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BAŞKANIN KALEMİNDEN

Sevgili Dostlar,
Ülkemizdeki seçimlerle birlikte artık ticaretin daha çok konuşulmaya başladığı günlerin gelmesi 

hepimizin ortak arzusudur. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti 64. Hükümetine başarılar dilerken, yeni 
hükümetin vatanımız, milletimiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyoruz. 

Tarımsal üretimimizde artışların görülmesine rağmen azalan kar marjları nedeniyle sektörümüz-
deki sıkıntılar büyüyerek devam etmektedir. Sektörümüzde 2016 yılının ilk 6 ayında da bu sıkıntıların 
devam edeceğini ancak, yine aynı dönemde hububat ve yağlı tohum fiyatlarında ise önemli artışların 
olmayacağını öngörmekteyiz. 

Son günlerde GDO etiketlemelerindeki yanlış yorumlamalardan dolayı sektörümüz ciddi şekil-
de mağdur durumdadır ve hapis cezaları ile karşılaşılmaktadır. Bir yemin eşik değerin üzerinde GDO 
içermesi veya GDO’lardan oluşması veya onaylanmış GDO’lardan elde edilmiş olması hâlinde bunun 
etikette belirtilmemesi eyleminin yaptırımının 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanununa göre uygulanması, 
“etikette belirtme yükümlüsü tanımdaki kişi ve eylemde tanımlanan eylem olmadığından” mümkün 
değildir. Denetçilerin ve davayı yürütenlerin, bu durumda uygulanacak yasa hükmünün 5996 sayılı 
yasanın 40/j maddesi olduğu yönünde bilgilendirilmesini tavsiye etmekteyiz. Nitekim bu tür açılmış 
davalarda iyi bir savunma ile nihai kararlar haklı olarak sektörümüz mensupları lehine sonuçlanmak-
tadır.

Son onaylamalarla birlikte Türkiye’de yemlerde kullanımı onaylı GDO sayısı 32’ye yükselmesine 
rağmen GDO’lar konusundaki sorunlarımız devam etmektedir. Mısır, soya, pamuk, kanolalardan olu-
şan onaylı GDO sayısı AB’de 66, Dünyada ise 260’a ulaşmış vaziyettedir. Bu nedenle de, ABD, Arjantin, 
Brezilya, Hindistan, Çin gibi ülkelerde yeni onaylanan ancak bizde henüz onaylanmamış GDO’ların 
sevkiyatlarımızda bulunma olasılığı giderek artmaktadır. Bu sorunların giderilerek yolumuza devam 
edebilmemiz için, AB’ye uyumlu ve işlevselliği olan bir Biyogüvenlik mevzuatına ihtiyacımız vardır. 

2016 yılında bizi bekleyen belirsizliklerden birisi de rendering ürünlerinin akıbetidir. Bilindiği üzere 
Ocak 2016 itibariyle karasal hayvanların aynı türden elde edilen rendering ürünleri ile beslenmesi ya-
sak hale gelecektir. Bu yasaklama ile ortaya çıkacak sorunların başında atıkların bertaraf edilmesi ve 
ortaya çıkacak ekstra protein ihtiyacının nereden karşılanacağı gelmektedir. Şurası unutulmamalıdır 
ki, rendering tesislerinden geçirilen ve önemli ölçüde ısıl işlem (133°C) gören hayvansal yan ürün-
ler yapısal ve moleküler değişime uğrayarak genetik kodlarını kaybetmektedir. Bu durumda kanatlı 
yemlerine katılan rendering kanatlı ununun daha farklı yapıda bir protein kaynağına dönüştüğü bilin-
mektedir. Bu olumsuz tablonun başlamadan giderilebilmesi için yasaklamanın tamamen kaldırılması 
gerekmektedir. Aksi halde kanatlı sektörümüze ciddi bir darbe vurulmuş olacaktır.

Sektörümüzde tartışılan konulardan birisi de yeni hükümetin programında açıkladığı yemdeki 
KDV’nin %1’e indirilmesi taahhüdüdür. Karma yemlerle birlikte yem hammaddelerinde de KDV’nin 
%1’e indirilmesi gerektiği sektörümüzün genel görüşüdür. Karma yemlerde KDV’nin indirilmesi ancak 
yem hammaddelerinde KDV’nin indirilmemesi durumunda ise ortaya KDV alacağımız çıkacak bu da 
bize ekstra bir finansal yük getirecektir. Böyle bir durumda ise alacaklısı olacağımız bu KDV’nin iadesi 
ile ilgili farklı yöntemlerinin geliştirilmesi ve hızlandırılması en büyük temennimizdir.

Birliğimizce yapılan istatistik çalışmaları neticesinde karma yem üretimimizin yeni kurulan fabri-
kaların da etkisiyle 2015 yılında 2014 yılına göre en az %10 artarak 20 milyon tona ulaşacağını böyle-
likle Dünya karma yem üretiminde Türkiye’nin ilk 10’a girmesini beklemekteyiz.

Ülkemiz yem sektörünün bu dinamik yapısı, Uluslararası Yem Sanayi Federasyonu (IFIF) ile Avrupa 
Yem Sanayicileri Federasyonu’nun (FEFAC) ilgisini bir hayli çekmiş ve Birliğimizce yapılan önemli gi-
rişimler neticesinde 5. Dünya Yem ve Gıda Kongresi’nin (5. GFFC) 18-20 Nisan 2016 tarihleri arasında 
Antalya’da Birliğimizin ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verilmişti. Malumlarınız olduğu üzere, 
her iki yılda bir düzenlediğimiz TUYEM yerine 2016 yılında 5. GFFC düzenlenecektir. Bu organizasyo-
nun başarısı da her zaman olduğu gibi yine yem sektörümüzün tüm mensuplarının katılımı ve katkı-
sıyla olacaktır. 

Bu vesile ile sektörümüz adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık yeni Bakanımız Faruk Çelik’e hayırlı 
olsun dileklerimizle beraber başarılar temenni eder, yeni yılın hepinize sağlık, mutluluk ve hayırlı ka-
zançlar getirmesini dilerim.

M. ÜLKÜ
KARAKUŞ
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Sabancı, Gent (Belçika), Vrije (Belçika) ve Wage-
ningen (Hollanda) Üniversiteleri ile FAO işbirliğinde 
12.11.2015 tarihinde Ankara’da “Biyogüvenlik Regü-
lasyonlarının Gözden Geçirilmesi ve Değerlendiril-
mesi Semineri” düzenlendi.

Birliğimiz temsilcilerinin de katıldığı seminere, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araş-

tırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Doç.Dr.Masum 
Burak, Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan 
Yardımcı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda ve 
Kontrol Laboratuarı, Hacettepe, Ankara ve ODTÜ 
Üniversiteleri, Besd-Bir, TGDF, U.S. Grains Council 
temsilcilerinden oluşan 50 kişilik bir katılım gerçek-
leşmiştir.

Seminerde, ülkelerin biyoteknoloji politikaları, 
biyogüvenlik regülasyonlarının hukuki değerlendir-
me yöntemi, sosyo-ekonomik etki değerlendirme 
yöntemi ve GDO tespit yöntemleri konuları konu uz-
manlarınca ele alınarak katılımcılarla tartışıldı.

Toplantı açılış konuşmasını yapan Doç.Dr.Masum 
Burak:

- Ülkemizde Biyogüvenlik Kanununun 26 Eylül 
2010’da yürürlüğe girdiğini, bu kanunun 100 kişilik 
bir çalışma grubu ile aylarca süren bir çalışma sonu-
cunda hazırlandığını,

- Bu kanunun hem iktidar hem de muhalefet 

GÜNCEL

YEMLERDE
KDV İNDİRİMİ K.D.V.

Bilindiği üzere yemler, et, süt, yumurta, balık gibi bi-
rincil hayvansal gıdaların üretiminde en önemli girdi 
kalemidir. Yem fiyatlarında yaşanan artışlar hayvan-

cılığımızı olumsuz etkilemekte ve insanlarımızın hayvansal 
gıdalara uygun fiyatlardan erişimini zorlaştırmaktadır. 

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin büyük bir bölümünün 
(%90’dan fazlası) küçük aile işletmesi yapısında olması ve 
bir muhasebe sistemlerinin olmaması nedeniyle aldıkları 
yemlerin KDV’sini sattıkları hayvansal ürünlerin KDV’sinden 
mahsup edemedikleri görülmektedir. 

Yüksek yem fiyatları ile hayvansal üretimdeki diğer girdi-
lerin artan maliyetleri nedeniyle halkımız hayvansal ürünleri 
uygun fiyatlardan tüketemezken, hayvancılıkla uğraşanlar 

da karlı üretim yapamamaktadırlar.
Bu nedenlerle, tüm yemlere (karma yemler, yem hammaddeleri) uygulanan KDV’nin %1’e indirilmesi hay-

van yetiştiricilerimize (et, süt, tavuk, yumurta, balık vs) verilecek önemli bir destek olacaktır.

BİYOGÜVENLİK REGÜLASYONLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 
VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ
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cephesince ortaklaşa mutabık kalınarak yayınlanan 
tek kanunun olduğunu,

- Kanunun AB mevzuatları, Cartagena Proto-
kolü ve ülkemizin özel durumları göz önüne alınarak 
hazırlandığını,

- Kanun ile aynı anda iki ayrı yönetmeliğin de 
(Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürün-
lerine Dair Yönetmelik ile Biyogüvenlik Kurulu ve Ko-
mitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetme-
lik) yürürlüğe girdiğini,

- Türkiye’de GDO üretiminin ve bebek mamala-
rında kullanımın yasak olduğunu,

- Ar-Ge’nin serbest olduğunu,
- GDO’ların yemde ve gıdalarda kullanımı için 

başvurunun gerekli olduğunu,
- Biyogüvenlik Kurulunun, Bilimsel Komitelerce 

oluşturulan raporlara göre başvurusu yapılan ürün-
lerle ilgili karar verdiğini,

- Bilimsel komitelerin doçent ve profesör üye-
lerden oluşan 350 kişilik bir havuzdan seçildiğini, her 
iki komitenin de (risk ve sosyo-ekonomik değerlen-
dirme komiteleri) 11 kişiden oluştuğunu ve aylarca 
süren değerlendirme çalışmaları sonucunda rapor-
ların hazırlanıp Biyogüvenlik Kuruluna sunulduğunu, 

- Biyogüvenlik Kurulunun nihai kararının Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına iletildiğini, Bakan-
lığın oluru ile kararın yayınlandığını,

- Türkiye’de şu ana kadar 25 GD mısır ve 7 GD 
soyanın sadece yemlerde kullanım amacıyla onay-
landığını, 

- Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, hangi 

ürünün hangi gümrüğe geldiği ve nerelere dağıtımı 
yapıldığı konusunda takip edilebildiğini,

- Gıdada kullanım amacıyla herhangi bir GDO 
başvurusunun olmadığını,

- Kanunların da gerektiği durumlarda değiştiri-
lebileceğini söylemiştir.

Toplantıda konuşmacılarca:
- Geleneksel ıslah yöntemleri ile farklı türler 

arası istenen özelliği sağlayan gen transferlerinin 
mümkün olmadığı, bunun biyoteknoloji ile mümkün 
hale geldiği (örneğin pamukta mevcut olan bir özel-
liğin mısıra aktarılması),

- Dünyada Biyoteknolojideki gelişmeler sonu-
cunda, bu ürünlerin riskli olup olmadığı sorusunun 
akıllara takıldığı ve bu nedenle de FAO’nun Ajanda 
21 (1992)’de geçen “Risklerin Azaltılması, Faydala-
rın Arttırılması” mottosuyla harekete geçilerek ilgili 
mevzuatların hazırlanmaya başladığı, 

- Dünyada gıda üretimi konusunda bir takım sı-
nırlayıcı faktörlerin olduğu (Nüfus artışı, ekosistem, 
İklim, Beklenmeyen Diğer Etkiler), ekilebilir arazile-
rin azaldığı ve bu durumda daha az ile daha çok üret-
menin yollarının arandığı,

- Teknolojilerin üretim anlamında iyi olduğu 
ancak tek başına yetmediği, bunun pazar talebi ve 
mevzuatlarla desteklenmesinin gerektiği,

- FAO’nun Ajanda 21’inde “Biyoteknoloji sürdü-
rülebilir tarımsal üretime önemli katkılar yapabilir 
ancak bu teknoloji herkesin yararlanacağı şekilde 
olmalıdır” şeklinde geçtiği,
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- Biyoteknolojinin olumsuz etkilerinin azaltıl-
masının da bu ajanda da yer aldığı,

- Türkiye’nin tarımsal büyüme ve tarımsal ihra-
cat potansiyelini artırma imkanlarının olduğu,

- Politika oluşturulmasında katılımcı yaklaşımın 
benimsenmesinin önemli olduğu, 

- Bu teknolojinin her konuyu kapsaması nede-
niyle ekonomistlerin, üniversitelerin, araştırmacıla-
rın ve çiftçilerin de politika oluşumu esnasında yer 
alması gerektiği,

- Her ülkeden kendi biyoteknoloji stratejisini 
hazırlamasının beklendiği,

- Ülkelerin strateji hazırlarken kendi özel du-
rumlarına bakarak çalışmalar yapması gerektiğini 
(Örneğin, ülkenin temel ürünleri nedir (buğday, arpa 
vs), bunlarla ilgili olan temel sorunlar nelerdir (süne, 
sarı pas hastalığı vs), neler yapılabilir (cis genesis, 
intra genesis, trans genesis, Bt, Ht vs),

- Ülkelerin genel biyoteknoloji politikalarının 
sırasıyla, kapalı alanda kullanım, alan denemeleri, 
pazara arz, gıda ve yemde kullanım gibi konular ışı-

ğında geliştiği,
- ABD’de ise “gıda güvenli olmalıdır” şeklinde 

tek bir kuralın olduğu,
- Cartagena protokolünün 35.inci maddesine 

göre bu protokole taraf olanların her 5 yılda bir top-
lanarak protokolün etkinliğini değerlendirmesi ve ge-
rektiğinde mevzuat yenilemenin yapılması gerektiği,

- Bir kanunun yazıldığı şekliyle uygulanması ge-
rektiği, ancak bu durumun AB’de böyle olmadığı, ka-
nuna göre karar verme süresinin belli olduğu ancak 
hiçbir zaman bu sürede kararın çıkmadığı,

- Mevzuatların teknolojiyi geliştirmeyi teşvik 
etmeye ve önünü açmaya yönelik olması gerektiği,

- Sosyo-ekonomik değerlendirme yapılırken 
çiftçilerin özel durumlarının dikkate alınması gerekti-
ği, sadece üründen elde edilen verime değil (Örneğin, 
Bt mısır ile geleneksel mısır kıyaslaması yapılırken) 
çiftçinin elde ettiği gelire de bakılmasının şart oldu-
ğu (örneğin geleneksel mısır üretiminde ekstra ilaç 
masraflarının göz önüne alınması gerektiği) dile ge-
tirilmiştir.

Rendering işlemi hayvansal yan ürünlerin 50 mm 
parça büyüklüğünden fazla olmamak üzere küçültü-
lerek,  kesintisiz bir şekilde 3 bar basınçta en az 20 
dakika, iç sıcaklığı 133 °C den fazla olacak şekilde 
işlenmesini ifade etmektedir.

Süt, et, yumurta gibi hayvansal gıda amaçlı üreti-
len ve kesilen hayvanların yaklaşık %30’u ile % 50’si 
insanlar tarafından tüketilememekte ve hayvansal 
yan ürün olarak değerlendirilmektedir. Hayvanların 
kesimi sonucu oluşan atıklar rendering işleminden 
geçirilerek ilk etapta et unu, et kemik unu, kanatlı 
unu, tüy unu, kan unu, balık unu ve don yağı veya 
kanatlı rendering yağı gibi ürünler elde edilmektedir.  
Daha sonra bunların bir kısmı daha ileri düzeydeki iş-
lemlerden geçirilerek ilaç, gıda ve kozmetik sanayin-
de kullanılan ürünlere dönüşebilmektedir.

Yem sektörü için bunların önemi, yüksek oranda 
hayvansal protein, esansiyel aminoasitler, kalsiyum, 
fosfor ve metabolik enerji değerlerinden kaynaklan-
maktadır. Bu değerli hayvansal yan ürünler hala dün-
yanın birçok bölgesinde ve ülkemizde kanatlı, balık 
ve su ürünleri yemlerinin vazgeçilmez bileşenleri ol-

muştur.
Dünyanın herhangi bir yerinde, rendering ürün-

lerinin kanatlılarda kullanımı sonucu ne bu ürün-
lerle beslenen hayvanlarda ne de bu hayvanları 
tüketen insanlarda BSE (Deli dana hastalığı) va-
kası tespit edilmemiştir. Ancak buna rağmen AB’de 
kanatlı ürünlerinin aynı türden kanatlılarda kullanımı 
kannibalizm endişesi ile yasaklanmıştır. 

Kanatlılar ile domuzlar beslenme doğaları ge-
reği omnivor, diğer bir değişle et ve ot ile beslenen 
hayvanlardır. Kanatlı yemlerine kanatlı rendering 
ürünlerinin verilmesi ile kannibalizm arasında bi-
limsel olarak bir ilişki saptanamamıştır.

Tersine, kanatlı ununda bulunan ve sülfür içeren 
metiyonin, sistin gibi amino asitler ile lisin, treonin 
kanatlılardaki tüy gelişimi kollajen doku ve et sente-
zi için gereklidir.

Bilindiği gibi proteinler sıcaklık derecesine bağlı 
olarak denatüre olmakta ve yapısal değişmelere uğ-
ramaktadır. Genelde 50 °C’ye kadar ısıtılan proteinler 
denatüre olup kristal yapılarını kaybederken, sıcak-
lık derecesinin ilerlemesine bağlı olarak moleküller 

RENDERİNG ÜRÜNLERİNİN KANATLILARDA KULLANIMI



8

GÜNCEL

TAIEX tarafından Gıda ve Kontrol Genel Müdürlü-
ğü işbirliği ile 30 Eylül – 01 Ekim 2015 tarihleri ara-
sında düzenlenen “Yemlerde Bulaşanların Kontrolü” 
konulu çalıştaya Birliğimizi temsilen Serkan Özbu-
dak katılmıştır.

Çalıştaya, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem 
Dairesi Başkanı Mehmet Emin Turgut yanında yem 
dairesi yetkilileri, farklı illerden İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüklerinden gelen denetçiler, Gıda 
Kontrol Laboratuarı çalışanları, VİSAD, TÜYEKAD 
Genel Sekreterlerinin de yer aldığı 100 kişilik bir ka-
tılım gerçekleşmiştir.

Çalıştayda, yemlerde istenmeyen maddeler ve 
risk değerlendirmesi, resmi kontroller, hızlı uyarı 
sistemi, kriz yönetimi, risk değerlendirme metotları 
gibi konular AB mevzuatları çerçevesinde Almanya, 
İngiltere, Polonya ve Slovenya’dan gelen konuşmacı-
lar tarafından ülkelerinde yaşanan örnekler ve dene-

yimler ile anlatılmıştır.
Çalıştayda konuşmacılarca:
- AB’nde istenmeyen maddeler yönetmeliğinin 

(EC 2002/32) gıda kanunu, yem katkıları, pestisit ka-
lıntıları gibi diğer mevzuatlara bağlı olduğu,

- İlk olarak 1974 yılında kabul edilen bu mevzu-
atın günümüze kadar geliştirildiği,

- Patojenik ajanlarla ilgili düzenlemenin bu 
mevzuat dışında olduğu ve ayrı bir mevzuatla dü-
zenlendiği,

- Hayvanların içme suyunun da AB’nin bazı ül-
kelerinde (Almanya’da olduğu gibi) yem olarak kabul 
edildiği ve farklı mevzuatla düzenlendiği,

- İstenmeyen maddelerde maksimum limitlerin 
hayvanın tükettiği günlük rasyon üzerinden değer-
lendirildiği,

- AB’de maksimum limitler aşılmak üzereyken 
veya aşılması halinde yetkili otorite ile üreticinin or-

arası bağlar kopmakta, yeni bağlar oluşmakta ve 
Maillard reaksiyonlarında olduğu gibi kompleks mo-
leküller oluşmaktadır. 

