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ÖZET:
Bu araştırmanın amacı Tunceli ilinin Pertek ilçesinden elde edilen sütlerde yağ
depresyon seviyelerini araştırmaktır. Araştırmada kullanılan veriler 2013 yılı İlkbahar
mevsiminde Çağdaş Pertek Tarım ve Hayvancılık Turizm İnşaat Gıda Üretim
Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti.den alınan inek sütlerinden elde edilmiştir. İlkbahar
aylarında süt toplam yağ ortalama değeri Mart ayı için 4,09±0,045, Nisan ayı için
4,15±0,047, Mayıs ayı için 4,12±0,029 olarak belirlenmiştir. Söz konusu aylara ait süt
yağ ortalama değerleri süt yağ depresyonu için eşik olarak bildirilen %3.2 değerine göre
tek örnek T testi yardımıyla karşılaştırılarak süt yağ depresyon analizi
gerçekleştirilmiştir. Bulunan ortalama sonuçlar her bir ay için depresyon eşiği olarak
bildirilen değerin üstünde istatistikî sonuçlar gösterdiğinden sütlerde aylar bakımından
depresyon açısından sorun yoktur denebilir. Süt yağ depresyon eşiği aynı zamanda
peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinin üretiminde önemli bir problem olması nedeniyle
Tunceli ili Pertek ilçesinden elde edilen sütlerin söz konusu ürünlerin üretiminde
dezavantaja sahip olmadıkları söylenebilir. Ancak buna benzer araştırmaların ülkemizin
tüm bölgeleri ve tüm illerinde yapılarak süt depresyon riski gösteren illerde süt yağ
seviyelerini artırıcı düzenlemelere gidilmesi süt yağı gibi sütün ekonomik değerini
belirleyen en önemli parametrenin artırılması hususunda önemli bir uygulama olacaktır.
Türkiye’nin farklı bölgelerinden farklı hayvanlardan elde edilen sütlerde yağ
depresyonu hakkında detaylı bilgileri öğrenmek için konu ile ilgili daha fazla
araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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1. GİRİŞ
Süt, dişi memelilerin yavrularını beslemek için salgıladıkları besin değeri
yüksek beyaz sıvıdır. Süt; besin öğelerinden protein, karbonhidrat, yağ grubu ile
minerallerden; kalsiyum, fosfor, potasyum, çinko, vitamin olarak A, B, D, E ve K
vitamini içeren çok zengin bir gıdadır. Dünyadaki süt üretiminin %91’i ineklerden
sağlanmaktadır (Özcan, 1990). Batılı ülkelerde sütün fiyat oluşumunda yağ ve protein
gibi biyokimyasal parametreler büyük önem taşımaktadır. Sütte ekonomik değere sahip
unsurlar içinde yağ en ön sırada gelmektedir (Anonim, 2007). Ekonomik açıdan yüksek
öneme sahip olan sütteki yağ oranı ile ilgili araştırmaların da yetersiz olduğu göze
çarpmaktadır. AB ülkelerinde çiftçilere süt yağ oranları üzerinden desteklemeler
yapıldığı bilinmektedir (Anonim, 2007). Özellikle çevresel etkenlerin sütteki yağ oranı
üzerindeki etkisini gösteren araştırmalar yetersiz olduğundan (Palmquist ve ark.,1993)
ülkemizde bu alanda çalışma yapacak bilim insanlarına ihtiyaç vardır. AB adayı olan
ülkemizde de süt yağ seviyeleri üzerine etkili çevresel faktörler üzerine son zamanlarda
yoğun araştırmalar yapılmaktadır (Tekelioğlu ve Çimen, 2011). Süt yağ depresyonu
çevresel etkilere bağlı olarak süt yağ içeriğinin %3,2’nin altına düşmesi sonucu oluşan
bir durumdur (De Vries and Veerkamp, 2000). Süt yağ depresyonu aynı zamanda
ekonomik peynir üretimi için kabullenilebilir minimum yağ eşiğini de nitelemektedir
(Cicek, 2007). Bu çalışma Tunceli ili Pertek ilçesinde Çağdaş Pertek Tarım ve
Hayvancılık Turizm İnşaat Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’den 2013
yılı ilkbahar mevsiminde elde edilen sütlerde yağ depresyonu seviyelerini belirlemek
amacı ile yapılmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmada Çağdaş Pertek Tarım ve Hayvancılık Turizm İnşaat Gıda Üretim
Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’den 2013 yılının ilkbahar aylarında (Mart, Nisan,
Mayıs) günlük olarak toplanan sütlerin işletme bünyesinde yapılan günlük rutin
analizleri sonucunda elde edilen veriler kullanılmıştır. Süt yağı oranı Milkana Superior
Milk Analyzer (with data memory) cihazı ile ölçülmüştür. Numune kabına 10 ml süt
örneği konulmuştur ve 90 saniye sonunda cihaz ilgili sonuçları vermiştir. Süt yağ
depresyonu seviyelerinin belirlenmesinde %3,2 değeri referans olarak alınmıştır
(Bruckmaier, 2000). Yağ depresyonu seviyesinin belirlenmesinde yağ depresyon eşiği
olarak bildirilen referans değere (%3.2) göre aylık yağ verileri ortalaması tek örnek ttesti yardımıyla karşılaştırılmıştır (Norusis, 1993). Aylık yağ ortalama değerlerinin
%3.2’lik referans değerden istatistiki olarak düşük sonuçlar göstermesi halinde söz
konusu ortalama değerler yağ depresyonu seviyesindedir denilecektir. Tek örnek t
testinin uygulanmasında Spss 18 paket programı kullanılmıştır.
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Sütte toplam yağ içerikleri bakımından depresyon seviyelerinin bulunması için
yapılan aylık analiz sonuçları Tablo 1'de gösterilmiştir.
Tablo 1. İlkbahar aylarında süt yağ depresyon seviyelerinin belirlenmesi

