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BAŞKANIN KALEMİNDEN

Sevgili Dostlar,
2023 vizyonu çerçevesinde ülkemizin kalkınma hedeflerinin daha ileriye taşınmasının amaç-

landığı On Birinci Kalkınma Planı çalışmaları başlamıştır. 2019-2023 dönemini kapsayan On Birin-
ci Kalkınma Planının, ülke olarak odaklanacağımız kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve 
bunlara ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya koyacak temel politika belgesi olacağı konuyla ilgili 
yayınlanan Başbakanlık Genelgesinde vurgulanmıştır. Bu kalkınma planı doğrultusunda alınacak 
tedbirlerle bir yandan milli gelirin artırılması, bir yandan da yaratılan hasılanın toplum kesimleri 
ve bölgeler arasında daha dengeli bir biçimde paylaşılması hedefler arasında yer almaktadır.

Kalkınma planı hazırlık süreci kapsamında, özel ihtisas komisyonları listesi oluşturulmuş, 
Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kamu temsilcileri, özel sektör temsilcileri, Birliğimizin 
de bulunduğu sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin yer aldığı komisyonlar çalışmalarına 
başlamıştır.

Tarımda istikrarlı bir büyümenin sağlanabilmesi için ülkemizin uzun soluklu ve sağlam te-
melleri olan bir tarım politikasına ihtiyacı olduğu hepimizce bilinen bir gerçektir. Bu anlamda On 
Birinci Kalkınma Planının önemi son dönemlerde daha sık gündeme gelmektedir. Daha önceki 
planlarda alınan kararların ne kadarının uygulamaya koyulduğu ve yapılamayanların nedenleriy-
le birlikte net olarak ortaya koyulması da kalkınma planlarının başarısına ışık tutacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı hazırlığı kapsamında bitkisel ve hayvansal üretim konuları ağırlıklı 
olarak “Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim” özel ihtisas komisyonunda ele alınmaktadır. Bu ko-
misyonlarda öncelik verilmesi gereken alanlar katılımcılarca tartışılmaktadır. 

Kalkınma planlarında tarımın sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin birçok madde yer al-
masına karşın bizce en önemli sorun, 2001 yılından sonra genel tarım sayımının yapılamamış 
olmasıdır. Çünkü planlama yapabilmek için elimizdekilerin ve gerçek ihtiyacımızın net olarak or-
taya koyulmasına ihtiyaç vardır. Bunun sağlanabilmesi için de anlık siyasi politikalar yerine uzun 
vadeli ve kalıcı politikalar lehinde bir irade koyulması gerekmektedir. Bu sayede tarımsal istatis-
tiklerin gerçekçi olarak açıklanması ve planlama yapılması sağlanabilecektir. 

Özel ihtisas komisyonunda sunulan sorun alanlarından bazıları, ithalat yaklaşımlı politikalar, 
yüksek girdi maliyetleri, işletme ölçeklerinin küçük olması, ihracat pazarlarının sınırlı olması, 
finansman, örgütlenme, kayıt dışılık, eğitim, ar-ge ve gıda güvenliği olarak sayılabilir. 

On Birinci Kalkınma Planının başarıya ulaşabilmesi için Bakanlığımızın çalışmaları üst düzey-
den bürokratların katılımlarıyla güçlendirilmelidir. Bu durumda özel ihtisas komisyonları çalış-
malarına daha güçlü bir heves ve motivasyon ile devam edecektir. 

Çalışmalarda ülkemiz tarımının gelişimi için, 5488 Sayılı Tarım Kanununda yer aldığı üzere 
tarımsal destekleme için bütçeden ayrılan kaynağın gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az 
olamayacağı ilkesi korunmaya devam edilmelidir. Tarımın önümüzdeki yıllarda her geçen gün 
daha fazla konuşulacağı ve gündemde olacağı gerçeği unutulmamalıdır. 

Kırsalda yatırımın önemi göz ardı edilmemelidir. Bunun için gerekli alt yapının oluşturulması 
ve genç nesillerin düzenli ve yeterli kazanç elde edebilecekleri bir sektör olarak tarıma özendi-
rilmeleri gerekmektedir.

Bu vesile ile sizleri 26-29 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da 13.sünü düzenleyeceğimiz Ulus-
lararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi TUYEM’e davet ediyor ve hepinize hayırlı işler diliyorum.

M. ÜLKÜ
KARAKUŞ
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Birliğimizin Yönetim ve Denetim Kurulu üye-
lerimizden oluşan bir heyet Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Eş-

ref Fakıbaba’yı yeni görevinde başarılar dilemek ve 
sektörümüz ile ilgili güncel konuları görüşmek üzere 
makamında ziyaret etmişlerdir. 
Yeni Bakanımız Sayın Dr. Fakıbaba, yem sektörünün 
hayvancılık açısından önemini bildiklerini, yem ol-
mazsa et, süt gibi hayvansal ürünlerin olmayacağını, 
hükümet olarak liberal ekonomiyi benimsediklerini, 
devletin amacının regülasyon yapmak ve özel sektö-
rün önünü açmak olduğunu dile getirerek özel sektör 
ile Bakanlığı yakın ilişki içerisinde olmasını arzu et-
tiklerini söylemiştir.
Daha sonra Bakanımıza sektörümüzü tanıtan bir ra-
por sunulmuş ve sektörümüz ile ilgili aşağıdaki hu-
suslar Başkanımız M.Ülkü Karakuş tarafından akta-
rılmıştır. Başkanımız konuşmasında:
- Karma yem sanayinin, hububatlar ve yağlı tohum 
küspeleri yanında, gıda sanayinden alınan ve stan-
dardı olmayan ürünlerden standart ürün oluşturan 
bir sektör olduğunu,
- Sektörde 500’den fazla yem fabrikasının olduğu-
nu ve serbest rekabet koşullarının oluştuğu bir sek-
tör olduğunu,

- Sektörde 2016 yılında 20,5 milyon tona yakın 
karma yem üretildiğini, kayda girmeyen üretimlerin-
de dikkate alındığında üretimimizin 23-24 milyon ton 
civarında olduğunu,
- Türkiye’nin karma yem üretimi bakımında AB’de 
3.sırada bulunduğunu ve birkaç sene sonra AB’de 1. 
olmayı arzu ettiğimizi,
- Sektörde en önemli sorunun yem hammadde te-
mininden ileri geldiğini, ülkemiz bitkisel üretimindeki 
artış hızının hayvansal üretimdeki artış hızının geri-
sinde kaldığını, bu nedenle sektörün ithalatının her 
yıl arttığını,
- Yağlı tohumlarda dışa bağımlı olduğumuzu ancak 
hem ihracatın hem ithalatın artmasının büyümenin 
bir göstergesi olduğunu,
- Yağlı tohumlarda üretimin artırılabilmesi için su-
lanabilir arazilerin artırılması gerektiğini,
- Mısır konusunda da üretimin 2 milyon tonlardan 
6,5 milyon tonlara çıkarıldığını ancak buna rağmen 
hala mısır ithal ettiğimizi,
- Mısıra verilen destekler ve korumacı politikalarla 
mısır üretiminin artırıldığını ancak yağlı tohumlarda-
ki üretimin geride kaldığını,
- Sektörümüzün her yıl 9 milyon ton yem hammad-
desi ithal ederek, 4 milyar USD’a yakın bedel ödediğini,

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANIMIZ 
YÖNETİM KURULUMUZU KABUL ETTİ

GÜNCEL
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- 2017 yılının ilk 6 ayında 1,8 milyon ton soya ve 
küspesi, 1’er milyon ton mısır, kepek, DDGS ve diğer 
yem hammaddeleri olmak üzere 6 milyon ton yem 
hammaddesi ithal edildiğini,
- Sektörün amacının yem hammaddelerine dünya 
fiyatlarından erişmek olduğunu, ancak hububatlar-
da uzun bir dönem gümrük vergilerinin %130 olarak 
tutulmasının iç piyasa hububat fiyatlarımızın dünya 
fiyatlarından kopmasına neden olduğunu,
- Son alınan karar ile hububatlarda gümrük ver-
gilerinin indirilmesinin piyasada fiyatları dengele-
diğini, bu karar ile 1200 TL/ton’a doğru giden arpa 
fiyatlarının 850 TL/ton’a gerilediğini,
- Yem fiyatlarını yem hammadde fiyatlarının belir-
lediğini, pahalı hammaddelerden pahalı yem oluştu-
ğunu,
- KDV’nin sıfırlandığı dönemde yem fiyatlarının da 
düştüğünü, ancak o dönemde kepek ve küspe fiyat-
larındaki aşırı artışlar nedeniyle yem fiyatlarının da 
arttığını,
- Kaba yem olmadan yem sektörünün varlık nede-
ni olan hayvancılığın ayakta kalamayacağını,
- Meralarımızın büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine 
uygun olmadığını,
- Çeşitli nedenler ile köyden kente göçün yaşan-
masının küçükbaş hayvancılıktan gelen et üretimi-
nin de azalmasına neden olduğunu,
- Bu sene saman konusunda bir sıkıntının yaşan-
ma olasılığının bulunduğunu ve bunun için önlemle-
rin alınması gerekebileceğini,
- Biyogüvenlik mevzuatı nedeniyle sektörün çok 
sorunlar yaşadığını, hapis ve para cezaları ile muha-
tap olunduğunu,

- Biyoteknolojik ürünler konusunda dünyanın hiç-
bir yerinde olmayan bir takip sisteminin oluşturul-
duğunu,
- Diğer mevzuatlarda olduğu gibi Biyogüvenlik 
mevzuatımızın da bir an önce AB ile tam uyumlu 
hale getirilmesi gerektiğini,
- Rendering ürünler konusunda da kanatlı sektö-
rünün çok güç bir duruma girdiğini, yasaklama ile 
kullanılmayacak olan ürünlerin bertaraftı ile ilgili 
sorun yaşandığı ve her yıl 2 milyar TL’lik bir milli 
servetin yok olduğunu,
- Rendering ürünlerin çevre felaketine yol açma-
ması için kanatlılarda tür içi kullanıma tekrar izin 
verilmesi gerektiğini söylemiştir.
Son olarak Bakanımız Sayın Dr. Fakıbaba:
- Özel sektörün işini çok iyi yapması gerektiğini 
aksi halde devletin müdahale etmek zorunda kala-
cağını,
- Halkı korumanın esas olduğunu, devleti özel 
sektör ile rekabet eder hale getirmek gibi amacın 
olmadığını,
- Vatandaşların kaliteli eti uygun fiyatlardan ye-
mesinin önemli olduğunu ve sağlığın her şeyden 
önce geldiğini,
- Üretici ve tüketicinin rahatsız olması durumunda 
devletin devreye gireceğini, işlerin kendiliğinden yü-
rümesi durumunda çok daha memnun olacaklarını,
- Gıda güvenliği ve kalitenin öneminden bahse-
derek, yem fabrikalarının hepsinin daha aktif hale 
getirilmesi gerektiğini sözlerine eklemiş ve Yönetim 
Kurulumuzun ziyareti nedeniyle memnuniyet duy-
duğunu söylemiştir.

