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BÖLÜM 11 

 

MANDALARDA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ 

 

11.1.Süt verimi 

 Mandanı sütünün içerikleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

 

Tablo 11.1. Manda sütü içeriği (Naydenova L., 1993) 

 

 Manda sütünün kuru madde oranı en yüksektir. Doğumdan sonra ve kuruya çıkma 

dönemindedir. Manda sütünün kıymetini yüksek yağ oranı ve süt ürünlerinin yüksek 

kalorili olmasındandır. Mineral bakımından çok zengindir. Vitamin ve mikro elementler 

gibi maddelerce de zengindir. 

 Ġnek ve manda sütünün tipik bileĢimi aĢağıda verilmiĢtir. (Chantalakhana ve 

Falvey; 1999) 

Tablo 11.2. Manda ve inek sütü bileşimi (Naydenova L.1993) 

 Ġnek (Bos taurus) Manda(Bubalus Bubalis) 

Toplam kuru madde % 13 16,3 

Yağ % 4,3 7,9 

Protein % 3,6 4,2 

Laktoz % 4,8 9,0 

Takoferol  mg/gr  % 0,31 0,33 

Kolesterol mg/gr 3,14 0,65 

Kalsiyum mg/100gr 165,00 264 

Fosfor mg/100gr 213 208 

Magnezyum  mg/100gr 23 307 

Potasyum  mg/100gr 185 107 

Sodyum  mg/100gr 73 65 

Vitamin A  karoten içeren IU 30,3  33 

Vitamin C mg/100gr 1,9 6,7 
 (Chantalak hana ve Falvey‟e atfen Thomaz C.S; Handbook of Dairy Buffalo prod. M.S.Hogberg; O.Lınd ,2004). De Laval International AB, Tumba, 

Sweeden, 2004) 
11.1.1.Süt verimini etkileyen faktörler 

  

Mandaların süt verimi ancak yavrularına bakacak kadar çok düĢüktür. Verimin en 

yükseği Bulgaristan koĢullarında 5,349 lt olmuĢtur. Ġtalya‟da, Pakistan‟da, Hindistan‟da 

benzer düzeyde rekrtmen bireyler kaydedilmiĢtir. Murrah gibi daha verimli mandalar ile 

çiftleĢtirilmiĢ 3. ve 4. kuĢakların süt verimi daha yüksektir ve yavrularına daha iyi 

bakabilirler.Mandanın genetik özelliği ne kadar verimli cinsten olursa olsun eğer kötü 

Ģartlarda bakılırsa hiçbir zaman netice elde edilemez.  

 

ÇEġĠT     SU  KURU 

MADDE 

PROTEĠN      YAĞ KAZEĠN ALBUMĠN 

GLOBĠN 

LAKTOZ 

Manda  82,7 17,50 4,2 7,7 3,5 0,5 4,7 

Ġnek 87,6 12,40 3,5 3,4 3,0 0,5 4,6 

Koyun 83,9 18,50 5,7 7,2 4,5 0,1 4,6 

Keçi 86,9 13,40 3,6 4,3 3,0 1,2 4,5 
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1-Meme 

  

Sütün oluĢumunda süt bezlerinde birçok fizyolojik ve biyolojik geliĢmeler oluĢur. 

Süt bezleri kan damarları, lif, lenf, yağ bezlerinden oluĢur. Sağımdan sonra memenin 

hacmi küçülür. Az verimli memeler daha çok etçildir. Verimli olanlar ise daha fazla 

hücre bezi oluĢur. Sütlü mandaların memeleri torba biçimdedir.  

 

2-Memenin Ģekli ve büyüklüğü 
  

Genelde mandalara günde bir defa sağım yapılır. Memenin büyüklüğü ve Ģekli 

önemlidir. Memeler karın bölgesine normal biçimde tutunmalıdır ve sarkık olmalıdır. 

Makine için sağımda yeterli büyüklükte ve yerden 45 cm yüksekte olmalıdır. Meme 

uçları birbirinden yeterli mesafede ve silindir biçiminde olmalıdır. 

  

3-Süt oluĢumu ve Ayrılması 

 Süt oluĢumu birçok biyolojik faktöre bağlıdır. Süt verimi “Nöro-Hormonal sistem” 

tarafından kontrol edilir. Süt verimi birçok bulunduğu çevre Ģartlarından etkilenir. Süt 

memenin kan damarlarında oluĢur. Laktasyon döneminde kan dolaĢımı artar ve damarlar 

geniĢler. Sağım esnasında kan dolaĢımı sağım öncesine göre birkaç defa artar. 

 Süt üretimi memenin “alveol” yapılarında gerçekleĢir. Süt bezleri gebelik 

esnasında tamamen geliĢir. Doğumdan sonra süt üretimi baĢlar. Gebelik esnasından 

laktasyon dönemine kadar progesteron tarafından bastırılır. Emme ve masaj esnasında 

refleks yolu ile hipofizin ön kısmından süt indirme(oksitosin) hormon ayrılır. Bunun 

sonucunda alveoller sütü bırakır. Sinir sisteminin uyarılmasında dıĢ faktörler çok 

önemlidir. Bu faktörler süt verimini arttırabilir ve azaltabilir. (hor ve yumuĢak davranma 

gibi) Süt veriminde dıĢ faktörler çok önemlidir. Yabancı bir kimse tarafından sağılması, 

kötü beslenme, elveriĢsiz Ģartlar, süt verimini negatif etkiler. Sağıma hazırlık önemlidir. 

Memenin ılık su ile yıkanması, kurutulması, nazik olarak yeterince masaj yapılması 

gerekir. Bunlar yapılmaz ise kötü neticeler elde edileblir.  

 

4-Süt oluĢumu ve Süt bezlerinden ayrılması 

 

 Süt bezlerinin süt üretmeye baĢlamasına laktasyon denir. Laktasyonun baĢlaması 

ve bitiĢi arasında süt verimi miktarı değiĢiklik gösterir. Genel olarak yükselmesi ve sonra 

azalması söz konusudur.  

 Yükselme doğumun 1. ve birkaç haftasına özgüdür. Günlük sağım maksimuma 

ulaĢır. 4. ve 6. haftalarda sabit bir seviyeye geçer. Daha sonra azalma dönemi baĢlar. 

Sütün yükselmesi azalması birçok iç ve dıĢ etkenlere bağlıdır. 
 Laktasyon süresi her manda ırkına göre farklıdır. Yüksek verimli manda ırkları yeni doğuma 

kadar süt verirler. Bu sürede normalde gebeliğini 9. ve 10. aylarda süt verimini keserler. Eğer bu olmaz 

ise doğumuna 50–60 gün kala yemini ve suyunu azaltarak bütün üretiminin durdurulmasına yardımcı 

olunmalıdır. Bu iĢlem doğumuna kadar dinlenebilmesi için gereklidir. 

 

11.1.2.Süt Verimini Etkileyen Diğer Faktörler 

1-Irk 

Süt veriminde en önemli faktör genetik içerik bir baĢka deyiĢle ırktır. Süt verimi 

bireyin anadan ve babadan taĢıdığı genlere bağlıdır. Bu genler hayvanın büyümesinde 

yetiĢmesinde dıĢ Ģartlara karĢı değiĢim ve oluĢumda büyük rol oynamaktadır. Her 



 172 

hayvanın genotipi onun maksimum fiziki verimliliğine bir ön belirtisidir. Çiftçinin 

önemli olarak bilmesi gereken konulardan biri hayvanın anasından ve babasından taĢıdığı 

genlerin onların verimlerini belirlediği hususudur. Yalnız bu da yeterli olmayıp yeterli 

Ģartlarda bakılıp beslenmesi gerekir. 

 

2-Nitelikli damızlık seçimi 

 

Yüksek verimli manda elde edebilmemiz için önce anne ve babanın 

verimliliklerine bakmalıyız. Klasik seleksiyon süreci “iyi ile iyi” olur anlayıĢını 

gerektirir. Günümüzde seleksiyon bu prensip üzerine kurulmuĢtur. 

Doğal olarak ana ve babaları yavrularına süt verim genlerini geçirirler. Aynı 

Ģartlarda aynı verimliliği olan mandalar aynı cins boğalar ile çiftleĢtirildiğinde 

nesillerinin verimliliği geniĢ sınırlar içinde yayılır. Ebeveynleri yüksek verimli olanların, 

yavruları genotipik kombinasyon içeriğine göre verimli olmayabilir ya da tersi 

görülebilir. Çünkü yavru geçmiĢ ebeveynlerinden ana ve babasıdan genler taĢır. 

 

Daha Ġyi Sağılabilirlik Ġçin YetiĢtirme 

 

 Süt sığırları için asılardan daha büyük süt sarnıcı daha küçük meme baĢı boyutları, 

daha hızlı süt akıĢı için seleksiyon yapılmıĢtır. Ayrıca Avrupa da geliĢmiĢ sağım 

otomasyon sistemlerine uygun daha çok sayıda sağıma uygunluk yönünden seleksiyon 

söz konusu iken yeni Zelenda ve Avustralya da merada otlama nedeniyle daha çok sütü 

depolayan daha az sayıda sağımı gerektiren yönde seleksiyon söz konusu olmuĢtur. 

(Knıght 2001) Mandalarda ise mesela Hindistan da daha makinelı sağım niteliklerinden 

ziyade sütçülük özellikleri bakımından seleksiyon söz konusu olabilmiĢtir. Bunların yanı 

sıra suni tohumlamanın manda üretiminde henüz süt sığırı ölçeğinde yer bulamaması 

mandalardaki genetik iyileĢtirme sürecinde sığır ölçeğinde bir uygulamayı mümkün 

kılmamıĢtır. 

 

AĢağıda bulunan Bulgaristan Ģartlarında bir örneği incelemek bu konuda bir fikir 

verecektir. 

 

Tablo 11.3. Yavruların, anaların verimliliklerine bağlılıkları (Naydenova L., 1993 

Gelir 

seviyesi 

Grup Çiftlerin 

sayısı 

Ana (süt 

verimi 

kg) 

Ana 

(yağ 

oranı)  

Kızı (süt 

verimi) 

Kızı (yağ 

oranı) 

Çok 

verimli 

   I        232        1848     7,70         1669    7,60 

Orta 

verimli 

  II        232     1346     7,73   1526      7,64 

Az verimli   III        231     1026    7,69   1495    7,66 

 

Seleksiyon ile islah iĢleminin temel hedefi genetik özellikleri istenen yöne 

çevirmektedir. Bu arzu edilen genlerin çoğalması ve sıklaĢtırılması ile elde edilir. Bu 

süreçte damızlık hayvan seçimi çok önemlidir. Önemli olan Ģartlardan biri seleksiyonun 

isabetli yapılması seçilen bireylerin yüksek verimlilik özelliklerini taĢımasıdır. Genel 

olarak sürüden damızlık olarak en iyi verimli olanı seçilir. Ancak bu gelecekte verimli 
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olacağının garantisi değildir. Önemli olan bireyde ana ve babadan gelen genlerin iyi 

kombinasyonda birleĢtirilerek ortalama daha verimli yapılar elde edilmesidir. 

Süt sığırlarında uzun süreli sistematik ırk geliĢtirme seleksiyon programları ile 

hem erkek ve hem diĢi bireylerin çeĢitli hususlar bakımından en iyileri seçilerek bu 

günkü ırklar oluĢmasına karĢılık mandalarda köy koĢullarında böyle bir iĢlem 

uygulanamamıĢtır. Bu yüzdendir ki ilk buzağılamanın 24–30 ayda olduğu 12–13 aylık 

buzağılama aralığına sahip 300 günde 7–8 ton % 4 yağ % 3,5 protein içeren 60–90 gün 

kuru dönem uzunluğu olan süt sığırcılığı ile süt üretme potansiyeli henüz mandalarda (bu 

yönde bir çalıĢma olmadığından yoktur.) Mesela mandalarda ilk buzağılama yaĢı 40-60 

aydır (Ganguli, 1981). Bu potansiyeli geliĢtirilebilir. Söz gelimi Akdeniz mandaları ve 

bataklık Mandaları Hindistan‟a göre daha erken yaĢta buzağılar (Rao ve Nagarcenkar, 

1977) Pakistan Nilli-Ravi mandalarında buzağılama aralığı 15-18 ay, kuru dönem 

uzunluğu 90-150 gün, Hindistan Murrahlarda bu değer 60-200 gün olmuĢtur (Wahid, 

1973). 

Bu ırklarda ortalama laktasyon süresi ise 252-274 gün olmuĢtur. Bu sonucu olarak 

mandaların verimli ömrü toplam ömrünün % 39‟u iken bu değere süt sığırlarında % 

52‟dir. (Ganguli, 1981). Aynı çalıĢmada Mandaların Hindistan ve Pakistan da % 80‟inin 

Haziran-Aralık arasında buzağıladığı sonuçta yaz aylarında süt üretiminin azaldığı 

belirtilmektedir. Bu durumun sıcaklık stresi ya da o dönemde yeĢil yem azlığından ileri 

geldiği de ifade edilmektedir. Mandaların daha siyah vucut rengi ter bezlerinin 

yoğunluğunun azlığı daha kalın deri yapısının aĢırı sıcak ve kuru havalarda manda 

dayanma gücünü azalttığı belirtilmektedir. Ancak mandaların bu koĢullarda hayatta 

kalabilmek için su içine girip serinleme biçiminde davranıĢ geliĢtirdikleri 

belirtilmektedir. AĢırı sıcak ve soğuk koĢullarda süt ve döl verimi olumsuz etkilenir. 

Ġklimin yanı sıra yetersiz besleme ve yönetimde verimli oluĢu etkiler. 

Mandalar birden çok vasıf için yetiĢtirildiğinden birden çok vasfın birbiri ile 

negetif ya da pozitif iliĢkili olduğuna göre bir vasıf için geliĢme sağlanırken diğer vasıf 

da geliĢecek ya da gerileyecektir. Hayvanların ölçülen verimleri doğum yaĢı, mevsimi, 

vücut ağırlığı gibi faktörlerden etkilendiğinden en iyi damızlığı seçerken bu faktörlerin 

etkisini dikkate alan istatistik metotları kullanarak seçim yapılmalıdır. 

 AĢağıdaki tablo farklı laktasyon süresi,laktasyon sırası ve sağılan gün sayısındaki 

verimleri ortak bir temele göre karĢılaĢtırmak için kullanılabilir. 

 

Tablo 11.4. Mandalarda Kısmi Verimleri 305 Günlük Süt Verime Çevirme Eşitlikleri 

(Naydenova L., 1993 
Gün Birinci Metot 

1.lak. 2.lak. 3.lak. 4.lak. 

90(X3) Y=2.01 X3 Y=2.47X3 Y=2.48X3 Y=2.36X3 

120(X4) Y=1.63X4 Y=1.98X4 Y=1.89X4 Y=1.82X4 

                               Ġkinci Metot 

90(X3) Y=1.64X3+597.5 Y=1.96X3+384.9 Y=1.65X3+667.2 Y=1.42X3+765.6 

120(X4) Y=1.44X4+444.8 Y=1.55X4+326.4 Y=1.13X4+796.1 Y=1,42X4+765,6 

                                   Üçüncü Metot 

90(X3) Y=1.68X3+577.6 Y=1.74X3+5474 Y=1.57X3+729.4 Y=1.38X3+655.0 

120(X4) Y=1.38X4+485.8 Y=1.38X4+494.3 Y=1.18X4+743.1 Y=1.20X4+655 
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Mandalarda Kayıt Tutma 

 

 Manda yetiĢtiricisinin sürü yenileme hayvanı olarak kendi sürüsündeki gençlerden 

seçme yerine pazardan hayvan almasının birçok mahsuru vardır. Öncelikle kendi 

sürüsünden gençlerle sürü yenileme yapabilmesi için iyi bir kayıt sistemi olmalıdır. Bu 

Ģekilde hem hastalıkların yayılmasının önüne geçilir hem de sürü sahibi sürüsündeki 

hayvanların niteliklerini bilerek geleceğe yönelik daha isabetli kararlar alabilir. Ayrıca 

bakıcı ve hayvanlar birbirine aĢina olacağından makineli sağım vb. süreçlerde sevk ve 

idare bakımından kolaylık sağlanır. Mizaç sorunları rol oynamamıĢ olur. Seleksiyon 

sürecinde yüksek gebe kalma oranı sağım kolaylığı, uysal mizaç yüksek süt verimi gibi 

özellikler için seçim yapılır. Kayıt tutulduğunda düzenli aralıklarla kontrol verimleri 

kaydedilmeli uluslar arası Hayvan Kayıt Komitesi (ICAR‟ın) standartlarına uyulmalıdır. 

ICAR kuralları sürüdeki tüm mandaların kaydedilmesini ayda bir verim kontrolü 

yapılmasını laktasyon süresinin 270-310 gün olmasını laktasyon veriminin iki ardıĢık test 

ortalamasının bu testler arası süre ile çarpılarak elde edilen değerlerin birbirine eklenmesi 

Ģeklinde hesabını öngörmektedir. 

 

Ġtalya Da Manda Ġle Ġlgili Genetik ĠyileĢtirme Amaçlı Yapılanma 

 

 Ġtalya da manda üreticileri Milli Manda YetiĢtiriciler Birliği (Associazione 

Nazionale Allevatori Specie Bufalina= ANASB) içeriğinde yapılanmıĢtır. Bu süreçte 

(ANASB mandalarda soy kütüğü yönetimi ve genetik geliĢtirme sürecinden sorumludur. 

 Ġtalya da 3000 sürüde 320000 manda bulunmakta. Manda populasyonu büyüme 

oranı yıllık % 14‟tür. ANASB 40.000 sağılan hayvanla soy kütüğü bilgilerini aylık süt 

kontrol verimlerini toplamaktadır. Ġtalya da 270 günde % 8.40 yağlı % 4.7‟li proteinli 

ortalama 2469 kg süt verir. Manda için soy kütüğü çalıĢmaları bakanlık denetiminde 

1980‟de oluĢturulmuĢ olup 2000 yılına kadar Ġtalya YetiĢtiriciler Birliği (AIA) tarafından 

yürütülmüĢtür. 2000‟den sonra Ġtalyan Tarım Bakanlığı soy kütüğü denetimini ANASB‟a 

devretmiĢtir. Aynı yıl Ġtalya Mandaları Ġtalyan Akdeniz (Mediterranean) adı ile resmi 

hüküm altına alınmıĢ tescil edilmiĢtir.  Ġtalyan Akdeniz dıĢı mandalarının baĢlıca 

karekteristiği verim niteliği süt, yağı, protein, tip değerlendirme puanı, pedigrisi ve 

genetik ındex değeri kanıtlanmıĢ kayıt altına alınmıĢ olmasıdır. Mevcut durumda ülkesel 

düzeyde soy kütüğü kaydı tutulan tek dünya ülkesi Ġtalya dır.Ġtalya da en iyi doğrusal 

sapmasız öngörü (BLUP) yöntemi (Hayvan Modeli) ile mandaların damızlık değeri kg 

Mozerella Peynir Üretimi üzerinden değerlendirilerek seleksiyon yapılmaktadır. Aynı 

süreç erkek bireylerde döl kontrolü ile yapılmaktadır. 
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Şekil 11.1. İtalya ’da sığır ve manda üretiminde kayıt sistemi 

 
Ġtalya Manda Üretilcileri Birliği (ANASB)’In Faaliyetleri 

 

Temel Faaliyetleri 

- Soy kütüğü yönetimi 

- Genetik iyileĢtirme süreci 

- Tip değerlendirme sergiler 

- Ġl birliklerine hizmet 

- Suni tohumlama merkezlerine hizmet 

 

ANASB GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠ 

- Ġtalya mandacılığının basımı Ġtalya ve dünyaya dağıtımı 

- “La Bufala Ġtalia, dergisinin yayımı,  

- Uluslar arası projelere katılmak 

 

ANASB SOY KÜTÜĞÜ FAALĠYETLERĠ 

 

- Manda yetiĢtiricilerinin kayıt iĢlevleri 

- Pedigri veri yönetimi 

- Yıllık istatistikler yayınlama 

- Genolojik sertifikasyon 

- Boğa, Boğa eĢleri için DNA 

- Döl kontrolü kızları için DNA testi 

- DiĢi mandalar genetik indexi 

- Boğalar için genetik indexi 
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Ġtalyan Manda Seleksiyon Ġndexi 

 

BLUP = Hayvan Modeli ile 

PKM = Kg Mozzarella üretimi 

PKM= [Süt *[3.5(% Prot) + 1.23(% yağ) – 0.88]/8100)]] 

 

PKM : Bir verim indeksi olup kilo olarak Mozarella peynir üretimi miktarını açıklar. 

 ANASB (Ġtalya Manda Üreticiler Birliği ) Ġtalya Tarım Bakanlığı denetiminde 

kayıt için yönlendirilmiĢ olan Ġtalya YetiĢtirici Birlikleri 2000 yılına kadarki laktasyon 

kayıtlarını kullanarak (Bu tarihten sonra kayıtlar ANASB‟ca tutuldu) verim kayıtları 

sonuçlarını her yıl istatistikler halinde yayınlamaktadır. Bu istatistiklerdeki verilerden 

yararlanan özel suni tohumlama kuruluĢları elde ettikleri nitelikli boğaların spermalarını 

pazarlamaktadır. 

 

        
(a)                                                              (b) 

(c) 

Resim 11.1. İtalya ‘da araştırma enstitüsünde Akdeniz mandaları (Barile, 2005) 
Kaynak: Borghese. A., 2005, Bufallo production and research, FAO Reu. Tech. Ser. 67. 

  

Ġtalya ölçeğinde bunlardan biri olan COFA 40000 kayıtlı diĢi içinden üst % 1‟lik dilimi 

manda boğa arası olarak belirlemiĢtir. Bu maksatla seçilen 400 boğa arasından doğanlar 

içinden (10) genç boğa adayı seçilmiĢtir. Bu seçimde en az 3 generasyon bilgisi olan 

meme yapısı, sağım hızı, ayak yapısı vb. morfolojik nitelikleri genetik uzmanınca 

onaylanan bireyler esas alınmıĢtır. Neticede bu (10) boğa adayı döl kontrolüne alınmıĢtır. 

Daha sonra bu (10( un içinden en az(3) PKM için Top (En üst nitelik) listesine 

alınmaktadır. Artık bu boğalar aktif S.T boğaları olarak iĢlev görmekte bu sistem belli 

aralıklarla tüm üretici ağını kapsayacak Ģekilde geniĢletilmekle tekrarlanmaktadır. 
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Şekil 11.2. İtalya ’da boğa seçimi 

 
COFA isimli (AB) ce yetkilendirilen protokol no (ITO1) Avrupa daki tek manda semeni üreten İtalya 

Suni Tohumlama Kuruluşu İtalyan Mandaları için uyguladığı döl kontrolü ve boğa üretim seleksiyon 

şeması. 

 

NOT : ANASB : İtalyan Manda Yetiştiriciler Birliği 

COFA: İtalyada manda için özel suni tohumlama kurumu 

AIA: 2000 yılına kadar manda için verim kontrol kayıtlarını tutan kurum (2000‟den sonra kayıtlar 

ANASB‟ca tutuldu). 

 

3-Mandanın yavrulama dönemi 

 

Yavrulama dönemindeki mandanın süt verimi dünyanın her tarafında iklim 

Ģartlarına bağlıdır. Bulgaristan‟da yapılan araĢtırmalara göre mandaların yavrulama 

dönemi büyük ölçüde ilkbahar ve yaz mevsiminde Nisan-Eylül döneminde %74,3 

düzeyinde oluĢmaktadır. Kalan 6 ayda ise %25,7 yavrulama görülür. Mayıs ayından 

Ağustos ayına kadar (4 ayda) %56,9 yavrulama gerçekleĢir. DeğiĢik genotiplerdeki 

mandaların yavrulama dönemi farklıdır. (Tablo 3) 

Tablo 11.5. Bulgaristan’da mevsimlere göre değişik genotipteki mandaların 

malaklama düzeyi(Naydenova L. ve ark., 1993) 

 

 

Dönemler 

 

      Bulgaristan 

mandası 

 

 

                Murrah 

 

               Kırma 

Yavrulama 

sayısı 

Genel 

oran 

Yavrulama 

sayısı 

Genel 

oran 

Yavrulama 

sayısı 

Genel 

oran 

KıĢ        48       18,1        23     26,7      234      21,74 

Bahar       102       30,4        23     26,7      415      30,9 

Yaz       170       30,9        25     29,1      432      32,1 

Sonbahar        76       20,6         15     17,5      264      19,6 
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Tablo 11.6. Bu dönemlere ilişkin Bulgaristan koşullarında saf ve Murrah melezlerinde 

elde edilen süt verimleri aşağıdaki gibi oluşmuştur; (Naydenova L. ve ark., 1993) 

MEVSĠMLER                                    MANDA TÜRLERĠ 

 Bulgaristan mandası            Murrah                          

Kırma 

KIġ           1465              2037              1731 

BAHAR           1449              1911              1648 

YAZ           1320              1872              1639 

SONBAHAR           1322              1989              1668 

Bir genelleme yapıldığında; sonbahar, kıĢ, ve ilkbaharda yavrulayan mandalardan 

daha fazla ve daha ucuz süt elde edilmektedir. 

        

4-Çevresel faktörler 
 

Manda sütünün miktarı ve kalitesi o hayvanın beslenmesi ile ilgilidir. Yetersiz 

beslendiği takdirde mandanın bünyesinde bulunan rezervler devreye girmektedir. Belli 

bir süre sonra rezervlerde tükendiğinde sütün miktarı azalmaktadır. Mandanın yemindeki 

besin değerinin yüksek veya düĢük olması da sütün miktarını belirler. Süt miktarının 

fazla olması için yemlerdeki proteinin yüksekliği yağlara göre daha önemlidir.  

 

 

5-Havanın Sıcaklık Derecesi Süt Verimini Etkiler 

 

Alınan süt miktarında iklim Ģartlarının büyük etkisi vardır. En önemli etkenlerden 

biride havanın sıcaklığıdır. Havanın çok sıcak ve soğuk olması sütün miktarını olumsuz 

etkilemekte. Bu nedenle kıĢ mevsiminde ahırların sıcaklık ortalaması normal olmalıdır. 

Yaz mevsimlerinde ise mandalar serbest olarak su kenarlarında ( göl, nehir, baraj ) 

bırakılmalıdır. 

Normalin altında olan düĢük sıcaklıklarda, mandanın vücut sıcaklığını koruması 

amacı ile süt veriminin düĢmemesi için yem miktarının arttırılması gerekmektedir. Bu 

Ģekilde vücut enerjisini yiyeceklerden almaktadır. Fakat bununda bir sınırı vardır. 

Sıcaklık yemlerle sağlanan katkının kapasitesini aĢarsa bir süre sonra süt verimi 

azalmaya baĢlar. 

En sıcak yaz aylarında ise mandanın vücut ısısı yükselmekte, yem tüketimi 

azalmakta ve dolayısı ile süt verimi de azalır. Bu nedenle sıcak yaz aylarında mandaların 

su kenarlarında olmaları çok önemlidir.  

 

6-Mandanın YaĢının Süt Verimine Olan Etkisi   
 

Hayvanların yaĢının süt verimine olan etkisi ilk malaklama yaĢı ve uzun ömürlülük 

gibi iki gösterge ile belirlenir.  

Yapılan araĢtırmalara göre erken yavrulama daha uygundur. Çünkü bu hayvanlar 

daha çok süt vermektedir. Geç yavrulayan mandalar ise daha az süt verir. YaĢla birlikte 

malakların büyümesi ve geliĢimde çok önemlidir. Genel olarak 380-400kg ağırlığına 

ulaĢmıĢ bireyler ilk yavrulamaya uygundur. Bunun gerçekleĢmesi de iki yaĢa ulaĢmıĢ 

mandalarda olur.  
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7-Manda Sütünün Yerini BaĢka Hayvanların Sütü nü kullanmak 

 

 Yavru malakların emdiği anne sütü baĢka hayvanların sütü ile de değiĢtirilebilir. 

Bu durum yavrunun geliĢmesini engellemez. Bu süt değiĢimi karlılık açısından yapılır. 

 DiĢi yavru malakların doğumdan 24 aya kadar günlük 600gr süt almaları gerekir. 

  0–4 aylık     -600 gr    13-18aylık   -700 gr 

  5–12 aylık   -650 gr   19-24aylık   -400 gr     

 

11.2.Manda Sütü 

 

Dünya süt üretiminin %5‟i mandalardan gelir.1982 itibariyle 30,7 milyon ton olan 

dünya manda sütü üretimi 1992‟de 45,3 milyon tona çıkmıĢtır. Bu rakamlar son 10 yılda 

%3,8 yıllık artıĢı belirtir. Bu miktarın %95‟i Asya‟da üretilir. Dünyanın en büyük manda 

süt üreticisi olan Hindistan 1982‟de 20 milyon ton olan süt üretimini yılda 3,3 büyüme ile 

29,3 milyon tona çıkartmıĢtır. 

Manda sütü inek sütüyle aynı biçimde kullanılır. Manda sütünün yağ ve katı 

madde içeriği inek sütünden yüksek olup ona özgün tat ve çeĢniyi verir. Birçok ülkede 

tüketici sığır sütüne göre daha fazla para ödemeyi göze alarak manda sütünü tercih eder. 

Mesela Mısır‟da malaklarda ölüm oranının yüksekliğinin nedeni; süt fiyatı yüksek 

olduğunda yetiĢtiricilerin malaklara verecekleri sütü pazarda satmalarıdır.  

Bu durum Hindistan Bombay‟da da geçerlidir. Her yıl Bombay‟da yeni doğan 

10,000 malak açlık problemine düĢerler.Hindistan‟da manda sütüne talep(tüketilen sütün 

%60‟ı,diğer bazı eyaletlerde tüketilen sütün % 80‟i) inek sütüne ödenen fiyatın %40 

yükseğidir. Hindistan‟daki 18 belli baĢlı manda ırkını muhafaza edilmesini en önemli 

nedeni süt üretimidir. Erkekler ise çeki gücü ve neticede et için kullanılır. Hindistan ve 

Pakistan‟daki belli baĢlı süt ırkları; Murrah, Nilli-Ravi, Surti, Mehsana, Nagpuri ve 

Jafarabadı‟dır.  

Mısır, Doğu Avrupa, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Eski Sovyetler Birliği 

Ülkeleri ve Ġtalya‟da manda sütü için kullanılır. Aynı olgu Türkiye, Irak, Ġran‟da da 

geçerlidir.  

 

11.2.1.Manda Sütü BileĢimi:  
 

Manda sütü inek sütüne göre daha az su, daha çok katı madde, daha çok yağ ve az 

miktarda da çok laktır. Daha çok protein içerir. Manda sütü %16‟dan daha çok katı 

madde içerdiğinden %12-%14 toplam katı madde içeren inek sütüne göre daha 

kıvamlıdır. Ayrıca manda sütündeki yağ içeriği inek sütünden %50-%60 daha yüksektir. 

Tere yağ içeriği %6-%8‟dir.  