Toplam yağ

Mart

Nisan

Mayıs

4,09±0,045**

4,15±0,047**

4,12±0,029**

**p<0,01
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Şekil 1. İlkbahar aylarında süt yağ seviyelerinin ortalama değerleri

Tablo 1 ve Şekil 1’den de anlaşılacağı üzere ilkbahar mevsiminin tüm aylarında
ortalama süt yağı değerlerinin, süt yağı depresyonu için bildirilen referans değerden
(%3,2) istatistikî olarak yüksek ortalamalara sahip olduğu saptanmıştır (p<0,01). Ayrıca
ilkbahar mevsimi aylarından Nisan ayında süt yağı oranı Mayıs ve Mart aylarından
yüksek bulunmuştur. Mart ayı ortalaması diğer aylardan düşük bulunmuştur. Ancak süt
yağı depresyonu bakımından değerlendirildiğinde tüm aylardan alınan sütlerde bulunan
yağ ortalamaları bakımından her hangi bir sorun görülmemektedir. Sütlerde yağ
depresyonunun oluşması istenilmeyen bir durumdur. Çünkü süt üretiminde toplam yağ
iktisadi açıdan önemli bir parametredir. Bu sebepten dolayı süt yağ depresyonunu
oluşturan durumların tespiti iyi bilinmeli ve konuyla ilgili önlemler acilen alınmalıdır.
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Örneğin araştırmamızda aylara göre toplanan sütlerde yağ depresyonu görülecek
olsaydı, sütün toplandığı hayvanların kaba yem tüketimlerini yükseltecek önlemlerin
alınması gerekir denebilirdi. Çünkü hayvanlar yeterli miktarda kaba yem alamazlarsa
rumendeki asetik asit üretimi düşecek ve böylece asetik asitten sentezlenen süt yağında
oransal olarak düşüş görülecektir (Cronje, 2000).
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sütün fiyatlandırma politikaları üzerinde
etkili olması nedeniyle süt için önemli olan toplam yağ ve protein gibi ekonomik öneme
sahip biyokimyasal parametreler üzerinde yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır (Eryılmaz ve ark., 2013). Gerek üretici gerekse süt sanayisi açısından
önemli olması nedeniyle sütlerde yağ depresyonunun belirlenmesi önemli bir husustur.
Hayvanlardan elde edilen sütlerde metabolik olarak yağ sendromunun oluşmaması için
gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu amaçla özellikle süt üreticilerinin
hayvanların bakımı ve beslenmeleri konusunda eğitilmeleri gerekmektedir. Bu
sebeplerden dolayı süt endüstrisinin gelişimi ve AB uyum süreci nedeniyle ülkemizde
farklı il ve ilçelerde süt yağ referans değerlerinin ve depresyon eşiklerinin belirleneceği
yeni çalışmalara ağırlık verilmesi ülke ekonomisi açısından en önemli hususlardan biri
olarak göze çarpmaktadır.
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