
BÖLÜM 7 
 
MANDALARDA BARINDIRMA, YÖNETİM, SEVK ve İDARE 
 
7.1. Mandalarda Barındırma Ve Yönetimi 
 
 Mandalar oldukça üretken hayvanlar olmakla beraber genelde yetersiz koşullarda 
adeta şarampollerde, arka bahçelerde bakılmaktadır. Oysa koşullar iyileştirildiğinde 
endüstriyel bir uğraş niteliğinde verimli olabilecek potansiyeldedir. 
 
Küçük Aile İşletmelerinde Barındırma Bakım Ve Yönetim 
 
 Dünyanın birçok ülkesinde geleneksel olarak manda yetiştiriciliği küçük ölçekli 
biçimdedir. Bu sistemde genelde birkaç hayvan şeklinde ailenin süt, yağ, yoğurt gibi temel 
protein vb. besin maddeleri kaynağını sağlar. Genelde bu küçüklükle işletmelerde mesela 
Hindistan da ev kadınının sorumluluğunda bir bakım besleme söz konusudur. Manda eğer 
mer’a söz konusu değilse evin dışında bir gölgelik ya da sundurma altında gece bağlı kalır. 
Barınaklar her sabah temizlenir ve işletmede oluşturulan küspe, kepek karışımı kesif yem 
verilir. Malak’ın mandayı emmesine izin verilerek sütün indirilmesi süreci stimüle edilir. 
Sonra sağım yapılır daha sonra memede kalanları malak’ın emmesine müsaade edilir. Sağım 
hijyeni konusunda işletmeye bağlı olmakla beraber beklenen ihtimam gösterilmez. Sağımın 
ardından mevsimine göre varsa 8-10 kg yeşil yem yoksa aynı düzeyde buğday samanı verilir. 
 Daha sonra işletme tipine göre ahırda veya avluda veya köy yalağında Sulamaya 
götürülmeleri söz konusudur. Köy merasına ortak sürüye katmak söz konusu değilse civardaki 
su birikintisi alanlarında ağaç gölgelerinde vs. otlamaları da söz konusu olmaktadır. Otlatma 
söz konusu değilse öğleden sonra gölgeliklerde kaba yem verilir. Akşam tekrar kesif yem 
vermek sağım ve gece geç saatlerde bir miktar kaba yem verilme sürecide söz konusudur. 
 
Şekil 7.1. Hindistan ‘dan Kırsal Kesimde Manda Barınağı 

 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 
 
Orta Büyüklükte Özelleşmiş Manda İşletmelerinde Bakım Besleme Pratikleri 
 
 Bu tip işletmeler (10) baş düzeyinde mandaya sahip olup geçim kaynağı olarak bu 
üretimi birkaç nesildir yürüten işletmelerdir. Hayvanların ahırda kuyruk kuyruğa yada kafa 
kafaya modelinde iki sıralı bağlı sistemde barındırılmaları söz konusudur. Hayvanların ahır 
içinde ya da avluda ortak yalakta sulanmaları gerektiğinde su ile yıkanarak serinletilmeleri 
söz konusudur. Hayvanlar günde iki ve kaç kaba yem sağım zamanları ise günde iki kez kesif 
yem verilir. Ahır günde iki kez temizlenir. Gübre elle kürenerek ahırdan uzaklaştırılıp gübre 
çukurunda toplanır. Genelde emek yoğun elle işlem söz konusudur. Özellikle megapollere 
yakın yerlerdeki yetersiz arazi koşullarındaki işletme tipine göre erkeklerin sağmal olmayan 



kışın hayvanların et için satılması söz konusu olmaktadır. Bazen gebe yada gençler ayrı 
bölmelerde yada başka ahırlarda tutulmaktadır. Genellikle her işletmede olmamak üzere boğa 
bulunduran köy ya da işletme boğalarından yararlanılır. Bu konudaki yetersizlik kızgınlığın 
en isabetli belirleyicisi boğaların günde 1,2 kez inekleri kızgınlık bakımından bir anlamına 
kontrol etmesine ilişkin bir düzenlemenin olamayışı, işletme sahibinin kızgın hayvanlar tespiti 
ve zamanından aştırmamasındadır. Yetersizlikler nedeni ile gebe kalma oranı malaklama 
aralığı, servis periyot uzunluğu gibi döl verimi parametreleri yetersiz düzeyde olmaktadır. 
Özellikle metropoller civarındaki işletmelerde gübre yönetimi, buzağı bakım beslemeye özel 
önem gösterilememesi nedenleri ile buzağı morfalitesi yükselebilmekle sürü yenileme oranı 
% 4 alana çıkabilmekte çeşitli sorunlar oluşabilmektedir. 
 
Şekil 7.2. Hindistan da Büyük Şehir civarlarındaki Büyük Ölçekli Manda İşletmeleri. 

    
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 
 Ancak özellikle megapolün hemen yanında değil yeterli arazi ve sulama imkanları 
bulunan kırsal kesimlerdeki özelleşmiş işletmelerde hem gübre yönetiminin avantajlarını 
kullanmak hem de kendi yemini üretmek nedeni ile buzağı mortablitesi % 10’dan düşük sürü 
yenileme oranı % 10-15’e düşen karlılığı % 30-40’ı bulabilen işletmelerde söz konusudur. Bu 
işletmelerde gelişmiş yemleme sağımı gübre yönetimi barınak mekanizasyon sistemlerini 
kullanılabilmektedir. 
Şekil 7.3. Hindistan’ da Büyük Ölçekli Manda İşletmeleri 

    
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 
Büyük Ölçekli Manda İşletmelerinde Uygulanan Yönetim Pratikleri 
 
 Bu konuda çeşitli öneriler sunmadan önce yapılan bazı araştırma sonuçlarını sunmak 
yararlı olacaktır. 
 Genel olarak gelişmiş ülkelerde serbest sistem barınaklar kabul görmektedir. Ancak 
çok soğuk alanlarda ahırların çevrelendiği iklim denetimi yapılabilen barınaklar 



önerilmektedir. Barınaklar planlanırken sağım bölmesi yemleme, hayvan hareketlerine 
uygunluk göz önüne alınmalıdır. İşçilik maliyetini düşürmek için mekanizasyona önem 
verilmelidir. İşletmelerin çoğunda tam yemleyici denilen kaba ve kesif yemin karışımlarının 
verildiği yem vagonları ile yem dağılımı uygulanmaktadır. Genellikle hayvanlar verim 
dönemlerine göre gruplanacak şekilde bir düzenleme yapılmaktadır. Yemleme ve su temini bu 
prensiplere göre düzenlenir. 
 
 Ancak bazı sağım makinesi firmaları sağım salonunda bireysel yemlemeyi mümkün 
kılar yemleme sistemlerinde (mesela Alpro) önermektedirler. Bazı işletmeler düşük maliyeti 
büyük gezinti alanları (padock) içerir. Böylece belli aralıklarla traktörle temizliği mümkün 
kılan düzenler kurmaktadır. Bazı işletmeler ise hidrolik gübre kürüyücü temizleyiciler 
kullanarak günde 2 defa temizlik uygulamaktadır. 
 
Şekil 7.4. İtalya ve ABD ‘de manda işletmeleri  
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 

         
(a)       (b) 
a) İtalya da (Lafona) Bir düzenli manda işletmesi 
b) ABD ‘de (Vermint) bir düzenli manda işletmesi 
 

Murrah mandalarında barınak tipine ilişkin bir çalışmada serbest sistem ve duraklı 
sistem karşılaştırılmış tartışması bir şekilde serbest sistem karlılık ve verim artırıcılık 
bakımından üstün bulunmuştur (Jagatjıth Singh ve ark 1993) 
 Yapılan bir çalışmada kışın barınağın perdelerle korunaklı hale getirilmesinin süt 
verimini açık barınağa kıyasla günde 500 gr arttırdığı gözlenmiştir. (Gill ve ark., 1975) Yaz 
aylarında döl verim ve rahatlık bakımından su birikintilerine girme yuvarlanma seçeneğini, 
spreyle serinleme ve kontrol grubundan daha etkili olduğu tesbit edilmiştir (Srıvastava ve 
ark., 1978). 
 Serbest sistemin uygulanamadığı alanlarda geleneksel yarım duvarlı barınaklarda 
Nisan-Haziran arası 8-18 arası barındırma önerilmektedir. Mandaların aşırı kalabalık bir arada 
bulunmasından kaçınılmalı (7.6 x 15 m ) alanlarda 25’den fazla hayvan konmamalıdır. 
Hayvanların sabah 5.-7 arası yarım saat bile olsa otlatma, egzersiz ve su da yuvarlanma 
ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu su birikintilerinin tankların temizliğine özen gösterip bulaşıcı 
hastalıklar kaynağı olması önlenmelidir. 
 İyi yönetim tedbirleri karlılık için esastır. Malaklar doğduğunda bunların süt üreticisi 
olup olmayacağı kararı verilmelidir. Buzağı döneminde bakım besleme çok önemlidir. 
Yetiştirici geleceği planlarken sürü ikame hayvanlarını seçmeli diğerlerini başından 
elemelidir. Yüksek verimli annelerin erkek yavruların geleceğin boğa adayı olarak 
belirlenmelidir. Eğer varsa o ülkede böyle erkek buzağılar döl kontrolü için yetiştirme 
istasyonlarına satılmalıdır. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bireysel malak besleme bölmeleri 

 
 
GEA Farm Technologies’ in kurduğu Modern bir serbest gezinmeli açık ahır manda 
işletmesi 
 



 
 
GEA Farm Technologies’ in kurduğu bir açık ahır manda barınağı 
 
 
 
 
 
7.1.1. Sıcak İklimlerde Barındırma 
 
 Mandalarda barındırmadan en önemli koruma tedbiri genel olarak termal stresi 
önlemek özellikle direk güneşe yağışa, soğuk havaya maruz kalmayı önlemektir. İyi bir 
havlandırma sağlanmalıdır. Dünyanın değişik iklim bölgelerinde değişik barındırma sistemleri 
söz konusudur. Ama hangi iklim olursa olsun önemli olan her hayvana yeterli alan ayırmaktır. 
 Dış gezinti alanları yağmurlu mevsimlerde zemini hijyenik olmayan çamurlu alanlar 
oluşumunu önleyecek şekilde düzenlenmeli tercihen sundurmalar içermelidir. Sıcak ve humid 
bölgelerde serinleme büyük ölçüde suya dayalı çözümlerle sağlanmaktadır. Ancak hayvanları 
direk güneş ışığından koruyacak sundurma benzeri yapılanmalarda önemlidir. Çünkü 
mandalar süt sığırları kadar olmasa da bir ölçüde solunum sistemleri ile ısı kaybederek 
kendini ayarlayabilir. Yüksek verimli mandalar daha çok yem yer ve daha çok metabolik ısı 
üretir. Dolayısıyla yüksek verimli mandalarda serinletme mekanizmaları daha da önem 
kazanır. Böyle hayvanlara, uygun gölgelik, su ile serinleme, su birikintilerine girip çıkma 
sağlanmaz ise bunlarda yem alımı azalır. Canlı ağırlık kaybı olur hatta süt verimi düşer ve döl 
verimi önemli düzeyde azalır. 
 
Yönetim Konusundaki Öneriler Aşağıda Verilmiştir 
 

1- Yemleme, sulama, sağım yerleri gölge alanları içermeli, yağmur yağış vs’den 
korunaklı olmalıdır. 

2- İster temiz bir akarsudan temin edilsin ister kuyudan toprak çukurlardan ) soğuk içme 
suyu önemli bir araçtır. Su yalaklarının gölgede olması önerilir. Soğuk su hayvanların 
vücut ısısını sürdürmelerinden önemli bir araçtır. Hayvan istediği zaman soğuk temiz 
suya ulaşabilmektedir. 



3- Ağaçlardan çevrelenmiş paddoklar güneşten korumalı bakımından ucuz bir 
gölgelenme alanıdır. Ancak ağaçları da mandalardan korumak gerekir. 

4- Humid sıcak iklimlerde tercihen duvarsız sundurma tarzı barınaklar, yada sadece çatı 
içeren gölgelik tarzı yapılar uygun olabilir. Duvar yapıları vantilasyonu engelleyerek 
barınak içinde küf bakteri gelişimine uygun ortamı oluşturarak barınağı sağlık 
bakımından elverişsiz kılar. Yağmur, güneş ışığı vb. etkenleri önlemek için duvar 
yerine gerektiğinde tekstil ya da diğer materyallerden saplardan perdeler oluşturmakta 
çözümdür. 

5- Hayvanlara sağlanacak su birikintisi işlevli tanklar temiz su içermeli çiftlikten uzak 
olmamalıdır. Güneş altında böyle su tanklarına gidiş geliş istenen olumlu etkiyi 
giderebilecek mahsurlar oluşturabilir. 

6- Mandaların günde iki kez 3 dakika duş işlevli serinletilmesi vücutlarından aşırı ısıyı 
atmaları konusunda etken tedbirdir. 

7- Bağlı sistemlerde mandalar arasında gruplamalar yapmak bölme duvarları oluşturmak 
meme yaralanmaları vb. rizkleri önler. Böyle bir uygulama kovalı sağım sistemi ya da 
boru hattı sağım sistemleri bakımından da kolaylıklar sağlar. 

Mandalarda Rahatlık Düzeyini Geliştirici Termal İyileştirici Tedbirler 
 
 Hayvanların fizyolojik faaliyetlerini en iyi sergileyebildikleri rahatlık alanı (Thermo 
neutrol Zone) terimi fizyolojik vücut ısısı ayarlayıcı mekanizmalarından ek bir talep 
oluşturmayan çevresel sıcaklık değişim alanlarını ifade eder (Schein ve Hafez, 1969). Bu 
sıcaklık alanı Bos taurus da 2-21derece, Bos ındisus’da ise 10-27 santigrat derecedir. 
Mandalar sığıra göre güneş radyasyonuna ve çevre sıcaklığa daha duyarlıdır. Bu durum 
başlıca sebepleri koyu renkli vücutlarının ısıyı absorbe etmesi ve birim deri alanında daha az 
ter bezi bulunması dolayısı ile terle ısı kaybının daha az yapılabilmesidir. Diğer bir nedende 
mandaların kalın derileri kondükasyon ve radyasyon yoluyla ısı kaybını azaltır. Bütün bu 
nedenler mandaların ısı ayarı (thermo regulasyon) konusunda elverişsiz yapar. 
 