GÜNCEL
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BESİCİLİĞİN SORUNLARI “SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BESİCİLİK PANELİNDE” ELE ALINDI

GÜNCEL

Ankara Ticaret Odası tarafından 21 Eylül 2017 
Perşembe günü ATO Meclis Salonunda, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Dr. Ahmet 

Eşref Fakıbaba’nın da teşrifleriyle moderatörlüğünü 
Başkanımız M. Ülkü Karakuş’un yaptığı “Sürdürüle-
bilir Besicilik Paneli” gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Numan Akman, Ethem Kalın, Prof. Dr. 
Armağan Hayırlı ve Nadir Yürüktümen’in panelist 
olarak yer aldığı organizasyona, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı bürokratları, Et ve Süt Kurumu 
temsilcileri, üniversitelerin Ziraat ve Veteriner fa-
kültelerinden akademisyenler, hayvancılık ve diğer 
ilgili sektörlerin temsilcileri katılmıştır. Panelde 
besiciliğin mevcut durumu ve sorunları tartışılarak 
çözüm önerileri dile getirilmiştir.

ATO Başkanı Gürsel BARAN 
açılış konuşmasında;
2050 yılında yaklaşık 9 milyar olması beklenen 

dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için ta-
rımın daha verimli hale getirilerek üretimin artırıl-
ması gerektiğini ve israfı önlemenin önemini vurgu-
lamıştır.

Ülkemizin kendi kendine yetebilen bir ülke olma-
sı için üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üreticinin 
bilinçlendirilmesi, sertifikalı tohum kullanımının 
yaygınlaştırılması, tarımda verimliliğin artırılma-
sına yönelik ar-ge çalışmalarına ağırlık verilmesi, 
verimli tarım arazilerinin su ile buluşturulması, ta-
rıma dayalı sanayinin geliştirilmesi gerektiğinden 
bahsetmiştir.

Yıllar içinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan var-
lığımız artarken, hayvan yetiştiriciliğinde istenilen 
kalite artışının sağlanamadığını ve yine damızlık 
üretiminde de yeterli seviyeye ulaşılamadığını ve 
bunların besiciliğin sürdürülebilirliğini etkileyen un-
surlar olduğunu belirtmiştir.

Ülkemizin sahip olduğu hayvansal üretim potan-
siyelini daha iyi değerlendirebilmek ve istenilen ve-
rimi alabilmek için meraların ıslah edilerek kaliteli 
kaba yem ve karma yem açığımızın hızla kapatılma-
sı, hayvan ırklarının ıslahı, erken kesimlerin önlen-
mesi ve hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi-
nin önemine değinmiş ve bu konuda üstlerine düşen 
sorumluluğu almaya hazır olduklarını ifade etmiştir.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Sn. Ahmet Eşref FAKIBABA konuşmasında; 
Ülkemizin 60-70’li yıllardan itibaren karışıklık-

larla yıpratılmaya çalışıldığını ancak 80 milyonluk 
büyük bir mozaik olarak birlikte olursak tüm zor-
lukların üstesinden gelebileceğimizi vurgulayarak 
sözlerine başlamıştır.  Sürdürülebilir besicilik konu-
sunda da üretici, tüketici, sanayicinin birbirinin hak-
larına ve etik kurallara saygı göstererek bencillikten 
kurtulduğu an ülkemizin Avrupa’yı ve hatta diğer ül-
keleri de besleyebilecek potansiyele ulaşabileceğini 
vurgulamıştır.

Normalde üretici ve tüketicinin etik kurallar için-
de alışveriş yaptığı ve et fiyatlarının aşırı yükselme-
diği takdirde,  Et ve Süt Kurumu’nun hayvan ithal 
etmemesi gerektiğini; Almanya, Amerika gibi diğer 
ülke örneklerine benzer şekilde Tarım Bakanlığı’nın 
besiciliği ilgili kesimlere öğretmesi gerektiğini ifade 
etmiştir.

Bakanlığın normal şartlarda hiçbir zaman et, süt, 
vb. ürünlere müdahale etmeyi amaçlamadığını, üre-
ticinin hep yanında olacaklarını dile getirmiştir.

Su ile ilgili çalışmalarının başladığını, suyun ta-
rım için önemini ifade etmiştir.

Sn. Fakıbaba sözlerini bitirirken, üreticiyi her za-
man destekleyeceklerini, öncelikle kendimize yeten 

bir ülke olmayı ve sonrasında ihracatı arttırmayı he-
deflediklerini belirtmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından panel oturu-
muna geçilmiştir.

11
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Vekili 
Ethem Kalın konuşmasında;
Küçükbaşın et üretimindeki payının %25’lerden 

% 10’lara düştüğünü, küçükbaş hayvan üretimine 
uygun olan Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da terör 
sorunundan dolayı kapasitemizin altında küçükbaş 
üretimi olduğunu belirtmiştir. 

Ana hedeflerinin ithalat yapmak olmadığını, Tür-
kiye’de %10 et açığının olduğunu belirtmiştir. İthalat 
yaptıkları için mutlu olmadıklarını fakat 80 milyonun 
ihtiyacını karşılamak adına ithalat yapılması gerek-
tiğini ifade etmiştir. Üretim yeterli olursa ithalat ya-
pılmayacağını belirtmiştir.

Bu sürecin suistimale açık bir konu olduğunu, 
bazı sektör mensuplarının 80 milyon tüketiciyi dü-
şünmeden fazla para kazanmak istediği durumlarda 
piyasaya müdahale ettiklerini ifade etmiştir.  Et ve 
Süt Kurumu piyasaya girmemiş olsaydı daha yüksek 
fiyatlarla ülkeye hayvan getiriliyor olacağını, bu ko-
nuda tekel olmadıklarını özel sektörün de bu aşama-
da hayvan getirebildiğini dile getirmiştir.

Süt fiyatına da müdahale ettiklerini, süte müda-
haleye başladıklarında çiğ süt referans fiyatı 1.15 
TL iken sanayicilerin 75 kuruştan üreticinin sütünü 
aldığını belirterek, şimdi üreticilerin kendilerine te-
şekkür ettiklerini açıklamıştır.

Bakanlığın besicilikle ilgili eğitim ve desteklerinin 
ve ıslah çalışmalarının devam ettiğini de vurgulamıştır.

Saray Tarım ve Hayvancılık Genel 
Koordinatörü Nadir Yürüktümen konuşmasında;
Otuz üç bin baş kapasitelerinin olduğunu fakat 

ileriyi göremedikleri için, hayvan alıp koyamadıkla-
rını ifade etmiştir. 

Aslında Türkiye’de etin pahalı olmadığını do-
lar bazında bakıldığında genelde 8 dolar ve altında 
seyrettiğini ancak eti ucuzlatmak için sürekli ithalat 
yapıldığında her zaman ithalatçı durumuna düşüle-
ceğini bildirmiştir. Ette spekülatör olduğuna dair id-
dialara, bu pazar payları ile ette spekülasyon olama-
yacağının altını çizmiştir.

Samanın dahi ithal edildiğini, her şey ithal edi-
lecekse bu işi yapmanın bir anlamı olmadığını ifade 
etmiştir.

Prof. Dr. Armağan Hayırlı konuşmasında;
Hayvancılığın bir matematik işi olduğunu ve bu-

lunduğunuz coğrafyanın gerektirdiği koşullara göre 
bir yol izlenmesi gerektiğini belirtmiştir. İthalatı 
engelleyecek şekilde hayvancılık yapılacaksa, Tür-
kiye’de coğrafi bölgeler ve tarımsal etkinlikleri göz 
önüne alarak Ege Bölgesi, Trakya Bölgesi ve Akde-

12
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niz’in belli bölgelerinde süt ağırlıklı, sütün kalitesi-
nin ayrana yönelik olduğu ırkla yola devam edilmesi 
gerektiğini dile getirmiştir.

Holstein ırkının erkeğinden karlı bir besi randı-
manı alınamayacağını, Simental ırkını ise 2 yaşına 
kadar besleyip kurban olarak kesmenin çok pahalıya 
mal olacağını ve yerli ırkın Doğu Anadolu’da kurban 
bayramı için özel olarak beslenmesi ve Bakanlıkça 
bunun desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türkiye’de sığır besleyenlerin %76’sının 1-9 sı-
ğırı; %22’sinin 10-49 sığırının, %1.87’sinin 50-199 
sığırının ve sadece %0.11’inin 200 baş ve üzerinde 
sığırının bulunduğunu belirterek, aslında ülkemizde-
ki işletmelerin %2’sinin rekabet edebilir durumda ol-
duğunu ve bu işin büyük ölçüde profesyonel anlamda 
hayvan yetiştiriciliği yapmayan işletmelerle yürütül-
meye çalışıldığını vurgulamıştır.

Politika ve desteklerin bölgelere uygun şekilde 
belirlenmesi gerektiğini, Ege ve Akdeniz bölgelerin-

de Holstein ırkından süt üretmek karlı olabilecek-
ken, Erzurum’da ithal hayvan ile besicilik yapmaya 
çalışmak yerine yerli inek ya da koyun yetiştirmenin 
daha mantıklı olduğunu ifade etmiştir. 

Prof. Dr. Numan AKMAN konuşmasında; 
İç piyasada üretilen hayvanın fiyatının, ithal edi-

lenden daha yüksek olduğunu ve içerde yeterli üte-
rim olmadığı için ithalatla içerdeki hayvanın fiyatının 
değişmediğini dile getirmiştir. İstatistiki rakamların 
güvenilir olmadığını ve belirtilen sayıda hayvan var-
lığımızın olmadığını ifade etmiştir.

Orta ve Batı Anadolu’da koyun sayısındaki azal-
ma Doğu Anadolu’dan daha fazlaysa, bu azalmanın 
sebebinin sadece terör olmadığını, koyun yetiştiri-
cilerinin kazancının yüksek olmadığını ve ayrıca bu-
nun bir sosyal statü meselesi haline geldiğini ve bu 
nedenle küçükbaş yetiştiriciliğinde düşüş olduğunu 
vurgulamıştır.

BAZI YEM 
HAMMADDELERİNDE 
GÜMRÜK VERGİLERİ 

DÜŞÜRÜLDÜ

22 Kasım 2017 tarih ve 30248 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan “İthalat Rejimi Kara-
rına Ek Karar (2017/10796)” ile yem sektö-

ründe kullanılan kepek, bazı küspeler, balık unu 
ve keten tohumunda gümrük vergileri düşürül-
müştür.

Bu karar ile kepeklerde %5 olarak uygulanan 
gümrük vergileri sıfırlanmış, ayçiçeği, pamuk, kol-
za, keten küspelerinin ise yem olarak kullanılması 
kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisinin 
%6,5 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.





