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Önsöz 
 
 

Ülkemiz hayvancılığı son yıllarda önemli gelişim göstermiş, 

bir elin parmaklarını geçmeyen büyük üretim çiftlikleri sayısı binleri 

geçmiş ve hemen hemen ülkenin tamamına yayılmıştır. Sığırlarda 

%20’lerde olan kültür ırkı oranı %50 seviyelerine gelerek, süt 

üretimi 10 milyondan 16 milyon tona çıkmıştır. Ancak önümüzde 

hala gidilecek oldukça yol ve çözülmesi gereken problemler 

bulunmaktadır. Sığırcılıkta başarılı olmak için bu sektörün 

sacayağını oluşturan üretim-hayvan sağlığı-pazar şartlarının 

birlikte güçlendirilerek ilerlemenin gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 
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Tablo 1: Son on yıllık dönemde bazı sığırcılık değişkenlerinin 
karşılaştırılması 

Değişkenler 2006 2016 

Sığır sayıları (baş) 10.871.367 14.080.155 

Kültür Irkı Sığır Sayısı (baş, %) 2.771.818 
(25,5) 

6.588.527 
(46.8) 

Melez Sığır Sayısı (baş, %) 4.694.192 
(48.1) 

5,758,333 
(40.9) 

Yerli Sığır Sayısı (baş, %) 3.405.349 
(31.3) 

1.733.292 
(12.3) 

Sağılan inek sayısı (baş) 4.187.931 5.431.714 

Süt üretimi (ton) 10.867.302 16.786.263 

Türkiye geneli sağılan hayvan 
başına süt üretimi (kg) 

2.595 3.090 

Soy kütüğüne kayıtlı işletmeler 
hayvan başına süt üretimi (kg) 

5.000-6.000 6.432 

Sığır eti üretimi (ton) 340.705 1.059.195 

Soy kütüğüne kayıtlı işletme 
sayısı 

51.931 160.011 

Soy kütüğüne kayıtlı dişi hayvan 
sayısı 

1.018.939 3.267.862 

Ön soy kütüğüne kayıtlı işletme 
sayısı 

1.147.622 925.187 

Ön soy kütüğüne kayıtlı dişi 
hayvan sayısı 

3.190.677 4.284.844 

Veriler TÜİK, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmıştır 

 

Her geçen gün artan nüfusu, gelişmişlik seviyesi ve turist 

sayısı ile Türkiye’de kırmızı et talebinde patlama yaşanmaktadır. 

Ancak bu talebe rağmen kırmızı et üretiminde aynı hız 

yakalanamamıştır. Türkiye’nin kırmızı et açığını kapatabilmesi için 

üretimin artırılması yanında üretim kayıplarının da azaltılması 

gerekmektedir. Üretim kayıplarının en önemli sebeplerinden birisi 

olan buzağı kayıpları Dünyada da sığırcılığın önemli  
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problemlerindendir. Yapılan prevalans çalışmalarında buzağı 

kayıp oranlarının İtalya’da %25 (De Amicis, 2017), İngiltere’de 

%2.47-7.42 arası (Gates, 2013), ABD’de ise %6.4 (APHIS, 2007) 

olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde, bölge ve işletmelere göre farklılık 

göstermekle beraber ortalama %10-15 arasında buzağı kayıpları 

yaşanmaktadır.   

Ülkemizin besi ve damızlık hayvan ek ihtiyacının yıllık 500 

bin dolaylarında olduğu düşünülürse, bu ihtiyacın kısa sürede 

karşılanmasının en pratik yolu mevcut hayvan varlığımızdan daha 

yüksek verim elde etmektir. Eğer döl verimini artırıp, buzağı 

kayıplarını %5’in altına düşürebilirsek, damızlık hayvan ihtiyacı da 

karşılanmış olacaktır. Bu amaca yönelik olarak düzenlediğimiz 

sempozyumun sloganı “Doğru Bakım, Sağlıklı Buzağı” şeklinde 

belirlenerek; hayvancılıkta var olan sorunlara değinmek, 

sorunların çözümünde Bakanlık, Üniversite, yetiştirici ve birliklerin 

iş birliğini artırmak amaçlanmıştır. Sempozyum çerçevesinde 

yetiştiricilere ve üretim sektöründe rol oynayan KOP bölgesi 

Veteriner Hekimlerine yönelik kapsamlı-yoğun bir eğitim verilerek 

sorunların çözümüne katkı sağlanması amaçlanmıştır.    
 

Kaynak: 
De Amicis, I (2017). Prevalence, causes, resolution and consequences of 
bovine dystocia in Italy. Theriogenology 107: 104-108. 
Gates MC (2013). Evaluating the reproductive performance of British beef and 
dairy herds using national cattle movement records. Vet Rec 173(20): 499. 
APHIS. Centers for Epidemiology and Animal Health (2007). Mortality of 
Calves and Cattle on U.S. Beef Cow-calf Operations. 
https://www.aphis.usda.gov/animal_health/nahms/beefcowcalf/downloads/bee
f0708/Beef0708_is_Mortality.pdf 
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Sempozyum Başkanı 

Osman AKBAŞ 

Vali Yardımcısı 

 

Sempozyum Başkan Yardımcıları 

Sırrı YILMAZ 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

 

Prof. Dr. Mehmet BAŞALAN 
Veteriner Fakültesi Dekanı 

 

Düzenleme Komitesi Başkanları 

 

İlknur SEZER 
Gıda ve Yem Şube Müdür V.  

 

Doç. Dr. Ömer VARIŞLI 
Veteriner Fakültesi Dekan Yrd. 

 

Düzenleme Komitesi Üyeleri

Veteriner Hekim Orhan ÇETİN 

Veteriner Hekim Seda KARACA 

Veteriner Hekim Neslihan BEKTAŞ 

Veteriner Hekim Bora KARACA 

Ziraat Mühendisi Naz GÜRGÜR 

Ali İhsan GEÇİN 

Ferhat ÖZGAN 

Prof. M. Akif KARSLI 

Doç. Dr. Serkan ERAT 

Doç. Dr. H. Ceyhun MACUN 

Doç. Dr. Buğrahan Bekir 

YAĞCI 

Yrd. Doç. Dr. Ali KUMANDAŞ 

Mehmet ŞAHİN 
 

Bilimsel Komite

Prof. Dr. Ceyhan ÖZBEYAZ 

Prof. Dr. Mehmet BAŞALAN 

Prof. Dr. Hakan KALANDER 

Doç Dr. Nilgün ÜNAL 

 

Doç. Dr. Numan AKYOL 

Doç. Dr. Sibel YASA DURU 

Doç. Dr. Faruk BOZYAKA 

Doç. Dr. Zafer YILDIZ 

Doç. Dr. Serkan ERAT 
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Buzağı Kayıpları Sempozyumu Programı 

1. Gün           
21/12/2017 Perşembe 

 Etkinlik Konuşmacı  

8:30 Kayıt 

9:00 Açılış 

9:00-10:45 Açılış ve Protokol Konuşmaları 

10:45-11:00 Ara-Çay Saati  

11.00-11.15 Türkiye’de Büyükbaş 
Hayvan Sağlığı ve 
Buzağı Kayıpları 

Dr. Özhan TÜRKYILMAZ (Hayvan 
Sağlığı ve Karantina Daire 
Başkanı) 

11:15-11:30 Büyükbaş 
Yetiştiriciliğinde 
Aşılama Programları  

Dr. Fahriye SARAÇ (Pendik 
Veteriner Kontrol Enstitü Müdürü) 

11:30-12:30 Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Açılışı 

12:30-13:30 Öğle Arası 

SEMPOZYUM-YETİŞTİRİCİLER 

1. Oturum: Sığırcılıkta Üretim Problemleri (13:30-15:00) 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan KOCAMIŞ 

13:30-13:50 Süt Sığırcılığında 
Üreme Verimini 
Etkileyen Faktörler 

Doç. Dr. Ömer VARIŞLI (Kırıkkale 
Üniversitesi) 