Şekil 7.5. İtalya ‘da serinletme sistemleri 

      
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 
 
 Bütün bu sınırlamalara karşı mandalar semi aquatik (yarı suya bağlı, su sever) 
nitelikleri ile sıcak humid ve humid tropik bölgelere yayılmışlardır. Mandalar suyu arar bulur, 
içine dalar ve böylece vücut sıcaklığı yukarı boşaltır (Mahadevan, 1992). 
 Mandalar Bos taurus ve Bos ındıcus’a göre birim kuru madde alımına karşılık daha az 
etkin su kullanıcılarıdır. Mandalar daha çok idrar üreten ve böbrek su reabsorbsiyon oranı 
daha düşüktür (Moran 1978). 
 Mandalar sıcak, kuru, sıcak-nemli iklim koşullarında daha sinirli, huzursuz, saldırgan 
olurlar. Atmosfer sıcaklığı arttıkça yukarıda belirtilen davranışları sergileyen birey oranı artar. 
Özellikle kuru sıcak ve nemli havalarda tüm sinirli ve saldırgan mandalara sütü indirmeleri 
için “oxitocin” injeksiyonu gerekebilmektedir (Pathak, 1992). Mardaların sanıldığının aksine 



soğuk havayı daha iyi tölere ettikleri anlaşılmaktadır. Ancak soğuk rüzgara maruz kalma ve 
ani sıcaklık düşüşü, pnemoni vb. hastalıklara hatta ölüme yol açabilir (BSTID, 1981). 
 Bazı yaz yönetim tedbirlerine ilişkin Murrah mandalarında yapılan çalışmalar 
soğutulmuş içme sütü ve öğleden sonra hayvanlarda duşla serinleme sağlanması verimi % 20-
25 artırmaktadır (N.S.Radadid ve ark., 1980). 
 
Şekil 7.6. Mandalarda Mekanik Fırçalarla Kaşınma  

 
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 
 
 Yaz yetiştirme pratiklerine ilişkin belirgin somut gözlemler elde edilmiştir. Buna göre 
su birikintilerine girme fırsatı vermek yanı sıra duşla serinleme sağlanması yüksek gebe 
kalma (%80) ile neticelenmiştir. Bu durumun nedeni erken embriyoların ölümlerinin 
azalmasıdır. 
 Ayrıca yazın üreme ritminin in aktif olması ifade edilmektedir. Böylece manda 
düvelerinin cinsi olgunluğa erişmesi ile yazın etkisinin aynı ana rastlaması kızgınlığı da 
içerdiğinde gebe kalma önemi yükselmektedir (Raizada ve Pandey, 1992). Ağaç gölgelerinde 
dinlenme pre natal mortaliteyi de önlemektedir. 
 
7.1.2. Soğuk Bölgelerde Barındırma 
 
 Sundurmalar ya da gölgelik içerikli barınak yapılar yağmur, kar güçlü rüzgarlardan 
koruması gerekir. Bu maksatla üç duvarlı çatılı basit yapılarda işlev görebilir. Bu sistem hava 
uygun olduğunda mandaların gerektiğinde dışarı çıkmaları ekzersiz, otlama vs. yapmalarını 
mümkün kılar. Dışarı çıkmanın mümkün olamadığı günler için içeride yemleme bölmeleri 
bulunmalıdır. Ayrı ısıtılmış sağım hanelerde bir çözümdür. Kuru ve temiz altlık soğuk 
havalarda hayvan sağlığını sürdürmek için önemlidir. Aşırı soğuk ilkemler de aylarca 
sıcaklığın sıfırın altında olduğu yerlerde ısıtılabilen barınaklara gerek duyulabilir. 
 
Malak Bölmeleri 
 
 Malakların ilk ay bireysel bölmelerde tutulmaları gerekir. Bu bölmeler temiz tutulmalı, 
direk güneş yağış, kar ve rüzgardan korunaklı olmalıdır. Malakları bireysel olarak bölmelerde 
tutmak onların büyümelerini ve varsa hastalıklarını zamanında belirlemek ve kontrol içinde 
uygundur. Ayrıca istenmeyen birbirinin göbek kordonunu emme vs. davranışlarda engellenir. 
Böylece hastalıkların yayılması da engellenmiş olur. 
 Malakların temiz suya istedikleri an ulaşabilmeleri gerekir. Tercihen su ve süt kovası 
bölme dışında belli bir tutucuya yerleştirilip buzağının bunları kolayca alması mümkün 
olmalıdır. 



 Bu şekilde su ve sütün bölme içine taşırması önlenir. Nemli altlık parazit gelişimini 
kolaylaştırır. Bölmeler kesif yem ve kaba yem için yemlik tutucuları da içermelidir. Bu 
tutucular zemin seviyesinden yukarıda tutularak malak’ın önü kirletici etkisi önlenmelidir. 
 
 
Şekil 7.7. Malaklar İçin Bireysel Bölme 

    
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 
 

Mandalarda sevk ve idare için onları iple bağlama yular takma gibi birçok yol 
kullanılabilir. 

Mandalarda burun delikleri ara bölmesine halka takma pratiği sevk ve idare 
bakımından kolaylık sağlar. Hindistan gibi ülkelerde bu işlem sivri bir bambu ile kızgın demir 
ile ya da başka bir cisimle yapılır. Eğer işlem veterinerce yapılmazsa özel tel halkalar zamanla 
yırtılabilir. Hatta burun yırtıkları deformasyonuna neden olabilir. Veteriner nezaretinde trokar, 
kanül ve burun zımba aygıtı ile sıhhi biçimde yapılmalıdır.    

Genellikle hafif bir sürekli kalacak yular bırakıp ipin buradan burun duvarındaki 
(septum) deliğe geçmesi sağlanır. Tayland ve birçok ülkede dairesel bir bambu tıkacı içeren 1 
metrelik bir kayış delinmiş septumun sağ yanından sol yanına geçirilerek yerleştirilir. Bu 
durumda bu tıkaç septumun sağ yanına karşı yerinde kalır. Hayvan çalışırken hayvanın 
solundaki kayışa ilişmiş tek dizgin kullanılır. Birçok değişik burun tıkacı ve burun yuları 
bulunur. 

Orta Doğu ve Türkiye gibi ülkelerde burun halkası nadiren kullanılır. Buralarda 
boynuzlara bağlanan ip ya da halatla sevk idaresi sağlanır. Eğitimli mandalarda böyle bir 
halka takma işlemine gerek yoktur. Kastre edilmemiş erkekler sığırlardaki kadar nadiren 
tehlikeli olabilir. Bu durumda bunlara halka takılabilir. Kesim vb. süreçte Orta Doğu 
ülkelerinde ön ayakların birine ip bağlanıp yıkılarak işlem yapılır. 

Hayvanların aşı vb. sürecinde manda derisinin fil gibi çok damarlı oluşunu yol açtığı 
duyarlılık özel hipodermik iğneler gerektirir.  Bu durumda avlu ya da arazideki bir ağacın 
yanına yere bir ucu derine tespit edilmiş direğin açık ucu yere bakan ters V harfi gibi 
yerleştirilmesi ve bu açıklığa manda başı sokulduktan sonra direk ağaca üstten bağlanarak bir 
aşılama sabitleme bölmesi oluşturulabilmektedir.  

Bazen mandaları yere yıkıp sabitlemek gerekebilir. Bu durumda sığırda kullanılan 
metotlar etkilidir. Baş emniyete alınıp bir ip omuzların arkasından geçirilip geriye getirilir. 
Eklem yerlerinde ayağa bağlanır. Uygun bir biçimde ip çekilirse havyan yavaşça yere 
düşürülür. Bu işlemleri tecrübeli uzman kişilere yaptırmak tercih edilmelidir.   

Güvenilir bir manda yere yıkma metodu da ön ayakları birbirine bağlayıp sonra arka 
ayakları da buna bağlayıp çekip yerde dengede durmasını iterek engellemek suretiyle zemine 
düşmesi sağlanır. 

Bu maksatla elektrik fenslerde kullanılmaktadır. Mandalar elektrik şoklarına düşük 
voltajda bile sığırdan daha duyarlıdır. Mandalar elektrik akımının sınırlayıcılığına uymayı 



çabuk öğrenirler. Kullanımı konusunda şikâyetler fensleri yıkabileceği şeklindedir. Ancak 
körpeliklerinden itibaren alıştırılırsa, standart güçlü ana direkler kullanılırsa, kullanım ucuz ve 
pratiktir. Sevk ve idarede “transkılızanlar” (teskin ediciler, sakinleştiriciler, bayıltıcılar)da 
kullanılmaktadır. Afrika mandalarının “Butino pheenone neuroloptic”  Azaperon ile kombine 
“Fentanyl (r4263) türevi piperedin’in” 50-60 mgr.lık türevi etkili olmuştur. Manila hayvanat 
bahçesinde Anoa mindorensis mandası için çözdürülmüş 2 mililitre hafif asit fizyolojik 
halinde çözdürülmüş 3-5 mgr.lık bir doz “Etorphine Hyloclorit” (m99) kullanımı etkili 
olmuştur. Benzer şekilde son zamanlarda yaygınlaşan Rompun (BAY Val 1470’in) 3 ml dozu 
oldukça etkili olduğu bildirilmektedir. Etki injeksiyonda 7-10 dakika sonra başlamakta 5 saat 
sonraya kadar sürmektedir. Veteriner tavsiyesi ve nezaretinde kimi durumlarda sevk ve 
idarede başvurulabilecek bir alternatiftir.           

 
7.2.Mandalarda Kimliklendirme  
 

Aşılama, ıslah çalışmaları vb. nedenlerle hayvanların tanımlanması önemli bir 
ihtiyaçtır. Çeşitli numaralama yöntemleri bulunmaktadır: 
 

1-)Kulak çentikleri oluşturma: Keskin bir bıçakla yapılan eski bir usul olan bu işlem 
kimi ülkelerde estetik inanış nedeniyle uygulanmamaktadır. 
 

2-)Sıcak dağlama: Arka ayak sağrı ya da budu üzerine uygulanır ancak sığır kadar 
başarılı olunamamaktadır. Sığır delindikten uzun süreli damgayı tutmak önerilir. Ancak 
derinin değeri düşmektedir. Birkaç ay uygulandıktan sonra damga okunabilir. Damga yerinde 
iyileşme çabuk olur. 
 

3-)Sıcak demir ile boynuza işaret vurma ya da boynuzda çentik açma: Bu 
işaretlerin uzaktan görünemeyeceği avantajdır. Geçici olarak boynuza beyaz işaret vurma 
yoluna da gidilmektedir. 
 

4-)Kostik materyal vurarak damgalama: Her zaman tatminkar netice vermese de 
Nepal ve Hindistan’da uygulanmıştır. 
 

5-)Kuyruk kesimi: Bu uygulama da bir kimliklendirme aracı olarak 
kullanılabilmektedir. 
 

6-)Soğukta dondurarak dağlama: İtalya’da 3 harfle soğukla dağlamada 12 ay sonra 
yerinde çıkan farklı renkli tüyler uzaktan okunabilmektedir. Böyle bir soğukluk sıvı azot vb 
unsurlarca özel gözlük eldiven kullanılarak gerçekleştirilir. 
 

7-)Kulakları tetovir boya ile kimliklendirme: Bu işlemde uzaktan okunuş güçlüğü 
vardır. 
 

8-)Suni kimlik işaretleri takmak: Bu sürecin en uygunu özel kulak küpeleri takmak 
şeklinde bir işlemdir. Boyun kolyeleri ve ayak bileklikleri de diğer alternatiflerdir. 
 
7.3. Kastrasyon (Eneme) 
 

Birçok ülkede özellikle gelişmesini tamamlamış erkekler daha iyi gelişmeleri ve uysal 
olmaları için kastre edilmektedir. Daha iyi gelişmeden kasıt konformasyon (vücut kısımlarının 
birbirine oranı) bakımından daha arzu edilir görünüş kazanmaktır.  

Genellikle genç erkekler aşım niteliği test edildikten sonra yetersiz bulunursa 4-6 yaşta 
kastre edilir. Özellikle aşımda kullanılır bile olsa dölleri zayıf büyüme düzeyinde veya gebe 
bırakma niteliği düşük ise böyle erkekler kastre edilir. Kimi ülkelerde ise hayvan hakları 



kuruluşları bu gibi müdahalelere uygun görülmediğinden böyle bir uygulama 
yapılmamaktadır. Bu maksatla taşla, metal çubukla testis ezmek, scrotum boynunu sıkıca 
baskıya maruz bırakmak gibi ilkel acılı metotların da kullanıldığına tanık olunmaktadır. 
Hayvan haklarına aykırı bu yöntem bazen neticede vermemektedir. Bu maksatla elastik halka 
(elastrator) denilen bantlar, emasculator ve cerrah bıçağı, elastrator ve kastretor aygıtları da 
bulunmaktadır. Bu konuda uzman veterinerlere, sıhhi biçimde bu işlemi yaptırmak gerekir. 
Uzak Doğu’da bu maksatla “pasaran” adı verilen demircilerin yaptığı basit düzenekler 
kullanılmaktadır.  
 
7.4.Boynuzsuzlaştırma 
 
 Mandalar boynuzları ile çeşitli zararlara yol açabilirler bu yüzden boynuzsuzlaştırma 
işlemi yapılacaksa sütten kesimden önce olabildiğince genç yaşta yapılmalıdır. Analjezik 
kullanılmadığında uygulanacak boynuzsuzlaştırma 9 ayın altındaki bireylere uygundur. 

