler ve ikinci
ve üçüncü derece iﬂlemler için temizleme bahçeleri.
Genel olarak elde edilen bilgilerden, bu iﬂlemlerin sıvı atıklardaki patojen
mikropların düzeyinin azalmasında etkili olup olmadıkları anlaﬂılamamaktadır.
Yine de, toplam mikrop, Escherichia coli veya streptococcus faecalis düzeylerinin
takibi bu iﬂlemlerin sa¤lıklı hale getirme kapasiteleri hakkında bir fikir verebilir.
Örne¤in lagün birikintideki bakteri popülasyonunu 2,5-3 log10 düzeyinde düﬂürdü¤ü
ve kamıﬂ ekili filtrelerin ise bunu 0,5 log10 düzeyinde düﬂürdü¤ü anlaﬂılmıﬂtır.
‹ri bitkilerden oluﬂan filtreleme özelli¤i olan a¤aç sıralarının dikilmesi (kamıﬂ
ekili havuzları çevreleyen okaliptüs sıraları) ve temizleme bahçeleri (suyun geldi¤i
üst tarafta a¤aç sıraları ve döküldü¤ü alt tarafta bodur a¤aç sıraları) atık sıvıların
sa¤lıklı hale getirilmesine ve bunların otlakların ve ekili arazilerin dıﬂında
filtrelenmelerine katkıda bulunur. Bu da hem hayvan hem de kamu sa¤lı¤ı
bakımından riskleri sınırlandırır.
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Foto 24.4: Kamıﬂ ekili iki katlı filtreler. Tampon görevi gören homojenleﬂtirme havuzunda
(foto¤rafta ön planda görülüyor) dinlenip çökeldikten sonra çıkan atık sıvı dikey bir
akıﬂla kamıﬂ ekili iki katlı filtrelere yönlendirilir ve burada aerobik iﬂlem görür. ‹ﬂlem
gören sıvı atık hafif e¤imli özel bitkisel bir filtreleme kanalına yönlendirilir.

Foto 24.5: Zayıf içerikli sıvı atıkların iﬂlendi¤i lagün birikinti. Ön planda tampon ve
çökelme havuzu görülüyor. Sonrasında tabanları killi topraktan su sızdırmaz üç havuz
görülüyor. En sondaki a¤açlarla çevrili kırlık alan atık sıvıları üçüncü derece iﬂleme
tabi tutuyor.
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Atıkların serilmesi
Atıkların açıklı¤a serilmesi, (iﬂletme içi ve örne¤in komﬂu parsellerden gelebilecek
akıntılar dolayısıyla, iﬂletmeler arası) hayvanların ve (elleriyle çalıﬂan, aerosol
püskürten) insanların sa¤lı¤ı için çeﬂitli riskleri beraberinde getirir. Serilen atıklar
bitkilere, topra¤a ve sulara mikrop bulaﬂtırabilir. Söz konusu riskler serme
ﬂartlarına, serilen ürün tipine ve bunları bir ön iﬂlemden geçirme düzeneklerinin
bulunup bulunmamasına göre de¤iﬂiklik gösterir. Klinik Q ateﬂi vakalarından
sonra atıklara herhangi bir iﬂlem yapılmamıﬂsa, atıklara elle müdahale etmeleri
ve onları sermeleri sırasında çalıﬂanların tam korumalı elbiseler (tulum, eldivenler,
havalandırmalı maske) giymeleri tavsiye edilir. Aerosollerin püskürtülmesindeki
aynı nedenlerden dolayı, atıkların da rüzgârlı dönemlerde serilmemesi gerekir.
Serme yöntemine gelince (foto 24.6 ve 24.7), bunun için de de¤iﬂik etmenlere
göre farklılık gözetilmelidir. Yüzeydeki katman “sa¤lıklı hale getirici” bir etki
gösterir (UV ıﬂınlarının etkisi, artan nem, besleyici substratların varlı¤ı). Ancak,
Klinik Q ateﬂi vakalarından sonra aerosollerin sınırlı oranda üretilmesi gerekti¤inden,
yüzey katmanına askılar yardımıyla veya geçici olarak gömmek suretiyle öncelik
verilmesine yol açmıﬂ olabilir.

Foto 24.6: Dikey dikenli ve hidrolik kapılı gübre serme makinesi.
Bu makine ürünü parçalar ve düzgün bir ﬂekilde yayılmasını sa¤lar.
Kompost tipi önceden homojenleﬂtirilmiﬂ bir ürün kullanıldı¤ında serme iﬂleminin
kalitesi de daha iyi olur. Hidrolik kapı debiyi azaltmak için son derece gereklidir.
Boﬂaltmadan sonra kapı kaldırılabilir.
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Foto 24.7: ‹çten karıﬂtırıcılı, da¤ıtıcılı ve tarak ekipmanlı gübre da¤ıtma makinası.
Böylece donatılmıﬂ makina, topra¤a de¤en boruların uçları sayesinde, püskürtme
yapmadan, kokusuz ve bitkisel örtünün kirleticilerini sınırlandırarak düz çizgiler boyunca
serme iﬂlemini yerine getirir. Gübre da¤ıtıcının haznesinde çökelmesini önlemek için
bir karıﬂtırma sisteminin bulunması gerekir.

Bölgelerdeki sa¤lık konusunda (örne¤in paratüberkülozla mücadele) yapılan
giriﬂimlere göre, atık serme konusunda bazı az ya da çok kısıtlayıcı talimatlar
verilmiﬂtir.
Tablo 24.1, sı¤ır iﬂletmelerinden çıkan çiftlik gübrelerinin çayır üzerine serilmesi
konusundaki emirleri özetlemektedir. Genel olarak, atıkların serilmesinden sonra
hayvanların otla¤a çıkarılmasından önce 3 hafta beklenilmesi tavsiye edilir.
Ayrıca ve sa¤lıklı hale getirici etkilerinden dolayı, kompostlamaya baﬂvurulması
atık serme alanlarının daraltılmasını sa¤lar.
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Tablo 24.1: Sı¤ırcılık iﬂletmesi kaynaklı gübrelerin çayır üzerine serilmesi konusundaki
emirler.

Çayırların iﬂletilme yöntemi

Ürün tipi

Silajlık çayır
veya biçilmiﬂ
sonra
otlatılmıﬂ çayır

Zayıflamıﬂ çayır
sonra silajlık olarak
veya biçilip
kullanıldıktan sonra
otlatılmıﬂ

Otlatılmıﬂ çayır

Gübre
kompostu

Kısıtlama yok

Depolanmıﬂ
gübre*

Kısıtlama yok

Yumuﬂak
gübre

Az uygun

Az uygun
(biçim sonrası
kıﬂ çıkıﬂında
otlatma takiben
serme)

Az uygun;
benimsenen
sa¤lık
giriﬂimlerine
göre kaçınılmalıdır

15 Ocak
sonrasında
orta uygunlukta

Biçim ve
otlatmadan
sonra orta
uygunlukta

Az uygun;
benimsenen
sa¤lık
giriﬂimlerine
göre
kaçınılmalıdır

Gübreli
yataklık
-az içerikli
iﬂlenmemiﬂ
sıvı atıklar

Zayıf içerikli,
dinlendirilmiﬂ
sıvı atıklar

Enjeksiyon veya yüzey
katmanıysa uygun

Gömülmüﬂse
az uygun

Kıﬂ da dahil uygulanır. ﬁartnamelere uyulması ve Kasım
ortasından Ocak ortasına kadar 20 kg’dan çok
amonyak azotu üretilmemesi gerekir.

(*) ‹lkbaharda d›ﬂar› ç›kart›lm›ﬂ, yaz›n tarladan depolanm›ﬂ ve k›ﬂ›n serilmiﬂ

Zayıf içerikli sıvı atıkların çayıra serilmesi sırasında alınacak genel önlemlere
dikkat edilmesi gerekir. Aerosol üretimine ba¤lı risklerin azaltılması için serme
iﬂlemi düﬂük basınçla (2 bar’dan düﬂük) yapılmalıdır (foto 24.8). Ayrıca, artıkların
serilme iﬂlemiyle hayvanların otla¤a salınması arasında gereken 3 haftalık
bekleme süresine uyulmalı ve otla¤a eriﬂkin hayvanların çıkarılması tercih
edilmelidir, zira eriﬂkinler genç diﬂilere oranla paratüberküloz gibi hastalıklara
daha dayanıklıdır.
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Foto 24.8: Düﬂük basınçlı ve otomatik çekilen bir püskürtücü düz sıralar halinde
serme iﬂlemini 4000 m2’lik alanda yapabilir.

Bu türden serme iﬂleminin pek çok olumlu yönleri vardır. Mikroorganizmalar
taﬂıyabilen ve genellikle yapraklarda tutulan iri parçalar barındırmadı¤ından,
mikropları bitkilere bulaﬂtırma riski düﬂüktür. Artık atık serme iﬂlemi kıﬂın dahil
yıl boyunca yapılabildi¤inden, atık ürünlerinin bir kısmı hayvanların otla¤a salınma
döneminden önce serilebilir. Klinik hastalık vakaları sonrasında ise sıvı atıkların
iﬂlemden geçirilmesi yine de gereklidir ama bunun için küçük miktarlar söz konusu
olur ve bu da iﬂlemleri kolaylaﬂtırır (homojenleﬂtirmede kolaylık) ayrıca maliyeti
düﬂürür.
Do¤rudan iﬂletme çıkıﬂlı sıvı atıklardan baﬂka, di¤er iﬂletmelerin ürettikleri kirli
yataklıkların veya gübrelerin, kentsel çamurların, kesimhane ve süthane atıklarının
da serilmesi olanakları dikkate alınmalıdır. Dıﬂ kaynaklı atıklar kabul edilirken
sa¤lık konuları üzerinde durulmalıdır. Örne¤in botulizm bulaﬂtıran muhtemel
kaynaklardan biri kümes gübrelerinin sı¤ırlara ayrılan alanlara veya bunlara
komﬂu alanlara serilmesidir (çok rüzgârlı dönemlerde serilen pulverize gübre).
Kentsel çamurlar da helmintlerin (triﬂinler, tenyalar) yumurtalarını barındırabilir
ve sı¤ırlarda sistiserkus, insanda ise tenya bulaﬂmasına neden olabilir. Bu
risklerin yanı sıra, metal (kadmiyum, krom, bakır, cıva, nikel, kurﬂun ve çinko)
ve organik komponentlerin (deterjanlar, böcek öldürücü ilaçlar, hidrokarbür ve
benzen türevleri) kalıntılarının birikmesine ba¤lı riskler de vardır. Bütün bu
maddelerin etkileri hakkında henüz yeterli bilgiye sahip de¤iliz.
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Yönetmelik bakımından, atıkların serilmesiyle ot biçimi veya hayvanların otla¤a
çıkarılması arasında beklenmesi gereken süre hijyenize (kompostlama, kireçleme,
pastörizasyon, termofil anaerobik sindirim gibi çeﬂitli iﬂlemlerden geçirilmiﬂ)
çamurlar için 3 hafta, hijyenize edilmemiﬂ çamurlar için 6 haftadır. Resmi kalite
iﬂaretleri konusunda düzenlenen bazı ﬂartnameler arıtma çamurlarının serilmesini
kısmen veya tamamen yasaklamaktadır.
Sa¤lık bakımından, var olan riskler dolayısıyla, kentsel çamurların veya hijyenize
edilmemiﬂ kesimhane çamurlarının serilmemesi gerekti¤i do¤rudur. Dıﬂ kaynaklı
dıﬂkıların taﬂınması konusunda herhangi bir güvence ya da kontrol (özellikle
bakteriyolojik analizler) bulunmadı¤ından, zemin kazınması sonunda elde edilen
dıﬂ kaynaklı yataklıkların ve gübrelerin serilmesi tavsiye edilmez. Hijyenize
edilmesinden sonra, çamurlarda var olan patojen ajanlar eser miktara kadar
azalmaktadır. Yalnızca koliform termotolerantlar (ısıya dayanıklı koliform bakteriler)
konusunda yapılan sürekli kontroller tam güvence sa¤layamasa da, hijyenize
edilmiﬂ kentsel çamurların kullanımını güvenli kılmaktadır. Son olarak, süt iﬂleme
tesisisi kaynaklı çamurlar özel bir sa¤lık sorununa yol açmamaktadır.
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6
Do¤uma
Yakın
Dönem

25 Sürüde üreme
yönetimi
Üremenin kontrol altına alınması sürünün gidiﬂatında önemli bir unsurdur.
Yeni do¤an buza¤ıların sayısı, üretilen süt miktarı ve bunun yıla da¤ılımı
üreme performanslarına ba¤lıdır. Performans rakamlarındaki uygulamanın
etkisini düﬂürür, istenmeyen reforme hayvan sayısını artırır, ek maliyetler
getirir (tohumlama, tedavi) ve yetiﬂtiricinin iﬂ yükünü a¤ırlaﬂtırıp düzensizleﬂtirir.
Üreme hem inekler hem de sürünün bütünü düzeyinde yönetilmelidir.