Rendering tesislerinden geçirilen ve önemli öl-
çüde ısıl işlem (133°C) gören hayvansal yan ürün-
ler yapısal ve moleküler değişime uğrayarak gene-
tik kodlarını kaybetmektedir. Bu durumda kanatlı 
yemlerine katılan rendering kanatlı ununun daha 
farklı yapıda bir protein kaynağına dönüştüğü 
varsayılabilir. Bu konuya etik yaklaşım ile bilimsel 
yaklaşımın birbirine karıştırılmaması gerekir. 

Sonuç olarak rendering işleminden geçirilmiş 
hayvansal yan ürünlerin kanatlılarda tür içi kulla-
nımı kannibalizme yol açmaz. Buna dair bilimsel 
hiçbir kanıt yoktur. 

Ülkemizde, 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan “İnsan Tüketimi Ama-
cıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönet-
meliği”nin Yürürlük bölümü 48.Maddesi 1. Fıkrası a 
bendinde geçen hüküm ile;

- Kürk hayvanları hariç karasal hayvanların, 
aynı türden hayvanların gövdeleri veya parçaların-
dan elde edilen işlenmiş hayvan proteinleri ile bes-
lenmesinin, 

- Çiftlik balıklarının aynı türden balık gövdeleri 
ve gövde parçalarından elde edilmiş işlenmiş pro-
teinler ile beslenmesinin, 1/1/2016 tarihi itibariyle 
yasaklanacak olması yem sektöründe endişe uyan-
dırmaktadır.

Dünyanın hiçbir yerinde, kanatlılarda rende-
ring ürünlerinin kullanımından kaynaklanan BSE 
sorunu görülmemesi nedeniyle bu ürünlerin ülke-
mizde kanatlılarda kullanılmasına devam edilme-
si önerilmektedir.

Aksi halde, kanatlı beslemede oldukça önem ta-
şıyan 539 bin ton rendering ürünü değerlendirileme-
yecektir. Atıkları bertaraf edecek yeterli altyapıya 
sahip olmadığımızdan her yıl yaklaşık 1,2 milyon ton 
hayvansal atığın bertaraf edilmesi ciddi ölçüde çevre 
sorunlarına yol açacaktır. 

Halihazırda ithalatçısı olduğumuz soya ve DCP 
de; soya için 700 bin ton soya, DCP için 90 bin ton 
ekstra ithalat zorunluluğu doğacaktır. 

Tüm bu olumsuzluklar önemli bir ihracat potan-
siyeli yakalamış olan beyaz et sektörümüzün (be-
yaz et üretiminin %20’si ihraç edilmektedir)  artan 
maliyetleri nedeniyle yurt dışı pazarlardaki rekabet 
gücünü kaybetmesine de neden olacaktır.

YEMLERDE BULAŞANLARIN KONTROLÜ ÇALIŞTAYINA KATILDIK
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taklaşa çalışarak sorunu bulmaya çalıştıkları, 
- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve FAO işbirliği 

ile hazırlanan Codex Alimentarus “Gıda ve Yemde 
Bulaşıklığın Önlemesi veya Azaltılması” adında bir 
rehberi olduğu,

- Detoksifikasyon ile ilgili AB’de bir regülasyo-
nun (EU 2015/786) olduğu, detoksifikasyon metodu-
nun ve metodu uygulayacak firmanın uygulanmadan 
önce yetkili otorite tarafından mutlaka onaylanması 
gerektiği, 

- İstenmeyen maddeler konusunda maksimum 
limiti geçen yemlerin ancak AB mevzuatlarına uy-
gun etiketleme ile pazara arz edilebildiği (Örneğin: 
Bu yem aşırı miktarda ……… (2002/32 EC’ye göre 
tanımlanmış istenmeyen maddenin adı) içermektedir 
ve sadece onaylı bir firma tarafından detoksifikasyon 
işlemi yapıldıktan sonra yem olarak kullanılabilir.)

- Detoksifikasyon yapacak işletmelerin yem 
hijyeni yönetmeliğine göre onaylandıkları ancak ne 
Almanya’da ne de Avrupa’nın başka bir yerinde afla-
toksin için onaylanmış bir detoksifikasyon yöntemi-
nin olmadığı,

- Bilim adamlarının detoksifikasyon konusunda 
çalıştıklarını ancak henüz onaylanmış bir yöntemin 
geliştirilemediğini,

- Antibiyotik kalıntılı yemler için limitlerin ol-
madığı, bu nedenle her bir spesifik antibiyotik için 
yetkili otorite tarafından özel bir risk değerlendir-
mesi yapılması gerektiği,

- Almanya’da sadece 5 adet yem işletmesinin 
ilaçlı yem üretimi için onaylı olduğu, bu konuda çok 
sıkı kuralların olmasının bu sayının az olmasında et-
kili olduğu,

- Risk değerlendirmenin, tarladan çatala yakla-
şımı ile yem ve gıda risk değerlendirmesinin birbirine 
bağlı bir şekilde yapıldığı,

- AB’de birçok gıda krizinin bulaşık yemlerden 
kaynaklandığı,

- AB’deki risk değerlendirme konusunda yem 
mevzuatı ile gıda mevzuatı arasında tam uyumun 
sağlanamamasının bir sorun olduğu,

- Bu nedenle bir üretici yemlerde istenmeyen 
maddeler tebliğine uygun olarak yem üretse bile 
elde edilen son üründe (örneğin sütte) izin verilen li-
mitler konusunda uygun üretim yapılamayabileceği,

- Risk değerlendirmede sadece üründeki (gıda-
da ve yemde) bulaşana bakmanın yetmeyeceği, bu 
nedenle bu ürünün ne miktarda ve ne kadar süre ile 
tüketildiğine de bakıldığını,

- Yemdeki bulaşanın etkisinin hayvana, cinsiye-
tine, yaşına, tüketimine ve besi süresine göre değiş-
tiği,

- AB’de hem yemde hem de gıdada resmi kont-
rollerin EC 882/2004 regülasyonuna göre yapıldığı, 

- Üye ülkelerin yazılı prosedürler ile denetim 
takvimlerini hazırladıkları,

- AB’de resmi kontrollerde ilk önce GMP, HACCP 
gibi uygulamaların olup olmadığına, bu uygulama-

GÜNCEL
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lardan sonuç alınıp alınamadığına, gerekli evraklara 
bakıldığı,

- Resmi kontrol esnasında işletme tarafından 
tutulan yazılı dokümanları teyit için en alt düzeyde 
çalışanlarla da görüşüldüğü, sorumlular çizelgesine 
göre belirlenen sorumluların kendilerine atanan gö-
revlerini bilip bilmedikleri, işlerini (HACCP, GMP’deki 
görevlerini) yapıp yapmadıklarının denetlendiği,

- Denetimlerin birbirleriyle entegre bir şekilde 
yürütüldüğü, tüm kontrol görevlilerinin birbirleriyle 
işbirliği yaptığı (örneğin: Veteriner hekimlerin bitki 
sağlına bakmamaları bu konuda uzman denetçilerin 
görev yapması gibi)

- Numune alma ve analitik metotların EC 
152/2009’a göre yapıldığı, ancak bu regülasyon 
altında yeni yönetmeliklerin de yayınlandığı (EU 
691/2013 gibi)

- AB’de hızlı uyarı sisteminin (RASFF) çok etkin 
olduğu,

- RASFF işleyişinde, gıda ve yem güvenliği ko-
nusunda sorun görülen ülke tarafından RASFF ko-
mitesine bildirim gittiği, komitenin durumu değer-
lendirerek gerek gördüğü takdirde diğer tüm ülkelere 
bildirimde bulunduğu,

- Son 3 yılda AB’de yem konusunda en fazla 
RASFF bildirimlerinin Salmonella konusunda olduğu,

- Yem mevzuatında bulaşan teriminin geçmedi-
ği, bu terimin gıda mevzuatında geçtiği, yem mev-
zuatında ise istenmeyen maddeler şeklinde telaffuz 
edildiği,

- AB’de maksimum seviyelerinin veya aksiyon 
limitlerinin belirlenmesine gerek görülmeyen is-
tenmeyen maddeler konusunda tavsiye niteliğinde 
bir takım değerlerin belirlendiği (Örneğin: Yemde 
DON, ZEA, OTA and FUM B1+B2 (Rec. 2006/576/EC),  
Yem ve gıdada çavdarmahmuzu alkaloidleri (Rec. 
2012/154/EU), hububat ve hububat ürünlerinde T-2 
ve HT-2 mikotoksinleri (Rec. 2013/165/EU)), bu tarz 
istenmeyen maddelerin tespiti halinde seyreltmenin 
uygulanabildiği veya bu tür maddeler içeren yemle-
rin bunları tolere ederek zarar görmeyecek hayvan 
gruplarına verilebildiği,

- AB’de şimdiye kadar sadece 3 adet toksin 
bağlayıcının onaylandığı, bunların bentonit, enzim ve 
mikroorganizma oldukları,

- AB ülkelerinin genelde soğuk olması ve bu ne-

denle bakteri ve mantarların yaşaması için elverişli 
koşulların olmaması nedeniyle, AB’de görülen afla-
toksin sorununun daha çok ithal ürünlerden kaynak-
landığı, 

-  Polonya’da komünizm döneminde devlete ait 
çok büyük çiftlikler varken sistem değişikliği sonra-
sında bu çiftliklerin küçük çiftliklere bölündüğü ve 
denetimlerin de ağırlıklı olarak buralara yapıldığı,

- Polonya’da yıllar itibariyle işletme büyüklük-
lerinin tekrar artmaya başladığı ve işletme sayısında 
azalma meydana geldiği,

- Polonya’da denetlemeye genelde 1 denetçinin 
gittiği, ancak örneğin bir çiftliğe denetime gidilme-
si halinde, hayvan besleme uzmanı, veteriner hekim 
ve bitki sağlığı uzmanı denetçilerinin beraber gittiği, 
bu sayede işletmenin tümüyle (hayvan sağlığı, insan 
sağlığı ve çevre güvenliği açısından) değerlendirildi-
ği,

- AB numune alma mevzuatına göre en az 2 nu-
mune hazırlanması gerektiği, bunlardan birisinin fir-
mada kaldığı diğerinin ise denetim için laboratuara 
gönderildiği ancak AB’nin genelinde en az 3 numune 
hazırlandığı 3. numunenin referans amacıyla kulla-
nıldığı,

- AB’de yem numunelerini analiz eden yetkili la-
boratuarların sadece analiz sonucunu verdiği, analiz 
sonucuna göre kontrol edilen yemin mevzuata uygun 
olup olmadığına denetçinin karar verdiği, 

- Ancak gıda analizlerinde ise kontrol edilen 
ürünün mevzuata uygun olup olmadığına laboratu-
arların karar verdiği,

- AB’deki laboratuarların genelde özel labora-
tuarlar olması nedeniyle yem konusunda sonucu yo-
rumlama yetkisinin denetçilere bırakıldığı,

- AB’nin bazı ülkelerinde (İngiltere, Slovenya 
gibi) gıda ve yem denetimlerine aynı denetçilerin git-
tiği, bazı ülkelerinde ise (Almanya gibi) gıda ve yem 
denetimlerine ayrı denetçilerin gittiği, Almanya’daki 
bu durumun ise yem konusunda yaşanan kötü dene-
yimler sonucunda oluştuğu ve üretici ile aynı seviye-
de konuşabilecek düzeyde bilgili denetçilerin deneti-
me gönderilmesine çalışıldığı,

- Almanya’da 2010/2011 yılında yaşanan Diok-
sin krizinin biyodizel üreten bir yerden yağ asidi alan 
bir yağ işleyicisinin ürünü yağa işledikten sonra yem 
fabrikasına satması sonucunda ortaya çıktığı, yem 
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fabrikasının kendi yaptığı analiz sonucunda dioksin 
tespit ederek yetkili otoriteyi bilgilendirdiği,

- Normalde biodizel sanayinden yem sanayine 
yağ gelmesinin yasak olduğu ancak yapılan bir takım 
etiketleme yanıltmaları ile yem sektörüne bu ürün-
lerin geldiği (biyodizel üreticisinin mevzuata uygun 
bir biçimde yağ asidini “rafinasyondan elde edilen 
karışık yağ asididir, teknik amaçlarla kullanılır” şek-
linde etiketlediği ancak bu ürünü alan bir aracının 
etiketlemeyi “teknik olarak karıştırılmış yağ asidi” 
şeklinde değiştirerek ürünü yağ üreticisine sattığının 
tespit edildiği),

- Almanya’da Dioksin krizi esnasında, tüm zin-
cirin değerlendirildiği, dioksin içeren yağları kullanan 
yem fabrikalarının, bu yem fabrikalarının satış tonaj-
larının, hangi hayvancılık işletmelerine ne kadar yem 
sattıklarının tespit edildiği, 25 yem fabrikasının ve 
5000 hayvancılık işletmesinin faaliyetlerinin risk de-
ğerlendirilmesi için durdurulduğunu (bu süreç 1 ayda 
gerçekleşmiştir)

- Dioksin içeren yemleri kullanan hayvancılık 
işletmelerinin büyüklüklerine, ürettikleri hayvansal 
gıdalara, bu gıdalardan etkilenebilecek insanlara 
varıncaya kadar çok geniş kapsamlı bir risk değer-
lendirilmesi yapıldığı, en son dioksin içeren gıdaların 
tespit edilerek piyasadan çekildiği,

- Dioksin krizinden sonra EU 225/2012 regülas-
yonun yayınlanarak dioksin önleme konusunda daha 
sıkı tedbirlerin getirildiği (yağ işiyle iştigal olan işlet-
melerin onaylanması, yem işletmecileri için dioksin 
izleme gereklilikleri, yeni etiketleme kuralları, ayrı 
bir şekilde depolama ve nakliye kuralları, laboratu-
arlar için yetkili otoriteyi bilgilendirme yükümlülük-
leri gibi)

- AB’nin genelinde analiz ücretlerinin, firma ku-
surlu veya mevzuata uygun üretim yapmadığı tak-
dirde firmadan alındığı, firmada veya ürününde bir 
uygunsuzluk yok ise analiz ücretini devletin karşıla-
dığı (veya alınmadığı),

- AB genelinde gıda ve yem güvenliği konusun-
da faaliyette bulunan resmi otoritelerin siyasetten 
bağımsız olarak faaliyette bulundukları, (Örneğin, 
İngiltere’de gıda ve yem güvenliği ve denetimleri gibi 
konulardan sorumlu olan “Food Standards Agency” 
Gıda veya Tarım Bakanlığına bağlı olmadığı, bağım-
sız olarak faaliyet gösterdiği, faaliyetleri ile ilgili 
olarak Sağlık Bakanlığını bilgilendirdiği, faaliyetleri-
nin tamamen şeffaf bir biçimde yürütüldüğü, yönetim 
toplantıları ile alınan kararların internette canlı ola-
rak yayınlandığı)

Söylenmiştir.
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TÜRKİYE’DE YEMLERDE KULLANIMI ONAYLANAN 
GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER
Yemlerde kullanım amacıyla başvurusu yapılan GD (Genetik Yapısı değiştirilmiş) ürünlerden 6 mısır ve 2 

soya daha Biyogüvenlik Kurulunun 05.11.2015 tarih ve 29523 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararları ile 
onaylandı.

Böylelikle yemlerde kullanım amacıyla toplam 25 adet GD mısır ile 7 adet GD soya onaylanmıştır.
Ayrıca Biyogüvenlik Kurulunun yine aynı Resmi Gazetede yayınlanan 36 Sayılı Kararı ile daha önce yem 

etiketlerinde ayırt edici kimlik numaraları yazılması zorunlu olan soyaların, ayırt edici kimlik numaralarının 
yem etiketlerinde yazılması mecburiyeti kaldırılmıştır.

 Biyogüvenlik 
Kurulu Karar No Ürün Ürün adı Ayrıt Edici Kimlik No

1 4 Mısır Bt11 SYN-BT- Ø11-1
2 5 Mısır DAS1507 DAS- Ø15Ø7-1
3 6 Mısır DAS59122 DAS-59122-7
4 7 Mısır DAS1507xNK603 DAS- Ø15Ø7-1xMON- Ø6Ø3-6
5 8 Mısır NK603 MON- ØØ6Ø3-6
6 9 Mısır NK603xMON810 MON- ØØ6Ø3-6xMON- ØØ81Ø-6
7 10 Mısır GA21 MON- ØØØ21-9
8 11 Mısır MON 89034 MON- 89Ø34-3
9 12 Mısır MON89034 x NK603 MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6

10 13 Mısır Bt11 x GA21 SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9
11 14 Mısır 59122 x 1507 x NK603 DAS-59122-7 x DAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6
12 15 Mısır 1507 x 59122 DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7
13 16 Mısır MON88017 x MON810 MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6
14 17 Mısır MON88017 MON- 88Ø17-3
15 18 Mısır MON 810 MON- ØØ81Ø-6
16 19 Mısır DAS59122xNK603 DAS-59122-7xMON- ØØ6Ø3-6
17 23 Mısır MIR604 SYN-IR6 Ø4-5
18 24 Mısır MON 863 MON- ØØ863-5
19 25 Mısır T 25 ACS-ZMØØ3-2
20 30 Mısır Bt11xMIR604 SYN-BTØ11-1x SYN-IR6 Ø4-5
21 31 Mısır MIR162 SYN-IR162-4
22 32 Mısır MIR604xGA21 SYN-IR6 Ø4-51xMON-ØØØ21-9
23 33 Mısır MON 863xMON810 MON- ØØ863-5xMON- ØØ81Ø-6
24 34 Mısır MON 863x NK603 MON- ØØ863-5xMON- ØØ6Ø3-6
25 35 Mısır MON89034 xMON88017 MON-89Ø34-3x MON- 88Ø17-3
26 1 SOYA A2704-12 ACS-GMØØ5-3
27 2 SOYA MON40-3-2 MON-Ø4Ø32-6
28 3 SOYA MON89788 MON-89788-1
29 26 SOYA MON87701 MON-877Ø1-2
30 27 SOYA MON87701xMON89788 MON-877Ø1-2xMON-89788-1
31 28 SOYA 356043 DP356Ø43-5
32 29 SOYA A5547-127 ACS-GMØØ6-4

TÜRKİYE’DE YEMLERDE KULLANIMI ONAYLANAN GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KANATLI ÜRETİM 
POTANSİYELİ ULUSLARARASI KONGRESİNE KATILDIK
Antalya’da 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında 

Prof. Dr. Rüveyda Akbay’ın kongre başkanlığı ile Prof. 
Dr. Servet Yalçın’ın bilimsel komite başkanlığında 
organize edilen PDC 2015 (Gelismekte Olan Ülkeler-
de Kanatlı Üretim Potansiyeli Uluslararası Kongresi) 
başarı ile gerçekleştirildi.

Kongreye 250-300 civarında delege katılmış ve 
bu katılımın çoğunluğunu Rusya’dan gelen delegele-
rin oluşturması dikkat çekmiştir. Rusya’dan katılımın 
artmasında, WPSA Türkiye Branşı ile WPSA Rusya 
Branşının başkanlık düzeyinde bu kongreyi birlikte 
düzenlemeleri ve heyetler arası karşılıklı ziyaretler-
de bulunmaları etkili olmuştur. 

Tavukçuluğun dünyadaki genel durumu ve ge-
leceği ile bilimsel oturumlarda tartışılan konuların 
yanı sıra Türk-Rus heyetleri arasında ekonomik ve 
ticari işbirliği yapılmasına yönelik bir yuvarlak masa 
paneli düzenlenmesi, iki ülke arasındaki tavuk ürün-
leri, hububat ve yem katkıları ticareti imkanlarının 
tartışılmasını sağlayan geniş bir zemin oluşturdu.

İlgili panele Başkanımız M.Ülkü Karakuş ile Genel 

Sekreterimiz Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü katılmış-
lardır.

Bu kongrede özellikle Rus ve İranlı temsilcilerle 
görüşmeler yapılmış ve 5.GFFC’nin (5.Dünya Yem ve 
Gıda Kongresi) tanıtımı açısından önemli temaslarda 
bulunulmuştur.

Rus tarafı, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği yöne-
ticilerini 2016 yılı Ocak ayı sonunda Rusya’da yapıla-
cak olan kongre ve fuara davet etmişlerdir. Bu kong-
re ve fuarda özellikle Rus yem sektörü yetkilileriyle 
yem ve yem hammadde ticareti ile 5.GFFC konusun-
da daha ileri düzeyde işbirliği imkanları yaratılması 
ihtimali gündeme gelmiştir.

Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Nizamettin Şenköy-
lü’nün kongrede yaptığı sunumunda yem sektörüne 
global olarak genel bir bakışın yanı sıra protein açığı 
vurgulanmıştır. Bu bağlamda 2050’ye ilişkin projek-
siyon verileri üzerinde durularak hayvansal protein 
açığının nasıl giderilebileceğine dair önerilerde bu-
lunmuştur.

26.  IAOM MEA KONGRE VE SERGİSİ DUBAİ’DE YAPILDI
26. Yıllık IAOM Middle East & Africa  Conference & Expo 30 Ekim -3 Kasım 2015 tarihleri arasında Dubai’de 

gerçekleştirildi. Sırasıyla bir yıl Ortadoğu, bir yıl Afrika ülkelerinden birinde düzenlenen bu organizasyona 60 
ülkeden 800 delege katıldı. Un sanayi, un sanayine hammadde ve ekipman tedarik eden firmaların ağırlıklı 
olarak katıldığı bu toplantıya Türkiye’den de yoğun bir katılım olduğu gözlendi.

Bu organizasyona iştirak eden Birliğimiz temsilcileri de, IAOM yöneticileri Al Ghurair Grup Başkanı Essa 
Al Ghurair başta olmak üzere IAOM MEA Bölge direktörü Ali Habaj ve IAOM Yönetim Kurulu Başkanı Merzad 
Jamshidi ile görüşerek Türkiye’de düzenlenecek olan 5. GFFC (5. Dünya Yem ve Gıda Kongresi)’ye Orta Doğu 
ve Afrika ülkelerinden de katılım sağlanması konusunda işbirliğini başlattılar. 
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RESMİ GAZETE’DEN

•	 14 Ağustos 2015 tarih ve 29445 Sayılı Resmi Gazete; 
Bakanlar Kurulu Kararları; Avrupa Birliği Menşeli 
Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karar (2015/7997) yayınlanmıştır.

•	 18 Ağustos 2015 tarih ve 29449 Sayılı Resmi 
Gazete; Tebliğler; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2015/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (No: 2015/35)  yayınlanmıştır.

•	 21 Ağustos 2015 tarih ve 29452 Sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik 
Destekleme Uygulama Esasları Tebliğinde (Tebliğ No: 
2014/60)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 
2015/36) yayınlanmıştır.

•	 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli 
Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin 
Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/8)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/37) 
yayınlanmıştır.

•	 28 Ağustos 2015 tarih ve 29459 Sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 
2015/38) yayınlanmıştır.

•	 28 Ağustos 2015 tarih ve 29459 Sayılı Mükerrer Resmi 
Gazete; Bakanlar Kurulu Kararları; Et ve Süt Kurumu 
Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 
Karar (2015/8063) yayınlanmıştır.

•	 28 Ağustos 2015 tarih ve 29459 Sayılı 3. Mükerrer 
Resmi Gazete; Yönetmelikler; Ülkeye Girişte Veteriner 
Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
yayınlanmıştır.

•	 11 Eylül 2015 tarih ve 29472 Sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/40) 
yayınlanmıştır.

•	 12 Eylül 2015 tarih ve 29473 Sayılı Resmi Gazete; 
Yönetmelikler; Küçük Miktarlardaki Yumurtanın 
Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

•	 19 Eylül 2015 tarih ve 29480 Sayılı Resmi Gazete; 
Yönetmelikler; Çiftlikte Kesilen Küçük Miktarlardaki 
Kanatlı ve Tavşanımsı Etlerinin Doğrudan Arzına Dair 
Yönetmelik yayınlanmıştır.

•	 20 Eylül 2015 tarih ve 29481 Sayılı Resmi Gazete; 
Yönetmelikler; Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı 
ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının 
Belirlenmesine Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

•	 10 Ekim 2015 tarih ve 29498 Sayılı Resmi 
Gazete; Tebliğler; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (No: 2015/41)  yayınlanmıştır.

•	 30 Ekim 2015 tarih ve 29517 Sayılı Resmi Gazete; 
Yönetmelikler; Mera Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

•	 05 Kasım 2015 tarih ve 29523 Sayılı Resmi Gazete; 
Kurul Kararları; Biyogüvenlik Kurulunun 28 Sayılı 
Kararı yayınlanmıştır.

•	 05 Kasım 2015 tarih ve 29523 Sayılı Resmi Gazete; 
Kurul Kararları; Biyogüvenlik Kurulunun 29 Sayılı 
Kararı yayınlanmıştır.

•	 05 Kasım 2015 tarih ve 29523 Sayılı Resmi Gazete; 
Kurul Kararları; Biyogüvenlik Kurulunun 30 Sayılı 
Kararı yayınlanmıştır.

•	 05 Kasım 2015 tarih ve 29523 Sayılı Resmi Gazete; 
Kurul Kararları; Biyogüvenlik Kurulunun 31 Sayılı 
Kararı yayınlanmıştır.

•	 05 Kasım 2015 tarih ve 29523 Sayılı Resmi Gazete; 
Kurul Kararları; Biyogüvenlik Kurulunun 32 Sayılı 
Kararı yayınlanmıştır.

•	 05 Kasım 2015 tarih ve 29523 Sayılı Resmi Gazete; 
Kurul Kararları; Biyogüvenlik Kurulunun 33 Sayılı 
Kararı yayınlanmıştır.

•	 05 Kasım 2015 tarih ve 29523 Sayılı Resmi Gazete; 
Kurul Kararları; Biyogüvenlik Kurulunun 34 Sayılı 
Kararı yayınlanmıştır.

•	 05 Kasım 2015 tarih ve 29523 Sayılı Resmi Gazete; 
Kurul Kararları; Biyogüvenlik Kurulunun 35 Sayılı 
Kararı yayınlanmıştır.

•	 05 Kasım 2015 tarih ve 29523 Sayılı Resmi Gazete; 
Kurul Kararları; Biyogüvenlik Kurulunun 36 Sayılı 
Kararı yayınlanmıştır.

•	 18 Kasım 2015 tarih ve 29536 Sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ yayınlanmıştır.

•	 20 Kasım 2015 tarih ve 29538 Sayılı Resmi Gazete; 
Yönetmelikler; Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.
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Özet
Süt sığırlarının gebelik oranı; çevresel koşullar, 

bakım besleme şartları, sperm kalitesi ve gebelik 
yönetimi gibi birçok faktörden etkilenmektedir.

Bu derlemede, süt sığırlarında protein beslemesi 
ve kan üre azotu (BUN) ile üreme performansı arasın-
daki ilişkilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Süt 
sığırlarında, 1950’li yıllardan günümüze kadar süt 
veriminde 2 kat artış görülmesine karşın, servis peri-
yodu sonrası ilk tohumlamada gebe kalma oranı %65 
ler den %38 lere düşmüştür. Bu durum, süt sığırcılı-
ğında büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu 
kayıpları anlamak için birçok çalışma yapılmıştır ve 
bu çalışma sonuçları, süt sığırlarında enerji ve prote-
in gibi ana besinsel faktörlerin üreme üzerine önem-
li etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle, 
rumende parçalanan (RDP) protein oranı yüksek ve 
rumende parçalanmayan protein (RUP) oranı düşük 
olan yüksek protein içerikli süt sığırı rasyonları, ute-
rus pH sını düşürerek uterus ortamını değiştirmekte 
ve sonucunda gebelik oranını düşürmektedir. Genel 
olarak, 19 mg/dL den daha yüksek BUN oranlarının 
gebelik oranını düşürdüğü rapor edilmektedir. 

Süt sığırlarının, gereksinimlerine göre daha yük-
sek RDP oranlı yada yüksek RDP:RUP oranlı fazladan 
proteinle  beslenmesinin kan üre azotunu yükselttiği 
ve sonucunda da gebelik oranını düşürdüğü sonucu-
na varılmıştır. Süt sığırlarının rasyon formülasyonla-
rındaki bu besinsel parametreler, döl verimi açısın-
dan mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Süt sığırı, rumende parçala-
nan protein, kan üre azotu, gebelik

Relationships Between Protein Nutrition, Blood 
Urea Nitrogen and Reproduction Rate in Dairy Cows

Abstract
Pregnancy rate of dairy cows had been affected 

by so many factors such as nutrition, environmental 
condition, cow comfort, transition management, se-
men quality and management practices.

In this review, it was aimed to evaluate relations-
hips between blood urea nitrogen (BUN), reproducti-
on rate and protein nutrition in dairy cows. Milk yiel-
ds of cows have been increased double from 1950s 
to current years, but first service conception rate 
has reduced from about 65% to 38%. That means 
enormous economic loss. Therefore, so much rese-
arch has been conducted and their results revealed 
that major nutrients such as energy and protein in 
dairy cow nutrition had significant impacts on repro-
duction. Cows fed excess protein particularly with 
high rumen degradable protein (RDP) and low rumen 
undegradable protein (RUP) had increased blood and 
milk urea nitrogen, changed uterine composition, 
decreased uterine pH and reduced conception rate. 
Generally, BUN exceeding 19 mg/dL has been repor-
ted to relevant to reduced conception rate in dairy 
cows. 

It was concluded that feeding dairy cows with ex-
cess protein with high RDP or high RDP: RUP ratios 
concerning on requirements highly associated with 
increased blood urea nitrogen and decreased preg-
nancy rates. These nutritional parameters in feed 
formulations of dairy cows should be considered to 
improve reproduction performance. 

Key words: Dairy cattle, rumen degradable prote-
in, blood urea nitrogen, pregnancy
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BİLİMSEL MAKALELER

GİRİŞ
Son yıllarda, süt sığırlarında süt verimindeki ar-

tışa karşın, döl veriminde önemli azalmaların oldu-
ğu gözlenmektedir. Döl verimindeki bu kayıplar, bazı 
işletmelerde, ekonomik olarak, süt artışından elde 
edilen geliri geçtiği ve hatta işletmelerdeki sürdü-
rülebilirliği tehlikeye attığı görülmektedir. Döl verimi 
kayıplarının nedenlerinin açıklanabilmesi için yapılan 
araştırma ve değerlendirmeler neticesinde, kayıpla-
rın nedenleri arasında; genetik, fizyolojik, beslenme 
ve yönetim sorunları gösterilmektedir (Walsh ve 
ark., 2011).

Dünyada süt sığırlarının 1950’li yıllardaki süt 
veriminin 4500 kg/yıl ve gebelik oranının %65 oldu-
ğu, 2009 yılında ise süt veriminin 9000 kg’ın üzerine 
çıkmasına karşın, ilk tohumlamadaki gebelik oranı-
nın ise %38 lere düştüğü bildirilmiştir (Butler 2000, 
Macmillan 2012). 

Benzer şekilde, Türkiye’de yapılan araştırmalara 
bakıldığında, 1995 yılında süt verimi 4500 kg/yıl ve 
buzağılama aralığı 395 gün iken, 2007 yılında süt ve-
rimi 7000 kg/yıl ve buzağılama aralığının ise 420 gün 
olduğu bildirilmektedir (Gürses ve Bayraktar 2012).

Sürdürülebilir bir süt sığırcılığı işletmeciliğinde, 
ilk tohumlama yaşının 13 - 15 ay, ilk buzağılama 
yaşının 22- 26 ay, buzağılama aralığının 365 gün, 

doğumdan sonraki ilk tohumlamaya kadar geçen 
sürenin 60 - 90 gün, doğumdan sonrası tekrar gebe 
kalıncaya kadar geçen sürenin 80 – 82.5 gün arasın-
da, olması ideal değerler olarak bildirilmektedir (Ak-
bulut ve Tüzemen 1992, Alaçam 1994, Akman 1998). 

Türkiye’de siyah alaca süt sığırlarında 305 günlük 
süt verimi (kg) ve buzağılama aralığı (gün) değerle-
rinin yıllara göre değişimleri şekil 1’ de verilmiştir. 
Şekil 1 den anlaşıldığı üzere Türkiye’de son yıllarda-
ki buzağılama aralığının 420 gün seviyesine gelerek, 
ideal olarak kabul edilen 365 günlük süreyi 55 gün 
aşmaktadır. Bu veriler ışığında, dünyadaki değerle-
re paralel olarak, Türkiye’ de de süt veriminde artış 
olmasına karşın döl veriminde azalma olduğu görül-
mektedir.  

Döl verimi kayıplarının işletme ekonomisine olan 
ekonomik kayıpları üzerine yapılan araştırmalara 
bakıldığında; Türkiye’ de, iki yaşlı bir ineğin bir gün 
fazla besleme ve bakım maliyeti 6.8 $, buzağılama 
aralığının bir gün gecikme maliyetinin 4.5 $ olduğu 
bildirilmektedir (Yalçın 2000). Süt sığırcılığı işletme-
lerinde daha fazla verim elde etmek amacı ile deği-
şen bakım, besleme, sevk ve idare koşullar ile artan 
süt veriminin dolaylı olarak ciddi anlamda infertilite 
sebebi olduğu anlaşılmış ve bu yönde yapılan araş-
tırmalara yönelim artmıştır (Noakes ve ark., 2003, 

Şekil 1. Türkiye’de siyah alaca süt sığırlarının yılara göre döl (buzağılama aralığı(BA)) ve süt 
verimi (305GSV) (Gürses ve Bayraktar 2012)

 

Şekil1 Türkiye’de siyah alaca süt sğrlarnn ylara göre döl (buzağlama aralğ(BA)) ve süt verimi (305GSV) (Gürses ve Bayraktar 
2012) 

 

Döl verimi kayplarnn işletme ekonomisine olan ekonomik kayplar üzerine yaplan araştrmalara 

bakldğnda; Türkiye’ de, iki yaşl bir ineğin bir gün fazla besleme ve bakm maliyeti 6.8 $, buzağlama 

aralğnn bir gün gecikme maliyetinin 4.5 $ olduğu bildirilmektedir (Yalçn 2000). Süt sğrclğ 

işletmelerinde daha fazla verim elde etmek amac ile değişen bakm, besleme, sevk ve idare koşullar ile 

artan süt veriminin dolayl olarak ciddi anlamda infertilite sebebi olduğu anlaşlmş ve bu yönde yaplan 

araştrmalara yönelim artmştr (Noakes ve ark., 2003, Friggens 2003, Grimard ve ark., 2006). 

Bu derlemede, döl verimi üzerinde etkili olduğu yaplan araştrmalarda ortaya konmuş olan protein 

tüketimine ve yararlanmna yönelik olarak kan serumu üre azotu konsantrasyonu, rumende parçalanan ve 

parçalanmayan protein tüketimi ve döl verimine olan etkisi incelenmiştir. 

KAN PARAMETRELERI VE VERİM İLİŞKİSİ 

Artan süt verimine paralel olarak azalan döl veriminin nedenlerini öğrenmek ve döl verimini tekrar 

arttrmann yollarn arayan bilim insanlar, yoğun çaba harcamşlardr. Konuyu detayl inceleyebilmek 

için sağlk sorunlarnn yan sra, metabolizma alannda da detayl incelemeler başlatmşlardr. 

Metabolizma araştrmalarnn büyük ksmn ise kan parametreleri ile olan ilişkilerin incelenmesi 

oluşturmaktadr. 

Kan analizleri, ilk başlarda hayvanlarn hastalk durumlarnn ve sürü sağlğnn tanmlanmas ve takip 

edilmesi amacyla kullanlmştr. İlk olarak Payne ve ark., (1970) tarafndan tanmlanan Compton 

Metabolik Testi (CMT) kullanlmaya başlanmştr. Bu testte metabolik sağlk taramas amacyla glikoz, 

üre, inorganik fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, albümin, globülin, hemoglobin ve bakr  

analizleri tanmlanmştr (Payne ve ark., 1970). Ayn araştrc, bu testlerin normal hayvanlarda erken 

laktasyon orta laktasyon ve kuru dönemde yaplmasn önermiştir. Daha sonralar özellikle geçiş dönemi 

(transition period) üzerindeki çalşmalarn artmas ile bunun önemi daha fazla ortaya çkmş ve metabolik 
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Friggens 2003, Grimard ve ark., 2006).
Bu derlemede, döl verimi üzerinde etkili olduğu 

yapılan araştırmalarda ortaya konmuş olan protein 
tüketimine ve yararlanımına yönelik olarak kan se-
rumu üre azotu konsantrasyonu, rumende parçala-
nan ve parçalanmayan protein tüketimi ve döl veri-
mine olan etkisi incelenmiştir.

KAN PARAMETRELERI VE VERİM İLİŞKİSİ
Artan süt verimine paralel olarak azalan döl ve-

riminin nedenlerini öğrenmek ve döl verimini tekrar 
arttırmanın yollarını arayan bilim insanları, yoğun 
çaba harcamışlardır. Konuyu detaylı inceleyebilmek 
için sağlık sorunlarının yanı sıra, metabolizma ala-
nında da detaylı incelemeler başlatmışlardır. Meta-
bolizma araştırmalarının büyük kısmını ise kan para-
metreleri ile olan ilişkilerin incelenmesi oluşturmak-
tadır.

Kan analizleri, ilk başlarda hayvanların hastalık 
durumlarının ve sürü sağlığının tanımlanması ve ta-
kip edilmesi amacıyla kullanılmıştır. İlk olarak Pay-
ne ve ark., (1970) tarafından tanımlanan Compton 
Metabolik Testi (CMT) kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
testte metabolik sağlık taraması amacıyla glikoz, 
üre, inorganik fosfor, kalsiyum, magnezyum, sod-
yum, potasyum, albümin, globülin, hemoglobin ve 
bakır  analizleri tanımlanmıştır (Payne ve ark., 1970). 
Aynı araştırıcı, bu testlerin normal hayvanlarda er-
ken laktasyon orta laktasyon ve kuru dönemde ya-
pılmasını önermiştir. Daha sonraları özellikle geçiş 
dönemi (transition period) üzerindeki çalışmaların 
artması ile bunun önemi daha fazla ortaya çıkmış ve 
metabolik profil testlerine, keton cisimcikleri arasın-
da olan esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA) ve beta-
hidroksibütirik asit (BHB) değerlerinin de ilave edil-
mesi tavsiye edilmiştir (Lager ve Jordn 2012).

Metabolik testin amacı;
1. Çiftliklerdeki metabolik sağlığın izlenmesi,
2. Üreme hastalıkları ve metabolik bozuklukların 

giderilmesinde yardımcı olması,
3. Metabolik olarak en iyi ineklerin tanımlanma-

sıdır (Payne ve ark., 1970, Rowlands ve ark., 1973).
Metabolik profil testleriyle, enerji dengesi ve vü-

cuttaki protein yararlanımı hakkında bilgi edinmek 
mümkündür.

Kan üre azotu: 
Üreme performansı üzerinde en yüksek korelas-

yona sahip rasyon bileşenleri, enerji ve proteindir. 
Uterusdaki ortama ve progesteron seviyesine bağım-
lı olarak erken embriyonik dönemde gözlenen üreme 
performansındaki düşüş; negatif enerji dönemindeki 
yüksek proteinli rasyonlardan kaynaklanan yüksek 
ürenin uterus ortamını olumsuz etkilemesi ile yakın 
ilişkili olabileceği bildirilmiştir (Butler 2000).  

Üre; karbon, azot, oksijen ve hidrojenden meyda-
na gelen küçük organik bir molekül olup, kan ve diğer 
vücut sıvılarının ortak bir unsurudur (O’Callaghan ve 
Boland 1999). Üre, karaciğerde amonyaktan sentez-
lenmektedir. Ruminantlarda amonyağın kaynağını 
ise rumende protein yıkımlanması ve karaciğerdeki 
aminoasit metabolizması oluşturmaktadır. Amon-
yak, dokular için oldukça toksik bir bileşikdir. Yüksek 
toksik etkinin ortadan kaldırılması amacıyla amon-
yak, karaciğerde hızla üreye çevrilmekte ve idrarla 
vücuttan atılması sağlanmaktadır (Rajala Schultz ve 
ark., 2001).

Kan üre azotu, hayvanların kullanmış oldukları 
protein miktarları ile doğru orantılı olup, metaboliz-
mada tüketilen protein miktarının ölçümünde kul-
lanılır. Sığırlarda, kandaki yüksek üre azotu, önemli 
oranda fertilite kayıplarına neden olmaktadır (Aydın 
2007).