15

GÜNCEL

ULUSLARARASI GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ VE 
BİYOGÜVENLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ 

GÜNCEL

Hacettepe Üniversitesi ve Michigan State Üni-
versitesi işbirliği ile Hacettepe Üniversitesi Mehmet 
Akif Ersoy Konferans Salonu, Beytepe Yerleşkesi, 
Ankara’da 9-11 Ekim 2017 tarihleri arasında Ulusla-
rarası Gıda Biyoteknolojisi ve Biyogüvenlik Çalıştayı 
düzenlenmiştir. Uluslararası çalıştayda, modern bi-
yoteknoloji ve biyogüvenlik alanında yasal çerçeve, 
sosyo-ekonomik yaklaşım ve risk değerlendirme 
başlıklarında araştırma, karar verme ve izleme sü-
recinin desteklenmesi için sunumlar ve tartışmalar 
yapılmıştır. Çalıştaya, Michigan Devlet Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Kuzey Amerika Türk Kaynakları Merkezi, 
Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karamanoğ-
lu Mehmetbey Üniversitesi, Biyogüvenlik Kurulu ve 
Risk Değerlendirme Komiteleri ve Avrupa Delegas-
yonu’ndan çok sayıda uzman konuşmacı katılmıştır. 
Oturumlarda gerçekleştirilen bilimsel tartışmalar-
da, gıda biyoteknolojisi ve biyogüvenlik konusunda 
gelecekteki uygulamalara, bilgi değişim ağı oluştur-
ma ve bilgi paylaşımına duyulan gereksinime vurgu 
yapılmıştır.

Birliğimizi temsilen Başkanımız M. Ülkü Karakuş 
ile Genel Sekreterimiz Serkan Özbudak’ın katıldı-
ğı çalıştaya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, Biyogüvenlik Kurulu, Bilimsel 
Risk ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi, 
TÜGİS, TGDF, BESD-BİR, GIDABİL, Kuzey Amerika 
Türk Kaynak Merkezi, Avrupa Birliği Delegasyonu 
temsilcileri ve akademisyenler katılmıştır. 

Çalıştay sonunda Birliğimize çalıştaya verdiği 
destekten dolayı teşekkür edilmiştir.

Çalıştay ardından yayınlanan sonuç bildirge-
sinde, Modern biyoteknolojinin, gıda ve tarım bi-
limi ve teknolojisi için anahtar teknoloji olacağı, 
gıda ve tarım endüstrisinin geleceğin ve biyotek-
nolojinin önde gelen endüstrileri olarak görüldü-
ğü vurgulanmıştır. 

Sonuç bildirgesinin devamında ise aşağıdaki hu-
suslar yer almıştır.

Gıda ve tarımsal biyoteknoloji, bitkiler, hayvan-
lar, mikroorganizmalar veya bu organizmaların her-
hangi bir kısmı gibi canlı organizmalar kullanılarak 
gıda ürünleri geliştirmek için çok çeşitli işlemleri 
kapsayan temel terimdir. Gıda ve tarımsal biyotek-
noloji yeni bir terim değildir. Binlerce yıldır insanlar 
fermentasyon ile meyve suyunun işlenebileceğini, 
sütün peynir veya yoğurt gibi ürünlerin geliştirilme-
si için kullanılabileceğini veya bazı alkollü içecekler 
üretilebileceğini bilmektedir. Tarımda genetik mü-
hendisliği, yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi için 
kullanılmaktadır: Bitkilerin bazı özelliklerinin mo-
difiye edilerek verimliliğin arttırılması, tarım kimya-
sallarının kullanımına olan bağımlılığın azaltılması, 
gıda ve yemlerin besinsel değerinin geliştirilmesi 
bunlara örnektir.

Günümüzde, gıda ve tarımsal biyoteknolojinin 
başlıca hedefi, artmakta olan küresel nüfusun ihti-
yaçlarını karşılamak için daha güvenli, daha verimli, 
daha ucuz ve besleyici değeri daha fazla gıda/yem 
üretimi sağlamaktır.

Öte yandan, modern biyoteknoloji nispeten genç 
ve hızla gelişen bir bilim alanıdır. Türkiye de dahil 
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olmak üzere birçok ülke, modern biyoteknolojinin 
gelişmesini sağlamak için bir yasal çerçeve oluş-
turmuştur ve bu düzenlemeler Genetik Mühendisliği 
(GE) için bazı özel tanımlara sahiptir. Genetik mü-
hendisliği, tanımı gereği, genlerle ilgilidir. Tüm canlı 
organizmaların (bitkiler, hayvanlar, mikroorganiz-
malar) genleri bulunur. Organizmaların kromozom-
larında bulunan genler, bir nesilden diğerine geçen 
bilgileri şifreler ve işlevsel bir organizma üretmek 
için gereken tüm talimatları içerir. Protein ve aynı 
zamanda hücredeki tüm biyokimyasal tepkimeleri 
yürütmek için gereken tüm enzimler de DNA’daki 
genetik bilgiye göre sentezlenmektedir. Genlerin şif-
releme kapasitesi, moleküler yapılarından kaynak-
lanmaktadır. Genler, DNA’dan oluşur ve DNA sarmal 
şeklinde bir moleküldür ve dört tür nükleotid içerir: 
A (Adenin), T (Timin), G (Guanin), C (Sitozin). Nük-
leotidlerin sırası amino asit dizilimini belirler. Her 
proteinin kendine özgü özelliklerinin olmasını sağ-
layan belirli bir amino asit dizilimi vardır. DNA’nın 
dili, genetik mühendisliği tekniklerinin altında yatan 
önemli bir faktördür ve genlerin bir organizmadan 
diğerine aktarılmasına olanak sağlar. 

Genetik mühendisliği, temelde, 1970’lerde ve 
1980’lerde geliştirilen bazı teknolojilere dayanmak-
tadır: Bunlar, rekombinant DNA teknolojisi ve trans-
formasyon teknolojisidir. Bu teknolojiler kullanıla-
rak genetik modifiye ürün elde etme süreci, genelde 
beş aşamalıdır: 

1) İstenilen genin elde edilmesi ve mühendisliği 
(Rekombinant DNA Teknolojisi) 

2) Genin bireysel hücrelere/kromozomlara yer-
leştirilmesi (Transformasyon) 

3) Transforme edilen hücrenin yeni bir bitki oluş-
turması (Doku Kültürü Teknolojisi) 

4) Yerleştirilen genin ve aranılan yeni özelliğin 
varlığının ve ifade edildiğinin doğrulanması (labora-
tuvar, sera ve saha çalışmaları), 

5) Yeni özelliğin daha yüksek bir performansa 
sahip bir çeşide kazandırılması (Geleneksel Islah).

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 
(FAO) tahmini hesaplamalarına göre, 2050 yılında 
dünya üzerinde yaşayacak olan 9 milyar insanın 
gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için dünya gene-
linde tarımsal üretimin yüzde 70 oranında artması 
gerekmektedir. Öte yandan, genetik mühendisliği 
teknikleri kullanılarak elde edilen ürünlerden kay-
naklanabilecek olası risklere ilişkin kapsamlı değer-
lendirmeler de yapılmaktadır. Her bir genetik modi-
fiye ürün, piyasaya sürülmeden önce vaka bazında 
bilimsel olarak değerlendirilmelidir. Özellikle gıda 
güvenliği konusu ile ilişkili olarak alerjen maddeler, 
toksinler ve olası beklenmedik etkiler gibi riskler 
mutlaka incelenmelidir. Ürün/tohum üreticisi bazı 
konularda bilgi ve veri sağlamalıdır: Bunlar, yeni ge-
nin ve bu genin ürettiği proteinin özellikleri, bitkiye 
hangi moleküler biyolojik yöntemle yerleştirildiği, 
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genetik modifikasyonun bitkinin besinsel içeriği ve 
gıda güvenliği üzerindeki olası etkileri şeklinde be-
lirlenmiştir. Hem konvansiyonel hem de genetik mü-
hendisliği için yeni çeşitlerin verim, kalite, güvenlik 
ve performans açısından çok çeşitli koşullarda test 
edilmesi gerekmektedir.

Risk değerlendirmesi, bilimsel olarak etkin ve 
şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmeli ve ilgili ulusal 
ve uluslararası kuruluşların uzman tavsiyelerini ve 
bunlar tarafından geliştirilen rehberleri göz önünde 
bulundurabilmelidir.

Herhangi bir yeni teknolojide sosyo-ekonomik 
sorunlar ortaya çıkmaktadır ve sosyo-ekonomik de-
ğerlendirme yalnızca modern biyoteknoloji ve ürün-
lerine özgü değildir. Yasal öncelikler ve paydaşların 
farklılığı nedeni ile sosyo-ekonomik konularda algı 
ve değerlendirme ülkeden ülkeye değişmektedir. 
Modern biyoteknolojik ürünler için düzenlemeler ile 
karar almada sosyo-ekonomik konular ile biyogü-
venlik risk değerlendirmesi çevre ve gıda güvenliği 
konularıyla karıştırılmamalıdır.  

Sosyo-ekonomik değerlendirme, ulusal ve ulus-
lararası değerlendirme belgelerinde ve biyoteknolo-
ji rehberlerinde açıkça tanımlanmalıdır.

Genetik mühendisliği ürünlerinin çeşit ve özellik 
sayısı, gelecekte büyük ihtimalle daha da artacaktır. 
Bu artış sonucunda, risk değerlendirmesi için yeni 
yaklaşımlara da ihtiyaç duyulacaktır. Son on yılda 
yeni özellikler ya da yeni bitki/ürün türleri elde et-

mek için genom düzenleme yöntemleri kullanılmaya 
başlanmıştır. Genom düzenleme (ya da gen düzen-
leme), bir organizmanın ya da hücrenin genomunda 
belirli bir yere DNA eklenmesi, belirli bir yerdeki 
DNA’nın silinmesi ya da değiştirilmesidir. Bu işlem-
ler, genelde laboratuvarlarda moleküler makaslar 
olarak da bilinen, önceden tasarlanan nükleaz en-
zimleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Genom 
düzenleme, bilim insanlarının benzer türlerde fonk-
siyon kazandırma ve fonksiyon kaybetme deneyle-
rini yürütmelerine olanak sağlamaktadır, bununla 
birlikte üzerinde çalışılan genler endojen düzeyde 
manipüle edilmektedir. 

İyi bir gelecek için, bütün dünyada ve Türkiye’de, 
risk değerlendirme ve yasal düzenleme için kap-
samlı ve çok boyutlu bilimsel bir yaklaşım oluştur-
mak gerekecektir.