Pakistan AraĢtırma Enstitüsü‟nde Nilli-Ravi ırkı mandalarda %7,7‟lik rekor 

değerler de elde edilmiĢtir. Bu değerler normalde sütçü nitelikli olmayan bataklık 

mandaları iyi yemlenmiĢse daha da çok olabilir. Ġnek sütü süt yağı içeriği %3-%5 

arasındadır. Yağ içeriği yüksekliği nedeniyle inek sütüne nispetle oldukça önemli enerji 

kaynağıdır. Manda sütünde fosfolipitler, daha az kolesterol ve doymuĢ yağ asitleri daha 

yüksektir. Yüksek yağ içeriği nedeniyle laktasyon baĢına mandanın toplam yağ verimi 

kültür ırklarından karĢılaĢtırılabilir düzeyde çok olup yerli sığır ırklarımızın veriminden 

çok çok yüksektir. Manda sütü proteini inek sütüne göre daha çok kazein, az daha çok 

albumin ve globulin içerir.  
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ÇeĢitli araĢtırıcılar manda sütü proteininin biyolojik değerinin inek sütünden 

yüksek olduğunu iddia etmektedirler. Ancak henüz araĢtırma verileriyle desteklenen bir 

bulgu yoktur. Manda sütü mineral içeriği fosfor hariç inek sütüyle aynıdır. Fosfor için bu 

değer inek sütünün iki mislidir. Manda sütü tuz içeriği inek sütünden azdır. Manda sütü 

karoten, sarı renk pigmentince(vitamin A‟nın ön maddesi) eksiktir. Manda sütünün inek 

sütüne göre beyazlığını nedeni de budur. Bu renk farklılığı pazarda kolayca fark 

edilmesini sağlar. Karoten eksikliğine karĢı vitamin A içeriği inek sütü kadar yüksektir. 

Mandalar karoteni rasyonlarında direk olarak vitamin A‟ya çevirirler. B vitamini 

kompleksleri ve C vitamini her iki çeĢit sütte aynıdır. Ancak manda sütü ribofilavince 

inek sütünden daha düĢüktür.  

 

11.2.2.Süt Ürünleri 

 

Manda sütü inek sütü gibi çeĢitli tereyağı, kaymak, sert ve yumuĢak peynir, yoğun 

süt, dondurma, yoğurt gibi birçok ürüne iĢlenir. Hindistan‟da manda sütü yağsız süt tozu 

ilave edilerek yapılmıĢ süt ile karıĢtırılarak süt yapımında kullanılmaktadır. Manda 

sütünün zengin içeriği onu çeĢitli iĢlemler için uygun kılmaktadır.  

Bir kilo peynir yapmak için peynir ustası 8 kg sığır sütü kullanırken,5 kg manda 

sütüne gerek duymaktadır. Benzer Ģekilde bir kg tereyağ için 14 kg inek sütü 

gerekirken,10 kg manda sütü yetmektedir. Tamamıyla beyaz olan peyniri Ġtalya „da 

mozarella adıyla ünlenmiĢtir. Manda peyniri Irak‟ta “gemir” adıyla bilinir. Ġtalya „da 

“rncoyyain” adıyla da bilinir. Mısır‟da tuzlu peynir, Bulgaristan‟da “pecorini” peyniri 

manda sütünden yapılır. Mozarella peynirine benzer teknikte yapılan ama inek sütünden 

elde edilen peynire “fiordilate” peyniri denir. Bir mozarellanın fiyatı her zaman daha 

yüksektir. Venezuela‟da Apyra nehri havzasındaki bir sürüden elde edilen sütten yapılan 

mozarella diğer peynirin iki misli fiyatıyla Hilton oteline pazarlanmaktadır.  

 

 
Resim 11.2. Geleneksel manda süt ürünlerinden yoğurt (Nakkaç Kö, Çatalca/ İstanbul ) 

 

Manda sütü Cheddar,Goude gibi sert peynirler için daha az elveriĢli olup yumuĢak 

peynirler için tercih edilir. Peynir yapım sürecinde  inek sütüne göre daha yavaĢ ve az 

asit üretir. Pıhtıda daha çok su kalır, peynir altına daha çok yağ geçer. 

Manda sütü peynirine talep dünyanın her yerinde özellikle geleneksel ürün olacak 

suretle artmaktadır. Küçük ölçekli iĢletmelerde muhafaza ve nakliye niteliği bakımından 

peyniri iĢlemek kimi sezonlarda uygundur.  
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Ülkemizde bölgelere göre kimi bölgelerde kaymak üretimi ön planda kimi yerlerde 

de peynir üretimi ön plandadır. Ancak tüketici bilinçsizliği nedeniyle henüz popülerize 

edilememiĢtir. Ülkemizde Afyon Bölgesi‟nde manda sütünden kaymak elde edilir. GeniĢ 

kaplarda suyunu buharlaĢtırmak için kaynatılan süt bir gece yaklaĢık vücut sıcaklığı 

değerinde bekletildiğinde üste çıkan yağ katmanı rulo halinde sarılarak pazarlanır. 

Kaymak %95 kadar yağ içeren daha küçük hacimlerde yüksek yağ içeriğine yol açar.  

Ülkemizin dünyaca meĢhur tatlılarının vazgeçilemez eĢlik edicisidir. Ġnek sütü 

kaymağı sarıdır. Ancak haksız rekabet aracı olarak hile ile manda kaymağı olarak 

pazarlanmaktadır. Doğru olanı hangi sütten yapıldığını belirtmektir. Manda sütüyle 

karıĢtırılarak  inek sütünden kaymak yapılmamıĢsa normalde manda sütü kaymağı beyaz 

inek sütü kaymağı sarıdır. Gerçek kaymak manda sütünden olanıdır. Diğer kaymak ne 

olduğuna etiketinde belirtmek üzere tüketici tercihine bağlı olmalıdır. En uygunu AB 

standartlarında gıda üretim sertifikası almıĢ denetimleri yapılan iĢletmelerce gıda 

güvenliğine uygun olarak üretilmiĢ ürünleri pazarlamaktır. Kaymak altı sütü de yine 

yeterince peynir ya da yoğurt yapmaya yetecek kadar yağ içerir.  

Manda sütünden yapılan peynir suyundan lor da elde edilir. Lor buzdolabında 

muhafaza edilmese kısa sürede bozulur. Hindistan‟da %20 yağ içeren yoğun manda 

sütüne Ģeker ya da baharat katarak hazırlanan “khoa” tatlısı yapılmaktadır. Bu ürünün raf 

ömrü kısadır.  

 

11.2.3.Mandalarda Süt verimi 

 

Hindistan ve Mısır gibi ülkelerde yerel sığırlarda 365- 500 olan süt verimi 

mandalarda 680- 800 kg‟dır. Süt üretimi için sistematik seleksiyon yapılmadığından süt 

verimi bakımından büyük varyasyon söz konusudur. Hindistan devlet çiftliklerinde 

ortalama 285 gün süren laktasyonda günde 4- 7 kg arası verim söz konudur. Günlük 

ortalama verimi 12 kg olan (Bulgaristan), 20 kg olan (Hindistan) rekor verimler rapor 

edilmiĢtir.  

Hindistan‟da bu güne kadar kaydedilen en yüksek verim günde 31,5 kg‟dır. 

Ġtalya‟nın Caserta bölgesinde pedigrili makineli sağılan 1600 bireyde 270 günde ortalama 

verim 1,5 ton olmuĢtur. Pakistan‟da 6000 laktasyon kaydı üzerinden ortalama 282 günde 

1925 kg süt elde edilmiĢtir. Hindistan‟da Murrah mandaları 280- 300 gün için uygun 

sürelerde verim 1800 kg kabul edilir. Kuru dönem uzunluğu Hindistan‟da 140- 160 

gündür. Diğer Hindistan mandaları için ortalama süt verimi 1500- 2300 kg arasındadır. 

Küçük ölçekli Hindistan iĢletmeleri için bu değer 200 günde 1500 kg‟dır. Mandaları çeki 

hayvanı olarak kullanıldığı yerlerde laktasyon 150- 180 gün sürer, verim ise 500- 750 

litreye düĢer. Hindistan‟da 1982 verilerine göre kiĢi baĢına yılda 44,7 kg süt tüketiminin 

19,4 kg‟ı inek sütünden, 25,3 kg‟ı manda sütünden gelmiĢtir. Manda sütünün 

mevsimselliği nedeniyle %50‟si buzağılarının olduğu için haziran-eylül aylarında üretilir. 

Yani kıĢın eksiklik yazın fazlalık vardır.  

Güney Doğu Asya bataklık mandaları kötü süt üreticisi kabul edilir. Bu ülkelerde 

manda özellikle çeki hayvanıdır. Bataklık mandalarının süt verimi Filipinlerde 180-300 

gün için 300-800 kg tahmin edilmektedir. Tayland‟ın bataklık mandaları ise 305 günde 

günlük ortalama 3-5 kg süt vermektedir. Güney Çin‟de bataklık mandaları Murrahlarla 

melezlenerek süt verimi  günde 4-5 kg‟a çıkartılmıĢtır. Manda sütü süt verim kaydı 

tutulmasına iliĢkin uluslar arası Hayvan Kayıt Sistemi Komitesi (International Commitoe 

for Animal Recording=ICAR) manda için de bir standart oluĢturmuĢtur.  
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11.2.4.Sütün Ġndirilmesi    
 

ÇeĢitli deneysel çalıĢmalar sütün indirilmesinin baĢlıca “oksitosin” hormonu 

salgılanmasından ileri geldiğini göstermiĢtir. Sağım esnasında heyecanlanmanın yol 

açtığı “adrenalin” salgısı ise süt salınımını durdurucu etkidedir. Yani adrenalin 

oksitosinin meme baĢı myoepitel hücreleri üzerine etkisini bloke eder.   

Süt indirme refleksi için birçok ülkede değiĢik pratikler uygulanmaktadır. Söz 

gelimi memelerin ilk su ile yıkanması da böyle bir uyarıcı (stimilü edici) etki yapar. 

Böyle bir Ģartlı refleks oluĢturabilmek için memeye elle masaj yapmak, meme baĢını 

çekiĢtirmek, hayvanın baĢını tırmalamak, sıvazlamak, malağın sesini ve kokusunu 

hissettirmek, hatta hafif monoton tonlu Ģarkı söylemek gibi Ġtalya ve Türkiye‟de çeĢitli 

pratikler uygulanabilmektedir. Bunlardan uygun olanı pratik haline getirebilir. Malağın 

annesinin yanında bulunması böyle bir Ģartlı refleks sağlar. Ancak genel inanıĢın tersine 

bu uygulama gerekli değildir. Mesela Burma‟da doğduktan sonra ölen malakların derisini 

bir çıtadan yapılmıĢ makete geçirerek manken malak oluĢturulup sağımda bu anneye 

gösterilir. 

 

Ġtalya‟da sağım anında yem yolunda herhangi iki malağın gezmesine 

koĢuĢturmasına izin verilir. Bazı ülkelerde ölen malağın tuzlanmıĢ derisi sağım anında 

anaya gösterilir. Halen yaygın kullanılan pratiklere göre eğer günde bir sağım varsa 

malak anadan ayrılır. Sonra diğer zamanlar anne ile birlikte olur. Sağım öncesi malağın 

hafif emmesine müsaade edilir. Mandalar kolaylıkla baĢka malaklara da süt analığını 

kabul eder. Mesela Irak‟ta  malak hemen doğumda ölmüĢ se bunu yeni bir anneye 

alıĢtırmak için bu ölen yavrunun” plasentasi” ve “amniotik” sıvısı buzağıya 

sürülmektedir. Ancak mandanın bu konudaki kolay kabul edilebilirliği düĢünüldüğünde 

gereksiz bir uygulamadır. Yukarıdaki yanlıĢ davranıĢ aĢağıdaki kabul edilemez yanlıĢ 

davranıĢlardan birisidir.       

Yakın ve Uzak Doğu‟daki vulva ve vaginaya manuel masaj gibi ilkel inanıĢlar da 

bulunmaktadır. Bu iĢlemin süt salınımını arttırdığına inanılıyor. Bazen Ģartlı refleks için 

manuplasyona baĢvuran ilkel yöntemlerden söz edilmektedir. 

Hindistan‟da bir bambu ağacı bir tüp ile vaginaya üfleme  süretiyle sütün 

indirilmesi refleksi oluĢturma örneği diğer bir ilkel ve yanlıĢ davranıĢtır. Genital yollara 

bu Ģekilde müdahaleler metritis gibi problemlere ve neticede kısırlığa yol açarlar. 

 

 

11.2.5.Mandada Süt Üretiminin Yönetimi  

 

Sütçü mandaların yönetimi süt sığırlarıyla aynıdır. Bu nedenle yetiĢtirme, süt için 

besleme vb. iĢlemler aynı biçimde yapılır. Ancak henüz mandalarda sağım makinesine 

uygun meme yapısı için seleksiyon yapılmadığında makine ile sağım güçtür. Bulgaristan, 

Ġtalya ve Mısır‟da makine ile sağım uygulanmaktadır. Bu süreçte malaklar annelerinden 

doğumdan hemen sonra ayrılır. Bu durumda sütün indirilmesi problemi oluĢmaz. Ancak 

mandalarda sütün indirilmesi problemi hale vardır. Bu maksatla yavru annesinin ön kol 

ayağına sağım zamanı bağlanır. Bu durumda 3 çeyreği sağıp birini buzağıya bırakma 

yolu da izlenebilir. Hindistan ve Brunei‟de manken buzağılarla aldatıp süt indirmenin 

sağlanması ya da bu esnada müzik çalınması yolları da izlenmektedir.  
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Sütçülük açısından mandanın iki önemli özgün avantajı vardır:   

 

     ● Mandalar çeltik samanı, ürün artıkları gibi yüksek elyaflı düĢük gıda değerli 

bitkileri insanlara yararlı besine dönüĢtürme bakımında daha yeteneklidir ve manda sütü 

inek sütünden daha zengin besin bileĢeninde ve daha lezzetlidir.  

 

     ● Daha az girdi kullanmalarına karĢın çiftçiler manda sütünden sığır sütüne göre %50 

daha fazla gelir elde ederler.     

     

Tablo 11.7. Sığır ve Manda Sütünün Ortak Bileşenleri  

 MANDA SIĞIR 

15ºC‟de yoğunluk                   1,034                     1,031 

Toplam katı madde(%)                   17,5                     12,8 

Protein(%)                   4,0                     3,5 

Yağ(%)                    8,0                     3,5 

Laktoz(%)                   4,90                     4,7 

Kül(%)                   0,80                     0,7 

Serbest ve total 

kolesterol(%) 

         214 mgr (%)              319 mgr (%) 

Su(%)                   82                     87,9 

Kaynak: Cripe,1996 ABD-USDA Teknik Bülten NO  

 

11.3. Manda Süt ve Süt Ürünleri  
 

 Manda sütü içeriğindeki farklılık nedeniyle giderek daha rağbet görmektedir. 2005 

yılı verilerine göre Ġtalya da sığır sütü kg‟ı 0.30 Euro iken Manda sütü 1.20 Euro 

olmuĢtur. (Borghese A., 2005. Buffolo Prod and Bes.FAO., 2005. REU Tech.Ser.67) 

 Özellikle Avrupa pazarında ürün köken ve orijinalite belgesi niteliğindeki DOP 

(Denomination Origin Protected) tescilli ürün olarak “Mozzarelle di Bufalo Campana” 

adıyla aranan bir üründür. AB tesciline göre manda sütü kullanımı manda peyniri ile elde 

edilen asırlardır bu bölgede yetiĢtirilen sütün ve üretim tekniğinin kullanılması gereken 

üründür diye tarif edilmektedir. Bu tescilde Mozarella peyniri çok yumuĢak ve lezzetli ve 

süt (lezzet unsurlarınca (çeĢnisince) zengin ürün olarak tanımlanmakta “Pizza” 

yiyeceklerinde ve “caprose” isimli özgün Ġtalyan yemeklerinde meĢhur bir üründür. 

Ancak pazarlama biçimi raf ömrü, peynir iĢletme büyüklüğü gibi hususlara göre Treceia, 

Ricotta, Crescenza, Robiola, Cacicavallo, gibi adlarda manda süt ürünleri Ġtalyada 

yaygındır. Peynir ürünleri yanısıra tereyağı ve yoğurt olarakda birçok dünya ülkesinde 

zengin ürün çeĢitliliği söz konusudur. Mesela Mısır ülkesinde “Questa Mosakhana” 

isimli krema süt kaynatıldıktan sonra uzaklaĢtırılan üstteki krem kısmını temsil eder. 

Türkiyedeki bu Ģekil ürünün kaymak adıyla bilinir ve meĢhur Türk tatlılarının baĢlıca  

eĢlik edicisidir. Irak‟ta ya kendiliğinden bekleme ile süt yağının üste çıkması ile ya da 
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merkezkaç kuvvetle çalıĢan krema makinasından geçirme ile sütün yağının ayrılması ile 

elde edilir. Suriyedeki “Quishade” ise taze veya kaynamıĢ sütten ve bazen kaynatılarak 

daha çok su uçurulup yoğunlaĢması sağlanan sütten elde edilir bir cins krema, kaymak 

benzeri üründür. Mısır ve Azerbeycanda “Ghee” adıyla bilinen ürün süt yağının 

kaynatılması ile elde edilir. Bu ürün pasta ve çöreklerde çok kullanılır.  

 Genellikle manda peynirlerini üç tipe ayırmak mümkündür. Bunlar yumuĢak, yarı 

sert ve sert peynirlerdir. YumuĢak peynirler su oranı % 45‟den fazla olan peynirler olup 

Mısırda Domiatı, Mush ve Karısh Irak‟da Madhfor, Ġtalya‟da Mozzarelle, Suriyede 

Algbnab, Romanya da Vladedsa adıyla bilinir. Yarı sert peynirler ise su oranı % 40-45 

olup ülkemizde manda beyaz peyniri böyle bir örnektir. Sert peynirler ise su oranı % 

40‟dan azdan peynirler olup Romanya da Braile, Mısırda Rahss Bulgaristanda Beyaz 

salamura(brine), Suriyede Akkari boule peynirlerdir. Bu çeĢit peynirlerin genel bir listesi 

Tablo halinde sunulmuĢtur. Bir diğer sınıflama biçimi ise pıhtılaĢma tipine göre enzimle, 

asitle, hem asit hem enzimle pıhtılaĢan Ģeklindedir. Enzimatik mayalara buzağılardan 

genç ruminantlardan elde edilen “rennin” enzim içeriğinde Maya (Rennet) asitle 

pıhtılaĢma ise doğan asitleĢme yada laktik asid bakterileri asitleĢmesi ile pıhtılaĢmayı 

anlatır. Akdeniz ülkeleri peynirleri çoklukla hem asit hem enzim pıhtılaĢmasını içeren 

süreçle yapılır. Bu nitelemenin sebebi maya katmadan önce süt mera ve otlama yerlerine 

özellikle geleneksel soğuk zincirin imal yerine taĢınana kadar asitleĢmekte sonra maya 

katılıyor olmasıdır. Kısacası peynir tipleri çeĢitliliği iklim, temin edilebilir bölgedeki 

hayvansal ya da bitkisel kökenli enzim mevcudiyeti çiğ sütün bileĢimini etkileyen iklim 

ve geleneklerden etkilenir. Yukarıda belirtilen peynirlerde Domiatı, Karuhı, Mısh, 

Madfor, Alghab kendiliğinden asitleĢme ile Vladcia, beyaz peynir ise laktik bakteri 

kültürleri ile Mozzarella ise doğal peynir suyu peynir suyu  kültürü ile üretilir. Irakdaki 

taze beyaz peynir Braila, ve Bulgar Beyaz salamura(Brine )peynirinde baĢlatıcı (Sterter) 

kültürlerle enzimatik mayalar söz konusudur. 

 Peynirlerde bazıları pasterizasyon yani sütteki patojenleri öldürmek için ısıtma 

iĢlemine maruz kalabilirler (Domiatı, Braila, Vladesa, Beyaz Peynir, Beyaz Brine). Bu 

peynirlerden bazıları taze taze tüketilirler. Yeni bir olgunlaĢmaya maruz kalmazlar. 

Böyle peynirler karısh, mozarella, Ricotta, Algheb dir.  

 Geleneksel manda üt ürünlerinden teknoloji kullanımı anlamında Domiatı ve 

Akkavı peynirlerinde süte tuz ilave edilerek sütte kendiliğinden Ġtalyan Mazzarellada 

pıhtı, yada teleme elde edildikten sonra küçük parçalara kesilip asitlik oluĢumuna 

bırakılmaktadır. AsitleĢmede onların çoğalmasına uygun sıcaklıkta laktik asit 

bakterilerinin çoğalması ile oluĢur. Mozerella peynirinde böyle bir iĢlem sonucu asitlik 

4.8-4.9 ulaĢır. Daha sonra yayılır yoğrulur ve sonra kalıplara dökülür. Mozzarellenin en 

önemli karekteristiği  yoğurma yani  uzatıp yayma(stretching)dır. Bu iĢlemler devam 

ederken pıhtı üzerine birkaç kez sıcak su dökülür. Bu safa yani mozzarellanın yoğurma 

iĢlemi elle yada mekanik yapılabilir. Büyük modern mandralarda bile elle yoğurma tercih 

edilir. Bu süreçde sıcak süt ile pıhtı asitliği ürünün sanıtary (mikro üreyememe) niteliğini 

geliĢtirir. Bu sürecin ardından 15 gr dan 500 grama kadar değiĢen büyüklükte yumurta, 

veya Ģerit, örgü kesitte kalıplama yapılır. Yoğrma ,yayama safhasında tuz katılabildiği 

gibi kalıplanmıĢ parçalar % 10-18 tuz içeriğinde kısa bir süre birkaç dakika ile 1 saat 

arası “salamurada‟de tutulur. Daha sonra Mozzarelle % 2-3 tuz içeren asitleĢmiĢ 

salamura içinde birkaç gün tutularak korunur. 

 

 



 185 

11.3.1.ĠĢlenmiĢ Süt Ürünleri 

 

 Manda sütü bileĢimi iĢlemeye çok elveriĢlidir. Söz geliĢi 8 kg inek sütünden 1 kg 

peynir elde edilirken 5 kg manda sütünden 1 kg peynir elde edilir (BSTID, 1981). Sert 

peynirler, yoğunlaĢtırılmıĢ (suyu uçurulmuĢ) süt, manda sütü dünyanın bir çok yerinde 

tereyağı iĢlenmiĢ, temizlenmiĢ süt yağı (ghea; butteroil) dondurma, yoğurt, kaymak 

(buttermilk) gibi birçok ürüne iĢlenir. 

 Mesela Hindistan ölçeğinde Manda sütünün % 28‟i “ghee” adı verilen ürüne % 20 

si ise “dahi” (bir cins mayalanmıĢ süt, pıhtı, teleme) ve “khoa” (suyu uçurulmuĢ süt) adı 

verilen ürünlere ve birçok çeĢitli süt tatlılarına iĢlenir (Chantalakhana ve Falvey 1999). 

 

Mozerella Peyniri: Bu peynir çeĢidi Ġtalya ve Manda ile özdeĢleĢmiĢtir. Özellikle Güney 

Ġtalya‟dan baĢlayarak dünyaya yayılmıĢ özel krem kıvamlı ve tatlı bir peynirdir. Ġtalya da 

manda yetiĢtiriciliği 7.YY‟ da baĢlamıĢtır. Bu alanlarda mayalanmıĢ inek sütten elde 

edilen süt pıhtısı (telemenin bezlerde sıkılıp süzülmesi ile elde edilen peynir yapımı 

geleneği mevcut idi. 1950 den itibaren inek sütünden yapılan bu cins peynir. “Fıordi 

Latte” Manda sütünden yapılan “Mozzarella” diye adlandırıldı. 

 Mozerella peyniri manda sütüne özgü porselen beyazı renkli ince tekstur yapıda 

peynir olarak bilinir. Avuç içi büyüklüğünde yuvarlak Mozerella küresel yumruları ince 

dilim halinde kesildiğinde gözlenen süt enzimleri aroması ve beyaz sıvının yol açtığı 

tipik tat ve çok ince kabuk bu peynirin tipik özelliğidir. Yuvarlak küresel tipin yanı sıra 

küçük ebatlı Ģekilde lokmalar halinde de üretilir. 

 

     
Şekil 11.3. İtalya (Latina’da) Taze Manda Mozzerella Dükkanı (Thomaz C.S; 

Handbook of Dairy Buffalo prod. M.S.Hogberg; O.Lınd ,2004). De Laval 

International AB, Tumba, Sweeden, 2004 

 

           
Şekil 11.4. Mozarella peynirinin elle                        Şekil 11.5.  Mozarella peynirinin mekanik   

yoğrulması (Borghese, 2003)                                    olarak işlenmesi (Borghese, 2003) 

Kaynak: Borghese. A., 2005, Bufallo production and research, FAO Reu. Tech. Ser. 67. 
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Resim 11.3. Mozeralla peniri (Bubalus, 1999) 
Kaynak: Borghese. A., 2005, Bufallo production and research, FAO Reu. Tech. Ser. 67. 

 Diğer bir ilginç üründe Ġtalya‟da üretilen A.B‟de köken özgünlük tescili 

bakımından DOP tescili olmuĢ peynir suyundan elde edilen Ricotta adlı üründür. Bu 

ürünün benzeri Suriye ve Mısır da Elkarıs, adıyla bilinir. Ricotto manda süt yağından 

elde edilen krem ya da kaymak tarzı ürünler ise Mısırda Queshata, Masakhata Irakda 

Gaymar Ġtalyada Mascarpone adıyla bilinir. Mascarponede süt krema makinesinde 

çekildikten sonra elde edilen yağ pastörize edilir sonra sitrik asitle kremanın thermo asit 

pıhtılaĢtırılması ile elde edilir. Suriye ye özgün bir ürün olan  “Qushade‟de buna benzer 

ürün olup taze veya kaynamıĢ sütten elde edilen kremadır. Bu krema bazen ısıtılarak 

yoğunlaĢtırılır katılaĢtırılır. 

        
Resim 11.4. İtalyan Ricotta (Bubalus, 2004)            Resim 11.5. Azerbaycan Ghee adlı manda yağ ürünü 

                                                                                                          ve manda peyniri (Borghese, 2003) 

Kaynak: Borghese. A., 2005, Bufallo production and research, FAO Reu. Tech. Ser. 67. 

 

Ġtalya da yılda 38 milyon kilo mazorella üretildiği bildirilmektedir. Bu peyniri 

sadece manda sütünden olması gerekir. Ancak karıĢık yada inek sütünden yapılanı da 

aslında adları baĢka olmasına rağmen denetim eksikliğinden bu adlarla 

pazarlanabilmektedir. Daha önce açıklandığı gibi DOP tescilinde manda sütü olmayan 

hammaddeden elde edilen peynirlere mozarella denmemesi gerekir. DOP ürünü tescili 

almıĢ bu ürün Ġtalya da yeĢil kırmızı özel damgalı ürün olarak satılır. Diğer manda süt 

ürünleri ise hemen tüketilir. Hububat temelli yoğunlaĢtırılmıĢ süt ürünü olan “Kheer”dır. 

Manda kreması yağ içeriği inek sütünden daha yüksek yağ globulleri daha büyük 

olduğundan yağ miktarı daha çoktur. Bu yüzden sütten yağın ayrılması ve kremanın 

yayıkla çalkalama ile daha kolaydır. Üstelik yağı alınmıĢ sütte yağ kaybı daha azdır. 

Daha katı yağ içeriği ve daha yavaĢ hidrolize olma hidrolitik ransidite özelliği manda 

sütünü depolama dayanıklılığına iliĢkin bir avantaj verir.  
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Resim 11.6. Hindistan da ‘Paneer’ süt ürünü                   Resim 11.7. Hindistan manda peyniri 

(Borghese, 2003)                                                                     (Borghese, 2003) 

Kaynak: Borghese. A., 2005, Bufallo production and research, FAO Reu. Tech. Ser. 67. 

                     
Resim 11.8. Filipinlerde pastillas de lache adı verilen           Resim 11.9. İtalya Mozarlla ve Ricotta  

Manda süt ürünleri ve diğerleri (Borghese, 2003)                        (Borghese, 2003) 

Kaynak: Borghese. A., 2005, Bufallo production and research, FAO Reu. Tech. Ser. 67. 

 Hindistanda ısıtılarak suyu uçurulmuĢ yoğunlaĢtırılmıĢ kurutulmuĢ khod, Rabrı, 

Kneer, Basondı ürünleri yaygın kullanılır. Bu ürün Burfi, Peda, Süt Keki, Gulabjamun 

yerel isimli gibi tatlılara bir temel olduğundan yaygındır. Manda sütünü emulzifiye edici 

kapasitesi yüksek oranda (%54) butrik asit içermesi ve ayrıca trigliseritler içeriği manda 

süt ürünlere özelliklerini verir. 

 Hindistanda yaygın bir diğer süt ürün çeĢidi de ısıtılmıĢ asitle pıhtılaĢtırılmıĢ süt 

ürünleridir. Bu ürünlerin en meĢhuru “paneer” diye bilinir. Bu ürün asitlenmiĢ süte 

asitlenmiĢ pıhtı yada limon suyu veya sıtrık asid katılması ardından birkaç dakika 

kaynatma ile pıhtılaĢmanın sağlanmasından oluĢur. Pıhtı süzülür tuz olmasızın baskılanır, 

suyu çıkarılır. Üç gün içinde tüketilecek bu ürün genellikle özel otlarla, baharatlarla 

(biber, zencefil(gınger) Kimyon(cumin), Sarımsak, Tamarind adı verilen hind kökenli 

fabaceae familyasından bir ağaçdan elde edilen özel baharat la) tüketilir. Bu ürün normal 

ekmekle değil “cıahattı” adı verilen ince yufka ekmeğine benzer ekmekle yenir. 

Hindistanda ayrıca fermente süt ürünü olarak dahi shrıkhand, chakka adlı ürünler yaygın 

tüketilir. Manda sütünün Dondurmada kullanımı ise renklendiricinin katılmadığı 

vanilyalı dondurmadan duyusal analizi geliĢtirir. Suyu uçurulmuĢ (Dehidrate) süt ürünler 

ise özellikle çay ve kahve beyazlatıcı tozu olarak uygundur. Manda sütü peynir suyu 

proteinleri inek sütünden daha dayanıklı olduğundan süt tozu için manda sütü daha tercih 

edilir. 
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Tablo 63. Avrupa Ve Yakın Doğuda Manda Süt Ürünleri (Borghese A., 2005. Buffolo Prod and Bes.FAO., 2005. REU Tech.Ser.67) 
Peynir tipi Ülke Ham madde Üretim 

Tipi 

Pasterizasyon Sütü Asitleştirme Pıhtılaşma 

Tipi 

Baskılama Teknolojik Özellik Olgunlaştırm Su içeriği 

Beyaz ”Brine” 

peynir 

Bulgaristan Manda Endüstri Evet Starter 

(baĢlatıcı)kültür 

Enzimatik- 

asit 

3-4 saat - %22-23 

NaCl‟de 

salamura 

Sert 

peynir 

Domlot Mısır Manda Veya 

(inek + Manda) 

Endüstri Evet Koagilasyon arası 

hafif asitleĢme 

Asit-

enzimatik 

Evet Süte tuz katma 

%6-14 

Salamura 

9 ay 

YumuĢak 

peynir 

Karısh Mısır Manda - - Doğal asitleĢme 

1-3 gr 

Asit - - - YumuĢak 

peynir 

Mısh Cheese Mısır - Ev 

yapımı 

- Doğal asitleĢme 

1-3 gr 

Asit - Asit ve salamura Asit ve 

salamura 

YumuĢak 

peynir 

Rahss Mısır Manda (inek) Endüstri - - Asit-

enzimatik 

Evet - 12-18
0
C 

2-3 ay 

 

Taze peynir Irak Manda - - Starter 

(baĢlatıcı)kültü 

Enzimatik Evet - - YumuĢak 

peynir 

Molhfoor veya Dha 

fayer 

Irak - - - Koagilasyon 

öncesi hafif 

asitleĢme 

Asit-

enzimatik 

Evet Pıhtının (ph=5,2‟ye) 

asitleĢmesi 

%10NaCl 

 

1-2 ay 

YumuĢak 

peynir 

Mozzarelle Italy Manda Ev 

yapımı, 

Endüstri 

- Asit-enzimatik Asit-

enzimatik 

- 

 

 

Pıhtı(ph=4,84,9)asitleĢmesi 

ve sıcak suda haĢlanır 

yoğrulur. 