13:50-14.10 Buzağı Kayıplarında 
Barınakların Etkisi 

Yrd. Doç. Dr. Bora ÖZARSLAN 
(Kırıkkale Üniversitesi) 

14:10-14:30 Buzağı Kayıplarının 
Önlenmesinde Anne ve 
Yavrunun 
Beslenmesinin Önemi 

Prof. Dr. M. Akif KARSLI 
(Kırıkkale Üniversitesi) 

14:30-14:50 Gebelik Sürecinde ve 
Sonrası Anne ve 
Yavrunun Bakımı 

Yrd. Doç. Dr. İ. Mert POLAT 
(Kırıkkale Üniversitesi) 

14:50-15:00 Soru-Cevap 

15:00-15:30 Ara-Çay Saati 

 
 



Buzağı Kayıpları Sempozyumu                                         Kırıkkale-2017 

6 
buzagikayiplari.com 

 

2. Oturum: Buzağı Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri (15:30-
17:00) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Miyase ÇINAR 

15:30-15:50 Buzağı Hastalıklarında 
Koruyucu Önlemler 

Prof. Dr. A. Kürşat AZKUR 
(Kırıkkale Üniversitesi) 

15:50-16:10 Buzağı İshalleri ve 
Korunma Yöntemleri 

Prof. Dr. Mehmet ŞAHAL (Ankara 
Üniversitesi) 

16:10-16:30 Veteriner İlaçları ve 
İlaçtan Kaynaklanan 
Sorunlar 

Prof. Dr. Ender YARSAN (Ankara 
Üniversitesi) 

16:30-17:00 Soru-Cevap  

 

2. GÜN - VETERİNER HEKİMLER 
22/12/2017 Cuma 

3. Oturum: Veteriner Hekimlikte Sektörel Gelişmeler (9:00-10:30) 
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Murat YILDIRIM 

Gün  Etkinlik  Konuşmacı  

9:00-9:20 E-Reçete Uygulamaları Arif ÖZKAN (Veteriner Sağlık 
Ürünleri ve Halk Sağlığı Dairesi) 

9:20-9:40 Hekimlikte Sektörel 
İşbirliği ve Hayvancılığa 
Katkısı 

Prof. Dr. Aşkın YAŞAR (Selçuk 
Üniversitesi) 

9:40-10:20 Süt Sığırcılığında 
İşletme Yönetimi 

Doç. Dr. Süleyman BACINOĞLU  

10:20-10:30 Soru-Cevap 

10.30-10:50 Ara-Çay Saati 

4. Oturum: Doğum Problemleri ve Beslenmenin Buzağı 
Kayıplarına Etkisi (10:50-12:00) 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Numan AKYOL 

10:50-11:10 Buzağı Kayıpları  Dr. Yavuz ULUSOY (Etlik 
Veteriner Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü) 

11:10-11:30 Doğum Sonrası 
Problemler ve Mastitis 

Prof. Dr. Hayrettin ÇETİN (Adnan 
Menderes Üniversitesi) 

11:30-11:50 Beslenmenin Döl 
Verimine Etkisi 

Prof. Dr. Mehmet BAŞALAN 
(Kırıkkale Üniversitesi) 

11:50-12:00 Soru-Cevap 

12.00-13.30 Öğle Arası 
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5. Oturum: Buzağı Hastalıkları ve Aşılamalar (13:30-14:40) 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul ELMA 

13:30-13:50 Buzağılarda Görülen 
Kalıtsal Hastalıklar ve 
Buzağı Kayıplarındaki 
Rolü 

Doç. Dr. Bengi ÇINAR KUL 
(Ankara Üniversitesi) 

13:50-14:10 Buzağı Hastalıkları 
Profilaksisine Yönelik 
Çalışmalar 

Doç. Dr. Zeki ARAS (Aksaray 
Üniversitesi) 

14:10-14-30 Buzağı Hastalıklarından 
Korunmada Aşılama 
Stratejileri  

Prof. Dr. H. Hüseyin HADİMLİ 
(Selçuk Üniversitesi) 

14.30-14:40 Soru-Cevap 

14:40-14:50 Ara-Çay Saati 

 

6. Oturum: Buzağı Hastalıkları ve Patolojik Tanı (14:50-16:00) 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Veli GÜLYAZ 

14:50-15:10 Buzağı Solunum 
Sistemi Hastalıkları 

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ (Erciyes 
Üniversitesi) 

15:10-15:30 Buzağılarda Sıvı-
Elektrolit Denge 
Bozuklukları ve 
Sağaltımı 

Doç. Dr. Buğrahan Bekir YAĞCI 
(Kırıkkale Üniversitesi) 

15:30-15:50 Neonatal İshalli 
Buzağılarda Sıvı 
Sağaltımı 

Prof. Dr. Oğuz KUL (Kırıkkale 
Üniversitesi) 

15:50-16:00 Soru-Cevap 
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BİLİMSEL SUNULAR 
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Süt Sığırcılığında Üreme Verimini Etkileyen Faktörler 

 

Ömer VARIŞLI1          Numan Akyol1 

 

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni 

Tohumlama Anabilim Dalı, Kırıkkale 

 

Üreme verimi ve süt verimi sığırcılığın en önemli 

parametrelerdir. Süt sığırcılığının ana hedefini bir cümle içerisinde 

değerlendirecek olursak, maksimum süt üretimi ve yılda bir yavru 

elde etmek olarak niteleye biliriz. Süt sığırcılığında 1950’li yıllardan 

itibaren yoğun seleksiyon ve bakım-besleme şartlarının 

iyileştirilmesi ile laktasyon başına süt üretiminde olağan üstü 

seviyelere ulaşılmıştır. Ancak süt verimine bağlı olarak üreme 

veriminde ciddi problemler yaşanmaya başlanmıştır. Günümüz süt 

sığırcılığında yeni söylem yeterli süt üretimi, yüksek üreme 

performansı olmaya başlamıştır. Bunda şüphesiz süt üretimindeki 

artışın doğal sınırlara ulaşması ve tek başına yüksek süt üretiminin 

karlılığa yeterli gelmemesidir.  

Süt sığırcılığı büyük ve dinamik bir sektör olup araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinin yoğun olduğu sektördür. Sütçülüğün 

gelişmiş olduğu ülkelerde süt verimi üzerindeki çalışmalar yavaş 

yavaş üreme etkinliği, süt kalitesi ve genomik seleksiyon gibi 

konulara kaymaktadır. Ancak Türkiye de durum biraz farklıdır. 

Gerek suni tohumlama ve gerekse damızlık ithalatı ile gen 

kaynakları iyileştirme çalışmaları yoğun biçimde devam etse de 

modern çiftlikler dışında istenen laktasyon başına süt üretim 

düzeyine ulaşılamamış olması hedefimizin hala yüksek süt verimi  
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olarak kalmasına neden olmuştur. Türkiye’de kültür ırkı sığır varlığı 

%50 civarında olup geriye kalanlarda genetik olarak iyileştirme ve  

saflaştırmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple Türkiye’deki üreme 

değişkenleri, çiftlik yapısı, bölge ve sığır ırklarına göre kategorize 

edilip değerlendirilmesi gerekmektedir. Gelişmiş süt sığırcılığı 

yapan ülkelerde görülen yüksek süt verimine bağlı üreme sorunları 

şimdilik ülkemizde modern çiftliklerde gözlenmektedir. Ülkemizde 

üreme sorunlarına neden olan etkenleri; çiftlik yönetimi zafiyeti, 

beslenme hataları, barındırma olanaklarının uygun olmaması, 

bulaşıcı hastalıklar, yetersiz östrus tespiti, zamanında 

yapılamayan suni tohumlama, gereksiz ve aşırı hormon kullanımı 

şeklinde sıralanabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Süt Sığırcılığı, üreme, problem, verim 
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Buzağı Kayıplarında Barınakların Etkisi 