Uluslararası Gıda Biyogüvenlik ve 
Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
Ayrıca, çalıştayın ilk gününde, Hacettepe Üniver-

sitesi Uluslararası Gıda Biyogüvenliği ve Biyotek-
noloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi için Akade-
mik İşbirliği Protokolü imzalanarak 9 Ekim 2017’de 
yürürlüğe girmiştir. Protokolün amacı, Hacettepe 
Üniversitesi HUNİTEK bünyesinde Uluslararası 
Gıda Biyogüvenliği ve Biyoteknolojisi Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi’ni desteklemek ve geliştirmek 
üzere Merkezde yapılan çalışmalarla, Hacettepe 
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Üniversitesi ve Michigan State Üniversitesi’nin bilgi 
ve tecrübesini doğrudan bireylere, topluma ve ku-
rum-kuruluşlara ulaştırarak kaynakları iyileştirmek-
tir.  Merkezin en üst yönetim organı Ortak Bilimsel 
Yönetim Kurulu’dur ve Hacettepe Üniversitesi’nden 
dört öğretim üyesi ile Michigan State Üniversitesi’n-
den üç öğretim üyesinden oluşacaktır.

Merkez, gıda biyoteknolojisi ve biyogüvenliği ala-
nında tanımlanmış,  gelecekte kritik olacak küresel 
problemlere etkili çözümlerin ve kanıta dayalı yak-
laşımların ölçeklendirilmesini yaratacak ve test ede-
cektir. Merkez üç ana araştırma grubunu içerecektir:

1) Gıda bitki Biyoteknolojisi,
2) Gıda mikrobiyal biyoteknoloji 
3) Biyogüvenlik konusunda araştırma, 
 eğitim ve iletişim

Merkezin hedefi, bilgiyi paylaşan, öğrenmeyi 
teşvik eden ve gıda biyoteknolojisi ve biyogüvenlik 
alanında karşılıklı kapasite oluşturan çok disiplin-
li bir ağ oluşturmaktır. Bu, bilimsel bilginin Türkiye, 
Balkanlar, Orta Doğu, Kafkaslar ve Avrupa Birliği 
bölgelerinde paylaşılması ve yaygınlaştırılmasıyla 
gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Merkez, küresel gıda 
sürdürülebilirliği ve gelişiminin sağlanmasında ha-
yati bir rol oynayacak Biyogüvenlik Eğitim ve İletişim 
Birimi’ne sahip olacaktır. 

Merkez, biyogüvenlik ve biyoteknoloji ile ilgili 
mevcut bilimsel çerçeveyi geliştirecek ve aynı za-
manda yeni teknik gelişmeleri keşfetme, test etme 
ve yayma olanağı yaratacaktır.

Tayland Ticaret Bakan Yardımcısı Wini-
chai Chaemchaeng beraberinde, Tay-
land Tarım Bakanlığı, Tayland Ticaret 

Bakanlığı, Tayland Tapyoka Üreticileri Birliği 
yetkililerinden oluşan bir heyet Birliğimizi zi-
yaret etti. 

Ziyaret esnasında tapyokanın üretimi, 
yemlerde kullanımı ve Tayland ile Türkiye 
arasındaki tapyoka ticaretinin durumu ve ge-
leceği görüşülmüştür.

TAYLAND HEYETİ 
BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
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TMO tarafından, “Sektör Değerlendirme 
Toplantısı” 04.08.2017 tarihinde TMO gü-
vercinlik tesislerinde yapıldı. TMO Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu 
Başkanlığında düzenlenen toplantıya, TMO’nun tüm 
birimlerindeki yetkililerin yanında, Birliğimizi temsi-
len Başkanımız M. Ülkü Karakuş ve Genel Sekreteri-
miz Serkan Özbudak, Besd-Bir, çeltik üretici birlik-
leri, NÜD, Setbir, ticaret borsası temsilcileri, TMSD, 
TUSAF, TZD, TZOB, Yum-Bir gibi sivil toplum kuru-
luşları ve özel firma temsilcileri katılmıştır.

Toplantı TMO Ticaret Dairesi Başkanı Hacı Ba-
ran’ın hububat piyasalarına ilişkin sunumu ile baş-
lamış olup, dünya ve Türkiye hububat piyasaları ile 
ilgili genel bilgiler katılımcılar ile paylaşılmıştır. Hacı 
Baran sunumunda:

- 2016 yılında 754 milyon ton olan dünya buğ-
day üretiminin %3’lük bir azalma ile 2017 yılında 732 
milyon ton olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiği-
ni,

- 2016 yılında 150 milyon ton olan arpa üreti-
minde 2017 yılı için %8’lik bir azalmanın, mısır üre-
timinde de 2017 yılında 2016 yılına göre %4’lük bir 
azalmanın beklendiğini,

- Dünya buğday fiyatının 198 usd/ton, mısır fi-
yatının ise 175 usd/ton seviyelerinde olduğunu,

- Ülkemizde 2016 yılında 20,6 milyon ton buğ-
day,  6,7 milyon ton arpa ve 6,4 milyon ton olan mısır 
üretimlerinin 2017 yılında sırasıyla 21,8 milyon ton, 

7,5 milyon ton ve 5,9 milyon ton olmasının beklendi-
ğini,

- Şu anda Türkiye’de ekmeklik buğdayın 925 TL/
ton, makarnalık buğdayın 950 TL/ton, arpanın 850 
TL/ton ve mısırın 870 TL/ton’dan işlem gördüğünü, 
fiyatların 2016 yılına göre 2017 yılında %3-18 daha 
fazla olduğunu,

- 15 Mayıs’ta başlayan mısır hariç hububat ha-
sadının Türkiye genelinde %90’ının tamamlandığını, 
İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da hasadın 
devam ettiğini,

- TMO tarafından 2017 yılında şu ana kadar 1,5 
milyon ton buğday alındığını, bunun 500 bin tona ya-
kın kısmının makarnalık buğday olduğunu,

- Ekmeklik ve makarnalık buğdaylarda kalitenin 
geçen yıla nazaran daha yüksek olduğunu,

- 2016 yılında mısır alım fiyatının 740 TL/ton 
olarak belirlendiğini ve 1,8 milyon ton mısır alındığı-
nı, Çukurova’da bazı bölgelerde mısır hasadının baş-
ladığını ancak rutubetin yüksek olduğunu (%18-20)

- TMO stoklarında 2 milyon tona yakın hububat 
bulunduğunu, 2017 yılında da her ay fiyat açıklan-
mak suretiyle serbest satışlar ile piyasaya müdaha-
lelerin olacağını söylemiştir.

Açılış sunumu sonrasında katılımcılara sırayla 
söz verilmiş olup, katılımcılarca aşağıdaki hususlar-
da görüşler dile getirilmiştir.

- Buğday için belirlenen %45 gümrük vergisi ile 
buğday fiyatlarında üst limitin belirlenerek piyasala-

TMO SEKTÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA 
HUBUBAT PİYASALARI DEĞERLENDİRİLDİ

GÜNCEL
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rın dengelendiği,
- Un sanayicisinin planlama yapabilmesi açı-

sından buğdayda belirlenen gümrük vergisi oranının 
muhafaza edilmesi ve yeni değişikliklerin yapılma-
masının uygun olacağı, 

- TMO açısından olumlu bir sezon görüldüğü ve 
şu ana kadar TMO’nun yapmış olduğu 1,5 milyon ton 
buğday alımının bir başarı olduğu,

- Harman ve fiyat konusunda un sanayi açısın-
dan bir sorun görülmediği, hasat edilen buğdaylarda 
protein oranının yüksek olduğu ancak düşük enerji 
sorunun devam ettiği,

- TMO’nun buğday ithalatı yapması durumunda 
un sanayi açısından tercihini yüksek enerjili gruplar-
dan yanan kullanmasının beklendiği,

- TMO elinde bulunan AB ithalat kotasının özel 
sektöre devredilip edilmeyeceği konusunda sektö-
rün pozisyon alabilmesi için bilgiye ihtiyaç duyduğu,

- Bosna’dan un ithalatı konusunun hala çözül-
mediği, Bosna’dan un ithalatının her geçen yıl daha 
da arttığını ve un sanayicisinin bu durumdan zarar 
görmeye başladığı, bu sorunun çözüme kavuşması-
nın beklendiği,

- Bu sene faizlerin yüksek olması nedeniy-
le tüccarların yüksek stok yapmakta zorlandığı, 
ELÜS’lerde faiz indirimi konusunda tüccarlar tara-
fından da destek talep edildiği,

- Dünya buğday üretiminde 2017 yılında 2016 
yılına göre bir düşüşün gözlemlendiği, ancak yeterli 
olan stokların etkisiyle dengeli bir seyrin beklendiği,

- Buğday fiyatlarını ABD borsalarının belirle-
diği, kışlık buğday stoklarında daralmanın olduğu, 
özellikle fast food sektörünün etkisiyle gıda sektö-
rünün buğday talebinin artmasının beklendiği, artan 
talep nedeniyle ABD ve Kanada buğday fiyatlarının 
yükseldiği, bu nedenle enerji kalitesi anlamında ge-
çen seneye nazaran daha kaliteli olan Rus buğdayı-
na talebin artmasının beklendiği,

- Bu nedenle TMO, enerjisi yüksek buğday ithal 
edecek ise ithalat konusunda erken hareket etmesi 
gerektiği,

- Hububatlarda son belirlenen gümrük vergile-
rinin değiştirilmeden referans fiyat uygulaması ile 
hububat piyasalarında düzenlemelerin yapılmasının 
etkili olacağı,

- Nişasta bazlı şeker kotalarının artırılması ge-

rektiği, düşük kotalar nedeniyle sadece 4 fabrikanın 
düşük kapasite ile çalışmasının Türkiye ekonomisi-
ne 400 milyon TL zarara neden olduğu, kotalar ne-
deniyle nişasta sanayisinin mısır alımı yapamadığı, 
bir taraftan üretim artırılmak istenirken bir taraftan 
kotalar ile kısmanın çelişki yarattığı,

- Mısır konusunda Adana’da rekolte kaybı ol-
duğu, Urfa’da da ekilişlerin mısırdan pamuğa doğru 
kaydığı,

- Mısırdaki fiyat dalgalanmalarının yemlerin 
%50’sini mısırın oluşturduğu tavukçuluk sektörünü 
çok etkilediği, 

- Dönem başında 750 TL/ton olan mısır fiyat-
larının 900 TL/ton seviyelerine kadar yükseldiği, it-
halatta da geç gelen ürünler nedeniyle tavukçuluk 
entegrasyonlarının sorunlar yaşadığı,

- Mısır nakliyesi konusunda çok sorun yaşandı-
ğı ve bu sorunun çözülmesi için demiryollarının aktif 
hale getirilmesi gerektiği,

- Faiz desteğinin artırılması durumunda üreti-
cilerin lisanslı depoculuktan daha fazla yararlanabi-
leceği,

- Yumurta ihracatçılarının mısır hak edişlerini 
yeterince alamadıkları, bu sene böyle bir durum ile 
karşılaşılmak istenmediği,

- Bu sene mısır rekoltelerinde düşüş beklen-
mesi nedeniyle mısır ithalatının öngörüldüğü, bu 
ithalatın ne zaman ve hangi limanlara olacağı konu-
sunda TMO tarafından zamanında bilgi aktarılması-
na ihtiyaç olduğu söylenmiştir.