Peynir 

sularında 

birkaç gün 

%2-3 NaCl 

hafif asit 

YumuĢak 

peynir 

Rıcotta Italy Mozzarelle 

peynir suyu 

Ev 

yapımı, 

Endüstri 

- Asit Thermo asit - Peynir suyunda protein 

çökeltme 85-90
0
C‟de 

4-6 
0
C 

birkaç gün 

%6 üzeri 

su 

Brojle peynir Romanya Manda - Evet Starter(baĢlatıcı) Enzimatik Evet - %10-12 NaCl 

salamura 1 ay 

Sert 

peynir 

Vladeasa,Bucedus 

Homodie peynir 

Romanya Manda (inek) - Evet Starter(baĢlatıcı) 

kültür 

Asit-

enzimatik 

 Yüksek yağlı DüĢük yağlı i 5
0
C‟de 3 hafta YumuĢak 

peynir 

Alghar/Hama 

peynir 

Suriye Manda (inek) - - 3-4 saat doğal 

asitleĢme 

Asit-

enzimatik 

Evet 3-4 saat pıhtılaĢtırma - YumuĢak 

Akkavı Suriye Manda(Alghar) - - - - - Süte%1012tuz katma salamura Sert 

peynir 

Alkarıs Suriye Mısır Alghar peynir 

suyu 

- - - Thermo asit - Kaynatma ile peynir suyu 

çökeltme 

- Yüksek 

içerikli 

Beyaz peynir Türkiye Manda veya 

koyun 

- Evet Starter(baĢlatıcı) Asit-

enzimatik 

- 1,5-2,5 saat pıhtılaĢtırma %1-14 NaCl‟lı 

salamura 4-6 

ay 

Yarı sert 

peynir 

Ortadoğu ve Avrupada manda sütünden yapılan Peynir ürünleri (Borghse A.2005Bufalo Prod.&res,FAO 2005 REU Tech.Ser.67 
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1.3.2.Ev Ortamında Yapılan Süt Ürünleri 
 

1-Yoğurt 
 

 Süt 15-20 dakika kaynatılır. 41-42 derece kadar soğutulur. Arada sırada kaymak 

tutmasını önlemek için karıĢtırılır. IlıtılmıĢ süte maya eklenir, mayalanması için beklenir.  

 Mayalanma iki Ģekilde yapılır; 

1. 1 litre ılık süte 2 kaĢık (20gr) maya eklenir. (maya olarak ev yoğurdu kullanılır) 

2. hazır maya ile yapılır. 1 litre sütün içine 22gr maya eklenir. Mayalanan süt 

kavanozlara paylaĢtırılır, sarılır ve 2 saat bekletilir. Daha sonra kavanozlar açılır. 10-15 

dakika kadar bekletilerek soğutulur ve buzdolabına konur. (4-7 derece) 

 Yoğurdun kullanma süresi 4-5 gündür.  

 

2-Kaymak 

Gıda Maddeleri Tüzüğü‟nde (GMT) Kaymak, “içerisinde en az % 60 oranında süt 

yağı bulunan ve dıĢarıdan herhangi bir madde katılmadan özel metotla yapılıp Ģekil 

verilen krema” olarak tanımlanmaktadır (Yılsay T.Ö., A.Akpınar (2002)) 

Çok iyi piĢirilmiĢ süt (4-5 litre) geniĢ bir kaba alınır. 10-12 saat buzdolabında 3-4 

derecede bekletilir. Sütün üzerinde oluĢan kaymak alınır ve tuzlanır.  

Gıda maddeleri tüzüğümüz kaymağı; içinde en az %60 süt yağı bulunan ve 

dıĢarıdan bir madde konulmadan özel metotlarla yapılıp Ģekil verilen krema olarak 

tanımlamaktadır. Ayrıca ilgili yönetmeliklerimizi kirlenmiĢ, kokuĢmuĢ, küflenmiĢ damız 

patojenlere iliĢkin toksin içeren krema ve kaymakların üretiminde kullanılması ve 

satılması yasaklanmıĢtır.  

 

                     
                       Resim 11.10. Balıkesir’den özgün manda kaymağı 

 

Geleneksel olarak içerdiği yağ  %9-%10 yağ yüzdesi nedeniyle manda sütü asıl kaymak 

olarak bilinmektedir. Ancak son zamanlarda inek sütünden de kaymak pazarlandığı 

görülmektedir. Doğru olan satıĢ davranıĢı hammadde neyse onu etiketleyip ona göre 
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pazarlamadır. Tüketici ne kaymağı aldığını manda ise manda kaymağı etiketi, sığır ise 

sığır kaymağı etiketi içeren pazarlama Ģekli daha tüketici haklarına uygun etik 

davranıĢtır. Bu maksatla manda süt sağıldıktan sonra çift kat tülbentle süzülür. Sonra 3 

litrelik alüminyum tavalara yarısı dolacak Ģekilde aktarılır. Bu tavalar 90–95 ºC „ye kadar 

sürekli dip ve kenar tutmayacak Ģekilde karıĢtırılır. Bazı bölgelerde kabın dıĢ tarafına 

yakın kısmına bir yandan ara sıra su dökülerek bu yapıĢma önlenmektedir. Bu iĢlem 3–4 

saat sürdürülür. Bundan sonra bu süt 10 cm derinliğinde tavalara belirli bir yükseklikten 

köpüklü ve gözenekli kaymak oluĢumu sağlayacak Ģekilde dökülür. Tavalar 40 dereceye 

gelinceye kadar soğumaya bırakılır. Bu Tavalar tekrar kısa süreli bir ısıtma ile 70 

dereceye kadar ısıtılır ve serin-soğuk odada 24 saat bekletilir. Daha sonra kaymak 

tabakası sertleĢmesini temin için küçük buz parçaları serpilerek bıçakla kesilip rulo 

halinde yüzeyden kaymak alınır ve paketlenerek tüketime sunulur. Bu haliyle 

buzdolabında 3–5 gün niteliğini koruyabilmektedir. Kaymak altı süt yoğurt vb. 

yapımında kullanılabilir. Genel olarak manda sütünden sekizde bir oranında kaymak elde 

edildiği ifade edilmektedir 

 

3-Manda Sütünden Peynir Yapımı 

 

Samsun‟un Alaçam ilçesi Habilli köyünden aĢağıdaki Ģekilde peynir 

yapılmaktadır. 

Süt sağıldıktan, süzüldükten sonra 15-20 dakika kaynatıldıktan sonra oda 

sıcaklığında ustaların el melekesine göre kendi deyimleri ile dirsek parmağa dayanacak 

sıcaklıkta 40 dereceye düĢürülür. Daha sonra peynir mayasından 10 kg‟a bir çay kaĢığı 

kadar(mayanın üzerinde belirtilen miktara göre ) yazın direk bir çul ile kapanmaksızın 

kıĢın ise çula sarılarak bu sıcaklığın muhafaza edildiği ortamda iki saat mayalanması 

sağlanır. Sonra bu oluĢmuĢ olan pıhtı (teleme) özel sızdırır torbalara konur. Takriben 10 

kg sütün ısıtıldıktan 2-3 saat sonra 3 kg peynir elde edilir. Genellikle yerel pazarlarda 

pazarlanmaktadır. Bazı yörelerde kaynatılmamıĢ sütten mayalama geleneği 

bulunmaktadır. Ancak bu brucella vs. hayvanlarda bulunan insanlara da geçen zoonos 

hastalıklar yönünden doğru yöntem değildir. Bugünkü fiyatla en iyi koĢullarda peynir 

kilosu 2 euro‟ya mahalli pazarlarda satıĢı söz konusudur. YetiĢtiriciler kooperatifleĢme 

konusunda geçirdikleri olumsuz profesyonel olmayan yöneticilerin yol açtığı kötü 

tecrübelerden kaynaklanan giriĢim yetersizliği önder çiftçi meydana çıkaramama 

yetersizliklerinden ötürü bir bakıma yetersiz kalmaktadırlar. Girmek üzere kapısını 

çaldığımız AB ülkelerindeki gıda üretim sertifikası almıĢ iĢletmelerden yükselen bir 

değer olan geleneksel ürünlerin pazarlanması olgusunun ülkemize de yer bulamsı bu 

konuda çözüm üretebilir. Bu durum kamu yol göstericiliğine içermelidir.  

 

4-Mozerella Peynir Yapımı 

 

Bu maksatla 4 litre sütü tencereye konulup aĢağıdaki ölçeklerde yardımcı unsurları 

hazır edilir.. 

 

● Ġki çay kaĢığı sitrik asit, 

● Çeyrek kupa distile su içinde yarım çay kaĢığı lipaz tozu 

● Çeyrek kupa distile su içinde yarım kaĢık maya  

● Çeyrek çay kaĢığı tuz 
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Resim 11.11. Mozerella peynir yapımından kareler 

 

Önce tencereyi orta ateĢte ocağa konun. Sütün yavaĢ ısınması önemlidir. Sitrik 

asidi ve lipaz tozunu hafifçe serpilir ve karıĢtırılır. Süt sıcaklığı 88 ºF ulaĢıncaya kadar 

yavaĢça ısıtılır. Her 5 dakikada bir tencerenin içindeki sütün dibe tutmaması için 

karıĢtırılır. Bu andan sonra, Ģimdi pıhtı geliĢimine geçilecektir. Bunun için sıcaklık 88 ºF 

„a ulaĢınca daha önce distile su içinde seyreltilmiĢ kalsiyum kloridi karıĢtırarak dökülür. 

Sonra mayayı karıĢtırarak dökülür. Süt sıcaklığı 105 ºF „ a ulaĢana kadar her 5 dakikada 

bir karıĢtırılır. Ocal(ateĢi) kapatılırn. Sütü 15 dakika 105 ºF „ da kalması sağlanır. Beyaz 

bir pıhtı kitlesi ve yeĢilimsi sıvı (peynir altı suyu) oluĢtuğu görülecektir. Süzgeçli kepçe 

ya da süzgeci kullanarak pıhtı mikrodalga dayanıklı kaba alınır. Eğer pıhtı aktarmak için 

çok yumuĢak ise birkaç dakika daha beklenir. Ġstenirse peynir altı suyu dökülür. Pıhtıyı 

hafifçe kaĢıkla bastırarak içindeki  

 

                  
Resim 11.12. Mozerella peynir yapımından kareler 

 

peynir suyunun çıkması sağlanır. Olabildiği kadar peynir suyu çıkarmak için pıhtı sıkılır. 

Pıhtı yüksek sıcaklıkta bir dakikaya ayarlayarak mikro dalga fırına konur. Sonra tekrar 

çıkarıp pıhtıya baskı uygulayarak daha çok peynir altı suyu çıkması  sağlanır. Peynir 

yapıĢkan bir kitle olmaya baĢlayacaktır. Eğer bu doz yetmez ise mikro dalgada birkaç 

saniye daha uzun tutulur. Tüm mikro dalga fırınlar aynı özellikte olmayabilir. 

Gerektiğinde peyniri tekrar bir 10 saniye mikro dalga fırına koymak sorun değildir. 

Kendi kıvamınıza iliĢkin elde ettiğiniz süreyi bir sonraki kullanımınız için not edin. Bu 

anda bir miktar tuz atılır ve peynir kaĢık yardımıyla hamur yoğurur gibi yoğurulur..  

 

            
Resim 11.13. Mozerella peynir yapımından kareler 
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Peynir yumuĢak ve parlak bir hal alır. Pıhtı tekrar mikro dalgaya konulur. Yüksek 

sıcaklıkta 1 dakika daha ısıtılır. Fırından çıkan oluĢum ile peynir suyu çıkarılıp ayırılır. 

Bu esnada peynir 130 ºF olduğundan elle iĢlem için sıcaklık sonra peyniri gerdirmek için 

tekrar yoğurun ve kaĢığa yapıĢana kadar bu iĢleme devam edin. Sonra peyniri kaseden 

alınır. Bu esnada peynir tamamen soğuyuncaya kadar çekilip, uzatılır, gerdirilir. Böyle 

bir çekip uzatma peyniri sert ince yapar. Daha yumuĢak sertlik isteniyorsa gerdirme 

yapmamalıdır. Sonra peynir havasız direk kaplara ya da plastik kaplayıcılara sarıp dolaba 

konur. Bu Ģekilde bir hafta peynir dayanır. Eğer gerekirse dondurucuda 1 aya kadar 

dayanır. Peynir yumuĢak ise pizzaya koymak için kesilemiyorsa dondurucuda donmuĢ 

hali ile kesilip öyle kullanılır. 

 

              
Resim 11.14. Mozerella peynir yapımından kareler 

(Yukarıdaki açıklamalar http://www.leeners.com/index.html „den alınmıştır.) 
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BÖLÜM 12 

 

MANDALARDA ÇEKĠ GÜCÜ 

 

Manda Asya‟da klasik bir çeki hayvanıdır. Bu bakımdan manda en adapte olabilir 

çalıĢkan bir hayvandır. Özellikle Uzak Doğu‟da pirinç ziraatında toprak sürme için, diğer 

ürünler için arazi, toprak iĢleme, su pompalama, insan taĢıma, Ģeker pancarı ezme, araba 

ve kızak çekme, harmanı ezme, ormandan kütük çekme, az derin suda bot çekme 

iĢlemlerinde kullanılır. Günümüzde Güney Çin, Tayland, Malezya, Endonezya, Filipinler 

ve Hindiçin‟de çiftlik iĢ gücünün %20-%30‟u mandadan sağlanmaktadır. Manda bazen 

Çin traktörü diye de ifade edilir. 

 

  
Resim 12.1. Nehir geçmek için çeki amaçlı kullanılan mandalar (Marajo) (Cockcrill 

W.R 1974) 

 

Hindistan‟da çiftlik ihtiyacı iĢ gücünün %6-%12‟si özellikle kastre edilmiĢ erkek 

mandadan sağlanır. Pakistan‟da bu oran %1-%2‟dir. Ancak yolda nakliye sürecinde 

yaygın kullanılır. Manda Orta Doğu ve Yakın Doğu‟da, Orta Asya‟da özellikle fakir 

kırsal kesimde önemli bir iĢ gücü kaynağıdır.  

 

Traktörün ekonomik olma sınırını 40 dekar düĢünürsek çoğu durumda manda fakir 

ailelerin yegane yardım aracı, likid sermayesidir. Bu nedenle hala bazı yerlerde traktörün 

iĢleyemediği konumlarda önemli iĢ gücü kaynağıdır. Bu nedenle mekanizasyon seviyesi 

artsa bile kimi durumlarda manda çeki gücü için gerekli olacaktır.  

 

12.1.Mandanın ĠĢ Kapasitesi 

 

Mandanın vücut büyüklüğü, canlı ağırlığın ayaklara dağılımı gibi hususlar 

bakımından manda avantajlıdır. Büyük, küt, iri ayakları yumuĢak çamurlu pirinç ekim 

alanlarında yürüyebilmesine olanak verir. Ayrıca mandalar oldukça esnek eklemlere ve 
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tırnağa sahiptir. Bu yüzden engeller üzerinden sığıra göre ayaklarını daha da kaldırarak 

yürüyebilir. Su seven bir havyan olarak manda sürekli nemli, çamurlu ortamda pirinç 

tarlalarında çalıĢmaya elveriĢlidir. Saatte 3 km hızla yürür. Birçok Asya ülkesinde günde 

5 saat çalıĢır ve 6- 10 gün bir hektarlık alanda toprak iĢleyebilir. Bunların çekme 

gücü(dayanma gücü) ağırlıklarını arttırır. 

                                  
Resim 12.2. Trinidad’da mandaların çeki hayvanı olarak kullanılması (Cockcrill W.R 

1974) 

 

Sıcak iklim arazilerde bunları sakin tutmak zor olduğundan bunları iki saatte bir su 

birikintilerinde serinletmek, yuvarlanmalarını sağlamak yararlıdır. Tayland‟da bir çift 

manda ile traktörün maliyeti aynıdır. Hayvanların yakıtı baĢlıca meralardan gelen ottur. 

Mandalar 11 yıl ömürle 20 yaĢına kadar çalıĢabilir.  

 

12.2.Manda KoĢum Takımlar 

 

ÇeĢitli araĢtırmalara göre Asya‟da kullanılan boyunduruk biçimi 1500 yıldır çok az 

değiĢiklik göstermiĢtir. ÇalıĢan mandaların tüm gücünü buna verdiği hususu Ģüphelidir. 

Sert, uzun boyunduruk hayvandaki küçük bir alana sürekli basınç uygular. Bu durum 

burada nasır ve sürtünme yaralarına neden olarak rahatsızlık verir. KoĢum takımları 

boyun bölgesi altından bir kayıĢla boyunduruğa bağlanır. Geleneksel bağlama biçiminde 

manda ağırlık merkezinden yüksek olduğundan hayvan etkin bir çekiĢ gücü sağlayamaz.  
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Resim 12.3. Mandalarda Kullanılan Burun Halkaları (Cockcrill W.R 1974) 

Açıklama: Mandalar çalışırken onları sevk ve idare için yönlendirmeyi sağlayan 

burun tıkaçları ve yularları. 

1 nolu Tayland‟dan 4 cm çaplı dört keskin çıkıntısı olan bambu yapı. 

2 nolu naylon ip ve perspex disk yapı  

3nolu Tayland‟dan bükülmüş örülmüş hasırdan yapıdır. 

4nolu 8cm uzunluğunda çekiç biçimli bambu yapıdır. Kuzey Çin‟de kullanılır. 

5 nolu Filipinler‟lerde kullanılan düz bambu tıkaç. 

KoĢum takımlarını düzenleyerek önemli ölçüde çeki gücü rahatlığı ve etkinliği 

sağlanır. Bu durum Orta Çağ‟da ilk kullanıldığı zaman en önemli icatlardan biri olan (12. 

yy) Batı tarımında uygulanan at bağlama takımlarına benzemez. Bu koĢum takımı 

uygulamasından önce atlar mandalar gibi boyunduruğa takılıyordu. KoĢum takımları çeki 

oku ekseni boyunca geçirilerek çekilecek Ģekilde bağlanır.  

At bağlama kayıĢları kullanmak çeki etkinliğini ve hızını arttırır. Eğimli 

boyunduruk da kullanılır. Bu durumda boyunda temas sağlanan bölge 200 cm
2
‟dir(bir PC 

ekran büyüklüğü). Yükün tümü bu küçük alanda çekilir. At bağlama takımları deri 

aygıtlarla uygun pamuk tamponlarla bağlanır. Bu oluĢum boynu sarmalar. Tayland‟daki 

bir modifiye uygulamada boyunduruğun sağladığı temasın üç katı, 650 cm
2
‟lik temas 

alanı sağlanır. Bağlama takımlarının hayvan omzuna baskı uygulaması boyna 

uygulamaması sağlanmalıdır. 
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Resim 12.4. Mandalar çalışırken onları sevk ve idare için yönlendirmeyi sağlayan 

burun tıkaçları ve yularları. (Cockcrill W.R 1974) 

Açıklama: Çalışan mandalar için çeşitli burun halkaları 

1 nolu Hong Kong‟da  

2-3 nolu Çin ve Hong Kong‟da kullanılır. 

4 nolu burun üstüne bir kısmı dayanan tipte halka. 

5 nolu belli bir bambu kısa çubuk içeren tiptedir. 

Bir çalıĢmada maksimum yük testine alınmıĢ boyunduruklu manda 570 kg‟ı 

taĢıyarak baĢarılı olmuĢtur. Ancak at koĢum takımlarıyla 640 kg yükü taĢımıĢtır. Bir 

devamlılık testinde boyundurukla hayvan bir yükü 35 dakikada 550 metre götürürken, 

bağlama koĢum takımlarıyla bunu 21 dakikada taĢımıĢtır. 

Diğer bir potansiyel koĢum takımları göğüs kemerleridir. Hayvanın boyun ve geri 

bölgesi üzerinden geçirilen geniĢ deri kayıĢlardan oluĢan set kullanılır. Göğüs kayıĢları 

modifiye edilerek temas alanı 620 cm²‟ye düĢürülebilir. Bir çalıĢmada mandalar 

boyunduruklu hayvandan %12 daha ağır yük çekmiĢ olacak Ģekilde kullanılmıĢ ancak 

geliĢtirilen sargılanan bağın gücü seviyesi %70 artmıĢtır. Aynı hayvan bir at koĢum 

takımları bağlama deneyinde göğüs kayıĢlarıyla 700 kg çekmiĢtir. Dayanıklılık testinde 

ise bu yükü 18,5 dakikada 550 metre taĢıma söz konusu olmuĢtur. Buna göre koĢum 

takımları önemli bir icattır. Humid tropik alanlarda deri koĢu takımları ve göğüs kayıĢları 

hızla aĢınabilir. Bu nedenle özel deri ya da dayanıklı malzemeden koĢum takımları 

yapılmalıdır. 
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BÖLÜM 13 

 

MANDA HASTALIKLARI 

 

13.1. Genel Sağlık Kontrolü 

 

 Mandalarda her gün hastalık ve incinmeler için kontrol yapılmalıdır. ÇeĢitli yaralar 

kesikler mikropların giriĢi yuvalanması için en uygun yerlerdir. Özellikle sağılan 

mandalar sağımda günde iki kez gözleme Ģansı vardır. Bu süreçte sadece memeyi değil 

bu vesile hayvanın tümüne iliĢkin gözlem yapmalıdır. Benzer Ģekilde düveleri boğalar 

malaklarda gözlemlenmelidir. Topallık ve büyük yaraları gözlemek kolaydır. Ancak 

küçük yaralar gözden kaçabilmektedir. Hayvana dokunma ile yaralanmaların yeri 

hayvanın tepkisi ile anlaĢılabilir. Bu konuda veteriner sevk ve idaresi ile gereken iĢlemler 

yapılmalıdır. Yaralar veteriner denetiminde temiz su, temiz elle mikropsuzlaĢtırıcı 

sıvılarla temizlenmelidir. Etanol, iodin gibi kimyasallar acıtabilir  sağım esnasında böyle 

yara tedavisine kalkıĢmamalıdır. Hasta hayvanların hasta bölmesi yada rahatsız 

edilmeyecekleri alanlara alınması gerekir. Hayvanın dıĢkısının konulduğu içsel 

problemlerin göstergesi olabilir. Özellikle sağım alanı vb. gözlemlerde olağan dıĢı bir 

dıĢkı görüntüsü o hayvanı daha yakından gözlemeye iĢaret eder. Hayvanın yem yeme 

isteksizliği vb. hususlarda hastalık belirtisi olabilir. Böyle hayvanlar rektal sıcaklıkların 

ölçülerek normal sıcaklık olan 38oC-39oC‟ın üstünde ise veteriner çağrılmalı. Genel 

olarak hastalıklara iliĢkin tedbir ve gözlem ilkeleri veterinere danıĢarak onun uygun 

gördüğü içerikte gerçekleĢtirilmelidir. 

 

13.1.1Parazitler 

 

 Tropik ve sub tropik iklimlerde, parazitler kene ve sinekler büyük bir problem 

oluĢturur. Ġç parazitler sindirim sisteminin iĢlevselliğini azaltır ve yemden yararlanmayı 

azaltır. Kene ve sinekler hem deriyi bozar hem de hayvana rahatsızlık verir ve ayrıca 

bunların taĢıdığı etkenlere göre yargılara yol açar. Parazitle mücadele için kimyasalla ve 

ilaçların kullanımı hem prophylaxis (koruyuculuk) ve hem de ihtiyaç duyulduğunda söz 

konusu olmalıdır. Kimyasal ve ilaç kullanımının dezavantajı sütte kalıntı etkisi 

bırakabilmesidir. Bu çeĢit etkilerin bazıları anlaĢılmayabilir. Ancak dikkat edilmez ise 

insan sağlığı ve bu ürünleri tüketenler için son derecede önemli zararlı etkiye yol 

açabilirler. 

 Parazitlere karĢı kullanılan ilaçlar hayvan üzerine spreyleme ile tatbik 

edilmektedir. Bu spreylemenin göz ve genital alanı kaplamamasına dikkat edilmelidir. 

Bu alanlarda istenilen hassasiyet süngerle tatbik sağlanabilir. Sığırcılıkta banyoluklarda 

tatbik mandalara uygun olmayabilir. Çünkü manda bu su birikintisini doğal içi güdüsü ile 

serinleme alanı sanıp uzun süreli içinde durur buda deriye zarar verir. Ayrıca manda 

içgüdüsel olarak bu su birikintisine dıĢkılar buda bu banyoluğu hijyeniklikten 

uzaklaĢtırır. 

 

13.1.2.AĢılama Programları 

 

 Belli düzenli aralıklarla o bölgede geçerli olan veteriner hizmetleri takım ve 

uygulama esaslarına göre aĢılama yapılmalıdır. Bazı aĢılamalar genç yaĢta baĢlar. Belli 
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aralıklarla tekrarlanır. Mandalar sığırlarda gözlenen hastalıklara duyarlıdır. Bu bakımdan 

bu hastalıklar için düzenli aĢılama yaptırmalı ve iç ve dıĢ parazit mücadelesi yapılmalıdır. 

Bu bakımdan salgınları önleyici veteriner hizmetleri programına uymak çok önemlidir. 

Mesela Ġtalya koĢullarında mandalar (6) ayda bir Tüberkuloz, Brusella, ve Leukosis için 

kontrol edilmektedir. Ġnfekte hayvanlar derhal üretimden çıkarılıp geçerli veteriner 

hizmetleri mevzuatına göre gereğinde imha edilmektedir. AB ülkelerindeki geçerli 

veteriner hizmetleri ülkemizde de tatbik edilmektedir. 

 

13.2.BulaĢıcı olmayan hastalıklar 

  

 Bu hastalıklar baĢlıca beslenme hataları, yetersiz beslenme, kötü hijyen 

koĢullarından kaynaklanan solunum yolları vb. hastalıklar. Bu tür hastalıkları tanımak ve 

hastalıklardan korunmak için hayvanların beslenmelerine bakım Ģartlarına önem 

göstermek gerekmektedir.  

     

1-Ağız yaraları enfeksiyonları: 

  

Diğer hastalıklara bakarak mandalarda daha seyrek görülmektedir. Bu tür 

hastalıklar baĢlı baĢına ve ikinci etkenler vasıtası ile meydana gelmektedir. Manda 

diĢlerinin değiĢimi sırasında mantar hastalıkları ve Ģap gibi hastalıklar meydana gelir.  

  

   Klinik özellikler: Ağızda köpürüklü yapıĢkan suyun oluĢması kötü ağız kokusu, 

ağızda ĢiĢkinlikler ve kabarcıklar oluĢmasıdır. 

  

  Tedavi: Ġlk olarak etkenleri bertaraf etmek ve veteriner yardımına baĢvurmak. 

  

2-Yemek borularının tıkanması (obstructio oesaphagi) 

  

Çiğnemeden yenilen pancar, patates vs. gibi ürünlerin kıyılmadan hazırlanmıĢ 

olduğundan meydana gelir. Bu tür yem parçaları boğaza saplanır.  

  

Klinik özellikler: Ağız akıntısı, telaĢlı durum, nefes alıp vermede zorluklar, geviĢ 

getiremediği için yüzde ĢiĢmeler görülür. 

 

Tedavi: Genel olarak hayvan kendiliğinden geçirebilir. Acil durumlarda veterinere 

haber verilebilir.  

  

3-Sindirim Bozuklukları (Ġndigestion) 

  

Sindirin sisteminin kimyevi oluĢumlarının bozulmasından meydana gelir. Rumenin 

hareketsizliği, fazla dolması, abomasumun, retikulumun hareketsizliği ve yanmalara yol 

açar. 

 Kötü beslenme, kalitesiz bozulmuĢ yemler, kuru lifli yemler, ani yem değiĢiklikleri 

gibi nedenler sindirim sistemininde tembelleĢmeyee yol açar.  

  

Klinik özellikler: Rumenin hareketsizliği. Normalde 5 dakikada 7-14 defa rumende  

hareket oluĢur. 
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 Bu hareketler 5 dak. 4-5‟e düĢer hatta hiç oluĢmaz. Yeme iĢtahı azalır, geviĢ 

getirmez, burunları ve ağzı kurudur, hayvan hareketsizdir. Nefes alıp vermesi zorlaĢır, 

diĢleri gıcırdatır rumenin ĢiĢmesi veya inmesi görülür. 

 

Tedavi: ilk olarak hastalığa neden olan faktörlerden kurtulmalı ve rasyon 

düzeltilmelidir. Gerekirse veteriner hekime baĢvurulur.  

  

4-Rumenin akut olarak ĢiĢmesi (Tympania acuta ruminis) 

  

Rumenin gazla dolmasıdır.Normalde geviĢ getirirken rumende oluĢan gazlar bu 

hayvanlarda normal bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın bozulması ile bir ĢiĢkinlik 

oluĢur. Bunlar yeĢil taze biçilmiĢ veya çiğde toplanmıĢ ürünlerden kaynaklanır. Bu 

yemler bol su içerir ve az liflidir.  

 

Klinik özellikler: Sol taraf önce ĢiĢer sonra tüm karın bölgesinin kaplar. Nefes 

zorlaĢır, ürkek hareketler yapar, iniltili sesler çıkarır, nabız yükselir. 

 

Tedavi: gazın acil olarak çıkarılması gerekir. Rumene masaj yapılır. Sonda ile gazı 

çıkarılır. Son safada  rumenin veteriner tarafından delinerek gazın çıkarılması gerekir. 

 

5-Retikulum Peritonitis Travması (Retikulo Peritonitis Traumatica) 

  

Sıkça rastlanılan bir iç hastalıktır. BaĢlıca nedenleri yemlerin yeterince ağızda 

çiğnenmemesi ve böylece yabancı maddelerin ( tel, çivi, vs.) retikuluma kadar gelmeleri 

kolaylaĢmasıdır. Retikulum devamlı bir hareket halindedir. Rumene düĢen çivi, tel onu 

delip geçer diyaframa yönelir. Onu da delip peritoneum boĢluğuna geçer ve orada 

kalır,retikulum duvarı,periton ve kalp kesesinde bakteriyel yangıya neden olur. 

 

Klinik özellikler: Yabancı madde retikulumu delene kadar hayvanda bir değiĢiklik 

yoktur. Retikulumu delip peritona geçmesi ile hayvanda bir olumsuzluk baĢlar. Yemesi 

azalır. Hareketleri yürüyüĢleri azalır,  karında ĢiĢkinlik oluĢur, geviĢ getirmez fazla 

derecede yatıp kalkar, kaburgaya veya mideye dokunulduğunda acı verir ve diĢlerini 

gıcırdatır.  

 

Tedavi: Ön ayakları yüksek tutmak, antibiyotik tedavisi ve ameliyat ile yabancı 

madde alınır. Hayvanları çivi tel vs. den uzak tutmak gerekir. 

 

6-Gastroenteritis  

  

Çok çabuk yayılan bir hastalıktır. Sindirim organlarında (rümen-bağırsak) 

meydana gelen hastalıklardır. BaĢlıca Ģekilleri kalitesiz (çürük, küflü)  furajlarla 

beslenme ve suyun temiz olmamasıdır.En sık kıĢ aylarında ve ilkbaharda rastlanır.  

 

Klinik özellikler: :Hayvanın durumu kötüleĢir. Yeme iĢtahı kesilir. Hareketleri 

güçleĢir. Gözleri kızarır, nefes zorlaĢır, ateĢi yükselir. BaĢlangıçta dıĢkıları kuru seröz ile 

kaplı daha sonra ishale çevirir. Ġshal kanlı olabilir.  
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Tedavi: Neden olan unsurları bertaraf etmeli ve veterinere baĢvurulmalı.  