Gerçekçi ve tutarlı hedeflerin konulması
Yetiﬂtiricinin, genel hedefleriyle ve iﬂletmesinin olanakları ve sıkıntılarıyla
uyumlu nitelikte üreme performansları düzeylerini belirlemesi gerekir.
Buza¤ılamaların dönemi ve gruplandırılmaları (mevsime ba¤lı veya tüm yıla
da¤ılan), arzulanan üreme düzeyi (yüksek veya ekonomik düzeyde), çalıﬂmanın
düzenlenmesi (mevcut iﬂçilerle, bazı zamanlarda sürüdeki iﬂ yükü ile orantılı),
yem bitkilerinin mevcudiyetine göre ( çayır ve otlak kullanımı veya bol yem
stoklamaya dayalı sistemler), binaların kullanım durumu dikkate alınmalıdır.
Üremeyi ölçmek için kullanılan referans ölçütler ﬂu konularla ilgilidir: Fertilite
(ilk tohumlamada baﬂarı oranı, 3 veya daha fazla tohumlanan diﬂilerin yüzdesi,
gebelik oranı ya da boﬂ ineklerin yüzdesi), fekondite (iki do¤um arası ortalama
süre veya do¤um ile gebe bırakan tohumlama arasında geçen ortalama süre,
gecikmiﬂ do¤um yüzdesi) ve do¤um sonrası yeniden tohumlama için gereken
süre (do¤um- ilk tohumlama arası geçen gönüllü bekleme süresi). Her bir ölçüt
için objektif de¤erler veya anormal durumları gösteren alarm eﬂikleri önerilmiﬂtir
(tablo 25.1 ve 25.2). Ortalama durumlara tekabül eden bu de¤erler sürünün
farklı durumlarına uyarlanabilir, ama genel ve tutarlı tek bir hedefe eriﬂilmelidir.
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Bu hedeflere eriﬂilmesi için, özellikle, sürünün gidiﬂatının farklı yanlarının iyice
de¤erlendirilmesi gerekir ve unutmamalıdır ki, tüm ölçütlerde aynı anda mükemmel
sonuçlar elde edilmesi zordur.
Tablo 25.1: Emziren inek sürülerinde fertilite ve fekondite göstergeleri
Gösterge

Tanımlama

Sorunsuz sürü

Gebelik oranı

Gebe diﬂi sayısı
tohumlama için
ayrılan diﬂi sayısı

% 92’den çok

‹ki do¤um
arası ortalama
süre

Art arda 2 dönem
yavrulayan ineklerin
buza¤ılama aralıkları
toplamı / art arda 2 yıl
gebe kalan inek sayısı

370 günden az

Gecikmeli
do¤umların
yüzdesi

Ortalama veya
öngörülen iki do¤um
arası süreyi 2 ay aﬂan
do¤umların sayısı
toplam do¤um sayısı

% 5’ten az

Tablo 25.2: Süt ine¤i yetiﬂtiricili¤inde iﬂletme hedeflerine göre
fertilite ve fecondite göstergeleri
‹ﬂletmenin hedefleri
Ölçütler
Do¤um-gebe
bırakan ilk
tohumlama
arası süre
Do¤um-ilk
tohumlama
arası süre

Üretim
Gruplandırılmıﬂ
Süt üretim verimlili¤i maliyetinde azalma do¤umlar
85-140 gün

85-100 gün

80-90 gün
Yapay
tohumlama
dönemine
göre de¤iﬂir

50-100 gün

50-80 gün

‹lk tohumlamada
baﬂarı oranı

> % 45

> % 50

> % 55; ineklerin
% 90’ı istenen
dönemde
döllenmelidir

Gebelik oranı

> % 80

> % 85

> % 90

165

Sonuçların düzenli olarak de¤erlendirilmesi
Bir ine¤in yaﬂadı¤ı üreme güçlükleri çarpıcı belirtilerle kolay kolay eﬂleﬂmez
ve bu güçlüklerin sonuçlarının sürünün bütününe etkisi hemen görülmez. Bu
konudaki risk, üreme güçlüklerinin neredeyse hiç fark edilmemesi ve/veya ihmal
edilmesi olup bu da konuya müdahale edilmesinde gecikmeye yol açmaktadır.
Üremenin yıllık bilançosu, tohumlama faaliyet sonuçlarının belirlenen hedeflerle
karﬂılaﬂtırılması için her zaman önemlidir. Ama az ya da çok müzmin zorluklarla
karﬂılaﬂan veya belli bir dönemde riskli durumlar arz eden iﬂletmeler için yıllık
bilanço yetersiz kalır. Anormal durumların çabucak tespiti ve erkenden müdahalede
bulunulması için daha düzenli bir takibin yapılması gerekir. Günümüzdeki
(iﬂletmeye özgü veya iﬂletmenin ba¤lı oldu¤u kurumlara özgü) bilgi iﬂlem olanakları
bir yıldan daha kısa aralıklarla ve sürünün gidiﬂatıyla tutarlı dönemler üzerinde
hesaplanan bilançoların çıkarılmasına olanak tanımaktadır. Yetiﬂtirici, kendi
kayıtlarından yola çıkarak, ilk tohumlamada baﬂarı oranı, 3 veya daha fazla
tohumlanan ineklerin yüzdesi ve belirlenen sürede (örne¤in buza¤ılamasından
90 gün sonra) tohumlanmamıﬂ ineklerin yüzdesi gibi bazı ölçütleri düzenli olarak
ve kolaylıkla hesaplayabilir.
Bu takibin do¤ru yapılabilmesi için, üremeye ba¤lı tüm olayların (buza¤ılama,
kızgınlık, tohumlama tarihleri) düzenli olarak not edilmesi gerekir.

Her ine¤e dikkat edilmesi
Yetiﬂtirici her ine¤in, buza¤ılamasından tekrar gebe kalmasına kadar birbirini
izleyen her aﬂamayı normal olarak yaﬂadı¤ından emin olmalıdır. Bunlar;
yumurtlama döngüsünün yeniden baﬂlaması, kızgınlık belirtisi ve saptanması,
tohumlama (veya aﬂma), gebe kalma olarak sıralanabilir.
Buradaki amaç anormalliklerin erkenden tespit edilmesi, muhtemel sebeplerin
belirlenmesi ve gerekli kararların çabucak alınmasıdır. Bu gözlem boyunca
kronolojik olarak belli fizyolojik durumlar dikkate alınır (tablo 25.3).
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Tablo 25.3: Üremenin fizyolojik durumlara göre
kronolojik olarak gözlenmesi
Do¤um sonrası süre

Olay

Uygulama

12 saat

Plasentanın
atılması

Gerçekleﬂti¤inden emin olunmalı,
atılamaması durumunda müdahale edilmeli

Birinci hafta

Buza¤ılama
sonrası

Zor do¤um ve plasentayı atamaması
yaﬂamıﬂ inekler gözlemlenmeli, puerperal
metritise müdahale edilmeli, iﬂtah
azalmalarına dikkat edilmeli

‹lk 3 hafta

Uterusun
involüsyonu

3 haftaya kadar akıntılar normaldir,
3 haftadan sonra anormaldir

‹lk
kızgınlıklar

30-50 gün

Kızgınlık
döngüsü

50-90 gün

Tohumlama

Tohumlama olmasa da ilk kızgınlıklar not
edilmeli; böylece sonraki kızgınlıklar
öngörülebilir; 60 günlük süt verme dönemi
sonunda kızgınlık olmaması anormaldir;
yumurtlama faaliyeti kontrol edilmeli
‹lk kızgınlıkların erken baﬂlama ve anöstrusle
devam etme riski (kızgınlık sonrası veya
tohumlama sonrası anöstrus), döngü
düzenlili¤ini kontrol etmek ve sonraki
kızgınlıkların zamanını öngörmek için kızgınlar
not edilmeli, göze çarpan aﬂırı zayıflama
tespit edilmeli zira aﬂırı zayıflama yumurtlama
faaliyetini ve fertiliteyi olumsuz etkiler (bkz.
bölüm 29)
Do¤umdan en az 50 gün geçmeden
tohumlamaya kalkıﬂmayınız, hedeflenen ilk
suni tohumlama tarihinden en az 3 hafta
öncesinde kızgınlıkları daha yo¤un
gözlemleyin
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Tohumlama sonrası

Fekondasyon

Gebeli¤in kontrolü:
-özellikle tohumlamadan 3 hafta
sonra tekrar eden kızgınlıkları
gözlemleyin (döllenmeme ve
embriyo ölümleri sık görülür,
yinelenen kızgınlıkların yalnızca
% 40’ı 18-24 gün içinde
gerçekleﬂir; riskli durumlarda ve
çok sayıda östrusa varsa, 21-23
günlük bir progesteron seviye
tespiti gebelik olmadı¤ından emin
olunmasını ve alınacak kararın
belirlenmesini sa¤lar
-5. haftadan itibaren PSPB(*)
dozajıyla veya ultrasonla, ya da
daha ileri dönemde rektal
muayeneyle gebeli¤in durumunu
kontrol edilir.

Takip iﬂinin düzenlenmesi
Üreme yönetimine ayrılan zamanı en iyi ﬂekilde kullanmak ve etkisini artırmak
için, özellikle kalabalık bir sürü söz konusuysa ve do¤umlar aralıklarla
gerçekleﬂiyorsa, sürüdeki her bir ine¤in gözlemlenme iﬂinin düzenlenmesi gerekir.
Böylece de¤iﬂik görevler belli zamanlarda bir arada yerine getirilebilir
(tablo 25.4).
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Tablo 25.4: Üremeyle ilgili görevlerin düzenlenmesi
ve yapılma sıklıkları
Sıklık

Görev

Tüberküloz

Kızgınlıkları gözlemleme ve kaydetme
Yavrulamaları gözlemleme
Yeni do¤um yapmıﬂ inekleri gözlemleme
(plasentanın atılması)
Yem yemeyen, geviﬂ getirmeyen veya normal
olarak süt vermeyen ineklerin tespiti

Haftalık

Do¤um sonrasında kızgınlık göstermemiﬂ ve
belirlenen sürelerde tohumlanmamıﬂ ineklerin
tespiti Tohumlanacak ve gebelik durumları kontrol
edilecek ineklerin ayrılması

Ayl›k

Tohumlama peryodunun baﬂından itibaren veya
daha kısa bir dönem için basit üreme ölçütlerinin
hesaplanması (veya tam bir bilanço çıkarılması)
Laktasyonun pik noktasındaki ineklerin bedensel
durumunun not edilmesi Süt kontrolü verilerinin
analizi; süt miktarında azalma ve ani düﬂüﬂler
rasyonun dengesi ile ilgili göstergelerdir
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25 Do¤um
bölmesi ve
hazırlı¤ı
Normal ﬂartlarda (vakaların neredeyse % 95’inde) do¤um öncelikle ine¤in
iﬂidir. Yetiﬂtiricinin varlı¤ı ikinci derecede önem taﬂır. Zira buza¤ı do¤ru bir
ﬂekilde do¤um kanalına girmiﬂse do¤um hiç müdahale gerektirmeden
gerçekleﬂir. Yine de, e¤er gerek duyulursa (vakaların neredeyse % 5’inde) ve
müdahale kaçınılmazsa (güç do¤um, ine¤in tedirginli¤i, do¤umun
gerçekleﬂmesindeki güçlükler, do¤um kanalında kalmıﬂ bir buza¤ının varlı¤ı),
yetiﬂtiricinin müdahale etmesi gerekir. Temel ilke hayvanı rahatsız etmemektir:
‹nekler ve özellikle düveler do¤uma hazırlanmak için genellikle uzun zamana
ihtiyaç duyarlar. Hayvanın takibi ve gözlemlenmesi fark ettirmeden ve mümkünse
uzaktan yapılmalıdır.

Do¤umu haber veren iﬂaretler
Bu olayın do¤ru anını anlamak için, yetiﬂtirici, yavrulamanın her an
olabilece¤ini bildiren birtakım iﬂaretlerden yararlanabilir:
Basit ve etkin bir alet olan termometre: Gebeli¤in sonuna gelmiﬂ ineklerin
vücut sıcaklıklarının tercihen akﬂamları belli bir saatte makattan ölçülmesi
basit bir yöntemdir. ‹neklerin vücut sıcaklıkları yavrulamadan 3-6 gün öncesinde
39 º C derecenin üzerine çıkar ve gebeli¤in son 24 saatinde 39 º C derecenin
altına iner. Baﬂka bir deyiﬂle, termometre 39 º C dereceyi veya üstünü
gösteriyorsa gelecek 24 saatte bir do¤um beklenmeyecek demektir. Buna
karﬂılık ine¤in vücut ısısı 38,4 º C derecenin altında ölçülürse hayvan daha
yakından izlenmelidir zira gelecek 12 saat içerisinde yavrulama ﬂansı yüksektir.
‹lk kez gebe kalmıﬂ ineklerde meme iyice büyür ve ﬂiﬂer (ödem). Daha yaﬂlı
ineklerde yavrulamadan kısa bire süre önce memeye süt dolmaya baﬂlar.
Sa¤rı bölgesindeki ba¤lar gevﬂer: Ba¤lar esneyerek buza¤ının kolayca
çıkmasını sa¤lar. Bu gevﬂeme kuyruk kökünün oturak yumrusu çıkıntılarına
kadar inmesine neden olur. Kuyruk kökü genellikle “yumuﬂacık” haldedir. Bu

170

fizyolojik geniﬂleme olmasa buza¤ı dıﬂarı çıkamaz.
Vulvada berrak bir mukus akıntısı baﬂlar: Bu olay gebelik boyunca rahmin
a¤zını tıkayan mukusun do¤uma günler kala sıvılaﬂmasının sonucudur.
Di¤er yandan, son yıllarda birtakım donanımların el altında bulundurulması
yaygınlaﬂmıﬂ olup bunlar yetiﬂtiriciye bazı rahatlıklar sa¤lar (gece gidiﬂ geliﬂlerinin
ve kıﬂın sık sık uyanmanın azaltılması için). Bu donanımları sayacak olursak:
Bireysel monitörle görüntüleme aygıtları: Bunlar kasılmaların fizyolojik olgularını
gözlemlemeye yarar. Rahmin içine yerleﬂtirilen aygıtlardan biri rahim boynunun
açılmasıyla çalıﬂmaya baﬂlar. ‹kinci aygıt abdominal kayıﬂlardan oluﬂur.
Uzaktan gözlemleme aygıtları (videoyla izleme kameraları): Bunlar özellikle
gruplandırılmıﬂ do¤umlarda iﬂe yarar. Kameralar sabit, kaydırılabilir veya
döndürülebilir özellikler taﬂıyabilir.

