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Özet: Süt sığırı işletmelerinde kar oranını azaltan ve ulusal ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen birçok faktörler mevcuttur. 
Bu faktörlerden mastitis, en önemli sürü sağlığı problemi olarak bilinmektedir. Toplam bakteri (TB) ve somatik hücre sayısı 
(SHS), meme sağlığı ve sütün kalitesini belirlemede güvenilir bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Normal şartlar altında sağlıklı 
bir inekten elde edilen sütteki SHS, 200x103 hücre/ml altında olmalıdır. Dünya genelinde ve Türkiye’de süt kontrolleri, süt 
soğutma tankından alınan süt örnekleri ile yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre SHS’nın artışından 
kaynaklanan süt verim kaybı %5-25 arasında, meme sağlığı problemlerinin sürü bazında oranı ise %21.2-34.5 arasında 
değişmektedir. Sonuç olarak; SHS’nın belirlenmesi, sağlıklı ve kaliteli çiğ süt üretimi ile süt sığırı işletmelerinde sürü yönetimi 
hakkında önemli bilgiler vermektedir. Çiftlik yönetiminde, SHS’nın belirlenmesiyle subklinik mastitisin ön aşamaları tespit 
edilebilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Süt sığırı işletmesi, biyogüvenlik, ekonomik analiz, toplam bakteri ve somatik hücre sayısı 

Evaluation an Economic of Total Bacteria and Somatic Cell Count in Dairy Cattle Farms 

Abstract: In dairy cattle enterprises there are many factors reducing the rate of profit, there by negatively affecting the 
national economy. Mastitis is known as the most important health problem in herds. TB and SCC are used as reliable 
measures for determining the quality of the milk and udder health. Under normal conditions the SCC in milk obtained from 
a healthy cow, should not exceed 200x103 cells/ml. Milk controls are generally made worldwide with milk samples taken 
from the bulk-tank samples. Studies have shown that loss of milk yield resulted from increased SCC ranged between 5-25% 
while udder health problems ranged between 21.2-34.5%. As a result, determining the SCC provides important information 
about herd management in dairy cattle enterprises with healthy and quality raw milk production. In Farm management is 
subclinical mastitis can be determined by the SCC determined preliminary stages. 
Keywords: Dairy cattle enterprise, biosecurity, economic analyse, total bacteria and somatic cell count 

Giriş 
Süt sığırı işletmelerinin genel amacı, yılda bir 

buzağı almak ve 305 gün boyunca verimli bir 
şekilde kaliteli süt elde etmektir. Süt sığırlarından 
ekonomik ömrü boyunca elde edilen sütün sağlıklı 
ve kaliteli olması, süt miktarı, sütteki yağ ve protein 
değerleri, TB ve SHS gibi ölçütleri yetiştiricinin 
değerlendirmeye alması, ekonomik açıdan çok 
büyük öneme sahiptir. SHS, meme sağlığının ve 
üretilen sütün kalitesinin değerlendirilmesinde 
kullanılan bir ölçüt olmakla birlikte, süt fiyatının 
belirlenmesinde ve üreticiye prim sağlanmasında 
etkili bir faktördür (Lievaart ve ark., 2007; 
Raubertas ve Shook 1982; Shook, 1989). Gelişmiş 
ülkelerde süt endüstrisi işletmelerine gelen çiğ 
sütlerin SHS’nın belirlenmesi zorunlu hale getirilmiş 
ve süt endüstrisinde işlenecek sütler için 
standartlar oluşturulmuştur. Bu standartlar 
arasında TB ve SHS, ölçülmesi gereken kriterler 
olarak yerini almıştır. Standartlara uymayan 
işletmeye, ürettiği sütün kalitesine göre prim veya 
ceza verilmekte, sınır aşımı daha fazla olduğunda 
ise   süt   alımı   reddedilmektedir.   Türkiye’de  de  

işlenecek inek sütlerinin SHS yönünden Türk Gıda 
Kodeksi ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun ilgili 
tebliğlerindeki standartlara uygun olup olmadığının 
tespiti önem taşımaktadır (Anonim, 2000; Blowey 
ve Edmondson, 2000). 