Süt sığırlarında tavsiye edilen ideal serum üre 
azotu (BUN) miktarı, 12-15 mg/dL arasındadır (Carl-
sson ve Pehrson 1994). 

Ruminantlarda amonyak ve üre metabolizması:
Ruminantlarda üre azotu döngüsünün tam anla-

şılabilmesi için amonyak oluşumu ve dönüşümünün 
iyi bilinmesi gerekmektedir.

Ruminantlarda amonyak kaynaklarını;
1. Rasyonla alınan proteinlerin parçalanması ve 

protein yapısında olmayan azot (NPN) kaynaklarının 
hidrolizi,

2. Tükürük bezlerinin salgısı ile birlikte rumene 
geri dönen azotun hidrolizi,

3. Mikrobiyal protoplazmaların parçalanması, 
oluşturmaktadır (Egan 1980). 

Rumende oluşan amonyak,
1. Mikroorganizmalar tarafından mikrobiyal pro-

tein kaynağı olarak kullanılmakta,
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2. Rumen duvarından geçerek kana karışmakta,
3. Omasuma kadar taşmaktadır (Egan 1980). 
Bu durumlarda meydana gelen değişimler, amon-

yak konsantrasyonunu değiştirmektedir (Egan 1980). 
Rumendeki amonyak konsantrasyonu ile absorbsi-
yonu arasında pozitif ilişki vardır (Chalmers ve ark., 
1976). Amonyak toksik etki yapmaması için rumen-
den absorbe edilir ve karaciğere detoksifiye edilerek 
üreye dönüştürülür. Lenf sistemi içerisine rumenden 
direkt olarak amonyak geçişi olması yada karaciğe-
rin detoksifiye kapasitesinden daha fazla amonyak 
gelmesi sonucu, periferal kan dolaşımına amonyak 
kaçaklarının olması amonyak zehirlenmesini şekil-
lendirir (Egan 1980).

Laktasyondaki süt sığırlarında günlük proteinin 
biyolojik değeri, ihtiyaçları karşılamak amacıyla ab-
sorbe edilen amino asitler ve enerji statüleri ile doğ-
rudan ilişkilidir. Günlük alınan ham protein (HP) ise 
rumende yıkımlanan (RDP) ve yıkımlanamayan (RUP) 
proteinleri içermektedir. Normal rumen fermantas-
yonu sırasında RDP ler mikrobiyal protein sentezi 
için amonyağa parçalanırlar. Mikroorganizmaların 
kullanımından kaçan amonyak, rumen içi portal kan 
dolaşımına geçer ve üreye yıkımlanmak üzere kara-
ciğere gider. Rumendeki amonyak üretimi ve mikta-
rının ölçüsü RDP miktarı ve rumende kolay fermente 
olan karbonhidrat kaynaklarının miktarı ile ilişkilidir.

BUN ya da süt üre azotu (MUN) ölçümleri, gün-
lük protein metabolizması ve üreme yeterliliği ara-
sındaki ilişki çalışmalarında kullanımı desteklenen 
değerlerdir. Birçok çalışma, artan BUN yada MUN 
konsantrasyonu ile azalan fertilite arasında nega-
tif korelasyon olduğunu göstermiştir. Gebelik oranı, 
BUN ya da MUN için >19 mg/dL olduğu zamani %20 
azalmıştır (Butler ve ark., 1996). Bunun yanında bir-
çok çalışma da >15.4 mg/dL MUN seviyesinin gebelik 
oranını azalttığını desteklemektedir (Rajala-Schultz 
ve ark., 2001).

Benzer şekilde, 20 mg/dL den yüksek BUN de-
ğerine sahip hayvanlarda gebeliğin %25 oranında 
düştüğü (Ferguson ve ark., 1988) belirtilmektedir. 
Kandaki BUN konsantrasyonunun artması, özellikle 
vajina ve uterus dokularındaki üre konsantrasyonu-
nu da arttırmaktadır. Bunun da erken dönem embriyo 
kayıplarında etkili olduğu belirtilmektedir (Wittwer 
ve ark., 1999, Hammon ve ark., 2005). 

Rasyon protein oranı ve ovaryum follikül akın-
tılarındaki değişim ilişkileri:

Erken laktasyon dönemindeki hayvanlarda kız-
gınlık sırasında ve kızgınlık döngüsünün 7. gününde 
alınan foliküler akıntı örnekleri üzerinde yapılan bir 
çalışmada (Hammon ve ark., 2004), hayvanlar kendi 
içerisinde plasma üre azotu (PUN) seviyesi <20 mg/
dL ve ≥20 mg/dL olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. 
Yüksek PUN seviyeli (≥20 mg/dL) ineklerden alınan 
foliküler akıntılarda üre ve amonyak seviyesi yüksek 
bulunmuştur. 

Yapılan bazı çalışmalarda yüksek üre azotu se-
viyeli hayvanlardan süperovulasyonla elde edilen 
embriyoların kültür ortamında daha yavaş geliştik-
leri ve bir süre sonra da öldükleri gözlenirken, düşük 
üre azotu seviyeli hayvanlardan elde edilen embriyo-
ların ise kültüre edildiklerinde normal gelişmelerine 
devam ettikleri gözlenmiştir (McEvoy ve ark., 1997). 

Protein metabolizması ve uterus ortamı ara-
sındaki ilişki:

Erken gebelik döneminde embriyonun sağlıklı 
gelişimi, uterus ortamı ile doğrudan ilişkilidir. Emb-
riyo, blastosist döneminde uterus epitelinden bazı 
proteinleri kulanmaktadır. Jordan ve ark., (1983), 
bir araştırmada %23 ham protein (HP) içeren ras-
yonla beslenen ineklerin BUN ve uterin salgılardaki 
üre konsantrasyonu, %12 HP ile beslenen ineklere 
göre yüksek bulunduğunu bildirmektedirler. Yüksek 
HP’li rasyonla beslenen ineklerde uterin salgılarda-
ki mineral madde dengesi, hem yumurtlama sonrası 
dönemde hem de kızgınlık esnasında bozulmaktadır. 
Yüksek protein ve dolayısıyla BUN oranının uterus 
pH sını östrus siklusu boyunca, farklı şekillerde et-
kilediği gözlenmiştir (Elrod ve Butler 1993, Elrod ve 
ark., 1993). Uterus pH’sı normalde ortalama 6.8 ol-
makla birlikte, yumurtlama sonrası ve östrus sıra-
sında 7-7.1 e yükselmekte ancak yüksek plasma üre 
azotu konsantrasyonuna sahip inek ve düvelerde bu 
yükselişin olmadığı tespit edilmiştir. PUN’un artma-
sı uterus pH sını düşürmektedir. Kandaki BUN kon-
santrasyonunun artması, özellikle vajina ve uterus 
dokularındaki üre konsantrasyonunu da arttırmak-
tadır. Bu da erken dönem embriyo kayıplarında etkili 
olmaktadır (Wittwer ve ark., 1999, Hammon ve ark., 
2005).
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Kan üre azotu ve embriyo gelişimi:
Son yıllarda yapılan in vitro çalışmalar göstermiş-

tir ki, üre oosit olgunlaşmasında önemli rol almak-
ta ve embriyo döllenmesini etkilememekle birlikte, 
embriyo gelişimini engellemektedir (De Wit ve ark., 
2001, Ocon ve Hansen 2003). Üre blostosist döne-
mindeki gelişim safhasında uterus ortamında emb-
riyonun senkronizasyon bozukluğuna neden olabil-
mektedir. Buna ilave olarak, yüksek proteinli rasyon-
lardan kaynaklanan amonyak fazlalığı ise uterus do-
kusundan geçerek embriyoyu doğrudan etkileyerek 
gelişimini olumsuz etkilemektedir (Hammon ve ark., 
2000, 2004). Yapılan bazı çalışmalarda ise, donör 
hayvanların yüksek BUN seviyesinden etkilendikleri, 
buna karşın kaliteli embriyo nakli yapılan yüksek ve 
düşük BUN seviyeli taşıyıcı düveler arasında fark ol-
madığı bildirilmektedir (Butler 2005). Bu durum, dü-
velerin pozitif enerji dengesinde olmaları nedeniyle, 
yüksek BUN değerinden etkilenmemiş olabilecekleri 
şeklinde yorumlanmıştır. Uterus ortamındaki üre ve 
amonyak etkisinin negatif enerji dengesindeki hay-
vanlarda daha fazla etkili olduğu görülmüştür. Bu-
nun yanında yüksek BUN seviyesinde embriyo geli-
şimi açısından, etçi tip düvelerin sütçü tip sığırlara 
oranla daha az etkilendiklenmektedir. Süt sığırların-
daki bu olumsuz etkileşimin nedeni olarak, yüksek 
proteinin, metabolizma ya da hormonal taşınım me-
tabolizmalarını arttırması sonucu embriyo gelişimini 
olumsuz etkilemesi olarak gösterilmektedir. Örneğin 
negatif enerji dengesi, erken laktasyonun 40 ve 60. 
günlerine doğru folliküler gelişim için gereksinimle-
rin hızlı artması oositlerin geç dönem sağlığını etki-
leyebilmektedir (Sartori ve ark., 2002). Aslında sütçü 

düvelerdeki erken emmriyo kayıplarındaki artışın 
nedeni olarak, ihtiyaçtan fazla tüketilen RDP göste-
rilmektedir (Elrod ve Butler 1993).

Rhoads ve ark., (2006) laktasyonun 50-120 günü 
arasındaki 23 baş Siyah Alaca süt sığırında flushing 
ve embriyo sağımı yaptıkları çalışmada, flushing uy-
gulanan hayvanları 2 farklı rasyonla (%15.7 HP ve 
%21.9 HP içeren) embriyo sağımından 30 gün önce 
başlamak üzere beslemişlerdir. Embriyo sağım günü 
gruplardaki plazma üre azotu seviyeleri sırasıyla 
15.7 ve 24.4 mg/dL olarak ölçülmüştür. Transfer ya-
pılacak düveler ise %9.6 ve 24.4 HP içeren 2 farklı 
rasyonla beslenmişler ve embriyo nakil günü plaz-
ma üre azotu seviyelerini sırasıyla 7.7 ve 25.2 mg/dL 
olarak bulmuşlardır. Embriyo sağımı yapılan 2 farklı 
gruptan elde edilen embriyoların sayı, kalite ve geli-
şim safhaları yönünden bir farklılık olmadığını belirt-
mektedir. Düşük proteinli rasyonla beslenen donör 
hayvanlarda %35 gebelik elde ederken, yüksek pro-
teinle beslenen donör hayvanlarda elde edilen gebe-
lik oranının %11 olduğunu ve farkın önemli olduğunu 
bildirmişlerdir.

Üreme performansı üzerinde en yüksek kore-
lasyona sahip rasyon bileşenleri, enerji ve protein 
bileşenleridir. Uterusdaki ortama ve progesteron 
seviyesine bağımlı olan erken embriyonik dönemde 
gözlenen üreme performansındaki düşüş, negatif 
enerji dönemindeki yüksek proteinli rasyonlardan 
kaynaklanan yüksek ürenin uterus ortamını olumsuz 
etkilemesi ile yakın ilişkili olabileceği bildirilmiştir 
(Butler 2000).

Yürütülen bir çalışmada (Ünay 2015), değişik lak-
tasyonlarda 133 siyah alaca süt sığırında servis pe-

 BUN 
(mg/dL)

RDP tüketim
 (g/gün)

RUP tüketimi
(g/gün)

Pearson 
korelasyon 
katsayıları

BUN  mg/dL 1.000 0.299 0.289

RDP tüketimi (g/gün) 0.299 1.000 0.996

RUP tüketimi (g/gün) 0.289 0.996 1.000

P değerleri

BUN  mg/dL . 0.000 0.000

RDP tüketimi (g/gün) 0.000 . 0.000

RUP tüketimi (g/gün) 0.000 0.000 .

Çizelge1. Tohumlama dönemindeki BUN, RDP ve RUP değerleri korelasyon analizi sonuçları

BUN: serum üre azotu, RDP: Rumende parçalanan protein, RUP: Rumende parçalanmayan protein



26

BİLİMSEL MAKALELER

riyodu sonundaki tohumlama döneminde, ilk tohum-
lamada gebe kalma oranı üzerinde etkili olan BUN 
değeri ile BUN üzerinde etkili olan rumende parçala-
nan protein (RDP) ve rumende parçalanmayan prote-
in (RUP) tüketiminin etkileri incelenmiştir. Çalışmada 
tohumlama dönemi BUN, RDP ve RUP değerleri ara-
sındaki korelasyon analizi sonuçları çizelge 1 de ve-
rilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde BUN değeri ile RDP 
ve RUP tüketimleri arasında beklendiği gibi pozitif 
yönlü önemli bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Tohumlama dönemindeki BUN, RDP ve RUP de-
ğerleri arasındaki ilişkinin yorumlanabilmesi için 
Principal Component analizi yapılmıştır. Principal 
Component analizi sonuçları çizelge 2 de verilmiştir. 
Analiz sonucunda eigen değeri en yüksek RDP tüke-
timi (2.147) değişkeninde bulunmuştur. Eigen değeri 
0.5 den fazla olan diğer değişken ise RUP tüketimi 
(0.850) olmuştur. BUN değeri değişiminin açıklanma-
sında % 71.55 ile en yüksek oranda beklendiği gibi 
RDP tüketiminde bulunmuştur. Bu durumda BUN 
değeri artışının büyük oranda rumende parçalanan 
(RDP) proteinlerden  kaynaklandığını göstermekte-
dir.

Çizelge 3. Tohumlama dönemi kan parametreleri 
gebelik durumuna göre varyans analizi sonuçları

Gebelik durumu n (Baş) BUN (mg/dL)

Gebe değil 93 27.89±0.720 a

Gebe 40 25.25±1.069 b

P değerleri  0.028

BUN: serum üre azotu, 
a-b; Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen de-

ğerler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önem-
lidir (P<0.05).

Çizelge 3 de tohumlama dönemindeki kan pa-
rametrelerinin gebe kalan ve kalmayan hayvanlara 
göre ortalamaları verilmiştir. Ortalama BUN değeri-
nin gebe kalan hayvanlarda gebe kalmayanlara göre 
daha düşük seviyede olduğu ve farkın önemli olduğu 
(P<0.05) anlaşılmıştır.

Süt sığırlarının doğumdan sonraki birinci to-
humlanmasında gebe kalmalarında, BUN değerinin 
önemli derecede etkili olduğu görülmüştür. Bu dö-
nemde ortalama 25.25 mg/dL BUN değeri ile %30.08 
gebelik elde edilmiştir. Çalışma, tohumlama döne-
minde BUN konsantrasyonunun 20 mg/dL’ nin üze-
rinde olmasının gebelik oranı %40 ların altına indir-
diği çıkarımlarını desteklemektedir. 

SONUÇ
Bu değerlendirmeler ışığında, günlük protein alı-

mının ve/veya sindirilen günlük protein miktarının 
ihtiyacın üzerinde olması durumunda, serum ya da 
plazma üre (BUN) miktarının  yüksek olmasına yol 
açtığı ve BUN değeri ile düşük döl tutma oranı (Jor-
dan ve Swanson 1979, Folman ve ark., 1981, Kaim ve 
ark., 1983, Canfield ve ark., 1990, Ferguson ve ark., 
1993) ve düşük gebelik oranı (Butler ve ark., 1996) 
arasında yüksek bir ilişki bulunduğu belirtilmektedir.

Yüksek süt verimi elde edilmesi amacıyla göz ardı 
edilen üreme performansının, gerek süt veriminin de-
vamlılığı, gerekse sürünün devamlılığı açısından ne 
kadar önemli olduğu son zamanlarda anlaşılmaya 
başlanmıştır. Saha taramalarında gebelik oranının 
özellikle ilk tohumlamalarda %40 ların altına inme 
eğiliminde olması, servis periyodundaki ve buzağıla-
ma aralığındaki süre uzamasının ve birim buzağı ba-
şına yapılan tohumlama sayısındaki artışlar, maliyet 
arttırıcı unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır. So-
nuç olarak, süt sığırı işletmelerinde çiftlik özelinde 
besleme programlarının uygulanması gerekliliği or-

Çizelge 2. Tohumlama dönemi BUN, RDP ve RUP değerleri faktör analizi sonuçları

Bileşenler
Birincil eigen değeri

Toplam değer % Varyans açıklama oranı Toplam %
RDP tüketimi (g/gün) 2.147 71.555 71.555

RUP tüketimi (g/gün) 0.850 28.317 99.872

BUN: serum üre azotu, RDP: Rumende parçalanan protein, RUP: Rumende parçalanmayan protein
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taya çıkmaktadır. Bu programlarla, hayvanların fiz-
yolojik dönemleri göz önüne alınarak gereksinimleri 
doğru olarak hesaplanmalı ve uygulanmalıdır.
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SÜT İNEKLERİNDE KURU DÖNEM BESLEMESİNİN 
PİK SÜT VERİME ETKİSİ

Atila YAYLAGÜLÜ  * 

Gültekin YILDIZ **

Özet
Kuru dönem atlanan hayvanlarda sütün niteliğin-

de önemli bir değişiklik olmamasına karşılık süt ve-
riminde ciddi düşüşler gözlemlenmiştir. Kuru dönem 
süresince yapılan hatalı veya yanlış besleme çeşitli 
hastalıklara yol açarak pik süt veriminde azalma, pik 
süt veriminde uzun süre kalamama gibi durumlara 
yol açmıştır. Kuru döneme optimum vücut kondis-
yon skorunda (3.25 – 3.75) giren inekler için en az 60 
günlük kuru dönem süresi gerekir. Kuru dönem sonu 
yumuşak ve kademeli geçiş beslemesi ile laktasyo-
na başlayan ineklerin kısa sürede pik süt verimine 
çıktığı ve uzun süre bu pik süt veriminde kaldığı gö-
rülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Besleme, inek, kuru dönem, 
pik süt verimi

Effect of Dry Period Feeding in 
Milk Cows on Peak Milk Yield

Abstract
Although no huge difference on milk quality of 

animals, which skip the dry period, has been ob-
served, the milk yield has significantly decreased. 
Wrong or mistaken feeding during dry period resul-
ted in various diseases, thus decrease in peak milk 
yield, and short-lasting peak milk yield period. Mi-
nimum of 60 days of dry period is necessary for the 
cows who had initially an optimum body condition 
score (3.25-3.75).  Animals, which start lactating 
with soft and gradual feeding transition after the dry 
period, are observed to reach peak milk yield in a 
shorter time and stayed a long period of time there. 

Keywords: Feeding, cow, dry period, peak milk 
yield
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BİLİMSEL MAKALELER

GİRİŞ
Süt ineklerinde kuru dönem beslemesindeki kriterlerin saptanması, bu kriterlere etki eden faktörlerin 

ortaya konulması, hatalı veya yetersiz düzeyde beslemede kuru dönem ve laktasyon döneminde pik süt 
verimine kadar olan süreçte karşılaşılabilecek sorunlar ve bunların çözüm önerilerinin belirlenmesi ve sonuç 
olarak kuru dönem beslemesinin laktasyon dönemine etkilerinin ortaya konması önemlidir.

Ülkemizde birçok süt sığırı yetiştiricisi kuru dönemin önemini bilmesine karşılık bu dönemde yapılan hata 
veya eksiklikler bir sonraki laktasyon süt verimi ve hayvan sağlığına olan etkileri ciddi ekonomik boyutlarda 
zararla sonuçlanmaktadır. 

Süt ineklerinin beslenmesi 4 farklı dönemde incelenmektedir. I. dönem laktasyonun 0-70. günlerini kapsar 
(Laktasyon Başlangıcı), II. dönem 70-140. günleri kapsar  (Pik Dönemi), III. Dönem 140-305. günlerini kapsar 
(Laktasyonun Son Dönemi) ve IV. Dönem doğumdan önceki 60.-0 günleri kapsayan “Kuru Dönem”’dir (Ergün 
ve ark., 2014). 