Kimi ülkelerde hem genç malaklarda boynuz büyümesinin önlenmesi hem de yetişkin 
mandalarda boynuzların alınması yoluna gidilmektedir. Çok nadirde olsa bazı mandalar 
boynuz tomurcuğu olmaksızın doğarlar. Boynuz şekli, ebadı, açısı üzerine birçok faktör 
etkilidir. Erken yaşta kastre edilmiş mandaların daha uzun boynuzu olduğu yolunda bir inanış 
vardır. Ergin mandanın boynuzu onu orijinal yaşama çevresinde avcı etoburlardan korumak 
içindir. Özellikle kapalı düzenekli ahırlarda manda besisi söz konusu olduğunda boynuzlar 
problem olabilir.  

Boynuzsuzlaştırma için 3 aylık yaşa kadar boynuz tomurcuğunu özel kimyasallarla 
oymak veya keskin bir aygıtla oymak ve çizme işleme yapma yolu izlenebilir. Bu konuda 
kostik çubukları da kimyasal olarak kullanılabilmektedirler. Özellikle hayvan nakillerinde 
faydalı görülen bu işlem kimi yetiştiricilerce boynuzsuz manda düşünülemez şeklinde ifade 
edilerek rağbet görmemektedir. Sığırlardaki diğer boynuzsuzlaştırma metotları mandalarda da 
uygulanabilir. 
 
7.5.Seleksiyon 

 
Seleksiyon ile ıslah işleminin temel hedefi genetik özellikleri istenen yöne 

çevirmektedir. Bu arzu edilen genlerin çoğalması ve sıklaştırılması ile elde edilir. Bu sürecde 
damızlık hayvan seçimi çok önemlidir. Önemli olan şartlardan biri seleksiyonun isabetli 
yapılması seçilen bireylerin yüksek verimlilik özelliklerini taşımasıdır. Genel olarak sürüden 
damızlık olarak en iyi verimli olanı seçilir. Ancak bu gelecekte verimli olacağının garantisi 
değildir. Önemli olan bireyde ana ve babadan gelen genlerin iyi kombinasyonda birleştirilerek 
ortalama daha verimli yapılar elde edilmesidir. 

Mandalar birden çok vasıf için yetiştirildiğinden birden çok vasfın birbiri ile negatif ya 
da pozitif ilişkili olduğuna göre bir vasıf için gelişme sağlanırken diğer vasıf da gelişecek ya 
da gerileyecektir. . 

Hayvanların ölçülen verimleri doğum yaşı, mevsimi, vücut ağırlığı gibi faktörlerden 
etkilendiğinden en iyi damızlığı seçerken bu faktörlerin etkisini dikkate alan istatistik 
metotları kullanarak seçim yapılmalıdır. 
 
7.6.Mandaların Nakliyesi 
 

Mandalar sığırlara göre nakliye stresine daha dayanıklıdır. Yeterli dinlenme, belli 
aralıklarla sulama olanakları sağlanırsa ağırlık kaybetmeden haftalarca süre nakledilebilir. 
Hindistan’da 10 günlük tren yolculuğuyla nakliyede problem olmamıştır. Her vagona sekiz 
manda, yavrusu ile birlikte konmuştur. Her vagona her uçta 4 baş manda olarak ortadaki alana 
bakacak şekilde hayvanlar yerleştirilmiş, zemine birkaç cm derinlikte testere talaşı 
dökülmüştür. Her vagona bir kişi ve yeterli sap, saman, su verilmiştir.  



Gemi ile nakliyede mümkündür. Ancak kaba ve uygun olmayan davranışlarla 
muamele edilirse yol boyunca huzursuzluğa neden olup bakıcıları öldürme riski bile vardır. 
Onun için uygun düzenlenmeler yapılmalıdır.  

Avustralya’da mandalar doğal yaşamda bir meradan başka meraya çobanlarca sevk 
edilmektedir. Bu bakımdan koyun sürüsü davranışlarına benzer davranış sergilerler. Bir arada 
hareket etme eğilimi vardır. Gündüz sıcaklarında yürütülmemelidirler. Günde 48 km 
yürütüldüğüne ilişkin istisnai raporlar varsa da uygun koşullarda 30 km’nin üzerinde 
yürütülmemelidir. Bu nakil esnasında sulama ve birikintilerde yuvarlanmaları için vakit 
ayrılmalıdır.  
 
 
 
7.7.Mandalarda Dış Parazit Mücadelesi  
 

Dış parazitlerin kontrolü için özellikle sürekli meralarda kalan mandalarda kimi zaman 
sığırlardaki pratiklerin mandalara da uygulanması gerektiği bilinmektedir. Normal koşullarda 
mandaların suda, çamurda yatıp kalkıp oynamaları dış parazit bakımından bir sorun 
oluşmamasını sağlayabilir. Ancak bazen çok nadir olarak kene bazen de uyuz problemi 
olabilir. Bu durumda su havuzlarında yüzdürme etkili değildir. Çünkü hayvan ilaçlı suya girer 
ama çıkmak istemez. Bu açıdan spreyleme yani ilacı cihazlarla hayvanın üzerine püskürtmek 
daha uygundur. Elde edilen gözlemler hayvanların buna alışıp ve hoşlandıklarını göstermişdir.  

Sığırlarda kullanılan dış parazit ilaçları mandalarda da etkilidir. Ancak manda derisi 
çok damarlı olduğundan tatbik süresi doz aşımını önlemek için ayarlanmalıdır. Bir grup 
hayvanla veteriner denetim direktif ve kontrolünde ön deneme yapılıp doz ayarlanıp, sonra da 
asıl sürü ilaçlanmalıdır. 
 
7.8.Mandalarda Kuyruk Kesimi 

 
Özellikle Brezilya ve İtalya’da olmak üzere 25-30 cm kuyruk bırakıp gerisini ampute 

etmek yoluna gidilmektedir. Yetiştiriciler bu durumu sağım kolaylığı için lüzumlu 
görmektedirler. İtalya’da bu ampute edilmiş kuyruktan yapılan çorbanın belli korkular sonucu 
ortaya çıkan strese iyi geldiğine inanılmaktadır. 

Bazen kuyruk nekrosizi denilen olguda bu işlem kendiliğinden olup kimi durumlarda 
farelerin de bu kısmı hayvan hissetmeden yiyip koparabildikleri ifade edilmektedir. Kuyruk 
alma işleminin veteriner hekim nezaretinde sıhhi koşullara uyularak yapılması gerekir. 
 
7.9.Değişik Kategorilerdeki Mandaların Bakımı 
 
Üç aya kadar malakların bakım ve beslemesi değişik şekilde yapılabilir. 
   1) Yavru annesinden süt emer ve daha sonra sağım yapılır. 
   2) Önce sağım yapılır, sonra yavru emzirilir. 
   3) Malak yemle besleniyor ise, sağım esnasında annesinin yanında tutulur fakat 
emmesine izin verilmez.  
   4) Doğumdan hemen sonra yavru annesinden ayrılır ve biberonla beslenir. 
   5) Doğumdan sonraki 5. günde yavru annesinden ayrılır ve sürüden bu iş için 
seçilmiş tercihen düşük süt verimine sahip üvey analara emzirilir. Ancak bu usul de üvey 
ananın süt verimi bilinmeli ve doyurabileceği kadar malak verilmelidir.  
 Hayvanların bakıldığı kapalı alanların yerleşiminin bir takım şartlara ve normlara 
uyması gerekir. 
 Bu normlar tabloda gösterilmiştir.  
 Sağılan veya sağılmayan mandalar kış mevsiminde kapalı yerde, bağlı olarak beslenir. 
Yazın ise otlaklara götürülür. Mandaların bakıldığı binalar betonarme olabilir. Çatılarda ise 



ağaç kullanılmalı ve çatılar kiremitle örtülmelidir. Binaların iç düzeni hayvan sayısına göre 
yapılır 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 7.1. Manda barınaklarında çeşitli ölçüler(Naydenova ve ark, 1993) 
        Dişi manda         Erkek yavru        Dişi yavru 
Yataklıkların 
uzunlukları 

           200 cm             120 cm             200 cm 

Yataklıkların 
genişliği 

           110 cm              70 cm              110 cm 

Yemlik genişliği            70 cm              60 cm              70 cm 
Yemlik yüksekliği           50–55 cm           25–30 cm            30-40 cm 
Büyüme dönemleri ve bakım şekli Alan/Baş Yemlik uz. 
0–3 aylık yavrular, gruplar halinde bölmelerde bakılır     1,5 metrekare       0,25 m 
3–6 aylık yavrular,  gruplar halinde bölmelerde bakılır     1,8 metrekare       0,35 m 
6–12 aylık yavrular,  gruplar halinde bölmelerde bakılır     2,5 metrekare       0,40 m 
12–18 aylık yavrular,  gruplar halinde bölmelerde bakılır     3,5 metrekare       0,45 m 
Dişi yavrular 18 aydan itibaren gruplar halinde bölmelerde bakılır     3,5 metrekare       0,60 m 
Besi malakları     2,5-3 metrekare     0,20-0,30 m 
 Binanın düzenine göre hayvanlar 1’er 2’şer ve 4’er sıra halinde yerleştirilebilirler. 
Binalarda bulunan çok sayıdaki uygun düzenlenmemiş cereyan yapan havalandırmalar 
hayvanların hastalanmalarına neden olabilir. Beton yataklıklarda hayvanlar büyük ölçüde 
enerji kaybetmektedirler. Bu nedenle binaların yapımında en önemli faktörün ısı olduğu 
unutulmamalıdır.  
 En uygun olanı binaların tavanlarının ahşap tavan ve alçak olması, tabanın ise 
tuğladan olmasıdır. Binanın bir köşesine gerektiğinde tahta yataklar yapılmalı. Yataklara 30 
cm meyil verilmeli. Kış mevsiminde havanın iyi olduğu günlerde sık sık hayvanlar dışarı 
çıkarılmalıdır. Yaz sıcaklarında ise otlaklarda ve doğal su kenarlarında bol bol 
serinletilmelidir.  
 
7.9.1.Dişi Malaklar 
 
 14. aydan sonra dişi malaklar serbest bakımdan bağlı bakıma geçirilmeli. Bu iki açıdan 
önemlidir: 
     -  Bağlı olan malaklar istenilen ağırlığa daha çabuk ulaşır.  
     -  Bağlama ve çözme esnasında bakıcısı ile daha yakın temasta olduğundan malaklar 
daha sakin olur ve bu uygulamaya alışırlar.  
Ahırın İç Düzeni 
Şekil 7.8: Bir manda barınağının kısımlar(5 Dişi Manda, 3 Dişi Malak ve 4 Erkek Malak;A ve B) 



 
1-) Yem yolu    5-) Dişi malakların yataklıkları 
2-) Yemlik    6-) Erkek malakların yataklıkları 
3-) Dışkı yolu    7-) Yem deposu 
4-) Mandaların yatakları   8-) Süt  muhafaza bölümü 
 

 
 
1-) Yemlik     5-) Süt bölümü 
2-) Mandaların yataklıkları   6-) Yem deposu 
3-) Dişi malakların yataklıkları  7-) Yem yolu 
4-) Erkek malakların yataklıkları  8-) Dışkı yolu 
 
 
 
10 Manda 6 Dişi Malak Ve 8 Erkek Malak 



 
1-) Yemlik     5-) Erkek malakların yataklıkları 
2-) Dışkı yolu     6-) Yem deposu 
3-) Dişi malakların yataklıkları  7-) Süt bölümü 
4-) Mandaların yataklıkları 
 
Şekil 7.9. Modern bir manda barınağına ilişkin modern yapı elamanları 
örneği(www.ferroplastica.it) 

 
 
7.9.2.Sağım 
 

Sağma şekli ve memelerin masajı süt verimini büyük ölçüde etkilemektedir. Evlerde 
beslenen mandaların sayısı az olduğunda (1-2) el ile sağılır. El ile sağma  sağmadan önce 
hazırlık masajı yapıldığından en iyi sonuç vermektedir . Sağma bittikten sonrada son mesaj 
yapılır ve kalan süt tekrar sağılır. Kalan sütün alınması çok önemlidir. Kalan sütün miktarı ne 
kadar fazla ise o kadar mandanın süt verimi azalır. Bunun haricinde memelerde kalan süt 
mandayı olumsuz etkilemektedir.  
 Mandalarda sağım en çok işçilik ve duyarlılık gerektiren süreçtir. Genel olarak 
mandalar sağımı zor olarak bilinen hayvanlardır. Dünyanın bir çok yerindeki çalışmalarda 
mandalar malak’ın ölümü yada sağıcı değişikliğinde laktasyonu sona erdiren süt indirmeyi 
durduran vakaları rapor etmektedir. Rakamsal olarak dökümente edilmemekle birlikte kişisel 
görüşler mandalara dünyanın bir çok ülkesinde oksitosin injeksiyonu ile sağımın 
özendirildiğini ifade etmektedir. Ancak bir çok çalışmada manda sağımına ilişkin süt 



sığırcılığında uygulanan sağımdan önce kesif yem vererek stimule etmek ve zormonet reflexi 
harekete geçirerek sütü indirmek gibi çeşitli tekniklerin uygulanmadığı anlaşılmaktadır 
(Varma ve Sastfy,1994). 
 Kuşkusuz oksitosin enjeksiyonu gibi süreçler arzu edilir süreçler değildir ve çeşitli 
problemlere yol açabilir (Bruckmaier, 2004). Doğru olan mandaları normal sağım düzenine 
alıştırmaktır. Buda özellikle malak döneminden itibaren böyle bir sürece maruz kılar 
bireylerde kolaylıkla sağlanabilir. Mandanın zor sağılırlığına, makine ile sağıma 
elverişsizliğine ilişkin yanlış yargı içeren gözlemler özellikle daha önce elle sağılan 
hayvanları makineli sağıma geçirince gözlendiğinden yanlış sebep-sonuç ilişkisinden 
kaynaklanmalıdır. Baştan beri ilk sağımı makinalı sağımla gerçekleştirilen bireylerin 
dünyadaki bu konuda gelişmiş ülkelerdeki makineli sağımın yaygınlığı bunun kanıtıdır. 
 Sığır ve koyun, keçi ye ilişkin makinelı sağım konusunda  bir çok çalışma 
bulunmasına karşın manda da pek araştırma sonucu bulunmamaktadır. 