Hayvanın ön-muayenesi
Yetiﬂtiricinin müdahaleye hazırlanması için öncelikle bir miktar so¤uk suyu,
yeterince yataklı¤ı ve gerekli malzemeleri hazır etmesi gerekir.
‹ne¤in hazırlanması: Elle müdahaleden ve yavrulamadan önce çok sıkı bir
hijyen sa¤lanmalıdır. Yetiﬂtirici ellerini ve ine¤in vulvasını özenle yıkayıp dezenfekte
etmelidir. Yavrulama süreci boyunca tam bir hijyene dikkat edilmeli ve buza¤ının
çekilip çıkarılması anında da bu nokta unutulmamalıdır.
‹nek mutlaka ba¤lı veya zaptedilmiﬂ olmalıdır (boynu kıstıran kapan bunun
için en iyi yöntem de¤ildir): Hayvanın karakterine göre, boynuzlarına basit bir
halat geçirilebilir veya bacaklarının arasına bir ip ya da sıkı bir buka¤ı konulabilir.
Çıkarılabilen ve bölmeden bölmeye taﬂınabilen zaptetme bariyeri son derece
pratiktir. Hayvan hareketsiz hale getirilir, kuyru¤u yana do¤ru bir iple ba¤lanır,
su akıtılarak vulvası özenle yıkanır. Sonra eldivenler takılır, sabunlu suyla yıkanır
ve kayganlaﬂtırıcıya bulanır. Artık muayeneye geçilebilir.
Hayvanın döl yoluna el sokularak yapılacak muayene yumuﬂak hareketlerle
ve zedelemeye yol açmadan gerçekleﬂtirilmelidir (foto 26.1). Yetiﬂtirici böylece
vaginanın geniﬂlemesini, rahim boynunun durumunu yoklar ve muhtemelen
buza¤ının konumunu anlar (normalde iki ön aya¤ı ve burnu hissedilirse, buza¤ı
ön tarafından geliyor demektir. Muayene sonucuna göre yetiﬂtirici durumun
ciddiyetini de¤erlendirir (buza¤ının kemik do¤um kanalına oranla büyüklü¤ü,
ters gelmesi, uterus torsiyonu) ve ardından, gecikmeden ama acele de etmeden,
buza¤ıyı tek baﬂına çıkarıp çıkaramayaca¤ına ya da veterinerine haber vermesi
gerekip gerekmedi¤ine karar verir.
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Veteriner ise normal bir do¤uma veya bir sezaryene karar verir.
Bazı iﬂaretler de yavrunun acı çekti¤inin belirtileridir: mekonyumun renkli veya
kanla karıﬂık olması.

Foto 26.1: Buza¤ının konumunun anlaﬂılması için elle muayene.

Gerekli malzemeler
Bir hayvancılık iﬂletmesinde programlanabilen olaylar arasında yavrulama
aylar öncesinden öngörülebilir. Bu nedenle, yetiﬂtiricinin hazır olması ve kıﬂ günü
sabahın 2’sinde aramaktansa, neye ihtiyacı olaca¤ını bilmesi gerekir!
Malzeme tipi yetiﬂtiricilerin alıﬂkanlıklarına göre ufak tefek de¤iﬂiklikler gösterebilir.
Ama en azından ﬂunlar el altında bulundurulmalıdır: tek kullanımlık rahim muayene
eldivenleri, kayganlaﬂtırıcı jel, dezenfekte edici sabun, do¤um halatları (en az
3-4 adet, sa¤lam olması ve kolay dezenfekte edilebilmesi sebebiyle naylon
olanlar tercih edilmeli), zincirler, bir kova ve bir do¤um krikosu; ayrıca, kordonun
dezenfekte edilmesi için tentürdiyot ve daldırma kabı ve muhtemelen bir solunum
aleti.

172

Bu donanımlar yetiﬂtiricinin ihtiyaç duyaca¤ı o kritik anda hazır olmalıdır. Bu
nedenle, donanımlara sürekli bakılmalı, her kullanımdan sonra temizlenip, yıkanıp,
dezenfekte edilmeli ve belli ve kolay eriﬂilebilir bir yerden muhafaza edilmelidir
(foto 26.2).

Foto 26.2: Yavrulama sırasında
gerekli malzemeler (göz kancası,
halat, kancalar, halkalar ve do¤um
krikosu) temiz ve kuru bir yerde
muhafaza edilmeli ve her
kullanımdan önce yıkanmalıdır.

Do¤um bölmesi
Yavrulama bölmesi iﬂletmenin özel bir yeridir (foto 26.3). Do¤um öncesinde,
sırasında ve sonrasında ine¤in rahatını ve yeni do¤an yavrunun güvenli¤ini
sa¤lamalıdır. Do¤uran ine¤in kolay hareket edebilmesi için en az 8-10 m2
geniﬂli¤inde, iyi aydınlatılmıﬂ ve buza¤ının mikrop kapmaması için (göbek ve
sindirim borusu) temiz olmalıdır. Gebe ine¤in sürüyle belli bir sosyal temasta
kalması (görsel, iﬂitsel ve koku) ve hayvanın tamamen yalıtılmaması için
(stres) bölme tercihen ahırın yanında konumlandırılmalıdır.
Bölme rahat, kolay yıkanabilir ve kolay dezenfekte edilebilir ﬂekilde yapılmalıdır.
Do¤um bölmesi ne revir ne de karantina yeridir!
Çok sayıda gruplandırılmıﬂ do¤umların gerçekleﬂti¤i kalabalık bir sürü için,
iﬂletmede elbette birçok yavrulama bölmesi bulunmalıdır (tavsiye edilen 50
ine¤e 1 bölmedir).
‹ne¤in yeni çevresine alıﬂması için bölmeye yeterince erken (do¤umdan 1-2
gün önce) konulması gerekir. Bölmeden suya (kaybetti¤i sıvının yerine
konulması için) ve yavrulama sonucu kaybetti¤i gücüne geri kavuﬂması için
iﬂtah açıcı yeme eriﬂimi bulunmalıdır.
Buza¤ıya ayrılan yerin mutlaka ısıtılması gerekmez, ama hava akımlarına yol
açmadan iyi havalandırılmalıdır. Yataklık temiz ve kuru olmalıdır.
Do¤um bölmesi her kullanılıﬂının ardından temizlenmeli, temiz tutulmalı ve
böylece inekler arasında mikrop alıﬂveriﬂi en aza indirgenmelidir.
E¤er do¤um ba¤lı tip bir ahırda gerçekleﬂecekse (foto 26.4), ine¤in pozisyon
alabilmesi ve do¤al olarak hareket edebilmesi için ona yeterince alan ayrılmalıdır.
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Foto 26.3: Do¤um bölmesi.

Foto 26.4: Sezaryen gibi incelik isteyen müdahaleleri kolaylaﬂtırmak için gerekli
zaptetme ekipmanı.
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27
Buza¤ılama
‹nek yere yatar ve böylece rahmini yatay duruma getirerek uterus kasılmalarının
etkisini artırır: Buza¤ı rumen tarafından pasif ﬂekilde geriye do¤ru itilir ve
kasılmalarla çıkıﬂa do¤ru “yönlendirilir”. Buza¤ılama üç aﬂamada gerçekleﬂir:
Uterus boynunun geniﬂlemesi ve kasılmaların baﬂlaması: Yavrulamanın
birinci aﬂaması genellikle 4 saat kadar sürer (genç diﬂilerde 8 saat). ‹nek
hareketlenmeye baﬂlar. Sıkıntılı oldu¤undan zemini eﬂeler, baﬂını geriye ve
yanlara do¤ru çevirir. O vakte kadar kasılan rahim boynu geniﬂler. O sırada
rahimdeki ilk kasılmalar önce düzensiz ﬂekilde baﬂlar. Kasılmalar yavrunun
su kesesiyle birlikte geriye do¤ru yer de¤iﬂtirmesini sa¤lar.
Buza¤ının çıkıﬂı: Bu aﬂama 2-10 saat kadar sürer (eriﬂkin bir inekte 3
saat). Kasılmaların sıklı¤ı artar ve düzenli hale gelerek yavruyu iter. Su kesesi
patlar. Buza¤ı ananın do¤um kanalı içinde ilerler. Genellikle önce ön ayakları
ve ardından baﬂı dıﬂarıdan görünmeye baﬂlar (foto 27.1a ve b). Bu sırada,
e¤er gerekiyorsa, buza¤ıyı dıﬂarı çekme malzemesi (do¤um krikosu) bütün
tedbirler alınarak (çekiﬂ yönü, çekme aralıkları, dinlenme aralıkları) kullanılır.
Burada önemli olan çekiﬂin ine¤in kasılmalarıyla aynı anda yapılmasıdır.
Herhangi bir güvenlik sorunu veya buza¤ının kötü konumlanması halinde,
yetiﬂtiricinin kendi sınırlarını iyi tartması ve veterineri ça¤ırması yerinde olur.

Foto 27.1a ve b: Buza¤ının önden
gelece¤i ﬂekilde baﬂlayan do¤um.
(b: Yardımla do¤um).
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Plasentanın atılması: Do¤um gerçekleﬂmiﬂ, Buza¤ı yere inmiﬂ, göbek kordonu
kopmuﬂtur. Rahim geri çekilir. “Son” denilen plasenta genellikle yavrulamadan
sonraki 12 saat içinde vücuttan atılır. Gerekti¤inde, plasentanın tıbbı yöntemle
atılmasını sa¤lamak üzere veterinere baﬂvurulabilir.

Do¤um Sonrası
Anaya yapılacak bakım
Buza¤ı dıﬂarı alınır alınmaz ananın aya¤a kaldırılması ve böylece uterusun
( kasılmaların sonunda sarf etti¤i güç nedeniyle) ters dönme riskinin azaltılması
tavsiye edilir. Her türden ikiz gebelik veya genital bölge çeperlerinin zedelenmesi
(yırtık) tehlikesini bertaraf etmek üzere yetiﬂtirici ine¤i elle muayene eder.
Yavrulama aynı zamanda yavru zarlarının atılmasını da kapsar; bunlar normalde
buza¤ının do¤masından birkaç saat sonra vücuttan atılırlar. ‹ne¤in buza¤ıyı
do¤urmasıyla onu besleyecek laktasyon da baﬂlar.

Buza¤ıya yapılacak bakım
Buza¤ı dıﬂarı çıkar çıkmaz burun deliklerindeki mukus temizlenerek solunum
yollarının açılması ve hayvanın düzenli ve iyi bir ﬂekilde soluk alıp vermesi
sa¤lanmalıdır (örne¤in bazen yavruyu arka ayaklarından tutarak kaldırmak iyi
gelebilir). Ayrıca, yavrunun gö¤süne masaj yapılması ve kuruyup ısınması ve
kalbindeki kas kitlelerini beslemekte yardımcı olmak için sıkıca friksiyon yapılması
(yataklık sapıyla ovma) tavsiye edilir (foto 27.2). Bazı ﬂartlarda, özellikle güç
do¤um durumunda, el altında solunum cihazlarının bulundurulması kesinlikle
gerekebilir.
Daha sonra buza¤ı anasının yanına getirilir (foto 27.3’ten 27.6’ya). Bu sırada,
ananın (özellikle genç diﬂilerin) beklenmedik tepkilerini engellemek için çok özel
bir dikkat gösterilmelidir. E¤er yavrulama bu iﬂe ayrılmıﬂ bir bölmede
gerçekleﬂmemiﬂse, genç anayla yavrusunu ayrı bir yere koyarak yetiﬂkin sı¤ırlardan
(ayaklarıyla yavruyu ezebilirler) ve di¤er yavrulardan (a¤ız sütü hırsızları) korumak
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yerinde olur. Do¤um sırasında veya hemen sonrasında siyah bir sıvı çıkmıﬂsa
veya yavrunun mukozası mavimsi renkteyse bunlar yavrunun do¤umda acı
çekmiﬂ oldu¤unun belirtileridir.

Foto 27.2: Buza¤ıya do¤umunda
yapılacak bakım: Bir lamba
yardımıyla ısıtma.

Foto 27.3: Yeni do¤muﬂ buza¤ı do¤umundan birkaç dakika sonra yavaﬂ yavaﬂ
gücünü toplar.
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Foto 27.4’ten 27.6’ya: Normal do¤um
ﬂartlarında (barınak içinde veya otlakta),
analar yeni do¤an yavrularıyla
hemen ilgilenir.