KURUYA ÇIKARMA İŞLEMİ 
İki laktasyon arasında süt ineklerinin dinlendirildiği ve gebeliğin son iki ayına tekabül eden sağılmayan 

dönem kuru dönem olarak değerlendirilir. Kuruya çıkarma dönemi yaklaştığında eğer süt verimi azalmış ise 
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işlem kolaydır. Laktasyonun sonunda düşük verimli 
ineklere konsantre yem verimi durdurulur. Süt veri-
mi 10 kg ve üzerinde ise önce ineğe verilen yem ve 
su miktarı azaltılarak hayvanın bir an önce kuruya 
çıkmasına yardım edilir. Ancak yüksek verimli sığır-
ların sağımına bir süre daha devam edilir. Bunun için 
hayvana düşük enerjili rasyonlar verilir. Bu uygulama 
stresi azaltarak kuruya geçmeye yardımcı olur (Yıl-
dız, 2014).

Kuru dönemde özellikle geçiş periyodunda en-
dokrin sistemde önemli değişiklikler meydana gelir 
(Şekil 1). Bu değişiklikler hayvanı doğuma ve laktas-
yona hazırlar. Plazma insülin seviyesi düşer büyüme 
hormonu artar. Plasma tiroksin (T4) yoğunluğu ge-
beliğin sonuna doğru artar, doğumda azalır ve sonra 
tekrar artmaya başlar. Progesteron yoğunluğu kuru 
dönemde giderek artar fakat doğuma 2 gün kala 
birden düşer. Östrojen plasmada gebeliğin sonuna 
doğru artar ancak doğumda birden düşer (Lean ve 
DeGaris, 2011). 

Son yıllarda doğumdan önceki ve sonraki üçer 
hafta yeni bir beslenme dönemi olarak incelenmeye 
başlanmıştır. İlk kez 1995 yılında doğumdan önceki 3 
hafta ile doğumdan sonraki ilk 3 hafta arasında ka-
lan zaman aralığı “geçiş dönemi” (transition period) 

olarak tanımlanmıştır (Grummer, 1995). Bu dönemin 
doğumdan önceki 3 haftalık kısmına prepartum dö-
nem (precalving period; Prefresh transition period; 
close-up period; late-dry), doğumdan sonraki 3 haf-
talık kısmına postpartum dönem (early postcalving 
period; early lactation period), doğumdan birkaç gün 
önceki ve sonraki kısmına is periparturient dönem 
adı verilmektedir (Grummer, 1995; Arslan ve Tufan, 
2010).

Kuruda geçen süre içindeki besleme bir sonraki 
sağım döneminde yüksek süt verimine sahip olmala-
rı, yavrunun iyi gelişimi ve ananın sağlıklı olması için 
çok önemlidir. Bu dönemde hayvana verilen enerji ve 
besin maddeleri hızla gelişmekte olan fötüs ile vücut 
depolarının tamamlanamayan bölümünün restore 
edilmesi için kullanılır (Yıldız, 2014). 

Kuru dönem Dinlenme Periyodu (Far-off Dry pe-
riod)(doğumdan önceki 60-21. günler arasındaki dö-
nem) (5 hafta) ve Geçiş Periyodu (Pre-fresh Dry Peri-
od) (doğumdan önceki 21.-0. günler arasındaki süre) 
(3 hafta) olarak 2 periyoda ayrılır. Süt sığırlarının 
kuruya çıkartılmasının pek çok yararı bulunmaktadır, 
bunları kısaca özetlemek gerekirse;

1- İşkembenin dinlenmesi ve yenilenmesi sağ-
lanır. Kuruya çıkarma laktasyon sırasında yüksek 

Şekil 1. Doğum öncesi ve sonrası hormon yoğunluğundaki değişiklikler 
(Lean ve DeGaris, 2011).
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düzeyde konsantre yemle beslenen hayvanlarda ru-
menin kendisini yenilemesi için bir şanstır. Zira kon-
santre yemler rumeni strese sokar. Bu nedenle kaba 
yemler özellikle kuru ot sağlıklı bir rumen için önem-
lidir (Tuncer, 2014). 

2- Meme dokularının dinlenmesini ve yenilenme-
sini sağlar. Memede sağım sırasındaki faaliyet çok 
yoğundur. Meme dokularındaki kan dolaşımından 
proteinler, yağlar, şekerler ve su alınarak süt üretilir. 
Günde 30–40 kg süt üretilebilmesi için meme doku-
larından günde yaklaşık 10 ton civarında kanın devir 
daim yapması gerekir. Bir sağım döneminde memeler 
bu aşırı faaliyet sonunda yıpranır ve eskisi kadar ve-
rimli çalışamaz hale gelir. Kuru dönemde süt üreti-
mi olmadığı için meme dokuları da yenilenir ve daha 
iyi üretim yapabilecek hale gelir. Uygun kuru dönem 
beslemesi ve düzenli bir geçiş periyodunun laktas-
yon başına 1000 kg’lık bir süt artışı sonuçlandığını 
göstermiştir (Gül, 2015).

3- Ana karnındaki yavrunun daha iyi gelişmesi 
sağlanır. Buzağı ana karnındaki gelişmesinin % 70’ini 
gebeliğin son 2–3 aylık kısmında tamamlar. 

4- Bir sonraki sağım dönemine hazırlık bakımın-
dan da kuru dönem önemlidir. Doğumdan sonra hızla 
artan süt verimine karşılık yem tüketme kabiliyeti 
aynı hızla artamaz. Bu nedenle inek yüksek süt ve-
rimini sağlamak için bir miktar vücut dokularından 
harcamak zorunda kalır. Laktasyonun ilk döneminde 
kondisyon kaybeden hayvanların kondisyon kazan-
masını ve hayvanın 3.25-3.75 vücut kondisyon puanı 
ile doğuma girmesinin sağlanması önemlidir (Yıldız, 
2014; Görgülü, 2015).

5. Uygun besleme ve yönetim ile doğum sonrası 
metabolik problemlerin (doğum güçlüğü, eşin atıla-
maması, ketozis, doğum felci, asidoz, şişme gibi) mi-
nimize edilmesi için faydalıdır (Yıldız, 2014; Görgülü, 
2015).

Ekonomik Etkisi
Besleme maliyeti tipik olarak süt üretiminin 

%50-%70 ‘dir. Tek bir sağlık problemi meydana gel-
mesi durumunda bundan kaynaklı maliyet çok fazla 
olabilir ve asla geri dönüşümü yoktur. Geçiş dönemi 
sağlık, üretim ve reprodüksiyon üzerine en önemli 
etkiye sahiptir, süt sığırcılığından yararlanmayı art-
tırmak için yatırımın en etkili geri dönüşünün olduğu 

dönem bu periyottur.  Glikoneogenezis kapasitesi 
laktoz sentezi ve meme metabolizmasını destekle-
mek için yüksek glikoz isteğine adaptasyonu kay-
bettiğinde hipoglisemi, ketosis ve ilişkili metabolik 
hastlıklar meydana gelir. Yağlı karaciğer ketozise eş-
lik eder; ketosis ve yağlı karaciğer oluşan sığırlarda 
yem tüketimi düşer, glikoneogenez kapasitesi düşer 
(Grummer, 1995), düşük süt üretimi, ve diğer meta-
bolik ve infeksiyöz hastalıkların görülme riski artar 
(Curtis ve ark., 1985).

Ketozis vakasında tedavi ücreti 149 dolar civarın-
da maliyeti vardır. Amerikada ketosis sıklığı %17 dir 
(Gillund ve ark., 2001), yıllık olarak 120 baş sürüsü 
olan bir üreticinin 2.500 dolar kayıbı olacaktır. Ay-
rıca, subklinik ketosis kaybıda vaka başına 78 do-
lar civarında kayıp yaratacaktır (Geishauser ve ark., 
2000). Görüldüğü gibi kuru dönemde yapılan besle-
menin laktasyonda süt üretimi ve kazanç üzerine ol-
dukça güçlü etkileri vardır. Bu dönemde yapılan veya 
yapılmayan her uygulamanın işletmeye iyi yada kötü 
bir dönüşü olacaktır. 

KURU DÖNEM BESLENMESİNİN 
SÜT VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
İneklerin kuruya çıkarılması hayvan vücudunun 

dinlenmesi, bir sonraki laktasyona hazırlanması ve 
uterustaki fötusun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için 
gereklidir. Normal olarak ineklerde laktasyon ilk 1,5-
2 ayında süt verimi en üst düzeye ulaşır. Bu dönem-
de süt ineği negatif enerji dengesine girer. Bu enerji 
açığını karşılayabilmek için özellikle yağ dokusu 
depolarını mobilize etmeye başlar, bu sırada canlı 
ağırlık kaybı meydana gelir. Laktasyonun ortalarında 
ve sonuna doğru ise kuru madde tüketimi artma, süt 
üretimi azalma eğilimine girer. Canlı ağırlık kaybı du-
rur ve bir süre sonra hayvanın ağırlığı artmaya başlar 
(Galip ve ark., 2002; Tuncer, 2014).  Bu dönemdeki 
inek günlük olarak canlı ağırlığının % 2-2,2’si kadar 
kuru madde alması beklenmektedir. Bu da 600 kg bir 
ineğin yaklaşık 12 kg kadar günlük kuru madde tü-
ketmesi anlamına gelir (Yıldız, 2014). 

Vücut Kondisyon Skoru (VKS) 
Vücut kondisyon skoru süt ineklerinin besinsel 

yönetimini gözlemede önemli bir araçtır. Vücut kon-
disyon skoru bu dönemde 3,5 olması önerilmektedir. 
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Geç laktasyondaki inekler kuru dönemdeki inekler-
den vücut rezervlerini yenilemek için diyetsel ener-
jiyi daha etkili kullanırlar. Bu yüzden, kuru dönemde 
3,5 skorunu yakalamaktansa orta ve geç laktasyon 
döneminde bu skoru yakalamaları tercih edilir. Eğer 
geç laktasyonda ineklerde aşırı kilo alımı meydana 
gelirse, rasyonun enerji miktarı düşürülmelidir. İnek-
ler kuru dönem boyunca kilo aldırılmasından kaçınıl-
malıdır. Zira istenmeyen ketotik bir durum meydana 
gelecek, ayrıca karaciğer de yağ depolamaya başla-
yacaktır.  

Eğer dinlenme döneminde ineklerin VKS’ları uy-
gunsa ve rasyonları ile gereksinimlerinden fazla 
enerji alıyorlarsa enerji azaltılabilir. Ancak asla VKS 
veya vücut ağırlıkları kuru dönemin herhangi bir aşa-
masında düşürülmeye çalışılmamalıdır. Eğer VKS ku-
ruya ayrılma sırasında ideal oranlarda ise dinlenme 
aşamasında 0,25-0,35 puan arttırılmalıdır (Beede, 
1997). Doğum travmasını minimize etmek için inek-
lerde doğum sırasında VKS oranı 3,5-3,75 ve düve-
lerde 3,25-3,5 olması gerekmektedir (Studer, 1998; 
Grummer, 1999).

Tablo 1. Hedef Vücut Kondisyon Skoru (VKS) 
Skala 1-5

Durum İdeal VKS Aralık
Kuruya ayrılma 3,5 3,25-3,75

Doğum 3,5 3,25-3,75
Erken laktasyon 3 2.5-3.25
Orta laktasyon 3,25 2,75-3,25
Geç laktasyon 3,5 3,0-3,5
Büyüyen düve 3 2,75-3,25
Doğum Düve 3,5 3,25-3,75

GEÇİŞ DÖNEMİ (PRE-FRESH)
Geçiş dönemi sığır sürülerinde faydalanmayı ve 

üretimi belirleyen önemli bir etkendir. Bu dönem bo-
yunca besleme ve yönetim programları gelecek lak-
tasyon dönemindeki doğum sonrası hastalıkları, süt 
üretimi ve reprodüksiyonu direk etkilemektedir. 

Geçiş dönemini (pre-fresh) rasyonunun birçok 
avantajı vardır. Birincisi, arttırılmış minarel den-
gesinden dolayı metabolik hastalıklar azalır. Her 
hayvanın mineral ihtiyaçları karşılanabilmesi için 

ineklerin gruplara ayrılarak beslenmesi daha doğru 
olacaktır. Ayrıca bu durum vitamin mineral ilavesini 
azaltacak ve mali yönden katkı sağlayacatır. İkincisi, 
klinik ve subklinik ketozis oranı düşer. Bu diyetsel 
enerji konsantraysonu arttırılarak sağlanabilir. Din-
lenme döneminde eğer yetiştirici kişi tüm hayvanlar 
için bir grup oluşturmuşsa geçiş döneminde enerji 
konsantrasyonunu arttırmamalıdır. Çünkü hayvanlar 
dinlenme döneminde aşırı kilo almış olabilir. Sıklık-
la bu durum gözlenir, bu da doğumdam önce ketozis 
görülmesine sebep olur.  

Yem Tüketimi 
Ortalama kuru madde alımı dinlenme dönemine 

göre pre-fresh dönemde kuru maddede %20 daha 
azdır. Bu düşüş en çok son hafta meydana gelmek-
tedir. NRC (2001), 751 kg ve 270 günlük bir ineğin 
13,7 kg kuru madde tükettiğini, fakat 279. günde 
ise 10,1 kg tükettiğini belirtmektedir. Bir holştain 
inek için geçiş döneminde (pre-fresh grup) bir rasyon 
oluşturulduğunda, tüketim miktarı vücut ağırlığının 
%1,75’ine veya yaklaşık 10,5 kg kuru maddeye eşit 
olmaktadır. Winconsin araştırmacıları pre-fresh dö-
nemde az yem yiyen hayvanlarda buzağılamadan 
sonra 3 haftada kuru madde alımının düştüğünü 
gösterdiler (Grummer ve Shaver, 1992). Kuru madde 
alımı vücut ağırlığının %1,8 ile %2,1 arasında olması 
tavsiye edilmektedir (Robinson, 2015).

Enerji 
NRC (1989) olgun inekler 1,25 Mcal/kg KM değe-

rinin fetal büyüme ve yaşamsal ihtiyaçların devam-
lılığı için yeterli olacağı görüşündedir. Ancak düşük 
yem tüketimi ve büyümek için ektra enerjiye ihtiyaç 
duyulur. Bu sebeplerden dolayı düvelerde pre-fresh 
diyeti yaklaşık 1,54 Mcal/kg enerji içermelidir.  

Michigan State araştırmacıları, gebeliğin son 3 
haftasında diyetteki enerji yoğunluğunu 1,32 Mcal/
kg’dan 1,54 Mcal/kg’a ve protein oranını da %13’ten 
%16 a çıkardıklarında, kuru madde alımında %30 ar-
tışın olduğunu gözlemlediler. Aynı zamanda yüksek 
protein ve enerji içeren rasyonlar ile beslenen hay-
vanlarda bu dönemde buzağılamadan önce vücut 
yağının daha az mobilize olduğunu gördüler (Emery, 
1993; NRC, 2001). Tane yem doğuma en az 3 hafta 
kala rasyonlara katılmalıdır. Ancak bu değer düve-
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lerde en az 5 hafta olmalıdır (NRC, 2001).

Non-fiber karbonhidrat (NFC) 
NFC seviyesi dört farklı nedenden dolayı geçiş 

döneminde yüksek olması gerekir. Birincisi, pre-fresh 
rasyonun yüksek miktarda enerjiye gereksinimi var-
dır. İkincisi, propiyonat, öncelikle lifsiz karbonhidrat-
tan oluşturulan uçucu yağ asidi rumen papillasının 
uzunluğunu arttırmaktadır. Bunların büyümesinin 
doğumdan önce tetiklenmesi doğumdan sonra uçucu 
yağ asitlerinin emilimini arttıracaktır. Uçucu yağ aşit-
leri inekler için enerji kaynağıdır ve propionat ketozisi 
azaltmak için gereksinim duyulur. Rumen asitlerinin 
eleminasyonunda oldukça önemlidirler. Üçüncüsü, 
Yüksek NFC seviyesi geçiş dönemi rumen mikroflo-
rasını laktasyon dönemine hazırlar.  Doğumdan önce 
NFC fermente eden bakterilerin miktarının artması 
asidozis sıklığının düşürülmesinde faydalıdır. Kısa-
cası propionat vücut yağından enerji oluşturmada ve 
ketozisi azaltmada kullanılır. NFC seviyesi pre-fresh 
pediyot boyunca kuru maddenin %32-33’üne kadar 
arttırılması gerekir. Tipik bir diyette, eklenmiş tahılın 
3,6-4,5 kg’ına denk gelecektir (De Ondarza, 2003). 
Diğer bir çalışmada, prepartum periyod boyunca 
inekler kurumaddesi yüksek olan ve yüksek NFC 
(%40-42) içeren diyet ile beslenmişlerdir. Bu inekler-
de plazma NEFA, BHB seviyesi ve karaciğer tirigli-
serid seviyesinde düşüş gözlenmiştir. Araştırmacılar 
diyete eklenen yüksek NFC’nin laktasyon dönemin-
de süt verimini ve metabolik faaliyetleri arttıracağını 
belirtmişlerdir (Minor ve ark., 1996). Doğumdan önce 
son bir ay boyunca diyette yükseltilmiş enerji ve 
protein yoğunluğunun (1,6 Mcal NEI/kg ve %16 ham 
protein) arttırılmasının prepartumda ineklerin enerji 
dengesi geliştirdiği ve doğumda hepatik lipid içeriği-
ni düşürdüğü gözlenmiştir (Vandehaar ve ark., 1999). 
Pre-fresh diyette 0,11 kg kalsiyum propionatın katıl-
ması propionata ekstra günlük doz sağlar. Subklink 
ve klinik ketozisi engellemeye yardımcı olur. 

Protein
Cornell araştırmacıları düve pre-fresh diyetinin 

bypas proteinini %12’den %15’e çıkardılar. Amaçları 
rumen mikroplarının geresinimlerini karşılamak ve 
mikrobiyal protein üretimini maksimuma çıkarmak 
ve ekstra bypass aminoasitleri sağlayarak düvenin 

diğer ihtiyaçlarını karşılamaktır. Doğumdan sonra süt 
protein yüzdelerini arttırdılar ve gebe kalma oranını 
arttırdılar. Ayrıca doğumdan sonra vücut kondisyon 
skorunun düşüşünü azalttılar. Bu sonuçlar doğum-
dan sonra daha az ketozis görülmesini sağlamıştır. 
Spesifik aminoasitler karaciğere biriken yağın temiz-
lenmesini kolaylaştırabilir ve ayrıca absorbsiyonu 
ve enerji için diyetsel yağın kullanımını arttırabilir. 
Proteinler kalsiyumun emilmesinde, subklinik süt 
hummasının azalmasında ve kuru madde alımının 
artmasında önemlidir (De Ondarza, 2003). 

NRC (1989) pre-fresh diyette sadece %12 ham 
protein önerir. Birçok ticari sürü sahiplerine göre 
%14-15 ham protein olması gerektiğidir. Bir araştır-
macı ham proteinin %14,5’ten %15,5 e çıkarılması 
laktasyon periyodu boyunca yüksek kuru madde alı-
mı ineklerin alışmaya başladığını göstermiştir (Me-
lendez, 2006). 

Vitamin ve Mineraller
Hayvanların yaşamında, reprodüksiyonda ve üre-

timde vazgeçilmezdir. Yeterli mineral seviyesi ve mi-
neral dengesi metabolik hastalıkların kontrolünde 
önemlidir (Tablo 2). Bir metabolik problem diğerlerini 
ve düşük süt üretimini tetikler (NRC, 2001). 

Rumen mikroorganizmaları  %0,2-0,22 oranında 
S gereksinimi duyarlar. Ancak yüksek miktarda S, 
Cu ve Se emilimini azaltabilir ve toksik etki göste-
rebilir (Goff, 2000). Plazma vitamin A, vitamin E ve 
çinko doğumdan 2 hafta önce düşük düzeydedir. Ben-
zer durum vitamin E ve Se da meydana gelir (Goff 
ve Strobel, 1990). Bu durum doğuma yaklaşırken 
sığırda immun sistemin düştüğünü göstermektedir. 
Bu yüzden bu gibi besinlerin diyette eksiklik olması 
gerekir. 

Kuru dönem uzunluğunun süt verimine etkisi
Yüksek verimli sürülerde optimum kuru dönem 

uzunluğu tam olarak belirlenememiştir. Güncel öne-
riler 50-70 gün olması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Van Knegsel ve arkadaşları (2014) sütçü inek-
lerde kuru dönem uzunluğu ve diyetsel enerji kay-
naklarının erken laktasyonda süt üretimi, gıda alımı 
ve enerji dengesi üzerine etkilerini incelemişlerdir.  
Kısaltılmış veya atlanmış kuru dönem süt üretimini 
postpartumdan prepartum döneme kaydırmaktadır; 
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Tablo 2. Sığır dinlenme, geçiş ve doğum için minimum gereksinimler 
(NRC, 2001; Melendez, 2006).