 

 

GEA Farm Technologies’ in (GEA WestfaliaSurge) Manda sağımı konusundaki önerileri 
aşağıda sunulmuştur (www.westfaliasurge.com.tr). 

Manda sağımhane tasarımları için genel bilgiler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genel olarak inek ve manda arasındaki farklar 

 
 Sağmal inek Manda Manda için sonuçlar 
    
Karakteristik 
özellikleri  Strese karşı çok 

hassas 
Stresli ortamdan uzak durun, 
sessiz ve sürekli sağım rutini 

Meme başı boyutu 7,0 cm üzerinde 
uzunluk 

3,5 cm üzerinde 
genişlik 

14,0 cm üzerinde 
uzunluk 

7,0 cm üzerinde 
genişlik 

Meme başı çapında sürü 
ortalamasına uyan lastiğin doğru 
boyutta kullanımı ile meme başı 

kavranır. 
Meme başı kanalının 
uzunluğu 1,5 cm üzerinde 3,0 cm üzerinde Zor sağılan hayvanlar 

Meme süt sarnıcı  % 60 – 80‘ ni alveol % 95‘ i alveol Mandalar, İneklere oranla daha 

Avrupa kökenli manda Asya kökenli manda 



%20-40 sarnıç %5 sarnıç fazla stimülasyona ihtiyaç duyarlar. 
    
Süt yağı %4’ ün üzerinde %10’ un üzerinde  
Max. süt akışı 8 l/dak’ nın üzerinde 1,5 l/dak’ nın 

üzerinde  

Her sağımda sağım 
zamanı 6 – 8 dak  10 - 15 dak  

Günlük süt verimi 20 – 40 kg 4 – 10 kg  
Süt verimi / yıllık 6.000 – 12.000 l 2.000 – 3.000 l  

 
Asya kökenli manda Avrupa kökenli 

inek 



2. Durak tavsiyesi 
 
Mandaların hassas karakterlerinden dolayı ve gerekli bireysel hayvan desteğinde ardışık 
sıralamalı (AutoTandem) durakları öneriyoruz. Balıkkılçığı duraklar da AutoTandem duraklar 
kadar kullanışlıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manda/sürü Sağım sistemi tipleri 

 Kovalı sağım /Bağlı barınakta 
sağım 

Ardışık sıralı 
(AutoTandem) Balıkkılçığı 

    1   -      9 2 başlık üzeri kovalı sağım - - 
  10   -    29 6 başlık üzeri bağlı sağım - - 
  30   -    50 -  

6 başlık üzeri 
10 başlık üzeri 

Europa, EuroClass 1200 
            100 -  

12 başlık üzeri 
16 başlık üzeri 

Europa, EuroClass 1200 
            250 - 16 başlık üzeri 24 başlık üzeri 

EuroClass 1200 
            500 - - 48 başlık üzeri 

EuroClass 1200 
 
3. Sağım tesisinin boyutları 
 
DIN ISO 2007 standartlarına göre sağım tesisinin boyutları belirlenmiştir. 
 
4. Başlık tavsiyesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parçalar Ürün Özellikleri  
Pençe Classic 300 Evolution Shut off ile (kapatıcılı) 

Shut off hariç (kapatıcısız) 
 



Kadeh yardım seti -kadeh 
-hava hortumu 

Hafif kadeh ön çeyrek 
Ağır kadeh arka çeyrek 

 

Çok parçalı silikon meme 
lastiği için yardımcı set  

-kısa süt hortumu 140 mm 
-kısa süt hortumu 160 mm 
-bakaç 

  

Silikon mem lastiği ClassicPro (27/25) Minimum sipariş bir paket içinde 4 adet  
Minimum sipariş koli içinde 100 adet 

 

Çok parçalı kauçuk meme 
lastiği için yardımcı set  

-kısa süt hortumu 140 mm 
-kısa süt hortumu 160 mm 
-bakaç(cam görüşlü) 

  

Kauçuk meme lastikleri ClassicLiner (27/25) Paket içinde 4 adet  

Uzun süt hortumu kauçuk Ø 14 mm 
(Kovalı sağım, bağlı sağım, alçak hat) 

  1,8 m, parça başına 
25,0 m 
  2,5 m, parça başına 

 

 
5. Pulsatör ve süt kontrol ünitesi 
 
Mandalar, sağımı çok zor olan hayvanlardır.  Bu yüzden StimoPuls ile çok yoğun 
stimülasyonu tavsiye ediyoruz.  

 
Parçalar Ürün Özellikleri  
Bağlı sağım için Pulsatör DeMax CT   

Sağımhane için Pulsatör  StimoPuls Apex M  
StimoPuls Apex P  

Stimülasyon + Süt kontrol ünitesi  
Stimülasyon 

 

 
6. Kontrol ünitesiyle süt akışının izlenmesi 
 
Günde iki defa yapılan iyi bir sağımda verimin yüksek olması beklenir ve bu gereklidir. 
İneklerle mukayese edildiğinde mandalarda görülen düşük süt akışından dolayı, süt akışının 
dakikada 100 gram / süt oranı altına düştüğünde başlığın çıkartılmasını tavsiye ediyoruz. 
İneklerde bu oran 250 gram / süt’ tür. 
 
Süt akışı, sağımın sonunda çok azdır. Aynı zamanda meme ve meme başı tıkanıklığı, düşük 
süt akışında en yüksektir. Eğer ayar düşerse, süt içerisindeki hücre sayısı yükselecektir. Süt 
akışı azaldığında veya durduğunda sağım sırasında eğer başlığın meme üzerinde çok uzun 
kaldığını farkederseniz, hem eşik değerini hem de "az sağım zamanı" nı (sağılacak sütün 
bitmesi yani başlık çıkartma ayarlarına ulaşılmasından başlığın çıkartılmasına kadar geçen 
zaman) ayarlamalısınız, böylece başlık sadece kısa bir süre meme üzerinde kalır. 
 
7. Vakum ve pulsasyon ayarları 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

Sağım rutini 

Vakum
Pulsasyon oranı % 60% 14% 46% 10% 30%

60 Nabız say.= 1.000 MS x % 140 460 100 300
42-44

40%
Pulsasyon hızıBağlı sağım

Vakum
Pulsasyon oranı % 64% 14% 50% 10% 26%

62 Nabız say.= 968 MS x % 135 484 97 252
46-50

36%
Pulsasyon hızıYüksek hatlı tesis (1,5 m ile 1,8 m)

Vakum
Pulsasyon oranı % 64% 14% 50% 10% 26%

62 Nabız say.= 968 MS x % 135 484 97 252
40-42

36%
Pulsasyon hızıAlçak hat



  
Adım Rutin Genel açıklama  
1 Gözle Muayene İçeride toplanma sırasında inekleri izleyin: yaraların veya meme 

enfeksiyonlarının kontrol edilmesi daha kolaydır. 
 

2 Meme başı ve meme 
temizliği 

Kir mutlaka ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Meme temizliği için su 
kullanmayınız. 

 

3 Ön sağım Sütün alınabilirliğini kontrol edin ve meme sağlığını izleyin. 
Stimülasyon sürecine başlayın. Otomatik stimülasyonu tavsiye 
ediyoruz. 

 

4 Meme başının silinmesi/ 
kurulanması 

Eğer manuel stimülasyonu kullanıyorsanız, başlığın yerine 
yerleştirilmesi için en az 60 saniye gerekir. 

 

5 Başlık pozisyonlandırma 
ve bağlantı kurma 

Meme başının hava kaçağı ile kaymaması için hava girişi engellenir. 
Pozisyonlandırma kolunu tavsiye ediyoruz. 

 

6 Süt alımının kontrolü Sadece süt akışında belirgin bir düşüş görülürse sağım süreci 
engellenir (manuel veya otomatik olarak). 

 

7 Başlığın çıkartılması Önce vakumu kapatın, sonra başlığı çıkartın. Otomatik başlık 
çıkartma düzenekleri öneriyoruz! 

 

8 Meme başı dezenfektan 
solisyona daldırma  

Başlık çıkartıldıktan sonra meme başının hemen en az 2/3 oranında 
daldırma solüsyonuna daldırın. 

 

9 Durak temizliği Duraklar boşaltılmadan önce mandaların bekleme alanı temizlenmeli 
ve başlık dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Otomatik başlık 
dezenfeksiyonunu öneriyoruz. 

 

10 Stressiz hayvan değişimi Mandalar, sağımhaneyi sakin ve stressiz bir şekilde terk eder.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEA Farm Technologies’ in (GEA WestfaliaSurge) Manda sağımı konusundaki makina 
modellerinin özellikleri aşağıda sunulmuştur (www.westfaliasurge.com.tr). 



GEA Farm Technologies’ in manda sağımında kullandığı 4 modeli bulunmaktadır. Bu 
modeler; tandem, balıkkılçığı ve bağlı sağım sistemleri içerisinde yer alır. 
 
Tandem sağım sistemi 
 
AutoTandem olarak adlandırılan tandem sağım sistemi, manda sağımında en çok tercih edilen 
modeldir. Manda sağımının da inek sağımı kadar ekonomik ve karlı olması çok önemlidir. 
AutoTandem sisteminin amacı mandaya ve sağımcıya birinci sınıf sağım koşullarında hızlı 
sağım olanağı sağlayarak yüksek verim sunmaktır.   
 
GEA Farm Technologies uzmanları tarafından tasarlanan, güvenilir AutoTandem sağım 
sistemindeki ileri otomasyon teknolojisi, sağlam yapısıyla diğer sağım sistemlerine meydan 
okur. 
 
Bireysel duraklar 

Mandalar, sağım yerlerine giriş ve çıkışlarda birbirlerinden bağımsızdır. Yavaş hareket eden 
mandalar için veya mandalar arasındaki hiyerarşi problemleri için beklemeye gerek kalmadan 
düzgün, sakin ve devamlı bir sağım süreci gerçekleştirilir. 

Mandalar sağıma geldiklerinde AutoTandem’ in bireysel durakları, sürü boyutuna göre farklı 
düzenlenebilir. Bina içerisine L şeklinde, U şeklinde veya tek taraflı sağım durakları 
kurulabilir.  

 

 

 

Sürü yönetimi 

Bütün fonksiyonlara ve göstergelere, Metatron P21(sağım kontrol ünitesi) üzerindeki tek bir 
butona basarak hızlı ve kolayca ulaşabilirsiniz. Metatron P21, manda verilerini grafik, sembol 
ve figür formunda göstererek mükemmel sağım kontrolü sağlar. Bütün bireysel verilere sürü 
yönetim sistemi aracılığıyla bilgisayar üzerinden veya direkt olarak Metatron P21 üzerinden 



ulaşılır. Böylece her mandanın süt veriminden, kızgınlık bilgilerine kadar her şeyi öğrenen 
sağımcı, manda sağlığının korunmasına ve üreme idaresine yardımcı olur. Metatron P21ile 
mandalarınızın tedavi kayıtlarına, hastalık bilgilerine ulaşabilir veya düzeltme yapabilirsiniz. 
DPNet kapı kontrol sistemi Metatron üzerinden karışıklık olmadan hızlı bir şekilde grup 
değişimini gerçekleştirir. 

DeMax 60, sağım kontrol ünitesinin mükemmel yardımcısıdır. Süt akışının düşük veya 
yüksek olduğunu gösterir. Tek bir butonla istediğiniz tüm bilgileri sunar. Sağım başladıktan 
sonra stimulasyon süresini değiştirebilir. 
 

  
Sağım 

Sağım sırasında en önemli an, başlığın meme başına yerleştirilmesidir. StimoPuls Apex gibi 
elektronik pulsatörle başlığın zamanında yerleştirilmesi, mandanın sağım için hazır olmasını 
sağlar ve mandayı süt vermesi için uyarır. Silikon meme lastikleri tarafından meme başlarına 
yoğun bir şekilde masaj yapılır ve stimulasyonu başlatır. 

Mandalar için tasarlanan balıkkılçığı sağım sistemleri : 
 
EuroClass 1200 sağım sistemi 
 
EuroClass 1200 balıkkılçığı sistemi, verimli ve çok yönlü bir sağım düşüncesine sahiptir. 
1200 mm’ lik modüler boyut daha çok yer sağlayarak sağım sırasında mandaların kolayca 
izlenebilmesini ve sağımcının daha rahat çalışmasını garanti eder. 
 
 Rahat sağım 
 
Hayvanların sağımhaneye giriş ve çıkışları geniş sağım yolu sayesinde kolaydır. 2 inçlik kalça 
dayama demirleriyle ve hayvan dostu iskelet yapısıyla rahatlık sağlayan durak tasarımı, hem 
sağımcının meme ile olan temasını ve görüşünü, hem de mandaların en iyi pozisyonu 
almalarını garanti eder.Sonuçta mandalar sakin ve etkili bir şekilde sağılır.  
 
Başarılı yönetim 
 



DPNet kapı kontrolü ve Metatron P/S 21 ile grup değişimleri hızlıdır. DPNet kapı sistemi 
sayesinde sağım, sağımcı için daha rahat ve kolay hale gelir. Sağımcının grup değişimlerinde 
kapıları uzaktan açıp kapaması için harcanan zamandan tasarruf etmesi sistemdeki en önemli 
noktalardandır. 
Sağım yolundaki giriş ve çıkış kapıları elle, vakumla veya pnömatik kontrolle açılıp 
kapanabilir. Bağlantısız sağım durakları zaman kaybını azaltır. Az eğim, yüksek güven, açık 
görünüm ve kolay temizlik; bu faktörler EuroClass 1200 balıkkılçığı sağım sistemini 
seçmeniz için en önemli nedenlerdir.  
 

 
 
 
EuroClass 850 balıkkılçığı sağım sistemi 
Zamandan ve yerden tasarruf eden tasarımıyla, GEA Farm Technologies’ in EuroClass 850 
balıkkılçığı sağım sistemi ile stressiz bir şekilde süt veriminizi arttırabilirsiniz. Manda 
konumlarının arasındaki mesafeler (850 mm boyudunda tasarlanmıştır), arka bacaklar 
arasından sağım başlığının rahatça yerleştirilmesi ve hayvanların ayrı ayrı izlenmesi için 
yeterli alana izin verir. Serbest olarak açılan durak demirleri sayesinde ergonomik çalışma 
alanı, kolay temizlik, daha iyi görüş ve yüksek verim sağlanır. 
 