Göbek bakımı
Do¤um sonrası komplikasyonlarla geliﬂebilecek her türlü enfeksiyona karﬂı
göbek kısmının dezenfekte edilmesi çok önemlidir. Göbek kordonu yavrunun
ana karnındayken tek beslenme yoludur. Oysa, do¤um sonrasında, patojenlerin
yavruya bulaﬂabilecekleri bir geçide de dönüﬂebilir. ‹ﬂte bu sebeple, do¤umu
izleyen ilk dakikalarda göbek kordonuyla ilgilenmek son derece önemlidir:
Buza¤ıların % 5’i do¤umlarını izleyen ilk günlerde göbek yangısına yakalanır.
Bu türden enfeksiyonlar hayvanın hayati organlarına kadar ilerleyerek ciddi
komplikasyonlara yol açar (karaci¤er, idrar kesesi, vb.). Buza¤ının göbe¤ine
yapılacak bakım hijyenik ve temiz ﬂartlarda bir do¤umla baﬂlar. Yavrunun
göbe¤inin iyotlu bir çözeltiye batırılması ﬂiddetle tavsiye edilir. Bu türden etkili
ve pratik çözeltiler piyasada bulunabilir (yanlarında birer kapla).
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Kolostrum
Yeni do¤an buza¤ının kolostrumu içmesi hayvanın ilk haftalarının gidiﬂatını
belirleyen çok önemli bir aﬂamadır. Kolostrum buza¤ıya hayatının ilk günlerinde,
kendi antikorlarını oluﬂturuncaya kadar ba¤ıﬂıklık sa¤lar. Hiçbir antikor kanla
aktarılmadı¤ından, ananın ba¤ıﬂıklı¤ının yavruya aktarılması, yalnızca, do¤umu
izleyen ilk 24 saatte emilecek kolostrum ile mümkündür. Buza¤ının ba¤ırsa¤ı
immünoglobülinleri (büyük yapıdaki proteinler) yalnızca ilk birkaç saat süresince
emebilir. Bu nedenle, kolostrumun kalitesine ve miktarına çok dikkat edilmelidir.
Ayrıca, kolostrum yavruya, kalbi ve beyni için gerekli enerjiyi de sa¤lar. Yeni
do¤an buza¤ının ilk iki saat içinde en az 1,5 litre kolostrum alması ve 24 saat
için de aynı miktarı iki kez daha alması (toplam 4-6 lt) ﬂiddetle tavsiye edilir.
Kolostrum kalitesi ananın sa¤lık durumuna ba¤lıdır (parazitten arınmıﬂlık,
beslenme, oligoelementler, aﬂılar, vb.). ‹ne¤in sa¤lı¤ından emin olmak için bir
kolostrum kalitesi ölçeri (kolostrometre) kullanılması iyi olur (foto 27.7 ve 27.8).
Bu içine kolostrumun dolduruldu¤u bir deney kabıdır. ‹çine üç bölgeye ayrılmıﬂ
bir yo¤unluk ölçer (dansimetre) daldırılır:
Kırmızı bölge: Düﬂük kaliteli colostrum (baﬂka ineklerden alınmıﬂ kolostrum
verilmeli);
Sarı bölge: Orta kaliteli kolostrum;
Yeﬂil bölge: ‹yi kaliteli kolostrum.
Colostrum’un kalitesi kötüyse, yavruya önceden bir baﬂka inekten alınıp
dondurularak saklanmıﬂ kolostrum verilmelidir. Bu türden kolostrum 1-2 litrelik
ﬂiﬂelerde muhafaza edilmeli ve asla mikrodalga fırında çözdürülmemelidir (zira
bu yöntem antikorları imha eder). En iyisi dondurulmuﬂ kolostrumun 40 º C
derecede benmari yöntemiyle çözdürülmesidir.

Foto 27.7 ve 27.8: Kolostrum tartısı buza¤ıya verilen colostrum’un kalitesini
de¤erlendirmek için basit ve etkili bir alettir.
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28
Düﬂükler
Düﬂükler çok yönlü sorunlar yaratır. Ürünün (buza¤ının) kaybedilmesi veya
laktasyonun gecikmesi nedeniyle iﬂletmede ekonomik kayıplara yol açar. Di¤er
yandan, bu düﬂükler genellikle ciddi bulaﬂıcı hastalıkların (brucellose, Q ateﬂi,
klamidyoz, salmonella, vb.) sonucu meydana gelebildikleri gibi, baﬂka
hastalıkların da (BVD-MD) belirtisi olabilirler.

Neye düﬂük denir?
Düﬂük, gebelik sürecinde yaﬂayamayan ceninin dıﬂarı atılmasıdır. Pratikte
ise, bu, fötal büyüme evresinde gebeli¤in kesintiye u¤raması olup sı¤ırlarda
genellikle gebeli¤in 40. veya 50. günlerinde baﬂlar (bu dönem öncesindeki
düﬂüklere embriyonal ölüm, sonrasındaki düﬂüklere ölü do¤um denir).
Yasal tanım: Herhangi bir aﬂamadaki fötusun atılması, buza¤ının ölü do¤ması
veya do¤umu izleyen 48 saat içinde ölmesi düﬂük olarak de¤erlendirilir.

Ne yapılmalı?
Bir düﬂük olayı karﬂısında genellikle aﬂa¤ıdaki 4 önleme baﬂvurulması
tavsiye edilir.

Karantina (Ayırma)
Yetiﬂtiricinin düﬂük olayından sonra yapması gereken ilk ﬂey düﬂük yapan
ine¤i sürüden ayırmak ve düﬂürülen fötus veya fötusleri ve plasentayı, e¤er
mümkünse, alıp bir kenara koymaktır. Bu basit ilk refleks di¤er hayvanlara
hastalık bulaﬂması riskini azaltır.
Buna paralel olarak hayvanlara verilen suyun ve yemin kalitesi de kontrol
edilmelidir (iyi muhafaza edilmemiﬂ silaj, küflenme, yemlere kemirgenlerin
dadanmıﬂ olması, vb.).
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‹nek di¤er hayvanlardan ayrılmalı ve zemindeki yataklık imha edilmelidir. Ölü
do¤an buza¤ı ve plasentası, e¤er mümkünse, laboratuara gönderilerek ölü
do¤umun kayna¤ında herhangi bir enfeksiyonun olup olmadı¤ı araﬂtırılmalıdır.

Bilgilerin toplanması
Bunun amacı düﬂü¤ün do¤asını tanımlamak, klinik ve epidemiyolojik belirtileri
sıralamaktır: Düﬂü¤ün gebeli¤in hangi döneminde meydana geldi¤i, ilgili hayvan
grubu veya tipi, sürüye yeni hayvan katımları, vb. E¤er bu incelenen bir ilk düﬂük
de¤ilse di¤er düﬂüklerle ba¤lantılarının araﬂtırılması da gerekir.

Bildirim
Geviﬂ getiren evcil hayvanların (sı¤ır, koyun, keçi) yaptıkları düﬂüklerin
bildirilmesi zorunludur. Düﬂü¤ün yasal tanımı zaten oldukça geniﬂtir: “düﬂük
yapan veya düﬂük habercisi belirtiler gösteren ya da düﬂük sonrası belirtileri
taﬂıyan her türlü hayvan”, bunlara ölü do¤an buza¤ılar da eklenmiﬂtir (27 Mart
1990 tarihli bakanlık kararnamesi). Bu yasal önlemin kayna¤ı ve tıbbi açıklaması,
brusellozun gebelik sonunda düﬂüklere ve/veya erken do¤uma sebep olmasıdır.
E¤er hastalık gebeli¤in son günlerinde baﬂ gösterirse, do¤an buza¤ı ilk 48 saati
çıkaramaz.
Yetiﬂtirici bu durumda sa¤lık veterinerini uyararak onun kimi örnekler almasını
sa¤lamalıdır. Veterinerin bu ziyaretinin (iﬂletmeye gelmesi ve örnekler alması)
masraflarını, sa¤lık zabıtasının operasyonları çerçevesinde, veterinerlik
hizmetlerinin il müdürlü¤ü karﬂılar. Alınan örnekler laboratuara götürülerek bir
bruselloz vakası olup olmadı¤ı araﬂtırılır. Bu arada, veterinerin ﬂüpheleri dikkate
alınarak ek birtakım araﬂtırmaların yapılması da mümkündür (ve tavsiye edilir).
Bir düﬂü¤ün veya ölü do¤muﬂ bir buza¤ının kimliklendirilmesine (küpe takılması)
gerek yoktur. Buna karﬂılık, gebeli¤in 240. günün den sonra (8. ayından itibaren)
meydana gelen tüm düﬂükleri bildirmek ve bunu “düﬂük” veya “ölü do¤um” baﬂlıklı
bir yazıyla belgelendirmek zorunludur.

Laboratuar analizleri: bir veya birçok düﬂü¤ü nasıl
açıklı¤a kavuﬂturmalı?
Yetiﬂtirici veterineriyle iﬂbirli¤i yaparak örnekler alır ve düﬂü¤e yol açan patojenin
tespiti için bunları laboratuara gönderir. Ama münferit bir düﬂük vakasının tam
sebebini tespit etmek her zaman mümkün olmayabilir (patojen bir ajanın tespit
edilememesi ya da tersine birden fazla ajanın tespiti, vb.).
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Bu durumda hangi araﬂtırmalar yapılmalıdır? Düﬂü¤e yol açmıﬂ olabilecek bütün
hastalık ajanlarını tespit edebilecek tam bir “kit” önermek mümkün olmadı¤ı gibi
tavsiye de edilemez (yüksek maliyet ve kullanılmasının uzun bir süre gerektirmesi).
Yetiﬂtiricinin durumu veterineriyle birlikte inceleyerek laboratuarları yönlendirmesi
gerekir: Gebelik aﬂaması (tablo 28.1), epidemiyolojik durum, klinik belirtiler,
düﬂü¤ün ve plasentanın görünümü (foto 28.1 ve 28.2). Bazı sa¤lık koruma
grupmanlarıyla analiz laboratuarları birtakım standart fiﬂler önermektedir.
Sürü içinde dolaﬂan bir mikrobun tespiti için bazen di¤er inekler üzerinde de
analiz yapılması (kan alınması) gerekebilir.

Tablo 28.1: Anne karnındaki yaﬂına göre fötus boyu ve özellikleri
Gebeli¤in
aﬂaması

Boy

1. ay

En fazla 1 cm

Cornu uteri 4-5 cm

2. ay

1-7 cm

Cornu uteri 6-9 cm

3. ay

7-12 cm

Skrotum görülür, kornu
uteri 12 cm

4. ay

15-20 cm

2 kg

5. ay

20-40 cm

3 kg

Dudaklarda ve çenede
ilk tüylenme

6. ay

40-60 cm

4 kg

Gözlerde tüylenme

7. ay

Yaklaﬂık 75 cm

6 kg

Baﬂta, boynuz köklerinde ve
kuyruk ucunda tüylenme

8. ay

Yaklaﬂık 80 cm

12 kg

Sırtta tüylenme

9. ay

En fazla 85 cm

25 kg

Tüm vücutta tüylenme

10. ay

Yaklaﬂık 100 cm

40 kg

Do¤maya hazır

A¤›rl›k

182

Bilgiler

Foto 28.1: Otlakta bulunmuﬂ bir atık yavru

Foto 28.2: Yaklaﬂık 7
aylık bir atık

Foto 28.3: Yaklaﬂık 8 aylık ve
plasentasının içinde
bir atık fötus
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Sonuçların yorumlanması ve önlem
Laboratuar sonuçlarının alınması, epidemiyolojik durumun analizi ve ilgili
mikrobun saptanmasından sonra, yeni düﬂüklerin olmaması için, yetiﬂtiricinin
veterinerle (ve muhtemelen sa¤lık örgütleriyle) birlikte önlem ya da kontrol
araçlarının ne olacakları konusunu tartıﬂması gerekir.

Bir düﬂük olayı nasıl yönetilmeli?
Gebe ine¤in herhangi bir stresine, anlık bir yem sorununa, bir travmaya, bir
kazaya ba¤lı “münferit düﬂük” olayı ile bir hastalık ajanı kaynaklı olabilecek
“bir dizi düﬂük” olayını birbirinden ayırmak gerekir. Bu nedenle, aynı mevsimde
2 veya 3 düﬂük olayı görülmüﬂse, yetiﬂtiricinin veterineriyle birlikte durum
de¤erlendirmesi ve düﬂüklerin sebepleri hakkında daha derin bir araﬂtırma
yapması gerekir: Ek serolojik testler veya atık yavru ya da plasentalardan
alınacak örnekler üzerinde bakteriyolojik araﬂtırma yapılarak düﬂük nedeninin
tespiti.
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7
Sürünün
beslenmesi ve
sulanması

29 Eriﬂkin bireylerden
oluﬂan sürünün
beslenmesi
Hayvanları beslemenin amacı belli bir üretim performansının tutturulması ve
sa¤lıklarının iyi durumda muhafaza edilmesidir. Rasyonun belirlenmesi,
hazırlanması ve “yemli¤inin” takibi do¤ru yapıldı¤ında sürüde beslenmeye
ba¤lı hastalıkların önü alınmıﬂ olur.

Besin maddelerinin de¤erinin bilinmesi
Kötü muhafaza edilen yemler rasyonun iﬂtah açıcılı¤ını azaltır; istenen
düzeyde üretim gerçekleﬂmez, ardından bazı komplikasyonlar çıkabilir
(asetonemi, zayıflama, üreme sorunları). Yemlerin besin de¤erleri hakkında
do¤ru bilgiye sahip olunmaması sa¤lı¤ı tehlikeye sokacak besleme hatalarını
da beraberinde getirebilir (besin maddesi eksikli¤i, süt humması, ödem, vb.).
Yetiﬂtiricinin rasyonları belirlemesi için kaba yemin ve yo¤un yemin besin
de¤erlerini bilmesi gerekir. ‹ﬂletmede kullanılan belli baﬂlı kaba yemlerin
analizlerine dayanılması ve di¤er yemler için, iﬂletme teknisyenlerinin elindeki
bölgesel sonuçların kullanılması tavsiye edilir. ‹ﬂletmenin kendine ait veya
yerel referans de¤erlerin bulunmaması halinde, Inra 2004 ve 2007 besin
maddesi de¤erleri tablolarına baﬂvurulur.
Hayvanın yedi¤i yemin besin maddelerinin üretime katkısı yetiﬂtirici tarafından
bilinir ve yemler de zaten buna göre seçilir. Fabrikadan veya toptancıdan
hammadde veya konsantre yemler satın alındı¤ında, bunlar hakkındaki ilk
bilgiler teslimat sırasında verilen etiketin üzerindekilerdir (ne tip hayvanlara
verilebildi¤i, kimyasal bileﬂimi, muhtemel istenmeyen unsurlar). Satıcıdan
gıdanın besin de¤eri hakkında teknik bilgi istenmesi yerinde olur.
Yem maddelerinin muhafaza kalitesi bunların yenilebilirli¤ini, dolayısıyla da
rasyonu ve hayvan sa¤lı¤ını etkiler. Kuru maddesi % 40 altındaki nemli kaba
yemlerde pH de¤erinin ölçülmesi iyi bir göstergedir (pH < 4,0: mükemmel; pH
= 4,0-4,2: iyi). Silodaki yem yı¤ınının içine daldırıldıktan sonra elde kalan
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kokunun 3 dakika içinde kaybolması da iyiye iﬂarettir. Kuru kaba yemlerde ısı
yükselmesinin olmaması yanında, nem, keskin ve kötü koku bulunmaması da
iyi bir ﬂeydir.

