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Özet: Süt sığırı yetiştiriciliği yapan işletmelerde, önemli ekonomik kayıplardan bazıları buzağı ölümleri, hastalıkları ve 
güç doğumlardır. Bu sorunlarla karşılaşma oranının düşürülmesi hem buzağı kayıplarını hem de veteriner hekim mas-
raflarını azaltacak aynı zamanda işletmenin karlılığını da arttıracaktır. İyi bir sürü idaresi programının uygulanması ve 
gebe hayvanların düzenli olarak izlenmesi bu sorunlarla karşılaşma oranını düşürebilir. Doğuma yakın bir zamanda 
doğum için özel olarak ayrılmış bir bölmeye alınan hayvanların daha az stresli ve temiz bir ortamda doğum yapmaları 
sağlanmış olur. Ayrıca;  sürü dışına alınan gebe hayvanın daha rahat gözlemlenebilmesi sonucu, olası bir güç doğum-
da daha çabuk ve yerinde bir müdahale yapılması mümkün olur. Bu derlemede; süt sığırı yetiştiriciliğinde doğum loca-
ları ve önemi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğum locası, sürü idaresi, süt sığırı 
 

The Importance of Calving Pens in Dairy Herd Management 

Summary: Some important causes of financial losses on dairy farms are calf mortalities, diseases and dystocia.      
Reducing the incidence of such events will both decrease calf mortalities and veterinary care costs, and at the same 
time will increase dairy profits. Initiating an effective dairy herd management and a regular monitoring of pregnant  
animals might lower the incidence of such problems. Separating cows from the herd for calving in a special calving 
pen, especially during the last periods of pregnancy will allow them to calve in a less stressful and more sanitary        
environment. Besides, a more effective monitoring of pregnant cows kept away from the rest of the herd will enable a 
better and faster intervention in case of a likely dystocia. This review aims to give information about calving pens and 
their importance in breeding dairy cows. 
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Giriş 

Süt üretimi yapan hayvancılık işletmelerinde, sürü 
idaresinde ve döl veriminin kontrolünde görülen 
aksaklıklar, işletmelerde büyük maddi zararlara 
neden olmaktadır (1, 2, 11, 22, 25, 34). Örneğin 
fertilite bozuklukları ve sürünün diğer sağlık sorun-
larının hatalı yönetimi; hayvanların reforme edilme-
sinin ve ekonomik kayıpların en önemli nedenidir. 
Sürü yönetimi, son 50 yıl içerisinde gelişmiş bir 
faaliyet alanıdır. Öncelikle sürü üzerinde yapılan 
sağlık ve beslenme uygulamaları bireysel olmak-
tan çıkmış ve sürü bazında uygulanmaya başlan-
mıştır. Sürü idaresi, nonenfeksiyoz hastalıklar, 
klinik sorunlar ve beslenme üzerine odaklanmıştır 
(25). Süt üretimi; buzağı elde etme temeline otur-
muş bir süreçtir. Sürüde görülen herhangi bir rep-
roduktif sorun, üretimi doğrudan etkilemektedir. Bu 
nedenle, süt sığırcılığında buzağı kayıpları, verim-
ler açısından kritik bir öneme sahiptir. Yapılan bi-
limsel araştırmalar; buzağı kayıplarında güç do-
ğumların (35, 47) ve sürü idaresi programlarındaki 
hataların (4, 12) hastalıklar kadar etkin rol oynadı-

ğını ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar, ABD’de 
ölü buzağı doğumlarının yıllık 125 milyon dolar 
ekonomik kayba neden olduğunu ortaya koymuş-
tur. Bu ekonomik kayba ek olarak, buzağı verimiy-
le doğrudan ilişkili olan süt verimi de düşmekte, 
retensiyo sekundinarum, endometritis gibi birçok 
probleme yol açarak kayıpların daha da büyümesi-
ne yol açmaktadır.  

Bir işletmede, buzağı bakımında en kritik dönem 
postpartum ilk 24 saatlik süredir (17). Yeni doğan 
buzağıların bağışıklık sistemlerinin yeterince geliş-
memiş olması, mortalite oranlarının, postpartum ilk 
yedi günlük dönemde en yüksek düzeyde olması-
na neden olur. Buzağı ölümleri açısından, grup 
halinde barındırma, yetersiz kolostrum alınmasına 
bağlı immunoglobulin eksikliği gibi sürü idaresi ile 
doğrudan ilişkili birçok risk faktörü bulunmaktadır 
(33, 43, 45, 56).  