Besin Dinlenme Dönemi Geçiş Dönemi Doğum
Kuru Madde Alımı (kg/gün) 14,4 13,7 16,1

Laktasyon Net Enerji (Mcal/gün) 1,25 1,54-1,62 1,73

Maksimum Ham Yağ (%) 5 6 6

Ham Protein (%) 13 14-15 16,5-17,5

Sindirilemez Protein Alımı (% CP) 25 32 40

Asit Deterjan Lif (ADF) (%) 21 17-21 17-21

Doğal Deterjan Lif (NDF) (%) 33 25-33 25-33

Minimum Kaba Yem (NDF) (%) 30 22 20

Maksimum NFC (%) 36-43 36-43 36-44

Minimum Kalsiyum (%) 0,44 0,45 0,75

Fosfor (%) 0,22 0,3-0,4 0,3-0,4

Ca:P oranı (aralık) 1.5:1 - 5:1 1.5:1 - 5:1 -

Magnezyum (%) 0,20 0,35-0,4 0,23-0,29

Potasyum (%) 0,55 0,55 1,2

Sülfür (%) 0,11 0,11 0,2

Sodyum (%) 0,10 0,10 0,32

Klor (%) 0,20 0,8-1,2 0,30

DCAD (mEq/kg) - < 0

bu erken laktasyonda enerji dengesinde bir geliş-
meyle sonuçlanmaktadır. Kısa kuru dönemden sonra 
artmış enerji durumu erken laktasyonda glukogenik 
oranı arttırılmış besleme ile daha da arttırılabilmek-
tedir.  

SONUÇ
Kuruda geçen süre içindeki besleme bir sonraki 

sağım döneminde yüksek süt verimine sahip olmala-
rı, yavrunun iyi gelişimi ve ananın sağlıklı olması için 
çok önemlidir. Bu dönemde hayvana verilen enerji ve 
besin maddeleri hızla gelişmekte olan fötüs ile vücut 
depolarının tamamlanamayan bölümünün restore 
edilmesi için kullanılır. Dinlenme periyodunda hay-
vana az miktarda yoğun yem ve bol miktarda kuru 
ot verilerek işkembenin dinlenmesi ve yenilenmesi 
sağlanır. Bu dönemde inek günlük olarak canlı ağır-
lığının % 2-2,2’si kadar kuru madde alması,  vücut 
kondisyon skoru 3,5 olması ve sığır diyetinde %12 

oranında ham protein içermesi tavsiye edilmektedir. 
Vücut kondisyonunu bu dönemde değiştirmek iste-
mek hatalı bir davranıştır. Vücut kondisyon skoru 
ayarlaması için uygun dönem laktasyonun son dö-
nemi olmalıdır. Geçiş periyodunda yemlerin besin 
değerleri kademe kademe artırılmalıdır. Bunun için 
rasyondaki kuru dönem yeminden, süt yemine geçiş 
yoluna gidilebilir. Geçiş döneminin hedefi, hayvanın 
sağlığını ve süt üretimini de geliştirerek, düşük besin 
değerli beslemeden, yüksek besin değerli beslemeye 
doğru yumuşak bir geçiş sağlamaktır. Bu dönemde 
kuru madde alımı vücut ağırlığının %1,8 ile %2,1 ara-
sında, diyette % 12-15 arasında ham protein olması 
ve NFC seviyesi kuru maddenin %32-33’üne kadar 
arttırılması tavsiye edilmektedir. Yüksek kaliteli sa-
manın 2,3 kg düzeyinde verilmesi bu ihtiyacı gidere-
cektir. Vitamin ve mineraller hayvanların yaşamında, 
reprodüksiyonda ve üretimde vazgeçilmezdir. Kuru 
dönemde yeterli mineral seviyesi ve mineral dengesi 
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metabolik hastalıkların kontrolünde önemlidir.  Yük-
sek verimli ineklerde optimum kuru dönem uzunluğu 
tam olarak belirlenememiştir. Güncel öneriler 50-70 
gün olması gerektiğini vurgulamaktadır.
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ÖZET
Silaj, belli düzeylerde kuru madde içeren yeşil 

yemlerin biçildikten sonra oksijensiz ortamlarda 
saklanmasıyla elde edilen fermente yemler olup, ru-
minantların beslenmesinde büyük bir öneme sahiptir. 
Silajlık yemler, normal olarak biçim öncesi de mik-
roorganizmalar bulundurmaktadır. Fakat, fermen-
tasyonda, mikrobiyel populasyon birçok etkene göre 
değişebilmektedir.
Listeria spp.’nin silajlarda bulunması istenmez. 

Bu patojen mikroorganizmaların silajlarda bulunma-
sı hem hayvan hem de insan sağlığı açısından tehlike 
arz etmektedir. Bu bağlamda, silajlarda mikrobiyel 
kalite büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada, silajlarda 
karşımıza sıklıkla çıkabilen Listeria sorunu, Listeria 
spp. içeren yemlerin kullanılmasının olumsuz etkileri 
ve sonuçları derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: silaj, mikrobiyel kalite, Lis-
teria, fermente yemler.

Listeria in Silage
ABSTRACT
Silage is fermented feed stored in anaerobic con-

ditions is obtained by after harvest of green forage 
containing certain levels dry matter and it has a 
great significance in ruminant nutrition. Also sila-
ge normally contains microorganism before format. 
However, microbial population can vary according to 
the many factors in the fermentation.
Listeria is not desired to be in the silage. These 

pathogenic microorganisms in silage are dangerous 
for both animal and human health. In this context 
microbiological quality is of great importance in si-
lage. In this study, frequently face the problem of 
Listeria and the negative effects of the use of sila-
ges containing Listeria spp. and the results has been 
compiled.

Keywords: silage, microbial quality, Listeria, fer-
mented feed.
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GİRİŞ
Ruminant beslemede kaba yem büyük öneme sahiptir. Özellikle soğuk mevsimlerde kaliteli kaba yem 

ihtiyacının karşılanması açısından silajların önemi büyüktür. Silajlar, %30-45 düzeyinde kuru madde içeren 
fermente yemler olarak tanımlanmaktadır (Ergün ve ark., 2013). Silaj kontrollü bir fermentasyonla üretilen 
bir yem materyalidir. Bu sürece silolama, silaj materyallerinin depo edildiği yere ise silo denmektedir (Mc-
Donald ve ark., 2010). Silaj yapma yani silolama kaba yemleri uzun süre saklayabilme yöntemlerinden biri 
olup, özellikle kış mevsiminin uzun geçtiği yerlerde silaj birçok avantajı da beraberinde getirmektedir (Ergün 
ve ark., 2013). 

Silaj kalitesi, çiftlik hayvanlarının sağlığı ve üretimi, aynı zamanda insan güvenliği açısından büyük bir 
öneme sahiptir. Silajların mikrobiyel kaliteleri hayvansal ürünlerin kalitelerinin yanı sıra insan sağlığını da 
etkilemektedir. Özellikle L.	monocytogenes’in hayvan ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri görülebilmek-
tedir (Kukier ve ark., 2015). 

Bu çalışmada, silaj kalitesinin hayvan beslemedeki önemi dikkate alınarak, silajın mikrobiyel kalitesinde 
Listeria spp.’nin etkileri ve olası sonuçları derlenmiştir.
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SİLAj MİKROBİYOLOjİSİ
Fermentasyon silaj niteliği üzerine önemli role 

sahip olup, aerob ve anaerob mikroorganizmala-
rın etkinliğinde gerçekleşmektedir (Basmacıoğlu ve 
Ergül, 2002). Yeşil bitkilerde, dominant mikroorga-
nizmalar aerob mantar ve bakteriler olup, silolarda 
anaerob koşulların oluşmaya başlamasıyla birlikte 
bu aerob organizmalar yerlerini Bacillus, Clostridi-
um, Streptococcus, Pediococcus ve Lactobacillus 
gibi oksijen yetersizliğinde gelişebilen bakterilere 
bırakırlar (Ergün ve ark., 2013). Silaj kalitesi bakı-
mından, silaj içerisinde laktik asit bakterilerinin et-
kin olması istenir. Bununla birlikte, Bacillus, Clostri-
dium, Enterobacteriaceae ve Listeria gibi bakteriler, 
maya ve küf mantarları ise istenmez (Basmacıoğlu 
ve Ergül, 2002). 

Pratikte silajlık ürün, biçim ve soldurma yapıl-
dıktan sonra hızlı bir şekilde silolara doldurulur. Bu 
periyotta oksijenle herhangi bir temasta aerob mik-
robiyel aktivite meydana gelebilir ve materyalde 
toksik ürünler oluşabilir (McDonald ve ark., 2010). 
Bununla birlikte, silajlar yüksek kuru madde içerdi-
ğinde termofilik bakteriler ve küfler çoğalabilmekte-
dir. Yüksek kuru maddenin yanı sıra düşük kuru mad-
de içeriği de patojen bakterilerin çoğalmasına neden 
olabilmektedir (Kellems ve Church, 1998). Nitekim, 
Aksu Elmalı ve Duru (2012), çalışmalarında %12.5 
kuru madde içeren silajda Listeria spp. izole ettikle-
rini belirtmektedir.

LİSTErİA 
Listeria’lar, aerob ve %5-10 karbondioksit içeren 

ortamlarda üreyebilen, doğada yaygın olarak bulu-
nan bakterilerdir. Genellikle 4.3-9.6 gibi geniş bir pH 
aralığında gelişmektedirler (Erol, 2007).
Listeria, hayvan ve insanlarda listeriyoza neden 

olan bakteri olup, Listeria spp. içerisinde altı türün 
bulunduğu belirtilmektedir. Bu türlerden L.	monocy-
togenes ruminantlarda abort, septisemi ve ensefa-
litise, kanatlı ve domuzlarda ise septisemiye neden 
olabilmektedir (Erol, 2007). Çoğu patojen bakterile-
rin aksine L.	monocytogenes psikrotrofik olup, düşük 
sıcaklıklarda çoğalabilme yeteneğine sahiptir (Aller-
berger ve ark., 2015). 
Listeria spp., toprak, hayvan yemleri ve bir çok 

hayvan türünden izole edilmiştir. Etkenin geçişinde 

bitki, toprak, yem gibi bir çok farklı yol bulunmakta-
dır (Erol, 2007). Nitekim yapılan bir araştırmada, mı-
sır silajı numunelerinde %10 ve çayır otu silajlarında 
ise %60 oranında Listeria spp. izole edildiği bildiril-
mektedir. Listeria spp. izole edilen mısır silajlarında 
yaklaşık %23 oranında L.	 monocytogenes ve %77 
oranında L.	 innocua, çayır otu silajlarında ise %67 
oranında L.	innocua, %33 oranında ise L.	welshimeri 
izole edilmiştir (Ryser ve ark., 1997).

SİLAjLARDA LİSTErİA
Listeria insidensinin bazı ülkelerde yüksek ol-

masının nedeni, silaj yapım tekniğindeki hatalar 
olabilmektedir (Erol, 2007). Özellikle büyük balya 
silajlarda ise, yüzey alanı/hacim oranının genişliği 
nedeniyle Listeria spp. riskinin arttığı görülmektedir 
(McDonald ve ark., 2010). 

Silolamada kuru madde içeriği, pH ve oksijen 
önemli kritik faktörlerden bir kaçıdır. Silajlarda kuru 
madde içeriğine göre fermentasyon ürünleri ve pH 
değişebilmektedir (Cumberland Valley Analytical 
Services, Inc.). Silajlarda düşük pH değeri, Enteroba-
cteriaceae, Bacillus, Listeria gibi bakteriler ile maya 
ve mantarların üremesini engellemektedir (Durmaz 
ve ark., 2015). Fermentasyonu iyi olmayan silajlar 
5.5’ten daha büyük pH’ya sahip olmaktadır. Bu du-
rumda pH’sı 5.5’ten büyük olan silajlar Listeria için 
ideal bir ortam olabilmektedir. Nitekim Sharifzadeh 
ve ark. (2015), silaj örneklerinde L.	 monocytoge-
nes izole ettiklerini ve izole edilen silaj örneklerinin 
pH’sının 5.28-7.3 aralığında olduğunu ifade etmek-
tedir (Sharifzadeh ve ark., 2015). Yine başka bir araş-
tırmada, L.	monocytogenes izole edilen silajların pH 
değerlerinin 5.1-8.3 aralığında olduğu ifade edil-
mektedir (Taşçı ve ark., 2010). Aksu Elmalı ve Duru 
(2012), pH’sı 4.92 olan silajlarda Listeria spp. izole 
ettiklerini belirtmektedir. 

Ruminantlarda silaj önemli bir yere sahiptir ve 
kötü kaliteli silajlar bir hayvan hastalığı olarak lis-
teriosis’in ortaya çıkmasında büyük oranda sorumlu-
dur (Allerberger ve ark., 2015). Toprakla kontamine 
olmuş, düşük kuru madde içeren silajlarda L.	 mo-
nocytogenes içerebilir. L.	monocytogenes sığırlarda 
meningoencephalitis, anterior uveitis ve placentitis 
gibi bir çok hastalıktan sorumlu olabilmektedir (Mc-
Donald ve ark., 2010). Yaklaşık 2 ay süreyle rasyon-
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larında mısır silajı bulunan koyunlarda, silaj tüke-
timini takiben L.	 monocytogenes enfeksiyonunun 
ortaya çıktığı ve nitekim hayvanlara yedirilen silaj 
örneklerinden Listeria spp. izole edildiği belirtilmek-
tedir (Çeribaşı ve ark., 2013). 

Atlarda ise listeriozis pek yaygın değildir. Muhte-
melen bu durum, silajların at rasyonlarında pek fazla 
kullanılmamasından kaynaklanmaktadır (McDonald 
ve ark., 2010). Bunun yanı sıra atlarda keratitik lez-
yonlardan L.	monocytogenes izole edilmiştir. Silaj-
larla beslemek ise potansiyel bir risk faktörü olabil-
mektedir (Revold ve ark., 2015). 

SİLAjLARDAN HAYVANSAL ÜRÜNE LİSTErİA
Listeria’lar muhtemel bir çok yolla geçiş yapa-

bilmektedir. Süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünleri 
gibi bir çok hayvansal ürünler L.	monocytogenes ve 
diğer Listeria türleri ile önemli düzeyde kontamine 
olabilmektedir. Bir çok üründe de Listeria etkeni ile 
kontamine silajlar primer kaynağı oluşturmaktadır 
(Erol, 2007). Türkiye’de yapılan çalışmalarda da, silaj 
kaynaklı hayvansal ürünlerde Listeria kontaminas-
yonları görülmüştür (Durmaz ve ark., 2015; Öcal ve 
ark., 2008; Taşçı ve ark., 2010).

Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nde süt sığırcı-
lığı işletmelerinde %7.7’sinde Listeria spp. izole 
edilmiştir. Bu mısır silajlarının %2.2’sinde L.	mono-
cytogenes, %5.5’inde ise L.	innocua izole edilmiştir. 
Nitekim bu mısır silajlarıyla beslenen koyun ve inek 
sütlerinde de L.	monocytogenes izole edildiği belir-
tilmiştir (Durmaz ve ark., 2015).

Yapılan bir araştırmada, süt ineklerinde Listeria 
seropozitiflik %37 olarak belirlenmiş ve silaj yediri-
len ile silaj yedirilmeyen inekler arasında seropozi-
tiflik bakımından önemli bir farklılık belirlenemediği 
ifade edilmiştir. Bununla birlikte, silaj yedirilen hay-
vanların tükettikleri silajların pH’sının 5.5’in altında 
olduğu, kaliteli bir silaj olduğu belirtilmektedir (Öcal 
ve ark., 2008). Silajlarda %6.66 L.	 monocytogenes 
izolen edilen bir çalışmada, rasyonlarında silaj bu-
lunan ineklerin sütlerinde %1.17 L.	monocytogenes, 
rasyonlarında silaj bulunmayan ineklerin sütlerinde 
ise bu etkenin izole edilmediği belirtilmektedir (Taşçı 
ve ark., 2010).

SONUÇ
Özellikle ruminantların beslenmesinde, kaba yem 

kaynağı olarak silajlar hayvan beslemede önemli bir 
yer tutmaktadır. Bu öneminin yanı sıra silaj kalite-
si hayvana yem sunulurken dikkat edilmesi gereken 
hususların başında yer almaktadır. Silajın fiziksel ve 
kimyasal özelliklerinin yanı sıra mikrobiyolojik hu-
suslar da hem hayvan hem de insan sağlığı açısından 
incelenmelidir. Silolama işleminin uygun yapılmadı-
ğı, saklama koşulları ve bunlar gibi birçok aşamadaki 
problemler silajlarda mikrobiyolojik özellikleri olum-
suz yönde etkileyebilecektir. 
Listeria spp. silajlarda sıklıkla karşımıza çıkabil-

mekte, ve gerek hayvan sağlığı gerekse hayvansal 
ürünlerin kalitesi üzerine negatif etkileri kaçınılmaz 
olabilmektedir. Bu nedenlerle, silajlık yemlerin üre-
timinden silolamaya, silolamadan hayvanlara si-
lajların sunumuna kadar tüm aşamalarda Listeria 
enfeksiyonu dikkate alınması gerektiği kanaatine 
varılmıştır.
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Özet
Emülsifiyerlerin yem teknolojisi alanındaki kulla-

nımı çok uzun süredir bilinmektedir. Bu bileşiklerin 
kanatlılarda yağ değerlendirilebilirliğinin arttırılması 
amacı ile kullanımı da uzun yıllardır hayvan besle-
mecilerin farkında olduğu bir konudur. Emülsifiyer-
lerin ruminantların beslenmesi alanında kullanımına 
ilişkin araştırmalar da son yıllarda yoğunlaşmıştır. 
Özellikle emülsifiyerlerin rumen fermentasyonu üze-
rine olan etkileri incelenmektedir. Bu bileşiklerin ru-
minantlarda yem katkısı olarak kullanım potansiye-
linin değerlendirilme çalışmaları sürmektedir. 

Anahtar kelimeler: Emülsifiyer, Ruminant, Fer-
mentasyon, Verim 

Emulsifier Usage in Ruminant Nutrition
Abstract
Use of emulsifiers in the area of feed technology 

has been known for a long time. Animal Nutritionists 
have been aware for a long time that emulsifiers 
would improve the fat digestion efficiency in poultry. 
Number of the researches on emulsifiers in ruminant 
nutrition has increased only in last few years. In par-
ticular, effects of emulsifiers on rumen fermentation 
is being investigated. Assesment of the potential of 
these chemicals as a feed additive for ruminants is 
still in progress.

Keywords: Emulsifier, Ruminant, Fermentation, 
Productivity.   
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GİRİŞ
Emülsifiyerler yüzey aktif maddelerin karışımı olup, çözeltilerde yağ-su veya katı-su ara yüzeylerinde 

yüzey gerilimini düşüren bileşiklerdir. Yem teknolojisi alanında kullanımları uzun süredir bilinen emülsifiyer-
lerin hayvan yemlerine performansı arttırma amacı ile katılması ile ilgili çalışmalar da mevcuttur.  Bunun en 
bilinen örneklerinden biri çeşitli emülsifiyerlerin kanatlı rasyonlarında bulunan yağların değerlendirilebilirlik-
lerinin arttırılması için kullanılmasıdır. Kanatlıların yağları sindirme yeteneklerinin yaşın ilerlemesi ile arttığı 
ve genç yaştaki hayvanların yağ değerlendirme yeteneklerinin sınırlı olduğu uzun süredir bilinmektedir (Ren-
ner ve Hill, 1960; Carew ve ark., 1972). Genç kanatlı rasyonlarına safra asiti ilavesi ile yağ sindirilebilirliğinin 
arttığı bildirilmiştir (Katongole, 1980; Polin ve Hussein, 1982). Bir emülsifiyer olan lesitin’in genç kanatlılarda 
don yağının sindirilebilirliğini arttırdığı bildirilmiştir (Polin, 1980). Emülsifiyerlerin broiler rasyonlarına eklen-
mesinin genç kanatlılarda yağ sindirilebilirliğini arttırabileceği farklı çalışmalar ile ortaya konmuştur (Roy ve 
ark., 2010). Emülsifiyerlerin kanatlı beslemede kullanımı üzerine uzun süredir birçok bilgi toplanmış olma-
sına karşı ruminant beslemede bu bileşiklerin etkileri üzerine araştırmalar son yıllarda yoğunlaşmıştır. Ger-
çekleştirilen çalışmaların büyük kısmı in-vitro olarak rumen fermentasyonunun izlenmesine dayanmaktadır. 