 

Bora ÖZARSLAN1                  Serkan ERAT2 

 
1 Kırıkkale Üniversitesi Delice Meslek Yüksekokulu Veterinerlik 

Bölümü Kırıkkale 
2 Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, 

Kırıkkale 

 

Türkiye’ de sığır yetiştiriciliği sahip olduğu coğrafi ve iklim 

şartları ile mera yapısına bağlı olarak etçi ırkların damızlık olarak 

yetiştirilmesine ekonomik açıdan uygun olmayıp, sütçü ve 

kombine ırkların yetiştirilmesine uygundur. Entansif ve yarı 

entansif şartlarda yapılan bu yetiştiricilikte ekonomik hedef; elde 

edilen sütün işletme masraflarını karşılaması ve her inekten yılda 

bir kez elde edilecek buzağının da işletmenin kârı olması 

şeklindedir. Dişi buzağılar damızlık adayı olurken erkekler besi 

materyali olarak değerlendirilmektedir. Buzağılar ya yetişkinlerle 

aynı ahırda, ya da yetişkinlerden ayrı birimlerde 

barındırılabilmekte her iki halde de bireysel veya toplu barındırma 

seçenekleri kullanılmaktadır. Yüksek buzağı kayıpları hem 

işletmelerde ekonomik kayıplara yol açmakta hem de ülke 

genelinde damızlık hayvan ve besi materyali arzını azaltmakta, süt 

ve et endüstrisinde yetersizliklere sebep olmaktadır. Buzağı 

kayıplarının büyük kısmı ilk bir ay içinde özellikle on beş gün içinde 

septisemiye, bir aydan sonra da genellikle solunum yolu 

enfeksiyonlarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu dönemdeki 

ölümlere yanlış barındırma da zemin oluşturmaktadır. İlk bir ay 

içinde buzağının kalitesiz ve yetersiz kolostrum alması, bir aydan  
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sonra da bağışıklık sistemin yetersiz gelişmesi buzağıyı 

enfeksiyona duyarlı hale getirmekte, buzağıların yetişkinlerle 

beraber barındırılması ise hastalık etkenlerinin bulaşmasını 

kolaylaştırmaktadır. Buzağıların bu dönemde uygun materyal ve 

teknikle yapılmış bireysel kulübelerde, yetişkinlerden ayrı 

bölümlerde barındırılması bu kayıpları önemli ölçüde 

azaltabilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Buzağı kaybı, barındırma, bireysel kulübe  
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Buzağı Kayıplarının Önlenmesinde Anne ve Yavrunun 

Beslenmesinin Önemi 

 

Mehmet Akif KARSLI1  Şevket EVCİ1 

 
1Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve 

Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale  

 

Süt sığırcılığında temel hedef her inekten yılda sağlıklı bir 

buzağı almak ve hayvanı hastalandırmadan optimum düzeyde süt 

elde etmektir. Bu derlemede, süt ineklerinden yılda bir yavru 

alabilmek ve doğan bu yavruyu sağlıklı olarak büyütüp hayvancılık 

sektörüne kazandırabilmek için beslenme açısından dikkat 

edilecek önemli hususlar ele alınmıştır. Buzağının yaşamı anne 

karnında başlamaktadır. Bu nedenle, sağlıklı bir buzağının elde 

edilmesi gebelik evresinde annenin doğru bakım ve beslenmesiyle 

doğru orantılıdır. Doğum sürecinde gelişebilecek bir metabolik 

hastalık veya doğum öncesi annenin aşırı beslenmesi doğrudan 

buzağı kaybına neden olabilecek faktörler arasında yer 

almaktadır. Laktasyonun ilk dönemi anneler için oldukça kritik bir 

dönemi oluşturmaktadır. Bu dönemde besleme açısından 

yapılacak yanlışlıklar yine hayvanlarda doğum aralıklarında ciddi 

uzamalara neden olabilir ki bu da dolaylı olarak buzağı kaybı 

olarak değerlendirilmelidir. Buzağılar doğumla birlikte her türlü 

mikrobiyal hastalığa maruz kalabilirler ve bu dönemde hastalıklara 

karşı koruyacak en önemli unsur ağız sütü (kolostrumla) birlikte 

aldıkları pasif bağışıklık olacaktır. Şayet buzağılar doğum sonrası 

çok hızlı bir şekilde yeterli düzeyde kolostrum alamazlar ise 

hastalıklarla baş edebilmeleri güçleşecektir. Yine buzağılara  
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verilen sıvı gıdaların ısısı son derece önemlidir. Özellikle kış 

aylarında buzağılara verilen sıvı gıdalar uygun ısılarda verilmediği 

takdirde beyaz ishale neden olarak ölümlerine sebebiyet verebilir.  

Buzağıların sağlığı açısından buzağı kulübeleri son derece 

önemlidir. Kuru yelere alışma evresinde, yemliklerde kalan 

yemlerin de buzağı ölümlerine yol açabileceği akılda tutulmalıdır. 

Sonuç olarak, sağlıklı bir buzağının sektöre kazandırılabilmesi için 

anne bakımından tutun, buzağıya verilen gıdalar ve gıdaların 

verildiği yemliklere kadar özen gösterilmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Besleme, buzağı kaybı, kolostrum 
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Gebelik Sürecinde ve Sonrası Anne ve Yavrunun Bakımı 

 

İbrahim Mert POLAT1 

 

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji 

Anabilim Dalı, Kırıkkale 

 

İneklerde verimlilik kabiliyeti, ineğin sağlıklı olması ve 

fertilitesi ile açıklanmaktadır. Fertilitenin oluşması ve sürdürülmesi 

için de çiftlik yönetimi, bakım, besleme, iklim gibi çevresel faktörler 

oldukça etkilidir. İneklerin en önemli verimi olan süt üretimi, 

buzağılamayı takiben başlar ve inekten maksimum verim 

alınabilmesi için yılda bir doğum yapması hedeflenmektedir. 

Hedeflenen fertilite parametrelerine ulaşabilmek için de annenin iyi 

beslenmesi, vücut kondisyonunun korunması (3.25-3.75), 

yavrunun iyi gelişmesi, doğumun sağlıklı olarak şekillenebilmesi, 

doğan yavrunun çevreye uyumu, bağışıklık sisteminin gelişimi ve 

doğum sonrası annede en kısa zamanda üreme aktivitelerinin 

tekrar başlaması sağlanmalıdır. Bu sürecin ilk adımı ise gebe düve 

ve erişkin ineklerin ayrı beslenmesi, erişkin ineklerde kuru 

dönemin yönetimi, gebe düve ve ineklerin serbest dolaşabileceği 

alanların oluşturulması, gebelerin her türlü travmalardan 

korunması, doğuma yakın dönemde bol altlıklı ve kolay 

temizlenebilen bölmelere alınması, doğum sürecinin stressiz 

geçirmesi gerekir. Doğumun güç ya da normal gerçekleşmesi 

postpartum dönemde fertiliteyi ve buzağı sağlığını doğrudan 

etkiler. Ayrıca, doğum sonrası dönemde hem anne sağlığını hem 

de fertiliteyi olumsuz etkileyebilecek metabolik hastalıkların 

gözlemi iyi yapılmalıdır. Doğum sonrası yavru da en az anne kadar  
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gözlemlenmeli; doğmasal anomaliler, vital fonksiyonları, emme 

refleksi ve beslenme kabiliyeti takip edilmelidir. 