Başkanımız M.Ülkü Karakuş konuşmasında:
- Gıda fiyatlarındaki artışın izlenmesi ve düzen-

lenmesi amacıyla, “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları 
İzleme ve Değerlendirme Komitesinin” kurulduğunu 
ve bu komitenin sekretaryasını Merkez Bankası ta-
rafından yürütüldüğünü,

- TMO’nun aldığı kararlar ile 50 milyar TL’lik bir 
piyasayı regüle ettiğini, fiyatların TMO’nun kararla-
rına göre azaldığı veya arttığını,

- Hasat döneminde açıklanan gümrük vergileri 
ve TMO’ya verilen kotaların hububatlarda taban de-
ğil, tavan fiyatlarını belirlediğini ve fiyatların normal 
piyasa koşullarında tutulduğunu,

- Mısır üretiminde verilen yüksek tarla kirasının 
ürün bedellerinin %40-50’sinin kiraya gitmesine ne-
den olduğunu,
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- Mısır üretimimizin 2,5 milyon ton’dan 6 mil-
yon tonlara çıktığını, ancak bunun devlete büyük bir 
yük getirdiğini,

- Yağlı tohum üretimine ağırlık verilmesi gerek-
tiğini,

- Bu sene saman açığının beklendiğini,
- Gıda fiyat artışında devletin payının önemli 

seviyelerde olduğunu, 40 sene öncesinde 1 kg buğ-
day satılarak 1 lt mazot alınıyorken şimdi 1 lt mazot 
alabilmek için 4 kg buğday satılması gerektiğini,

- Kredi faizlerinin geçen seneye göre %50 daha 
fazla olduğunu, ürünlerin yüksek faizler ile alınabil-
diğini,

- Bu sene buğday kalitesinin yüksek olması 
nedeniyle yemlik vasıfta buğdayın yok seviyesinde 
olduğunu vurgulamıştır.

Son olarak TMO yetkililerince:

- Mısırda taahhütnameli alıma başlanacağı, 
fiyat açıklanana kadar ücretsiz depolama ve avans 
imkanın sağlanacağı,

- Buğdayın sürdürülebilirlik ve gıda güvencesi 
açısından stratejik öneme sahip olduğu,

- İthalatta geç kalma durumunun olmadığı, 
TMO’ya yetki verilmesi durumunda 21 gün içerisinde 
ithal ürünlerin getirilebildiği,

- Trakya’da üretilen buğdayın %58-60’ının TMO 
tarafından alındığı,

- Demiryolu taşımacılığı konusunun TMO için 
de önemli olduğu ve bu konuda girişimlerin yapıldı-
ğı,

- Bu sene TMO’nun arpa alamadığı, önümüzde-
ki aylarda bir miktar arpa ithalatının olabileceğini,

- Mısır fiyatları belirlenirken hasat durumunun 
göz önüne alınacağı söylenmiştir.

Biyogüvenlik Kurulunun 37, 38, 39 ve 40 sayılı kararları 02.08.2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazete-
de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kararlar doğrultusunda biyoteknolojik soya çeşitleri olan MON87708, BPS-CV127-9 ve 
MON87705 ile biyoteknolojik mısır çeşidi olan MON87460 çeşitleri ile bunlardan elde edilen ürünlerin yem-
lerde kullanımı onaylanmıştır.

Yayınlanan yeni kararlar ile ülkemizde biyoteknolojik 26 mısır ile 10 soya çeşidi olmak üzere toplam 36 
çeşidin yemlerde kullanımı onaylı duruma gelmiştir.

BİYOGÜVENLİK KURULU BİYOTEKNOLOJİK
 3 SOYA VE 1 MISIRIN DAHA 
YEMLERDE KULLANIMINI ONAYLADI
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RESMİ GAZETE’DEN

•	 05/Temmuz/2017 tarih ve 30115 sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/129)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/21) 
yayınlanmıştır.

•	 28/Temmuz/2017 tarih ve 30137 sayılı Resmi Gazete; 
Bakanlar Kurulu Kararları; Hububat Ürünü Alımı ve 
Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Karar (2017/10478) yayınlanmıştır.

•	 29/Temmuz/2017 tarih ve 30138 sayılı Resmi Gazete; 
Bakanlar Kurulu Kararları; Bazı Tarım Ürünlerinin 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 
Karar (2017/10589) yayınlanmıştır.

•	 29/Temmuz/2017 tarih ve 30138 sayılı Resmi Gazete; 
Bakanlar Kurulu Kararları; Canlı Hayvan ve Et 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 
Karar (2017/10604) yayınlanmıştır.

•	 02/Ağustos/2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazete; 
Kurul Kararları; Biyogüvenlik Kurulunun 37 Sayılı 
Kararı yayınlanmıştır.

•	 02/Ağustos/2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazete; 
Kurul Kararları; Biyogüvenlik Kurulunun 38 Sayılı 
Kararı yayınlanmıştır.

•	 02/Ağustos/2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazete; 
Kurul Kararları; Biyogüvenlik Kurulunun 39 Sayılı 
Kararı yayınlanmıştır.

•	 02/Ağustos/2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazete; 
Kurul Kararları; Biyogüvenlik Kurulunun 40 Sayılı 
Kararı yayınlanmıştır.

•	 12/Ağustos/2017 tarih ve 30152 sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğ; Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 
2017/28) yayınlanmıştır.

•	 18/Ağustos/2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 
Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ yayınlanmıştır.

•	 18/Ağustos/2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete-
Mükerrer; Bakanlar Kurulu Kararları; 2017 Yılında 
Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 
(2017/10465) yayınlanmıştır.

•	 26/Ağustos/2017 tarih ve 30166 sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında 
Uygulama Esasları Tebliği (No:2017/32) yayınlanmıştır.

•	 07/Eylül/2017 tarih ve 30173 sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 
Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ yayınlanmıştır.

•	 08/Eylül/2017 tarih ve 30174 sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 
Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması 
Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.

•	 13/Eylül/2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 
Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ (No: 2017/22) yayınlanmıştır.

•	 13/Eylül/2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi 
Gazete; Tebliğler; Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin 
Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği 
(Tebliğ No:2016/39)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (No: 2017/25) yayınlanmıştır.

•	 13/Eylül/2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına 
Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2017/37) 
yayınlanmıştır.

•	 14/Eylül/2017 tarih ve 30180 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: 2017/15)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/24)  
yayınlanmıştır.

•	 17/Eylül/2017 tarih ve 30183 sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi 
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/39)  yayınlanmıştır.

•	 07/Ekim/2017 tarih ve 30203 sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik 
Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/43) 
yayınlanmıştır.

•	 14/Ekim/2017 tarih ve 30210 sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği 
(No: 2017/38)  yayınlanmıştır.

•	 27/Ekim/2017 tarih ve 30223 sayılı Resmi Gazete; 
Yönetmelikler; Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde 
Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik yayınlanmıştır.

•	 11/Kasım/2017 tarih ve 30237 sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler;  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ  yayınlanmıştır.

•	 11/Kasım/2017 tarih ve 30237 sayılı Resmi Gazete; 
Tebliğler; Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 
Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (No: 2017/46) yayınlanmıştır.

•	 22/Kasım/2017 tarih ve 30248 sayılı Resmi Gazete; 
Bakanlar Kurulu Kararları; İthalat Rejimi Kararına Ek 
Karar (2017/10796) yayınlanmıştır.
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YEM AR & GE

MADDE İSMİ
İTHALAT İHRACAT

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

A - HAMMADDELER
BİTKİSEL ENERJİ KAYNAKLARI

Çavdar 0 0 2.000 910

Beyaz Arpa 0 0 120 196

Arpa 243.206.978 42.442.730 8.422.080 1.515.974

Yulaf 0 0 3.277 4.537

Mısır (Diğerleri) 1.390.742.816 292.832.371 81.509.760 22.246.850

Darı; Tane (Koca Darı) Diğer 0 0 52.000 22.620

Darı 996.256 263.540 0 0

Akdarı (Cin ve Kum Darı) 4.160.140 610.150 7.000 2.982

Kuş Yemi 1.610.418 742.834 12.680 7.926

Buğday ve Çavdar Melezi 0 0 0 0

TOPLAM 1.640.716.608 336.891.625 90.008.917 23.801.995

HAYVANSAL PROTEİN KAYNAKLARI

Balık Unu 80.489.660 103.913.579 708.260 1.290.379

Karides unu 356.254 997.957 0 0

Tavuk Unu 12.456.553 7.111.902 5.446.091 2.370.994

TOPLAM 93.302.467 112.023.438 6.154.351 3.661.373

YAĞLI TOHUMLAR

Soya Fasulyesi 1.818.546.268 736.497.912 80.984.380 43.658.124

Keten Tohumu 100.346.118 57.562.457 22.337 37.339

Rep ve Kolza 28.630.491 27.157.951 5.640 5.538

Kenevir - Kendir 1.868.616 2.325.908 3.000 5.208

TOPLAM 1.949.391.493 823.544.228 81.015.357 43.706.209

KÜSPELER

Soya Fasulyesi Küspesi 590.432.162 221.073.087 32.013.190 15.963.643

Pamuk Tohumu Küspesi 25.000 5.267 14.902.370 2.975.131

Ayçiçeği Toh. Küspesi 743.567.648 144.875.879 499.100 150.436

Rep/Kolza Tohumu Küspesi 11.909.570 2.730.558 807.220 349.342

Rep/kolza tohumu yağı üretiminden arta kalan diğer küspe ve katı atıklar 0 0 52.000 13.129

Palm Küspesi 20.113.167 2.367.582 0 0

Diğ.bitkisel yağ.san.artıkları 75.935.018 6.860.361 726.000 182.635

TOPLAM 1.441.982.565 377.912.734 48.999.880 19.634.316

KEPEKLER

Kepek (Mısır) 84.163.900 15.387.367 50.400 4.307

Kavuz ve diğer kalıntılar (Mısır) 13.130.630 2.264.099 1.266.373 383.627

Kepek (Pirinç) 85.658.850 14.805.433 0 0

Kavuz ve diğer kalıntılar (Pirinç) 165.000 1.873 920.240 56.716

Buğday Kepeği (Nişasta <%28) 1.111.936.136 174.648.186 14.708.833 1.575.564

Kavuz ve diğer kalıntılar (Nişasta) 31.147.200 4.421.867 27.050 5.677

Kepek (Buğday) 117.264.745 18.682.917 63.862.968 6.680.174

Kavuz ve diğer kalıntılar (Buğday) 5.435.556 907.959 1.401.180 251.312

Kepek (Hububat) diğer 756 3.209 0 0

Kepek (Baklagiller) 560.567 56.124 340.060 66.044

Kavuz ve diğer kalıntılar (Baklagiller) 981.250 363.888 20.000 5.746

TOPLAM 1.450.444.590 231.542.922 82.597.104 9.029.167

YEM SANAYİİNE İLİŞKİN İTHALAT / İHRACAT RAKAMLARI
(2017/9 AYLIK TOPLAM)
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MADDE İSMİ
İTHALAT İHRACAT