 
 
 
Verimli sağım sistemi 
Yüksek verimliliğe sahip başarılı durak tasarımı sayesinde her şey, düzgün ve stressiz 
gerçekleşir. Hayvanların sağım duraklarına giriş ve çıkışları geniş sağım yolu boyunca kolay 
ve hızlıdır. Rahat, hayvan dostu iskelet tasarımıyla; operatörün memeyi net bir şekilde 
görmesi, kısa yürüyüş mesafeleri ile en geniş çalışma alanı ve mükemmel manda pozisyonu 
garanti edilir.  
EuroClass 850, EuroClass 1200’ le aynı alana sahip olmasına rağmen alana sığdırdığı daha 
fazla sağım yeri sayesinde aynı anda daha fazla hayvanın sağılmasını ve verimin yükselmesini 
sağlar. Sonuçta, hem mandaya hızlı erişimden dolayı sağım zamanı daha kısa, hem de kuruluş 
masrafı daha azdır! 
 



 
 
Bağlı sağım sistemleri 
 
Bağlı sağım sistemi, küçük manda sürülerinin sağılmasında mükemmel bir çözüm sunar.  
GEA Farm Technologies; bütünüyle uyumlu, özel olarak tasarlanan ürün sahasıyla ideal bağlı 
sağım sistemini sunar. Bütün detaylar dikkatli şekilde tasarlanır, en küçük ayrıntıya kadar 
düşünülür. Tam anlamıyla ekonomik olması ve düzgün hayvan bakımı garanti edilir. 
Geliştirilen ve güncelleştirilen sistem çözümleri sağlanarak verimli süt üretimi gerçekleştirilir.  
Denenen ve test edilen yağlı vakum pompalarının mükemmel performansı, vakum 
rezervlerinin verimli ve yüksek vakum üretimini garanti eder. Umulmadık bir hava kaçağı ile 
karşılaşılsa bile sağım sürecinin güvenilir bir şekilde devam etmesi sağlanır. 
Vacurex vakum denetçisi, tüm sağım süreci boyunca sabit bir vakum düzeyini garanti eder.  
Sağım için yeterli ağırlığa sahip başlıklar, 300 cc’ lik süt toplama kapasitesine sahiptir. 
Başlık, vakum basıncında kayıp olmadan türbülanssız süt akışı ve gecikmesiz vakum kapama 
özelliklerini bağlı sağım sisteminde de manda sağımcılarına sunar. 
 



 
Sağım sürecinin başlangıcında meme başlarının uyarılması sayesinde % 10’ un üzerinde süt 
veriminde artış ve süt kalitesinde iyileşme sağlanır. VacuPuls Constant pulsatör, nazikçe 
meme başlarını uyarır ve mekanik olarak bu yanıtı verimli bir şekilde üretir. 
GEA Farm Technologies bağlı sistem sağımhane temizlik sistemi, aynı anda dört sağım 
ünitesini temizleyebilir. Sağım kovaları, kova kapakları, bağlantı hortumları ve ekstra 
malzemelerin yardımıyla makine, düzgünce ve güvenilir şekilde temizlenebilir. 
Kovalı sağım 
GEA Farm Technologies' in kovalı sağım ekipmanları paslanmaz çelikten yapılır. 
Temizlenmeleri kolay ve darbelere karşı dirençlidir. Kovanın şekli; dengeli, taşınması kolay 
ve rahat olacak şekilde tasarlanmıştır. Kovalar; 20, 27 ve 33 litrelik kapasitelere sahiptir. 

 
 



 

GEA Farm Technologies Balıkkılçığı sağım sistemlerinden EuroClass 1200 sağım 
sistemiyle Hindistan’ da sağımı 

 

GEA Farm Technologies Tandem sağım sistemi modeli olan AutoTandem sağım 
sistemiyle Hindistan’ da manda sağımı 

 



        
GEA Farm Technologies’ in sağım sırasında                  GEA Farm Technologies’ in 
verileri (süt akışı, iletkenliği, vb)gösteren                         yeni sağım kontrol ünitesi, 
eski sağım kontrol ünitesi                                                 metatron serisindeki son teknoloji 
 
 

    
Şekil 7.10. Ticari Bir İşletmede Sağım   Şekil 7.11. Küçük Bir İşletmede Ahır İçi Kovalı 
             Salonunda Makineli Sağım               Makine İle Sağım 
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 
 
 Bu konuda çeşitli Özel Ticari firmalar çeşitli çalışmalar yürütmektedirler. İtalya da 
manda ile ilgili makineli sağımın ilk kez “De laval” firmasınca kurulduğu ifade edilmektedir 
(Thomas C.S ve ark.2004). İşletme büyüklükleri arttıkça makineli sağım giderek 
yaygınlaşmaktadır. Makineli sağım sadece ekonomik olduğu için değil aynı zamanda gıda 
güvenliğine ilişkin yöneltici tedbirler nedeniylede gerekli olmaktadır. Ekonomik olarak 
yararlı oluşu gıda güvenliği bakımından zorunlu oluşu yanı sıra çalışma kolaylığı (ergonomi) 
bakımından da sağım makinesi kullanımı yaygınlaşmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 7.12. İtalya da Bir İşletmede Ardışık Dizilimli Sağım Salonunda Sağım. 



 
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 
 
 Sığır ve manda da meme yapısı, meme başı ve makinelı sağıma ilişkin çeşitli anatomik 
farklar bulunmaktadır. Sütün tamamının sağılabilirliği son sağıma uygunluk meme başı 
uzunluğu meme başı kalınlığı meme başı kanalı uzunluğu meme kanalı etkin çapı, meme başı 
kanalını kapalı tutmak için gerekli minimum ve maksimum kuvvet sağım öncesi dolu süt 
sarnıcını nedeniyle meme başının kasılmış sertlik  özelliği gibi hususlar makinelı sağımda 
önem kazanmaktadır. Manda bu konularda henüz bir seleksiyon sürecine alınmadığından 
oldukça varyasyon göstermektedir. 
 
Şekil 7.13. Murrah Mandalarda Kase ve Tas Kesitli Meme. 

    
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 
 
 Bu bakımdan mandalarda yuvarlak, kase ve kupa şekli gibi 3 tip ayırt edilmektedir. 
Hindistan Murrahlarının % 05’i kase kesitli bulunmuştur. Bu kesit meme başları yere yönelik 
değilde öne arkaya yönlü asılı olduğundan daha da tercih edilir (Sastry ve ark. 1998). 
 Mandalarda meme başı sığırlardan uzundur. Ön meme başları uzunluğu ortalama 5.8- 
6.4 cmdir. Arka meme başları için bu değerler sırasıyla 6.9-7.8 cm ve 2.6-2.8 cmdir. (Thomas 
ve ark. 2004). Hindistan Murrah ‘larındaki bir araştırmada meme başlarının % 60-80’i 
silindirik % 15-30’u konik  % 3-8’i şişe kesitli bulunmuştur. 
 
 
 
Şekil 7.14. 
A- Şişe kesitli meme başı 



 
B- Konik kesitli meme başı 

   
 
C-Silindirik kesitli meme başı 

    
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 
 
 Meme başı kanalı sığıra göre manda da daha kalın ve kompaktdır. Bu kanalın 
etrafındaki halka kaslar (Spıncter kası) ise manda da daha kalındır. Dolayısıyla bu kanalı 
sağımda açmak için daha çok kuvvet gerekir. Meme başı halka kası basıncı ’nı en az 400 mm 
civa basıncı olması gerektiği bildirilmektedir. Bu basınç elle sağım ve emmenin ardından bir 
miktar düşük olur. Meme başı kanalı uzunluğu sığırlarda 0,5-1.5 cm iken mandalarda 1.9-5.5 
cm’dir. (Thomas ve ark., 2004). Bu değerler mandanın neden zor sağılır nitelemesine maruz 
kaldığını belirtmek içindir. 
 Burada zor sağılır terimi yerine inekten farklı usulde sağılır demek daha uyğun 
olacaktır. Sonuç olarak manda da silindirik 5 cm’den uzun olmayan 2.5 cm çaplı meme başı 
en uygun biçimdir. Ayrıca meme başı kanalı  2 cm den uzun olmamalıdır. Bu değerden daha 
uzun olduğunda sütün tamamını almak zordur. 
Şekil 7.15. Manda da sağ ön ve sağ arka meme başının ultra sound kesit resmi 

     
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 
Mandalarda Süt Sarnıcında Sütün Birikmesi 
 
 Memeli hayvanların çoğunda meme bezi, salgılayıcı (Secretory) ve kanallar (Ductal) 
dokuya sahiptir. Önde gelen sağılan hayvanlarda her meme lobunda Sığır, Keçi ve Koyunda 
süt salgılandıkça meme içinde kanallar yardımı ile büyük sarnıca transfer edilir. Söz konusu 
sarnıcın bir çıkışı meme başı kanalı ile nihayetlenir. Her lobu alveoller demeti olarak tasavvur 
edebiliriz. Alveol ve lob uzun salkımının her danesi benzetmesi ile süt üreten en küçük 
birimdir. 
 Sonuç olarak Sığır, Koyun, Keçi de salgılanan sütün büyük kısmı sarnıçta depolanır. 
Meme bezinin sarnıç kısmı iki ayrı boşluğa sahiptir. Bu boşluklar meme başı sarnıcı ve meme 



başı kanalı boşluğu 10-12 saatte salgılanan sütün sarnıçta bulunan kısmının % 20-40 olduğu 
bildirilmiştir. 
 Koyun ve Keçi de süt sarnıcı sığırlara göre nispeten daha oransal olarak büyüktür. 
Yakın zamanda yapılan çalışmalar Manda da sağım dönemleri arasında sağılan sütün % 
95’inin bezse salgı dokuda depolandığını göstermiştir. 
 Sütün salgılama hızı ve sütün memeden alınması süreci bu sarnıçların büyüklüğünden 
etkilenir. Hem Koyun hem de Keçi de büyük sarnıçlı olanların sağıma daha kolay adapte 
olabildiği daha uzun aralıklarla sağılabildiği daha az uyarı gereken bir sağım sürecine maruz 
kaldıkları anlaşılmıştır. 
 
Şekil 7.16. Manda Memesinin 

 
a- Sağ ön meme süt sarnıcı 
b- Sağ arka meme süt sarnıcı 
c- Sağ ön meme başı sarnıcı 
d- Sağ arka meme başı sarnıcı 

       
 

 
 
 

Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo 
Production, DeLaval International AB, Tumba, Sweden, 2004. 
 

Küçük sarnıçlı hayvanlar meme salgı dokusunda büyük 
miktarda süt mevcut olduğunda salgılamanın kısa dönemde Autocrine (Hormonal sinyal 
mekanızması) inhibe edilmesi (durdurulması) neticede salgılamanın azalması bakımından 
daha duyarlıdır. Bu etki eğer salgı dokusunun proximity(değme noktası ) kısmına yakın değil 
de meme dokuda birikmişse daha az yoğundur. 

Mandalarda sarnıç alanı Sığır, Koyun ve Keçiye göre nispeten daha küçük olup büyük 
miktarda sütün salgı dokudan uzaklaştırılamadan kalmasına ve neticede süt veriminde 
düşmeye yol açabilir. Bu nedenle sağım sürecinde memenin tamamını boşaltmak önem 
arzetmektedir. 

 
Sütün Sağılması 

 
Memelilerde süt sağımı süt veren hayvanların analık içgüdüsü gibi anne ve yavru 

arasında etkileşimi içeren komple mekanizmayla kontrol edilir. Süt veren hayvanların göz ve 
kulağı meme emmek için kendilerine yaklaşan yavrusunu koklayarak fark eder. Yavru 
memeyi emdiğinde meme başında süt akım süreci başlar. Meme başı büyük ölçüde sinir uçları 
ile alıcılar donanmış olup dokumaya, basınca, sıcaklığa duyarlıdır. Meme başından alınan bu 
uyarılar omurilik (Spinal cord) yoluyla cevap olarak oksitosin hormon salınımı yapılacağı 
Piituitary bezine ulaşır. Oksitosin sütün indirilmesini sağlayan hormondur. Kandaki artan 
oksitosin seviyesi ile meme içindeki salgı dokuyu kuşatan myepitel hücreler kasılır ve süt 
sarnıç kısımlarına pompalanır. Ancak süt indirilmesine ilişkin bu süreç ağrı, stres, tahdit 
rahatsızlık gibi bireyin savunmalı mekanizmasını harekete geçiren birçok dış etmenle 
bozulabilir. 

 Daha öncede ifade edildiği gibi süt sığırları yüzlerce binlerce yıldır sağım esnasında 
yem vermek gibi uyarılar sağıma uygunluk yönünden kalıtsal özellikler için analık 
içgüdüsünü gerektirmeyen sağım teknikleri gibi seçilmişlik sürecine maruz kaldıklarında 
şimdiki hali ile mandalardan farklıdır. Daha açıkçası mandalar sağım bakımından analık 
içgüdüsüne daha bağımlıdır. Aynı şekilde mandalar sağım rutinindeki en ufak değişiklikten 
hemen etkilenirler. Mandalar sağımın hemen öncesi süt sarnıcında çok az süt 
biriktirdiklerinden eğer sağımda rahatsız edilirlerse süt indirme süreci engellenir ve salgılanan 



sütün % 95,7 ’si salgı dokuda kalır. Bu yüzden mandalar sağımda tekrar tekrar rahatsız 
edildiklerinden süt salgılama kısa dönem autocrıne( hormanal sinyal etki mekanızması)) 
engellemesi ile ertelenebilir, geri kalabilir. 