Dengeli bir rasyonun belirlenmesi
Dengesiz bir rasyon hayvanları erkenden zayıflatabilir veya sindirilebilirli¤i
azaltabilir. Dengesiz rasyon hayvanların sa¤lı¤ını da bozabilir (alkaloz, ishal, süt
humması, pika*, vb.).
(*) Hayvanın yem niteli¤i olmayan toprak, sıva vb maddeleri yemesi (e.n.)
Hayvanların vücutlarını ayakta tutma (temel iﬂlevler), üretme (süt, et) ve gebelik
için de¤iﬂik ihtiyaçları olur. En iyi ve ekonomik düzeyde, hayvan besleme, bir
veya aynı özelliklere sahip (üretim, fizyolojik durum) birden fazla hayvana,
beklenen belli bir performansa ulaﬂmaları için, ihtiyaç duydukları her ﬂeyin
verilmesi demektir. Rasyon sa¤layaca¤ı enerji (UFL*/UFV**), protein (PDI; PDIN
= PDIE*** olacak ﬂekilde), mineraller ve vitaminler esas alınarak hazırlanır.
Rasyonun belli bir canlı a¤ırlıktaki, belli bir sindirim kapasitesindeki, belli bir
fizyolojik durumdaki ve performans beklentisi belli olan bir hayvanın hesaplanan
ihtiyaçlarını karﬂılayacak nitelik ve miktarda olması gerekir. Yetiﬂtirici, kendi
üretim stratejisine göre, de¤iﬂik ölçütlere uyan bir rasyon düzeyi seçer: Örne¤in
süt ine¤i için, gram cinsinden PDI/UFL olarak ifade edilen rasyon yo¤unlu¤u iyi
bir göstergedir.
Hayvanın ihtiyacından fazla beslenmesi ﬂunlara yol açar:
Fazla enerji ya¤lanmaya yol açar ve diﬂilerde üremeyi zora sokabilir;
Fazla protein ziyana yol açar, azotlu dıﬂkı miktarını artırır ve hayvanın
karaci¤eriyle böbreklerini yorar;
Fazla mineral ve vitamin ziyana ve bazen elementler arasında ters etkileﬂime
yol açar.
Hayvanın beklenen performansın gerektirdi¤inden az beslenmesi sonucun
yani verimin beklenenden az olması yanında ve ﬂunlara da yol açar:
Az enerji hayvanın tipine ve fizyolojik durumuna göre zayıflamaya ve üreme
zorluklarına neden olur;
Az protein rumenin iﬂleyiﬂini düﬂürebilir;
Az mineral ve vitamin sa¤lık sorunlarına neden olabilir.
Rasyonun içine her biri farklı besin özellikleri taﬂıyan ve bir arada hayvanın
günlük ihtiyacını karﬂılayan gıdalar girer. Tıpkı enerji ve azotta oldu¤u gibi,
hayvana günlük olarak mineralli ve vitaminli gıda verilerek beslenmesi mineral
ve vitamin bakımından tamamlanmalıdır. Tuz ve mineral içeren kaplar hayvanların
sürekli eriﬂebilecekleri ama su alanlarına uzak noktalarda bulundurulmalıdır.
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Kaba yemlerde azalma varsa, önce çeﬂitli kaba yemler bakımından eldeki stoklar
tespit edilmeli ve kapalı barınakta barındırma dönemi boyunca hayvan
kategorilerine göre verilecek rasyonların sayısı belirlenmelidir. Eksik olan kaba
yem tipine göre, hayvanların beslenme planları örne¤in aﬂa¤ıdaki noktalara
dikkat edilerek gözden geçirilir:
* Unité Fourragère lait (süt üretimi için 1 kg arpa danesi eﬂde¤eri enerji
** Unité Fourragère Viande (a¤ırlık artıﬂı için1kg arpa danesi eﬂde¤eri enerji
(e.n.)
*** Barsakta sindirilebilir protein miktarı(gram)(e.n.)
Süt ineklerine, baﬂlangıçta genç diﬂilere ayrılmıﬂ, besin de¤eri yüksek bir kaba
yemin verilmesi ve iﬂletmenin di¤er hayvanları içinse içine daha çok yo¤un yem
katılmıﬂ ot/saman kullanılması;
Bir hayvan kategorisinin kaba yem ihtiyacının bir kısmını karﬂılamak için bir
besin maddesinin (hammadde veya yo¤un yem) satın alınması.

Selülozu yüksek yemlere dikkat
ederek rasyonun hazırlanması
Ratsyonda kaba yem oranının düﬂük olması, aﬂırı ince kıyılmıﬂ ya da ö¤ütülmüﬂ
kaba yemlerr rumende asidozu tetikler.
Rumenin iyi çalıﬂması için, özellikle kaba yemlerin dıﬂ çeperlerini parçalamak
üzere geviﬂ getirilmesi önemlidir. Rasyonun uygun de¤erlerde tutulması ile
hayvanın sa¤lı¤ının iyi düzeyde muhafazası birbirine ba¤lıdır. Rasyonda kaba
yemlerin ve yo¤un yemlerin payı, yem da¤ıtım ﬂekli ve miktarı hayvanın davranıﬂı
üzerinde çok etkilidir.
Rasyonun selülozu büyük ölçüde kaba yemlerle sa¤lanır; bunların parçacıklarının
boyutu ve kimyasal bileﬂimi (brüt selüloz) geviﬂ getirmeyi kolaylaﬂtırır. Örne¤in:
silaj makinası geçirildikten sonra (1-2 cm) % 10 oranında orta boy parçacık
içeren ince kıyılmıﬂ bir mısır silajı
ilk biçimi baﬂak ba¤lama döneminde yapılan ot silajı, soldurma sonrası ya
kıyma iﬂlemine tabi tutulmuﬂ veya aynı dönemde veya biraz daha geç rulo haline
getirilmiﬂ ürün;
do¤al bir çayırda ilk biçimi yapılan çiçeklenme safhasındaki bu¤daygiller,
baklagiller veya bu¤daygil baklagil karıﬂımları.

188

Yatay helezonlu ve bıçaklı silo boﬂaltma makinaları genellikle kaba yemi yeniden
kesme iﬂlemine tabi tutar; bir taraftan rasyon komponentlerinin bir karıﬂtırıcı ile
karıﬂtırılmasını sa¤larken partiküllerin yaprak formuna getirilmesi gerçekleﬂir.
Parçacık yapısı bozulmuﬂ ve aﬂırı ince bir rasyodan kaçınmak için silo boﬂaltıcı
hızı azaltılmalı, bıçakların dönüﬂü veya rotasyonu en aza ayarlanmalı (yaklaﬂık
toplamda 2 dakika) ve gerekirse bıçaklar çıkarılmalıdır. Mısır silajı için, daha
kaba kıyılmıﬂ mısır hasat ederek (orta boy parçacık oranı en fazla % 17) önlem
alınabilir; orta boy parçacıkların oranı bu de¤erin üzerinde olursa yı¤ının
sıkıﬂtırılması yetersiz kalabilir.
Selüloz bakımından rasyon için önem taﬂıyan ya da selülozu hassas yapıda
olan yemlerin karıﬂtırıcıda aﬂırı karıﬂmalarını önlemek için, karıﬂtırıcıya önce
düﬂük selülozlu (konsantre komponentler, tahıllar ve protein kaynakları, küspeler)
ve yüksek selülozlu (saman, ilk biçimden ot) besin maddelerinin, daha sonra ot
ve mısır silajlarının, ardından pancarların ve sulu yemlerin konulması tercih
edilmelidir. Konsantre yemlerin karma yeme en son eklenmesi istenirse, çok
homojen bir yapıya kavuﬂması beklenmemelidir. Bu durumda homojenli¤i
sa¤laması için uzun süre karıﬂtırılması bu liflerin büyük ölçüde bozulmasına yol
açar.
Çiftlik yem maddelerinin kullanılması halinde (tahıllar, protein kaynakları), kaba
bir kıyma veya ezme iﬂlemi yeterlidir (parçacıkların % 50’den fazlası delikleri
1'er mm2 olan bir kalburun üzerinde kalır; bu da 6-8 parçaya bölünmüﬂ bir
bu¤day tanesine denk gelir). ‹nce ö¤ütme iﬂlemi, büyük miktarda var olan niﬂasta
ve azotun çok çabuk sindirilmesine ve rumende asit oranının yükselmesine yol
açar.

Ö¤ünlerin kinetik enerjisinin iyi düzeyde tutulması
Çok çabuk çözünebilen gıdalar rumendeki fermantasyon düzeyini en üst
noktaya yükseltir. Konsantre gıda bakımından zengin ö¤ünler, rasyonda yo¤un
yemlerin yüksek oranda tutulması rumende asidoza, abomasumun yer
de¤iﬂtirmesine yol açar.
Tam veya yarı-tam rasyon ﬂeklinde besleme hayvanın iyi bir vücut iﬂleyiﬂine
sahip olmasını sa¤lar. Hayvan her ö¤ünde hemen hemen eﬂit oranda karma
yem ve yo¤un yem yer. Yine de hayvanlar aniden yem yemeden kesilebilirler;
bunun nedenleri arasında, uzun saatler boyunca boﬂ bırakılmıﬂ yemlikler, yem
yeme alanının ilgili hayvan toplulu¤u için yetersiz kalması, rasyonda bulunan su
oranı yüksek karma yemlerin tüketiminde azalma (bunların yenilebilirlikleri 24
saatte oldukça azalır). E¤er hayvanlara günde bir ö¤ün yem veriliyorsa, yemlikteki
yem yı¤ınının ısısına elle bakılması (veya koklanması: keskin ve kötü koku) yem
miktarının ikiye bölünmesi kararını aldırabilir. Bu tür durumlarla daha çok ilk ve
sonbaharda karﬂılaﬂılır (sıcak ve nemli günler).
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Yo¤un yemin ayrıca da¤ıtıldı¤ı kuru karma yemli rasyolarda ve yo¤un yem oranı
yüksek bütün rasyonlarda, rumende fermantasyona ba¤lı yanmaları önlemek
için, yo¤un yem katkısı bir süt ine¤i için ö¤ün baﬂına 3,5 kg’ı geçmemelidir (bir
yaﬂındaki diﬂi için 1,5 kg/ö¤ün). Aksi takdirde pH düzeylerinde düzenli bir düﬂüﬂ
baﬂlar ve sonunda yem karmalarındaki selülozun çözülme iﬂlemi yavaﬂlar. Bu
durumda rumen aralıklarla çalıﬂır, hayvan daha az yer ve kendi metabolizma
ayarlarına baﬂvurur. Hayvanın metabolizma performansı düﬂebilir ve sa¤lı¤ı
bozulabilir.
Rasyonun içeri¤i rasyon kuru maddesinin % 20’sini geçecek ﬂekilde
de¤iﬂtirilecekse, bunun bir geçiﬂ süreciyle birlikte ve yapılacak de¤iﬂikli¤in miktar
ve nitelik derecesine göre artan veya azalan bir yavaﬂlıkta yapılması tavsiye
edilir. Örne¤in:
Küspeyi de¤iﬂtirmek için, haftada 2 kg yeni protein katkısının (her 3-4 günde
bir 1 kg);
Mısır silajını de¤iﬂtirmek için, birinci hafta
Bir rasyonda bir araya gelmemesi gereken eksiklikler tablo 29.1’de yer
almaktadır: “Bir eksikle idare edilebilir; iki eksikle ise sorunlar baﬂlar”.
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Tablo 29.1: Süt ineklerinin rasyonarında bir araya
gelmemesi gereken eksiklikler
Rasyon türü

Eksiklik tipi

Tam
rasyonlar

‹çinde 5 kg’ın üstünde KM cinsinden pancar bulunan
rasyon ‹çinde 6 kg’ın üstünde bu¤day, arpa veya tritikale
bulunan rasyon Niﬂasta varlı¤ı KM’nin % 30’undan fazla
rasyon Brüt selüloz varlı¤ı KM’nin % 17’sinden az rasyon
Konsantre yemlerin 3,5 kg/ö¤ünden fazla verilmesi
Çok ince kıyılmıﬂ ve ezilmiﬂ tahıllar veya protein
kaynakları Geçiﬂ karma yeminin bulunmaması
Kısıtlı miktarda da¤ıtılan karma yem rasyonu
( % 80 in altında tokluk oluﬂturma)

Mısır silajına
dayalı rasyonlar

Silolama aﬂamasında veya silajın boﬂaltılmasından
sonra çok ince silaj yem dokusu
Çok iri silaj (hayvanlar bunları ayıklar, daha az yer)
Karıﬂtırmayla parçalanan, ö¤ütülen, lifleri bozulan silaj
Pancar posası ve/veya yo¤un yemce zengin rasyon
(KM’nin % 30’undan fazla)