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

MISIR TÜREVLERİ

Mısır Gluteni (Hp >%40) 4.778.700 1.803.940 1.171.740 657.768

Mısır nişastası diğer imalat artıkları (Hp >%40) 299.000 98.670 0 0

Mısır Gluteni (Hp <%40) 36.994.727 6.041.636 0 0

Mısır Grizi 253.641.187 43.098.460 0 0

Mısır nişastası imalat artıkları; diğer 2.004.541 2.141.743 596 3.307

Mısır embriyolarından arta kalan küspe ve atıklar 2.991.820 529.859 0 0

TOPLAM 300.709.975 53.714.308 1.172.336 661.075

YAĞLAR

Diğer Balık Yağları ve Fraksiyonları 28.266.261 40.540.968 3.191.147 7.038.976

Kümes Hayvanlarının Yağları (diğer kümes hayvanlarının katı yağları 15.03 ve 02.09 pozisyonundakiler hariç) 1.115.847 1.158.868 88.620 64.046

Diğer bitkisel yağlar (ambalajlı=<1 kg) 0 0 6.722 137.507

Teknik ve sınai amaçlı olmayan diğ. yağlar; serbest yağ asitleri>=% 50 (ambalajlı>1 kg) 1.538.001 4.457.715 44.529 134.945

Diğer sıvı yağ karışım ve müstahzarları 24.480.485 34.718.104 71.090.970 75.781.637

Hayv. ve bitkisel yağ ve fraksiyon. (15.16 poz.hariç) kayn, oksitlenmiş 4.620.870 5.689.006 570.097 840.087

Palm Yağı 363.105 434.940 843.574 787.326

TOPLAM 60.384.569 86.999.601 75.835.659 84.784.524

DİĞER YEM HAMMADDELERİ

Bakla, at baklası 3.742.847 2.148.205 1.122.157 879.879

Buğday Gluteni 8.901.246 13.403.260 28.409 64.203

Diğer Tür Fiğ Tohumu 43.000 52.821 177.660 91.325

Keçiboynuzu (diğer hallerde) 0 0 106.500 318.386

Yonca unu ve peletleri 2.039.520 387.208 28.490 7.620

Diğ.Hayv.Yemleri 8.325.297 2.035.444 970.030 455.467

Diğer Melaslar 216.049.589 24.180.704 152.956 17.737

Pancar Posası (şeker pancarının etli kısımları) 99.476.200 16.192.602 0 0

Şeker kamışı bağası ve şeker sanayinin diğer artıkları 1.506.440 309.000 19.070.772 508.508

Biracılık ve İçki san.posa ve artıkları (DDGS) 1.418.743.498 265.647.792 269.000 114.871

Melas ilave edilmiş Ş.Pancarı 0 0 152.000 5.557

TOPLAM 1.758.827.637 324.357.036 22.077.974 2.463.553

B - HAZIR YEMLER
KEDİ - KÖPEK MAMASI

Kedi - Köpek Maması 21.596.922 34.599.042 2.676.227 5.002.457

BUZAĞI MAMASI

Buzağı Maması 2.138.796 3.219.125 504 2.110

Buzağı Maması 66.875 138.914 2.130 32.457

TOPLAM 2.205.671 3.358.039 2.634 34.567

KARMA YEMLER

Kuş ve Kemirgen (Karma Yemi) 4.497.298 4.493.969 181.759.217 52.624.550

Hayvan gıdası; nişasta oranı >%30, %10 =< süt oranı =<% 50 11.719 45.372 0 0

Diğer Balık Yemleri 1.265.733 3.616.392 2.911.764 3.454.494

Karma Yemler (At Yemi) 10.643.292 14.122.729 18.064.164 5.714.749

Karma Yemler (At Yemi) 164.536 336.287 2.208 7.821

Karma Yemler (At Yemi) 3.799.393 4.175.423 38.319.622 11.009.400

Karma Yemler (At Yemi) 236.686 323.534 180 6.405

Hayvan gıdası; % 10 =<nişasta oranı <%30, süt oranı =>% 50 242.052 621.383 309.226 365.337

TOPLAM 20.860.709 27.735.089 241.366.381 73.182.756

GENEL TOPLAM

GENEL TOPLAM 8.740.423.206 2.412.678.062 651.906.820 265.961.992
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İTHALATTA UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI (%)                                                                                                                           
(31 Aralık 2016 tarih ve 29935 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete - 27 Haziran 2017 tarih ve 30107 sayılı Resmi Gazete sonrası oluşan)

 GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

G.T.İ.P. MADDE ADI
AB ve 
EFTA

BOSNA 
HER.

G.KORE MALEZYA D-8
DİĞER 
ÜLK.

0714.10.00.00.19 Tapyoka 0 0 0 0 0 0

1001.19.00.00.00 Diğerleri (Durum Buğdayı) 45 0 45 45 45 45

1001.99.00.00.11 Adi Buğday 45 0 45 45 45 45

1001.99.00.00.12 Mahlut 45 0 45 45 45 45

1001.99.00.00.13 Kaplıca (kızıl) Buğday 45 0 45 45 45 45

1002.90.00.00.00 Çavdar 130 0 130 130 130 130

1003.90.00.00.11 Beyaz Arpa 35 0 35 35 35 35

1003.90.00.00.12 Maltlık Arpa 35 0 35 35 35 35

1003.90.00.00.19 Diğerleri (Arpa) 35 0 35 35 35 35

1004.90.00.00.00 Diğerleri (Yulaf) 130 0 130 130 130 130

1005.90.00.00.11 Cin Mısırı 25 0 25 25 25 25

1005.90.00.00.19 Diğerleri (Mısır) 25 (1) 0 25 (1) 25 (1) 25 (1) 25 (1)

1007.90.00.00.00 Diğerleri (Sorgum) 130 0 130 130 130 130

1008.29.00.00.11 Darı 80 0 80 0 80 (5) 80

1008.29.00.00.12 Akdarı 80 0 80 80 80 80

1008.60.00.00.19 Buğday ve çavdar melezi 130 0 130 130 130 130

1201.90.00.00.00 Soya Fasulyesi 0 0 0 0 0 0

1204.00.90.00.00 Diğerleri (Keten tohumu) 10 0 0 0 10 10

1206.00.91.00.19 Diğerleri (Ayçiçeği Tohumu) 27 0 27 27 27 27

1206.00.99.00.19 Diğerleri (Ayçiçeği Tohumu) 27 0 27 27 27 27

1507.10.90.00.00 Soya Yağı 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2

1511.10.90.00.00 Palm Yağı 31,2 0 31,2 21,8 31,2 (6) 31,2

1512.11.91.00.00 Ayçiçek Yağı 36 0 36 36 36 36
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(1) 19.04, 20.05 ve 20.08 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi 
%20 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

(2) AB ülkeleri için söz konusu gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır.

(3) Yem sanayiinde ve 19.05 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi 
%0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

(4) Gürcistan için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(5) Malezya için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(6) Malezya için söz konusu gümrük vergisi %21,8 olarak uygulanır.

(7) Hayvan yemi olarak kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %6,5 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mev-
zuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

2301.20.00.00.11 Balık Unu 0 0 0 0 0 0

2302.10.10.00.11 Kepek (Mısır) 0 0 0 0 0 0

2302.30.10.00.11 Buğday Kepeği 0 0 0 0 0 0

2302.30.10.00.19 Diğerleri (buğday kepeği) 0 0 0 0 0 0

2302.30.90.00.11 Kepekler (buğdaydan) 0 0 0 0 0 0

2302.30.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0

2303.10.11.00.11 Mısır gluteni (Hp >%40) 4,3 0 4,3 4,3 4,3 4,3

2303.20.10.00.00 Şeker pancarının etli kısımları 4,3 0 0,7 4,3 4,3 4,3

2303.20.90.00.00 Diğerleri 4,3 0 0,7 4,3 4,3 4,3

1703.90.00.00.00 Melas 31,5(3) 0 31,5(3) 31,5(3) 31,5(3) 31,5(3)(4)

2303.30.00.00.00
Biracılık ve damıtık içki 
sanayiinin posa ve artıkları

4,3 0 0,7 4,3 4,3 4,3

2304.00.00.00.00 Soya Fas.Küs. 5(2) 0 5 5 5 5

2306.10.00.00.00 Pamuk Ç.Küs. 11,5(7) 0 7,3(7) 13,5(7) 13,5(7) 13,5(7)

2306.20.00.00.00 Keten Tohumundan (Küs.) 11,5(7) 0 7,3(7) 13,5(7) 13,5(7) 13,5(7)

2306.30.00.00.00 Ayçiçeği Küs. 11,5(7) 0 7,3(7) 13,5(7) 13,5(7) 13,5(7)

2306.41.00.00.00 Kolza Toh.Küs. 11,5(7) 0 7,3(7) 13,5(7) 13,5(7) 13,5(7)

2306.49.00.00.00 Diğerleri 11,5(7) 0 7,3(7) 13,5(7) 13,5(7) 13,5(7)

2309.90.96.90.13
Yem için hazırlanmış taşıyıcı-
aktif madde karışımları

0 0 0 0 0 0

2309.90.96.90.19 Karma Yemler 7,8 0 1,3 0 7,8 7,8

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

G.T.İ.P. MADDE ADI
AB ve 
EFTA

BOSNA 
HER.

G.KORE MALEZYA D-8
DİĞER 
ÜLK.
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PELET YEM KALİTESİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER1

NAjwA OMAr HAIBA  * 

EriNÇ GÜMÜŞ ** 

SEHEr KÜÇÜKErSAN  *

ÖZET
Pelet kalitesine etkili bir çok faktör bulunmak-

tadır. Kaliteli pelet üretimi hem hammadde ve bağ-
layıcıların kalitesine hem de pelet formülasyonu, 
partikül büyüklüğü ile üretim aşamasında tavlama, 
matris ve soğutma gibi etkenlere bağlıdır. Kalite-
li pelet üretiminde dayanıklılık, sertlik, uzunluk, 
tozluluk düzeyleri gibi kriterler dikkate alınmalıdır. 
Pelet üretiminde yapılacak hataların gerek yem ka-
yıpları, gerekse hayvan performansında düşüşe se-
bep olması nedeniyle büyük ekonomik kayıplara yol 
açabileceği dikkate alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: Pelet, yem, kalite

FACTORS AFFECTING PELLET FEED QUALITY

ABSTRACT
There are several factors that affect the pellet 

quality. High quality pellet production depends on a 
wide scope of factors like quality of ingredients and 
pellet binders, particle size and some production 
processes like conditioning, matrix and cooling. Du-
rability, hardness, length and dust level should be 
considered in the high quality pellet production. At-
tention should be paid on pellet quality as it might 
bring about economic losses affiliated with the feed 
losses and deteriorated animal performance.  