Mandalarda “neuro hormonal reflexi” harekete geçirip sütün indirilesi süreci ile ilgili 
sağımda yemleme ve ön hazırlama uyarısı yapıldığında makineli sağımda sadece elle ön 
hazırlık uyarısı yapıldığında ve hiç ön uyarı yapılmama durumunda değişik zaman 
aralıklarında (dakika) alınan kan örneklerinde plazma oksitosin düzeyi (ng/l) ölçülmüştür. 
Deney sonucunda en iyi karşılık elle ön uyarı ve sağım esnasında yemlemede elde edilmiştir. 
Bu çalışmalar özellikle daha önce makine ile sağılmamış mandaların kolaylıkla sağım anında 
rahatsız edilebildiklerini ve bu yüzden makineli sağıma iyi sağım rutini ile alıştırılmaları 
gerektiğini göstermektedir. De laval firmanın yaptığı bir çalışmaya göre böyle bir süreç 5-7 
günlük bir geçiş ve alıştırma dönemini gerektirmektedir (Thomas,2004). 

 
Mandalarda Etkin Sağım Pratikleri 

 
Meme sarnıcının varlığı ya da yokluğu daha doğrusu büyüklüğü makineli sağımda 

önemlidir. Koyun ve Keçi gibi büyük süt sağım sarnıçlı türlerde makineli sağımın başlaması 
için nispeten daha çok zaman tahsis edilebilir. Yani bunlarda ön uyarı eksikliği sütün 
tümünün indirilmesi için önemli sorun çıkarmaz. Süt sığırlarında ön uyarısız makineli sağım 
ya süt akışında geçici düşüş sağlar (bir model süt akışı) ya da sarnıçtaki süt bittikten sonra süt 
akışında bir kesilme olur. Bu işlem neticesi alveollerde süt üretilene kadar kısa sürelide olsa 
boş meme sağımı söz konusu olur. Koyun, Keçi Sığırda makineli sağımda büyük sarnıcın 
boşaltılma meme başındaki sarnıçta bu akışa duyarlı almaçların uyarılmasına ve neticede tam 
bir sütün indirilmesi sürecine neden olur. 

Mandaların süt sığırına göre uzun meme başına ve meme başı kanalına sahip oluşu 
onların makine ile sağarken neden farklı basınç seviyeleri uygulanması gerektiğinin 
dayanağıdır. Sütün sarnıç kısmında sütün bulunmaması halinde meme başıboş olacak ve 
böylece sağımın sonunda mandaların meme başı inekler gibi boş olacaktır. Sarnıçta süt 
olmadığı halde sağım ünitesi sütün indirilmesi sürecinden önce çalışırsa meme başları vakuma 
maruz kalacak ve vakum meme başı kanalından süt kanallarına gidecek süt akışını 
önleyecektir. Bu durumun hayvan için acı verici olduğu ve neticede süt enjeksiyonunu 
engellediği aşikardır. 

Bazı firmaların sağım makineleri sistemlerinde ilave bir düzenekle boş meme başını 
sağmak riski minimize edilmektedir. Bu düzenekler her bireyin süt indirme (ejection) sütün 
vakumla alınması (milk flow) süreçleri eş zamanlı hale getirilmektedir. Delaval firmasının bu 
amaçla geliştirdiği sistem Duovac adıyla bilinmektedir. Bu sistemlerde düşük vakum (33 kPa) 
da sağım başlamakta memede süt akışı (200 ml/dakika) düzeyine arttığında vakum otomatik 
artarak normal sağım vakumuna gelinmekte ve sağım sonuna doğru akış 200 ml/dk alta 
düşene kadar bu seviyede kalmaktadır. Dolayısıyla bu şekliyle iki ayrı vakum dozu 
mandaların sütün indirilmesi ve süt akışı fizyolojisine uyan bir sağım düzenidir. Mandalarda 
sağım öncesi meme başları boştur. Bu yüzden böyle sistemlerle sağıldığında strese maruz 
kalmamış olurlar. 

Ayrıca bu düzenekler ile elektronik pulsator kullanarak pulsasyon oranını başlangıç 
düşük vakum fazında meme başlarında sütün bulunmadığı sürede daha uzun süre mesaj 
işlevide sağlanmış olur. 

 Bu uygulama meme ucunda doku sıvısı birikmesi olgusunu da minimize etmek için 
yararlıdır. 

 
Şekil 7.17. Çift modlu basınç uygulayan sağım makinesi düzeneklerinde çalışma prensibi 

(Duovac) 



 

 
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 

 
Sağımın sonuna doğru son sütün alınmasına ilişkin sıvazlama işlemi mandaların uzun 

meme başı kanalı nedeniyle özellikle gerekli olmaktadır. Bu maksatla çeşitli makineların özel 
bu kısma yönelik çözümleri de olabilmektedir. “Alfadast Q” ismi ile bilinen bir sistem 
Delaval’ın bu yöndeki bir ürünüdür. 

 
Sağmal Mandalarda Bir Sağımın İşlem Basamakları 

 
Uygun bir sağım süreci hem sağımcı ve hem hayvana rahat bir ortam sağlamak hem 

yüksek verim elde etmek hem de gıda güvenliğine uygun süt üretmek için elzemdir. 
 Aşağıdaki süreç hem elle sağım hem de ister bağlı duraklı ister sağım salonunda sağım 

olsun makinalı sağım için uygundur. Her sağımdan önce makine ilgili bakım yönergesine göre 
düzenli kontrol edilmelidir. 

1- Mandayı sağılabilmesi için duraklı sistem ile bağlayınız ve yemleyiniz. 
2- Zemindeki pislik vs. varsa temizleyiniz. 
3- Ellerinizi sabunlayıp kurulayınız. 
4- Meme başlarını özel havlu ile silin temizleyin mesaj yapın. 
5- İlk birkaç defa sütü süt muayene kaplarına alınız. Sütün görünüşünü kontrol ediniz. 
6- Makinalı sağım söz konusu ise meme başlıklarını dikkatlice takınız. Meme başının 

hortumlarını gözlemleyiniz. 
7- Makinalı sağım söz konusu ise mandayı gözleyen sağıma uygun davranıp 

davranmadığını rahat olup olmadığını gözlemleyin. 
8- Makinalı sağım söz konusu ise memeyi elle mesaj yapın. 
9- Makinalı sağım söz konusu ise meme başı başlıklarını çıkarıp sağımı bitirin 
10- Meme başlarını dezenfektana daldırarak meme yangısı vb. hastalıklar için koruma 

sağlayınız. 
11- Sağım odasındaki bütün aygıtları temizleyiniz. 

 
Makinalı sağım söz konusu ise önce ineklerin tümünü yıkayıp sonra birinciden 

başlayıp makineyı tatbik gibi bir sürece katiyen girmeyin. Burada önemli olan memeye 
makine başlığının doğru zamanda takılmasıdır. 



Bu sebeple her manda temizlenip mesaj yapılıp ilk birkaç damla alındıktan hemen 
sonra makine tatbik edilebilmelidir. Oksitosin kısa süreli birkaç dakikalığına salgılandığından 
eğer bu süreçte makine takılmaz ise tekrar neuro hormonal süreci başlatabilmek için tüm bu 
süreç yarım saat 1 saat sonra tekrarlamak gerekir. 

 
7.9.2.1. Elle Sağım 

 
Sığırda olduğu gibi manda da sağım öncesi işlemler önemlidir. Elle sağım konusunda 

Parmakla sıkma ve sıyırma denilen sürecin doğru olduğu gibi yanlış bir inanış vardır. Bu 
düşünce meme başı halka kaslarının direncinin üstesinden gelebilmek için böyle yapılması 
gerektiği düşüncesi yanlıştır. Böyle yapmakla meme başı uzar ve zarar görebilir. Daha uygun 
olanı avuç içi sağım tekniğidir. Bu teknik malak’ın annesini emme davranışını taklit eder. Bu 
nedenle daha sağımı uyarıcı (stimule edici) bir uygulamadır. 

 
Mandalar İçin Uygun Sağım Makinalarının Nitelikleri 

 
Manda meme başı ve memesi sığıra göre farklı olduğundan manda da kullanılan sağım 

makinelarının sığırdan farklı olması gerekir. Genel olarak daha ağır meme başı başlıkları daha 
yüksek vakum ve daha hızlı pulsasyon oranı gerekir. 

Hindistan da yakın zamanlarda yapılan çalışmalarda meme başı başlıklarının ağırlığı 
meme başları ve dengeli dağılışı kullanılan iç lastik kalınlıkları gibi hususlarda önemli 
değişiklikler yapıldığı gösterilmiştir. 

Mısır mandalarında yapılan çalışmalarda dakikada 55 döngülü pulsasyon oranı ve 51 
kPa Basınç halinde 6,2 dakikalık sağım süresi 65 döngü/ dakika ve 60 kPa’lık değerlere (3,18 
dk sağım süresi ) nazaran daha uzun süreli sağım söz konusu olmuştur. 

Ancak yüksek vakum seviyesinde yüksek somatik hücre sayısı söz konusu olmuştur. 
Aynı derecede 56 kPa ve 65 döngü/dk değerlerinde en yüksek verim değerleri elde edilmiştir. 
Bu denemede (50:50) Pulsasyon oranı kullanılmıştır. Pakistan da yapılan çalışmalar Nilli-
Ravi ırkında pulsasyon oranı değerlerinin 70 döngü/dk ve (65:35) olmasının uygun olacağını 
göstermiştir. İlginç olan husus İtalya da çiftliklerin çoğunun hem manda hem sığır için aynı 
makineyı kullanıyor olmalarıdır (40 cm cıvada basınç) Hindistan da ise farklı sağım fazında 
farklı basınç uygulamasını içeren (süt akış oranı 0.2 kg/dk nın üstünde (65:35) oranı ve 70 
döngü (dk ile 55kPa) bu değerin altında ise 48 döngü/dk (65-35) oranı ve 38 kPa değerleri 
Duavac (T.M.)ticari adıyla bilinen sistem uygulanmaktadır. 

 
 
 
 
 
Mandaların Sağım Makinalarına Alıştırılması 

 
Makinalı sağıma alıştırmak için aşağıdaki hususlara özen gösterilmelidir. 

 
Sağımcının Eğitilmesi Sağımcının sağım biyolojisi makinalı sağım bilgileri gibi hususlarda 
ilgili makinanın kullanım klavuzu ve servis elemanlarınca eğitilmesi uygun olur. 
Bu eğitim sağıcının makinanın günlük, haftalık, aylık, yıllık bakımına ilişkin bilgileri de 
içermelidir. 

- Barınak tipine uygun makine seçilmelidir, makinalı sağım tekniklerindeki gelişmelere 
uygun bir seçenek seçilmelidir. 

- İlk makinalı sağımın ilkine doğuran mandalarda başlatılması öğrenme ve alışma 
sürecinin kolaylaştırır. Daha yaşlı daha önce makine ile değil de elle sağılmış 
hayvanların alıştırılması daha zor olacaktır. Burada zorluk daha önce elle sağımda 
başka sağım rutinine maruz kalmış bireyin makinalı sağımda daha değişik sağım 



rutinine maruz kalınca buna intibak güçlüğü çekmesidir. Üstelik düvelerde daha önce 
hiç sağılmadığından meme başları daha üniform olacaktır. Düvelerin kullanımda 
makine sesi vb. tüm rutinlerle ilk kez karşılaşılacağından alışma daha kolay olur. 
Daha önce elle sağılanların alıştırılması söz konusu olduğunda elle sağımda sakin 

mizaçlı olanları kızgınlıkta olmayan sağlık problemi olmayan önceden sütün indirilmesi 
problemi olmayan yaşlı hayvanlara öncelik vermelidir. 

Bu şekildeki hayvanları önce elle sağarken vakum pompası gürültüsü vs. devam etmeli 
bu sese alıştırmalıdır. Bu süreç bütün mandalar alışıncıya kadar tekrarlanmalıdır. Sağım 
makinesı barınağa getirilerek hayvanın yanında ona gösterilerek göz aşinalığı sağlanmalı bu 
arada elle sağım yapılmalıdır. Böylece makinanın pulsator sesine alışma sağlanır. Daha sonra 
makine tipine göre kovalı sağım makinesı ise bir sonraki mandaya geçirilerek makinanın 
hareketine alıştırma sağlanır. Bu işlem 2-4 defa tekrarlanarak ahır içinde makinaya alıştırmak 
sağlanır. 

Bütün bu sürece karşın hala alıştırma olmamışsa hayvanlar sinirli ve stres altında 
görünür ise bu işlemlere hayvanlar sakinleşinceye dek tekrarlamak gerekir. her şeye rağmen 
alışmayan hayvanlar olabilir. Bu durumda bunlar elle sağılmalıdır. Sürüde bir hayvanın 
huzursuzluğunun tüm sürüye sirayeti önlenmelidir. Sağıcının değişmemesi meme 
başlıklarının memeye nazik bir şekilde takmak çıkarmak hayvanlarla konuşmak, onları tımar 
etmek, fırçalamak önemli rahatlatıcı niteliktedir. 
    
7.9.2.2.Sağım Makinesi ile Sağma 

 
Henüz yaygın bir pratik haline gelmemişse de mevcut uygulamalarda bir sorunla 

karşılaşılmamıştır. Hindistan, Pakistan, Mısır, Bulgaristan, Filipinler, İtalya’da makineli 
sağım yaygın şekilde kullanılır. Hindistan’daki uygulamalar da 48-51 cm cl basıncı ile sağım 
önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda 33-38 cm cıva basıncının kullanıldığını göstermiştir. 
30:70 veya 20:80 kısa atım(nabız=pulsator) oranı önerilmektedir.  

Sağımın başından beri ilk yaşlarda makineli sağıma alıştırılarak sağmak elle sağımda 
gözlenebilen meme başı uzamasını da önler. Makineli sağımın makineler yeterince 
temizlendiğinde gıda güvenliğine uygun süt için daha uygun olduğu unutulmamalıdır. Ancak 
sağım makinesi ahırda pislik içinde bırakılırsa, uygun temizleyicilerle temizlenmez ve hijyen 
koşullarına uyulmazsa elde edilen süt elbette temiz olmayacaktır. Makine sadece emişli 
sağımı sağlar. Siz onu temizlemedikçe kendi kendini (eğer otomatik temizlenebilen sağım 
makinesi değilse) yıkaması söz konusu değildir. Hele ahır içinde durması gübre parçalarının, 
sineklerin ahır önlerindeki partiküllerin makineye bulaşmasına yol açacaktır. Bu bakımdan 
büyük ölçekli işletmelerde en uygunu hayvanları ayrı hijyenik sağım salonlarında sağmak, 
sağım hijyenine dikkat etmek, sağımdan sonra meme başını dezenfektana daldırmak ve 
makine temizliğini ihmal etmemektir.  