ABD’de 1685 sütçü işletmede yapılan bir araştır-
mada 47.057 doğum incelenmiştir (23). İncelenen 
bu sürülerde karşılaşılan 4.427 (%9.4) buzağı ölü-
münün; %4.4’ü neonatal ishallerden, %1.8’i solu-
num yolu enfeksiyonlarından, %0.2’si ortopedik 
sorunlar veya omfalitten, %0.2’si travmalara bağlı 
olarak ve %1.8’i diğer sebeplerden kaynaklanmış 
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olduğu belirlenmiştir. (19, 29). İmmun sistemi tam 
gelişmemiş olan buzağı için, doğduğu ortamın 
çevre şartlarının uygun olması, buzağının hayatta 
kalması için kritik önem taşımaktadır. İyi havalan-
dırılan, kuru bir zemine sahip temiz bir ortam, yeni 
doğmuş bir buzağı için idealdir. Buzağının sağlıklı 
bir şekilde bu dönemi geçirebilmesi için uygun 
miktarda kolostrum alması da şarttır. Kolostrum, 
içerdiği IgG gibi immunoglobulinler ile yeni doğan 
buzağıya pasif bağışıklık kazandırmaktadır (3).  

ABD’de yapılan araştırmalarda, ishallere bağlı 
görülen buzağı ölümlerinin nedenleri, sağlıksız 
çevre koşullarında doğum ve düşük kolostrum 
kalitesi olarak belirlenmiştir (30). Buzağı ölümleriy-
le barınma şartlarını ilk kez Hartman ilişkilendir-
miştir (18). Hartman, doğum localarında doğan ve 
bir süre buralarda bakım gören buzağılarda ölüm 
oranlarının daha düşük olduğunu saptamış ve bu-
nun nedenini buzağılarda görülen hastalıkların 
daha erken teşhis edilebilmesine bağlamıştır (3).  

İyi planlanmış bir sürü idaresi programı; buzağı 
kayıplarını optimize etmek ve buzağıların yaşam 
gücünü arttırmak üzerine kurulmalıdır. İşletme 
açısından, sürü idaresi programı ve ahırın dizaynı 
işletmenin olanaklarına ve gereksinimlerine göre 
hazırlanmalıdır. Başarılı bir sürü idaresi, iyi dizayn 
edilmiş barınaklar, çok iyi bir kayıt ve takip siste-
miyle gerçekleştirilebilir. 

Sütçü işletmelerde üretim; sağlıklı buzağı ve inek 
ile optimum düzeye çıkartılabilir. Başarılı bir buza-
ğılama süreci beklenen doğumdan çok önce baş-
lamalıdır. Buzağılamadan yaklaşık 60 gün önce 

inek kuruya çıkarılmalıdır. Kuruya ayrılan inekler, 
laktasyondaki ineklerden, metabolik ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla ayrı bir besleme programı-
na alınmalıdırlar (31). Örneğin bu dönemde potas-
yum alımının azaltılıp, anyonik tuzların rasyona 
eklenmesi ile hipokalsemilerin görülme sıklığı dü-
şürülebilir (32). Bu gibi farklı uygulamalar ancak; 
inekler farklı bölmelerde barındırılırlarsa sağlıklı bir 
şekilde uygulanabilir (45). Sürü büyüdükçe daha 
gelişmiş bakım programlarına gereksinim doğar. 
Özellikle; gebelik, kuru dönem, doğum gibi dönem-
lerde ve buzağıların sütten yeme geçiş dönemle-
rinde, sürü içerisinde özel gruplar oluşturulmalı ve 
bu gruplara özel bakım ve besleme programları 
uygulanmalıdır. Bir laktasyon döneminin kârlı ge-
çebilmesi için, yüksek miktarda üretim, düşük 
oranda metabolizma hastalığı sağlanmalıdır. Son 
yıllarda sütçü sürülerin yönetiminde odaklanılan en 
önemli amaç, süt üretiminin arttırılmasıdır. Ancak 
yalnızca bu çıktının yükselmesi için yapılan çalış-
malar, genetik seleksiyonlar, hazırlanan rasyonlar 
ve rasyonlara katılan katkı maddeleri, birçok sağlık 
problemine neden olmaktadır. Bu sağlık problem-
lerinin tümüne yakın kısmı peripartal dönemde 
oluşmaktadır (20).  

Bir işletmede tercih edilen sürü idaresi programı-
nın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için çiftliğin 
kurulumunun buna uygun olarak yapılması gerekli-
dir.  