 

Anahtar kelimeler: İnek, gebelik, yeni doğan, fertilite 
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Buzağı Hastalıklarında Koruyucu Önlemler 

 

Ahmet Kürşat AZKUR 

 

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, 

Kırıkkale 

 

Besi, süt ve damızlık için kullanılan sığırların hayvan 

sahibinin kontrolü dışında istemsiz olarak ölmesi veya 

hastalanması önemli ekonomik kayıplara ve hayvan refahının 

bozulmasına yol açar. Bu derleme ile hayvan sağlığı ve refahını 

bozan etkenler gebelik esnasında, gebelik sırası ve gebelik 

sonrası olarak ele alınmıştır. Gebelik sırasında atığa (aborta) yol 

açan enfeksiyöz etkenlerin neler olduğu ve oranları hakkında bilgi 

verilmiştir. Oluşan abort vakalarının %30-46’sının enfeksiyöz 

etkenlere bağlı olarak geliştiği yapılan çalışmalarla ortaya 

konulmuştur. Aborta neden olan enfeksiyöz etkenler arasında 

Neospora caninum, Bovine Viral Diarrhea (BVD), Infectious 

Bovine Rhinotracheitis (IBR, Bovine Herpesvirus 1), Leptospira 

interrogans, Brucellosis, Mikotik abort (Mycotic Abortion), 

Tritrichomonas foetus, Campylobacter fetus venerealis, 

Toksoplazma gondii, Chlamydia abortus, Ureaplasma diversu, 

Mavi dil virüsü, Bovine Herpes Virüs-4, Schmallenberg virüs 

sayılabilir. Buzağıların hastalıklardan korunmasında, kolostrum ile 

beslenmesi ve bu sayede maternal antikorların yavruya geçmesi 

ile sağlanan pasif bağışıklık oldukça önemlidir. Maternal antikorlar 

ile sağlanan bağışık buzağıyı pek çok enfeksiyöz etkene karşı 

korumaktadır. Maternal antikorların varlığı, buzağı aşılama  
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programlarının düzenlenmesinde de önem arz etmektedir.  Yeni 

doğan buzağılardaki en büyük risklerden birisi de ishallerdir. Yeni  

doğan buzağı ishallerinde ağırlıklı olarak Norovirüsler, 

Rotavirüsler, Torovirüs, Coronavirüsler, Schmallenberg virüs, 

Escherichia coli, Cryptosporidium parvum ve Giardia intestinalis 

gibi etkenlerin rol oynadığı olduğu bilinmektedir. Bu ishal 

etkenlerine yönelik aşılamaların ülkede sirküle olan suşlara 

yönelik olması özellikle viral etkenler bakımından oldukça 

önemlidir. Buzağı hastalıklarına karşı koruyucu önemler için temel 

biyogüvenlik önlemleri ve ortak strateji uygulanmasının yanı sıra, 

her bir hastalık için farklı koruma ve kontrol stratejilerinin 

geliştirilmesi de zorunludur. Hastalıklar ile mücadele de kontrol 

ve/veya eradikasyon programının oluşturulması, hastalıkların 

durumunun izlenmesi (monitoring ve survelliance), gerekli 

önlemlerin belirlenmesi (prevention), aşılama, kontrol ve testlere 

bağlı olarak sürüden ayırma gibi önlemler buzağıların 

hastalıklardan korunmasında önemlidir. Sonuç olarak buzağıların 

hastalıktan korunmasında, hayvan sahiplerinin bilinçlendirilmesi, 

hastalıklara neden olan etkenlerin doğru tespiti, kolostrum, 

biyogüvenlik, aşılamalar ve veteriner hekimlerin oynadığı rolün 

önemi büyüktür.  

 

Anahtar kelimeler: Abort, buzağı ölümü, enfeksiyöz etkenler, 

kolostrum, aşı, biyogüvenlik 
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Buzağı İshalleri ve Korunma Yöntemleri 

 

Mehmet ŞAHAL1 Ebubekir CEYLAN1 Osman Safa TERZİ1 Erdal 

KARA1 

 
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim 

Dalı, Ankara 

 

Yeni doğan buzağı ishalleri bütün dünyada yaygın olarak 

gözlemlenir, süt hayvancılığı ve besicilik yapılan işletmelerde ilk 2-

3 haftalık dönemde önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 

Mortalite oranı gelişmiş Avrupa ülkelerinde %10-15 arasında 

değişmekle birlikte, iyi işletmelerde bu oranın altında, çok iyi 

işletmelerde ise % 5 olmaktadır. Bu kayıplar işletmeden işletmeye 

farklı oranlarda ortaya çıkarak, %50’ye varan daha şiddetli kayıplar 

söz konusu olabileceği gibi, kayıp oranı % 1-2 olan işletmelerde 

bulunabilir. Hastalığın problem olduğu çiftliklerde buzağıların 

%100’ü hastalığa yakalanabilir. Ekonomik kayıplar; ölüm olayları 

yanında, tedavi ve profilaksi için yapılan masraflar, buzağılarda 

daha sonra ortaya çıkan gelişme geriliği ve hayvanların değerinin 

altında satılmasından kaynaklanmaktadır. İşletmelerin çoğunda 

uygun güncel tedavi ve koruyucu aşı uygulamalarına rağmen ishal 

olayı; tüm ülkelerde ya hiç veya yeterli düzeyde başarılı bir 

çözüme kavuşturulamamıştır. Buzağılarda ekonomik kayıplar 

kısa-orta ve uzun vadede olmak üzere ayrılabilir.  

Buzağı kayıplarının % 80’i işletmeye özel yönetim 

problemlerinden kaynaklanmaktadır. Buzağıların hastalıklardan  
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korunması; annelerin aşılanması, dikkatli kolostrum yönetimi ve 

efektif dezenfeksiyon stratejileri ile sağlanabilir. 

Buzağılarda ishale yol açan  enfeksiyöz ajanlar; virus, bakteri 

ve protozoonlar olarak 3 büyük grupta toplanır. Buzağı dışkılarında 

çoğunlukla enterotoksik E.coli (ETEC) ve enteropatojen E.coli 

bulunmuştur.Ayrıca diğer etkenlerle birlikte veya tek başına 

kriptosporidium türleri buzağılarda ishal oluşumunda önemli rol 

oynamaktadır. 

İshalli buzağılarda ölüm olayları ilginç bir şekilde, doğrudan 

dehidrasyon nedeniyle değil; dehidrasyonun sebep olduğu, 

asidemi, üremi ve hiperkalemi sonucu meydana gelmektedir  

 

Anahtar Kelimeler: Buzağı, ishal, klinik bulgular, korunma 
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Veteriner İlaçları ve İlaçtan Kaynaklanan Sorunlar 

Ender YARSAN 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji 

Anabilim Dalı, Ankara 

 

Veteriner Hekimlikte kullanılan ilaçlar; hayvan sağlığı ve 

yetiştiriciliğinde farklı amaçlarla uygulama alanı bulurlar. Bunlar;  

1. Hastalıkların Sağaltımı ve Önlenmesi 

2. Davranışların Değiştirilmesi 

3. Gelişmenin Hızlandırılması 

4. Verimin Artırılması  

5. Gıda Kalitesinin İyileştirilmesi 

Bu ifade edilen amaçları karşılayacak şekilde kullanılan ilaçlar, 

hedef niteliğindeki canlılarda iki yönlü etki oluştururlar. Yararlı 

etkiler ve zararlı etkiler şeklinde. Yararlı etkiler olarak; hastalıklar 

iyileşebilir, hafifleyebilir; hastalıklarda koruyucu/önleyici etki 

oluşabilir ya da gelişmenin hızlanması, verimin artması, gıda 

kalitesinin iyileşmesi sağlanabilir. Diğer taraftan zararlı etkiler 

olarak ise şunlar ifade edilebilir; 

 Doku ve organlarda hasar,  

 Bağışıklık sisteminin baskılanması/uyarılması, 

 Dirençli suşlar (bakteri, parazit gibi), 

 Gıdalarda kalıntı riski. 