Memenin salgı dokusundan süte geçen epitel 
hücreler ile meme dokusundaki enfeksiyona karşı 
kandan süte geçen akyuvarlar, somatik hücre 
olarak isimlendirilir. Somatik hücrelerin büyük 
kısmı makrofaj, nötrofil ve lökositlerden 
oluşmaktadır (Harmon, 1994). Somatik hücrelerin 
sayımı, genelde mikroskop vasıtasıyla 
yapılmaktadır. Ancak bu sayım, hassasiyet 
gerektiren bir iş olduğundan sağlıklı sonuçlar almak 
için son yıllarda elektronik cihazlar geliştirilmiştir. 
Somatik hücre ölçüm cihazı, işletmelerden 
laboratuarlara kadar her aşamada hızlı sonuç ve 
uygun maliyet ile kalite kontrol yapılmasını 
sağlayan bir cihazdır. Bu cihaz, viskozite ölçüm 
prensibine dayanmaktadır. Bu alandaki teknolojik 
gelişmeler sayesinde, alınan süt örnekleri 20-60 sn 
gibi kısa bir sürede sayılarak SHS belirlenmektedir  
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(Anonim, 2015a; Harmon, 1994). Süt sığırı 
işletmelerinde aylık süt kontrolleri yapılarak TB ve 
SHS tespit edilebilmektedir. Süt kontrolleri; her bir 
meme başından alınan süt örnekleri, bir ineğe ait 
sütün toplandığı kovadan alınan süt örnekleri ve 
işletmenin süt soğutma tankından alınan süt 
örnekleri ile yapılabilmektedir (IDF, 1997). 

Sütteki TB ve SHS’nın Artışına Neden Olan 
Kaynaklar: Sütteki TB ve SHS’nın artışına neden 
olan birçok faktörler mevcuttur. Bunlar; 
biyogüvenlik kurallarının uygulama yetersizliği, 
beslenme, laktasyon dönemi, mevsim, sağım sayısı, 
ineğin kızgınlıkta olması, işletme kapasitesi, sağım 
hijyeni ve yönetimi, ahırın yerleşim planı, ahır ve 
durak zemini vb. faktörlerdir. Bununla beraber 
laktasyonun ilk ve kuru döneme yakın son 
günlerinde, yaşı ilerlemiş, bağışıklık sistemi 
zayıflamış, meme yapısı sarkık, meme başı açık 
yapıda olan ineklerde, sağımdan hemen sonra 
ineklerin yatmaları halinde, mevsim 
değişimlerindeki sıcaklık farkında ve sıcaklık 
stresinde SHS artış göstermektedir. Ayrıca arızalı 
makine ile sağım yapmak, sağım makinelerinin, süt 
soğutma tanklarının ve ekipmanlarının temizliğinin 
gecikmesi de TB ve SHS’nın artışına neden 
olmaktadır (Barkema ve ark. 1999; Blowey ve 
Edmondson, 2000; Larson, 1995). 

Biyogüvenlik Kurallarını Uygulama Yetersizliği: 
Ekonomik açıdan önem taşıyan ve süt sığırı 
işletmelerinde tatbik edilmesi gereken 
biyogüvenlik kuralları şunlardır: Sağlıklı yaşam 
koşullarının sağlanması, hastalık etkenlerinin uzak 
tutulması, hijyen, bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesi ve bilgili, tecrübeli, güvenilir 
personelin sağlanmasıdır (Mundan ve Memiş, 
2011). İşletmelerdeki SHS’nın artışı ile karakterize 
olan subklinik mastitisi önleyerek tedavi 
masraflarını gidermek, ancak ″biyogüvenlik 
kurallarının tatbiki″ ile mümkün olmaktadır. 

Sağlıklı ve Kaliteli Çiğ Süt Üretim Yetersizliği: Süt 
sığırı işletmelerinde biyogüvenlik tedbirlerin 
alınması, TB ve SHS’nın artışının engellenmesi ve 
dolayısıyla klinik ve subklinik mastitisin önlenmesi 
″sağlıklı ve kaliteli çiğ süt üretim programı″ ile 
başlar. Sütteki TB ve SHS artıkça sütün raf ömrü 
kısalır. Buna bağlı olarak sütün kalitesi ve miktarı 
düşer (Harmon, 1994). Süt sığırı işletmelerinde süt 
kalitesine gereken önemin verilmesi, denetimler ile 
ceza ve prim uygulanmalarının tatbiki, hayvancılık 
politikalarında başarı şansının artacağının bir 
göstergesidir. 