Stone (41), yaptığı bir çalışmada özel bakım ve 
beslenme ihtiyaçları olan hayvan gruplarını tanım-
lamıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Özel bakım ve besleme gereksinimleri olan inek grupları  

Gruplar 

Orta kuru dönem (kuru dönemin 20-40.günleri) 

Kuru dönem sonu (doğumdan 20 gün önce) 

Post partum dönem (7 gün) 

Post partum dönem sonrası (doğumdan sonraki 2-4. haftalar arası) 

Topallık, laminitis gibi ayak sorunları olan inekler 

Mastitis olan inekler 

Karantina 

Reforme inekler 
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Buradan hareketle, buzağı kayıpları, buzağı hasta-
lıkları, güç doğumlar ve postpartum enfeksiyonlar 
göz önüne alındığında, doğumdan önce gebe 
ineklerin özel bölmelere (Doğum Locası) alınması 
önem taşımaktadır. 
 

Doğum Locası 

Doğum locaları, grup halinde hayvanların alındığı 
localar, bireysel localar ve kombine localar olmak 
üzere üç farklı şekilde planlanabilir. Grup modeli 
(Şekil 1), 6-10 baş doğum öncesi dönemdeki ine-
ğin beraber barındırıldığı modeldir. Bu model daha 
az iş gücü gerektirdiği için daha ekonomiktir. Daha 
çok, büyük sürülere sahip işletmelerde tercih edilir 
(6, 45). Bu tip loca kullanılan işletmelerde doğum 
sonrası buzağı ve inek hemen locadan uzaklaştırı-
lır (15). Bireysel modelde (Şekil 2) ise doğumdan 3 
hafta önce inek bu locaya alınır ve burada doğum 
yapar. Aynı anda birçok inek doğum yapacaksa 
birçok bireysel locaya ihtiyaç olacağından daha 
çok alana ve iş gücüne ihtiyaç doğar. Bu nedenle 
daha pahalı bir yöntemdir. Ancak hastalık bulaşma 
riski açısından en güvenilir yöntem budur (24, 45). 
Kombine modelde ise (Şekil 3), ineklerin beraber 
bulunduğu bir ortak alan ve bu alana açılan küçük 
bireysel bölmeler vardır (6).   
İsveç gibi hayvancılığın gelişmiş olduğu ülkelerde 
bulunan işletmelerde, son yıllarda grup modeline 
geçilmeye başlansa da, doğum locaları geleneksel 
olarak bireysel şekilde tasarlanmaktadır (36). 

Doğum Localarının Teknik Özellikleri  

a.  Bir hayvan için en az 3.7 x 3.7=13.7 m2 kapalı 
alana, 4x5=20m2 açık alana sahip olmalıdır.  

b.  Doğum locasının tabanı, beton, kil veya kum 
olabilir. Üzerinde de 15 cm kalınlığında organik 
altlık bulunmalıdır. Beton kolay temizlenebildiği 
için tercih edilmelidir.  

c.  Organik altlıklar yerine kauçuk altlık da kullanı-
labilir. Altlık materyali rahatlıkla kaldırılıp yerine 
yenisi konabilmelidir. Her doğumdan sonra alt-
lık mutlaka yenilenmelidir.  

d.  Doğum locasında sürekli taze su ve yem bulun-
malıdır. 

e.  Muayeneler için baş kilidi bulunmalıdır (7).  
f.  Açık alanda güneşli havalarda hayvanların al-

tında durabilecekleri gölgelikler bulunmalıdır.  
g.  Yakın bir yerde sürekli sıcak su bulunmalıdır.  
h.  Havalandırması düzgün olmalıdır (14).  
i.  Çiftlikte hayvanlardan sorumlu personelin, do-

ğum locasını ve locadaki hayvanları, sürekli 
izleyebilmesi amacıyla, loca açık bir şekilde 
personelin bulunduğu yerden görünüyor olmalı 
ve iyi ışıklandırılmalıdır (16). 

j.  Doğum localarının, çiftlik içinde stres yaratabi-
lecek tüm faktörlerden uzak dizayn edilmesi 
gerekir. Loca yakınlarında, sağım ünitesi, jene-
ratör gibi gürültü yapıcı birimler olmamalıdır 
(26). 

Her doğumdan sonra, altlık değiştirilmeli, zemin 
dezenfekte edilmelidir. Ortamın havalandırılması, 
amonyak ve hidrusülfid gazlarını, nemi ve mikror-
ganizmaları azaltarak daha sağlıklı buzağıların 
yetişmesini sağlar (28). 