Ot/ot silajına
dayalı rasyonlar

Erken silaj yapma, rulolama, erken hasat edilmiﬂ ve
yeniden sürmüﬂ çayır ‹çeri¤inde 2/3 den fazlası tekrar
sürmüﬂ çayırdan elde edilmiﬂ otsu bitki rasyonu
Yo¤un yem zengini rasyon (KM’nin % 35’inden fazla)

Beslenme sonucunun belirtisi olan
ya¤lanmanın takibi
Zayıf bir inek yetiﬂtiricinin bekledi¤inden daha az süt üretir. Do¤um sırasında
ya¤lı olan bir inekse vücudundaki ya¤ rezervlerini daha hızlı kaybeder ve ketozis
riski taﬂır.
Hayvanın ya¤lanmasının gözlemlenmesi onun beslenme düzeyi hakkında bilgiler
verir. Genellikle 0’dan 5’e kadar notlardan oluﬂan bir not çizelgesi gözle görülen
ölçütler için notları belirler (ﬂekil 29.1). ‹nekler laktasyon dönemi baﬂında kendi
vücut rezervlerine baﬂvurmalarını gerektiren bazı yetersiz beslenme dönemleri
yaﬂarlar. Eksilen vücut rezervleri laktasyon dönemi boyunca veya dönemin
sonunda yerine konur. Ya¤lanma durumunun geliﬂiminin takibi beslenme düzeyinin
sürünün ihtiyaçlarına göre ayarlanmasına yardımcı olur.
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Süt ineklerinden Holﬂtayn ve Normandiya ırkları için bazı eriﬂilecek hedef e¤rileri
önerilmiﬂtir (ﬂekil 29.2). Normandiya ırkı ineklerde hedefler laktasyon sırasına
göre (ilk gebelik, birden fazla gebelik) de¤iﬂkendir. Holstein ırkı ineklerdeki üretim
düzeyi hedef e¤riyi etkiler. Hayvan potansiyelinin de¤erlendirilmesi gerekti¤inde,
bir Holstein ine¤i 3,7-4,0 kondisyon puanında do¤um yapmalı, asgari durum
düzeyi puanı 2,5 olmalıdır. 3,3-3,5 arasında kuruya çıkartılmalıdır ki aynı duruma
bir sonraki do¤umunda gelebilsin. Beslenme maliyetinin kontrol altında tutulması
halinde, bir Holstein ine¤i 3,3-3,5 kondisyon notunda yavrular, asgari kondisyon
düzeyi 2,5’tir, 3,0-3,2 arasında sütten kesilmelidir ki aynı kondisyona bir sonraki
do¤umunda gelebilsin.
Bir ine¤in do¤umda vücut kondisyonu ne kadar yüksek ise laktasyon dönemi
baﬂında o kadar çok süt üretir ve yine aynı dönemde sa¤lık sorunlarıyla o kadar
çok karﬂılaﬂır. Sütçü ırklarda, kuruya çıkartma dönemi boyunca, ineklerin 0,5’in
üzerinde vücut kondisyon puanı artıﬂı sa¤lamamaları gerekir, aksi takdirde meme
ödemi riski taﬂırlar.
Kuruya çıkma dönemi boyunca ise ineklerin kondisyon notlarının düﬂmemesi
gerekir ki yavrulama dönemine do¤ru sa¤lık sorunları yaﬂamasınlar (do¤umda
zorluklar, plasentanın atılamaması, vb.). Sürünün ya¤lanma durumunun kontrol
altında tutulması sa¤lı¤ının iyi durumda muhafazası için önemlidir.

ﬁekil 29.1: Kondisyon puanı 3 seviyesinde ya¤lanma durumu gösteren bir Normandiya ırkı inek.

Kaynak: Normandiya ırkı ineklerin ya¤lanma durumunu notlandırma çizelgesi
(Institut de l’élevage, chambre d’agriculture de Normandie, Féoga, 1995).
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ﬁekil 29.2: Normandiya ırkı ineklerin hedef lenen ya¤lanma durumu e¤rileri.
Kaynak: Normandiya ırkı ineklerin ya¤lanma durumu hedefleri ve yönetimi
(Institut de l’élevage, chambre d’agriculture de Normandie, Bovins Croissance,
Contrôle laitier, Féoga, 2001).
Di¤er not çizelgelerinin referansları:
-Siyah Alaca ırkı ineklerin ya¤lanma durumu not çizelgesi Institut de l’élevage, Inra,
EDE, 1984);
-Montbéliarde ırkı ineklerin ya¤lanma durumu not çizelgesi (Institut de l’élevage,
Bevifranc, 1989);
-Holstein ırkı genç süt ineklerinin ya¤lanma durumu (EDE, chambres d’agriculture
de Bretagne, Inra, Bovins Croissance, GIE Lait-Viande de Bretagne, 1995);
-Normandiya ırkı genç süt ineklerinin ya¤lanma durumunun notlandırılması ve kontrol
altında tutulması (Institut de l’élevage, chambres d’agriculture de Normandie, Bovins
Croissance, Contrôle laitier, Féoga, 2001).
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Genç sı¤ırların
beslenmesi
‹ﬂletmede yetiﬂtirilen buza¤ılar beslenme ﬂartlarına ve bunlardaki de¤iﬂimlere
karﬂı hassastırlar. Yetiﬂtiricinin çalıﬂma düzeni, buza¤ının büyümesini ve
sa¤lı¤ının iyi düzeyde tutulmasını güvence altına alacak ﬂekilde, en iyi ﬂekilde
beslenmesini hedeflemelidir. Bu konuda evrensel bir yöntem yoktur, uygulanacak
her yöntemin baﬂarıya ulaﬂması için kendine özgü kuralları vardır.
Vazgeçilmez bir unsur: Süt
Buza¤ının do¤umdan itibaren beslenmek, büyümek ve kendini savunmak
için kullanmasını bildi¤i tek besin kayna¤ı süttür. Buza¤ının emzirilme döneminin
amacı ona yüksek bir büyüme düzeyi sa¤lamak ve onu katı besinleri
de¤erlendirmeye alıﬂtırmaktır, çünkü böylece, sütten kesimde iyi bir büyüme
ve sa¤lık düzeyi yakalar. Sütle beslemeyi baﬂarmak enfeksiyona veya gıdaya
ba¤lı ishalleri önler ve solunum yolu hastalıkları riskini azaltır. “‹yi büyüyen bir
buza¤ı” kendini iyi savunur.
Do¤umun ardından buza¤ının ilk 3 saatinde 2 lt ve ilk 24 saatinde 4-5 lt
kolostrum (a¤ız sütü) tüketmesi gerekir. Kolostrumdaki antikorlar buza¤ının
ilk ba¤ıﬂıklık sistemi savunmasının aracıdır. Daha sonra, bir hafta boyunca,
buza¤ının ticari dolaﬂıma sunulmayan ilk 14 sa¤ımdan elde edilmiﬂ sütü (buna
“kolostrum” denir), günde iki ö¤ün olmak üzere, ö¤ün baﬂına 2-3 lt kadar
içmelidir.
Buza¤ının emzirilme planları ve sütün da¤ıtılma yöntemleri çeﬂitlilik gösterir.
Seçilen yöntemin kurallarına uyulması esastır (ö¤ünlerin sıklı¤ı ve hacmi,
sütün yo¤unlu¤u, sütün da¤ıtım saatleri ve sıcaklı¤ı).
Buza¤ıya inek sütü (tam süt) emziriliyorsa, süt ya¤ı içeri¤i bakımından
de¤iﬂikliklerden etkilenmemesi için, ona de¤iﬂik ineklerin sütlerinin bir karıﬂımı
verilmesi yerinde olur. Buza¤ılara da¤ıtılacak süt miktarları sütün ya¤lı madde
içeri¤ine ba¤lı olarak ayarlanır (tablo 30.1). Sütün suyla karıﬂtırılması tavsiye
edilmez zira sütün protein oranını düﬂürür ve sütün istenmeyen ﬂekilde
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kesilmesine yol açar. Sütün en iyi da¤ıtılma sıcaklı¤ı 40 º C olup, bu, abomasumdaki
enzim faaliyetini ve süt ya¤ının sindirimini kolaylaﬂtırır. Buza¤ının rahatsız
olmaması için bu sıcaklık düzeyinin her gün muhafaza edilmesi gerekir (özefagus
sfinkter refleksi). Buza¤ılara da¤ıtılacak süt miktarını sıkıca kontrol etmek için
bu iﬂin dereceli bir ölçekle yapılması gerekir, böylece, ishal gibi sindirim sorunlarının
önü alınmıﬂ olur. Buza¤ı do¤du¤unda abomasumun hacmi buza¤ı a¤ırlı¤ının %
5’ine eﬂittir. Tam süt günde 2 ö¤ün (tablo 30.3) ya da 3. haftadan itibaren haftada
6 ö¤ün olarak da¤ıtılabilir (tablo 30.3).
Tablo 30.1: Ya¤ içeri¤ine göre, ö¤ün baﬂına verilecek tam süt hacmi
Ö¤ün baﬂına süt hacmi (lt)

Ya¤ oranı (g/kg)

Ya¤ oranı %

4,0

40

01/04/00

3,5

44

04/04/13

3,0

48

04/08/13

Kaynak: Référentiel’den alınma tablo: élevage du veau, 2005, Institut de l’élevage,
chambres d’agriculture, Contrôle laitier, Bovins Croissance de Bretagne,
Basse-Normandie et Pays de la Loire, 51 p.

Tablo 30.2: Günde iki ö¤ün tam süt içirme planı (süt ya¤ı 44 g/kg veya % 4.4 )
Ö¤ün baﬂına
süt hacmi (lt)

Günlük ö¤ün sayısı

Ö¤ün baﬂına
süt miktarı (lt)

“Kolostrum”

1

2 sonra 3

Su

2

3-3,5

3

kuru ot

3

3,5

4

veya saman

4

3,5

5

5

3,5

6

6

3,5

7

3

8

2

9

2

1
2

7
8
9

Günde 2 kg’a
kadar istenildi¤i
kadar yo¤un yem

Kaynak: Référentiel’den alınma tablo: élevage du veau, 2005, Institut de l’élevage,
chambres d’agriculture, Contrôle laitier, Bovins Croissance de Bretagne,
Basse-Normandie et Pays de la Loire, 51 p.
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Tablo 30.2: Günde iki ö¤ün tam süt içirme planı (süt ya¤ı 44 g/kg veya % 4.4 )
Yaﬂ (hafta)

Günlük ö¤ün sayısı

Ö¤ün baﬂına
süt miktarı(lt)

1

“Kolostrum”

2

2

2

Su

2

3

3-8

Pelet ot

1 (Pazar günü sıfır)

5

Kaynak: Référentiel’den alınma tablo: élevage du veau, 2005, Institut de l’élevage,
chambres d’agriculture, Contrôle laitier, Bovins Croissance de Bretagne, BasseNormandie et Pays de la Loire, 51 p.

Süt ikame yemleri, % 17-18 ya¤lı madde içeren süt tozu ve % 21-21 oranında
protein içeren ve süt yerine geçebilen bir besindir. Bazılarında ya¤ı alınmıﬂ süt
tozu vardır ve sindirimleri tam sütünkini andırır. Di¤er bazı besinlerde ise süt
ikame yemleri içerir (lakto-serum, bitkisel proteinler, tahıllar, vb.) ve bunların
sindirimleri daha hızlıdır çünkü abomasumda pıhtılaﬂma olmaz. Bu ürünlerle süt
imal ederken çözdürme sıcaklı¤ı 45-60 º C derece olmalıdır. Hazırlanan sütler
günde iki veya bir ö¤ün olarak da¤ıtılır; kullanılan süt tozunun miktarı ö¤ün
baﬂına da¤ıtılan süt hacmine uyarlanır. Ölçmek için bir araca ihtiyaç vardır (tartı,
doz ölçücü). Süt tozu kutusu etiketinde yer alan kullanma talimatına tam
uyulmalıdır. Bu konuda tablo 30.4’te birtakım örnekler verilmiﬂtir. Hazırlanmıﬂﬂ
sütün ve/veya tam sütün bir da¤ıtıcıyla otomatik da¤ıtımı mümkündür. Ö¤ünlerin
sık olması ishal risklerini azaltır. Buna paralel olarak, solunum sistemi sorunlarının
artmaması için, buza¤ı gruplarının büyüklü¤ü ve barınma ﬂartları kontrol altında
tutulmalıdır.
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Tablo 30.4: Günde 2 veya bir ö¤ün imal edilmiﬂ süt emzirme planı
Günde 2 ö¤ün

Yaﬂ (hafta)

Günlük
Süt tozu Süt/ö¤ün
ö¤ün
ö¤ün (g) hacmi (lt)
sayısı
2

Kolostrum 2 sonra 3

Yaﬂ
(hafta)

Günlük
ö¤ün
sayısı

Süt tozu Süt/ö¤ün
ö¤ün (g) hacmi (lt)

2

Kolostrum 2 sonra 3

1

2

430

3,5

2

2

500

4

3

2

500

4

4

2

500

4

5

2

500

4

6

2

375

3

7

2

250

2

8

2

250

2

9

Su,
kuru ot
veya
saman
Günde
2 kg’a kadar
istenildi¤i
kadar
yo¤un yem

1

700

1

800

4

1

900

4,5

1

900

4,5

1

900

4,5

1

800

4

1

600

3

1

400

2

3,5

* 1 lt içilecek süt = 125 gr süt tozu + 875 gr su
** 1 lt içilecek süt = 200 gr süt tozu + 800 gr su
Kaynak: Référentiel’den alınma tablo: élevage du veau, 2005, Institut de l’élevage,
chambres d’agriculture, Contrôle laitier, Bovins Croissance de Bretagne, BasseNormandie et Pays de la Loire, 51 p.
Tam süt ve süt ikame yemleri veya satıﬂa sunulamayan ilk sa¤ım sütü ya da
laktik maya eklenerek ekﬂitilmiﬂ tam süt kullanımı gibi di¤er uygulamaların da
kendilerine özgü kuralları vardır. Bu kurallara uyulmakla buza¤ılarda iyi bir
büyüme ve iyi bir sa¤lık düzeyi tutturulur.
Buza¤ıların sütün hazırlanması ve da¤ıtılması sırasında duydukları gürültüler
özefagus sfinkterinin iyi çalıﬂmasını sa¤lar. Emzirilen buza¤ıların sindirimini
bozmamak için, özellikle çok sayıda iﬂçinin çalıﬂtı¤ı iﬂletmelerde, bu iﬂin her gün
aynı ﬂekilde yapılmasına dikkat edilmelidir.