 
Şekil 7.18. kovalı makine ile sağım 



 
 
  İneklere göre mandaların meme uçlarının boyutları farklı olabilir ve makineli sağıma 
uygun olmayabilir. Ancak hayvan alışkın ise ve meme yapısı uygunsa makineli sağım en 
uygun sağım şeklidir.   
 Sağım sabah ve akşam hep aynı saatlerde yapılmalı ve sağım sırasında hayvanın 
yanında yabancı kişilerin olmamasına özen gösterilmeli, sessiz bir ortam sağlanmalı. Hayvana 
dikkatli ve nazik bir şekilde yaklaşılmalı. 
 Sağma işlemi 8-10 dakika sürer. 
 Ortalama süt veriminin hızı 0,550 kg/ dakikadır, ilk dakikada sütün %10-%19 ancak 
sağılır. Bazen özellikle el ile sağımda hayvan sütünü ilk 1-3 dakika vermeyebilir.  
 
Sağma işlemine başlamadan önce aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir: 

1. Hayvana seslenin 
2. Sırtını okşayın 
3. Memesini ılık su ile yıkayın (suyun sıcaklığı, vücut sıcaklığına yakın olmalı ) 
4. Bezle memeleri kurulayın    
5. Masaj yaparak meme uçlarını hafifçe çekiştirin (sağmadan). Daha sonra tüm 

memenin masajını yapın.(Yukarıdan aşağıya doğru yuvarlak hareketler yaparak) 
6. Tüm bunları yaptıktan süt indirme refleksi oluşturdukdan sonra meme başlıgı 

takılmalıdır. 
 

7.10. Mandalarda Meme Yangısı (Mastitis) 
 
Manda meme sisteminde mikrop kapmanın (mikrobial enfeksiyon) yol açtığı yangı süt 

veren hayvanların tümünde önemli hastalıktır. Bu hastalık önemli ekonomik kayıplara yol 
açar. Bu hastalığın gelişmesini ve yayılmasını önlemenin en önemli yolu hijyenik süreç 
uygulanmaktadır. Mastitis meme başında çeşitli nedenlerle oluşan incinme yaralardan bakteri 
girişi sonucu oluşur. Mandalarda en yaygın amil bakteriler sığırlarda olduğu gibi Staphyla 
cocus (Staph epidermis ve Staph. aureus), Streptococcus (Str.dysgalactica ve agalactica) ve 
Coryne bacterium spp’dır. Fakat işletme tipine göre bakteri tipleri değişebilmektedir. Bir 
çalışmada modern büyük işletmelerde steph aureus yaygın amil olarak bulunurken geleneksel 
işletmelerde streptocococcus faecalıs, E.Coli ve Clostrıdum perfrınges daha yaygın amil 
olarak belirlenmiştir. İtalya da yapılan bir çalışmada modern büyük ölçekli işletmelerde 
mastatis daha yaygın bulunmuş bu işletmelerdeki meme yangısı vakalarının nedeni yüksek 
verimin meme ve meme başında yol açtığı stres ve travma soncu olarak gösterilmiştir. Oysa 



geleneksel işletmelerde ise mastitis daha az olmuş ancak neden olarak basit hijyenik sağım 
rutininin uygulanmaması olduğu anlaşılmıştır. Bu durum geleneksel işletmelerdeki 
bakterilerin kaynağını dışkı ve toprak olduğunu göstermektedir. Bütün bunlara karşın 
mandalar sığıra nazaran daha dirençli olduğu hatırda tutulmalıdır. Mastitis klinik (aşikar dış 
belirti veren) subklinik (belirgin dış belirti vermeyen) tipte olabilir. 

Sağımcının sütte ön sağımda süt kontrol kabında pıhtı, partikeller gözlemlenmesi 
önemli bir pratiktir. Subklinik test Kaliforniya Mastitis Test (CMT) adı verilen ahır 
koşullarında uygulanabilen belirteç testleri ile anlaşılabilmektedir. Aktif mastitis ise kolayca 
teşhis edilir. Memenin kızarması, şişmesi ısınması gibi belirtiler belirticidir. Böyle bir 
hastalığa sahip mandanın hasta meme çeyreğine dokunduğunda acı duyduğunu belirtir. Böyle 
yangılı memelerin tedavi için sağımında muhtemelen kan içerdiğinde jöle kıvamı içerikde 
olduğundan dikkatli davranılmalıdır. Böyle sütler herhangi bir şeyle temas etmemeli imha 
edilmelidir. Sağıcı işlem öncesi sonrası bulaşmayı önlemek için ellerini yıkamalıdır. Böyle 
meme başları asla makine ile sağılmamalıdır. Mandaların meme anatomisi mastitis için özel 
koruyucu niteliktedir. Mesela meme başı derisi inek meme başına göre yaralanmak vs. için 
dirençlidir. Meme başı kanalında epitelyum sığırdan daha kalın ve kopmaktır. Bu durum 
bakterilerin epitel dar girişi bakımından mandayı daha korunaklı yapar. Ayrıca mandanın 
meme başı kanalı keratin katmanı daha kalındır. Bu katmanın önemi bakteri öldürücü yağlar 
ve katyonik proteinler içermesidir. 

Katyonik proteinler streptococcus agalacica ve Str.Aureus Büyümesini engelleyici 
niteliktedir. Manda da meme başı halka kasları sığırdan daha sıkıdır. Aynı şekilde manda da 
meme başı sığıra göre daha fazla kan damarları ve sinir uçları ile donanmıştır. Bütün bunlar 
manda meme başına mikropların girmesini zorlaştırır. Vücuda bakteri girdiğinden vücut 
savunma sistemleri bunu elemine etmeye çalışır. Özellikle kandaki lokasitler, fogozitler 
alveoller alana gelerek işgal ediciyi yok etmeye çalışır. Notrofiller en aktif olmak üzere, 
Limfositler ve makrofajlarda bu savunma sürecinde rol alır. Manda sütünde bunların hepsi 
epitel hücre ile beraber yer alır. 

Manda sütlerinde yapılan bir çalışmada toplam somatik hücre sayısı (somatic 
Cel.Count=SCC) içinde notrofillerin oranının % 22-88 (ortalama % 56) lemfositlerin % 10-su 
(ort.%28) olduğu tesbit edilmiştir. Manda sütünde makrofaj mevcudiyet (%8) sığırdan (%30) 
daha az olmuştur. 

Sağlıklı mandalarda hücre sayısı her mililitrede 50 000- 375 000 arasındadır. Manda 
sütünde fagositlerin sığırdan daha çok olduğu bildirilmektedir. Meme yangısı veteriner 
tavsiye ve denetiminde tercihen bakterilerin cinsine yönelik antibiyotik uygulaması ile tedavi 
edilebilmektedir. Özellikle kuru dönemde antibiyotik uygulamanın mastitis koruyucu etkisi 
etkin olabilmektedir. Ancak bakterilerin direnç geliştirebildiği hususu dikkate alındığında pek 
önerilmez. Bunun yerine daha etkin koruyucu önlemler alınmalıdır. Özellikle erken dönemde 
teşhisi sağlamak yayılmayı önlemede en etkin yoldur. Mastitis süt jöle kıvamında içinde 
pıhtılar ve sıklıkla kan içeren yapıdadır. Bu kıvam değişimi bakteri ve hücre sayısı artışından 
ileri gelir. Böyle sütlerde tuz (NaCl) konsantrasyonuda (% 33’e kadar) artabilir. Mastitisli süt 
de potasyum konsantrasyonu diye mastitist sütte (Mg) ve (Ca) seviyeleri de artar. Ayrıca 
mastitis sütte laktoz seviyesi normalden azdır (% 16’ya düşebilir). Mastitist sütte yağ oranı 
bazı vakalarda normale göre % 45 düzeyinde azalır. Mastitist süt bulaşmayı önleyerek imha 
edilmeli asla buzağılama, melezleme verilmemelidir. 
 
7.11.Mandalarda Kesim   
 

Genellikle ülkemizde artık sütten kesilmiş kimi zaman 25 yaşın üzerinde hayvanlar 
bile kesilebilmektedir. Manda etinin para etmemesi ya da tüketicinin manda eti için ön 
yargısının kökeni buna dayanmaktadır. Genelde mandalarda süt veriminin azalması 9-12 
yaşında olmaktadır. Ülkemizdeki kesim tekniği; hayvan bağlanıp belli bir yön ve konumda 
başı arkaya atılarak boğazı belirgin hale getirilir. Keskin bıçakla boğazının kesilmesi tüm 
kanın akıtılması ve nihayet başın gövdeden ayrılıp sonra derinin bıçakla soyulması ardından 



ise organlarının dışarı alınıp karkasın parçalanması şeklindedir. Bu işlemin özel ya da kamu 
nezaretinde ehliyetli kişilerce, veteriner denetiminde, gıda güvenliğine uygun hijyenik 
ortamda yapılmasının önemi açıktır. 

Hong Kong, Tayland vb. ülkelerde yakın geçmişe kadar baştaki “medula oblangata”  
adı verilen ölümcül noktayı hedef alan tüfek ya da tabanca atışı ile öldürüp sonra boğaz kesme 
yoluna gidilmektedir. Filipin ve benzeri ülkelerde kesim “matador” adı verilen sivri bıçak 
benzeri yapının medulla oblangata ya ani darbe ile vurulup hayvanın öldürülmesi bu esnada 
boğaz kesilmesi şeklinde uygulanır. Şüphesiz bu tekniklerin modern hayvan hakları kavramı 
ile uyuşmadığı açıktır. Çeşitli ülkelerden kaynaklarda yer alan örnekler sunmak için 
verilmiştir. 
 
7.12. Manda gübresi 
 

Mandalar günde 18 kg kadar katı ekstrat üretirler. Bu dışkının %74’ü nemdir. Eğer 
yakılırsa %5,5 kül verir. Yapısında %10 fosforik asit, %2,2 potasyum, %4,3 kireç(kalsiyum) 
bulunur. Az gelişmiş topraklar, gübreye ihtiyaç duyan ülkeler ve yerlerde bu dışkıya olduğu 
gibi ya da samanla karıştırarak yakıt için “tezek” adıyla kullanmaktadır. Bu gübrenin gül 
yetiştiricilerince tercih edildiği bilinmektedir.  
 
7.13. Manda boynuzu 
 

Ülkemizde yeterince değerlendirilmemesine karşın dünyada dekoratif obje olarak 
zanaatkârların harikalar yarattığı bir hammadde olarak dikkat çekmektedir. Siyahtan bal 
rengine çeşitli renkleri bulunur. Bataklık mandalarının boynuzu daha iridir. Boynuz alev 
üzerinde ısıtıldığı zaman gevşer ve yeniden şekil verilecek hale gelir. Isıtılmış hali ile yeniden 
şekil verilip, kalıplanıp soğuk suya sokarak sabitlenebilir. Dünyada boynuzdan düğme, tarak, 
tığ, iğne, kanca, duvar dekorasyonu, resim çerçevesi, kalemlik, kalem, dış kaplama 
malzemesi, masa süsü, nazarlık gibi sanatkâr yaratıcılığı değişim aralığında her şey 
yapılabilir. , 

Erzurum bölgesinde Camış olarak adlandırılan mandaların  bir yaşından küçük 
olanlarına  “Gocik;1-3 yaş arası erkeklerine “Gedek”;1-3 yaş arası dişilere “Neverik” üç 
yaşdan büyük dişilere “Medek” denir(Aras,.M.S.,A.Y.Sönmez 2008,Erzurum Mahalli Ziraat 
terimleri.Erzurum Kitapları,Dergah yayınları) 
 Ayni yayında bu bölgede  hilal biçimi kıvrılmış boynuza “çengel” dendiğini estetik 
olarak eskiden döğüş bakımından istendiği kaydedilmiştir..Bu bölgede manda boynuzunun 
arkaya uzamış şekline “pel” denir ve istenmez.Bu durum “Eğer koşarsan camışın 
pelini/Kesemezsin komşunun dilini” manisiyle ifade edilir.Erzurum bölgesinde durumu iyi 
olan her çiftçi ailesi bir çift manda bulundurmak gerektiği olgusunu “Hoca 
kamussuz(sözlüksüz) olmaz/Rençber camışsız olmaz” özdeyişi ile ifade etmekdedir .Son 
olarak Erzurum folklorunda “Kara camışları vurdum çayıra/Dövüle dövüle indi bayıra/güveye 
deyin gelsin ayıra/sarıda camış yaralamış benim yarimi/Eğride boynuzun döktü kanını” 
manileri ile Tekirdağ folklorunda “Mandaları karamam/Kaybolursa aramam/Ben esnaf 
kızıyam /Memurlara  varamam”manileri bu konuda dikkat çeken sözler olarak anmaya değer. 

Manda boynuzu ayrıca Türk Musikisindeyeri olan neyin baş kısmını oluşturan 
“başpare” yapımında da kullanılmaktadır. 



 
Resim 7.1. Manda boynuzunda Malzeme olarak kullanıldığı yapılmış yayla 
(www.okculukkocaeli.bravehost.com) 
 
7.14. Manda derisi 
 

Ehliyetli kişilerce kesilmiş manda derisi oldukça makbuldür. Dünyanın en büyük 
manda derisi ihracatçısı Pakistan’dır. Üç çeşit manda derisi bulunur. Bitkilerle(vegetable 
tanned) tabaklanmış, kromla tabaklanmış (chrome tanned) ve direk pençe için tabaklanmış 
(sole tanned) gibi üç çeşit deri söz konusudur. Aynı işlem malak derisi içinde geçerlidir. 
Hindistan, Pakistan başlıca satıcılardır. ABD, İtalya, İngiltere, Yugoslavya, Avustralya ise 
başlıca alıcılardır. Manda derisi kalın olup her çeşit imalata, kayış, kemer, kaldırma kayışları, 
eyer, döşemelik ağır valizler, pençe, elbise, endüstriyel eldiven imalatına uygundur. 