Süt üretiminde kantite ile beraber kalite 
kriterleri ön plandadır. Günümüz süt sığırı 
işletmelerinde başarının göstergesi, sadece üretilen 

sütün miktarı değil, aynı zamanda üretilen sütün 
″çiğ süt kalite kriterleri″ne sahip olması gerekir. Çiğ 
süt kalite kriterlerini belirlemek için sütte kalite 
tespiti önem arz eder. Bir sütün sağlıklı ve kaliteli 
olabilmesi, TB ve SHS’nın belirli standartlarda 
olmasına, antibiyotik kalıntısı başta olmak üzere 
kimyasal kalıntılar içermemesine, tadı ve 
kokusunda herhangi bir bozukluk olmamasına 
bağlıdır. Yani sütün kalitesi; kimyasal yapısına, 
temizliğine, kokusuna, TB ve SHS’na bağlı olarak 
değişim göstermektedir. Hayvancılığı gelişmiş 
ülkelerde, üretimden satışa kadar her aşamanın 
detaylı bir şekilde kalite kontrol programları ile 
denetimi yapıldıktan sonra kayıt altına alınan sütler 
satışa sunulmaktadır (Allison 1985; Harmon 1994). 

Bazı araştırmacılar çeşitli ülkelerde yaptıkları 
çalışmalar sonucunda süt sığırı işletmelerinde 
toplam ekonomik kaybın büyük bir kısmının 
subklinik mastitisten kaynaklandığını, dünyanın her 
yerinde mastitisten dolayı milyonlarca dolar zarar 
ettiklerini bildirmektedirler (Blosser, 1977; Booth, 
1989; Harmon, 1994; Howard ve ark. 1991; Janzen 
1970; Jones ve ark. 1984; Tsenkova ve ark. 2001). 
Bu nedenlerden dolayı, hayvancılığı gelişmiş 
ülkelerde TB ve SHS’nın belirlenmesi kabul görmüş 
bir yöntemdir. 

İneklerde meme sağlığı ile SHS arasında bir 
korelasyon vardır. Subklinik mastitisin 
oluşumundan önce sütteki SHS artmaktadır. 
SHS’nın normal sınırlardan daha yüksek düzeyde 
olması, meme bezlerinde oluşan enfeksiyonun 
özellikle subklinik mastitisin bir göstergesidir. 
İneklerde subklinik mastitis, görsel olarak direk 
teşhis edilemez. Subklinik mastitisli meme, 
tamamen sağlıklı görülmesine rağmen beklenen 
süt miktarının azalması ve SHS’ndaki artış ile 
kendini belli eder. Subklinik mastitis, gelişmiş 
ülkelerde elektronik sayaçlar kullanılarak indirekt 
yöntemlerle teşhis edilebilmektedir. Sağlıklı ve 
kaliteli bir sütte SHS, 200x103 hücre/ml’nin altında 
olması gerekir. SHS’nın 200x103 hücre/ml üzerinde 
olması anormal olarak kabul edilir ve subklinik 
mastitisin bir göstergesi olarak değerlendirilir 
(Harmon, 2001). 

AB süt hijyeni yönetmeliğine göre, çiğ ve ısıl 
işlem görmüş sütlerde SHS’nın 1 mililitrede 
400x103'den, süt ürünlerinde ise 500x103'den fazla 
olmaması gerekmektedir. Fazla olması durumunda 
sütlerin insan gıdası olarak kullanılması 
yasaklanmıştır. AB Komisyonu 1662/2006 nolu 
tebliğinde çiğ sütte SHS’nın ayda en az 1 örnek 
alınarak 3 aylık periyotlarda, belirlenen değerin 
geometrik ortalamasının 400x103 hücre/ml’den az 
olması istenmektedir (Anonim, 1992; Harmon, 
2001; Tsenkova et al., 2001). Türk Gıda Kodeksi çiğ 
süt ve ısıl işlem görmüş sütler tebliğine göre, ısıl 
işlem görmüş içme sütü, süt ürünleri ve süt bazlı 
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ürünlerin üretiminde kullanılacak çiğ sütün ml' 
sinde 100x103 hücreden az TB ve 500x103 
hücreden az SHS’nın bulunması zorunlu kılınmıştır 
(Anonim, 2000). Larson (1995), ABD’nin 
eyaletlerinden biri olan Lowa’da yaptığı çalışmada 
insan tüketiminde kullanılması için SHS’nın 750x103 
hücre/ml altında olması gerektiğini bildirmektedir. 