EMÜLSİFİYERLERİN YAPISI
Emülsifiyerler emülsifikasyon, köpük oluşumu, temizlik, nemlendirme ve çözünebilirlikte önemli rol oy-

narlar (Rosen ve Kungjappu, 2012). Emülsifiyerlerin yapısında hem hidrofilik hem de hidrofobik gruplar bulun-
maktadır (Sperling ve Parak, 2010). Bu yüzey aktif maddelerin içerdiği hidrofilik ve hidrofobik gruplar polar 
ve polar olmayan çözeltilerin ara yüzlerinde bulunabilmelerini sağlar. Emülsifiyerler farklı maddelerin ara 
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yüzeylerinde (hava-su ve yağ-su) birikerek bu şekil-
de birbiri içinde çözünmeyen fazların arasındaki itici 
güçleri azaltır ve iki fazın karışması, birbiri ile daha 
geçimli olmasını sağlar (Holmberg ve ark., 2003). Bir 
emülsifiyerin şematize edilmiş yapısı Şekil 1 de ve-
rilmiştir.

Misel oluşumunda hidrofobik grup apolar (suda 
çözünmeyen) kısma yönelirken hidrofilik grup ise po-
lar (suda çözünen) bölüme yönelmektedir (Holmberg 
ve ark., 2003). Oluşan bir miselde apolar kısma yöne-
len emülsifiyer moleküllerin kuyruğu ve polar kısma 
yönelen baş kısmı Şekil 2 de şematize edilmiştir. 

Emülsifiyerlerin son yıllarda temizlik, ilaç, koz-
metik ve gıda alanında kullanımı artmıştır. Emülsi-
fiyerlerin üretim miktarı 2008 yılında 13 milyon ton 

olarak belirlenmiş ve bu ürünler için oluşan satışla-
rın toplam bedeli 2009 yılında 24,33 milyar dolara 
ulaşmıştır (Reznik ve ark., 2010).

 Lignoselülozdan indirgeyici şekerlerin üretilme-
si işleminde emülsifiyerlerin kullanımının selülozun 
enzimatik olarak indirgeyici şekerlere dönüşme hızını 
arttırdığı bildirilmiştir (Helle ve ark., 1993). Petrol çı-
karılması işleminde de bu bileşiklerin kullanılabildiği 
bildirilmiştir (Liu ve ark., 2004). Emülsifiyerler olduk-
ça farklı alanlarda kullanılabilen kimyasallardır.

EMÜLSİFİYERLERİN SINIFLANDIRILMASI
Emülsifiyerler üretim şekilleri ve kimyasal yapı-

larına göre sınıflandırılmaktadır.

1. Sentetik Emülsifiyerler
Günümüzde üretilen emülsifiyerlerin büyük ço-

ğunluğunu bu başlık altındakiler oluşturmaktadır. 
Sentetik emülsifiyerler polar grubun özelliğine göre 
iyonik, katyonik, non-iyonik veya zwitteronik olmak 
üzere 4 ana gruba ayrılmaktadır (Barel ve ark., 2014). 

1.a. Anyonik Emülsifiyerler; Su çözeltilerinde 
negatif yüklü iyon veren ve pH’yı nötr ile alkali ara-
sına kaydıran emülsifiyerlerdir. İyonik kısım karbok-
silat, sülfat, sülfonat veya fosfattan oluşabilir. Bu 
sınıfta sık olarak kullanılan emülsifiyerlerden olan 
alkil sülfatlar ve alkil etoksile sülfatlar cilt bakım 
ürünlerinde yüksek köpük oluşturma kapasitesi ne-
deni ile kullanılmaktadır. Bu gruptaki emülsifiyerlere 
örnek olarak amonyum lauril sülfat, sodyum lauril 
sülfat verilebilir.

1.b.  Katyonik Emülsifiyerler; Katyonik emülsi-
fiyerler benzalkonium klorid, benzethoium klorid ve 
setilpiridinyum klorit içeren amonyum bileşikleridir. 
Oldukça hidrofilik ve suda çözünebilir yapıdadırlar. 

1.c.  Zwitteronik (Amfoterik) Emülsifiyerler; 
Amfoterik emülsifiyerler pozitif ve negatif yükü aynı 
yapıda bulundurabilirler. Yapının yükü ortam pH’sı ile 
değişmektedir ve belirli bir pH da (izoelektrik pH’da) 
zwitteronik yapı şekillenmektedir. İzoelektrik pH’da 
en düşük çözünebilirlik şekillenmektedir. 

1.d.  Non-İyonik Emülsifiyerler; Su çözeltilerin-
de iyonlara ayrışmayan emülsifiyerlere verilen isim-
dir. Bu tür emülsifiyerler nötr olduklarından oldukça 
geniş bir pH aralığında stabildirler.  Deri ve göz için 
irrite edici olmamaları önemli özellikleridir. Bu ne-

katlmas ile ilgili çalşmalar da mevcuttur.  Bunun en bilinen örneklerinden biri çeşitli 

emülsifiyerlerin kanatl rasyonlarnda bulunan yağlarn değerlendirilebilirliklerinin 

arttrlmas için kullanlmasdr. Kanatllarn yağlar sindirme yeteneklerinin yaşn ilerlemesi 

ile arttğ ve genç yaştaki hayvanlarn yağ değerlendirme yeteneklerinin snrl olduğu uzun 

süredir bilinmektedir (Renner ve Hill, 1960; Carew ve ark., 1972). Genç kanatl rasyonlarna 

safra asiti ilavesi ile yağ sindirilebilirliğinin arttğ bildirilmiştir (Katongole, 1980; Polin ve 

Hussein, 1982). Bir emülsifiyer olan lesitin’in genç kanatllarda don yağnn 

sindirilebilirliğini arttrdğ bildirilmiştir (Polin, 1980). Emülsifiyerlerin broiler rasyonlarna 

eklenmesinin genç kanatllarda yağ sindirilebilirliğini arttrabileceği farkl çalşmalar ile 

ortaya konmuştur (Roy ve ark., 2010). Emülsifiyerlerin kanatl beslemede kullanm üzerine 

uzun süredir birçok bilgi toplanmş olmasna karş ruminant beslemede bu bileşiklerin etkileri 

üzerine araştrmalar son yllarda yoğunlaşmştr. Gerçekleştirilen çalşmalarn büyük ksm in-

vitro olarak rumen fermentasyonunun izlenmesine dayanmaktadr.  

EMÜLSİFİYERLERİN YAPISI 

Emülsifiyerler emülsifikasyon, köpük oluşumu, temizlik, nemlendirme ve 

çözünebilirlikte önemli rol oynarlar (Rosen ve Kungjappu, 2012). Emülsifiyerlerin yapsnda 

hem hidrofilik hem de hidrofobik gruplar bulunmaktadr (Sperling ve Parak, 2010). Bu yüzey 

aktif maddelerin içerdiği hidrofilik ve hidrofobik gruplar polar ve polar olmayan çözeltilerin 

ara yüzlerinde bulunabilmelerini sağlar. Emülsifiyerler farkl maddelerin ara yüzeylerinde 

(hava-su ve yağ-su) birikerek bu şekilde birbiri içinde çözünmeyen fazlarn arasndaki itici 

güçleri azaltr ve iki fazn karşmas, birbiri ile daha geçimli olmasn sağlar (Holmberg ve 

ark., 2003). Bir emülsifiyerin şematize edilmiş yaps Şekil 1 de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Emülsifiyerlerin genel yaps (Holmberg ve ark., 2003).  

  

Şekil 1. Emülsifiyerlerin genel yapısı 
(Holmberg ve ark., 2003). 

Misel oluşumunda hidrofobik grup apolar (suda çözünmeyen) ksma yönelirken 

hidrofilik grup ise polar (suda çözünen) bölüme yönelmektedir (Holmberg ve ark., 2003). 

Oluşan bir miselde apolar ksma yönelen emülsifiyer moleküllerin kuyruğu ve polar ksma 

yönelen baş ksm Şekil 2 de şematize edilmiştir.  

 

Şekil 2. Küresel miselin şematize edilmiş görüntüsü (Holmberg ve ark., 2003).  

 

Emülsifiyerlerin son yllarda temizlik, ilaç, kozmetik ve gda alannda kullanm 

artmştr. Emülsifiyerlerin üretim miktar 2008 ylnda 13 milyon ton olarak belirlenmiş ve bu 

ürünler için oluşan satşlarn toplam bedeli 2009 ylnda 24,33 milyar dolara ulaşmştr 

(Reznik ve ark., 2010). 

 Lignoselülozdan indirgeyici şekerlerin üretilmesi işleminde emülsifiyerlerin 

kullanmnn selülozun enzimatik olarak indirgeyici şekerlere dönüşme hzn arttrdğ 

bildirilmiştir (Helle ve ark., 1993). Petrol çkarlmas işleminde de bu bileşiklerin 

kullanlabildiği bildirilmiştir (Liu ve ark., 2004). Emülsifiyerler oldukça farkl alanlarda 

kullanlabilen kimyasallardr. 

EMÜLSİFİYERLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Emülsifiyerler üretim şekilleri ve kimyasal yaplarna göre snflandrlmaktadr. 

Şekil 2. Küresel miselin şematize edilmiş 
görüntüsü (Holmberg ve ark., 2003). 
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denle hassas deri ve bebek ürünlerinde non-iyonik 
emülsifiyerler kullanılmaktadır.

Ruminant beslemede çalışılan emülsifiyerler ge-
nellikle bu sınıftan seçilmiştir ve en sık çalışılanları 
polysorbate-60 (polyethylene glycol sorbitan mo-
nostearate), polysorbate-80 (polyoxyethylene sor-
bitan monooleate), APG ( alkyl polygucoside) ve sor-
bitan trioleatedır.

2. Biyoemülsifiyerler
Biyoemülsifiyerler bitki, hayvan ve mikroorganiz-

malar tarafından sentezlenmektedirler (Liu ve ark., 
2013). Biyoemülsifiyerler düşük toksisiteye sahiptir-
ler. Biyolojik olarak yıkımlanabilirliği yüksek, geniş 
pH ve sıcaklık aralıklarında etkinliğini sürdüren mo-
leküllerdir (Soberon-Chavez ve Maier, 2011; Banat 
ve ark., 2010). Biyoemülsifiyerler de kendi içlerinde 
kimyasal yapılarına göre polisakkaritler, lipopolisak-
karitler, proteinler ve lipoproteinler olarak 4 katego-
riye ayrılmaktadırlar (Liu ve ark., 2013).

RUMİNANTLARDA EMÜLSİFİYERLERİN 
OLASI ETKİ MEKANİZMALARI
Emülsifiyerler ile rumen fermentasyonu üzerine 

yapılan çalışmalarda bu maddelerin iki şekilde fer-
mentasyona etki edebileceği belirtilmiştir. Bu etki 
mekanizmalarından birincisinde emülsifiyerin mikro-
organizma enzim salınımını ve enzim aktivitesini art-
tırarak sağladığı öne sürülmüştür (Lee ve ark., 2004; 
Ha ve ark., 2002). İkinci etki mekanizmasının ise en-
zim ile substrat etkileşiminin artması ile oluştuğu 
bildirilmiştir (Viparelli ve ark., 2001; Tu ve ark, 2009).

1. Emülsifiyerler ve Rumen Enzim Aktivitesi
İn-vitro ortamda Geobacillus	 thermoleovorans 

‘ın α-amilaz üretimine farklı non-iyonik emülsifiyer-
lerin etkisi değerlendirilmiştir (Uma Maheswar Rao 
ve Satyanarayana, 2003). Çalışmada Geobacillus 
thermoleovorans nişasta içeren besi yerlerinde in-
kübe edilmiştir ve besi ortamına emülsifiyerlerdan 
SDS, Polysorbate-20, Polysorbate-40 ve Polysorba-
te-60 eklenerek amilaz miktarlarındaki değişiklikler 
değerlendirilmiştir. SDS ve Polysorbate-80 uygula-
ması ile enzim titresi kontrol grubuna göre yaklaşık 
iki kat artmıştır. Yapılan bir başka çalışmada (Reese 
ve Maguire, 1968) non-iyonik emülsifiyerlerin man-

tar kültürlerinde salgılanan selülaz, amilaz, sükraz, 
ksilanaz gibi enzimlerin miktarını arttırdığı bildiril-
miştir. Penicillium simplicissimum’un Polysorbate 80 
varlığındaki ekstraselüler enzim üretimi değerlen-
dirildiğinde amilaz, karboksimetil selülaz ve ksila-
nazın arttığı ancak proteaz üretiminin azaldığı tes-
pit edilmiştir (Zeng ve ark., 2006). Bir mantar olan 
Neurospora	crassa’nın besi ortamındaki endogluko-
naz ve ekzoglukonaz konsantrasyonlarının Polysor-
bate-80 varlığında arttığı bildirilmiştir (Yazdi ve ark., 
1990). 

Non-iyonik emülsifiyerlerin genel anlamda mik-
roorganizmaların protein sekresyonunu arttırması, 
hücre membranının lipit yapısı ile etkileşime girmesi 
ile ilişkilendirilmiştir. Mikroorganizmalar ekzojen en-
zimlerini hücre içi organellerden ekzositoz yöntemi 
ile salgılamaktadırlar, emülsifiyerlerin hem hücre içi 
organellerin membranı hem de hücre membranı ile 
etkileşime girerek ekzositozisi destekledikleri düşü-
nülmektedir (Singh ve ark., 2007).

2. Emülsifiyerler ve Enzim-Substrat Etkileşimi
İşlenmiş şeker kamışı artıkları ile yapılan bir ça-

lışmada (Kurakake ve ark., 1994) enzimatik hidrolize 
maruz kalan artıkların işlem öncesi Polysorbate-20 
ile muamele edilmesinin sadece su ile muamele edi-
len gruba göre lignin kalıntısını % 22-27 oranında 
azalttığı bildirilmiştir. Araştırmacılar bu etkinin hid-
rofobik yapıdaki substratın emülsifiyerın etkisi ile 
suda ekstrakte olabilir hale gelmesine ve bu şekilde 
enzimin çalışabilmesi için gerekli olan substrat yü-
zey alanının genişlemesine bağlamışlardır.

Selülazın, selülozu hidrolize etmesi esnasında 
substrat yüzeyine çok güçlü bir şekilde bağlandığı 
ve bu nedenle aktivitesinde azalma oluştuğu bil-
dirilmiştir (Howell ve Mangat, 1978). Non-iyonik 
emülsifiyerler enzimin substrat yüzeyinde etkisini 
gösterdikten sonra daha fazla substratı hidrolize 
edebilmesi için geri salınımını arttırmaktadır (Park ve 
ark., 1992). Lignoselülozun hidrolizi sırasında selü-
laz enziminin lignin yüzeyine bağlanarak etkinliğinin 
azaldığı ve bu bağlanmanın emülsifiyerler yardımı ile 
çözülüp enzimin inaktive olmadan tekrar kullanıla-
bildiği bildirilmiştir (Börjesson ve ark., 2007).
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EMÜLSİFİYERLER İLE RUMİNANT 
BESLEME ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

1. In Vitro Gerçekleştirilen Çalışmalar
Alkil poliglikozit (APG), sorbitan triolat (Span85) 

ve sorbitan monostearat (Polysorbate 80) olmak 
üzere 3 farklı non-iyonik emülsifiyerin mısır hasılı, 
pirinç samanı ve buğday samanının in vitro olarak 
yıkımlanabilirliği ve uçucu yağ asiti konsantrasyo-
nu üzerine etkileri değerlendirilmiştir (Cong ve ark., 
2009). Yapılan çalışmada non-iyonik emülsifiyerlerin 
in vitro kuru madde ve organik madde yıkımlanabilir-
liği genel olarak arttırdığı ancak istisnaların Span85 
için tahıl samanlarında ve Polysorbate80 için mısır 
hasılında gözlendiği bildirilmiştir. Gözlenen etkinin 
uygulama dozuna oldukça bağımlı şekillendiği de 
çalışmanın bulguları arasındadır.

İyonik olmayan emülsifiyerlerin in vitro ortamda 
rumen mikroorganizmalarının selüloz içeren yem 
maddelerine adsorpsiyonu, proteaz aktivitesi ve 
selüloz yıkımlanabilirliğinin değerlendirilmesi için 
Polysorbate 60 ve Polysorbate 80 farklı seviyeler-
de fermentasyon ortamına uygulanmıştır (Kamande 
ve ark., 2000). Her iki emülsifiyerın da proteaz ak-
tivitesini arttırdığı bildirilmiştir ancak Polysorbate 
80 ile gözlenen artış daha fazla olmuştur. Proteaz 
aktivitesinde gözlenen en fazla artış Polysorbate 60 
için %99,2 düzeyinde, Polysorbate 80 için ise %166,8 
seviyesinde belirlenmiştir. Mikrobiyal proteinin arpa 
samanına adsorbe olma oranı reaksiyon karışımına 
%0,1 seviyesinde Polysorbate 80 ile 0,026 µg/(mg-
dk.)’dan 0,034 µg/(mg-dk.)’a yükselmiştir. Emülsifi-
yer seviyesinin %0,1’in üzerine çıkarılması adsorpsi-
yonda herhangi bir artış şekillendirmemiştir. İn-vitro 
selüloz yıkımlanması 24 saatlik inkübasyon sonun-
da değerlendirilmiştir. Buna göre kontrol grubunda 
selüloz yıkımlanması saatte 0,6±21 µg/ml µg/ml, 
%0,25 Polysorbate 60 içeren grubun selüloz yıkım-
lanması saatte 0,87± 0,28 µg/ml ve %0,25 Polysor-
bate 80 içeren grupta saatte 1,04±0,32 µg/ml olarak 
tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan non-iyonik 
emülsifiyerlerin proteaz aktivitesini, selüloz yıkım-
lanabilirliğini arttırdığı ve Polysorbate 80’in mikro-
biyal proteinin arpa samanına adsorbe olma oranını 
arttırdığı bildirilmiştir.

Polysorbate 80’in in-vitro ortamda inkübe edilen 

rumen sıvısına %0,05 ve %0,1 düzeyinde katılması-
nın hücre bağımsız enzim konsantrasyonunu arttır-
dığı ancak hücreye bağlı bulunan enzim seviyesinin 
aynı şekilde etkilenmediği bildirilmiştir (Ha ve ark., 
2002). Yapılan çalışmada ortamda bulunan selüloli-
tik olmayan bakterilerin sayısının Polysorbate 80 ile 
arttığı ancak aynı etkinin selülolitik bakteriler için 
gözlenmediği bildirilmiştir. Araştırmacılar Polysor-
bate 80’in etkisinin gram pozitif bakteriden çok gram 
negatif bakterilerde ve selülolitik olmayan bakteri-
lerde daha fazla gözlendiğini belirtmişlerdir.