 

7-Perikartidis  

  

Sıkça rastlanılan bir hastalıktır. Mandalarda perikaditisin temelinde genellikle 

travmalar retikuluma düĢen tel veya çiviler rol oynar.Retikulumu delen yabancı cisimler 

kalp kesesine kadar ulaĢır bu bölgede yangıya neden olur. Kalp dolaĢımı sıklaĢtırır ve 

toplardamarlarda ĢiĢkinlik oluĢur. Kalbin düzensiz çalıĢması gözlenir.  

 

Klinik özellikler: Huzursuzluk, boynunu ileri doğru uzatır gergin tutar. Yatıp 

kalkması güçleĢir, ateĢi yükselir, iĢtahı kesilir. BakıĢları ürkek olur, ön ayakları dıĢarı 

doğru açılır. Nabız ve nefesi sıklaĢır, ani hareketlerden kaçınır. Kalp bölgesi 

bastırıldığında ağrı hissedilir ve inler.  

 

Tedavi: Neticesizdir- Kesmek gerekir. 

 

8-Bronkopneumoni 

  

Yine hayvanlarda sıkça görülen hastalıklardandır. Çok çeĢit mikroplar sebep 

olabilir. Soğuk, rutubet ,yetersiz beslenme paraziter hastalıklar vs. hazırlayıcı rol oynar.  

 

Klinik özellikler: Güçsüzlük, öksürmeler, iĢtahsızlık, burun akıntıları, nefes alıp 

verme zorlaĢır, ateĢi yükselir.  

Tedavi: Hastalık nedenlerini ortadan kaldırmak, antibiyotik tedavisine baĢlamak 

gerekir.  

9-Pyelonefritis 
  

Kronik irinli böbrek hastalığıdır. Böbrek taĢları hastalığın oluĢumunda önemli rol 

oynar. ÇeĢitli bakterilerin kan yolu ile böbreklere ulaĢmaları neden 

olmaktadır.Endometritis, sonun atılamaması gibi durumlar hastalığa neden olabilir.  

  

Klinik özellikler: AteĢ yükselir,idrar yapma esnasında sancı vardır,hayvan sık sık 

iĢeme pozisyonu alır ve her defasında çok az idrar yapar. 

 

Tedavi: Veterinere baĢvurulmalı. Fakat genellikle baĢarısızlıkla sonuçlanır. 

     

10-Nefritis: 

 

Böbreklerin genel yangısıdır. Romanya‟da mezbahalarda yapılan bir deneme %2,3 

düzeyinde nefritis, %15 hidronefritis, %13 klinik nefritis varlığını göstermiĢtir. Hindistan 

mandalarında nefritisten ölüm %3 düzeyindedir 

 

11-Kuyruk Nekrosisi:  

 

Diğer bir yaygın rahatsızlıkta kuyruk nekrosisidir. Bu iĢlem kuyruk ardından 

baĢlar. Hastalık genellikle büyük ölçüde kıllar kaybedildiğinden aĢikar hale gelir. 

Hastalık kronik ve ilerleyici hal alarak tüm kuyruğu kaplar. Etken olarak 
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Coryneacterium,bovis gibi çeĢitli amiller,yağ asitleri ve mikroflaria eksikleri 

gözlenmiĢtir. Kuyruğun ampute edilmesi (uzaklaĢtırılması) etkili tedavidir. 

 

12-Yabancı Cisim Sendromu (Travmatik Ġç Yaralanma (Travmatic internal 

injury=TII)):  

 

Erginlerde daha çok gözlenir. Bu rahatsızlık mineral yetersizliği olan  alanlarda 

yemlenen hayvanlarda daha çok görülür. Fosfor eksikliği nedeniyle yem davranıĢının 

değiĢmesi yabancı cisim almaya neden olur. Fosfor eksikliğinin yol açtığı pica (zevk 

sapıtması) olgularında hayvanlar odun, kâğıt, metal, çuval parçaları gibi  iç 

yaralanmalara neden olan cisimler yiyebilir. Yenilen metal parçaları reticulum 

boĢluklarına yerleĢir. Çoğu vakada değiĢik organlara nüfus edecek Ģekilde sindirim 

organı duvarlarını deler. Birçok vakada sağ thorax bölgede diz eklemlerine yakın 

yerlerde apseler oluĢur. Ġç yaralanmalar kalp ve perikartda olduğunda ölümcül netice 

verir. Sendromlar çoğunlukla kronik olup hayvan ağrılı halde hayatını sürdürür. Birçok 

vakada “Travmatik rectilo perintonitis” olgusu diyaframatik fıtık nedeni olabilir. 

Hindistan Pencap‟ta 354 manda ölümünün 88‟inin (%25) yabancı cisim kökenli olduğu 

anlaĢılmıĢtır. 

 

13-Boyunduruk Yaraları:  

 

Bu rahatsızlıkta çeki hayvanı olarak kullanılan mandalarda boyunduruğun sürekli 

baskısı ile boyunda yaralar oluĢur. Bu vakalar “ligamentum nuchae” adı verilen dokunun 

kronik yaralanmasıdır. Zamanla büyüyüp büyük hacimli apse halini alabilir. Çeki 

mandalarında en ciddi rahatsızlık kaynağını oluĢturabilir. 

 

14-Aktinobasilloz:  

 

Odunsu dil diye de bilinen bu hastalık dilin ağrılı ĢiĢkinliği ve pharyngeal (yutak) 

lemf nod ĢiĢlikleri ile karakterizedir. Pencap (Hindistan‟da) kesilen mandaların 

%0,3‟ünde bu vaka görülmüĢtür. 

 

13.3.BulaĢıcı Hastalıklar 

 

1-Anthrax 

  

Çok tehlikeli çabuk yayılan anthrax basili tarafından bulaĢır. Basil dıĢ ortamda 

spor oluĢturur ve bu formda senelerce canlı kalabilir.Hayvanlara genellikle sindirim yolu 

ile bulaĢır. Anthrax zoonz bir hastalıktır. Ġnsanlara deri sindirim yolu ile bulaĢabilir.  

Dalaktaki anormal büyüme ile karakterizedir. “Basillus anthracis” adlı amilden 

ileri gelir. Sığırlar mandalardan daha yatkındırlar. Hastalık sporadik (ara sıra) olarak 

görülür. Yüksek ateĢ, boyun, thorax, lumbar bölge ĢiĢliği ile görülür. Vücudun doğal 

deliklerinden kan boĢalması olabilir. Ölümcüllük yüksektir. Böcek benzeri ısırıcı 

canlılara yayılabilir. Ġnsana et, kan vs. ile geçebilir. Anthrax aĢısı risklidir. 

 

    Klinik özellikler: Vücutta üç çeĢit tesiri vardır. Çok hızlı, hızlı, az hızlı olarak 

yayılır. Çok hızlı: Klinik özellikleri görünmez hemen ölüm gerçekleĢir. Hızlı:yüksek 
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ateĢ, iĢtahsızlık, nefes güçleĢir, nabız yükselir, daha sonra burundan ve anüsten kanlı 

akıntılar ve ölüm olur. Az hızlı: Hızlının belirtileri ile aynıdır. Acil veteriner yardımı 

istenmelidir.  

 

2-Tuberculosis   

  

Kronik bulaĢıcı bir hastalıktır. Aside dayanıklı bakteriler sebep olur. Birkaç çeĢit 

bakteri vardır. Önemli olan (sığır çeĢidi) bulaĢma süt sütlü mamüllerle oluĢur, solunum 

yolları enfeksiyonuna neden olur, insanlara da bulaĢma olabilir. 

Aksine bazı iddialara karĢı mandalar sığır tüberkülozuna (mycobacterium bovis) 

yatkındır. Önceleri mandaların daha az yatkın olduğu dayanıklı olduğu düĢünülüyordu. 

Bu inanıĢ hala üçüncü dünya ülkeleri sağlık görevlileri arasında yaygındır. Ancak kırsal 

alandaki yabani büyük manda sürülerinde (TB) salgınları gözlenmiĢtir. Tüberkülin 

testine pozitif reaksiyonu esasına göre Hindistan ve Pakistan‟ın birçok bölgesinde %2 ile 

%25 değiĢim aralığında pozitif reaktorler gözlenmiĢtir. Mezbaha taramalarında beĢ 

reaktörden dördünde büyük mikroskobik lezyonlar gözlenmiĢtir. Bovine tüberkolinine 

pozitif (14) reaktorden hiçbiri Avian (kanatlı) tübrküline reaksiyon vermezken, biri johne 

testi ile reaksiyon vermiĢtir. Myco bacterium bovis‟in nefritise de yol açtığı gözlenmiĢtir. 

Mandalardaı Mısırda tüberkülin testine ve hemoaglutinin testine göre değiĢken 

reaksiyonları gözlenmiĢtir. Manda sürülerindeki bu gözlemlerin en önemli nedeni 

mandaların sağlıksız koĢullarda bulundurulmalarıdır. Et ve sütün pastörize edilerek ya da 

kaynatıldıktan sonra alınması söz konusu edilmelidir. Özellikle hayvanlarla aynı odada 

yatılması durumunda pulmonary (akciğere iliĢkin) tüberküloz insanlar için ciddi risktir. 

 

Klinik özellikler: kuluçka dönemi uzun ay ve sene sürebilir. Daima kronik halde 

geliĢir. Hangi organizmanın yakalandığına göre birkaç çeĢidi vardır.  

Akciğer tüberkülozu: Öksürük, halsizlik, cansızlık, güçlükle nefes alma ateĢi değiĢmez. 

Bağırsak tüberkülozu: Kronik ishal kanlı Ģekilde. Meme tüberkülozu: Memede linf 

bağlarının üremesi büyümeleri ve sertleĢmeleri. Rahim, kemik tüberkülozu: 

Tuberculozada rastlanır. 

 

 Tedavi: Yoktur- Kesim  

 

3-Brucellosis 

  

Kronik bulaĢıcı hastalıktır. Bakteriler sebep olur. Dört çeĢidi vardır. Mandalar için 

en tehlikelisi Brucella abartus, insanlara da bulaĢabilir. Diğer hayvanlara bakarak 

mandalarda daha az görülür. Çevreye yayılması rahim suyundan, doğum esnasında, 

dıĢkı,idrar, rahim akıntıları, boğalarda ise sperm vasıtası iledir.Sindirim yolu ile hastalık 

bulaĢır.  

Mandalar ve sığırlar eĢit derecede yatkındırlar. Nadiren görülmekteyse de 

Venezuella‟da mandalar arasında “Brucella” artıĢında söz edilmektedir. Nepal‟de 

düĢüklerin en önemli nedeni brucelladır. Sığırlarda bu hastalıkla mücadele için uygulana 

yöntemler mandada da etkilidir. DüĢük yapmıĢ fetüste temas etkilidir. Ġnsanda değiĢken 

ateĢ yapar. 
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Klinik özellikler: Kuluçka dönemi 2 hafta ile 6 arasındadır. En tipik belirti 

hayvanların düĢük yapmalarıdır. DüĢükten sonra sonun atılamaması cinsiyet organlarında 

kızarıklık, intihaplı akıntılar, eklem bezinde ĢiĢmeler ve ağrılar oluĢur, boğaların testisleri 

ĢiĢer.  

 

Tedavi: Kan tahlili ile teĢhis edilir. Kesin tedavi yoktur. Ölüm. 

 

4-Pasteurellosis bubalorum (Barbon-Kanamalı septisemi) 

  

Üst solunum yollarında görülen bir hastalıktır. Yazın ve sonbaharın ilk günlerinde 

görülür. BaĢlıca genç hayvanlar bireysel olarak yakalanır. Pasteurellosisin 

belirlenmesinde ön faktörler önemli rol alır; yaz sıcaklarına maruz kalma, soğuk ve 

rutubet ve beslenme yetersizliği. 

Mandaların en ciddi hastalığıdır. Amili pastörella multocida (P.septica) dır. 

Mandalar sığırlardan daha duyarlıdır. Koruyucu aĢıları olmadığından salgınlar 

olabilmektedir. Soluk alma zor ve ağrılı olur. Karın, boyun bölgesi ağrılı biçimde ĢiĢer. 

Mukoz membranlar hiperemik hal alır. Genç hayvanlarda mortalitesi daha yüksek akut 

febril hastalıktır. Febril safhada karaciğer hasarı nedeniyle biluribin ve diğer safra 

tuzlarının kan düzeyi artar. Kolesterol azalır. Sıcak nemli koĢullar hastalığın yayılmasına 

uygundur. Çabuk veteriner müdahalesi etkilidir. Ancak tedavi sadece baĢlangıç 

safhasında anlamlıdır. Hindistanda‟ki iki salgında mortalite %8,2 ve %2,3 olmuĢtur. 

Pastörella multucide type 6 „da izole edilmiĢtir. Mısır mandalarında bu hastalık oldukça 

öldürücüdür. Bu olgularda koyun ve develerin taĢıyıcı olduğu Ģüphesi vardır. Yıllık 

koruyucu aĢılama önerilir. 

 

Klinik özellikler:  Kuluçka dönemi 1-2 gün. Hayvanlarda güçsüzlük sürüye 

katılmama, iĢtahsızlık, diĢ gıcırdatma, ateĢ yükselir, solunum güçlükleri, ağız ve burun 

akıntıları boğazda ĢiĢme görülür ve bu ĢiĢlikler nefes borusuna basınç yapar ve  hayvan 

boğulur. Hastalık çok çabuk geliĢir ve ölümle sonuçlanır.  

 

Tedavi:  Çok çabuk geliĢtiği için tedavisi imkansız gibidir. Antibiyotik ile tedavi 

edilir.  

 

5-Piroplasmosis:  

 

Epizootik bir hastalık olarak bilinen bu hastalık sığırlarda olduğu kadar 

mandalarda da etkindir. 

 

6-Anaplazmosis:  

 

Mısır mandalarında %13,8 sıklıkla görülen bir vakadır. 

 

7-Toksoplazmosis:  

 

Hindistan mandalarının %23,7‟sinin, Mısır mandalarının %24‟ünün reactor olduğu 

belirlenmiĢtir. 
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8-Listeriosis  

  

Listeriosis bulaĢıcı hastalıktır. “Listeria monocytogenes” bakterisi neden olur. 

Bütün evcil hayvanları yakalar, hayvanların sinir sistemi etkilenir, mandalarda düĢük de 

görülebilir. Daha çok 6 aylıktan büyük mandalarda görülür. KıĢın sonunda ve ilkbaharda 

ortaya çıkar. Vücut direncinin en düĢük olduğu durumlarda vitamin yetersizliği, kalitesiz 

beslenme zamanlarda ortaya çıkar.  

  

Klinik özellikler: Kuluçka dönemi 2-3 haftadır. ĠĢtahsızlık, halsizlik, ateĢi yükselir 

ağız burun akıntıları baĢlar. 2-3 gün sonra sinir sistemine tesir eder. Hayvan yerinde 

dönmeye baĢlar ve dayanılmaz hırsla hep ileriye hücum eder.  

  

Tedavi: Antibiyotik tedavisi uygulanır.  

 

9-Leptospirosis  

  

Çok bulaĢıcı bir hastalıktır. Bütün evcil hayvan ve insanlara bulaĢabilir. Hastalık 

“lektospira” bakterisinden  bulaĢır. Kısa ateĢ nöbetleri ile baĢlar, ateĢ normal veya 

normalin altında, kansızlık, halsizlik görülür. Her yaĢta hayvana bulaĢabilir. Hasta veya 

taĢıyıcı hayvanlar çevreye mikrobu saçarak taĢırlar. 5-6 ay içerisinde etrafı mikrop 

yuvasına çevirirler. BulaĢma sindirim yolu ile olur.  

 

Leptospirira sp‟nin birçok soyunun yol açtığı kompleks hastalıktır. Etkilenen 

hayvanlarda 2-3 gün süreli yüksek ateĢ (103-105 ºF) görülür. Bazı vakalarda ani ateĢ 

yükselmeleri bazen anorexia, dyspnea, depresyon ve ani süt verimi düĢüĢü görülür. 

Hayvanlar sarı renkli idrar yapar. Birçok vakada sarı, azalmıĢ miktarda süt verir. Orta 

Ģiddetli vakalar nadiren ölümcüldür. 6-8 günde iyileĢme olabilir.Ciddi bir zoonotik 

hastalık olup, pirinç yetiĢtirilen tropik bölgelerde daha yaygındır. Ġnsan ve mandaların 

aynı kirlenmiĢ suda banyo yaptığı hallerde iansanlara da bulaĢır. görülür. AĢılama 

programları bu hastalıkla mücadelede etkindir. 

 

Klinik özellikler: Kuluçka dönemi 3-10 gündür. Hastalığın birkaç çeĢidi vardır. 

Çok çabuk; genç hayvanları etkiler. Kanda eritrositlerin faaliyetini bozar. Çok halsizlik 

görülür. AteĢi düĢer, kanlı urına, saralık 12-48 saat arası ölür. Çabuk; 6 aya kadar ve 6 ay 

sonrada yakalar. Hayvanı halsizleĢtirir. Saralık belirtileri, tırnaklarda, göğsünde, sırtında 

odaklar oluĢur. ĠĢtahsızlık, geviĢ getirmeme, kanlı urına görülür. Az çabuk; yaĢlıları 

yakalar. Belirtileri birden kendini göstermez. 

 

Tedavi: Hiperimmun serum ve antibiyotik tedavisi  zamanında uygulanmalıdır.  

 

10-Aphtae Epizooticae 

  

BulaĢıcı bir hastalıktır. Çift tırnaklı hayvanları yakalar. Hatta insanlarda da 

görülmüĢtür. Hastalığa virüs sebep olur. Önemli özellikleri Ģiddetli sıtma, ağız 

boĢluğunda, memede, tırnak arasında kabarcıklar oluĢur. Daha sonraları tedavisi zor 

yaralara dönüĢebilir. ġap hastalığı tüm dünyada yaygındır. Bütün bir kıtaya yayılabilir.  
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Hasta ve taĢıyıcı hayvanlar ağız burun akıntıları, urına ve dıĢkıları vasıtası ile virüsü 

etrafa saçarlar bulaĢma temas ile olur.  

  

Klinik özellikler:  Kuluçka dönemi 2-4 gündür. AteĢi yükselir. BaĢlıca ağız, meme, 

ve tırnaklar çok tahrip olur. ĠĢtahsızlık, geviĢin durması, burunda kuruma, cildi 

kabarcıklar ve oluĢan kabarcıkların patlaması ile sekonder enfekfiyonlar geliĢir. 

Memedeki kabarıklıklar sert olur. Hayvan sağım esnasında hassastır. Süt verimi %70-80 

düĢer. Tırnak araları ĢiĢer. 2-3 günde kabarcıklar oluĢur. Yürümekte güçlük çekerler. 

Tırnaklar düĢebilir.  

 

Tedavi: Hayvana serum verilmeli, ahırlar, hayvanların ayakları, ağız ve memeleri 

dezenfekte edilmelidir. Devamlı kontrol edilmelidir.  

 

11-Mucosal Disease Complex 

  

BaĢlı baĢına tek hastalık gibidir. Belirtileri yüksek ateĢ, halsizlik, iĢtahsızlık ve 

kanlı ishaldir. 18 aya kadar olan genç hayvanları yakalar. Hastalığın sebebi virüstür ve 

sindirim yolu ile bulaĢır. Hastalığın yayılmasında kötü bakım Ģartları (rutubet-soğuk) 

yetersiz beslenme önemli rol oynamaktadır.  

 

Klinik özellikler: Kuluçka dönemi 1-2 haftadır. 3 Ģekilde etki eder. Acut; 3-6 

aylık mandaları yakalar. AteĢ yükselir, sıtma, halsizlik, burun boĢlukları kararır akıntıları 

baĢlar. Ġshal baĢlar önce sulu sonra kanlı bir Ģekilde. Kronik; 6 aylıktan büyük mandaları 

yakalar. Acuttan sonra kronik hale geçebilir. Hayvan çok zayıflar ishal devam eder. 

Ölümle sonuçlanır. Abartı formu; ağız göz, burun kızarıklığı hayvanlar hafif geçiĢtirir.  

 

Tedavi: Antibiyotik ile tedavi, Ģatları gözden geçirme ve aĢı.  

      

12-Coryza gangraenosa bovum 

  

Akut olarak geliĢen virüs hastalığıdır. Sığır ve mandalarda, ağız, burun, gözde 

kızarıklar görülür. AteĢlenmeler ve sinir bozuklukları ile etkisini gösteren bir hastalıktır. 

Bireysel olarak ilkbahar sonlarına doğru görülür. Virüsün gizli taĢıyıcıları koyunlardır. 

 

Klinik özellikler: Kuluçka dönemi 2-3 günden 3-4 aya kadardır. Sıtma ile baĢlar 

ateĢi yükselir, iĢtahsızlık halsizlik, geviĢ getirmez, nabız yükselir. Burun ve göz akıntıları 

olur. Ağız mukozası kuru ve sıcaktır. Ġshal vardır. Sinirlidirler ve hareketler güç olur.  

 

Tedavi: Neticesizdir-Kesim.  

. 

13-Çiçek:  

 

Ara sıra da olsa mandalarda rapor edilmiĢ bir hastalıktır. Çiçek lezyonları 

genellikle memenin yumuĢak derisinde, meme baĢlarında genital organlarda lokalize 

olur. Sığır çiçeği (cow pox) kadar manda çiçeği de mandaları infekte eder. 

Hindistan‟daki mandaların %33,3‟ü, sığırların %25‟i sağılanların,%20‟sinin infekte 

olduğu rapor edilmiĢtir. Manda çiçeği ve sığır çiçeği infeksiyonuna iliĢkin mukayeseli bir 
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deneysel çalıĢmada genç mandalarda genel lezyonlar oluĢurken manda çiçek virüsünce 

oluĢan lezyonlar daha büyük olmuĢ ve hastalığın süreci, inek çiçeği virüsününkinden 

daha kısa süreli olmuĢtur.  

 

14-Kuduz(Rabies):  

 

Köpek, çakal vb.ısırıklarıyla bulaĢır. Ergin mandalarda ciddi bir hastalıktır. 

Erginlerin nispeten uysal yapısı, diğer bireylerle bir arada bulunabilir niteliği bu sonucu 

doğurabilir. 

 

15-Rinderpest ve Mukozal Virüs Hastalık Kompleksi:  

 

Sığırlarda ve mandalarda rinderpest ya da diğer benzer MVD adıyla (Mucosal 

Virutic Disease) bilinen virüslerin yol açtığı bulaĢıcı virütik hastalıktır. Hastalık yüksek 

ateĢ ve ishalle karakterize olup oldukça öldürücü, morbidite ve mortalite oranları %25-

%60 olabilen hastalıktır. Birçok vakada klasik semptom olan ani ishal boĢalması 

görülmeyebilir ve hayvanlar daha ziyade sindirimsizlikten müzdarip olur. Muayenede 

dilde, dudakta, diĢ etinde mukozal erozyonlar, ülserler görülür. Anorexia, azalmıĢ süt 

verimi, yüksek ateĢ nedeniyle kararmıĢ vücut yapısı görülür. BaĢlangıç safhada çokça 

göz yaĢı akıntısı ve burun sıvısı boĢalması görülür. Sonra giderek bulanık ve kalın hal 

alır. Bu hastalığa karĢımandalar da sığırlar kadar duyarlıdır.Hastalıkta yüksek ölüm oranı 

vardır. Ülkeler ararsında sığır ve manda duyarlılığı bakımından farklar bildirilmiĢtir. 

Hindistan ve Nepal‟de bovin grubu için çok önemli bir hastalıktır. Uzun süren aĢılama 

programları uygulamasına karĢın sporadik salgınlar nadir değildir. Genç bireylerin 6 

aylık yaĢta canlı aĢı ile aĢılanması hayat boyu bağıĢıklık sağlar. Bu hastalığa iliĢkin 

salgınlarda kuteneuz döküntü oluĢabilir. 

 

16-Yanıkara=Kara çeyrek (Black Quarter):  

 

Amili “clustridiun chauvaei”  olan bir hastalıktır. Mandalar sığırlardan daha 

yatkındır. Vücut sıcaklığında ani (akut) yükselme görülür. Önce ayaklar ve ağır kaslar 

etkilenir. Hayvan topallar, ĢiĢmiĢ kabarcıklar üzerine basılınca çıtırtılı ses verir. Bu 

hastalık antibiyotik tedavisine cevap verir. Ancak klinik yardım gecikirse ölümcüllük 

%95-%100 gibi çok yüksektir. AĢısı vardır, ĢiĢliklerdeki sıvı drene edilir. 

 

17-Bovine Süngerimsi Beyin Doku Hastalığı:  

 

BSE kısaltması (Bovine Spongioform Ensafalopati) ile bilinen deli dana hastalığına 

iliĢkin  herhangi bir rapora  raslanmamıĢtır. 

 

18-Üçgün Hastalığı(Ephemeral Fever): 

 

 “Artrapoda” larca taĢınan bir virüsün neden olduğu hastalıktır. Afrika, Avustralya 

ve Asya‟da raslanmaktadır. Etkilenen bireylerde ağırlık kaybı, süt verimi azalması, 

erkelerde döl veriminde azalma ve kısırlığa yol açar. Konakçısı bilinmiyor. Mandalarda 

daha uzun süre ateĢ görülür. Eradike edilmesi güç bir hastalıktır. 
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19-Ayak, Ağız Yaraları Hastalığı(ġAP):  

 

Virüsün tipine göre duyarlılık derecesi ülkelere göre değiĢir. Hindistan, Mısır ve 

Romanya‟da yerli bataklık mandalarında çeĢitli vakalar bildirilmiĢtir. A tipi virüs 

mandalarda %60,8, Zebularda %43,3‟den daha çok görülür. Mandalardaki aĢikar 

belirtiler daha ciddidir. Süt üretiminde düĢüĢe yol açar. 

 

20-Johne Hastalığı:  

 

Paretüberküloz adı da verilen bu hastalık myco bacterium paratuberculosis adlı 

amilden ileri gelir. Bu hastalık kronik enteritis ile (kronik bağırsak yargısı)  

karakterizedir. 

 

21-Habis Catarral AteĢ:  

 

Malignant (cataral fewer) diye bilinen bu hastalık sadece Yeni Zelanda‟da rapor 

edilmiĢtir. 

 

22-Mastitis: 

 

 Sağlam mandalar arasında mastitis nadirde olsa problemdir. Mandalarda süt 

verimi arttıkça mastitis vakaları da artmaktadır. Mastitise neden olan bakteriler sığırlarla 

aynıdır. Sığırlardaki kontrol ve tedavi yöntemleri mandalarda da etkindir. 

 

23-Pleruopneumoni:  

 

Mikroplazmaların neden olduğu bu hastalığın mandalardaki önemi azdır. Ancak 

uluslararası manda ticareti arttığından ve mandalardan sığıra geçebildiğinden önemi 

artmıĢtır. Bovine plero pneumoni (BPP) bakımından temiz bölgelere satıĢ yapıldığında 

aĢılama önerilir. Kuzey Avustralya‟da mandaların önemli ölçüde BPP bakterileri ile 

infekte oldukları ancak hastalığı göstermedikleri gözlenmiĢtir. 

 

13.4. Paraziter Hastalıklar 
  

1-Askaritler ve Halkalı Kurtlar:  

 

Genç mandalarda önemli kayıplara yol açar. Özellikle toxocara vitulorum isimli 

halkalı kurt daha yaygındır. En belirgin belirti ishal (alternatif olarak kabızlık ve ishal ), 

su kaybı(dehidratasyon), zayıflık, donuk duruĢ, koma ve ölümle neticelenebilir. 

Enfeksiyon prenatal (doğum öncesi) veya kolostrum ya da sütle alınma suretiyle 

oluĢabilir. Safra ve abomasum katmanlarında büyük miktarda kurtçuklardan  

kaynaklanan bağırsak delinmeleri gözlenir.  

 

Bazı gözlemcilere göre 240 günden yüksek yaĢta nadiren gözlenir ve kurtçuk 

istilası prenatal dönemde daha çok gözlenir. Sütte larva mevcudiyeti yaygın olabilir. Bu 

durum sütle geçebileceğinin kanıtıdır. BangladeĢ‟te malak ölümlerinin önemli nedenidir. 

Hindistan‟daki bir ölün sonrası incelene 500 adet 6 yaĢın altında malağın üçte biri ergin 
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haldeki kurda sahip bulunmuĢtur.. Her yıl büyük sayıda malak ölmesine karĢın veteriner 

denetiminde antelmintik(kurt düĢürme) ilaçları halkalı kurtların kontrolünde oldukça 

etkilidir ve kolayca temin edilebilir. 

 

2-Babesiosis:  

 

Kan parazitlerinin yol açtığı febril hastalıktır. Nepal ve Hindistan‟da gözlenmiĢtir. 

Boophylus mieroplus ve  hyalommal anatolicum gibi amiller taĢıyan ağır kene istilası 

hastalığın yayılmasında Ģüphelenilen amili oluĢturur. Babesia argentina ve Bobigemini 

vakaları yabani mandalarda gözlenmiĢtir. 

 

3-Koksidiosis:  

 

Mandalarda parazitik ishal ve dizanteri oldukça yaygındır. Çok sayıda eimerid sp 

gözlemleri rapor edilmiĢtir. Açık da bir arada besleme koĢullarında bu parazite düzenli 

maruz kalmıĢ daha çok sayıda nematotlar ve kelebek gibi amiller malak mortalitesinin 

belli baĢlı amili olabilir. 

 

4-Kutenous Filiriasis:  

 

Bu hastalıklardaki “parafilarid bovicola” adlı sığır amilinin yol açtığı kutuneus kanama 

ile karakterize Hindistan ve Pakistan‟da yaygın bir hastalıktır. Mandalarda sporadik 

sıklıkla “filarial kutenous” lezyonlar görülür. 

 

5-Kutenous Onkosersiasis:  

 

Onchocerca sp „nin yol açtığı çoklukla xiphold bölgede deride kutenous 

lezyonlarla karakterizedir. Doğu Asya ve Avustralya‟da gözlenmiĢtir. Bu olgular 

genellikle ağır böcek ısırıklarıyla birlikte gözlenebilir. Nepal‟de ötücü kuĢlar ve 

culicoides adlı hayvanlarla birlikte görülebilir. Mandalarda onchocerca  sp taĢıyan 

yaygın culicoides türleri gözlenmiĢtir. 

 

6-Ekinokokkuslar:  

 

Echinococcus granülosum isimli amilin sıvı dolu kistlerine iliĢkin bulgular tüm 

manda vücut bölgeleri için rapor edilmiĢtir. Hindistan ve Nepal‟de daha sık görünür. Bu 

olgunun nedeni açık alanlarda kesim ve bu su dolu kistlerin köpekler vb. ile yenilmesidir. 

Mezbaha çalıĢmaları (Hindistan‟da) istila oranını %50-%75 olarak göstermektedir. 

Mandaların çevrili alanlarda yetiĢtirilmesi bu probleme katkıda bulunmuĢ bataklık 

mandalarında düĢük oranda (%2) gözlendiği rapor edilmiĢtir. 

 

7-DıĢ Parazitler(ektoparazitler):  

 

Mandaların çamurlu alanlarda yatmalarının, yuvarlanmalarının onları ısırıcı 

böceklerden korumak için olduğu düĢünülmektedir. Avustralya ve Güney Doğu Asya‟da 

manda sinekleri (siphona sp) en önemli dıĢ parazittir. Kene vb.amiller kıĢın mandaları 

istila ederler. Bu dönem çiftçilerin mandaları çamurlu alanlara götürmeye isteksiz 
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oldukları ya da bunun mümkün olamadığı zamanlardır. Böcekler ve sivrisinekler sıcak, 

nemli yaz aylarında mandalar için önemli sıkıntı kaynağıdır. Hematopinus tuberculatus 

isimli bitlerin kan emmesinin yol açtığı pediculosis olgusu yaygındır. Keneler 

yumurtalarını kıĢın çoğaltır. Manda kılları bunların yumurtaları ile dolu görmek nadir 

değildir. Kırpma en ekonomik kontrol metodudur. KullanılmıĢ motor yağı kesinlikle 

önerilmez. 