Şekil 1. Grup modeli 

Şekil 2. Bireysel model 
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İşletmede hijyen kurallarına uyulmaması, özellikle 
doğum sırasında ve sonrasında, endometritis, re-
tensiyo sekundinarum ve buzağıda çeşitli olum-
suzlukların gelişmesine neden olur (9, 38). Oluşan 
bu gibi sorunlar, ilk tohumlama – gebe kalma oranı 
gibi işletme için önemli olan fertilite parametrelerini 
düşürür (5, 13).  

Hijyen kurallarına uymak özellikle yüksek sayıda 
hayvan içeren sürülerde büyük önem taşımaktadır. 
Kontak bulaşma riski çok yüksek olan kalabalık 
sürülerde buzağılarda oluşabilecek hastalıkların 
önüne geçmek amacıyla, inekler doğum zamanları 
yaklaştığında doğum localarına alınmalıdır (10).  

Süt sığırı yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıp-
lardan biri buzağı hastalıklarının neden olduğu 
kayıplardır. Bu kayıp hem buzağının kaybı hem de 
veteriner hekim masrafları olarak ortaya çıkmakta-
dır (37). Buzağı ölümlerinde, ishal ve solunum yolu 
hastalıkları en önemli nedenlerdir (44). Süt üretimi 
yapan işletmelerin başarısı ve kârlılığı, süt üretimi 
için gerekli üstün genetik özelliklere sahip yeni 
buzağılar üretebilmesine bağlıdır. Bu nedenle sürü 
idaresi programlarında buzağıların hastalıklara 
yakalanma oranları ve mortaliteleri düşürülmeye 
çalışmalıdır. Bu amaçla; en sık tercih edilen yön-
temlerden biri “doğum locası” kullanmaktır. Doğum 
locası, yeni doğan buzağıların erken dönemde 
çevresel ve sürüdeki diğer hayvanlardan bulaşa-

cak olan patojenlere maruz kalma derecesini azal-
tacaktır (40).  

Yapılan bir araştırmada, ineklerde 20.806 doğum 
incelenmiş ve gerçekleşen bu doğumların %5’inde 
buzağı ölümü şekillendiği belirlenmiştir. Gerçekle-
şen ölümlerin toplamına bakıldığında, ölümlerin %
55’inin ahırda doğan buzağılarda, %10’unun ise 
doğum locasında doğan buzağılarda gerçekleştiği 
saptanmıştır (Tablo 2) (3). Başka bir çalışmada ise 
(42), solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma 
açısından doğum localarının önemli olduğu vurgu-
lanmıştır (Tablo 2). 

Doğum locası ve buzağıların yakalandıkları hasta-
lıklar arasındaki ilişki birçok çalışmada ortaya kon-
muştur. Yirmi beş sürü üzerinde yapılan bir araştır-
mada, doğum locasında doğan buzağıların, sürü 
içerisinde doğanlara göre daha az ishale yakalan-
dıkları ortaya konulmuştur (8). 3.081 buzağıda 
yapılan diğer bir çalışmada, doğum locasında do-
ğan hayvanların solunum yolu enfeksiyonuna daha 
az oranda yakalandıkları ortaya konulmuştur (43). 
Waltner-Toews ve arkadaşları yaptıkları çalışma-
da, doğum locasında doğan buzağıların ölüm 
oranlarının, sürü içerisinde doğanlara oranla daha 
düşük olduğu bildirmişlerdir (46).  

Bu solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının 
oluşma riskinden dolayı, gebe düve ve inekler, 
hesaplanan doğum tarihinden yaklaşık 3 ay önce 
aşılanmalı (Rotavirus, Coronavirus, Clostridium 
perfringens tip C ve D toxoidi, E. coli) ve doğum-
dan yaklaşık üç hafta önce doğum locasına alın-
malıdır (37).  

Doğum locaları, hastalıklara erken dönemde maru-
ziyetin engellenmesinin yanında, buzağının anne-
siyle daha yakın ilişki kurabilmesini de sağlamak-
tadır. Bu durum doğum sonrası ilk saatlerde buza-
ğının annenin memesini daha rahatlıkla bulabilme-
sini ve daha fazla kolostrum alabilmesini sağla-
maktadır (36). Bu konu üzerinde yapılan bir çalış-
mada, grup modeli uygulanan doğum localarında 
doğan buzağıların, bireysel localarda doğan buza-
ğılara oranla, daha az serum immunoglobulin G 
düzeyine sahip oldukları ortaya konulmuştur  (27).   