Katı gıdalara ve suya her zaman
eriﬂim sa¤lanmalı
Buza¤ının rumeni do¤ar do¤maz çalıﬂmaz. Bunun emzirme sırasında geliﬂmesi
sa¤lanmalıdır ki sütten kesimde buza¤ı, kaba yem ve yo¤un yem yiyerek süt
içme döneminde oldu¤u kadar büyüyebilsin ve kendini savunabilsin.
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Emzirmeyle birlikte ve 2. haftalık yaﬂtan itibaren, buza¤ılara istedikleri kadar
su ve katı gıda da¤ıtılmalıdır. Baﬂlangıçta yavru yo¤un yemden az yer, ama 45 hafta boyunca verilirse tüketimini günde 500 gr’a kadar çıkarır. Emzirme
döneminin sonunda, buza¤ı günlük 2 kg katı gıda tüketmelidir ki sütten kesilebilsin.
Yo¤un yem ve lifli kaba yem (kuru ot, saman) rumeni hacim ve iﬂleyiﬂ bakımından
(papilla geliﬂimini teﬂvik) geliﬂtirir. Katı gıdalar buza¤ıya ne kadar erken verilirse
sütten kesime geçiﬂ o kadar kolaylaﬂır.
Sütten kesimden 6. aya kadar, yo¤un yemin miktarı kaba yemin türüne ve
buza¤ıların yaﬂlarına göre ayarlanır: Kuru kaba yem örnekleri (tablo 30.5). Sulu
kaba yemler e¤er iyi muhafaza edilmiﬂlerse verilmelidir (3-4 aylık yaﬂa kadar
%30 veya daha fazla KM içeren ot silajı, %35 ve daha fazla KM içeren rulo ot
ve %30 ve daha fazla KM içeren mısır silajı her zaman önlerinde bulundurulmalı,
daha sonra 5-6 aylık yaﬂta gereksinimlerini karﬂılayacak oranda verilmelidir ).
Tablo 30.5: Sütten kesim sonrası yemleme örnekleri
‹stedikleri kadar iyi
muhafaza edilmiﬂ,
besin de¤eri yüksek
ilk biçimden bu¤daygil
veya baklagil kuru otu

Kaba yem

‹stedikleri kadar iyi muhafaza
edilmiﬂ tahıl samanı

Konsantre
gıda

Sütten
kesimden 3. aya

2,5 kg

2 kg

4. ay

3 kg

2,5 kg

5.-6. aylar

3,5 kg

3 kg

Kaynak: Référentiel’den alınma tablo: élevage du veau, 2005, Institut de l’élevage,
chambres d’agriculture, Contrôle laitier, Bovins Croissance de Bretagne,
Basse-Normandie et Pays de la Loire, 51 p.
Emzirme döneminde ve sütten kesme sonrasında buza¤ılara verilen yo¤un
yemin içeri¤i 1 UFL/kg brüt ve 115 g PDI/kg brüttür. Piyasadaki yem granüle
(4-5 mm) veya “parça” formundadır. Buza¤ıya yönelik bir çiftlik yemi, örne¤in,
% 75 oranında kabaca ezilmiﬂ veya parçalanmıﬂ tahıl, % 22 oranında soya
küspesi ve % 3 oranında vitamin ön karma içerir. % 68 oranında tahıl, % 29
oranında endüstriyel kolza küspesi ve % 3 oranında vitamin ön karma içeren bir
yemle de aynı performans sa¤lanabilir. Yem, kapanlı yemlikte (her buza¤ı için
1 yer) veya (dibi yerden 15 cm yüksek) kovayla da¤ıtılırsa buza¤ılar için rahat
eriﬂim sa¤lanmıﬂ olur.
Kaba yem buza¤ılara parmaklıklı yemlikte (yerden 70 cm yüksek) veya yemlik
içinde verilir. Kuru kaba yem eksildikçe tamamlanmalıdır. Parmaklıklı yemlik
birkaç hayvanın bir arada rahat eriﬂebilece¤i ve baﬂka bir amaçla kullanılmayan
(suluk, yatma, geçit) bir yere konulmalıdır.
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‹çme suyu buza¤ı için gereklidir ve rumen içinde fermantasyona katkı sa¤lar.
Emzirilen buza¤ı günde 1-3 lt, sütten kesimde 7 lt ve 6. ayında 18 lt su tüketir.

Uyulacak hijyen ve gözlem ﬂartları
‹lk haftalarında buza¤ılar ortamdaki mikroplara karﬂı daha hassastırlar. Hasta
buza¤ılardan sa¤lamlarına hastalık bulaﬂmaması için, en fazla ilk 8 haftalık yaﬂa
kadar buza¤ıların ayrı ayrı bölmelerde yetiﬂtirilmesi tavsiye edilir (foto 30.1).
Emzirilme dönemi sonu ve sütten kesim sonrası için, daha sonra, ortak bölmelerde
bir araya getirilebilirler. Buza¤ıların sa¤lı¤ını tehdit eden mikroorganizmaların
ço¤almasının önlenmesi için, süt içirmede kullanılan kapların her kullanımın
ardından temiz suyla durulanması ve iki kullanım arasında kurumaya bırakılması
(kovaların ters çevrilmesi) gerekir.

Foto 30.1: Aydınlık ve havadar bir yavru bakım evi buza¤ıların sa¤lıklı olmalarını
sa¤lar, iﬂçilerin çalıﬂmasını ve hayvanların takibini kolaylaﬂtırır.
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Buza¤ılara yem verilmesinde bir aksama oldu¤unda veya verilen yemler iﬂtah
açıcılıktan uzak olduklarında (küf, salyaya ba¤lı fermantasyon, tüketilmemiﬂ
bayat yem birikmesi) hemen kaba yem ve yo¤un yem tüketimlerini azaltırlar.
Buza¤ılara verilecek yo¤un yem kuru bir yerde saklanmalıdır. Bunların kirlenerek
veya nemlenerek bozulan kısımları atılmalıdır.
Buza¤ılara verilecek kuru ot veya saman (yem veya yataklık) nemden
korunmalıdır. Kötü kokan veya küflenmiﬂ kuru kaba yem buza¤ılara verilmemelidir.
Sulu kaba yem (silaj) kullanıldı¤ında, hayvanların yemedikleri kısım, yenisi
konulmadan, her gün, yemliklerden veya kovalardan toplanmalıdır.
Buza¤ılara verilecek su temiz olmalı, e¤er su kabı veya kovası kirlenmiﬂse
yıkanıp taze suyla doldurulmalıdır.
Buza¤ılara verilecek yemlerin miktarı ve kalitesi düzenli olmalıdır. Yemin
çevresindeki hayvanların davranıﬂları da yapılan uygulama hatalarının
düzeltilmesini sa¤lar: örne¤in hayvanların yemlikteki besin için birbiriyle yarıﬂması
(yetersiz yem miktarı, yemlikte veya ızgaralı ot yemli¤inde yer yetersizli¤i, vb.),
bir yemin az tüketilmesi (besinin muhafaza kalitesi, nemli ve kötü kokulu maddelerin
varlı¤ı, yeni yeme geçiﬂ süresinin kısalı¤ı, vb.).
Dıﬂkıların kıvamı ve rengi buza¤ının sindirim kalitesinin göstergeleridir.
Buza¤ının yem yemeyi keserek büyümesinin gecikmesi veya zayıflamasının
önlenmesi için her türlü tedbir alınmalıdır.
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Kolostrum: Buza¤ının sa¤lı¤ı için en önemli besin
Kolostrum, buza¤ının do¤masından hemen sonra anasından ilk sa¤ılan
süttür. Antikorlar veya immünoglobülinler bakımından zengindir. Buza¤ı
bunu içerek kendisini çevredeki bakterilere ve virüslere karﬂı koruyan pasif
bir ba¤ıﬂıklıktan yararlanır. Ana inek kendi savunma araçlarını böylece
yavrusuna aktarır. Kolostrum’un sa¤ladı¤ı ba¤ıﬂıklık, yerini, yavaﬂ yavaﬂ,
buza¤ının yaﬂam ortamında var olan patojen ajanlarla karﬂılaﬂtıkça
kendili¤inden geliﬂtirdi¤i bir ba¤ıﬂıklık sistemine bırakır.
Antikor bakımından en zengin süt do¤umun ardından ilk sa¤ılan süttür.
Sütün antikor içeri¤i hızla düﬂer ve 48 saatin sonunda % 10’lara kadar
geriler. Antikorlar buza¤ının ba¤ırsaklarında emilir. Bu emilme gücü de hızla
düﬂer, 12 saatin sonunda yarı yarıya düﬂerken, 24 saatin ardından fark
edilemeyecek oranlara iner. Buza¤ının do¤umundan 6 saat sonra verilen
kolostrum ba¤ıﬂıklık sa¤lama gücünün 2/4’ünü çoktan kaybetmiﬂtir.
1 litre kaliteli kolostrum’un 60 gr’ın üzerinde immünoglobülin içermesi gerekir.
Kolostrumun kalitesi hayvandan hayvana çok de¤iﬂir. ‹lk kez do¤um yapmıﬂ
genç diﬂilerde kolostrum genellikle düﬂük zenginliktedir ve hastalık geçirmiﬂ
ineklerde (meme enfeksiyonu, metritis, vb.) daha da fakirdir. Sürünün
ineklerinin kolostrumlarının kalitesi hakkında bir ﬂüphe varsa, sütler bir
kolostrum ölçerle test edilmelidir. ‹yi bir kolostrum için, sütten kesilmiﬂ ine¤in
ihtiyaçlarına uygun dengeli bir beslenme sa¤lanmalıdır (enerji, proteinler,
mineraller ve vitaminler).
Bir inekten alınan kolostrum kendi yavrusu olmayan baﬂka bir buza¤ıya
verilebilir. Dolayısıyla, yavrulama dönemi baﬂında, kötü kaliteli kolostrumları
veya do¤um kazalarını dengelemek üzere, plastik ﬂiﬂeler (0,5-1,5 lt) içinde
– 18 º C derecede dondurulmuﬂ bir kolostrum stoku bulundurulması yerinde
olur. Dondurulmuﬂ kolostrum özel olarak 45 º C sıcaklı¤ı geçmeyecek
benmari usulüyle çözdürülmelidir. ‹kame kolostrum da mevcuttur ve iﬂletmede
kaliteli kolostrum eksikli¤i baﬂ gösterdi¤inde kullanılabilir. Dıﬂarıdan satın
alınan bu kolostrum o iﬂletmeye özgü de¤ildir ve etkisi daha zayif olabilir.
Yine de hiç olmamasından iyidir.
Buza¤ı do¤duktan sonraki en fazla birkaç saatin içinde 1,5-2 lt kolostrum
içmelidir. Kolostrumun hızla buza¤ılara da¤ıtılması zor oluyorsa,
paratüberküloz vakaları hariç, yeni do¤an buza¤ıların ilk saatlerinde analarıyla
baﬂ baﬂa bırakılmalı faydalıdır. Anadan sa¤ılan ilk kolostrum sonraki 2-3
gün boyunca buza¤ılara ö¤ün olarak verilmek üzere muhafaza edilir.
Kolostrum yavrunun ba¤ırsaklarında mekanik bir iﬂlev görerek yutmuﬂ
olabilece¤i mikroplara karﬂı bir bariyer oluﬂturur.
Daha sonra, buza¤ı kolostrumu (ilk 14 sa¤ımdan elde edilen süt) sütlü veya
tam sütlü bir beslenmeye geçmeden önce tüketir. Bu durum en az 3 gün
sürdürülmelidir. Kolostrum tüketimi klasik olarak buza¤ının yaﬂamının birinci
haftası boyunca sürer. Kolostrum so¤ukta muhafaza edilip ilk hafta sonrası
da tüketilebilir. Sütün tankta muhafazası sayesinde, ya¤lı madde ve proteinli
madde içeri¤i bakımından düzenli bir kolostrum karıﬂımı elde edilir.
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Hayvanlar için
içme suyunun
kalitesi
Su hayat için vazgeçilmez önem taﬂır, tüm canlı varlıkların temel ve baﬂlıca
ihtiyacıdır. Hayvanlara kötü kaliteli su verilmesi onların performanslarını
düﬂürür, hatta bazen enfeksiyon hastalıklarına yol açar (salmonellose, listeriozis,
vb.). Su verilmesi bir su kısıntısı döneminin ardından geliyorsa, hayvanlarda
intra vasküler hemoliz veya su koli¤i denilen kolikler görülebilir. Yani hayvanlara
daima yeterli miktarda ve iyi kalitede su verilmelidir.