 

8-Göz Parazitleri:  

 

ÇeĢitli güve türleri geceleri mandaların gözyaĢı sıvılarıyla beslenir. Bunlar kan da 

emerek çeĢitli enfeksiyonal amiller nakleder. Thalazia sp‟nin yol açtığı konjuktivitis 

(konjuktiva yangısı) mandalarda yaygındır. ÇeĢitli çalıĢmalarda Hindistan‟daki sıklığı 

%35-%45 olarak belirlenmiĢtir. Yağmur mevsiminde daha sıktır. Parazitler konjuktival 

apselere yol açar. Bu durum kısmi körlük, corneal opacity ve hasar görmüĢ gözün 

kaybıyla neticelenebilir. 

 

9-Filarial Nematotlar: 

Bu konuda da çeĢitli tiplerin varlığına iliĢkin raporlar verilmiĢtir. 

10-Karaciğer Kelebeği(flukes):  

 

Mandalar çamurlu sularda yatıp kalktığından kolayca suda yaĢayan karaciğer 

kelebeğinin enfektif safhasına iliĢkin formu ile infekte olur. Bu unsur genellikle Fasciola 

hepatica veya F. gigantica‟dır. Bu amiller ergin manda da yaygındır. Lymnaea sp. 

Salyangozları taĢıyıcıdır. Nepal‟de ergin mandalardaki en yaygın parazit olup yüksek 

kronik kayıplara az da olsa akut ölümlere yol açar. Veteriner tavsiye ve denetimi ile 

karbon tetra klorit (CTC) ile ağız yoluyla ilaç verme Nepal‟de en yaygın mücadele 

Ģeklidir. Ġyi yemlenmiĢ hayvanlarda az biçimde istila belirtileri görülür. Karaciğer hasarı 

sonucu büyüme, çalıĢma, süt veriminde azalma en belirgin dıĢa vurumdur.  

 

11-Bağırsak Kelebekleri:  
 

Bu amiller, mandaların kompleks mide sistemini istila eden önemli bir amildir. 

Aynı alanda gastrointestinal parazitlerin sıklığı mandada sığırdan daha çoktur. Bu durum 

mandaların su ve bataklık alana daha çok gitmeleri nedeni iledir. Ergin kelebekler rumen 

ve reticulumuna yerleĢir. Larval safhada çoğunlukla ince bağırsakların duodenal 

bölgesinde yaĢar ve ishal, dizanteri ile karakterize enteritise yol açar. Mandaların en 

yaygın kelebeği paramphistonum sp. dir. Bu kısımdaki cotylophoron cotylophorum 

,colicophoron sp. , olveria sp.ve  ctylonocotyle sp. örnek olarak verilebilir. Karaciğer ve 

bağırsak kelebek istilası ergin mandalarda akut ve kronik kayıpların en önemli nedenidir. 

“Gigantocotyle explanatum” isimli amilin malak bağırsaklarının üst kısmında geliĢmesi 

malaklarda kayıplara yol açabilmektedir. 

 

12-Sülükler, Parazitler  

 

Hindistan ve Nepal‟de sülükler çok yaygındır. Doğal su kaynakları, çeltik alanları, 

muson yağmur ormanları bu bakımdan önemlidir. Bunlar hayvan ve insan vücuduna 

böyle alanlarda çalıĢıldığı zamanalarda yapıĢır. Bazı türleri ağaçlarda yaĢar ve konukçu 



 210 

üzerine düĢer. Sülüklerin bir kere kan emmmesi onlara aylarca yeterli olur. Emme ile 

kaybedilen kanın ardından oluĢan hemoraji ısırığın antiguagilant tabiatı hayvanı zayıf 

bırakıp anemiye yol açabilir. Nadiren sülükler burun boĢluğuna ve farengial (yutak) 

mukozaya ulaĢır. Himalayalarda en önemli manda dıĢ paraziti sülüktür. Bu süreç 

kontrolünde tavuklar en etkin pratiktir. Meradan dönen mandaları kuĢlar bekler. Bu 

kuĢlar mandaların ayaklarının arka kısmında bulunan kulaklardaki sülükleri toplar.   

 

Sülüklerin FMD virüsünün taĢınmasına aracılık ettiğinden kuĢkulanılmaktadır. 

 

13-Akciğer Kurdu:  

 

Tropik ve subtropik alanlarda bulunur. Manda solunum sisteminin 

Dictoyucaulusus vivinparus ile istila edilmesi vakaları da rapor edilmiĢtir. Ġtalya ve 

Mısır‟da az da olsa parazitik bronĢitis salgınları gözlenmiĢtir. Mısır‟da hastalık yonca ile 

yemleme dönemi ardından gözlenmiĢ, ergin kurtların neden olduğu irritativ (tahriĢ) 

bronĢitte karakterize olmuĢtur.Ġtalyan mandalarında hem irritativ hem alerjik durumu 

gözlenmiĢtir. Malaklarda D. Viviparus ile istila sıklığı infekte hayvanların %60‟ında 

ölümle neticelendiği vakalar Ģeklinde rapor edilmiĢtir. 

 

14-Uyuz:  

 

Üç tip uyz vakası bildirilmektedir. Bunların amillerine göre, birinci tip sarcoptic 

(sarcoptes scapsei var. Bubalus) uyuz, ikinci tip psoroptic tip (psoroptes natalensis) 

uyuz,üçüncü tip demodectic uyuz (demodex bovis)dur. Genç malaklarda ölümle 

neticelenebilir. Temizlik eksikliği, çevresel ve iklimsel stres parazitlerin yayılmasını 

kolaylaĢtırır. 

 

15-Sarkosporiodiosis:  

 

Kedi ve köpeklerin ara konakçı olduğu bu parazit, kaslarda ve değiĢik organlarda 

kistlere yol açar. Köpeklere infekte manda diaframını yedikten sonra köpek dıĢkısındaki 

yumurtaların varlığı ile köpekteki infeksiyon anlaĢılır. 

 

16-Sistosomiasis:  

 

Kanda bulunan schistosome sp. Ġsimli kan parazitlerinin en az 4 türü 

tanımlanmıĢtır. Bunlar 2 yaĢın altındaki genç buzağılarda, malaklarda “enteritis” yol 

açar. Bu tiplerden biri olan Schitosoma nasaje burun mukozası kan damarlarına yerleĢir. 

Burun akıntısında yumurtalarının varlığı ile teĢhis edilir. Ara konakçının su salyangozu 

olduğu bildirilmektedir. Mandalar taze su ile salyangozu aldıklarında bu amilin serker adı 

verilen belli safhadaki halini almıĢ olurlar. Mandalar bunu aldıktan 90 gün sonra burun 

mukozasından boĢalmada yumurtaları gözlenebilir. Burun mukozasında “granulomotous 

nodüller” Ģekillenir. TahriĢ ve öksürmenin yol açtığı travma ile dramatik burun kanaması 

olabilir. 
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17-Burgu Kurtlar(Screwworm):  

Burgu kurt sinekleri(callitroga sp.) larvaları Orta ve Güney Amerika‟da ve diğer 

tropik alanlarda en önemli evcil hayvan zararlı böceğidir. Bunlar ergin mandaları 

etkilemez. Göbek kordonunda bu mandalarla bulaĢma olsa bile çamurda yuvarlanmanın 

yarattığı çamur plaster etki  larvaları havasızlıktan öldürür.Aynı alanda bulunan zebu 

yada sığırlarda gözlenirken mandalarda gözlenmemektedir. 

 

18-Halka Kurt(Ringworm) Hastalığı:   

Mandalarda daha yoğun olmak üzere yüzde, boyunda yumuĢak pelvik bölgede 

dairesel lezyonlarla karakterize dermatomikos bir hastalıktır. Genç mandalar bazı 

vakalarda ciddi düzeyde etkilenir.  

 

19-Strongiloides:  

Ergin mandalar bir nemetod sınıfı olan stongloid nemetodlara dirençlidir. Genç 

mandalarda oluĢum sıklığı yaygındır ve oluĢum sıklığı halkalı kurtlara (%33) göre daha 

azdır(%15). Ağır istila vakalarında nodüler duodenal lezyonlar ve ishal oluĢur. Ancak 

çoğu vakada etkisi diğer parazitlerce maskelenir. 

 

20-Syngamus:  

Tropik alanlarda syngamus aryngeus isimli amil ile sığır ve mandaların 

infeksiyonu yaygındır. 

 

21-ġerit Kurtlar:  

Bazı vakalarda özellikle moniezia sp. olmak üzere Ģerit vakaları %15 „e kadar 

çıkabilir. 

 

22-Tyleriosis:  

Mandalarda da tyleriosis vakaları subklinik formda gözlenebilmektedir. Hindistan 

ve Avustralya‟da çeĢitli infektif amiller izole edilmiĢtir. 

 

23-Keneler:  
Mandalar keneye bağıĢık olmadıkları halde önemli ölçüde dirençlidir. Kuzey 

Avustralya‟da kene ile infekte olmuĢ alanlarda 2 yıllık gözlem içinde 13 ergin mandada 

sadece 2 diĢi kene bulunmuĢtur. Genellikle sağlıklı mandalar kene ile taĢınan hastalıkları 

göstermezler. Arazideki mandalarda keneler nadir bulunduğundan kene ile taĢınan 

Anaplazmosis, Tyleriosis,Babeosis gibi hastalıklar nadiren görünür. Manda ve sığır eğer 

bir Babeosis çeĢidi olan Doğu Sahili AteĢi(east coast fewer) ile inoküle olursa  eĢit 

duyarlılık gösterirler. Bu durumda kene istilası bazen tropik alanlarda kenelere karĢı 

kullanılan pestisitlere direnç geliĢtirdiğinde problem olabildiği bildirilmektedir. 

Pestisitler ise pahalılaĢmaktadır. Mandanın kenelere dayanıklılığının esası bilinmiyor. 

Ancak çamurda yatıp kalkması önemli rol oynayabilir. Avustralya‟da çevrelenmiĢ çitler 

arasında manda yetiĢtirmede ağır kene istilası gözlenmiĢtir. 

 

24-Tripanasomiasis:  

Mandaların trypanosomaasise duyarlı oldukları bildirilmektedir. Trypanasoma 

evansi ile infeksiyonda mandalar sığırdan daha duyarlıdır. Afrika ülkelerindeki durum 

bilinmemektedir. Ancak Mısır‟ın manda yetiĢtirilen yegane Afrika ülkesi olduğuna 
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bakılarak bir tahmin yapılabilir. Subklinik infeksiyon daha yaygındır. Diğer benzer 

hastalıklardan ayırt etmek için teĢhis metotları bulunur.  

 

13.5.Mandalarda Koruyucu Hekimlikle Ġlgili Bazı Bilgiler 

Salgın hastalıkların önlenmesi açısından diğer hayvanlarda  olduğu gibi mandalarda da 

koruyucu hekimlik uygulamaları çok önemlidir.Bazı hastalıklar vardır ki hayvanlar 

hastalığa yakalandığı zaman tedavisi çok zor ve yüksek maliyetli hatta 

imkansızdır.Ancak hastalık ortaya çıkmadan önce veteriner hekim hekim kontrolünde 

yapılacak aĢılamalarla bu hastalıklara karĢı hayvanlarda bağıĢıklık oluĢturulur.Böylece 

hayvanlar bu hastalıklara ya hiç yakalanmazlar yada hastalığı hafif bir Ģekilde 

atlatlatırlar.Bu anlamda mandalarda alınabilecek koruyucu önlemler Ģöyle sıralanabilir. 

Buzağı Septisemi Serumu- Doğumun ardından yavruda göbek bakımı ve 

dezenfeksiyonu yapılmalı ve buzağı septisemi serumu uygulanmalıdır. 

Yine doğumdan sonra beyaz kas hastalığına karĢı Vitamin E ve Selenium içeren 

preparatlar uygulanabilir. 

Brucella S-19 Genç AĢısı-4-8 aylık diĢi malaklara sadece 1 defa uygulanır. 

Sığır Vebası-Bu aĢı Tarım Bakalnlığı tarafından salgın riskinin olduğu durumlarda 

uygulanır. 

ġap-Çok hızlı yayılan ve büyük ekonomik kayıplara neden olan bir hastalıktır. 

Hastallık etkeni olan Virusun O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 ve Asia 1 olmak üzere 7 

adet farklı serotipi bulunmaktadır.Yaygın serotiplere karĢı üretilen aĢılar Ġlkbahar ve 

sonbahar olmak üzere senede iki defa uygulanmalıdır. 

Brucella S-19 Ergin AĢısı-Sağlılklı ergin diĢi sığır ve mandalara doğumun son ayı 

veya gebe olmadıkları dönemde uydulanır.Erkeklere yapılmaz.Hastalık çıktığı laboratuar 

raporuyla kesinleĢmiĢ ve yavru atmaların devam ettiği sürülerde gebelik dönemine 

bakılmaksızın tüm ergin diĢi hayvanlar aĢılanmalıdır.AĢı 24 ay arayla 2 defa tatbik edilir. 

Yanıkara- AĢı 4 aylıktan itibaren her yaĢtaki sağlıklı sığır ve mandaya tatbik 

edilir. Hayvanlar tercihen meraya çıkmadan kısa bir zaman evvel aĢılanmalıdır.Gebe 

hayvanlar da aĢılanabilir 

Hemorajik Septisemi (Barbon)-Sığır ve mandalarda pastorellosise karĢı koruma 

amacıyla uygulanır.Gebe hayvanlar da aĢılanabilir.Hastalığın çıktığı bölgelerde hastalık 

mevsiminden önce her yıl  düzenli olarak aĢılama yapılmalıdır.Bu uygulamar dıĢında 

bölgede yaygın olarak görülen diğer hastalıklara karĢı veteriner hekim tavsiyesi ile 

koruyucu önlemler alınmalıdır. 
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EKLER 

 

EK 1: 

 

KASAPLIK MANDA GÖVDE ETLERĠ 

(ICS 67.120.10 TÜRK STANDARDI TS 6163/AralIk 1988) 

O - KONU, TARĠF, KAPSAM 0.1 - KONU 
Bu standard, kasaplık manda gövde (karkas) etlerinin tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune 

alma ve muayeneleri ile piyasaya arz Ģekline dairdir. 

0.2-TARĠFLER 

0.2.1 • Bütün Gövde (Manda Karkası) 
Bütün gövde, yaĢ ve cinsiyete göre, malak, medek (gedek), toska, manda ineği, manda öküzü, manda 

boğası ve kısır manda diye adlandırılan kasaplık mandaların usulüne uygun olarak kesilmiĢ, yüzülmüĢ, 

baĢ ve ayaklar ayrılmıĢ, iç organları, böbrekleri, böbrek yağları ve pelvis boĢluğu yağları, üreme 

organları, idrar kesesi ve bunların bağları, yemek borusu çıkarılmıĢ, kuyruğu 4. kuyruk omurundan 

kesilmiĢ bütün haldeki gövdeleridir. 

0.2.2 • Yarım Gövde 

Yarım gövde, bütün gövdenin, omurganın ve göğüs kemiğinin tam ortasından, sağ ve sol utanç 

kemiklerinin (Os Pubis) birleĢme yerinden geçen dikey bir düzlem ile ikiye ayrılması sonucu ortaya 

çıkan iki parçadan her bîridir. 

0.2.3 • Çeyrek Gövde 

Çeyrek gövde, yarım gövdenin 1 Vinci ve 12'nci kaburgaları arasından ve omur eklem yerinden ikiye 

ayrılması ile meydana gelen parçalardan her biridir (arka bacağı ihtiva edene arka çeyrek, ön bacağı 

ihtiva edene ön çeyrek denir). 

 

0.2.4 ■ Et Rengi 

Et rengi, diyafragmanın, gövde sathında ve kesitlerinde görülebilen kasların, soluk pembeden çok 

koyu kırmızıya kadar değiĢen, beslenme tarzı ve grubu hakkında fikir veren rengidir. 

0.2.5- Lif Ġnceliği 

Lif inceliği, diyaframa ve kasların, liflere dikey kesitinde lif kabarcıklarının iriliği ile beliren ve kesit 

yüzeyinde gezdirilen parmak uçlarında kayganlık, danelilik duygusu ile anlaĢılan ve mandalarda orta ve 

kalın olarak adlandırılan, durumudur. 

0.2.6-Yağ Rengi 

Yağ rengi, gövde üzerinde ve gövde kesitlerindeki yağların saf beyaz olan rengidir. 

0.2.7 - Diğer Tarifler 

Gövdenin etlilik derecesine ait tarifler, gövde uzunluğu, gövde derinliği, gövde profili, (ġekil 1 a, b, c) 

but profili, (ġekil 2 a, b, el yağlılık derecesi, böbrek yağı, pelvis boĢluğu yağı, etin kıvamı ve mermer 

görüntüsü tarifleri TS 668  de, bu metinde kullanılan Öteki tarifler ise TS 6162 ve TS 666'da verilmiĢtir. 

0.3 - KAPSAM 

Bu standard, piyasaya arz edilen, taze, soğutulmuĢ ve dondurulmuĢ kasaplık manda gövde etlerini 

(bütün, yarım, çeyrek manda gövde etlerini) kapsar. Diğer kasaplık hayvan gövde etlerini kapsamaz. 

1 -SINIFLANDIRMA VE ÖZELLĠKLER 

1.1 -SINIFLANDIRMA 

Manda gövde etleri, yaĢ ve cinsiyetine göre gruplara, özelliklerine göre sınıflara ayrılır. 



 214 

1) Bu standardda atıf yapılan Türk Standardlarının numaraları metnin sonunda verilmiĢtir. 

 

1.2.2 - Grup Özellikleri 

Manda gövde etlerinin hangi gruba ait oldukları, hazırlandıkları mezbahalarda belirlenir ve gövdeler 

buna göre damgalanır (Medek (M), Toska (T), Manda ineği (Mi) 

1.2.3-Sınıf Özellikleri 

1.2.3.1-Malak Gövde Etleri 

1.2.3.1.1 - Ekstra Malak Gövde Eti (MA) 

Bu sınıfa, tam etli, az yağlı, et rengi acık pembe, yağ rengi beyaz, lif inceliği orta, mermer görüntüsü 

belirsiz olan malak gövde etleri girer. 

1.2.3.1.2 - Birinci Sınıf Malak Gövde Eti (MB) 

Bu sınıfa, ekstraya giremeyen tam etlilerle etli, orta yağlı, et rengi pembe, yağ rengi beyaz, lif inceliği 

orta, mermer görüntüsü belirsiz olan malak gövde etleri girer. 

1.2.3.1.3 - Ġkinci Sınıf Malak Gövde Eti (MC) 

Bu sınıfa, üst sınıflara giremeyenlerle, az etli, malak gövde etlen girer. 

1.2.3.2 - Medek Gövde Etleri 

1.2.3.2.1 - Ekstra Medek Gövde Eti <MEA) 

Bu sınıfa, tam etli, orta yağlı, et rengi kırmızı, yağ rengi beyaz, lif inceliği orta. mermer görüntüsü 

belirsiz medek gövde etlen girer. 

1.2.3.2.2 - Birinci Sınıf Medek Gövde Eti (MEB) 

Bu sınıfa, ekstraya giremeyen tam etlilerle, etli, yağlı, et rengi kırmızı, yağ rengi beyaz, lif inceliği orta, 

mermer görüntüsü belirsiz medek gövde etleri girer. 

 

1.2.3.2.3 - Ġkinci Sınıf Medek Gövde Eti (MEÇ) 

Bu sınıfa, üst sınıflara giremeyenlerle orta ve az etli medek gövde etleri girer. 

1.2.3.3 -Toska Gövde Etleri (T) 

1.2.3.3.1 - Ekstra Toska Gövde Eti (TA) 

Bu sınıfa tam etli, az yağlı, et rengi kırmızı, yağ rengi beyaz, lif Ġnceliği orta, mermer görüntüsü orta 

toska gövde etleri girer. 

1.2.3.3.2 - Birinci Sınıf Toska Gövde Eti (TB) 

Bu sınıfa, ekstraya giremeyen tam etlilerle, etli orta yağlı, et rengi kırmızı, vağ rengi beyaz, lif inceliği 

orta, mermer görüntüsü belirsiz olan toska gövde etleri girer. 

1.2.3.3.3 - Ġkinci Sınıf Toska Gövde Eti (TC) 

Bu sınıfa, üst sınıflara giremeyenlerle, orta ve az etli, toska gövde etleri girer. 

1.2.3.4 - Manda Ġneği Gövde Etleri (MĠ) 

1.2.3.4.1 - Birinci Sınıf Manda Ġneği Gövde Eti (MĠB) 

Bu sınıfa tam etli, yağlı, et rengi koyu kırmızı, yağ rengi beyaz, lif inceliği orta kalın, mermer görüntüsü 

orta manda ineği gövde etleri girer. 

1.2.3.4.2 - Ġkinci Sınıf Manda Ġneği Gövde Eti (MĠC) 

Bu sınıfa, etli, orta yağlı, et rengi çok koyu kırmızı, vağ rengi beyaz, lif inceliği kalın, mermer 

görüntüsü belirsiz inanda ineği gövde etleri girer. 
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1.2.3.4.3 - Üçüncü Sınıf Manda Ġneği Gövde Eti (MĠD) 

Bu sınıfa, üst sınıflara giremeyenlerle orta ve az etli manda Ġneği gövde etleri girer 

1.2.3.5 - Manda Boğası Gövde Etleri (MB) 

1.2.3.5.1 - Birinci Sınıf Manda Boğası Gövde Eti (MBB) 

Bu sınıfa, tam etli, yağlı, et rengi koyu kırmızı yağ rengi beyaz, lif inceliği kalın, mermer görüntüsü 

belirsiz manda boğası gövde etleri girer. 

 

1.2.3.5.2 - ikinci Sınıf Manda Boğası Gövde Eti (MBC) 

Bu sınıfa, birinci sınıfa giremeyen tam etlilerle, etli, çok yağlı, et rengi kırmızı, yağ rengi beyaz, lif 

inceliği kalın, mermer görüntüsü orta veya belirsiz inanda boğası gövde etleri girer. 

1.2.3.5.3 - Üçüncü Sınıf Manda Boğası Gövde Eti (MBD) 

Bu sınıfa, üst sınıflara giremeyenlerle, orta ve az etli manda boğası gövde etleri girer. 

1.2.3.6 - Manda öküzü Gövde Etleri (MÖ) 

1.2.3.6.1 - Birinci Sınıf Manda Öküzü Gövde Eti (MÖB) 

Bu sınıfa, tam etli, yağlı, et rengi koyu kırmızı, yağ rengi beyaz, lif inceliği kalın, mermer görüntüsü 

belirsiz manda öküzü gövde etleri girer. 

1.2.3.6.2 - ikinci Sınıf Manda öküzü Gövde Etleri (MÖC) 

Bu sınıfa, birinci sınıfa giremeyen tam etlilerle, etli, çok yağlı, et rengi koyu kırmızı, yağ rengi beyaz, lif 

inceliği kalın, mermer görüntüsü orta veya belirsiz manda öküzü gövde etleri girer. 

1.2.3.6.3 - Üçüncü Sınıf Manda Öküzü Gövde Eti (MOD) 

Bu sınıfa, üst sınıflara giremeyenlerle orta ve az etli manda öküzü gövde etlen girer. 

1.2.3.7 - Kısır Manda Gövde Etleri (KM} 

1.2.3.7.1 - Birinci Sınıf Kısır Manda Gövde Eti (KMB) 

 

Bu sınıfa, tam etli, yağlı, et rengi koyu kırmızı, yap rengi beyaz, lif inceliği kalın, mermer görüntüsü 

belirsiz kısır manda gövde etleri girer. 

1.2.3.7.2 - ikinci Sınıf Kısır Manda Gövde Eti (KMC) 

Bu sınıfa, birinci sınıfa giremeyen tam etlilerle, etli, çok yağlı, et rengi koyu kırmızı, yağ rengi beyaz, lif 

inceliği kalın, mermer görüntüsü orta-belirsiz kısır manda gövde etleri girer. 

1.2.3.7.3 - Üçüncü Sınıf Kısır Manda Gövde Etleri (KMD) 

Bu sınıfa, üst sınıflara giremeyenlerle, orta ve az etli, kısır manda gövde etleri girer. 

1.2.3.8 - Bütün Sınıflar için Ağırlık özellikleri Çizelge 1'de verilmiĢtir. 
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1.3-TOLERANSLAR 

Bir sınıfa, alt ve üst sınıflardan olmak üzere, toplam 7, 4'e kadar karıĢma olabilir. Ancak bir sınıftan 

ötekine karıĢma % 2'yi aĢamaz. 

1.4 - ÖZELLĠKLER VE MUAYENELER 

Manda gövde etlerinin özellikleri ile bunların muayenesine, ambalaj ve iĢaretlerine ait madde 

numaraları çizelge 2'de gösterilmiĢtir. 

 

2 - NUMUNE ALMA VE MUAYENELER 

2.1 -NUMUNE ALMA 

Numune partiden alınır. Grubu, sınıfı ve gövdenin durumu (bütün, yarım, çeyrek) gövde muhafaza 

Ģekli (taze, soğutulmuĢ, dondurulmuĢ) aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan manda gövde etleri 

bir parti sayılır. Manda gövde etlerinden numune almak Ġçin Çizelge 3'de belirtilen partiyi oluĢturan 

gövde miktarına göre,, karĢılarında gösterilen (n) sayıda ayrılacak gövdeler parti içerisinden tesadüfi 

olarak seçilmeli ve bunu yapmak Ġçin TS 2756'ya göre aĢağıdaki sistematik metot uygulanmalıdır. 

Partiyi oluĢturan gövdeler birden baĢlayarak 1,2,3 . N Ģeklinde numaralanır. Herhangi bir gövdeden 

baĢlayarak 1,2,3 ..... Ģeklinde (N/n=r) kadar sayılır. N/n bir tam sayı değilse, (r) tam sayıya tamamlanır 

ve (r) inci gövde numune olarak ayrılır. Sayma ve ayırma iĢlemi çizelge 3'e göre ayrılması gereken 

gövde sayısına eriĢilinceye kadar sürdürülür. 

Burada:N = Partideki gövde sayısı,n = Numune olarak ayrılacak gövde sayısıdır. 
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NOT - Çeyrek gövdelerde ön ve arka gövde karıĢıksa numuneye ayrılan ön ve arka gövde sayısının eĢit 

olmasına özen gösterilmelidir. 

2.2-MUAYENELER 

Numune olarak ayrılan her bütün, yarım ya da çeyrek gövde, parmak basılarak, (taze ve 

soğutulmuĢlarda), koklanarak, gerektiğinde tartılarak, mezbaha grup iĢareti olup olmadığı aranarak, 

ambalaj durumu incelenerek muayene edilir ve Madde 1.2, Madde 1.3, Madde 3.1 ve Madde 3.2've 

uygun olup olmadığına bakılır. 

2.3 - DEĞERLENDĠRME 

Muayene sonuçlarının her biri standarda uygunsa parti standarda uygun sayılır. 

2.4-MUAYENE RAPORU 

Muayene raporunda en az aĢağıdaki bilgiler bulunmalıdır: 

- Muayenenin ve deneyin yapıldığı yerin adı ve muayene yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin 

adlan, görev ve meslekleri, 

- Muayene tarihi, 

- Numunenin tanıtılması, 

- Muayenede uygulanan standardların numaraları, 

- Sonuçların gösterilmesi, 

- Muayene sonuçlarını değiĢtirilebilecek etkenlerin mahzurlarını gidermek üzere alınan tedbirler, 

- Uygulanan muayene metodunda belirtilmeyen veya zaruri görülmeyen, fakat muayenede yer almıĢ 

olan iĢlemler, 

- Standarda uygun olup olmadığı. 

- Rapor tarih ve numarası, 

Malın standarda uygun çıkması halinde ihracatçıya verilecek denetleme (kontrol) belgesinin geçerlilik 

süresi beĢ gündür. 

3-PĠYASAYA ARZ 

Manda gövde etleri dıĢ piyasaya ambalajlı olarak arz edilir. 

3.1 -AMBALAJ 

Manda gövde etleri, temiz, yeni, sağlam, kokusuz, sağlığa ve ete zarar vermeyecek beyaz bez veya 

benzeri malzemeden yapılmıĢ, gövdeyi iyice .saran torbalara konup ağzı bağlanmalıdır. 

 

3.2 - ĠġARETLEME 

Manda gövde etleri, dıĢ taraflarından damga çizgisi boyunca yukarıdan aĢağıya doğru, (Sekil 3) sağlığa 

zararsız kırmızı renkli boya ile bozulmayacak, silinmeyecek Ģekilde, grup iĢaretinin devamı olarak sınıf 

iĢareti ve TS damgası ile damgalanır. 

Ġhracatta ambalaj üzerinde aĢağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek, bozulmayacak Ģekilde sağlığa 

zararlı olmayan boya ile yazılmalı, basılmah yahut etiket halinde konulmalıdır. 

- Firmanın ticaret unvanı veya kısa adı. adresi, varsa tescilli markası, 

- Bu standardın iĢaret ve numarası (TS 6163 Ģeklinde), 

- Parti numarası, 

- Malın adı, 
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- Muhafaza Ģekli (taze, soğutulmuĢ, dondurulmuĢ), 

- Grubu Malak (M), Medek (ME) gibi , 

- Gövdenin durumu (bütün, yarım, çeyrek), 

- Üretim yeri (Ġsteğe bağlı olarak), 

- Veteriner sağlık raporu tarihi. 

Bu bilgiler gerektiğinde yabancı dilde de yazılabilir. 

3.3 - MUHAFAZA VE TAġIMA 

3.3.1 • Muhafaza 

Muhafaza yerleri etlerin taze, soğutulmuĢ ve dondurulmuĢ olmasına göre muhafaza Ģartlarına uygun 

olmalı, et konulmuĢ bir depoya koku yayan ve/veya kirli baĢka bir mal konulmamalıdır. 

3.3.2 -TaĢıma 

TaĢıma vasıtaları, et taĢımaya uygun özel yapıda, kolay temizlenebilir, seri ve süratli olmalıdır. TaĢıma 

vasıtaları soğutulmuĢ etlerde + l°C 'a, dondurulmuĢ etlerde en az - 18°C 'a ayarlanabilmeli, otomatik 

sıcaklık değiĢim kayıt cihazı (termograf) Ġle donatılmıĢ bulunmalıdır. 

3.3.3 • Yükleme ve BoĢaltma 

Her nevi manda gövde etlerinin yükleme ve boĢaltılması süratle yapılmalı, yağmur ve güneĢ altında ve 

mümkünse günün sıcak saatlerinde yapılmamalıdır. 
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ATIF YAPILAN TÜRK STANDARDLARI 
TS 666 TS 668 TS 756 TS 2756 TS 616
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EK 2:

MANDALARDA YAġ TAYĠNĠ METODU  

(ICS 65.020.30 TÜRK STANDARDI TS 8461/Nisan 1990 ) 

0 - KONU, TARĠF, KAPSAM  

 
0.1 - KONU  
Bu  Standard,  mandalarda  kesici  diĢlerde  meydana  gelen  değiĢikliklere  göre  yaĢın  tayin  edilmesi  
metoduna dairdir.  
 