Key Words:  Pellet, feed, quality

1	 Bu	derlemenin	bir	bölümü	I.	Uluslararası	Hayvan	Besleme	Bilim	Kongresinde	poster	olarak	sunulmuştur.
*	 Ankara	Üniversitesi	Veteriner	Fakültesi,	Hayvan	Besleme	ve	Beslenme	Hastalıkları	Anabilim	Dalı-	ANKARA,	skucukersan@ankara.edu.tr
**	 Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığı,	AB	ve	Dış	İlişkiler	Genel	Müdürlüğü,	ANKARA

GİRİŞ
Hayvancılığın gelişerek hayvansal üretim miktarının artması pek çok faktöre bağlıdır. Bunlar içinde kaliteli 

yem talebinin karşılanması en önemli faktörlerden biridir. Hayvansal üretimde işletme maliyetinin yaklaşık 
%70’ini yem giderleri oluşturmaktadır. Yüksek verimli hayvanlar kaliteli ve yeterli miktarda yeme ihtiyaç 
duyarlar. Hayvancılığın gelişebilmesi ve rantabl olarak sürdürülebilmesi için hayvanların yeterli ve kaliteli 
yemlerle beslenmeleri gerekmektedir. 

Karma yem, hayvanlara farklı fiziksel yapıya sahip hammaddelerden maksimum düzeyde yararlanma im-
kanı sağlar. Hammaddeler karma yem haline getirilerek, hayvanlar tarafından istekle tüketilmeyen hammad-
delerinde kullanımına sebep olabilmektedir. Türkiye de ve Dünya da yemler genellikle toz, pelet ve granül 
formda elde edilir. Türkiye de son yıllarda artan hayvansal üretimle birlikte, karma yem üretiminde de ciddi 
artışlar meydana gelmiştir. 

Hayvanlarda yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi, daha fazla ve daha 
nitelikli hayvansal ürünler elde edilmesi için hayvan beslemede yeterli düzeyde ve hayvanların ihtiyaç duya-
cağı rasyonlarda karma yemlerin kullanımı büyük önem taşımaktadır.        
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Peletleme, küçük parçacıkların rutubet, sıcaklık 
ve basınçla birlikte mekanik bir işlem uygulanarak 
bir kütle haline, kalıpla şekillendirilmesi işlemi ola-
rak tarif edilebilmektedir (Anonim, 2016a).

Toz yemin sıkıştırılarak hayvan türüne göre de-
ğişik boyutlarda pelet haline getirilmesi ve bu şekil-
deki kullanımına yönelik ilk uygulamalar 1860’lar-
da Fransa’da, 1920’li yılların sonunda da Amerika 
Birleşik Devletleri’nde başlamıştır. Başta Amerika 
Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkede pelet 
yem üretimi hızlı bir artış göstermiş olup, günü-
müzde toplam kanatlı yem üretiminin % 80’ini pelet 
form oluşturmaktadır. Pelet yemin fiziksel açıdan 
olumlu etkileri ile bu yemi tüketen hayvanlardan 
daha iyi verim alınması kullanımının yaygınlaşma-
sında önemli rol oynamaktadır (Basmacıoğlu, 2004).

Pelet yemlerin hayvan beslenmesinde kullanıl-
masına yönelik ilk çalışmalar 1930 yılında Molyneux 
ve 1937 yılında Patton tarafından yumurta tavukla-
rında ve civcivlerde toz yem ve pelet yemler karşılaş-
tırılarak gerçekleştirilmiştir (Aksoy ve Özen, 1974).  
Ülkemizde peletleme yem sanayisinin gelişmesi ile 
birlikte kullanılmaya başlanmıştır.  Ülkemizde ilk 
karma yem üretimi 1955 yıllarda Kartal Kesif Yem 
Fabrikasının kurulması ile gerçekleşmiş, 1956 yılın-
da ise bir devlet teşekkülü olan “Yem Sanayi Türk 
A.Ş.” kurulmuştur. Yem Sanayi Türk A.Ş. daha sonra 
Ankara, Konya, Erzurum ve İstanbul’da fabrikalar 
kurulmuştur (Erteken ve Hasımoğlu, 2007). 

Pelet Yemin Avantaj ve Dezavantajları
Pelet yemin avantajları arasında tüketimi arttır-

ması, atık yem miktarını azaltarak yem yönetimini 
kolaylaştırması, yemde yer alan patojen ve mikro-
organizmaları yok etmesi, hammaddelerin ayrış-
masının önüne geçmesi, yem kayıplarını azaltması, 
kütle yoğunluğunu arttırması, hammaddelerdeki 
zararlı organizmaların eliminasyonu, yemin sindirim 
kanalından geçişini ve rasyon hazırlamayı kolaylaş-
tırması yer almaktadır (Ergün ve ark, 2016; Stark ve 
Ferket, 2016).

Yemlerin toz veya pelet olarak hayvanlara su-
nulması karşılaştırıldığında; pelet form ile beslenen 
hayvanlarda nişasta sindirilebilirliğini iyileştirmesi 
ve besin maddesi yoğunluğunu arttırması nedeniyle 
performansın arttığı ifade edilmektedir (Yargeldi ve 

Abaş, 2013). Bunlara ek olarak; tozlaşmayı azalt-
ması, yağ ilavesine olanak sağlaması ve alternatif 
hammaddelerin eklenmesine izin verdiği için toz 
yemlere göre pelet yemler daha avantajlı olmakla 
birlikte, maliyetleri de arttırması en önemli olumsuz 
yanıdır (Stark ve Ferket, 2016). Pelet yemler mali-
yeti arttırmasına karşın gelir ve hayvan verimlerinde 
yaşanan artış ile bu maliyeti karşılayabilmektedir.

Pelet yemlerin hayvan verimlerine etkisi incelen-
diğinde, Kanatlı hayvanlarda pelet yemlerin canlı 
ağırlık artışı ve yemden yararlanmayı arttırdığı, yem 
sindirimine ise bir etkisi olmadığı ifade edilmiştir 
(Abdollahi ve ark., 2013). Yargeldi ve Abaş’ın (2011) 
yaptığı bir araştırmada toz yem ile beslenen broy-
lerlerin tibia ağırlıklarının pelet yeme göre daha 
yüksek olduğunu, kül, kalsiyum ve fosfor seviye-
lerin ise yem formundan etkilenmediğini ifade et-
miştir. Başka bir araştırmada (Briggs ve ark., 1999), 
%75 pelet %25 toz yem içeren rasyonlarla beslenen 
broyler piliçlerin, %25 pelet, %75 toz yem içeren 
rasyonlarla beslenenlere göre yemden yararlanma 
oranının %2.4 arttığı da belirtilmektedir. Engberg ve 
arkadaşlarının (2002) yaptıkları bir çalışmada pelet 
yemlerle beslenen broyler piliçlerin toz yemle bes-
lenenlere göre yem tüketimi ve yemden yararlanma 
arttığı için belirgin düzeyde canlı ağırlık artışı sağla-
dığı ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra pelet yemlerle 
beslenen broylerler taşlık ağırlığının azaldığı, daha 
yüksek taşlık pH’ı, daha düşük de bağırsak pH’ının 
gözlemlendiği belirtilmiş, bağırsak mikroflorası ve 
kandaki uçucu yağ asidi konsantrasyonunu daha 
yüksek olduğu bildirilmiştir. 

Pelet yemlere eklenen nişastanın rumen deg-
radasyonuna karşı direncinin %15 civarında, diğer 
hammaddelerdeki etkin protein indirgenmesini ise 
%8 seviyesinde azaltması sonucunda üretilen sü-
tün miktarının ve kalitesinin arttığı tespit edilmiştir 
(Thomas ve Van der Poel, 1996). 

Pelet Yem Üretim Safhaları
Pelet yem üretimi işletmeden işletmeye farklılık 

göstermekle birlikte temel olarak Şekil 1.’de ifade 
edilmiştir.

Öğütme, Tartım ve Karıştırma: Pelet yem üre-
timinde öncelikle yem hammaddelerinin temin edil-
mesi, temizlenmesi ve özellikle tahıllar olmak üze-
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re öğütülmesi sağlanmaktadır. Öğütme aşaması, 
hammaddelerin yüzey alanlarını arttırmasına bağlı 
olarak sindirimi hızlandırdığı için önem taşımakta-
dır. Hammaddelerin iyi öğütülmesi hayvanların yem 
seçmesinin, peletlemeden yaşanan sorunların ve 
karıştırma problemlerinin önüne geçilmesi açısın-
dan da önemlidir (Abdollahi ve ark., 2013).  

Buhar Uygulaması: Öğütülmüş hammaddele-
re peletleme öncesinde buhar uygulaması oldukça 
önem taşımaktadır. Etkin bir buharlama için opti-
mum ısı ve nem oranının sağlanması gerekmektedir. 
Isı uygulanması gıda kaynaklı patojenlerin ortadan 
kaldırılması, hammaddelerin birbirine bağlanması-
nın kolaylaşması açısından gerekli bir işlemdir (Ab-
dollahi ve ark., 2013). Pelet yemin esas olarak for-
müle edilmesi öğütme ve matrisden geçiş arasında 
gerçekleşmektedir. Granülasyon, presleme vb. gibi 
diğer bütün işlemler destekleyici faaliyetler olarak 
kabul edilmektedir (Behnke, 1994). 

Presleme: Peletleme temel olarak, küçük parti-
küllü yem hammaddelerinin nem, ısı ve basınç yar-
dımıyla daha büyük partiküller oluşturmak için uy-
gulanan mekanik yöntemdir. Buhar enjeksiyonunun 
ardından presleme alanına gelen sıcak öğütülmüş 
yem maddeleri metal bir matris içerisinden geçirilir 
ve soğutulmaya bırakılır. Soğutulmuş ve kuru pelet-
ler birbirinden ayrılarak paketlenmektedir (Abdolla-
hi ve ark., 2013).

Soğutma: Matristen çıkan pelet yemler yaklaşık 
80-90 oC civarı sıcaklığa ve 150-170 g/kg neme sa-
hiptir. Pelet yemlerin ortam sıcaklığından yaklaşık  
8 oC düşük ve 100-120 g/kg nem içeriğinde depolan-
ması gerektiğinden sıcak peletlere oda sıcaklığında 
hava akımı uygulanır (Abdollahi ve ark., 2013).