Bireysel localar, buzağıların daha fazla kolostrum 
alabilmelerine olanak sağladığı için avantajlı iken, 
grup modeli başka konularda daha avantajlıdır. 
Örneğin; grup modelinde buzağılar daha çabuk 
sosyalleşir ve lokomotor sistemleri daha erken 
çalışmaya başlar (21). Ancak; hastalıkların bulaş-
ması ve mortalite oranları açısından bir karşılaştır-
ma yapılacak olursa, bireysel localar ile grup mo-
deli arasında, istatistiksel açıdan önemli bir fark 
saptanamamıştır (37) (Tablo 3). 

Şekil 3. Kombine model 
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Günümüzde bazı ülkelerde süt sığırı işletmelerine 
ruhsat verilirken doğum locası yapmaları ön şart 
olarak sunulmaktadır. Örneğin, İsveç’teki mevzua-
ta göre, bir süt sığırı işletmesinde her 30 baş inek 
için bir doğum locası yapılması 1993’ten beri yasal 
bir zorunluluktur (36).  

Birçok işletmede ve ekonomisinde hayvancılığın 
payı büyük olan bazı ülkelerde genel olarak; sürü 
idaresi programları uygulanırken, işletmelerde do-
ğum locaları kullanılmaktadır. Böylece, sağlıklı 
buzağı ve sağlıklı süt elde etme oranları yüksel-
mekte ve asıl amaç olan üretim artmaktadır.  

 

Sonuç 

Süt sığırı yetiştiriciliğinde doğum localarının kulla-
nımı ekonomik kayıpların önüne geçilmesi açısın-
dan oldukça önemlidir. 

Doğum locasında doğan buzağıların, Mycobacte-
rium avium subsp. Paratuberculosis, E. coli, Sal-
monella gibi patojenlerle karşılaşması gecikir (39).  

Birçok mastitis etkeni peripartum süreçte mastitise 
yol açarlar. Bu nedenle doğum locasının temizliği, 
zeminin dışkı ile kaplı olmaması meme sağlığı 
açısından da önemlidir (16).  

 

Doğum Yapma Yeri Mortalite (%) Korrelasyon 

Ahır    %55     0.30 

Doğum locası    %10    -0.22 

Tablo 2. Buzağı ölümleriyle, doğum yerleri arasındaki korelasyon (3) 

Tablo 3. Grup ve bireysel doğum locası modellerinin, yeni doğan buzağılarda hastalık ve mortalite oranları 
açısından karşılaştırılması (34) 

    
Bireysel 
Doğum 
Locası 

Grup Halinde İneklerin 
Bulunduğu Doğum             

Locası 

Serbest         
Sistem           

Ahırda Doğum 
p 

(Bascom, 
2002) 

n 
238 211 -   

İshal, n(%) 
78(33) 64(30) - 0.58 

Pneumoni, n(%) 
13(5) 14(7) - 0.60 

Ölüm*, n(%) 
4(2) 1(1) - - 

(Svensson 
ve ark., 
2006) 

n 
761 194 474 - 

Solunum yolu 
enfeksiyonu n(%) 38 (4.9) 16 (8.2) 36 (7.5) - 

* Doğum sonrası ilk 90 gün 
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Doğum, normal olarak devam ettiği sürece yardı-
ma gerek yoktur. Doğuma yapılan her gereksiz 
müdahale anne ve yavru için risk oluşturmaktadır. 
Bu nedenle inekler doğum locasına alındıklarında 
sürekli gözlem altında olacakları için gereksiz mü-
dahalelerden de kaçınılmış olur. Oluşan güç do-
ğumlara da anında ve gerektiğinde müdahale edi-
lebilir (16). 

Sonuç olarak; altı iyi temizlenen, taze, temiz su ve 
yemi bulunan, iyi havalandırılan, hayvan bakıcısı 
tarafından rahatlıkla gözlenebilecek bir konumda 
bulunan kullanışlı bir doğum locası, buzağı ishal 
ve solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı-
nı azaltmaktadır. Ayrıca olası güç doğumlara za-
manında müdahale edilebilmektedir. Sürüden izole 
edilen gebe düve veya ineklerin, daha sakin ve 
stressiz bir ortamda doğum yapmaları sağlanmak-
tadır. Doğum localarının asıl amacı, buzağılama 
sürecindeki olası hastalıkları ve stresi minimize 
etmek ve zamanında müdahale yapılabilmesini 
sağlamaktır.  
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