İneklerde Mastitis Görülme Oranı: Mastitisin 
görülme sıklığı, genellikle laktasyonun ilk aylarında 
ve kuru dönem başlangıcındadır. Süt verimi yüksek 
ineklerde memelerin daha büyük ve geniş olması, 
yere yakın ve travmalara karşı daha hassas 
olmasından dolayı mastitisin görülme sıklığı 
artmaktadır. Seykora ve Mcdaniel (1985)’in yaptığı 
çalışmada meme başlarının yerden yüksekliği ile 
SHS arasında negatif bir korelasyon tespit ederek, 
büyük, sarkık, gevşek, sallantılı ve yere yakın meme 
başlarının mastitise karşı daha duyarlı oldukları 
bildirmektedirler. Dolayısıyla meme tip puantajı, 
süt sığırı işletmelerinde önemli bir seçim kriteri 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Hollanda’da küçük, orta ve büyük kapasiteli 38 
farklı süt sığırı işletmesinde yapılan araştırma 
sonuçlarına göre, ineklerin %32’sinin mastitisli 
olduğu bildirilmiştir (Rougoor ve ark., 1999). 
Fransa’da bir süt sığırı işletmesinde yapılan 
çalışmada, ineklerin %29’unda mastitis teşhis 
edilmiştir (Longo ve ark., 2001). Busato ve ark. 
(2000), yaptıkları çalışmada subklinik mastitis 
görülme oranı laktasyon döneminin 7-100.günler 
arasında %21.2, 101-305.günler arasında %34.5 
olarak bildirmektedirler. Pösö ve Mäntysaari 
(1996)’nin yaptıkları çalışmanın sonuçlarına göre 
meme sağlığı problemlerinin sürü bazındaki oranını 
%34.8 olarak bildirmektedirler. 

SHS’nın Artışından Kaynaklanan Ekonomik 
Kayıplar: Hastalıklar, ekonomik açıdan 
değerlendirildiğinde işletme gelirini azaltan bir 
unsurdur. SHS’nın artışına neden olan mastitis, 
bugün dünyada süt sığırı işletmelerinde en büyük 
problemlerden biri olan, en yaygın olarak görülen 
ve en fazla ekonomik kayba neden olan bir 
hastalıktır. SHS’nın artışından kaynaklanan 
ekonomik kayıpların süt sığırı işletmelerine olan 
etkilerini inceleyen çalışmalar mevcuttur (Booth, 
1989; Halasa ve ark., 2007; Heringstad et al. 2000; 
Janzen, 1970; Kleinschroth ve ark, 1986). Bu 
çalışmalardan derlenen bilgilere göre günümüzde 
SHS’nın artışından kaynaklanan ekonomik kayıplar 
şunlardır: 

a) Süt veriminde kayıp,
b) Çiğ süt kalitesindeki azalmaya bağlı olarak

süt satış fiyatının düşmesi, 
c) Sağlıklı ve kaliteli süt üretiminden alınan

primden mahrum kalınması, 

d) Veteriner-sağlık giderleri,
e) Tedavi uygulanan ineğe ait sütün belli bir

süre (5-7 gün) satışa sunulamaması yani sütün 
atılması, 

f) Sağımda işgücü ihtiyacının artması,
g) Bir litre çiğ sütün maliyetinin artması,
h) Verimi yüksek ineklerin işletmeden

çıkarılması, 
ı) Sürü yenileme masraflarının artması, 
i) Gelecekte risk faktörlerinin artmasıdır.
Bunlarla birlikte klinik ve subklinik mastitisin 

sürü içinde diğer ineklere bulaşma ihtimali de göz 
önüne alınırsa, ekonomik kayıplar çok daha önemli 
boyutlara ulaşacaktır. 