2. In Vivo Gerçekleştirilen Çalışmalar
Enzim karışımı ve iyonik yapıda olmayan emül-

sifiyer olan Polysorbate 80’in holstein ırkı ineklerde 
domuz ayrığı (Dactylis	glomerata) ve arpanın rumi-
nal fermentasyonu, sindirim kanalı kuru madde, NDF, 
ADF ve azot sindirilebilirliği üzerine etkileri değer-
lendirilmiştir (Baah ve ark., 2005). Çalışmada rumi-
nal ve doudenal kanülü bulunan 4 inek kullanılmıştır. 
Temel rasyon olarak %50 arpa ezmesi ve %50 Da-
ctylis	glomerata kullanılmıştır ve ad-libitum olarak 
sunulmuştur. Enzim karışımı ksilanaz, amilaz ve kar-
boksimetil selülaz içermektedir. Gruplara yapılacak 
emülsifiyer ve enzim uygulaması kullanılacak mad-
denin suda çözdürülmesi ve her kilogram yeme bu 
hazırlanan çözeltinin 20 ml uygulanmasıyla gerçek-
leştirilmiştir. Birinci grubun yemine yalnızca 20 ml/kg 
dozda su uygulanmıştır, ikinci grubun yemine 2 ml/kg 
dozda enzim karışımı gelecek şekilde, üçüncü gru-
bun yemine 2 ml/kg Polysorbate 80 gelecek şekilde 
ve dördüncü grubun yemine 2 ml/kg Polysorbate 80 
ve 2 ml/kg enzim karışımı gelecek şekilde uygulama 
gerçekleştirilmiştir. Sindirilebilirlik çalışmalarında 
naylon kese yöntemi kullanılmıştır. Gruplar arasın-
da kuru madde, NDF, ADF ve azot sindirim kanalı 
sindirilebilirlikleri açısından bir fark tespit edileme-
miştir. Yalnızca Polysorbate 80 ile muamele edilen 
3. gruptaki yemlerde domuz ayrığının yıkımlanma 
hızının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu bildi-
rilmiştir. Gruplar arasında ruminal toplam uçucu yağ 
asiti, asetat, bütirat ve izobütirat seviyesi açısından 
bir fark bulunamamıştır. Rumen sıvısı pH’sı gruplar 
arasında farklılık göstermemiştir.

Bir non-iyonik emülsifiyer olan alkil poliglikozitin 
(APG) farklı kaba ve konsantre yem oranlarına sahip 
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rasyonlar ile beslenen keçilerde rumen pH’sı, ami-
noasit seviyeleri ve amonyak azotu konsantrasyonu 
ile  plazma serbest aminoasit konsantrasyonu üze-
rine etkisi değerlendirilmiştir (Zeng ve ark., 2011). 
Çalışmada 4 adet rumen kanülü bulunan keçi kulla-
nılmıştır. Çalışmada kaba yem:konsantre yem oranı 
60:40 ve 40:60 olan iki farklı rasyon ile non iyonik 
emülsifiyer’ın iki farklı dozunu içeren gruplar oluştu-
rulmuştur. Emülsifiyer ve kaba yem oranının rumen 
pH’sı üzerine etkisinde bir fark tespit edilememiştir. 
Ruminal amonyak azot seviyesinin uygulamalardan 
istatistiksel olarak etkilenmediği bildirilmiştir. Ras-
yon kaba yem:konsantre yem oranı ya da kullanılan 
emülsifiyer plazma glikoz seviyesini etkilememiştir. 
Kullanılan emülsifiyer’ın rumen toplam amino asit 
konsantrasyonu üzerine etkisi bulunmadığı bildiril-
miştir.

Polysorbate 80 ve enzimler (ksilanaz ve selülaz) 
ile çayır otunun (Phleum	 pratense) muamele edil-
mesinin bu ot ile beslenen hayvanların rasyonlarının 
sindirim kanalı kuru madde, ham protein, ham selü-
loz, NDF ve ADF sindirilebilirliği ile rumen uçucu yağ 
asiti kompozisyonu üzerine etkisi ve rumen selüloli-
tik mikroorganizmaların (Ruminococcus	albus, Fibro-
bacter	succinogenes ve Ruminococcus	flavefaciens) 
yem maddelerine adheze olmaları üzerine etkisi 
değerlendirilmiştir (Hwang ve ark., 2008). Çayır otu 
15-20 cm uzunluğunda biçilerek saf su ile hazırlanan 
enzim ve emülsifiyer karışımları otun her gramına 
(KM esasında) 2 ml gelecek şekilde sprey edilmiştir 
ve oda sıcaklığında 24 saat bekletilmiştir. Çalışma-
da rumen kanülü olan 4 adet Holstein sığır kulla-
nılmıştır. Temel rasyon %60 çayır otu ve %40 ticari 
konsantre yem olacak şekilde hazırlanmıştır. Çayır 
otunun 24 saat önceden emülsifiyer, ksilanaz ve se-
lülaz ile muamele edilmesinin rasyonun sindirim ka-
nalı kuru madde, ham protein, ham selüloz, NDF ve 
ADF sindirilebilirliğini kontrol grubuna göre arttırdığı 
bildirilmiştir. Uygulamanın toplam uçucu yağ asiti 
kompozisyonunu da kontrol grubuna göre arttırdığı 
kaydedilmiştir. Uygulamanın Ruminococcus albus’un 
çayır otuna adheze olma miktarını düşürdüğü ancak 
Fibrobacter succinogenes ve R. Flavefacience’in uy-
gulamadan etkilenmediği bildirilmiştir.

 SONUÇ
Yapılan in-vitro çalışamalar genel olarak iyonik 

yapıda olmayan emülsifiyerlerin fermentasyon pa-
rametrelerini etkileyebileceğini bildirmiştir. Ancak 
birçok çalışmadan elde edilen sonuçlar oldukça doz 
bağımlıdır ve bazı dozların negatif etkilerinin de 
gözlenebileceği bildirilmiştir. İyonik yapıda olmayan 
emülsifiyerlerin etkisinin tahmin edilebilmesi için 
doz etkisinin oldukça iyi analiz edilmesi gerekmek-
tedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda iyonik yapıda ol-
mayan emülsifiyerlerin etkisinin farklı yem maddele-
ri üzerinde değişiklik gösterebileceği de bildirilmiştir. 
Farklı rasyon yapılarında non-iyonik emülsifiyerler-
den elde edilebilecek etki de değişebilmektedir.   

İn-vivo çalışmalardan elde edilen sonuçlar ol-
dukça farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların doz, 
kullanılan emülsifiyer türü veya rasyon yapılarından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. İleride her bir emül-
sifiyer için pratik şartlarda kullanımı yaygın olan 
rasyonlar ile yapılacak in vitro ve bunu takip eden in 
vivo doz çalışmaları emülsifiyerlerin ruminant bes-
lemede kullanım potansiyelinin anlaşılabilmesi için 
gereklidir.
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GTİP

MADDE İSMİ
İTHALAT  İHRACAT

MİKTAR (Kg) DEĞER ($)  MİKTAR (Kg) DEĞER ($)

A - HAMMADDELER

BİTKİSEL ENERjİ KAYNAKLARI

10 02 90 00 00 00 Çavdar 0 0  19.332.000 4.810.100

10 03 90 00 00 19 Arpa 154.687.549 36.483.699  6.950 2.652

10 04 90 00 00 00 Yulaf 3.085.710 673.828  5.000 1.700

10 05 90 00 00 19 Mısır (Diğerleri) 1.424.978.911 319.776.789  40.124.060 13.931.990

10 07 90 00 00 00 Darı; Tane (Koca Darı) Diğer 576.141 73.908  0 0

10 08 29 00 00 11 Darı 3.271.145 420.846  0 0

10 08 29 00 00 12 Akdarı (Cin ve Kum Darı) 785.500 181.069  0 0

10 08 30 00 00 00 Kuş Yemi 940.885 416.862  51.030 47.893

10 08 60 00 00 00 Buğday ve Çavdar Melezi 571 2.398  89.750 30.925

 TOPLAM 1.588.326.412 358.029.399  59.608.790 18.825.260

HAYVANSAL PROTEİN KAYNAKLARI

23 01 20 00 00 11 Balık Unu 70.437.307 106.417.988  125.110 230.545

23 01 20 00 00 19 Karides unu 407.369 808.099  0 0

23 01 10 00 00 13 Tavuk Unu 24.991.300 15.904.739  305.455 172.353

 TOPLAM 95.835.976 123.130.826  430.565 402.898

 YAĞLI TOHUMLAR

12 01 90 00 00 00 Soya Fasulyesi 1.840.626.786 808.447.747  10.324.067 6.327.109

12 04 00 90 00 00 Keten Tohumu 14.468.012 7.768.951  9.663.706 51.582

12 05 10 90 00 00 Rep ve Kolza 213.744.988 98.734.661  1.023.980 617.652

12 05 90 00 00 00 Rep ve Kolza (Diğer) 2.385.860 927.876  0 0

12 07 99 91 00 00 Kenevir - Kendir 1.027.573 1.432.513  3.045 5.847

12 07 99 96 00 00 Diğer Tohumlar 36.587.097 14.272.839  127.186 202.794

 TOPLAM 2.108.840.316 931.584.587  21.141.984 7.204.984

KÜSPELER

23 04 00 00 00 00 Soya Fasulyesi Küspesi 286.000.807 141.330.883  38.785.409 20.500.435

23 06 10 00 00 00 Pamuk Tohumu Küspesi 87.429 0  5.008.300 1.063.834

23 06 30 00 00 00 Ayçiçeği Toh. Küspesi 582.447.742 147.291.027  6.707.380 1.695.506

23 06 41 00 00 00 Rep/Kolza Tohumu Küspesi 3.449.190 1.010.977  3.149.280 1.410.282

23 06 60 00 00 00 Palm Küspesi 77.151.467 13.262.168  0 0

23 08 00 90 00 00 Diğ.bitkisel yağ.san.artıkları 25.894.037 2.996.374  2.453.392 311.680

 TOPLAM 975.030.672 305.891.429  56.103.761 24.981.737

 KEPEKLER

23 02 10 90 00 11 Kepek (Mısır) 2.300.050 474.942  41.147 235.208
23 02 10 10 00 19            
23 02 10 90 00 19 Kavuz ve diğer kalıntılar (Mısır) 4.433.992 993.434  1.202.165 108.406

23 02 40 02 00 11 Kepek (Pirinç) 63.080.910 12.996.283  3.096 17.700
23 02 40 08 00 19          
23 02 40 02 00 19 Kavuz ve diğer kalıntılar (Pirinç) 1.561.890 231.160  283.580 21.167

23 02 30 10 00 11 Kepek (Nişasta) 801.917.616 132.144.322  200.010 27.001

23 02 30 10 00 19 Kavuz ve diğer kalıntılar (Nişasta) 31.846.520 4.585.326  0 0

23 02 30 90 00 11 Kepek (Buğday) 114.834.767 18.416.987  14.331.239 1.341.720

23 02 30 90 00 19 Kavuz ve diğer kalıntılar (Buğday) 12.629.465 1.785.683  5.079.850 477.719

23 02 40 90 00 11 Kepek (Hububat) diğer 1.116 4.461  0 0

23 02 50 00 00 11 Kepek (Baklagiller) 2.600.238 580.932  0 0

23 02 50 00 00 19 Kavuz ve diğer kalıntılar (Baklagiller) 5.987.636 1.981.894  4.096 5.900

 TOPLAM 1.041.194.200 174.195.424 0 21.145.183 2.234.821

 MISIR TÜREVLERİ

23 03 10 11 00 11 Mısır Gluteni (Hp >%40) 5.278.500 2.657.817  85.955 72.422

23 03 10 19 00 11 Mısır Gluteni (Hp <%40) 21.364.270 4.271.157  0 0

23 03 10 19 00 19 Mısır Grizi 137.762.100 28.016.079  11.540 2.504

23 03 10 90 00 00 Mısır nişastası imalat artıkları; diğer 30.635.369 6.586.033  0 0

 TOPLAM 195.040.239 41.531.086  97.495 74.926
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 YAĞLAR

15 04 20 90 00 00 Diğer Balık Yağları ve Fraksiyonları 37.400.380 51.152.785  1.941.081 4.076.931

15 01 90 00 00 00 Kümes Hayvanlarının Yağları (diğer kümes hayvanlarının 
katı yağları 15.03 ve 02.09 pozisyonundakiler hariç) 952.367 1.064.370  0 0

15 15 90 91 00 00 Diğer bitkisel yağlar (ambalajlı=<1 kg) 0 0  10.520 62.471

15 16 20 98 00 29 Teknik ve sınai amaçlı olmayan diğ. yağlar; serbest yağ 
asitleri>=% 50 (ambalajlı>1 kg) 1.284.701 3.332.728  770.151 1.310.229

15 17 90 99 00 00 Diğer sıvı yağ karışım ve müstahzarları 17.775.833 28.564.256  69.323.547 71.861.314

15 18 00 91 00 00 Hayv. ve bitkisel yağ ve fraksiyon. (15.16 poz.hariç) kayn, 
oksitlenmiş 7.790.326 9.355.170  183.963 305.141

15 16 20 98 00 12 Palm Yağı 1.035.330 1.165.300  2.014.813 2.634.947

 TOPLAM 66.238.937 94.634.609  74.244.075 80.251.033

 DİĞER YEM HAMMADDELERİ

07 13 50 00 00 19 Bakla, at baklası 2.058.368 1.751.469  373.183 816.935

11 09 00 00 00 00 Buğday Gluteni 16.511.504 22.782.867  41.125 74.320

12 09 29 45 00 11 Vicia sativa l. Tür Fiğ Tohumu 100.000 98.860  300 307

12 09 29 45 00 12 Diğer Tür Fiğ Tohumu 110.000 135.576  275.000 169.328

12 12 99 49 00 00 Keçiboynuzu (diğer hallerde) 0 0  78.783 167.459

12 14 10 00 00 00 Yonca unu ve peletleri 157.240 34.885  145.260 31.530

12 14 90 10 00 00 Hayvan Pancarı, İsveç Şalgamı ve diğer kök yemler 0 0  480.950 62.010

12 14 90 90 00 00 Diğ.Hayv.Yemleri 2.633.640 487.240  5.220.451 2.815.643

17 03 90 00 00 00 Diğer Melaslar 183.836.136 27.463.471  21.508 8.849

23 03 20 10 00 00 Pancar Posası (şeker pancarının etli kısımları) 87.506.149 12.420.322  0 0

23 03 20 90 00 00 Şeker kamışı bağası ve şeker sanayinin diğer artıkları 20.351.653 2.857.217  4.077.620 47.276

23 03 30 00 00 00 Biracılık ve İçki san.posa ve artıkları 384.671.016 98.949.880  3.900.000 951.600

 TOPLAM 697.935.706 166.981.787  14.614.180 5.145.257

 B - HAZIR YEMLER

KEDİ - KÖPEK MAMASI
230910110000 
230910130000 
230910150000 
230910190000  
230910310000 
230910330000 
230910390000   
230910510000 
230910530000 
230910590000 
230910700000 
230910900000

Kedi - Köpek Maması 24.479.702 41.715.571  2.887.027 3.596.446

 TOPLAM 24.479.702 41.715.571  2.887.027 3.596.446

 BUZAĞI MAMASI

23 09 90 35 00 00 Buzağı Maması 2.548.833 3.710.663  1.000 2.000

 TOPLAM 2.548.833 3.710.663  1.000 2.000

 KARMA YEMLER

23 09 90 51 00 00 Kuş ve Kemirgen (Karma Yemi) 2.623.697 4.802.615  50.862.814 19.812.512

23 09 90 53 00 00 Hayvan gıdası; nişasta oranı >%30, %10 =< süt oranı 
=<% 50 9 604  350 1.690

23 09 90 96 90 11 Diğer Balık Yemleri 4.861.762 9.832.421  11.262.560 9.926.338

23 09 90 31 00 00 Karma Yemler (At Yemi) 8.467.283 11.908.614  442.299 268.000

23 09 90 33 00 00 Karma Yemler (At Yemi) 166.898 327.561  0 0

23 09 90 41 00 00 Karma Yemler (At Yemi) 589.203 1.192.810  2.791.753 712.151

23 09 90 43 00 00 Karma Yemler (At Yemi) 431.414 607.050  46 1.681

23 09 90 49 00 00 Hayvan gıdası; % 10 =<nişasta oranı <%30, süt oranı 
=>% 50 335.850 489.596  0 0

 TOPLAM 17.476.116 29.161.271  65.359.822 30.722.372

GENEL TOPLAM

GENEL TOPLAM 6.812.947.109 2.270.566.652  315.633.882 173.441.734

GTİP MADDE İSMİ
İTHALAT  İHRACAT

MİKTAR (Kg) DEĞER ($)  MİKTAR (Kg) DEĞER ($)
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1. Makaleler, öncelikle yem sanayicisinin, saha-
da çalışan zooteknist, ziraat mühendisi ve veteriner 
hekimlerin yararlanabileceği bilgileri içermelidir.

2. Makale Türkçe yazılmalı, mutlaka İngilizce 
konu başlığı içermelidir.

3. Makalenin kaynaklar ve tablolar dahil her 
sayfası numaralandırılmalıdır.

4. Tüm makale tipleri Microsoft Word Times 
New Roman karakteri ve 12 punto ile yazılmalıdır.

5. Makaleler açık ve anlaşılır olmalıdır. Aşırı te-
orik teknik terimlerin kullanımından kaçınılmalı veya 
bu tür terimler var ise açıklanmalıdır. 

6. Makalede Başlık: Açık, tanımlayıcı ve kısa ol-
malıdır;  

7. Başlık altında yazar(lar)ın ad(lar)ı altında 
işyeri/kurum adresleri verilmeli, iletişim bilgileri 
(e-posta veya yazışma adresi) ise yazının sonunda 
yer almalıdır.

8. Makalelerde başlık ve yazar isimlerinden 
sonra,  200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve 
yine 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce Abst-
ract özet kısmı yazılmalıdır.

9. Anahtar kelimeler özet sonunda Türkçe ve 
abstract sonunda İngilizce olarak 3 - 6 kelime şeklin-
de verilmelidir.

10. Makale derleme şeklinde ise; Özet, Abstract, 
Giriş, Gelişme, Sonuç ve Kaynaklar ana ve alt bölüm-
lerinden oluşmalıdır. 

11. Makale bir araştırma denemesine ilişkin ise; 
Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç, 
Teşekkür, Kaynaklar, Tablolar (her biri ayrı sayfada), 
Şekiller (her biri ayrı sayfada) şeklinde düzenlenme-
lidir.

12. Birimlerin yazım şekilleri ve standart kısalt-
malar uluslararası standartlara (IS) uygun şekilde 

verilmelidir.

13. Kaynak gösterme şekilleri: 

Metin içerisinde kaynaklara atıf yapılırken paran-
tez içersinde yazar veya ilgili kurumun kısaltılmış adı 
ile yıl olarak yayın tarihi verilmelidir. Örneğin: (FAO, 
2014) veya (Leeson, 1980). 

Kaynaklar, kitap, süreli yayın veya kongredeki ya-
yınlara atıf yaparken kaynaklar kısmında aşağıdaki 
örneklerde olduğu gibi gösterilmelidir:

HODGETTS B (1981). Hatch Handout, No.17. 
JACOB J, ZISWILER V (1982). in: FARNER DS, 

KING SR & PARKS KC (Eds) Avian Biology, Vol. 6, 
New York, Academic Press. pp. 199-324. 

JOHNSON R, THOMAS F, PYM R,  FAIRCLOUGH 
R (1986). Proceedings of the 7th European Poultry 
Conference, Paris, pp. 975-979. 

LEESON S, SUMMERS JD (1980). Poultry Science 
59: 786-798. 

SAPOLSKY RM, KREY LC, MCEWAN BS (1984). 
Endocrinology 114: 287-292. 

SALEH FIM (1984). Nutritional factors in relation 
to the stress of hot climates on the fowl. Ph. D. The-
sis, University of London.

ŞENKÖYLÜ N, KARAKUŞ Ü (2013). Piliç Eti Sektör 
Raporu, Ankara, Besd-Bir, 131-138.

14. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu 
yazarlarına aittir.

15. Çeviri yazılarında, orijinal metinin ve yazının 
yazarından alınmış yayın iznin de mutlaka gönderil-
mesi gerekir.

16. Dergi yoğunluğuna göre her bir sayıda yalnız 
3-4 derleme makale ve 1-2 araştırma makalesine yer 
verilmektedir.

17. Gönderilen yazılar önce yayın kurulu, ardın-
dan da yazının seçilen hakemince değerlendirildikten 
ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanır.

BİLİMSEL MAKALE YAZIM KURALLARI

YEM MAGAZİN DERGİSİ



that the guide is always referred and adhered to. We hope you enjoy getting to know  
our brand better.

 

ANTALYA, TURKEY. 18-20 APRIL

THE 5TH GLOBAL

FEED AND FOOD

CONGRESS

2016

BANGKOK, THAILAND 
20-24 APRIL

THE 6TH GLOBAL

FEED AND FOOD

CONGRESS

2020

The Global Feed & Food Congress Corporate Style Guide – 

Maritim Resort Hotel & Convention Center 
Belek, Antalya,Türkiye

TEKNİK DESTEKYRD. ORGANİZATÖRORGANİZATÖR EV SAHİBİ