0.2 - TARĠFLER  
 
0.2.1 - Kesici DiĢler  
Kesici diĢler, yalnız her yarım alt çenede orta çizgiden itibaren yan yana dizilmiĢ ve birinci Ġ1, ikinci Ġ2,  
üçüncü  Ġ3,  dördüncü  Ġ4  adını  alan  tek  köklü,  Ģekli  süt  diĢi  veya  kalıcı  oluĢuna  göre  değiĢen,  
yaĢ  
ilerledikçe aĢınma yüzünde Ģekil değiĢiklikleri meydana gelen, yaĢ tayininde kullanılan süt diĢi veya  
kalıcı diĢlerdir (Mandalarda köpek diĢleri ve üst çenede kesici diĢler yoktur).  
 
0.2.1.1 - Kesici Süt DiĢleri  
Kesici  süt  diĢleri,  doğumdan  bir  hafta  sonra  çıkmaya  baĢlayan,  iki  ay  sonunda  Ġd4'de  çıkarak  
tamamlanan ve birbirinin üzerine binen, daha sonra birbirinin üzerine binmiĢ durumu kaybolan, kalıcı  
diĢlere  göre  daha  beyaz  taç  kısımları  kürek  veya  yelpaze  Ģeklinde,  daha  ileri  yaĢlarda  düĢerek  
yerlerini kalıcılara bırakan diĢlerdir.  
 
0.2.1.2 - Kesici Kalıcı DiĢler  
Kesici kalıcı diĢler, süt diĢlerinin düĢmesi ile onların yerini alan beyaz, diĢ yuvasına sıkıca oturmuĢ,  
zamanla aĢınma yüzünde değiĢmeler meydana gelen diĢlerdir.  
 
0.2.2 - Mandalarda DiĢ Formülü  
Mandalarda diĢ formülü, mandaların yaĢına göre alt yarım çenedeki süt ve kalıcı diĢlerin önden arkaya  
doğru diziliĢlerinin, her diĢi ifade eden harf ve rakamlarla çizelge-1 ve 2'de verilen formüller halinde  
gösterilmesidir.  
 
ÇĠZELGE - 1   1.YaĢında Manda'da Kesici Süt DiĢi Formülü  

Üst çene  

 

Alt Çene  

(OĠd1)  

 

Ġd1  

(OĠd2)  

 

Ġd2  

(OĠd3)  

 

Ġd3  

(OĠd4)  

 

Ġd4  

ÇĠZELGE - 2   5.YaĢında Manda'da Kalıcı Süt DiĢi Formülü  

Üst çene  

 

Alt Çene  

(OĠ1)  

 

Ġ1  

(OĠ2)  

 

Ġ2  

(OĠ3)  

 

Ġ3  

(OĠ4)  

 

Ġ4  

Bu Formüllerdeki:  
1-Kesici DiĢi  
d-Süt DiĢlerini  
1,2,3,4 DiĢlerin Sıra Numarasını  
0-DiĢ Yokluğunu  
gösterir.  
 
0.3 - KAPSAM  
Bu  Standard,  mandalarda  kesici  diĢlerde  meydana  gelen  değiĢikliklere  göre  yaĢ  tayini  
metodunu  
kapsar.  
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1 - METOT  
 
1.1 - PRENSĠP  
Mandalarda yaĢ tayini kesici diĢlerde meydana gelen değiĢikliklere bakılarak yapılır.  
 
1.1.1 - Kesici DiĢlerin Dudaklara Bakan Yüzlerinin Muayenesi  
Manda önce ayrı bir yerde sağlam olarak bağlanıp iki bakıcı yardımıyla boynuz ve burun deliklerinden  
sıkı sıkıya tutularak, alt dudak çekilip, diĢler görünecek Ģekilde ağız açıldıktan sonra muayene yapılır.  
Bu muayenede;  
- Kalıcı ve kesici süt diĢlerinin durumuna, sayısına, diĢ yayının tamamlanıp tamamlanmadığına,  
- DiĢ formülüne göre normal sayıda diĢ olup olmadığına,  
- DiĢlerin yuvalarına yerleĢmesi, diziliĢi ve Ģekli bakımından normal olup olmadığına,  
- KarĢılıklı simetrik diĢlerin birbirine benzeyip benzemediğine,  
- Dudaklara bakan yüzlerinin ve kenarlarının sağlam olup olmadığına,  
- DiĢler üzerinde değiĢiklik (tedavi veya hile amacıyla) yapılıp yapılmadığına, bakılır.  
 
1.1.2 - Kesici DiĢlerin AĢınma Yüzlerinin Muayenesi  
Mandanın ağzı bakıcılar yardımıyla açıldıktan sonra, yüzlerinin iki taraflı olarak muayenesi,  
- AĢınma yüzlerinin Ģekline ve aĢınmanın durumuna,  
- Yönlerine ve uzunluklarına,  
- Muhtemel çıkıĢ zamanlarına bakılarak yapılır.  
 
1.2 - MANDALARDA KESĠCĠ DĠġLERDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLERE GÖRE YAġ  

TAYĠNLERĠ  
 
1.2.1 - Kesin YaĢ Tayini  
Mandalarda  kesin  yaĢ  tayini  doğumdan  baĢlayarak  süt  diĢi  peryodu  devamınca  (Altı  yaĢa  kadar)  
Çizelge-3'deki özelliklere bakılarak yapılır.  
 
ÇĠZELGE - 3 Mandalarda 6.YaĢa Kadar Kesici DiĢlerdeki DeğiĢiklikler  

YAS  

0  

1 Haftalık  
 
2 Haftalık  

2 Aylık  
 
6 Aylık  
 
 
1 Yıl  
 
2 Yıl  

2 Yıl, 6 Ay  

 

3 Yıl  
 
3 Yıl. 6 Ay  
 
4 Yıl  
 
 
4 Yıl. 6 Ay  

5 Yıl  

DiĢler ve DeğiĢiklikler  

Doğumda DiĢsiz  

Ġ d1, Ġ d2 çıkmıĢtır  
 
Ġ d3'ler ÇıkmıĢtır  

Ġd4'ler ÇıkmıĢtır. DiĢler birbiri üzerine binmiĢ durumdadır.  
 
Ġd1'lerde AĢınma BaĢlamıĢtır,  
Ġd'lerin birbiri üzerine binmiĢ durumu kaybolmuĢtur.  

Ġd2 ve Ġd3'lerde AĢınma BaĢlamıĢtır.  
 
Ġd1'lerin AĢınma yüzü üç köĢeli, ön kenarı aĢınmaya baĢlamıĢtır.  

Ġd1' ler düĢmüĢ ve Ġ1 'ler çıkmaya baĢlamıĢtır.  

Ġd2'lerin aĢınma yüzü üçgendir.  

Ġ  1 'ler çıkmıĢ ve geliĢmesini tamamlamıĢtır.  
 
Ġd2'ler düĢmüĢ. Ġ2'ler çıkmaya baĢlamıĢtır.  
 
Ġd2'ler çıkmıĢ ve geliĢmesini tamamlamıĢtır.  
Ġd3'ler düĢmüĢ ve Ġ3'ler çıkmaya baĢlamıĢtır.  

Ġd3'ler çıkmıĢ geliĢmesini tamamlamıĢtır.  

Ġd4'ler düĢmüĢ ve Ġ4'ler çıkmıĢ ve geliĢmesini tamamlamıĢtır.  

1.2.2 - YaklaĢık YaĢ Tayini  
Mandalarda yaklaĢık yaĢ tayini 6-15 yaĢ arasında Çizelge-4'de görülen kesici diĢlerdeki değiĢikliklere  
göre yapılır.  
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ÇĠZELGE - 4 6-15 YaĢ Arasında Kesici DiĢlerdeki DeğiĢiklikler  

YAS  

 
6 Yas  
 
7 YaĢ  
 
 
8 YaĢ  

9 Yas  

 

10 YaĢ  

 

12-14 Yas  

1 DiĢler ve DeğiĢiklikler  

 
Ġ1'lerin aĢınma yüzü elips seklindedir.  
 
Ġ1'lerin  AĢınma  yüzü  üçgen-Ġ2'lerin  aĢınma  yüzleri  de  üçgenleĢmeye  baĢlamıĢ,  Ġ3'lerin  
aĢınma yüzü elips Ģeklindedir.  
 
Ġ2'lerin aĢınma yüzü hala üçgen ve üç köĢeli, Ġ1'lerin aĢınma  yüzü derinlemesine ovaldir.  

Ġ1'lerin aĢınma yüzü daire sekline dönüĢmektedir.  

 

Ġ1'lerin aĢınma yüzü daire Ģeklindedir, Ġ4'lerin Taç 'ları  iyice aĢınmıĢtır.  

 

Ġ  1 'ler düĢmüĢtür.  

2 - YAġ TAYĠNĠ RAPORU  
Bu standarda göre yapılan yaĢ tayini bir raporla belirlenir. YaĢ tayini raporunda en az aĢağıdaki 
bilgiler  
bulunmalıdır.  
- YaĢ tayininin yapıldığı yer, tayini yapanın adı, soyadı, mesleği ve görev yeri,  
- YaĢ tayin tarihi,  
- YaĢ tayininde uygulanan standard numarası,  
- Sonuçların gösterilmesi,  
- Tayin sonuçlarını değiĢtirebilecek faktörlerin mahzurlarını gidermek üzere alınan tedbirler,  
-  Uygulanan  tayin  metodunda  belirtilmeyen  veya  zaruri  görülmeyen,  fakat  tayinde  yer  almıĢ  
olan  

iĢlemler  
- Rapor Tarih ve Numarası,  
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HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ 

(TEBLĠĞ NO: 2008/31)’in Manda üretimi  ilgili destekleri aĢağıda sunulmuĢtur  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Anaç Sığır ve Manda,  Damızlık Koyun ve Keçi ile Arı YetiĢtiriciliği Desteklemeleri 

 Anaç sığır ve manda yetiĢtiriciliğine  iliĢkin desteklemeler 
 MADDE 6 – (1) Anaç Sığır ve Manda desteklemesi aĢağıdaki esaslara göre yapılır. 

 a) Desteklemeden yararlanacak olanlar; 

 Hayvan Kayıt Sistemine ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına (E-Islah) kayıtlı, üst 

birliğini oluĢturmuĢ bir hayvancılık örgütüne üye en az beĢ baĢ kültür ırkı ve kültür ırkı melezi anaç 

sığıra ve Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı anaç mandaya sahip olan gerçek ve tüzel üreticiler, yılda bir 

kez olmak üzere doğrudan hayvan baĢına desteklemeden yararlandırılır. Kooperatif tüzel kiĢiliği tek 

iĢletme olarak kabul edilir. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan üreticilerde sayı Ģartı aranmaz. 

 b) Müracaat yeri, zamanı ve duyuru; 

 1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, üretici birlikleri olan il/ilçelerde üretici 

birlikleri aracılığıyla; üretici birlikleri olmayan il/ilçelerde ise Ģahsen form dilekçe (Ek- 8) ile il/ilçe 

müdürlüklerine 1/7/ 2008 – 31/12/ 2008 tarihleri arasında müracaatta bulunurlar. 

 2) Ġl/Ġlçe müdürlükleri müracaatların düzenli yapılmasını sağlar ve destekleme ödemeleri için 

müracaat koĢullarını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurur.  

 c) Ġstenecek belgeler 

 1) BaĢvuru dilekçesi,  

 2) Üretici örgütlerinden herhangi birisine ait üyelik belgesi. Örgütleri aracılığı ile müracaatlarda 

bu belge aranmaz. 

 3) Ġl/Ġlçe müdürlüğünce gerektiğinde istenecek diğer bilgi ve belgeler, 

 4) Hastalıklardan ari iĢletme ilave desteği için ari iĢletme belgesi. 

 ç) Desteklenecek anaç sığırlar 

 1) 31/12/2008 tarihinde 24 ay ve üzeri yaĢa sahip olmalıdır. 

 2) ĠĢletmedeki hayvan mevcudu ve hayvanların hareket bilgileri güncel Türkvet kayıtlarından, 

yaĢ, ırk, suni tohumlama, suni tohumlamadan doğan buzağı ve yetiĢtiricinin iĢletme bilgileri E-Islah 

kayıtlarından alınır. 

 3) ĠĢletmede hayvanların aynı ırktan olma Ģartı aranmaz. 

 4) 2008 yılı içerisinde aynı ırk suni tohumlamadan doğmuĢ buzağısının olması ve buzağıya ait 

ülkemizde yapılan suni tohumlama bilgileri ile buzağının E-Islah veri tabanında kaydı bulunmalıdır. 

 5) Sığırlarda onbeĢ aydan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz. 

 6) Anaç sığırların Türkvet ve/veya E-Islah kayıt sistemlerinde aynı iĢletmede en az altı ay 

bulunma zorunluluğu vardır.  

 7) Desteklenecek anaç sığırlara, Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı aĢıları 

yaptırılmalıdır. 

 8) Soykütüğü desteklemesinden faydalanacak üretici, E-Islah‟ın soykütüğü bölümüne 1/10/2008 

ve öncesi bir tarihte kayıt olmuĢ olmalı ve 2008 yılında soykütüğündeki ay olarak üyelik süresinin 2/3‟ü 

kadar iĢletmesinde süt ölçümü yapmalıdır. Aynı zamanda Bakanlık ve/veya Türkiye Damızlık Sığır 

YetiĢtiricileri Merkez Birliğinin belirleyeceği soykütüğü ve soykütüğünün bir parçası olan döl kontrolü 

çalıĢmaları ile ilgili çıkarılan ve çıkarılacak olan talimata ve kurallara uymakla yükümlüdür. Bu Ģartları 

sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici soykütüğünde kayıtlı olsa da sadece diğer üreticilerin 

desteklenmesinden faydalandırılır. Soykütüğü faaliyetlerinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır 

YetiĢtiricileri Merkez Birliği ve Ġl Birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

 d) Desteklenecek anaç mandalar 

 1) 31/12/2008 tarihinde 24 ay ve üzeri yaĢa sahip olmalıdır. 

 2) Türkvet sistemine kayıtlı olmalıdır. 

 3) Anaç mandaların, Türkvet kayıt sisteminde 31/12/2008 tarihi itibariyle en az altı aydır kayıtlı 

bulunması zorunludur.  

 4) Desteklenecek anaç mandalara, Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı aĢıları 

yaptırılmalıdır. 

 e) Ġcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesinin yapılması 
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 1) Desteklemeye esas listeler hazırlanırken; hayvanlar ve iĢletme 1/7/2008 tarihinden önce 

Türkvet‟e kaydedilmiĢ olacaktır. Anaç sığır ve mandanın 31/12/2008 tarihinde bulunduğu iĢletmeye 

destekleme ödemesi yapılır. 

 2) Anaç sığırlar için, E-Islah sisteminden uygulama esaslarındaki kıstaslar doğrultusunda 

hazırlanan listeler, destekleme için esas alınır.  

 3) Listelerin hazırlanmasında Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası 

iliĢkilendirme ile alınır.  

 4) Anaç manda desteği için Türkvet, anaç sığır desteği için, Türkvet ve E-Islah veri tabanından 

15 Ocak 2009 tarihli verilerden yararlanılarak hazırlanan ve anaç sığır için beĢ gün içerisinde E-Islah‟ta 

yayınlanan listeler, üretici ve örgütlere duyurulacak Ģekilde il/ilçe müdürlüklerinde onbeĢ gün süreyle 

askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise 

icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve 

herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe Müdürlüklerince değerlendirilerek Türkvet ve E-

Islah‟da gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır. Anaç sığır desteği için, 15 

ġubat 2009 tarihli verilerden yararlanılarak, desteklemeye esas son listeler hazırlanır ve yayınlanır. 

Türkvet ve E-Islah kayıt sistemlerine hayvanlarla ilgili bilgilerin eksik girilmesi durumunda, askı 

süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla baĢvurusu yapılmayan hayvanlar için destekleme ödemesi 

yapılmaz. 

 5) Desteklemeye esas son listeler doğrultusunda en geç 2009 Mart ayının sonuna kadar il/ilçe 

müdürlükleri tarafından hak ediĢ listesi (Ġcmal Ek-9) düzenlenerek onaylanır ve bir nüshası il 

müdürlüğüne, bir nüshası ilgili banka Ģubesine gönderilir.   

 6) Ġl Müdürlüğü, tüm hak ediĢ listelerinin ilgili Banka Ģubelerine gönderilmesini takiben Ek-

10‟da bulunan listeyi TÜGEM‟e gönderir. 

 7) Belge ve bilgi olmasına rağmen veri giriĢinin zamanında yapılmamasından doğan 

mağduriyetlerden veri giriĢi ilgilileri, suni tohumlama yapılmıĢ olmakla birlikte belge düzenlenmemesi 

veya zamanında bildirimde bulunulmamasından doğan mağduriyetlerden suni tohumlamayı yapan 

sorumludur. Diğer tüm konulardan yetiĢtirici sorumludur. 

 f) Hastalıktan ari anaç sığırların desteklenmesi; Hastalıktan ari iĢletmelerde desteklemeler, 

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, 

Edirne, EskiĢehir, Isparta, Ġstanbul, Ġzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, 

Tekirdağ, UĢak ve Yalova illerinde yukarıdaki esaslara ilave olarak aĢağıdaki esaslar dahilinde 

Hastalıklardan Ari ĠĢletme Belgesine sahip olan iĢletmelerde bulunan anaç sığırlara farklı destekleme 

ödemesi yapılır. 

 1) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden iĢletmeler için il/ilçe müdürlüğünce ĠĢletme 

Tespit ve Ġnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-11) 

 2) Tüberküloz ve Brucelloz hastalıkları yönünden iĢletmedeki tüm hayvanlara il/ilçe 

müdürlüklerince tarama yapılarak menfi bulunan iĢletmeler sertifikalandırılır. 

 3) Hastalıktan Ari ĠĢletmelere verilecek sertifikanın süresi bir yıl olup, süre bitiminde hayvanlar 

tekrar teste tabi tutulur. 

 4) ĠĢletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim iĢlevi görecek ayrı bir ünite 

bulunmalıdır. 

 5) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu 

beklemeden hastalıktan ari iĢletmelere hayvan dahil edilmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz. 

Desteklemeden yararlandırılmıĢ ise, destekleme ödemesi iptal edilerek, Tebliğin ilgili hükmü gereğince, 

ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari iĢletme 

sertifikası geri alınır. 

 6) ĠĢletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim Ģartlarının il/ilçe müdürlüklerince 

tespiti ve kontrolü yapılır. 

 7) Hastalıktan ari iĢletmelerde bulunan tüm sığırların, Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu 

hastalıklarından ari olduğu tespit edildiğinde, iĢletmede bulunan anaç ari sığır baĢına destekleme ödenir. 

 8) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında iĢletmedeki hayvanlarda kullanılan 

ilaç, aĢı ve benzeri kayıtların iĢletmede bulundurulması ve deftere iĢlenmiĢ olması, doğum, ölüm ve 

mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol 

edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.  
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 9) Destekleme ödemesine esas hakediĢ belgesi 3 nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası 

Hastalıktan Ari ĠĢletme Sertifikası ile birlikte KORGEM‟e, bir nüshası Banka Ģubesine gönderilir, bir 

nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir. 

 

 
Anaç sığır ve manda yetiĢtiriciliğine iliĢkin desteklemeler 

 

 Anaç Sığır ve Manda desteklemesi aĢağıdaki esaslara göre yapılır. 

 a) Desteklemeden yararlanacak olanlar; 

 Hayvan Kayıt Sistemine ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına (E-Islah) kayıtlı, üst 

birliğini oluĢturmuĢ bir hayvancılık örgütüne üye en az beĢ baĢ kültür ırkı ve kültür ırkı melezi anaç 

sığıra ve Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı anaç mandaya sahip olan gerçek ve tüzel üreticiler, yılda bir 

kez olmak üzere doğrudan hayvan baĢına desteklemeden yararlandırılır. Kooperatif tüzel kiĢiliği tek 

iĢletme olarak kabul edilir. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan üreticilerde sayı Ģartı aranmaz. 

  

 b) Müracaat yeri ve zamanı; 

 1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, üretici birlikleri olan il/ilçelerde üretici 

birlikleri aracılığıyla; üretici birlikleri olmayan il/ilçelerde ise Ģahsen form dilekçe  ile il/ilçe 

müdürlüklerine 1/7/ 2008 – 31/12/ 2008 tarihleri arasında müracaatta bulunurlar. 

 2) Ġl/Ġlçe müdürlükleri müracaatların düzenli yapılmasını sağlar ve destekleme ödemeleri için 

müracaat koĢullarını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurur.  

 

 c) Ġstenecek belgeler 

 1) BaĢvuru dilekçesi,  

 2) Üretici örgütlerinden herhangi birisine ait üyelik belgesi. Örgütleri aracılığı ile müracaatlarda 

bu belge aranmaz. 

 3) Ġl/Ġlçe müdürlüğünce gerektiğinde istenecek diğer bilgi ve belgeler, 

 4) Hastalıklardan ari iĢletme ilave desteği için ari iĢletme belgesi. 

 

 ç) Desteklenecek anaç sığırlar 

 1) 31/12/2008 tarihinde 24 ay ve üzeri yaĢa sahip olmalıdır. 

 2) ĠĢletmedeki hayvan mevcudu ve hayvanların hareket bilgileri güncel Türkvet kayıtlarından, yaĢ, 

ırk, suni tohumlama, suni tohumlamadan doğan buzağı ve yetiĢtiricinin iĢletme bilgileri E-Islah 

kayıtlarından alınır. 

 3) ĠĢletmede hayvanların aynı ırktan olma Ģartı aranmaz. 

 4) 2008 yılı içerisinde aynı ırk suni tohumlamadan doğmuĢ buzağısının olması ve buzağıya ait 

ülkemizde yapılan suni tohumlama bilgileri ile buzağının E-Islah veri tabanında kaydı bulunmalıdır. 

 5) Sığırlarda onbeĢ aydan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz. 

 6) Anaç sığırların Türkvet ve/veya E-Islah kayıt sistemlerinde aynı iĢletmede en az altı ay 

bulunma zorunluluğu vardır.  

 7) Desteklenecek anaç sığırlara, Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı aĢıları 

yaptırılmalıdır. 

 8) Soykütüğü desteklemesinden faydalanacak üretici, E-Islah‟ın soykütüğü bölümüne 1/10/2008 

ve öncesi bir tarihte kayıt olmuĢ olmalı ve 2008 yılında soykütüğündeki ay olarak üyelik süresinin 2/3‟ü 

kadar iĢletmesinde süt ölçümü yapmalıdır. Aynı zamanda Bakanlık ve/veya Türkiye Damızlık Sığır 

YetiĢtiricileri Merkez Birliğinin belirleyeceği soykütüğü ve soykütüğünün bir parçası olan döl kontrolü 

çalıĢmaları ile ilgili çıkarılan ve çıkarılacak olan talimata ve kurallara uymakla yükümlüdür. Bu Ģartları 

sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici soykütüğünde kayıtlı olsa da sadece diğer üreticilerin 

desteklenmesinden faydalandırılır. Soykütüğü faaliyetlerinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır 

YetiĢtiricileri Merkez Birliği ve Ġl Birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

 

 d) Desteklenecek anaç mandalar 

 1) 31/12/2008 tarihinde 24 ay ve üzeri yaĢa sahip olmalıdır. 

 2) Türkvet sistemine kayıtlı olmalıdır. 
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 3) Anaç mandaların, Türkvet kayıt sisteminde 31/12/2008 tarihi itibariyle en az altı aydır kayıtlı 

bulunması zorunludur.  

 4) Desteklenecek anaç mandalara, Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı aĢıları 

yaptırılmalıdır. 

 

 e) Ġcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesinin yapılması 

 1) Desteklemeye esas listeler hazırlanırken; hayvanlar ve iĢletme 1/7/2008 tarihinden önce 

Türkvet‟e kaydedilmiĢ olacaktır. Anaç sığır ve mandanın 31/12/2008 tarihinde bulunduğu iĢletmeye 

destekleme ödemesi yapılır. 

 2) Anaç sığırlar için, E-Islah sisteminden uygulama esaslarındaki kıstaslar doğrultusunda 

hazırlanan listeler, destekleme için esas alınır.  

 3) Listelerin hazırlanmasında Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası 

iliĢkilendirme ile alınır.  

 4) Anaç manda desteği için Türkvet, anaç sığır desteği için, Türkvet ve E-Islah veri tabanından 15 

Ocak 2009 tarihli verilerden yararlanılarak hazırlanan ve anaç sığır için beĢ gün içerisinde E-Islah‟ta 

yayınlanan listeler, üretici ve örgütlere duyurulacak Ģekilde il/ilçe müdürlüklerinde onbeĢ gün süreyle 

askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise 

icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve 

herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe Müdürlüklerince değerlendirilerek Türkvet ve E-

Islah‟da gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır. Anaç sığır desteği için, 15 

ġubat 2009 tarihli verilerden yararlanılarak, desteklemeye esas son listeler hazırlanır ve yayınlanır. 

Türkvet ve E-Islah kayıt sistemlerine hayvanlarla ilgili bilgilerin eksik girilmesi durumunda, askı 

süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla baĢvurusu yapılmayan hayvanlar için destekleme ödemesi 

yapılmaz. 

  5) Belge ve bilgi olmasına rağmen veri giriĢinin zamanında yapılmamasından doğan 

mağduriyetlerden veri giriĢi ilgilileri, suni tohumlama yapılmıĢ olmakla birlikte belge düzenlenmemesi 

veya zamanında bildirimde bulunulmamasından doğan mağduriyetlerden suni tohumlamayı yapan 

sorumludur. Diğer tüm konulardan yetiĢtirici sorumludur. 

 f) Hastalıktan ari anaç sığırların desteklenmesi;  

Hastalıktan ari iĢletmelerde desteklemeler, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, 

Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, EskiĢehir, Isparta, Ġstanbul, Ġzmir, Kırklareli, 

Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, UĢak ve Yalova illerinde yukarıdaki esaslara 

ilave olarak aĢağıdaki esaslar dahilinde Hastalıklardan Ari ĠĢletme Belgesine sahip olan iĢletmelerde 

bulunan anaç sığırlara farklı destekleme ödemesi yapılır. 

 1) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden iĢletmeler için il/ilçe müdürlüğünce ĠĢletme 

Tespit ve Ġnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-11) 

 2) Tüberküloz ve Brucelloz hastalıkları yönünden iĢletmedeki tüm hayvanlara il/ilçe 

müdürlüklerince tarama yapılarak menfi bulunan iĢletmeler sertifikalandırılır. 

 3) Hastalıktan Ari ĠĢletmelere verilecek sertifikanın süresi bir yıl olup, süre bitiminde hayvanlar 

tekrar teste tabi tutulur. 

 4) ĠĢletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim iĢlevi görecek ayrı bir ünite 

bulunmalıdır. 

 5) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden 

hastalıktan ari iĢletmelere hayvan dahil edilmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz. 

Desteklemeden yararlandırılmıĢ ise, destekleme ödemesi iptal edilerek, Tebliğin ilgili hükmü gereğince, 

ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari iĢletme 

sertifikası geri alınır. 

 6) ĠĢletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim Ģartlarının il/ilçe müdürlüklerince 

tespiti ve kontrolü yapılır. 

 7) Hastalıktan ari iĢletmelerde bulunan tüm sığırların, Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu 

hastalıklarından ari olduğu tespit edildiğinde, iĢletmede bulunan anaç ari sığır baĢına destekleme ödenir. 

 8) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında iĢletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, 

aĢı ve benzeri kayıtların iĢletmede bulundurulması ve deftere iĢlenmiĢ olması, doğum, ölüm ve mecburi 

kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek 

tasdik edilmesi sağlanmalıdır.  
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YIL SIĞIR CĠNSĠ DESTEKLEME MĠKTARI  

2008 

 Anaç sığır 250 YTL/baĢ 

 Soy kütüğüne kayıtlı anaç sığır 50 YTL/baĢ ilave ödeme 

 Hastalıktan ari iĢletmelerdeki anaç sığır 50 YTL/baĢ ilave ödeme 

 Manda 250 YTL/baĢ 

 

DAMIZLIK MANDA YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ KURMAK ĠÇĠN YAPILACAK ĠġLEMLER  

1. Damızlık Manda YetiĢtirici Birlikleri; 4631 Sayılı Hayvan Islah Kanunu ve 19 Aralık 2001 

tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan " Islah Amaçlı YetiĢtirici Birliklerinin Kurulması ve 

Hizmetleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre kurulur. Bakanlık onaylı AnasözleĢme 

kapsamında faaliyetlerini sürdürür.  

2. Damızlık Manda yetiĢtirici birliği kurmak isteyen aynı il hudutları içinde en az 3 baĢ manda 

ineğine sahip olan ve asgari 7 kiĢi Adı- Soyadı, köyü ve hayvan sayılarını belirten imzalı toplu 

dilekçe ile Valiliğe ( Tarım Ġl Müdürlüğü ) müracaat eder.  

3. Ġl Müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptıktan sonra uygun ve/veya uygun olmayan görüĢünü resmi 

yazı ile bildirir. Bakanlık görüĢüne gerek yoktur.  

4. Uygun görüĢü alındıktan sonra, yetiĢtiriciler kendi aralarında görev bölümü yaparak Damızlık 

Manda YetiĢtirici Birliği kurmak için hazırlatılan AnasözleĢme ile topluca notere giderler.( 

Notere gitmeden Birlik adına bankada noterin uygun gördüğü meblağ yatırılarak hesap açtırılır.) 

7-8 suret Tip AnasözleĢme noterde imza altına alınır.  

5. ĠĢyeri açma ruhsatı almak için Belediyeye müracaat edilir. (bu konuda Ġl Müdürlüğü yardımcı 

olmak üzere müdürlük kampüsünden yer tahsisi yapar veya herhangi bir yer kiralanarak 

belediyeye ibraz edilir.)  

6. ĠĢyeri açma ruhsatı alan Geçici yönetim kurulu, Damızlık Sığır YetiĢtirici Birliği kurmak üzere 

Ticaret Sicil Muhafızlığı'na müracaat eder. Tescilden sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde 

yayınlanarak kurulmuĢ olur. Yayınlanacak hususlar ilgili yönetmeliğin 7. Maddesinde 

belirtilmiĢtir.  

7. Tescil ve ilan iĢlemleri biten birliğin kuruluĢu tamamlanır. KuruluĢunu tamamlayan birlik, 3 ay 

içerisinde en az 25 üye ile ilk KuruluĢ Genel Kurulunu yapar. Yapılan Genel Kurul aynı 

zamanda I. Olağan Genel Kuruldur.  

8. Genel Kurul tutanakları, tescil belgesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden birer suret 

Tarımsal Üretimi GeliĢtirme Genel Müdürlüğü ( TÜGEM ) ne gönderir. Manda YetiĢtirici 

Birlikleri ile ilgili tüm yazıĢma ve bilgilendirilme TÜGEM ile yapılır.  

9. Birliğin kullanmakla yükümlü olduğu defterler ( Defteri Kebir, Yevmiye Defteri, Envanter 

Defteri, Kasa Defteri, Karar Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Kambiyo Defteri vs.) noter tasdik 

ettikten sonra kullanılır.  

10. Birliğin merkezi il merkezi olup ismi:  

....................... Ġli Damızlık Manda YetiĢtiricileri Birliği Ģeklinde olacaktır 
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Ticaret Ünvanı 

DAMIZLIK MANDA YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ 

Ana SözleĢmesi 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KURULUġ, AMAÇ ve ÇALIġMA KONULARI 

KURULUġ, BĠRLĠĞĠN ADI, SÜRE 

 

MADDE 1 Bu ana sözleĢme hükümlerini kabul eden, aynı çalıĢma konularına sahip ve aynı saf ırkı 

ıslah etmek üzere il düzeyinde Damızlık Manda YetiĢtiricileri Birlikleri kurulmuĢtur.  

a) Birliğinin çalıĢma bölgesi; Ġl hudutları dahilindedir.  

b) Birliğin adı; “…………….Ġli Damızlık  Manda YetiĢtiricileri Birliği” Ģeklinde olacaktır.” 

c) Birliğinin süresi 49 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir. 