Süt Verim Kaybına Bağlı Ekonomik Analizler: 
Araştırmacılar, süt verim kayıpları üzerinde 
çalışmışlardır (Raubertas ve Shook,1982; Jones ve 
ark. 1984). SHS’nda 200x103 hücre/ml üzerine her 
100x103 hücre/ml’lik artış, süt veriminde %2.5’luk 
bir kayba neden olmaktadır (Keown, 1987). Mc 
Donald (1979), sadece bir lobu enfekte olan bir 
memeye sahip ineğin yıllık süt verim kaybının 770 
kg olduğunu bildirmektedir. Schepers ve Dijkhuizen 
(1991), mastitisten kaynaklanan süt verim kaybının 
inek başına 267-1277 kg arasında olacağını 
bildirmektedirler. Hortet ve Seegers (1998), 
SHS’nın 1 ünite artışında meydana gelen süt verim 
kaybı günlük ortalama 1.53 kg olarak tahmin 
edildiğini belirtmişlerdir. Mastitisli ineklerde 
laktasyon boyunca süt verim kaybının inek başına 
aylık 40-60 kg arasında, yıllık 350-750kg arasında 
değişebileceğini, bu kaybın toplam süt veriminin 
%10 ve daha yukarısına tekabül ettiğini 
bildirmektedirler. Ayrıca üç meme başında 
enfeksiyon bulunan ve tedaviye cevap veren 
ineklerde 2. ve 3. laktasyonlarda 350 kg süt 
kaybının olabileceğini vurgulamaktadırlar. Atasever 
ve Erdem (2009), Türkiye’de Holştayn ineklerde 
1999-2009 yılları arasında yaptıkları çalışmada süt 
verim kaybına bağlı ekonomik kaybın her inek için 
217.8 dolar olduğunu bildirmişlerdir. Tunus’ta 21 
işletmede yapılan araştırmada, inek başına yıllık 
524 kg süt verim kaybı olduğu tahmin edilmiştir 
(Mtaallah ve ark., 2002). Seykora ve Mc Daniel 
(1985), ABD’de her yıl inek başına 386 kg süt verim 
kaybının olduğunu bildirmektedirler. 

Kossaibati ve Esslemont (1997), işletmenin 
toplam ekonomik kaybı içerisinde veteriner-sağlık 
giderleri en yüksek (%34) orana sahip olup, bunu 
süt verimindeki azalmanın (%27) takip ettiğini ifade 
etmişlerdir. Aynı araştırmacılar bir defa mastitise 
yakalanmış ineğin, sütün kalite ve kantitesinin 
azalmasıyla meydana gelecek ekonomik kaybın 
yıllar boyu devam edeceğini bildirmektedirler. 
Nielsen (1994), Danimarka’da mastitisten 
kaynaklanan yıllık ekonomik kaybın %58-68 
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oranında süt veriminde azalma ve %12-25 oranında 
atılan sütler ile veteriner-sağlık giderlerinden 
oluştuğunu ifade etmiştir. Bartlett ve ark. (1990), 
ilk laktasyondaki ineklerin sütünde artan SHS ile 
günde 0.92 kg, ikinci ve daha ileri laktasyonda olan 
ineklerin süt veriminde 1.52 kg kayıp olacağını, 
sürü bazında bu kayıp ortalama olarak 1.17 kg/gün 
olduğunu bildirmektedir. Süt tankından alınan bir 
örnekte SHS 1000x103 hücre/ml olan bir sürüde 
enfekte meme lobu oranı %32, süt kaybı ise 
%18’dir. SHS 500x103 hücre/ml ölçüldüğünde sütte 
%7.5 oranında bir azalma söz konusu olacaktır. 
Dolayısıyla SHS’nın artışı, 25 kg süt veren bir inekte 
günlük 2.0 kg süt kaybına, 30 kg süt veren bir 
inekte 5.4 kg süt kaybına neden olacaktır (Anonim, 

2015b). SHS 800x103 hücre/ml olarak belirlenen bir 
ineğin süt veriminde %15 bir azalma söz 
konusudur. Bu da günlük 30 kg süt veren bir ineğin 
4.5 kg daha az süt vermesi demektir (Hortet ve 
Seegers, 1998). 

Çiğ sütün mililitresinde SHS’nın 400x103 hücre 
olması halinde inek başına günlük süt kaybı 1.2 
litre, 500x103 hücreye yükselmesi halinde günlük 
süt kaybı 3.3 litre, 1500x103 hücreye yükselmesi 
halinde inek başına günlük süt kaybı 14.6 litre 
olmaktadır. SHS 5000x103 hücre/ml’ye ulaştığında 
%30'a kadar süt verim kaybı meydana gelmektedir 
(Anonim, 2007). SHS ile günlük süt verim kaybı 
arasındaki ilişki ve subkilink mastitisin görülme 
düzeyi Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Somatik Hücre Sayısı ile süt verim kaybı arasındaki ilişki (Wattiaux, 2005). 
SHS (hücre/ml) Günlük Süt Verim Kaybı(%) Subklinik Mastitis 