Hayvanın su ihtiyacı
Sı¤ırın iki su kayna¤ı vardır: içti¤i normal su ve temel rasyonunun içerdi¤i
su (tablo 31.1). Süt veren bir inek günde yaklaﬂık 120 litre su tüketir. Hava
sıcaklı¤ı 15 º C dereceyi geçince, vücut ısısını ayarlamak için içilen su miktarı
da artar. Yedikleri rasyonun kuru maddesine ba¤lı olarak, inekler günde 2-6
kere su içerler. Bir inek bir kerede 25 litreden fazla su içebilir.
Vücuttan atılan sulara gelince, bunlar süt (1 lt süt = 870 gr su), idrar (günde
10-15 litre), dıﬂkı (günde 30-50 litre) ve dıﬂ sıcaklı¤a ba¤lı olarak solunumla
çıkarılan su buharıdır.
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Tablo 31.1: 15 º C derecelik ortam sıcaklı¤ında 650 kg’lık bir
ine¤in su ihtiyacı
Kaba
yem tipi

Kab
Sütten
yemin KM kesilmiﬂ
içeri¤i (%) inek

Laktasyondaki inek (kg süt)
10

20

30

‹nek ve gün baﬂına lt
Taze ot

15

5

10

20

30

Do¤rudan ot silajı

20

10

10

20

30

Kuru mısır silajıı

40

30

45

50

80

Kuru ot rasyonu + silaj

60

40

75

80

100

Kuru ot rasyonu

90

50

85

90

110

‹çme suyunun kalitesine ba¤lı riskler
Suyun kalitesi hem hayvanların sa¤lı¤ını hem de ürünlerinin sa¤lık kalitesini
etkiler. ‹çme suyu hastalık ve parazit taﬂıyıcısı olabilir. Ayrıca suda, geviﬂ getiren
hayvanların insanlara göre daha iyi tahammül ettikleri nitratlar ve sülfatlar gibi
kimyasallar veya metal elementler ve böcek öldürücüler bulunabilir; bu sonuncular
hayvanlarda bir rahatsızlık yaratmasa da hayvan ürünlerinde bulunmaları istenmez.
Biyolojik riskler esas olarak kısa veya orta vadeli risklerdir: Bunlar bakteriler,
virüsler ya da parazitler olabilir (tablo 31.2). Suyla taﬂınan bakteri çeﬂitleri çoktur
ve hastalıklara yol açabilirler (bruselloz, salmonella, listerioz, vb.). Bakterilerin
kayna¤ı hayvanların ba¤ırsak florası (E. Koli, enterokoklar, vb.) veya topraktaki
mikrobik faaliyet ya da su kanallarının kirlenmesi (sülfit parçalayan anaerobik
bakteriler ya da bazı koliformlar) olabilir.
Parazit riskleri esas olarak yüzey sularına ba¤lıdır. Enfeksiyon yaratan parazitler
derinden çıkarılan sularda de¤il (kuyu, artezyen), otlakların nemli bölgelerinde
yo¤unlaﬂır. Virüsler de derinden çıkarılan sularla yayılmazlar.
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Tablo 31.2: Biyolojik risklerin baﬂlıca etmenleri
Bakteri riski etmenleri
Clostridium,
Bacillus anthracis,
Erysipelothrix,
Mycobacterium
Leptospira,
Salmonella, Listeria,
Brucella, E. coli

Virüs riski etmenleri

Parazit riski etmenleri

ﬁap hastalı¤ı yapan
Picornavirus
Rotavirus
Coronavirus

Helmintler (büyük
yaprak kelebekleri,
paramfistomlar*…)
Protozoal enterokolit
(kriptosporidium…)

Kimyasal riskler, biyolojik risklerin tersine, do¤anın kaza sonucu kirlenmesinin
dıﬂında, organizmada yavaﬂ bir birikmeyle orta ve uzun vadeli olan risklerdir.
Çocukların yaﬂadı¤ı riskleri dikkate almak üzere, içme suyundaki azami nitrat
miktarı 50 mg/lt olarak kabul edilmiﬂtir. Buza¤ıların enzim sistemleri daha etkili
oldu¤undan, insan için tehlikeli sayılacak miktarda nitrat içeren sularla karıﬂtırılarak
imal edilen sütleri içebilmektedirler. Ergin hayvanlara gelince, onlar, kaba yem
rasyonlarıyla birlikte daha da yüksek miktarlarda nitrat alabilmektedir. Anlaﬂıldı¤ı
kadarıyla, 200 mg/lt’den az nitrat miktarları geviﬂ getiren hayvanlara zarar
vermemektedir. Di¤er elementler konusunda, kronik zehirlenme süreci tam
bilinmemekle birlikte, iﬂletme hayvanlarının ömürlerinin kısalı¤ı dolayısıyla,
buza¤ılarda zehirlenmenin etkisi sanılanın altındadır.
Ayrıca, sı¤ırların içme suyunun düﬂük kalitede olmasına ba¤lı bir sa¤lık sorunun
yerinde tespit edilmesi zordur.

Suyun analizi
Suyun kalitesinin kontrolü için düzenli olarak, en az yılda bir kere analiz edilmesi
gerekir. Yapılacak analiz suyu hem bakteriyolojik hem de kimyasal yönden
inceler. Bakteriyolojik analizde amaç suda hastalık taﬂıyan ajanların araﬂtırılması
de¤il, o suyun kirli oldu¤unu “gösteren” ajanların tespitidir. Bu türden mikroplar
suda çok sayıda mevcutsa, hastalık yapıcı bakterilerin bulunma olasılı¤ı da artar.
Referans laboratuarlar de¤iﬂik parametreler içeren veya içermeyen çeﬂitli tipte
analizler önerir. ‹htiyaca veya karﬂılaﬂılan soruna göre, iﬂe basit analizlerle
baﬂlayıp (Escherichia coli, enterococcus faecalis) total mikrop (streptococcus
feacalis, toplam koliform bakteriler ve ısıya dirençliler) ve pH analizleriyle
tamamlanabilir. Su örne¤i laboratuara gönderilmeden önce, laboratuara ne
miktarda su örne¤ine ihtiyacı oldu¤u sorulmalıdır.
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Çıkarılan suyun iyi kalitede oldu¤unun bildirilmesi için bir örnek alma protokolüne
uyulmalıdır:
Analizleri yapacak laboratuardan içine su örneklerinin konulaca¤ı steril kaplar
edinilmeli;
Eller yıkanmalı;
Musluk alevle dezenfekte edilmeli (örne¤in kaynak makinesiyle);
Su 3-5 dakika akıtılmalı;
Kap açılır açılmaz suyla doldurulup hızla kapatılmalı;
‹çine buz ﬂiﬂeleri konulmuﬂ bir buz kutusunda, so¤ukta (4 º C) muhafaza edilen
su örne¤i hızla laboratuara gönderilmelidir.

Bir su analizinin yorumlanması
Günümüzde temiz suyun özellikleri Avrupa Birli¤i’nin 825/2004 sayılı
yönetmeli¤inde tanımlanmıﬂtır. Buna göre:
Temiz su: Benzer kalitede temiz deniz suyu ve tatlı sudur;
Temiz deniz suyu: ‹çinde mikroorganizmalar, zararlı maddeler, gıda maddeleri
üzerinde do¤rudan veya dolaylı olarak etki edecek miktarda zehirli deniz
planktonları barındırmayan deniz suyu veya do¤al, yapay ya da arıtılmıﬂ tuzlu
sudur.
Bu tanıma uygun olarak, sütle temas eden malzemelerin temizlenmesi,
dezenfeksiyonu ve durulanması için kullanılan suya temiz denilebilmesi için,
e¤er özel bir ﬂekilde çıkarılıyor veya getiriliyorsa, o suyun mikroorganizmalar ve
sütün sa¤lık kalitesi üzerinde do¤rudan veya dolaylı olarak etki edecek miktarda
zararlı maddeler barındırmaması gerekir. Oysa sı¤ırların içecekleri suda aranan
de¤erleri belirten hiçbir yönetmelik mevcut de¤ildir. Analiz sonuçlarının
yorumlanması Avrupa Birli¤i standartlarına göre yapılır (tablo 31.3).
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Tablo 31.3: Analiz sonucu örne¤i
Talep sahibi:
Kaynak:
‹ﬂlenmiﬂ mi?
Örne¤in alınma tarihi:
Örne¤in ulaﬂma tarihi:
Örne¤in analiz tarihi:

Bay Dupont Jean
Kuyu
Evet
23/02/2008
24/02/2008
24/02/2008
Avrupa standartları
Sonuçlar
(azami)
0
0
5
0

Bakteriyolojik analizler
Escherichia coli
Enterococcus feacalis
Mililitrede toplam mikrop
24 saat boyunca 37 º C
72 saat boyunca 20 º C

10
47

10
100

100 mililitrede Streptococcus feacalis
(D grubu) (48 saat boyunca 37 º C)

2

Yok

100 mililitrede toplam koliform
(24 saat boyunca 37 º C)

10

Yok

100 mililitrede ısıya dirençli koliform
(24 saat boyunca 44 º C)

0

Yok

20 mililitrede sulfit parçalayan
anaerobik bakteriler
(48 saat boyunca 37 º C)

0

Yok

Bulanık
54

50
0,10
0,20
12-14
6,50-8,50
250
5
1
0,5
10-15
200-800
250
0,3
0,05

Kimyasal analizler
Görüntü
Nitratlar (mg/lt)
Nitritler (mg/lt)
Toplam demir (mg/lt)
Fransız derecesine göre toplam sertlik
20 º C derecede pH
Sülfatlar (mg/lt)
Organik maddeler (mg/lt)
Bakır (mg/lt)
Amonyak (mg/lt)
Fransız derecesine göre tam alcalimétrique titre
Konductivite (microsiemens/cm)
Klorürler (mg/lt)
Serbest klorürler (mg/lt)
Manganez
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1,8
12
6,4

0,04

Su analizi protokolü
1. Hazırlık
• Analizleri yapacak
laboratuardan alınacak steril
ﬂiﬂeler kullanınız.
• Özel araﬂtırmalar konusunda
laboratuara danıﬂın.
• Uygun malzeme kullanın:
- Steril ﬂiﬂe,
- Kaynak makinesi,
- Buz kutusu.
• Normalde kullandı¤ınız su kayna¤ına en yakın
yerden örnek alın; ortalama bir debiyle suyu
önce 5 dakika akıtın.
• Ellerinizi yıkayın ve muslu¤u temizleyin.
2. Örnek alma
• Steril kabı yalnızca
suyu doldurma anında
açın.
• Kabın tıkacını elinizde
baﬂ aﬂa¤ı, herhangi bir
yere koymadan tutun.
• Kaynak makinesinin
meﬂalesini
söndürmeden ve
muslu¤a yakın tutarak
suyu doldurun.
• Kabı kapatmadan
önce “boynunu” aleve
tutun.
3. Örnek alma sonu
• Toplanan örnekler 10 º C derecelik
sıcaklı¤ın altında muhafaza
edilmeli.
• Tüm bakteriyolojik analizler
örne¤in alınmasının üzerinden 8
saat geçmeden en fazla 24 saat
içinde yapılmalıdır.
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Su kayna¤ının korunması
Bir kuyuya ya da artezyene mikrop bulaﬂması esas olarak toprak yüzeyinin
birkaç metre altında gerçekleﬂir. Mikroplar suyun boruya aktarıldı¤ı noktaya
yakın bir yerden gelir. Bu riskin kontrol altında tutulması için alınacak pek çok
tedbir olabilir:
Suyun boruya aktarıldı¤ı noktanın çevresine bir koruma alanı yapın: bu alan
tercihen çitle çevrilmeli, alana ot ekilmeli ve bakımı yapılmalı. Bu alanın yakınına
hiçbir yabani ot öldürücü iﬂlem yapılmamalı ve gübre atılmamalıdır.
Suyun aktarıldı¤ı borunun ve boru baﬂının su sızdırmazlı¤ından emin olun:
boru baﬂı yükseltilmiﬂ, kapatılmıﬂ ve bir yalıtkanla (kil) sıvanmıﬂ olmalı. Borunun
yüksek kısmının (suyu aktarma baﬂının öncesi) su sızdırmazlı¤ı ya kuyu borularını
birbirine su sızdırmaz bir contayla ba¤layarak ya da suyu aktaran borunun
çevresine çimento sıvanarak sa¤lanmalıdır.
Bir su kayna¤ı oluﬂturulurken bunun gübreler, su sızdıran çukurlar, hayvanların
geçiﬂ noktaları ya da konutların münferit tuvaletleri gibi potansiyel mikrop
barındırıcı noktalardan uzakta olmasına dikkat edilmelidir.
Ayrıca çıkan suyun boruya aktarılması daima riskli bölgelerin yukarısında
gerçekleﬂtirilmelidir.
‹çme suyu boruya aktarıldıktan sonra ya da su sayacı seviyesinde de kirlenebilir.
Kimi mikrop bulaﬂıkları boruların içinde ya da hayvanların yalaklarında bizzat
hayvanlar tarafından yaratılabilir. Bir suyun kalitesini güvence altına almak için
su yalaklarının ve çeﬂitli su noktalarının düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

Mümkün olan iﬂlemler
Hem bakteriyolojik bulaﬂıklar (klorlama, Ultraviyole kullanımı, vb.) veya kimyasal
sorunlar (nitrattan arındırma, yumuﬂatma, demir bileﬂiklerinden arındırma, vb.)
için günümüzde suyu iﬂleme tabi tutacak pek çok çözüm yolu bulunuyor. Böyle
bir aygıtın devreye sokulması kararı, sudaki kirlenmenin türüne ve ciddiyetine,
su ihtiyacına, bir su da¤ıtım ﬂebekesinin bulunup bulunmamasına ve tabii ki
maliyete ba¤lı olarak alınabilir.
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