Manda derisinin popularitesi kolayca taklit edilemeyişi ile alakalıdır. Mandanın kılları 
da bazen taramayla toplanmakta bazen deri uzama ünitelerinde toplanmakta sert, güçlü, esnek 
kılları nedeniyle toplanır, çeşitli fırçalar yapımında kullanılır. Mandanın kılları kışın daha çok 
artar. 

 
Resim 7.2. Manda derisinden yapılmış Kıspet (güreşçi pantolonu )(www.haberci.com) 
 
 
7.15.Mandalarda Yaş Tayini 
 
7.15.1.Diş değiştirme zamanı 
  

Mandalar diğer sığırlara göre daha geç yetişir. Buna göre de dişleri daha geç çıkar. 
Dişlerin silinmeleri (aşınmaları) daha geç olur. Sığırlarda olduğu gibi 32 dişe sahiptir. Alt 
çenenin ön kısmında 8 kesici diş vardır. 12 geçici süt dişleri 6 alt, 6 üst olmak üzere 12 
adettir. Ayrıca 6’sı alt 6’sı üst çenede12 tane değişmeyen kalıcı dişleri vardır. I. kesici dişi 
malaklarda doğumdan 3 güne kadar çıkar. Çoğu kez birinci kesici dişleri ile dünyaya gelir. İç 



orta (I-II) kesici dişler bir aylık iken çıkar. (I-III) dış orta dişler iki aylığa kadar çıkar. Son 
kesici (I-IV) dişler iki aylık iken çıkar. Çok defa kesici dişler iz şeklinde çıkar. 6. ayda normal 
biçimlerini alır.  

 
7.15.2.Dişlerine göre mandaların yaşlarını belirlemek 
  

Kesici dişlerin aşınma düzeyine göre 6 aylıktan 3 yaşına kadar olan dönem yaş 
belirlenebilir. Bir yaşında ( I.) ön kesiciler silinir. Basık bir şekil alır. 1,5 yaşında dişler elips 
şeklini alır. 2 yaşında üçgen şeklini alırlar. (dişlerin yüzey kısımları) 
   Dişlerin değişimi şöyledir; 
   2,5–3 yaşında ( I.1 ) birinci kesiciler 
   3,5–4 yaşında ( I.2 ) iç orta kesiciler 
   4,5–5 yaşında ( I.3 ) dış orta kesiciler 
   5,5–6 yaşında ( I.4 ) son kesiciler  
 
7.15.3.Boynuzlarına göre cinsi ve yaşı 
  

Mandaların boynuzları şekil ve büyüklükleri çok çeşitlidir diğer sığırlara göre. 
Genellikle daha büyük ve daha ağırdır. Orak ve yay biçiminde iki çeşit boynuz vardır.  
 İki temel tip arasında çok çeşitlilik vardır. Genel olarak sert ve kısadır. Arkaya doğru 
kıvrılması omurgaya paralel oluşu bütün olarak 2 m kadar uzunlukları vardır. Aynı cinsler 
arasında bile çeşitlilik vardır. 

 

  
Resim 7.3. Boynuzdaki Halka Ve Kertiklere Bakılarak Yaş Tayini.  

 
Mandaların boynuzları doğumdan 5. ve 6. günde meydana çıkar koni biçimindedir. 18 

ile 20 aydan sonra kıvrılmaya başlar. Olgun mandaların boynuzları artık şekillenmiştir. Eğer 
geriye doğru çok kıvrık ise Murrah cinsidir. Murrah ile yerli mandalardan meydana gelen 3. 
ve 4. kuşakların boynuzları çok geri ve birkaç defa kıvrılırlar. Aynı çeşitlilik Nilli Ravi ve 
Kundi cinslerinde görülür. Cafarabadi ağır ve uzun boynuzları ile kolayca seçilir. Bu ırkın 
boynuzları yan geriye aşağıya sonra yukarıya kıvrılarak sonra çengel biçimini alır. 



 
Resim 7.4. Boynuzda Yaşa Göre Oluşan Kertik ve Halkalar. 

Hindistan’ın vahşi ormanlarında toplam 2 metre uzunlukta olan boynuzları vardır. Sık 
ormanlarda boynuzları ile kendilerine yol açarlar. Böylece kendisini korur. Her yıl  
boynuzlarda kertik oluşur. Kertikler uzun ve doğru boynuzlarda daha çok belirgindir. 
Mandanın yaşını bilmemiz için kertik sayısuna 3 eklenir. Eğer 5 kertiği varsa 8 yaşındadır. 
Murrahın 3. ve 4. kuşak mandalarının boynuzlarından yaş belirlenmesi zordur. Çünkü geriye 
doğru kıvrıktır bu yüzden dişlerine bakılır. 
 
7.15.4.Mandalarda Diş ve Boynuz Kıvrım Sayısından Yaş tahmini 
 

Mandanın uzun ömürlülüğü onda kimi zamanlar yaş tayinini gerekli kılmaktadır.  
Kuşkusuz en iyi yöntem kulak numarasına göre kayıt tutmak ve yaşını bu şekilde bilmektir. 
Özellikle mandanın boynuzlarının göz önünde oluşu ve büyüme halkalarının sayılabilirliği 
nedeniyle boynuzlardan ve dişlerinden bir tahmin yapılabilmektedir. Aynı şekilde dişlerin 
aşınmasına veya çıkmasına göre de tahmin yapılabilmektedir.  

 
Dişler: Manda dişeri sığırlardan daha güçlü gelişmiş olup ona benzerlik gösterir. 

Kalıcı kesici dişleri sığıra çok benzer. Mandadaki 32 dişin diziliş formülü şu şekildedir.  
 

      3300- 0033                    Ergin manda 
      3304- 4033                     Diş formülü 

 
Mandaların kalıcı sürekli dişleri sığıra göre 9-12 ay daha sonra çıkar. 



                       
                           Resim 7.5. Mandalarda Kesici Dişlerin Görünümü 

 
Incisor(Kesici) dişler: Bu dişler sığıra göre uzun ve geniştir. Malaklar dişsiz doğar. 

Bazen doğumda ilk kesici diş çıkmış olabilir. Birinci geçici (süt) kesici dişlerin çıkması yedi 
günlük yaşta tamamlanır. Sonunda aşağıdaki diş formülü oluşur. 
 

      0300- 0030 
 
      0304- 4030 

Diş çıkma zamanları arasında önemli değişkenlik gözlenmektedir. İkinci ve üçüncü 
geçici kesici diş çifti ise 14-30 günde tamamlanır. Dördüncü geçici kesici diş çifti 4,5’uncu 
ayda 135 günde çıkar. 9-10 aylık iken tüm geçici kesiciler tamamlanır. Kalıcı kesici dişlerde 
azalma 18-22 ayda başlar.  Özet olarak mandalarda kalıcı kesici dişlerin çıkması(eruption) şu 
sırayla olur. 
 
 
  Birinci çift 

 
 İkinci çift 
 

 
   Üçüncü çift 

 
   Dördüncü çift 

 
  2,5- 3 Yıl 

  
  3,5- 4 Yıl  
 

 
  4-5 Yıl 

 
   5- 5,5 Yıl 

 
Tablo 7.2. Azı dişlerine ilişkin çıkış sırası ise şu şekildedir: 
              Geçici               Kalıcı 
  Premolar                            1                                            4- 7 Gün             34 Ay 
  Premolar                            2             5-8 Gün              47 Ay 
  Premolar                            3           4-7 Gün              48 Ay 
  molar                                 4                  -             15 Ay  
  molar                                 5                  -             17 Ay 
  molar                                 6                  -             32 Ay 

12 yaşın üzerindeki bireylerde kesici diş sayısında tahmin yapmak çok zordur.  
 
Bu arada sığırlarda yaş tayini bir ölçüde mandalarda yaş tayinine benzediğinden 

konuyla ilgili resimleri de içerdiğinden ayrıca bahsedilmesinde yarar görülmüştür. 



Aşağıdaki bilgiler Semiz, C. ve ark. (2004) Sığır besiciliği, Tarım bakanlıgi yayım 
dairesi çiftçi eğitim serisi (http://www.tb_yayin.gov.tr/2005/EKITAP.Asp)   isimli eserden 
alınmıştır. 

 
7.15.5.Sığırlarda Yaş Tayini 
 
Sığırlarda üst çenede kesici dişler bulunmaz. 6 tane ön azı ve 6 tane arka azı olmak üzere 12 
tane azı dişi bulunur. Alt çenede ise 8 tane kesici diş, 6 tane ön azı ve 6 tane aka azı dişi 
bulunur. Yani ergin bir sığırın ağzında 32 tane diş vardır. Dişler önce süt dişi olarak çıkar, 
sonra bu süt dişleri düşerek yerine daimi dişler çıkar.Yaş tayini genellikle kesici dişlere 
bakılarak yapılır. 
 

 

Şekil 7.19. Sığırlarda alt çenede dişlerin görünümü 
 

Buzağılar doğduklarında genellikle 1., 2., ve 3. kesici süt dişleri vardır. Diş etleri dişlerin 
boyun kısımlarını örtmüş olup kırmızı bir renktedir. Ön azı dişleri de çıkmış veya çıkmak 
üzeredir.  
1 haftalık buzağılarda 4. kesici süt dişleri daha çıkmamış olup diş etinin altında hissedilir. Ön 
azı dişleri çıkmıştır. 
2 haftalık buzağılarda kesici süt dişleri tamamlanmıştır. 1.kesici süt dişlerindeki diş eti 
çekilmeye başlamıştır. 
1 aylık buzağılarda kesici süt dişlerindeki diş etleri çekilmiştir. 
3 aylık buzağılarda 4.kesici süt dişleri de büyümesini tamamlamış olup 1. kesici süt dişlerinde 
aşınma başlamıştır. 
6 aylık buzağılarda  2. kesici süt dişleri de aşınmaya başlar. 1. arka azı dişleri çıkar.  
Bir yaşındaki danalarda bütün kesici süt dişlerinde aşınma vardır. 
1,5 yaşlı danalarda birinci kesici süt dişleri düşer. 2. arka azı dişleri çıkar.  
21 aylık danalarda 1. kesici daimi dişler çıkmaya başlar. 
2 yaşlı sığırlarda 1. kesici daimi dişler büyümüştür. 
2,5 yaşlı sığırlarda 2. kesici süt dişleri düşer. 3. arka azı dişleri de çıkar. Böylece arka azı 
dişleri tamamlanmış olur. 
3 yaşlı sığırlarda 2. kesici daimi dişler çıkar. 
3,5 yaşlı sığırlarda 3. kesici süt dişleri düşer 
4 yaşlı sığırlarda 3. kesici daimi dişler çıkar. 
4,5 yaşlı sığırlarda 4. kesici süt dişleri düşer. 
5 yaşlı sığırlarda 4. kesici daimi dişler çıkar. Böylece bütün daimi dişler çıkmış olur ve 
havyanın ağzında 32 diş vardır. 
Sığırlarda 6 yaşına kadar dişlere bakarak güvenilir bir şekilde yaş tayini yapmak mümkündür. 
6 yaşından sonra  dişlerle yaş tayini biraz daha zordur. 
6 yaşlı sığırlarda 1. kesici daimi dişler düzleşmiştir. 



7 yaşlı sığırlarda 1. kesici daimi dişler iyice aşınıp küçülmüş, 2. kesici daimi dişler aşınmaya 
başlamıştır. 
8 yaşlı sığırlarda 3. ve 4.  kesici daimi dişler aşınmaya başlar. 
9 yaşlı sığırlarda kesici daimi dişlerin yüzeyleri dört köşe şeklindedir. 
10 yaşlı sığırlarda dişlerde çürümeler başlar. 
 

                         

Şekil 7.20. 6 aylık buzağılarda dişlerin görünümü Şekil 7.21. 2 yaşlı sığırlarda dişlerin 
görünümü 

 
Boynuz halkalarında sayım: Ergin kastre edilmemiş erkek mandaların boynuzu sığır 

veya kastre edilmiş hayvandan daha kısa ve kalındır. Boynuz gelişimi hayvan büyüme 
yılarındaki besin durumu geçirdiği hastalıklardan vs. etkilenir. Araştırıcılar arsında söz birliği 
olmamasına karşın ilk halka 11 aylıkken oluşur. Bu nedenle yaş halka sayısına 11 ay 
eklenerek belirlenir. Kısaca halka sayısına bir eklenerek yaş tahmin edilir. Bazı araştırıcılar 
ilk halkanın 3 yaşında tanımlandığını ifade etmektedirler. Bu usule göre halka sayısına 3 
eklenerek yaş tahmini yapılır. Kimi kişisel gözlemciler özellikle boynuz dibi ile kafatası 
kemiği arası yani ilk halkadan kafatasına değin aralık 4 parmak ise halka sayısına 3 ilave 
etmeyi daha kısa, 1-2 parmak ise halka sayısına 1 ilave etmeyi öngörüyor. Tahran 
mezbahasında yapılan bir çalışma halka sayısına bir ilave etme yöntemini daha isabetli 
bulmaktadır.  

 
Diş, Boynuz Karakteristiğine Göre Yaş 
 
Tablo 7.3. Dişlerin çıkışına ve boynuz halkalarının sayısına göre nisbi yaş ve canlı ağırlık 
 
Dişlerin çıkışı  Yaklaşık yaş Canlı ağırlık 
1. geçici kesici diş çifti 0-7 gün 35-45 kg 
2. geçici kesici diş çifti 2 hafta 50-60 kg 
3. geçici kesici diş çifti 30 gün 80-95 kg 
4. geçici kesici diş çifti 4-5 ay 140-165 kg 
Geçici dişlerin tümü aşınmış 9-10 ay 330-365 kg 
1. kalıcı çift  30-36 ay 330-360 kg 
1. boynuz halkası 11 ay (+) 150-175 kg 
 
 