Klinikte ilaç kullanan veya reçeteyi düzenleyen veteriner 

hekimlerin 2 önemli sorumluluğu vardır; Etkin Tedavi ve Gıda 

Güvenliği.  
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Hayvansal kökenli gıdalardaki ilaç kalıntıları; insan sağlığı; 

ülke ekonomisi ve uluslar arası boyutu yönüyle önemlidir. Özellikle 

gıda değeri olanlarda olmak üzere, hayvanlarda ilaç kullanımı söz 

konusu olduğu sürece, et, süt, yumurta, bal gibi gıdalarda ilaç 

kalıntılarının bulunması güncelliğini koruyacaktır. Bu durumda, 

veteriner hekimliği ilaçlarının hayvanlarda bilinçli ve kontrollü 

kullanımı ile hayvansal gıda maddelerinin ilaç kalıntılarıyla 

kirlenme tehlikesi ve boyutu en aza indirilebilir.  

Bir diğer önemli sorun da mikroorganizmalarda ilaca karşı 

gelişen Direnç durumudur. Antibiyotiklere dirençli bakterilerden 

kaynaklanacak şekilde AB ülkelerinde her yıl en az 25 bin insanda 

ölüm vakası görülmektedir. ABD'de ise bu sayının CDC (The 

Centers for Disease Control and Prevention) kayıtlarına göre en 

az 23 bin olduğu bildirilmektedir. Yine bu konuda ileriye dönük 

yapılan bir Raporda “Eğer önlem alınmazsa antibiyotik dirençli 

bakterilerden ileri gelen hastalıklardan dolayı 2050 yılına kadar 10 

milyon insanın öleceği” ifade edilmiştir. Antibiyotiklere dirençli 

bakteriler bir yandan kendisine önceden etkili ilaçların etkinliğini ve 

sağaltımın yararlılığını azaltırken, bir yandan da hayvandan 

hayvana veya hayvandan insana geçen hastalıkların 

yaygınlaşmasına yol açarlar. Bu yönden konu, halk sağlığı 

bakımından da çok önemlidir.  

 

Anahtar kelimeler: İlaç, olumsuzluk, veteriner 
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Hekimlikte Sektörel İş Birliği ve Hayvancılığa Katkısı 

Aşkın YAŞAR 

Selcuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Hekimliği Tarihi ve 
Deontoloji, Konya 

Köken olarak Latince “secare, sectum” sözcüğünden gelen 

ve “kesme, bölme” anlamına gelen sektör kelimesine Türkçe 

literatürde farklı anlamlar yüklenmiştir. Genel olarak bir 

ekonominin ortak özellikler taşıyan alt bölümlerini ifade etmekle 

birlikte, özel ve kamu sektörü ya da faaliyetlerin iç ve dış 

piyasalara yönelik oluşumuna göre yurt içi veya dış ticaret sektörü 

gibi ayrımlar yapılmaktadır. Veteriner hekimlikte kamu ve özel 

sektör gibi genel ayrımın yanı sıra, hizmet edilen alanlara göre 

gıda, yem ve ilaç sektörü gibi sınıflandırmalarla karşılaşılmaktadır.  

Kişi tek başına kaldığında kendi kapasitesi ve yeteneği kadar 

verimli olur. Bir arada çalışan kişi sayısı arttıkça, toplam kapasite 

ve toplam yetenek genişliği de katlanarak artar. Kişi/kurumlar arası 

işbirliği sağlandığında kişi bireysel olarak başarılamayanı güç 

birliği ile başarır ya da hedeflenene daha kolay şekilde ulaşırlar. 

Doğada bu şekilde verimliliği ve kapasite kullanımını en iyi şekilde 

sağlayan, toplam yeteneği en geniş alana yayan yüksek verimli 

ekipler vardır. Tümleşik iletişim teknolojileri ve işbirliği çözümleri 

bir arada kullanıldığında şirketlerin doğru hedeflere kısa sürelerde 

ulaşmaları ve kalıcı olmaları da sağlanabilmektedir.   

Hayvancılık sektörünün karmaşık ve çok faktörlü sorunları, 

ilaç, gıda ve yem sektörünün paydaşlarının büyük ölçekte Türkiye 

genelinde, küçük ölçekte ise iller bazında işbirliğini sağlayacak 

“Hayvancılık Platformlarında” çözülebilir. Hayvancılık alanının 

paydaşları (üretici birlikleri, Odalar, kooperatifler ile kamu  
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sektörünün konuyla ilgili kuruluşları) ile oluşturlacak hayvancılık 

platformlarının kurulması ve Devlet adına sistemi yönetecek bir 

bürokrat/lar yönetiminde yılda 4/6 kez bölgesel değerlendirmeler 

yaparak sorunların yerinde ve zamanında belirlenerek çözüme 

kavuşturulması, politik açıdan çözüm üretilmesi konusunda 

siyasilere konunun rapor edilmesi, bölgelerin katma değer 

üretecek süreçleri hayata geçirmesinde önemli gelişmeler 

sağlanabilir. 

Veteriner hekimler istihdam alanları ve ortaya koydukları 

hizmetler gereği sektörün katalizörü olarak, hayvancılığın 

gelişmesine ve ilerlemesine bu güne kadar büyük katkılar 

sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedirler. Ancak sektör 

içerisinde farklı mesleklerin  yer alması ve en önemlisi sektörde 

veteriner hekimlerin etki alanlarının AB standartlarının ötesinde 

daraltılmış olması, sektörün veteriner hekimlerden yeterince 

yararlanmasını engellemektedir. Bu tablo veteriner hekimin 

hayvancılığa katkısında bir engel olarak değerlendirilebilir.  

Veteriner hekimliğinde hayvan ve halk sağlığı açısından 

tarladan sofraya/çatala hayvansal gıda üretim zincirinde hizmet 

verdiği sektörel tüm paydaşlar noktasında sağlanacak işbirliği ile 

hayvancılığının sorunlarının çözümünde önemli adımlar atılacağı 

açıktır. Bu tebliğde genel olarak veteriner hekimlerin sektörel 

işbirliğindeki rolü ve dolayısı ile hayvancılığa katkısı 

değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Hayvancılık, sektör, sektörel iş birliği, 

veteriner hekimliği 
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Doğum Sonrası Problemler ve Mastitis 

 

Hayrettin Çetin1   Eyyüp Hakan Uçar1 

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve 

Jinekoloji Anabilim Dalı, Aydın 
 

Ekonomik bir süt inekçiliğinde ilk hedef yılda bir yavru elde 

etmektir. Bu hedefi elde etmek için ineğin doğum sonrası dönemi 

(puerperal dönem) sorunsuz geçirerek en kısa sürede (doğum 

sonrası 80-100 gün) tekrar gebe kalması gerekmektedir. Bu 

dönemde görülen problemler doğum gebe kalma aralığını 

uzatmakta, işletmede meydana getirdiği maddi kayıp yanı sıra 

daha doğmadan buzağı kayıplarına neden olmaktadır.  