 

AMAÇ 

 

MADDE 2 Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün verimli hayvanların yetiĢtirilmesi için; 

gerek yurt içinde yetiĢtirilen gerek yurt dıĢından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik 

potansiyellerinin geliĢtirilmesi, verimlerinin artırılması, bunların soykütüğü, gerektiğinde ön soykütüğü 

kayıtlarının tutulması, hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta iĢlemlerinin 

yapılması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, üyeler arasında yarıĢmalar düzenlenmesi, ihtiyaçlarının 

temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dıĢında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için 

gerekli tesislerin kurulması, iĢletilmesi gibi hususlar ile Merkez Birliğinin planlayacağı her türlü hayvan 

ıslahı çalıĢmalarını yapmak amacıyla hizmet verir. 

 

ÇALIġMA KONULARI 

 

MADDE 3 Birlik aĢağıdaki konularda faaliyet gösterir. 

a) Merkez Birliğince planlanan ıslah programlarını uygulamak,  

b) Üyelerini yurt içinde ve dıĢında temsil etmek, çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen 

amaçlarını gerçekleĢtirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek,  

c) Ön soykütüğü, soykütüğü ve Bakanlığın uygulamaya koyduğu hayvan ıslah programı kapsamında 

ıslah faaliyetlerini  yürütmek. 

d) Üyelerin hayvanlarının sağlık ve suni tohumlama hizmetlerini vermek. Veteriner hekim gözetim ve 

denetiminde hastalık teĢhis ve tedavisine yönelik olarak hayvan sağlığı ile ilgili ilaç, aĢı ve serum, ıslah 

amacıyla suni tohumlama ile ilgili; sperma, embriyo v.b malzemeleri temin etmek, dağıtmak ve 

pazarlamak, 

e) Üyelerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumlukları ve sair 

ihtiyaçlarını sağlamak, dağıtmak ve pazarlamak, 

f) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak, bunun için kurs, seminer vb. 

Tertiplemek, göze ve kulağa hitap eden çalıĢmalar yapmak, her türlü basılı yayım ve haberleĢmeyi 

sağlamak, 

g) Üyeleri arasında dayanıĢmayı sağlamak, 

h) Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dıĢından sağlanan erkek ve diĢi materyal, sperma, embriyo ya da 

diğer biyolojik yöntemleri kullanarak ıslah programları ile bütünleĢen her türlü faaliyet için gerekli 

kadro ve ekipleri oluĢturmak, gerekli hallerde sperma, embriyo vb. ıslah materyallerini üretmek için; 

Merkez Birliğinin talebi ve Bakanlığın izniyle ruhsatlı laboratuvarlar kurmak, bu konudaki bilgileri 

yetiĢtiricilere duyurmak, kullanımlarına imkan veren sistemi geliĢtirmek ve bu konuda kurslar 

düzenlemek, 

ı) Hayvanların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak, 

j) Üyelerce yetiĢtirilen hayvanların satıĢını organize etmek, bunun için fuar, sergi ve panayırlar kurmak 

ve kurulanlara katılmak, yarıĢmalar tertiplemek, ödüller vermek, yetiĢtirilen ırkları tanıtmak, 
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k) Üyelerinin yetiĢtirdiği ürünlerin değer fiyatına satıĢını sağlayacak her türlü pazarlama 

organizasyonları ve ürün iĢleme tesislerini kurmak, kiralamak ve iĢletmek, 

l) Üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik iĢ ve iĢlemleri yapmak veya yaptırmak, 

m) Hayvanlar ve hayvancılık iĢlemleri ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, 

n) Kredi temini konusunda üyelerine yardımcı olmak,  

o) Konusu ile ilgili üyelerinin ihtiyaç duyduğu araĢtırmaları yapmak veya yaptırmak,  

p) Hayvancılığın geliĢtirilmesi konusunda gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, iĢletmek ve 

gerektiğinde bu iĢler için Ģirket kurmak, 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

 ÜYELĠK ĠġLEMLERĠ ÜYELĠK ġEKLĠ 

 

MADDE 4 Birliklere üye olanların statüsü ve Ģekli;  

a) Asil Üye: Aynı ırk hayvana sahip, Bakanlığın belirlediği asgari kapasitede iĢletmesi olan ve 

soykütüğü sistemine dahil verileri düzenli alınan üye iĢletmeler. 

Bu üyeler, birliğin oy hakkına sahip üyeleri olup, birliğin tüm hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak 

yararlanırlar, ödentileri aidat ve soykütüğü hizmet bedelidir.  

b) Aday Üye: Aynı ırk hayvana sahip, Bakanlığın belirlediği asgari kapasitenin altında iĢletmeleri olan 

ya da soykütüğüne girmek istemeyen ön soykütüğüne kayıtlı üye iĢletmeler, 

Bu üyeler oy hakkına sahip olmayıp, talep edecekleri hizmetler için Yönetim Kurulu kararıyla 

soykütüğü iĢletmelerine uygulanan ücretlere eĢit ve az olmamak koĢuluyla belirlenen ücretle 

yararlanırlar, aidat ödemezler.  

ASĠL ÜYELĠK ġARTLARI 

 

MADDE 5 YetiĢtirici Birliğine asil üye olma Ģartları: 

a) Aynı il hudutları içerisinde bulunmak. 

b) Bakanlığın belirlediği asgari 3 baĢ manda ineğine sahip olmak. 

c) Fiilen soykütüğü, verim kontrollerini yapıyor veya yaptırıyor olmaktır.  

 

ÜYELĠĞE KABUL 

 

MADDE 6 Birliğe üye olabilmek için, Birlik Ana SözleĢmesinde yazılı üyelik hak ve ödevlerini; 

kuruluĢ aĢamasında ana sözleĢmeyi imzalayarak; sonradan giriĢte ise bir üyelik taahütnamesi vermek 

suretiyle kabul etmiĢ olmak. 

Birlik yönetim kurulu, üyelik için yapılan baĢvuruyu inceleyerek, bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz 

cevaplamakla yükümlüdür. Cevap verilmediği veya cevap olumsuz olduğu takdirde, talepte bulunan 

yetiĢtirici; birlik denetçileri aracılığıyla genel kurula baĢvurabilir. Genel kurulun kararı kesindir. 

Birliğe kabul, yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu, ana sözleĢmede belirtilen üyelik Ģartlarını 

taĢıyan yetiĢtiricileri üyeliğe kabul etmek zorundadır. 

 

 

ÜYELĠKTEN ÇIKMA 

 

MADDE 7 Üyeler kendi istekleriyle üyelikten çıkabilirler. Üyelikten çıkma, Birlik Yönetim Kurulu 

kararıyla olur. 

 

ÜYELĠKTEN ÇIKMANIN SINIRLANDIRILMASI 

 

MADDE 8 Geçerli bir nedeni olmayan üyeler, üyelik asgari süresi olan iki yılı doldurmadan önce, 

üyelikten çıkmak için baĢvuramazlar. Ayrıca, birliğin mevcudiyetinin tehlikeye düĢmesi gerekçesiyle 

yönetim kurulu çıkma taleplerine sınırlandırma getirebilir. Bu sınırlama iki yılı aĢamaz. 

 

ÜYELĠKTEN ÇIKARILMA 
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MADDE 9 AĢağıdaki hallerde yetiĢtiriciler üyelikten çıkarılabilir: 

a) Kanun, yönetmelik ve ana sözleĢmede yer alan yükümlülükleri yerine getirmemek. 

b) Birlik aleyhine faaliyet göstermek. 

c) Birliğin kefaletiyle temin edilmiĢ kredi ve yardımları birlik talimatı dıĢında kullanmıĢ olmak. 

MADDE 10 Ana sözleĢmede gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz. 

Üyelikten çıkarılma, birlik yönetim kurulu geçici ihraç kararı Ģeklinde olur. Bu karar, yapılacak ilk 

genel kurulda kesin karara bağlanır. 

Üyeler, çıkarılma kararına tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, birliğin bulunduğu adli mercilerde 

iptal davası açabilirler. 3 ay içerisinde mahkemeye baĢvurmak üzere itiraz edilmeyen çıkarılma kararı 

kesinleĢir. Genel Kurul Kararı gerektirmez. 

Haklarında çıkarılma kararı kesinleĢmeyen üyelerin hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararları 

kesinleĢinceye kadar devam eder. 

Çıkarılma kararı gerekçeler ile birlikte tutanağa ve karar defterine geçirileceği gibi üyelik defterine de 

yazılır. 

 

ÜYELĠKTEN DÜġME 

 

MADDE 11 Birlik üyelik Ģartlarını yitirmiĢ olmak 

Birlik yönetim kurulu uygun sürelerle ard arda yapacağı iki tebligat veya ilanla aidat 

yükümlülüklerinden borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan üyesinden bu yükümlülüklerini 

yerine getirmesini ister. Ġkinci tebligatta verilen süre içerisinde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen 

üyenin üyeliği kendiliğinden düĢer. DüĢme iĢlemi bir ay içerisinde üyeye tebliğ edilir. 

Üyeliğin düĢmesi, ana sözleĢme veya diğer nedenlerden doğmuĢ borçların yok olmasını gerektirmez. 

Üyelikten düĢmede Genel Kurul kararı gerekmez. 

 

ÇIKAN, ÇIKARILAN VEYA ÜYELĠKTEN DÜġEN ÜYELERLE HESAPLAġMA 

 

MADDE 12 Birlik üyeliğinden çıkan, çıkarılan veya üyelikten düĢen üyelerle üç ay içerisinde 

hesaplaĢılır. HesaplaĢmada birliğin mal varlığından hak iddia edilemez. HesaplaĢma sadece borç ve 

alacakların tasfiyesini içerir. Birlikten çıkan, çıkarılan veya üyeliği düĢen üyelerden üyelik zamanlarına 

ait zararlarından dolayı sorumlulukları ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl devam eder. 

 

BĠRLĠĞE TEKRAR GĠRME 

 

MADDE 13 Üyelikten çıkmıĢ olan yetiĢtiriciler, çıkma nedeni ortadan kalktıktan sonra tekrar üye 

olabilirler. Birliğe girmede üyeliğe kabul Ģartları aranır. Ġki defa üyelikten çıkan, çıkarılan veya üyeliği 

düĢen üye bir daha birliğe alınmaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

 

ÜYELERĠN HAK VE ÖDEVLERĠ KATILIM PAYI VE AĠDATLAR 

 

MADDE 14 Birliğin asil üyeleri, Genel Kurul tarafından belirlenen giriĢ aidatı, katılım payları ve yıllık 

aidatları ödemekle yükümlüdürler. Aday Üyelerden giriĢ aidatı, katılım payı ve yıllık aidat talep 

edilemez.  

 

SOYKÜTÜĞÜ HĠZMET BEDELĠ 

 

MADDE 15 Birlik yapacağı soykütüğü faaliyetleri (veri toplama, değerlendirme v.b) için Hizmet 

Bedeli olarak; asil üyelerinden, Genel Kurulun belirleyeceği manda ineği baĢına ocak ayı çiğ süt fiyatı 

üzerinden asgari 10 kg manda sütüne eĢdeğer bir bedel alır. Soykütüğü hizmet bedeli aday üyelerden 

talep edilemez.  

 

AĠDAT ve DĠĞER ÜCRETLERĠN ÖDENME ġEKLĠ 
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MADDE 16 GiriĢ aidatı, bir kereye mahsus olmak üzere, üyelik baĢvurusu yapılırken peĢin olarak 

ödenir. ĠĢletme baĢı Yıllık aidat ve soykütüğü hizmet bedeli, genel kurulun vereceği karara göre, aylık, 

üç aylık veya altı aylık dönemlerle tahsil edilir. 

 

SERMAYE 

 

MADDE 17 Birliğinin sermayesi değiĢebilir olup, üyelerin birliğe girerken ödemiĢ oldukları giriĢ 

aidatları birliğin ana sermayesini oluĢturur. BağıĢ ve yardım dıĢında ayni sermaye kabul edilemez. 

 

BORÇ PARA ALMA 

 

MADDE 18 Birlik amaçlarını gerçekleĢtirmek için bankalar ile uygun bulacağı kiĢi ve kuruluĢlardan ve 

üyelerden borç para alabilir; resmi ve özel teĢekküllerden bağıĢ ve yardım kabul edebilir. 

 

BĠLGĠ EDĠNME HAKKI 

 

MADDE 19 Yönetim Kurulunun faaliyet raporu, bilanço ile Denetleme Kurulu raporları Genel Kurul 

toplantısına bir ay kala üyelerin tetkiki için birlik merkezi ilan panosuna asılır. Bu konuda üyelerin bilgi 

edinme hakkı birlik organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz. 

SORUMLULUK 

 

MADDE 20 Birlik borçlarından dolayı alacaklılarına karĢı mal varlığı ile sorumludur. Üyeler birliklere 

giriĢ aidatları kadar sorumlu olup bunun dıĢında herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 

 

ĠFLAS HALĠNDE YÜKÜMLÜLÜK 

 

MADDE 21 Birliğin iflası halinde iflas idaresi, üyelerin her birinden payına düĢen borcun ödenmesini 

ister. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Üyelerin geçici olarak 

tespit olunan borçları ile pay cetveli aleyhine icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır. 

 

BĠRLĠĞE YENĠ GĠREN ÜYELERĠN SORUMLULUKLARI 

 

MADDE 22 Birliğin mali durumunu bilerek birliğe yeni üye olan üyelikler önce doğmuĢ olan birlik 

borçlarından diğer üyeler gibi sorumlu olurlar. Buna aykırı mukavele hükümleri ile üyeler arasındaki 

anlaĢmalar üçüncü Ģahıslar için hüküm ifade etmez. 

 

SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

MADDE 23 Birliğin ticari defteri ve haberleĢme ile ilgili hususların tetkiki genel kurulun açık bir 

müsaadesi veya yönetim kurulu kararı ile mümkündür. Ġncelenmesine müsaade edilen defter ve 

belgelerden öğrenilecek sırlar hariç, hiçbir üye iĢ sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her üye, her ne 

suretle olursa olsun öğrenmiĢ olduğu birliğe ait sırları sonradan üyelik hakkını kaybetmiĢ olsa da gizli 

tutmak zorundadır. Bu mecburiyete uymayan üye, meydana gelebilecek zarardan birliğe karĢı sorumlu 

olduğu gibi birliğin Ģikayeti üzerine herhangi bir zarar umulmasa dahi gerekli yasal iĢlemlere 

baĢvurulur. 

 

BĠRLĠĞĠN DAĞILMASINDAN SONRA SORUMLULUK 

 

MADDE 24 Birliğin dağılması halinde, dağılmanın Ticaret Siciline tescilinden baĢlayarak bir yıl içinde 

birliğin iflasına karar verildiği takdirde, üyeler ek ödemelerle yükümlü değildirler. Kalan mal varlğı 

Merkez Birliği'ne devredilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
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BĠRLĠĞĠNĠN ORGANLARI 

 

MADDE 25 Birliğin Organları Ģunlardır: 

a) Genel Kurul 

b) Yönetim Kurulu 

c) Denetleme Kurulu 

 

GENEL KURUL 

 

MADDE 26 Birlik Genel Kurulu asil üyelerden oluĢan en yetkili karar organıdır. 

Birlik Genel Kurulunda, Genel Kurul tarihinden en az üç ay önce üye olan asil üyelerin oy kullanma 

hakkı vardır. Her üye bir oy kullanır.  

 

GENEL KURULUN DEVREDĠLEMEYEN GÖREVLERĠ 

 

MADDE 27 Genel Kurul, yetkilerinden aĢağıda belirtilen görevleri devir ve/veya terk edemez. 

a) Ana SözleĢmeyi değiĢtirmek, 

b) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve gerektiğinde Tasfiye Kurulunu seçmek, gerektiği takdirde her 

üç kurulunda üyelerinin iĢlerine son vermek. 

c) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulunu gerektiğinde ibra veya azletmek, 

d) Gayri menkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayri menkulün niteliğini, yerini ve 

azami fiyatını, satılacak gayri menkulün asgari fiyatını belirlemek, 

e) Ġmalat ve inĢaat iĢlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek, 

f) Merkez Birliği Genel Kurulunda birliğini temsil için; 2 kiĢiden az olmayacak Ģekilde Asil üyeler 

arasından 1/25 oranında temsilci ile yarısı kadar yedek seçmek.  

g) Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar vermek, 

h) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile yollukları belirlemek ve 

gerektiğinde Tasfiye kurulu üyelerinin ücretlerini belirlemek. 

 

GENEL KURULUN DEVREDĠLEBĠLEN GÖREVLERĠ 

 

MADDE 28 Genel Kurulun diğer görevleri Ģunlardır : 

a) Bilanço (gelir-gider farkı) hesapları ve yıllık çalıĢma raporları hakkında karar almak ve bu konuda 

Yönetim Kuruluna yetki vermek, 

b) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile gereğinde Tasfiye Kurulu ve üyeler tarafından yapılan 

teklifleri incelemek, yerine getirilmesi uygun görülenlerin iĢ programına alınmasına ve uygulanmasına 

karar vermek, 

c) Birlik Ana SözleĢmesinde yapılacak değiĢiklikleri kararlaĢtırmak, 

d) Birliğin bir baĢka birlikle iĢbirliği yapmasına karar vermek, 

e) Amaç ile ilgili kuruluĢlara iĢtirake karar vermek ve katılma paylarını belirlemek, 

f) Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaĢlar ile üretim maddelerinin temini hususunda 

karar almak ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek, 

g) Üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme Ģekli ve miktarını tespit etmek ve 

bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek, 

h) Yönetim Kurulunun hazırlamıĢ olduğu iĢ programı ve yeni bütçeyi onaylamak, 

ı) ġubeler, alım ve satım merkezleri açmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek, 

j) Ortak olunduğu taktirde Merkez Birliğine yatırım ve geliĢtirme payı kısmen veya tamamen devri 

konusunda karar vermek, 

k) Üyelerin müĢterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dıĢında olan her konuda 

karar vermek, 

l) Banka ve diğer kuruluĢlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleĢtirilecek yatırımların 

yapılmasına karar vermek, 

m) Canlı ve cansız demirbaĢların terkini konusunda karar almak ve yetki vermek, 

n) Her türlü kiralama konusunda karar vermek.  
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o) Uygun bulacağı kiĢi ve kuruluĢlardan veya bankalardan alınacak borç miktarı ve koĢulları belirlemek 

ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek. 

 

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI 

 

MADDE 29 Genel Kurul aĢağıdaki Ģekilde toplanır : 

a)KuruluĢ Genel Kurulu 

b)Olağan Genel Kurul  

c)Olağanüstü Genel Kurul 

Birlik asil üyeleri, birlik genel kuruluna asaleten katılırlar. Katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler 

vekalet veya temsil yoluyla oy kullanamazlar.  

 

KURULUġ GENEL KURUL TOPLANTISI 

 

MADDE 30 KuruluĢ Genel Kurulu birliğin tescil ve ilanını müteakip üç ay içinde kurucu yönetim kurulunun 

daveti üzerine toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar üye olanların yarısından bir fazlasının katılımıyla 

yapılır. Aksi halde 15 gün içerisinde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Kurucu Genel Kurulun yapılabilmesi 

için  en az 25 üye bulunmalıdır. KuruluĢ Genel Kurulu aynı zamanda I. Olağan Genel Kuruldur. 

  

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

 

MADDE 31 Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun daveti ile Nisan ayı sonuna kadar üç yılda bir en 

az asil üye tam sayısının yarısından 1 fazlasının iĢtiraki ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığında, en geç 

2 ay içinde çoğunluğa bakılmaksızın kurucu sayısından ve 25 üyeden az olmamak üzere tekrar toplantı 

yapılır.  

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 

 

MADDE 32 Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulunun çoğunluk kararı ile veya birlik 

üye tam sayısının en az 1/5'inin yazılı müracaatını takiben 2 ay içerisinde Yönetim Kurulu tarafından 

Genel Kurul toplantıya çağırılır. Genel Kurulda çoğunluk sağlanamazsa müteakip 2 ay içerisinde 

toplanır. Olağanüstü toplantının gerçekleĢmemesi durumunda Merkez Birliği Yönetim Kurulu, Birlik 

Genel Kurulunu re'sen toplantıya çağırarak toplantıyı gerçekleĢtirir. Belirtilen yollarla Genel Kurulun 

gerçekleĢmemesi halinde Genel Kurul, Ġl Müdürlüğü  (Valilik ) tarafından re'sen gerçekleĢtirilir. 

 

ÇAĞIRMA ġEKLĠ VE GÜNDEM 

 

MADDE 33 Yönetim Kurulu o yıla ait Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten bir ay önce toplantı 

ilanını ihtiva eden yazı ile birlikte gündemi taahhütlü mektup veya imza karĢılığı elden teslim edilerek 

üyelere tebligat yapılır. Ayrıca Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce üyelerin en 

kolay ve en emin Ģekilde haber almalarını sağlamak üzere gazete ile toplantı çağrısı ve ilanını yapar. 

Ġlanda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihi de belirlenir. 

Ana SözleĢmenin değiĢtirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiĢtirilecek madde numaralarının 

yazılması ile yetinilir. 

Ġlanın bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel valiliğe gönderilir. Toplantı için gözlemci olarak 

Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. Bakanlık Temsilcisi toplantının baĢlamasından 

itibaren 1 saat içerisinde gelmez ise toplantıya katılan üyelerden birinin nezaretinde toplantı yapılır.  

Gündemde olmayan hususlar görüĢülemez. Ancak, birliğe kayıtlı asil üyelerden en az 1/5'i ile 

Denetleme Kurulunun gündem maddelerinin görüĢülmesine geçilmeden önce; Divan BaĢkanlığına 

verecekleri yazılı teklif ile gündeme yeni maddeler ilave edilebilir. Gündeme yeni maddelerin ilavesi 

için toplantıya katılan asil üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu Ģarttır.  

 

TOPLANTIYA BAġLAMA 
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MADDE 34 Toplantı, Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu BaĢkanı'nın 

toplantıda bulunmaması durumunda, toplantıyı Yönetim Kurulu üyelerinden biri, o da yoksa Denetleme 

Kurulu üyelerinden biri o da yoksa genel kurulca gösterilecek bir üye tarafından yoklamayı müteakip 

açılır. 

Toplantıda asil üyelerden yeterli sayı sağlandığı anlaĢılınca Divan BaĢkanlığının seçimine geçilir.  

Toplantıya katılan oy verme yetkisine haiz üyeler veya Merkez Birliği temsilcileri arasından bir baĢkan, 

2 katip seçilir. Seçimin gizli yapılması durumunda ayrıca 2 oy tasnifçisi seçilir. Divan BaĢkanlığı'na, 

Birlik BaĢkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve birlik çalıĢanları seçilemez. 

Toplantı açılıp gündem maddelerinin görüĢülmesine baĢlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının 

devamına imkan görülmemesi veya Divanın çekilmesi halinde gündemi tamamlamak üzere Genel 

Kurulda ibra maddesi görüĢülmemiĢse Yönetim Kurulu, görüĢülmüĢse Ġl Müdürlüğü(Valilik), Merkez 

Birliği veya yetkili mahkemece atanacak Yönetici Kurul (Kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine 

Genel Kurul kaldığı yerden yeniden toplanır, çağrı ile ilgili olarak 32. Madde uygulanır. 

 

HAZIR BULUNANLAR LĠSTESĠ 

 

MADDE 35 Genel Kurul Toplantısına Katılan asil üyeleri gösteren “Hazır Bulunanlar “ listesi 

düzenlenir. Bu liste asil üyelerin üyeliğe kabul tarihleri, oy yetkisine haiz üyenin adı, soyadı, ikametgahı 

ve imza bölümü yer alır. 

Liste toplantıya katılan üyelere toplantıya baĢlamadan önce imzalatılır. Listenin Bakanlık Temsilcisi ve 

Divan BaĢkanı tarafından da imzalanması gereklidir.  

 

KARAR NĠSABI 

 

MADDE 36 Kararlar, hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oyların eĢitliği durumunda tekrar 

oylama yapılır. Ancak ana sözleĢme değiĢikliği, dağılma ve birliğin feshi teklifleri konularında 

kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu aranır. sorumlulukların ağırlaĢtırılması veya ek ödeme yükümlülükleri 

konusunda alınacak kararlar için kullanılan oyların ¾'ü çoğunluğu oluĢturur. Genel Kurulda verilen 

kararlar tüm üyeler için geçerlidir. 

 

 

ÇOĞUNLUĞUN HAZIR BULUNMASI 

 

 

MADDE 37 Birliğin bütün asil üyelerinin toplantıda hazır bulunması halinde, Genel Kurul toplantısına 

dair diğer hükümler saklı kalmak Ģartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamıĢ olsa dahi, 

kararlar alınabilir. 

 

OY KULLANAMAYACAKLAR 

 

MADDE 38 Birlik iĢlerinin yürütülmesinde Yönetim Kurulunca görevlendirilen üyeler, yönetim 

kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetleme kurulu üyeleri için 

geçerli değildir. Asil üyeler dıĢında, diğer üyeler oy kullanamaz. Üyeler, vekalet veya temsil yoluyla oy 

kullanamazlar. 

 

BĠRLĠK YÖNETĠM KURULU DENETLEME  

KURULU VE MERKEZ BĠRLĠĞĠ DELEGELERĠNĠN SEÇĠMĠ 

 

MADDE 39 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile Merkez Birliği delegeleri seçimleri adayların tek 

listede toplanması halinde açık, aksinde gizli oyla yapılır.  

Yönetim Kurulu için 7 asil 5 yedek, Denetleme Kurulu için 5 asil 3 yedek ve Merkez Birliği Delegeliği 

için birlik asil üye sayısının 1 / 25 i kadar asil, bunun yarısı kadar yedek üye secilir. Yönetim Kurulu, 

Denetleme Kurulu ve Asil üyelerden delege seçimi yapılır. 

Seçimlerin gizli yapılması halinde birlik mührünü taĢıyan zarflar hazır bulunanlar listesini imza eden 

üyelere verilir. Üyeler oylarını tasnif kurulunun huzurunda imzaları kontrol edilerek seçim sandığına 
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atarlar. Kullanılan oyların katılanlara göre fazla çıkması halinde oy pusulaları açılmadan fazla oylar 

rastgele seçilerek iptal edilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.  

 

GENEL KURUL TOPLANTISINA AĠT BELGELERĠN  

TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞINA GÖNDERĠLMESĠ 

 

MADDE 40 Genel kurul görüĢmeleri tutanağa bağlanır. Divan baĢkanı ve katipler tarafından imzalanan 

bu tutanakta ayrıca, toplantıya katılan üye sayısı belirtilir. Yeni seçilip göreve baĢlayan yönetim kurulu 

tarafından, toplantı gününden itibaren en geç 15 gün içinde gündem, toplantı çağrısı, duyuru, duyuru 

tutanağı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporu, bilanço  ve Bakanlık temsilcisi tarafından 

imzalanmıĢ genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi her biri ikiĢer örnek olmak üzere Tarım ve 

KöyiĢleri Bakanlığına gönderilir. 

 

KARARLARIN BOZULMASI 

 

MADDE 41 Yönetmeliğe, Ana SözleĢme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla 

aĢağıda belirtilen kimseler Genel Kurul kararları aleyhine toplantıyı takip eden günden baĢlamak üzere 

30 gün içinde birlik merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye baĢvurabilir.Bu kimseler; 

1) Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak karĢı görüĢlerini tutanağa geçirten, oyunun 

kullanılmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmadığını, 

gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan 

kimselerin karara katılmıĢ bulunduklarını iddia eden üyeler. 

2) Yönetim Kurulu, 

3) Kararların yerine getirilmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinin Ģahsi 

sorumluluklarını gerektirdiğinde bu kurulların üyelerinden her biri, 

Ayrıca bozma davasının açıldığı ve duruĢmanın yapıldığı gün, Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan 

olunur.Genel Kurulda alınan bir kararın mahkeme tarafından bozulması bütün üyeler için hüküm ifade 

eder.Mahkeme, Birliğin isteği üzerine muhtemel zararlarına karĢın davacıların teminat göstermesine 

karar verebilir. Teminatın miktar ve mahiyetinin belirlenmesi ilgili mahkemeye aittir. 

 

YÖNETĠM KURULU 

 

MADDE 42 Yönetim Kurulu, Kanun, ilgili Yönetmelik ve Ana SözleĢme hükümleri içinde birliğin 

kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten organdır. 

 

 

ÜYE SAYISI VE ÜYELĠK ġARTLARI 

 

MADDE 43 Birlik Yönetim Kurulu, üç yıl için Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından seçilen, 7 

asil üye ile 5 yedek üyeden oluĢur. Asil üyeliği düĢen Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu 

üyeliği de düĢer. Yönetim Kurulundan ayrılan üyelerin tekrar seçilme hakkı vardır. 

Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için, 

a) T.C. vatandaĢı olmak, 

b) Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rüĢvet, görevi suistimal, sahtekarlık, hırsızlık, 

dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin manevi Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlardan 

mahkum olmamak (cezası ertelenenler ile af kapsamına girenler hariç), 

c) Hacir altında bulunmamak, 

d) 18 yaĢından küçük olmamak, 

e) En az ilkokul ve/veya ilköğretim Okulu mezunu olmak, 

f) Aynı türde bir baĢka birliğin Yönetim Kurulu üyesi olmamak, Ģartları aranır.  

Üyelik Ģartları Denetleme Kurulu tarafından araĢtırılır. Bu Ģartları taĢımadıkları halde seçilenler ile 

sonradan seçilme yeterliliklerini kaybedenlerin görevlerine Yönetim Kurulunca son verilir.  

Seçimlere tek liste girildiğinde oylamanın açık veya kapalı olması Genel Kurulun oyuna sunulur. 

Oylama sonucuna göre hareket edilir. 
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Birden fazla liste seçime girerse gizli oylama yapılır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez 

Birliği delegeleri kendi kategorilerinde asil ve yedek olarak değerlendirilir. En çok oy alandan en az oy 

alana doğru sıralama yapılır. 

Genel Kurulda en çok oy alanlar; Yönetim Kurulu, denetleme kurulu ve merkez birliği asil ve yedek 

üyeliklerine seçilmiĢ olurlar.  

EĢit oy alanların sıralanmasının belirlenmesinde kuraya baĢ vurulur.Yönetim Kurulundan ayrılan bir 

üyenin yerine yedek üyelerden alınan oy sırasına göre biri geçer, 

Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu toplantı nisabını kaybederse boĢalan Yönetim Kurulu üyeliklerine 

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yedek listeden yeteri kadar üye çağırılır.  

 

YÖNETĠM KURULU Ġġ VE ÇALIġMA ġEKLĠ 

 

MADDE 44 Birlik Yönetim Kurulu kendi aralarında; bir baĢkan, bir baĢkan yardımcısı ve bir muhasip 

üye ile sekretaryayı yürütecek bir üyeyi seçer, diğerleri üye sıfatını alır. Aynı toplantıda Yönetim 

Kurulunun yapacağı mutat toplantı tarihlerini ve yerini belirler. Bu toplantıda ayrıca lüzumu halinde 

yapılması zorunlu olan mutat dıĢı toplantılara çağrının nasıl ve kimler tarafından yapılacağına dair karar 

alınır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya bir kaçı birliği temsile yetkili kılınarak Ticaret Siciline 

tescil ettirilir. 