<200x103 0-5 Görülmez 
201x103 – 500x103 6-9 Düşük 

501x103 – 1000x103 10-18 Yaygın 

>1000x103 19-29 Salgın 

İneklerin Ayıklama Oranına Bağlı Ekonomik 
Analizler: Mastitis, sürüde ayıklama oranını artırır 
ve ayıklanan ineklerin yerine, yeni düve ve 
ineklerin getirilmesi yani sürü yenileme oldukça 
pahalıya mal olmaktadır (Frisch, 1982; Mundan ve 
Karabulut, 2008). Süt sığırı işletmelerinde ineklerin 
ayıklama oranının %15’ini mastitisin oluşturduğu 
ifade edilmektedir (Alpan ve Aksoy, 2012). Hortet 
ve Seegers (1998), zorunlu ayıklama nedeniyle 
oluşacak yıllık ekonomik kaybın %5-24 oranının 
mastitisten kaynaklandığını bildirmektedirler. 
Finlandiya, Norveç ve İsveç’te mastitis nedeniyle 
ayıklanan ineklerin oranları sırasıyla %35, %19 ve 
%22’dir. Finlandiya’da bu oran, meme sağlığı 
problemlerinin en önemli problem olduğunu 
göstermektedir (Shook, 1989). Wolfova ve ark., 
(2006) kayıtların düzenli olarak tutulduğu süt sığırı 
işletmelerinde hastalıkların tedavileri için harcanan 
toplam masrafın %38-46’sının mastitise ayrıldığını 
ifade etmişlerdir. Yine aynı araştırmacılar her klinik 
mastitis vakası için inek başına yıllık süt verim 
kaybı, veteriner-sağlık giderleri ve işçilik 
giderlerinin 62.6-80.1 sterlin arasında olduğunu 
bildirmektedirler. Semacan (2001), klinik mastitise 
bağlı yıllık süt veriminin azalmasından kaynaklanan 
maliyeti her bir inek için 55 dolar, tedavi süresince 
dökülen sütün maliyetini 35 dolar, bu hastalıktan 
dolayı yapılan fazladan işgücü maliyetini 3 dolar ve 
veteriner-sağlık giderlerini 14 dolar olarak 
bildirmektedir. Hortet ve Seegers (1998)’e göre, 
mastitisli hayvanın laktasyon boyunca sütteki yağ 
kaybı 3-22 kg arasında değişmekte ve bu miktar 
toplam yağ veriminin %1.5-7.5’ini oluşturmaktadır. 

Süt verim kaybı ile birlikte, laktasyon boyunca inek 
başına 0-15 kg arasında süt protein kaybı 
gerçekleşmektedir. Jasper (1982) ABD’de, mastitis 
sebebiyle her yıl inek başına 182 dolar ve toplamda 
2 milyar dolar zarar olduğunu bildirilmişlerdir. 
İngiltere’de mastitisin işletmelere maliyeti inek 
başına 80-208 sterlin arasında değişmektedir. 
İneğin damızlıktan çıkarılması veya ölümü ile 
meydana gelen ekonomik kaybın 2214 sterlin 
olduğu ifade edilmiştir (Kossaibati ve Esslemont, 
1997). Fransa’da süt sığırı işletmelerinde yapılan bir 
çalışmada, mastitis tedavisinde veteriner-sağlık 
giderleri için inek başına yıllık 148-218 dolar 
arasında harcama yapıldığı bildirilmiştir (Longo ve 
ark., 2001). Mungube ve ark. (2005), inek başına 
süt veriminde yıllık ekonomik kaybın 29.1-66.6 
dolar arasında gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. 
Nebraska’da mastitisten kaynaklanan ekonomik 
kayıp, bir inek için yıllık ortalama 200 dolar 
civarında olup, ülke çapında toplam kayıp ise 20 
milyon dolar civarındadır (Keown, 1987). 
Mastitisten kaynaklanan ekonomik kayıpların 
ABD’de inek başına yılda 125-185 dolar, ülke 
düzeyinde ise toplam kaybın yaklaşık 2 milyar dolar 
olduğu bildirilmektedir (Seykora ve Mc Daniel, 
1985; Schroeder, 1997). İngiltere’de bu kaybın ise 
90 milyon sterlin olduğu tahmin edilmektedir 
(Booth, 1989). Seykora ve Mc Daniel (1985), 
ABD’de her yıl inek başına 1.97 dolar veteriner 
hekim masrafı, 3.86 dolar ilaç masrafı, 2.28 dolar 
işçilik masrafı, sütün fiyatındaki düşüşten dolayı 
5.72 dolar kaybedildiği ve toplam olarak 117.35 
dolar ekonomik kaybın olduğunu bildirmektedirler. 
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Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak, mastitis görülme sıklığı sürü 
bazında 1 ay içinde %2 oranını geçmemesi gerekir. 
Türkiye’de ineklerde mastitis görülme sıklığı, 
gelişmiş ülkelere nispeten daha yüksektir. Yapılan 
çalışmaların sonuçlarına göre meme sağlığı 
problemlerinin sürü içindeki oranı %21.2-34.8 
arasında değişmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde 
SHS düşük süt üretenlere ödüller verilmektedir. Bu 
ödüller, çiftçiyi TB ve SHS düşük süt üretmeye 
özendirmekte veya zorlamaktadır. Mastitise karşı 
dirençli inekler elde etmek için transjenik teknoloji 
üzerinde çalışıldığı ve bazı başarılar elde edildiği 
bildirilmektedir. SHS’nın kalıtım derecesi düşük 
(%10) olarak tahmin edildiğinden, daha çok çevre 
şartlarını iyileştirerek mastitis riski 
azaltılabilmektedir. Çiğ sütlerde SHS’nın 
düşürülmesi için immun sistemi güçlendirici 
besinler ve probiyotik içeren yemlerin kullanımı da 
söz konusudur. 