Doğum sonrası görülen, doğum ve gebe kalma aralığını 

etkileyen sorunların değerlendirilmesi için ineğin doğum öncesi 

süreçten itibaren takip edilmesi ve uygun bakım beslenme ve 

yönetim stratejilerinin izlenmesi gerekmektedir. Ancak, geçiş 

dönemi (transition period) olarak adlandırılan doğum öncesi ve 

sonrasını kapsayan dönem en kritik kısımdır. Doğum öncesi 3 

haftalık süreç ile doğum sonrası 3 haftalık süreç olarak bilinen bu 

geçiş döneminin kapsamı son yıllarda biraz daha genişletilerek; 

kuru dönem (Doğum öncesi 60 gün) ve doğum sonrası 30 günlük 

süreç olarak ele alınmaktadır. Bu 90 günlük süreç, ineklerde 

metabolik, hormonal, fizyolojik, immünolojik değişiklikler ile besin 

madde ihtiyaç değişikliklerinin olduğu stresli bir süreçtir. Bu 

sürecin iyi yönetilmesi bazı postpartum sorunlarla 

karşılaşılmaması açısından oldukça önemlidir.   
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Süt inekçiliğinde ikinci hedef “yüksek süt verimi” dir. Genetik 

kapasite olarak yüksek süt verimine sahip ineklerde bu kapasiteyi 

elde edebilmek için yeterli besin ihtiyacı karşılanması 

gerekmektedir. Yüksek protein içeren diyetler ile süt verimi 

desteklenirken reprodüktif performansta düşüşler meydana 

gelmektedir. Ayrıca gebe kalamama veya embriyonik kayıplara 

neden olmaktadır. Süt verimi ile ilgili diğer bir konu, yüksek süt 

veriminden ziyade meme bezinde oluşan enfeksiyon sonucu süt 

üretiminde meydana gelen bozuklukların (kolostrogenezis, 

laktogenezis) yine fertilite üzerine olumsuz etkileridir. Doğum 

sonrası meydana gelen mastitis sonucu süt üretimindeki aksaklık 

buzağının sağlığını olumsuz etkilemekte, oluşturduğu ekonomik 

kayıp ile birlikte diğer bir buzağı kaybı nedeni olmaktadır. 

Bu derlemede, geçiş döneminin, özellikle doğum sonrası 

döneminde doğum-gebe kalma aralığını etkileyen sorunlar ve 

mastitisin fertilite üzerine etkileri, bu problemlerin oluşturdukları 

ekonomik kayıplar ve alınması gereken önlemler ile ilgili bilgi 

paylaşılması amaçlanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Doğum, mastisitis, problemler 
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Beslenmenin Döl Verimine Etkisi 

Mehmet BAŞALAN1 

 

1Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve 

Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale 

 

 Çiftlik hayvanlarında yavru verimi gıda üretiminden sonra 

değerlendirilmesine karşın sürdürülebilir hayvancılık üzerine 

dolaylı etkisi sebebiyle önem taşımaktadır. Beslenme hemen 

hemen tüm vücut sistemlerini etkilemektedir ve bu etki üreme 

performansı üzerine oldukça fazladır. Her yıl bir buzağı elde etmek 

ve bu buzağının sağlıklı bir şekilde büyümesi ve üremesi için 

ineğin doğum yaptıktan sonra fötüsun oluşumu, gelişimi ve 

problemsiz bir doğum için annenin yeterli ve dengeli beslenmesi 

gerekmektedir. Yüksek süt verimi isteği sebebiyle negatif enerji 

balansı üzerine derin etki östrus siklusunun oluşmamasına, 

düzensiz olmasına veya gecikmesine sebep olmaktadır. Enerji ve 

protein gibi makro besin maddeleri yanında bir epitelizasyon süreci 

olan oogenez üzerine mineral ve vitaminlerin etkisi de araştırmalar 

sonucunda ortaya konmuştur. Annenin hormonal yapısı ve 

enfeksiyöz etkenlerle mücadele için kullandığı bağışıklık sistemi 

de geçiş dönemi dediğimiz doğum öncesi ve sonrası dönemde 

besleme uygulamaları ile artırılıp azaltılabilmektedir. Embriyonun 

olgunlaşıp gelişeceği uterus ortamının ve besin madde 

geçişlerinin dengeli beslenme ile sağlanacağı ve dolayısı ile erken 

embriyonik ölümler ile atıkların önlenebileceği ortaya konmuştur. 

Anne karnındaki fötusun gelişimi parabolik seyretmekte ve 

gebeliğin son trimesterinde doğum ağırlığının yaklaşık %70’ini 

kazanmaktadır. Bu dönem kuruya çıkarma ve kuru dönemi  
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kapsadığından üreticiler yem ve dolayısı ile besin madde kısıtları 

yapmakta bu da artan besin madde ihtiyacını karşılamakta 

yetersiz kalmaktadır. Beslenmenin buzağının doğum ağırlığı 

üzerine etkisi gözlenmekte ve doğum ağırlığı ile buzağının yaşama 

gücü arasında olumlu etki ortaya konmaktadır. İneklerin iki 

buzağılama arasındaki değişik fizyolojik dönemlerine uygun 

beslenmemesi süt humması veya doğum felci, yavru zarlarının 

atılamaması, uterus ve meme enfeksiyonları ile anöstrus ve 

ketozis gibi üreme performansını etkileyen metabolik problemlere 

yol açmaktadır. Güç doğumun sebeplerinden birisi de doğuma 

yakın dönemde özellikle kalsiyum ve enerji gibi kas hareketlerini 

etkileyen besin maddelerinin eksikliğidir.  Besin maddelerinin 

dengelenmesi yanısıra yemlerin fiziksel formları ve sunum 

yöntemleri de üreme performansını etkilemektedir. Sonuç olarak 

buzağı kayıplarını en aza indirmek, ineklerin sağlıklı bir şekilde döl 

verimlerini temin etmek, yaşamları boyunca reprodüktif 

problemlerden dolayı sürüden ayıklanmalarının önüne geçmek ve 

laktasyon sayılarını-yani ürettikleri buzağı sayısını-artırmak yeterli 

ve dengeli beslenmeleri ile mümkün olabilecektir.  

 

Anahtar kelimeler: Buzağı kayıpları, beslenme, döl verimi, 

hastalık, metabolizma 
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Sığırlarda Görülen Kalıtsal Hastalıklar ve Buzağı 

Kayıplarındaki Rolleri 

Bengi Çınar Kul1  M. Yenal Akkurt1 
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı, 

Ankara 

 

 Evcil sığıra (Bos taurus) ait fosil kayıtlarına göre, sığırlarda 

evciltmenin günümüzden 10.000-10.500 yıl önce başlamasına 

rağmen son 200-300 yılda hız kazanan ıslah çalışmaları sonucu 

bugün Dünya üzerinde 800’den fazla sığır ırkı bulunmaktadır. Islah 

çalışmaları etkisiyle şekillenen genetik çeşitlilikteki azalma ve 

homozigot bireylerin artışı, genetik hastalıkların da artmasına 

neden olmuştur. Genetik hastalıklar, canlıların genomunda 

meydana gelen ve protein sentezinin eksik, fazla ya da hatalı 

gerçekleşmesine neden olan kusurlardır. Bu kusurların belirli 

modeller ile sonraki nesillere aktarıldığı durumlar kalıtsal hastalık 

olarak isimlendirilmektedir. OMIA veri tabanına göre 2017 yılı 

itibariyle sığırlarda, Mendel kalıtımı gösteren, mutasyon düzeyinde 

tanımlanmış 124 adet kalıtsal hastalık/kusur bulunmaktadır. 

Bunlardan 21’i embriyonik ölüme neden olurken, kalanlar ise ya 

doğumdan kısa bir süre sonra ölümle sonuçlanır ya da sebep 

oldukları metabolik bozukluklarla ciddi verim kayıplarına neden 

olurlar. Genetik hastalıkların büyük bir çoğunluğu ırka özgüdür ve 

çekiniktir, yani taşıyıcılar nedeniyle populasyonda saklı kalırlar. 