Yönetim Kurulu kararları çoğunlukla alınır. Oylar eĢit olduğu taktirde görüĢme konusunda baĢkanın oyu 

belirleyici olur. 

Toplantı nisabı 4 üyedir. Yönetim Kurulunda üyeler vekalet yada temsil yolu ile oy kullanamazlar. 

Mazeretsiz olarak birbiri ardına üç mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiĢ sayılır. 

Yönetim Kurulu kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiĢ bir karar defterine sıra numarası ve tarihi ile 

kayıt edilip imzalanır. Verilen karara, karĢı görüĢte olanlar veya çekimser kalanlar muhalefet sebeplerini 

kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar. 

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı ve yolluk dıĢında hiçbir ad altında 

baĢkaca ödeme yapılmaz. 

Yönetim Kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak, çekilen üyenin iĢ gördüğü zamana ait 

sorumluluğu ile ilgili olarak zarar ve sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıllık süre 

içerisinde aleyhinde tazminat davası açılabilir. 

Yönetim Kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri veya mevcut yedeklerin istifa eden üyelerin yerini 

dolduramadığı taktirde; Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gidilerek yeniden Yönetim Kurulu üyeleri 

seçilir. Yönetim Kurulundan istifa eden bir üyenin yerine geçecek yedek üye yok ise Yönetim Kurulu 

birlik üyeleri arasından birini Yönetim Kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk Genel 

Kurulun onayına sunar. 

Görevi son bulan eski Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kuruluna seçim gününden baĢlayarak bir hafta 

içinde görevini devretmek zorundadır. Yönetim Kurulu, Kanun, ilgili Yönetmelik ve Ana SözleĢme 

hükümleri içinde birliğin kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten icra organıdır. 

 

YÖNETĠM KURULUNUN GÖREVLERĠ 

 

MADDE 45 Yönetim Kurulunun görevleri Ģunlardır. 

a) Birlik Yönetim Kurulu Yasa, Yönetmelik ve Ana SözleĢmede belirtilen görevleri yürütmekle 

görevlidir.Bu amaçla iki ayda bir defa mutat toplantı yapar, ancak gerek duyulması halinde toplantı 

sayısı arttırılabilir. 

b) Birlik bütçesini hazırlar, birliğin her türlü faaliyet ve kayıt iĢlerini yürütür. 

c) Soykütüğü ve ön soykütüğü iĢlerini ve verim kontrollerini yaptırır ve takip eder. 

d) Genel Kurulu toplantıya çağırır. ÇalıĢmalarını rapor halinde Genel Kurula sunar.  

e) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. 

f) Genel Kurulca verilen görevleri yapar. Sonuç hakkında Genel Kurula bilgi verir. 

g) YetiĢtirici eğitimlerini yapar, seminerler düzenler, yetiĢtirme, bakım, besleme, sürü idaresi vb. 

konularda yayınlar yapar. 

h) En son hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarına iliĢkin pazar haberlerini üyelerine duyurur. 

ı) Modern hayvancılık iĢletmeleri kurmak isteyenlere proje temin eder. 

j) Üyelerine kredi sağlar. 
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k) Personelin tayin, atama ve özlük iĢlerini yürütür. 

l) Mevcut bütçe dahilinde gerekli harcamaları yasalara göre yapar. 

m) Üyelerinin ürünlerine pazar bulur, ihtiyaçlarını karĢılamaya çalıĢır. 

n) Potansiyeli olan merkezlerde birlik Ģubesi kurulması konusunu inceler, uygun görülenlerin 

kurulmasını sağlar. 

o) Birlik Teknik ĠĢler ve Sağlık ĠĢleri ġube Müdürlüğü ile Birlik Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürlüğü 

faaliyetlerini düzenler ve yönetir. 

p) Kanunlara aykırı olarak alınan Genel Kurul kararları aleyhine iptal davası açar. 

r) Genel Kurulca hayvan ıslahı konularında uygulanmasına karar verilen ve Bakanlıkca desteklenecek 

olan yatırım projelerini hazırlatarak Merkez Birliği aracılığı ile Bakanlığın onayına sunar. 

s) Birliğin aczi halinde Genel Kurulu toplantıya davetle gerekli mercilere haber verir. 

t) Eski Yönetim Kurulu üyeleri ile birlik memurlarının sonradan tespit edilen yolsuzluklarını ilgili 

mercilere haber verir.  

u) Denetim amacı ile Denetleme Kurulunun veya bağımsız denetleme organının talebi halinde, birliğe 

ait her türlü defter ve belgeleri verir. 

 

 

YÖNETĠM KURULUNUN SORUMLULUKLARI 

 

MADDE 46 Yönetim Kurulu üyeleri birliğe, üyelerine ve birlik alacaklılarına karĢı müteselsil 

sorumludur. 

Yönetim Kurulu ibra edilmedikçe üyelerinden hiç biri kurullarda görev alamaz. 

Görevini yapmadıkları anlaĢılan Yönetim Kurulu üyelerini Genel Kurul her zaman azledebilir ve 

haklarında takibat kararı verebilir. Her üyenin, sorumluluğu olan yöneticilere münferiden dava açma 

hakkı mahfuzdur. Yönetim Kurulu aleyhindeki davalar Denetleme Kurulunca açılır.  

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, Genel Kurulun kararı Ģahsi mesuliyetini gerektirdiği ahvalde karar 

aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve birlik memurları kasıtlı bulunsun veya 

bulunmasın kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Suç teĢkil eden fiil ve 

hareketlerden dolayı haklarında yasal iĢleme baĢvurulur. Yönetim Kurulu, tescil ve kayıt için gerçeğe 

aykırı beyanda bulunması halinde cezai bakımdan sorumlu olur.  

Yönetim veya temsile yetkili Ģahıslar, birliğe ait görevlerini yürütmeleri esnasında meydana getirdikleri 

fiillerden doğan zararlardan birlikte sorumludurlar. 

 

 

BĠRLĠĞĠN ACZĠ HALĠNDE YAPILACAK ĠġLER 

 

MADDE 47 Birliğin aciz halde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu 

piyasadaki cari fiyatlar esas olmak üzere derhal bir ara bilanço düzenler. 

Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut yukarıda adı geçen ara 

bilançosu birlik mevcudunun borçlarını karĢılıyamıyacağını belirtiyorsa, yönetim kurulu, birlik genel 

kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. 

Genel kurul mevcut sermayesi yetmeyen birliğin dağılmasını veya mahkemeye müracaatla birliğin 

iflasını isteme kararlarından birisini vererek ilgili makamlara müracaat eder. 

Birliğin son bilançosunda varlığının yarısı birlik borçlarını karĢılamıyorsa, durum yönetim kurulunca 

mahkemeye bildirilerek genel kurulu derhal toplantıya çağrılır. Denetleme kurulunun yapacağı inceleme 

sonucu birliğin mali durumunun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde yönetim kurulu veya 

alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılması ertelenebilir. Bu taktirde yönetim kurulu, birliğin 

durumunu düzeltecek mali tedbirleri alır. Mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi 

birlik varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirler ise mahkemece alınır.  

 

 

DENETLEME KURULU 

 

MADDE 48 Denetleme Kurulu, Genel Kurul namına birliğin bütün iĢlem ve hesaplarını inceler. 
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DENETLEME KURULUNUN SEÇĠMĠ 

 

Madde 49 Birlik Denetleme Kurulu üç yıl için Genel Kurulca asil üyelerden seçilen 5 asil üye ile 3 

yedek üyeden teĢekkül eder, bu üyelerde de Yönetim Kurulu üyelerinde aranan Ģartlar aranır. 

Görev kusurlarından veya suç teĢkil eden fiillerinden ötürü Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 

üyeliğinden uzaklaĢtırılanlar tekrar Denetleme Kurulu üyeliğine getirilemezler. 

 

 

DENETLEME KURULU ÜYELERĠNĠN SORUMLULUĞU 

 

MADDE 50 Asil üyeler; kanun, ilgili yönetmelik ve ana sözleĢme ile kendilerine yükletilen görevleri 

hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, 

müteselsilen sorumludurlar. 

 

BĠR ÜYELĠĞĠN AÇILMASI VE ÇEKĠLME 

 

MADDE 51 Denetleme Kurulu üyelerinden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini 

yapamayacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi sebeplerle görevlerinin sona ermesi 

ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı, mahkumiyetinin kesinleĢmesi halinde diğer üyeler Genel Kurulun ilk 

toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine yedeklerinden birini çağırırlar.  

Denetleme Kurulu üyeleri her zaman görevden çekilebilirler. Ancak, toptan çekilme halinde Genel 

Kurul, Yönetim Kurulu tarafından derhal toplantıya çağırılır ve yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek 

üyelerini 30 gün içinde seçer.  

Açılan üyeliğe yedek üye getirilir. Ancak, bir üyelik açık kalıp da yerine geçecek üye bulunamazsa 

Genel Kurul toplantıya çağırılmadan Denetleme Kurulu tarafından bir asil, bir yedek üye çağrılır.  

 

ĠNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

MADDE 52 Denetleme Kurulu üyeleri iĢletme hesabıyla bilançonun defterlerle uygunluk halinde 

bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve iĢletmenin neticeleriyle 

mal varlığı hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre iĢlem yapılıp yapılmadığını incelemekle 

yükümlüdürler. Üyeleri Ģahsen sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan birliklerde, üyelerin verdiği 

taahhütnameler ile üyelik defterlerinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek 

zorundadırlar. 

Yönetim Kurulu bu maksatla Denetleme Kurulu üyelerine defter ve belgeleri verir. Onların istekleri 

üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında 

bilgi verilir. 

Üyeler gerekli gördükleri hususlarda Denetleme Kurulu üyelerinin dikkatini çekmeye ve açıklama 

yapılamasını istemeye yetkilidirler.  

 

 

ÇALIġMA DÜZENĠ VE GÖREVLERĠ 

 

MADDE 53 Denetleme Kurulu üyeleri, 4 ay ara ile yılda en az 3 defa toplanarak birliğin iĢlemlerini ve 

hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları 

birer rapora bağlar ve aksaklıkları Yönetim Kuruluna bildirir. 

Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul toplantısından önce bilançoyu, Yönetim Kurulunun hazırladığı 

çalıĢma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü iĢlemleri, hesapları ve mevcutları elden geçirir ve 

kanaatlerini açık olarak belirten bir rapor hazırlarlar. Denetleme Kurulu üyeleri, bu raporda, Yönetim 

Kurulunun çalıĢma düzenini ve baĢarı derecelerini de belirtirler. Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri, 

birliğin iĢ ve muamelelerini kontrol etmektir. Denetleme Kurulu üyeleri aĢağıdaki görevleri yapmak 

zorundadırlar. 

a) Birliğin iĢlem ve hesaplarının tetkiki sonunda buldukları noksan ve hataların giderilmesi için Yönetim 

Kuruluna rapor sunmak, Yönetim Kurulu gereğini yapmadığında Merkez Birliğine bildirmek, 
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b) Bilançonun Türk Ticaret Kanununun 74 üncü Maddesi esaslarına veya Maliye Bakanlığının kabul 

ettiği örnek bilançoya göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak, 

c) Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik Ģartlarını taĢıyıp taĢımadıklarını araĢtırmak, bu Ģartları 

taĢımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son verilmesi için keyfiyeti 

Yönetim Kuruluna bildirmek, 

d) Birlik çalıĢmaları hakkında bilgi almak ve lüzumlu kayıtların tutulmasını sağlamak maksadıyla 

birliğin defterlerini incelemek, 

e) Dört ayda bir ara denetimi yapmak ve haber vermeksizin birlik veznesini denetlemek, inceleme 

sonuçları olumsuz çıktığı taktirde düzenlenecek raporun birer örneğini Yönetim Kurulu BaĢkanına 

vermek, 

f) Birlik üyeleri ve kendileri ile birlik yöneticileri arasındaki anlaĢmazlıkla ilgili konuları Genel Kurul 

gündemine aldırmak ve Yönetim Kurulunun Genel Kurulu toplantıya çağırmaması durumunda 

olağanüstü olarak Genel Kurulu toplantıya çağırmak, 

g) Ana SözleĢmede üyelerin Genel Kurul toplantılarına katılmaları için gerekli Ģartların yerine getirilip 

getirilmediğini incelemek, 

h) Yapılacak denetimler sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu tespit edilen Yönetim 

Kurulu üyeleri hakkında Genel Kurul kararına istinaden gerekli hukuk davalarını açmak. 

Denetleme Kurulu üyelerinin yukarıda yazılı kontrol yetkileri Genel Kurul kararı ile sınırlandırılamaz. 

Denetleme Kurulu üyeleri ayrıca birlik zararlarını kapatmak için Genel Kurula sunulacak teklifleri 

hazırlayarak toplantı gündemine aldırırlar. 

 

TOPLANTI VE RAPORLAR 

 

MADDE 54 Denetleme Kurulu üyeleri çalıĢma raporlarıyla benzer tekliflerini Genel Kurula sunmaya 

mecburdurlar. 

Denetleme Kurulu üyeleri, görevleri esnasında iĢlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, Kanun, 

Yönetmelik veya Ana SözleĢmeye aykırı hareketleri, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları 

organa ve gerekli hallerde Genel Kurula haber vermekle yükümlüdürler.  

Denetleme Kurulu raporları üye çoğunluğu tarafından imzalanır. Rapora katılamayan üyeler kanaatini 

belirterek imzalamak ve/veya münferit rapor düzenlemek zorundadırlar. Genel Kurul toplantısında 

“Denetleme Kurulu Raporu” okunmadan bilanço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz. 

Birlik Denetleme Kurulu üç yıl için Genel Kurulca seçilen 5 asil üye ile 3 yedek üyeden teĢekkül eder. 

Denetleme kurulunun görevleri: 

a) Birliğin bütün iĢlem ve hesaplarını inceler; yönetim kurulunun çalıĢmalarını denetler ve hazırladığı 

raporu genel kurula sunar. 

b) Gerektiğinde birlik genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. 

Yönetim kurulu üyelerinde aranan Ģartlar, denetleme kurulu üyeleri için de geçerlidir. Görev 

kusurlarından veya suç teĢkil eden fiillerinden ötürü yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeliğinden 

uzaklaĢtırılanlar, tekrar denetleme üyeliğine getirilemez. 

Genel kurul tarafından denetleme kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verilebilir. 

 

SORUMLU MÜDÜR 

 

MADDE 55 ġube müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlar. ÇalıĢmalar konusunda Yönetim 

Kuruluna karĢı sorumludur. Birlik Yönetim Kurulu gerek gördüğünde Ģube müdürlüklerini birleĢtirebilir 

veya Sorumlu Müdür'ün uhdesine verebilir. 

 

 

ġUBE MÜDÜRLÜKLERĠ TEKNĠK ĠġLER ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

MADDE 56 Teknik ĠĢleri ġube Müdürlüğü ülkenin hayvancılık politikasına paralel olarak verilen 

hedeflere ulaĢabilmek amacıyla birlik organlarınca verilen kararları uygular. 

Ülke hayvancılığı ve birlik üyelerinin menfaatleri doğrultusunda, hayvan ıslahı amacı ile tabii ve suni 

tohumlama, embriyo transferi gibi teknikleri uygular. Sperma, embriyo vb. materyallerin planlaması ve 

dağıtımı, ıslah edilmiĢ ırkın muhafazası ve takibi için soykütüğü ve önsoykütüğü çalıĢmalarını yürütür. 
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SAĞLIK ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

MADDE 57 Hayvan sağlığı ile ilgili Bakanlığın talimatı ve programları doğrultusunda yürütür, 

koruyucu hekimlik, gerekli tedavi ve aĢılama hizmetlerini verir veya verdirir.  

Gerektiğinde anılan Ģube müdürlükleri altında konu bazında birimler kurulabilir.  

 

ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

MADDE 58 Birliğin personel, idari ve mali iĢlerini yürütür. Damızlık hayvanlar için düzenlenecek 

sergi, panayır, fuarlarda dereceye girenlere ödül verir. Borsa, vb. konularla ilgili çalıĢmalarını yürütür. 

Birliğin hayvan alımı, satımı ve nakliye iĢlerini yürütür. Genel Kurulun laboratuvar, istasyon ve suni 

tohumlama durakları kurulmasına karar vermesi halinde, bunların inĢasını ve faaliyete geçirilmesini 

sağlar. Soykütüğüne kayıtlı damızlıkların yurt içi ve yurt dıĢı satıĢlarında yetiĢtiricilere yardımcı olur. 

Birliğin bütçe tasarısını hazırlar. 

 

YENĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ AÇMA 

 

MADDE 59 Gerek görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu yeni Ģube müdürlükleri ihdas edebilir. 

 

ĠġTEN ÇIKARILMA 

 

MADDE 60 Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yetki dahilinde iĢlerin görülmesiyle görevlendirdiği 

kimseleri, atadığı  müdürleri, diğer temsilci ve vekilleriyle hizmet personelini sözleĢme Ģartlarına 

uymadıkları takdirde iĢten çıkarabilir. ĠĢten çıkarılan kusursuz kimselerin tazminat isteme hakları saklıdır. 

 

DIġARIYA KARġI TEMSĠL VE ĠMZA YETKĠSĠ 

 

MADDE 61 Yönetim Kurulu, resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü kiĢiler nezdinde temsil 

yetkisini ilgili Sorumlu Müdüre devredebilir. Ancak, birliği taahhüt altına koyabilecek iĢlerde Sorumlu 

Müdür ile birlikte Yönetim Kurulu BaĢkanı veya imza yetkisine haiz üyelerden birinin imzası Ģarttır. 

Yönetim Kurulu, birliği temsil ve borç altına sokan iĢler dıĢında, ġube Müdürlerine ikinci derecede imza 

yetkisi verebilir. Ġkinci derecede imzaların geçerli olabilmesi için birinci imza ile müĢterek olması 

gereklidir. 

Birliği temsile yetkili kılınan kimseler, imzalarını ancak, birliğin unvanı altına koydukları durumlarda 

bu taahhüt birliği bağlar. 

 

 

TESCĠL 

 

MADDE 62 Yönetim Kurulu düzenlenecek ilk toplantıda imza yetkileri hakkında bir sirküler yaparak, 

bunu notere onaylattıktan sonra Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

 BĠRLĠĞĠN DAĞILMASI VE TASFĠYE ĠġLEMLERĠ DAĞILMA SEBEPLERĠ 

MADDE 63 Birlik aĢağıdaki sebeplerden dolayı dağılır. 

a) Genel Kurul kararı ile, 

b) Ġflasın açılması ile, 

c) Üye sayısının 25'in altına düĢmesi; birlik organlarının kurulamaması ve birliğin çalıĢma konusu dıĢına 

çıkması, 

d) Üç yıl içinde üst üste olağan genel kurulu yapmaması halinde,  

e) Amacına ulaĢma imkanının bulunmadığının Merkez Birliğince tespiti ve Genel Kurul kararı ile 

dağılır. 

 

TASFĠYE KURULUNUN ATANMASI 
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MADDE 64 Genel Kurulca Tasfiye Kurulu seçilemediği takdirde tasfiye iĢlemlerini Yönetim Kurulu 

yapar. Yönetim Kurulu tasfiye memurlarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye Kurulu 

üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir. 

 

TASFĠYE EDĠLECEK MAL VARLIĞININ PAYLAġTIRILMASI 

 

MADDE 65 Tasfiye haline giren birliğin bütün borçları ödendikten sonra kalan mallar Merkez Birliğine 

devredilir. 

 

TASFĠYE HALĠNDE 

 

MADDE 66 Tasfiye haline giren birlik; üyeleri ile olan iliĢkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar tüzel 

kiĢiliğini korur ve unvanını Tasfiye Halinde- ibaresini eklemek suretiyle kullanmakta devam eder. 

 

TASFĠYE KURULUNUN AZLĠ 

 

MADDE 67 Genel Kurul kararı ile atanmıĢ olan Tasfiye Kurulu veya bu görevi yapan Yönetim Kurulu 

üyeleri Genel Kurul tarafından azledilebilir ve yerlerine yenileri atanabilir. 

Üyelerden birinin itirazı ve bu itirazın Merkez Birliğince haklı bulunması durumunda ayni azil ve 

görevlendirme iĢlemi uygulanır. Bu iĢlem tescil ve ilan ettirilir. 

 

AKTĠFLERĠ SATMA YETKĠSĠ 

 

MADDE 68 Genel Kurul aksine karar vermedikçe, tasfiye kurulu birliğin aktiflerini pazarlık suretiyle 

de satabilir. Aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı gereklidir. Bu karar genel kurulun 

2/3 çoğunluğu ile alınır. 

 

TASFĠYE ĠġLERĠ, ĠLK ENVANTER VE BĠLANÇO 

 

MADDE 69 Tasfiye Kurulu göreve baĢlar baĢlamaz birliğin tasfiyesinin baĢlangıcındaki hal ve 

durumunu inceleyerek buna göre envanter defterleri ile bilançosunu düzenler ve Genel Kurulun onayına 

sunar. Tasfiye halinde Genel Kurul toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir. 

Tasfiye Kurulu, birlik Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunu davet eder, birliğin mali durumunu 

gösteren bir envanter ile bir bilançoyu birlikte düzenler  Bu 

düzenleme iĢinde sözü edilen organ üyelerinden katılmayanları beklemek zorunda değildir. 

Tasfiye Kurulu, gerek görürse birlik mallarına değer biçmek için eksperlere baĢvurabilirler. Düzenlenen 

envanter ile bilanço, Tasfiye Kurulunun huzurunda birlik Yönetim Kurulu tarafından imzalanır. 

Envanter ile bilançonun imzalanmasından sonra Tasfiye Kurulu dağılma halinde bulunan birliğin 

envanteri yazılı bütün malları ile evrak defterlerine el koyarlar. 

 

ALACAKLILARI DAVET VE KORUMA 

 

MADDE 70 Alacaklı oldukları, birlik defteri veya diğer belgelerden anlaĢılan ve ikametgahları bilinen 

Ģahıslar taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar ticaret sicil gazetesinde ilan suretiyle birliğin 

dağılmasından haberdar edilerek alacaklarını beyana çağırırlar. 

Alacaklı oldukları belli olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklarının tutarı notere verilir. Birliğin henüz 

vadesi dolmayan borçları ile muvazaalı bulunan borçların karĢılığı olan para notere verilir. 

 

DEFTERLERĠN SAKLANMASI 

 

MADDE 71 Tasfiyenin sonucunda evrak ve defterler 10 yıl saklanmak üzere notere verilir. 

 

 

BĠRLĠK ÜNVANININ TĠCARET SĠCĠLĠNDEN ÇIKARILMASI 
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MADDE 72 Tasfiyenin sona ermesi üzerine birliğe ait unvanın ticaret sicilinden çıkarılması Tasfiye 

Kurulu tarafından sicil memurluğundan talep olunur. Bu talep üzerine sicilden çıkarılma durumu tescil 

ve ilan edilir. 

 

TASFĠYE KURULUNUN SORUMLULUĞU 

 

MADDE 73 Tasfiye kurulu üyeleri tasfiye iĢlerinin bir an önce bitirilmesinden sorumludur. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

 

MALĠ HÜKÜMLER USUL 

 

MADDE 74 Birlik muhasebe usulünü bilanço esasına göre kurar ve kanunen tutulması gerekli defterleri 

tutar, çalıĢmalarını iĢ prensipleri esaslarına uygun olarak düzenler. Maliye Bakanlığınca kabul edilen tek 

tip hesap planı ve bilanço usulünün uygulanmasını sağlar. 

HESAP YILI 

MADDE 75 Hesap yılı Ocak ayının birinci günü baĢlar. Aralık ayının son günü biter. Ancak, Vergi 

Usul Kanununa göre özel hesap dönemi alınabilir. 

 

DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

MADDE 76 Birlik, birliğin ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak iliĢkilerini ve her iĢ yılı içinde 

elde edilen neticeleri belirlemek amacıyla birliğin nitelik ve önemini gerektirdiği bütün defterleri 

(Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri ve Karar Defteri gibi) tutmaya mecburdur. 

 

TASDĠK ETTĠRME VE BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

MADDE 77 Defterler Yönetim Kurulunca kullanılmaya baĢlanılmadan önce birliğin bulunduğu yerin 

noterine tasdik ettirilir.  

Birlik, tutmaya mecbur olduğu defterlerle tutmak istediği diğer defterleri lehine delil olarak 

kullanabilmek için, her birinin cins ve durumları ile sahife sayısını gösteren iki nüsha beyannameyi bu 

defterleri kullanmaya baĢlamadan önce Ticaret Sicil Memuruna vermeye mecburdur. Memur bunlardan 

birini tasdik ederek birliğe geri verir. 

 

BĠRLĠK GELĠRLERĠ 

MADDE 78 Birliğinin gelirleri Ģunlardır. 

a) Genel kurulca tespit edilecek giriĢ ve yıllık aidatlar, 

b) Yapılan hizmetler karĢılığı elde edilen gelirler. Bunlar verim kontrol ücreti, soykütüğüne kayıt ücreti, 

yetiĢtirme hastalıkları ve diğer hastalıkların takibi için alınacak ücretler, board vb. lerden elde edilecek 

gelirler, yetiĢtirici elindeki damızlıkların satıĢlarından alınacak primler, tohumlama hizmetlerinden, 

sergilerden vb. sağlanan gelirler, 

c) Tasdik ücreti, 

d) Yurt içi ve yut dıĢı bağıĢlar ve yardımlar, 

e) Yayın gelirleri, 

f) Diğer gelirler. 

 

BĠRLĠĞĠN HESAPLARI GELĠR GĠDER FARKLARININ DAĞITILMASI 

 

MADDE 79 Birliğin müsbet gelir-gider farkı üyelerinin giriĢ aidatı, bağıĢlar ve yardımlar haricinde 

diğer birlik gelirlerinin toplamından her nevi masraflar, vergi, faiz ve amortisman karĢılıkları çıktıktan 

sonra kalan kısımdır. Bu kısım aĢağıdaki nisbetler üzerinden bölünür. 

a) %15 Yedek akçe, 

b) %10 Sosyal hizmetler payı, 

c) %5 Kefalet payı, 
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d) %65 Yatırım ve geliĢtirme payına ayrılır. 

Müsbet gelir-gider farkından Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyelerine pay ayrılmayacağı gibi, üyelerine 

sermaye üzerinden kazanç da verilemez. Ayrıca, yedek akçeler birliğin çalıĢma anında veya 

dağılmasında üyelere dağıtılmaz, birlik münhasıran üyelerine iĢ yapar. 

Bir yıllık çalıĢma sonucu gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların 

yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya sağlanacak bağıĢ ve yardımlarla kapatılır. 

 

 

YATIRIM VE GELĠġTĠRME PAYI 

 

MADDE 80 Yatırım ve GeliĢtirme Payı üretim, araĢtırma ve pazarlama konularında yapılacak 

yatırımlarda kullanılır.  

 

BĠRLĠĞĠN KATILACAĞI YATIRIMLARDAKĠ DURUMU 

 

MADDE 81 Yatırım ve GeliĢtirme Payından veya Birlik imkanlarıyla yapılacak yatırımlarda üyelik 

Ģartı aranır. 

 

SOSYAL HĠZMETLER PAYI 

 

MADDE 82 Sosyal hizmetler Payı, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarıyla, birlik çalıĢanları için 

ölüm, sigorta veya yardımlaĢma maksadıyla kullanılır. 

 

KEFALET PAYI 

 

MADDE 83 Kefalet payı Birlik kanalıyla üyelerine temin edilecek ayni ve nakdi kredilerin rizikolarını 

karĢılamak maksadıyla tesis edilir. AĢağıdaki bağıĢ ve paylardan oluĢur. 

a) Kamu, gerçek ve tüzel kiĢilerin yapmıĢ olduğu bağıĢlar. 

b) Birliğin müsbet gelir-gider farkından ayırdığı %5 kefalet payı, 

c) Yurt içi ve yurt dıĢından yapılacak her türlü yardım ve bağıĢlardan oluĢur. 

Birlik, üyelerinden kefalet miktarının üzerinde teminat alır. Birliğin vermiĢ olduğu kefaletlerden bir 

zarar doğmuĢ ise; bu zararın, ilgili üyelerin teminatlarından karĢılanmasına çalıĢılır. Buna rağmen açık 

kapatılamaz ise sonradan üyeden tahsil edilmek Ģartı ile kefalet payı vasıtası ile kapatma yoluna gidilir. 

 

YEDEK AKÇELERĠN KULLANILMASI 

 

MADDE 84 Yedek akçeler üyelere dağıtılmayıp bilanço neticesinde ortaya çıkabilecek zararın 

kapatılmasında kullanılır.  

YEDEK AKÇELERĠN DAĞITILMASI 

 

MADDE 85 Birliğin dağılmasına karar verildiği takdirde bilanço neticesinde ortaya çıkabilecek zararın 

kapatılmasında kullanılır. Artan miktar üye birliklere delege sayıları nisbetinde dağıtılır. 

 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

 

YAPTIRIMLAR 

 

MADDE 86 Birliğin belirlediği teknik ve sağlık ile ilgili kurallara ve diğer uygulamalara aykırı 

davranan üyeler Ana SözleĢmede belirtildiği Ģekilde üyelikten çıkarılır.  

Kayıt defterleri, sertifikalar ve soykütüğünün diğer belgeleri resmi belgelerdir. Herhangi bir kiĢi bu 

belgeleri çalar, değiĢtirir, taklit eder veya amacı dıĢında kullanırsa gerekli yasal iĢlemlere baĢvurulur. 

 

 

SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM 
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ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER TĠCARET KANUNU HÜKÜMLERĠNE ATIF 

 

MADDE 87 Bu ana sözleĢmede aksine açıklama olmayan hususlarda 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanun, 

bu kanuna iliĢkin yönetmelik ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

UYUġMAZLIK 

 

MADDE 88 Üyeler ile Birlik arasındaki uyuĢmazlık Merkez Birliği yolu ile, üçüncü Ģahıslarla birlik 

arasında çıkacak uyuĢmazlıklar ise karar mercilerince çözümlendirilir. 

 

BĠRLĠĞĠN KURULUġ YASAL DAYANAĞI 

 

MADDE 89 YetiĢtirici Birliklerinin KuruluĢu, 10/03/2001 tarih ve 24338 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu‟na istinaden hazırlanan 19 Aralık 2001 tarih ve 24615 

sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanmıĢ olan “Islah Amaçlı YetiĢtirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri 

Hakkında Yönetmelik” ve 4 Eylül 2003 tarih ve 25219 Sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Islah 

Amaçlı YetiĢtirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 87‟inci Maddesinde 

değiĢiklik yapılmasına dair yönetmelik” ile 16.04.2004 tarih ve 25435 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Islah Amaçlı YetiĢtirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin” 

16., 26., 31., 53., 54., ve 58., maddelerinde yapılan değiĢikliklere göre düzenlenmiĢtir. AnasözleĢmede 

belirtilmeyen hususlarda ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

 

TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI ĠLE ĠLĠġKĠLER 

 

MADDE 90 Birlikler, 4631 Sayılı Kanun ilgili yönetmelikler ve bu ana sözleĢme ile kendilerine verilen 

iĢlerle ilgili olarak Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. Bakanlık, Birlik ve Merkez Birliğinin 

idari, mali, hukuki, teknik ve hayvan sağlığı yönünden denetimini Bakanlık TeftiĢ Kurulu veya 

kontrolörler vasıtasıyla yerine getirir. Birlikler ve Merkez Birliği Bu denetimler esnasında kendilerinden 

istenilen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler. 

Ayrıca, Merkez Birliği Yönetim ve Denetleme Kurulu, Merkez Birliği ve birliklerin denetimlerini 

bağımsız denetim kuruluĢlarına yaptırabilirler. 

 