TB ve SHS’nın artışına neden olan kaynak 
tespit edilmeli ve bu kaynağa göre çözüm yolları 
bulunmaya çalışılmalıdır. Süt sığırı işletmelerinde 
sürünün subklinik mastitise yatkınlığının 
azaltılmasına büyük katkı sağlamak için; 

1) İşletmede biyogüvenlik kuralları tatbik
edilmelidir. 

2) Damızlık seçiminde ineklerde tip puantajı
da dikkate alınmalı, özellikle meme tip puantajı 
standartlarına uymayan ineklerin işletmeye 
alınmaması veya işletmede mevcut ise reforme 
edilmesi ekonomik açıdan daha avantajlı 
olmaktadır. 

3) Genetik olarak mastitise dirençli ineklerin
seleksiyonu ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. 

4) Sağım makinelerinin iç lastikleri 2500
sağımda veya her 6 ayda bir değiştirilmeli, yılda iki 
kez yetkili servisçe kontrol edilmeli, fonksiyon 
hataları varsa düzeltilmelidir. Süt filtreleri sağım 
sonrası mutlaka kontrol edilmelidir. 

5) Elde edilen süt, sağımdan sonra en geç iki
saat içerisinde süt soğutma tanklarına alınmalıdır. 

6) Sağım sonrası ineklere yem vermek
suretiyle yaklaşık 30 dakika kadar yatmasına izin 
verilmemelidir. Bu yöntemin mastitisi önleme 
açısından yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. 

7) Yetiştirici, kendi işletmesi için iyi bir mastitis
mücadele programı oluşturmalıdır. 

8) Yeni doğan buzağılar hemen buzağı
kulübelerine alınarak biberonla beslenmelidir. 

9) Üretilen sütler için periyodik olarak TB ve
SHS’nı belirleyebilecek süt analiz laboratuarları 
kurulmalı veya her işletmeye somatik hücre sayım 
cihazı alınarak ayda bir veya 3 ayda bir sayım 
yapılması zorunlu hale getirilmelidir. Bu işlem, 
zamanla   işletmedeki   ineklerin  devamlı  kontrol  

mekanizmasının sağlanmasını icap ettirir. Süt sığırı 
işletmelerinde rutin olarak yapılan TB ve SHS’nın 
belirlenmesiyle süt kayıpları önlenecek, veteriner-
sağlık giderleri azalacak, ekonomik kayıplar 
azalacak ve sonuçta üreticiye maddi avantaj 
sağlayacaktır. Bu kontrollerde sınırı aşan inekler 
sürüden ayrı bir yere alınarak, sütlerinin başka bir 
yerde toplanmasını sağlamak gerekmektedir. Bu 
inekler tedavi amaçlı olarak kuruya çıkarılmalı ya da 
sürüden ayıklanmalıdır. 
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