Türkiye’de yaygın olarak; Holstein, Jersey, Simmental, Montofon, 

Angus, Brangus, Hereford ve Charolais kültür ırklarının ve 

melezlerinin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu ırklarda sıklıkla 

rastlanan kalıtsal hastalıklar ise başlıca BLAD, DUMPS, CVM, 

Weaver Sendromu, Brachyspina, Factor-XI, Spinal Muskular  
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Atrofi, Arachnomelia, Citrullinaemia, Arthrogryposis Multiplex, 

Neuropatic Hydrocephalus, Contractural Arachnodactyly, 

Syndactylism ve Spastik Sendrom’dur. Kalıtsal hastalıkların 

taranmasında sıklıkla PCR ve PCR-RFLP gibi metotlar 

kullanılmakta olup gelişen teknoloji ile birlikte hem kantitatif 

karakterlerle ilişkilendirilmiş binlerce SNP’nin hem de sık görülen 

kalıtsal hastalıkların aynı anda taranmasını sağlayan mikrodizge 

tabanlı metotlar kullanılır hale gelmiş hatta bazı ülkelerde genetik 

temelli buzağı kayıpları ciddi oranda azaltılmıştır. Ancak özellikle 

performans, döl verimi, buzağı yaşama gücü gibi bilgiler sağlayan 

bu genomik seleksiyon araçlarının geliştirilmesinde kullanılan 

ırkların Dünya’da sıklıkla yetiştiriciliği yapılan kültür ırklarından 

(Angus, Holstein, Jersey, Limousin, Angus, Simmental) seçilmesi 

yerli sığır ırklarının araştırma ve geliştirilmesini önemli ölçüde 

kısıtlamaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Buzağı kayıpları, embriyonik ölüm, genomik 

seleksiyon, kalıtsal hastalık 
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Buzağı Hastalıkları Profilaksisine Yönelik Çalışmalar 

Zeki ARAS 

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji AD 

Kampüs Aksaray 

zekiaras@hotmail.com 

*Bu proje KOP İdaresi Başkanlığınca 2017-1310 proje numarası 

ile desteklenmektedir. 

 

Buzağı hastalıkları ve ölümleri, sığır yetiştiriciliği yapılan 

tüm işletmelerde önemli sağlık sorunlarından birisi olup ciddi 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Milli Tarım Projesi 

kapsamında açıklanan 2016 yılı verilerine göre ülkemizde 6 milyon 

buzağı doğmuş ve bunların 900.000’i (%15’i) buzağı döneminde 

ölmüştür. Aynı yıl 550 bin adet kasaplık hayvanın yurtdışından 

ithal edildiği göz önünde bulundurulduğunda, ölen her iki 

buzağıdan birisi hayatta kalabilseydi yurtdışına bağımlılığımız 

ortadan kalkmış olacaktı. 

Aksaray ilindeki küçük, orta ve büyük ölçekli süt sığırcılığı 

işletmelerinin çoğunluğu yeni yatırımlar ile hem modernize 

olmaktadırlar hem de hayvan sayılarını arttırmaktadırlar. Fakat, bu 

işletmelerin çoğunluğunun karşılaştığı en büyük sağlık 

sorunlarından birisi buzağı hastalıkları ve ölümleridir. Bu konuda, 

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesine başvuran işletmeler 

incelediğinde buzağı ölümlerinin %23’lere çıktığı görüldü. İşletme 

Veteriner Hekimlerinin kayıtları ile Fakültemizin kayıtları beraber 

değerlendirildiğinde Aksaray genelinde buzağı ölüm oranının 

Türkiye ortalamasının üstünde olduğu tespit edildi. Üniversitemize 

bu sorun ile başvuran işletmelerdeki hayvanlara gerekli tetkikler ve  
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incelemeler yapıldığında, işletmelerin hijyene çok dikkat 

etmedikleri, anneleri aşılamadıkları, ağız sütünü buzağılara 

yeterince vermedikleri, bazılarında buzağı ünitelerinin olmadığı, 

tedavide yanlış antibiyotik kullandıkları, koruyucu amaçla 

hiperimmün serum kullanmadıkları gibi sonuçlara ulaşıldı. Bu 

durumlar düzeltildiğinde ve özellikle kurudaki inekler bölgede 

buzağı ölümüne sebep olan etkenler yönünden aşılandığında 

hastalanan buzağı sayısı ile buzağı ölüm sayılarında ciddi oranda 

bir düşüş olduğu görüldü.  

 

Anahtar kelimeler: Buzağı hastalıkları, pnömoni, aşılama 
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Buzağı Hastalıklarından Korunmada Aşılama Stratejileri  

Hasan Hüseyin Hadimli  

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı, Konya 

 

Bu çalışmada, buzağılarda hastalık ve ölüm oluşturan 

enfeksiyöz etkenler ve oluşturdukları hastalıkların önlenmesi 

açısından yapılan uygulamalar irdelenmiştir. Süt inekçiliği 

işletmelerinde optimal düzeyde süt verimini gerçekleştirmek ve 

yılda bir kez sağlıklı buzağı elde etmek amaçlanmaktadır. Bir 

işletmede buzağı kayıplarının oranı %’5 kadar normal kabul 

edilirken, ülkemizde 2016 yılında gerçekleşen buzağı kayıpları 

neredeyse %20 seviyelerinde açıklanmıştır. Buzağı kayıpların 

sebepleri; genetik bozukluklar, embriyonal ölümler, doğuma bağlı 

ölümler, neonatal ve postnatal buzağı ölümleridir. Ayrıca, süt 

ineklerinde aborta sebep olan hastalıklar nedeniyle gözlenen 

kayıplarda buzağı ölümlerine dahil edilmelidir. Bununla birlikte, en 

yüksek oranda ölüm kayıpları neonatal dönemde görülmekte ve 

enfeksiyöz hastalıklar nedeniyle gerçekleşmektedir. Buzağılar, 

agamaglobulenemik olarak doğdukları için ve hayatlarının ilk 

günlerinde immün sistemleri yeterince şekillenmediğinden dolayı 

hastalık yapan mikroorganizmalara karşı savunmasız durumdadır. 

Bu nedenle, buzağıları korumak amaçlı olarak annelerinde 

maternal bağışıklığın oluşturulması ve başarılı bir şekilde maternal 

bağışıklığın buzağılara aktarılması gerekmektedir. Bunun yanı 

sıra, doğum esnasında süt ineğinin ve özellikle buzağının 

bulunduğu yerin hijyeninin sağlanması da buzağı ölümlerinin 

azaltılması ve önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Diğer bir 

durum ise bir aylıktan büyük buzağı veya danalarda hastalık  
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etkenlerine karşı bağışıklığın şekillendirilmesidir. Buzağı immün 

sistemi yeterince geliştiği zaman, sürü sağlığı programı dahilinde 

aşılama programları oluşturulmalı ve çeşitli hastalıklara karşı 

buzağılar periyodik şekilde aşılanmalıdır. Sürü içerisindeki süt 

ineklerinde gözlenen ve buzağı kayıplarına sebep olan 

hastalıkların doğru teşhisi, buzağı ölümlerinin azaltılması ve 

önlenmesinde uygun ve yeterli çözüm önerileri ve alternatiflerinin 

alınmasına veya gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır.  

 

Anahtar Kelime; Buzağı, hastalık, aşılama, sürü sağlığı 
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Buzağı Solunum Sistemi Hastalıkları 

Vehbi GÜNEŞ1 

 
1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 

Dalı, Kayseri 

 

Buzağıların solunum sistemi hastalıkları özellikle sütten 

kesilme döneminden sonra görülen buzağı kayıplarının önemli 

nedenlerindendir. Yenidoğan buzağılarda en yaygın görülen 

solunum sistemi hastalıkları; postnatal hipoksi-hyperkapni 

pulmonar hipertansiyon, aspirasyon pnömonisi, bakteriyel ve viral 

pnömonilerdir. Solunum problemleri kompleks bir hastalık olup, 

çoğunlukla viral, bakteriyel ve paraziter hastalıkları içerir. 

Genellikle hastalığın ortaya çıkışında stres, primer viral bir 

enfeksiyon, ortamdaki yüksek toz ve/veya toksin seviyelerinin 

teneffüs edilmesinin etkili olduğu ortaya konulmuştur. Hastalığın 

erken dönemde teşhis edilmesi genellikle zordur. Daha çok 

yetiştiricilik yönünden önem taşımakta ve enfeksiyon sonrası 

kondisyon kaybı, büyümede gerileme, pneumoni ve sekonder 

enfeksiyonlar nedeniyle ağır ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. Hastalığa yol açan bakteriyel etkenler; Pasteurella 

haemolytica, Pasteurella multocida, Pneumococ, Streptococ, 

Haemophilus somnus, Mycoplasmalar, Clamydialar, 

Cornyebacterium’dur. Viral etkenler; Parainfluenza 3 virusu, 

Respiratory Syncytial virus, IBR virusu, Adenoviruslar, BVD 

(Bovine Viral Diarrhea) virusu, Herpesviruslar, Enteroviruslar, 

Parvoviruslar, Reoviruslar, Rhinoviruslar’dır. Paraziter nedenler 

içerisinde Dictyocaulus türleri sayılabilir. Klinik belirtiler 

buzağılarda depresyon, iştahsızlık, donuk gözler, ateş, kafanın  
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düşmesi, halsizlik, nazal akıntı, ishal, hızlı ve yüzeysel solunum, 

öksürük ve ani ölümdür. Tedavide Antibiyotik uygulaması, 

Antiinflamatuvar, Ekspektoran ve Mukolitikler ile destekleyici 

uygulamalar yapılabilir. Doğumdan kısa bir süre sonra yeterli 

kolostrumun temin edilmesi, çevre ve barınma şartların 

düzenlenmesi ve aşılamalar korunmada etkili tedbirlerdir. 

 

Anahtar kelimeler: Buzağı, hastalık, solunum sistemi 
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Neonatal İshalli Buzağılarda Sıvı Sağaltımı 

 

Buğrahan Bekir YAĞCI1 

 

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 

Dalı, Kırıkkale 

 

İshalle ilişkili buzağı ölümlerinin azaltılmasında en önemli 

faktörlerden birisi uygun sıvı tedavisinin uygulanmasıdır. Sıvı 

sağaltımının yetersiz olduğu durumlarda neonatal buzağı 

ishallerinde kullanılan antibakteriyel, antiparaziter veya motilite 

düzenleyiciler ile yapılacak tedaviler, çoğu zaman etkisiz 

kalabilmekte ve buzağı kaybı ile sonuçlanmaktadır. Ancak sıvı 

sağaltımı sanıldığı kadar masum bir uygulama değildir. Dispne, 

taşipne, taşikardi gibi klinik bulguların şekillendiği overhidrasyona 

bağlı akciğer ödemi gelişimi yanı sıra hipotermi gibi yanlış veya 

aşırı sıvı verilmesine bağlı komplikasyonların oranı sanılandan 

fazladır. İshalli buzağılarda uygulanacak olan ideal bir sıvı 

tedavisinde; şekillenmiş olan metabolik değişiklikler dikkatlice 

yorumlanarak dehidrasyonun ortadan kaldırılması, elektrolit ve 

asit-baz dengesizliğinin giderilmesi, günlük gereksinimlerin 

karşılanması gerekmektedir. Bu amaçla hangi sıvının verileceği, 

ne kadar miktarda ve hangi yolla verilmesi gerektiğinin 

belirlenmesi, tedavide hayati önem arz etmektedir. Bu durumda 

öncelikle verilmesi gereken karar oral veya parenteral sıvı 

tedavilerinden hangisinin endike olduğunun saptanmasıdır. Doğru 

sıvı tedavisi için bazı formüller geliştirilmiş olup bunun için de 

gerekli bazı parametrelerin belirlenmesi amacıyla imkanlar 

dahilinde laboratuvar verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Laboratuvar  
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imkanının kısıtlı olduğu saha şartlarında ise dehidrasyonun, 

elektrolit ve asit-baz dengesizliğinin şiddetinin belirlenmesi için 

gerekli olan bu parametreler hakkında hekime fikir verebilecek 

bazı klinik bulgularla da elde edilebilir ve ilgili formulasyonlar da 

kullanılarak ideal sıvı tedavisi uygulanabilir. Burada dikkat 

edilmesi gereken diğer bir önemli konu da idame uygulamalar için 

mutlaka hasta yeniden değerlendirmeye alınarak gerekli 

hesaplamalar her uygulama için ayrı ayrı yapılarak verilmesi 

gerektiğidir. Doğru yapılan sıvı tedavisi hekimin başarısını 

artırarak ishale bağlı şekillenen neonatal buzağı kayıplarını 

asgariye indirecektir.  

 

 Anahtar kelimeler: Buzağı, ishal, sıvı sağaltımı 
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Buzağılarda Sahada Nekropsi ve Patolojik Tanı Teknikleri 

Oğuz KUL 

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 

Kırıkkale 

  

 Ülkemizde sığır yetiştiriciliği, yapısı gereği kırsal 

işletmelerde yoğun olarak yapılmakta ve buzağıların bakım, 

beslenme ve sağlık koşulları geleneksel yöntemlerle 

sağlanmaktadır. Giderek sayıları artan entegre işletmelerde ise 

çok daha fazla sayıda damızlık hayvan barındırılmakta, modern ve 

kontrollü koşullarda buzağı yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Bununla 

birlikte, modern ve kırsal işletmelerdeki buzağı kayıplarının 

nedenleri farklılık göstermekle birlikte, ölüm oranları arasında 

büyük farklılıklar bulunduğunu söylemek zordur. Buzağı 

kayıplarında etiyolojik nedenlerin açıklanabilmesi için, coğrafi 

bölge, işletme büyüklüğü, yerli-ithal hayvan, yaş ve ırk gibi 

epidemiyolojik bilgilerin hepsinin birlikte değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Buzağı ölümlerimde erken dönemde teşhis; hem 

tedavi edici hem de önleyici hekimlik açısından en önemli konudur. 

Nekropsi, bir yandan erken teşhis için eşsiz bilgiler sunarken, bir 

yandan da ileri laboratuvar incelemeleri için numune toplanmasına 

imkan verir. Ölen bir buzağının saha koşullarında yapılan 

nekropsisi ve makroskobik muayenede; organ ve sistemlerde 

ölüm öncesinde oluşan patolojik değişiklikler gözlenerek olası 

hastalık ve ölüm nedenleri hakkında bilgi edinilir. Ancak, yalnız 

nekropsi bulguları, ölüm nedeninin ortaya konulması için çoğu 

zaman yeterli değildir ve kesin tanı için mutlaka bölge 

laboratuvarlarına örnek gönderilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla  
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nekropsi, laboratuvara örnek gönderilmeden önce yapılan ve olası 

ölüm nedenleri hakkında bilgi edinilen bir uygulama olarak 

tanımlanmalıdır. Patoloji laboratuvarlarında; hastalıkların etiyolojik 

ve kesin tanısına yönelik mikroskobik patolojik, immunopatolojik 

ve moleküler testler gerçekleştirilir. Bu testlerde, çıplak gözle 

görülemeyen, ancak etkilenen dokulardaki değişikliklerin ortaya 

konulması mümkün olur ve kesin tanı amacıyla yapılacak etiyolojik 

testlere karar verilir. Günümüzde, patoloji laboratuvarlarına ulaşan 

taze ve  formol tespiti doku örneklerinde; immunopatolojik ve 

moleküler teknikler yardımıyla 200’den fazla enfeksiyöz ve 

metabolik hastalığın tanısı oldukça kısa sürelerde 

gerçekleştirilebilmektedir. Kısaca, buzağılarda ölüm nedeninin 

ortaya konulabilmesi için; gözlenen klinik bulguların, nekropside 

elde edilen makroskobik bulgularla birlikte değerlendirilmesi ve 

etiyolojik tanı amacıyla bölge laboratuvarlarına doğru örneklerin 

gönderilmesi, bütün bir patolojik inceleme için en doğru yaklaşım 

olacaktır. 
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