Pelet Yemin Kalitesini Etkileyen Faktörler
Pelet yemlerin fiziksel kalitesi, besleme açısın-

dan sindirim sistemindeki geçiş hızı ve yıkım üzerin-
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Şekil 1. Pelet Yemin Üretim Aşamaları (Anonim, 2016b). 
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Şekil 1. Pelet Yemin Üretim Aşamaları (Anonim, 2016b).
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de oldukça etkilidir. Fiziksel kalitesi yüksek peletler 
hayvanlar tarafından daha iyi değerlendirilebilmek-
tedir (Gürbüz ve ark., 2003). 

 Pelet yemlerin kalitesi üretim aşamasının 
kontrol edilmesi, formülasyonun değiştirilmesi ve 
katkı maddelerinin eklenmesi ile optimize edilebil-
mektedir (Tabil ve Sokhansanj, 1996). Pelet yem-
lerin kalitesini etkileyen birçok etken yer almakla 
birlikte bunlar arasında peletin formülasyonu, ham-
maddelerin partikül boyutu, öğütülmüş ürünlerin 
fiziksel durumu, pelet bağlayıcıları gibi etkenler ön 
plana çıkmaktadır (Behnke, 1994). Yemin üretimden 
tüketime kadar olan süre içerisinde peletlerin bozul-
madan fiziksel yapısını koruması, taşıma sırasında 
gerçekleşecek baskılara dayanacak düzeyde direnç-
li olması pelet yemin kalitesi açısından önem taşı-
maktadır. Bir diğer pelet kalitesi kriteri olan pelet 
uzunluğu preslerin ayarlanması ile oluşmakta olup, 
pelet uzunluğunun, çapının 2.0 katı olması gerek-
tiği ifade edilmektedir (Basmacıoğlu, 2004). Yemin 
fiziksel kalitesinin kötü olması kırılma ve çatlama 
ihtimalini arttırmakta ve taşımacılık sırasında yem 
kayıplarını yükselterek yetiştiriciye olan maliyeti 
olumsuz etkilemektedir (Hansen ve Storebakken, 
2007).

Pelet kalitesinin değerlendirilmesi üzerine bir 
çok kriter bulunmaktadır. Bunların bazıları objektif 
değerlendirme yaparken bazıları sübjektif değerlen-

dirme yapmaktadır. Objektif değerlendirmeler ara-
sında dayanıklılık, sertlik, uzunluk, tozluluk düzeyi 
gibi kriterler yer alırken, renk, dış yüzey görünümü 
ve lezzet sübjektif değerlendirmelere girmektedir 
(Basmacıoğlu, 2004). Objektif değerlendirmeler alet 
ve yöntemlerle gerçekleştirilmekte olup, bu kont-
rol yöntemleri direkt ve indirekt testler olarak ikiye 
ayrılmaktadır. İndirekt metotlar yem üreticilerine 
peletin hazırlanması sırasında yem kalitesini değer-
lendirmesine imkan sağlayarak buna bağlı düzen-
lemeleri yapmaya olanak sağlamaktadır (Behnke, 
2001). Pelet kalitesi üzerine etki eden faktörlerin 
dağılımı Şekil 2’de gösterilmektedir (Anonim, 2017).

Pelet Yemin Partikül Boyutunun 
Pelet Kalitesine Etkisi
Pelet yemlerde partikül boyu, yemin kalitesini 

en çok etkileyen etmendir. Küçük partiküllü karma 
yemlerin peletlenmesi artan partikül yüzey genişli-
ğinin artmasına bağlı olarak kullanılan su buharının 
daha geniş yüzeye etki etmesi nedeniyle daha ka-
liteli pelet yemler elde edilebilmektedir. Küçük pe-
letler daha sert olması ve üretiminde kullanılacak 
enerjinin daha fazla olması nedeniyle tercih edilme-
mektedir (Basmacıoğlu, 2004).  

Pelet yemlerin üretilmesinde iyi veya orta dü-
zeyde öğütülmüş hammaddelerin kullanılması bu-
har uygulamasına maruz kalan alanı yükselterek 
daha fazla nem tutmasına olanak sağlamaktadır. Az 
öğütülmüş hammaddeler ise doğal çatlaklar şekil-
lendirerek peletlerin kırılmasını kolaylaştırmaktadır 
(Tabil ve Sokhansanj, 1996). 

Yonca peletlerinde elek boyutunun 2.8 mm’den 
6.4 mm’ye yükseltilmesinin dayanıklılığı azalttığı 
ifade edilmiş ve öğütülen hammaddenin partikül bü-
yüklüğünün pelet üretimi için gereken enerji ihtiya-
cına göre düzenlenmesi gerektiği ifade edilmektedir 
(Tabil ve Sokhansanj, 1996).

Stevens (1987) mısır ve buğdayın partikül bü-
yüklüğünü 1023 dan 551 µ dan 802 dan 365 µ’a kü-
çültülmesinin pelet kalitesine önemli bir etkisinin 
olmadığını bildirmişlerdir. Wondra ve ark (1995), ise 
domuz yemleri için partikül büyüklüğünün 1000 dan 
400 µ’a düşürülmesinin pelet dayanıklılığını arttırdı-
ğını tespit etmişlerdir. 

 
 

yapmaktadır. Objektif değerlendirmeler arasında dayanıklılık, sertlik, uzunluk, 
tozluluk düzeyi gibi kriterler yer alırken, renk, dış yüzey görünümü ve lezzet 
sübjektif değerlendirmelere girmektedir (Basmacıoğlu, 2004). Objektif 
değerlendirmeler alet ve yöntemlerle gerçekleştirilmekte olup, bu kontrol 
yöntemleri direkt ve indirekt testler olarak ikiye ayrılmaktadır. İndirekt metotlar 
yem üreticilerine peletin hazırlanması sırasında yem kalitesini değerlendirmesine 
imkan sağlayarak buna bağlı düzenlemeleri yapmaya olanak sağlamaktadır 
(Behnke, 2001). Pelet kalitesi üzerine etki eden faktörlerin dağılımı Şekil 2’de 
gösterilmektedir (Anonim, 2017). 

 

Şekil 2. Pelet kalitesi üzerine etki eden etkenlerin dağılımı (Anonim, 2017). 

Pelet Yemin Partikül Boyutunun Pelet Kalitesine Etkisi 

Pelet yemlerde partikül boyu, yemin kalitesini en çok etkileyen etmendir. 
Küçük partiküllü karma yemlerin peletlenmesi artan partikül yüzey genişliğinin 
artmasına bağlı olarak kullanılan su buharının daha geniş yüzeye etki etmesi 
nedeniyle daha kaliteli pelet yemler elde edilebilmektedir. Küçük peletler daha 
sert olması ve üretiminde kullanılacak enerjinin daha fazla olması nedeniyle tercih 
edilmemektedir (Basmacıoğlu, 2004).   

Pelet yemlerin üretilmesinde iyi veya orta düzeyde öğütülmüş 
hammaddelerin kullanılması buhar uygulamasına maruz kalan alanı yükselterek 
daha fazla nem tutmasına olanak sağlamaktadır. Az öğütülmüş hammaddeler ise 
doğal çatlaklar şekillendirerek peletlerin kırılmasını kolaylaştırmaktadır (Tabil ve 
Sokhansanj, 1996).  

Yonca peletlerinde elek boyutunun 2.8 mm’den 6.4 mm’ye yükseltilmesinin 
dayanıklılığı azalttığı ifade edilmiş ve öğütülen hammaddenin partikül 
büyüklüğünün pelet üretimi için gereken enerji ihtiyacına göre düzenlenmesi 
gerektiği ifade edilmektedir (Tabil ve Sokhansanj, 1996). 

Stevens (1987) mısır ve buğdayın partikül büyüklüğünü 1023 dan 551 µ dan 
802 dan 365 µ’a küçültülmesinin pelet kalitesine önemli bir etkisinin olmadığını 
bildirmişlerdir. Wondra ve ark (1995), ise domuz yemleri için partikül 
büyüklüğünün 1000 dan 400 µ’a düşürülmesinin pelet dayanıklılığını arttırdığını 
tespit etmişlerdir.  

Şekil 2. Pelet kalitesi üzerine etki eden etkenlerin 
dağılımı (Anonim, 2017).



39

BİLİMSEL MAKALELER

Hammadde
Ham 

Protein, %
Ham 

Yağ, %
Ham 

Selüloz, %
Pelet 

Yapılabilirlik
Aşınma 

Derecesi
Melas 

Absobsorbansı, %
Yonca unu 20 3.0 20.0 Orta Yüksek 40

Arpa 10 2.0 6.0 Orta Orta

Pancar posası 8 0.5 20.0 Düşük

Mısır 8.4 3.8 2.5 Orta Düşük 15

Mısır gluten yemi 21 1.6 8.0 Orta Düşük

Mısır gluten unu 62 4.0 4.0 Orta Düşük

Pamuk tohumu küspesi (Solvent) 41 1.5 13.0 Yüksek Düşük 15

Pamuk tohumu küspesi (Ekspeller) 36 4.0 16.0 Orta Orta

Mısır DDS 27 8.0 3.0 Orta Orta

Mısır DDG 26 8.0 12.5 Düşük Orta 5

Balık unu 66 8.0 1.5 Orta Orta

Keten tohumu küspesi (Ekspeller) 30 2.0 8.0 Yüksek Düşük 9

Keten tohumu küspesi (Solvent) 32 3.5 8.0 Yüksek Orta 7

Melas 10 2.0

Yulaf 11 4.0 12.0 Orta Orta 20

Yerfıstığı küspesi (Solvent) 35 1.0 7.0 Yüksek Düşük

Soya küspesi (Ekpeller) 42 3.5 5.0 Yüksek Düşük

Soya küspesi (Solvent) 45 0.5 6.0 Yüksek Düşük

Buğday 13 2.0 3.0 Orta Düşük

Buğday kepeği 14 3.5 11 Düşük Düşük 15

Tablo 1. Bazı yem hammaddelerinin pelet yapılma özellikleri (Anonim, 2016c).

Pelet Yemin Formülasyonunun Pelet Kalitesi-
ne Etkisi

Pelet yemi oluşturan hammaddelerin özellikleri 
pelet kalitesini en çok etkileyen etmenler arasında 
yer almaktadır. Karma yemin yağ, nişasta, selüloz, 
su ve protein içeriği pelet kalitesi açısından oldukça 
önemlidir. Bazı yem hammaddelerinin pelet yapılma 
özellikleri Çizelge 1’de gösterilmektedir (Anonim, 
2016c).

Yapılan araştırmalar buğday temelli peletlerin 
daha fazla ham protein içermesinden dolayı, mısır-
dan üretilenlere göre daha dayanıklı olduğu belir-
tilmektedir (Abdollahi ve ark., 2013).  Jelatinleşmiş 
nişasta ve ham protein peletin sertliğini ve dayanık-
lılığını arttırmakta olduğu ifade edilmektedir. Bu-
nun yanında şeker ve melas tavlama ve peletleme 
aşamasında erimekte, soğutma esnasında tekrar 
kristalleşerek pelet bağlayıcı özellik kazanmaktadır 

(Gürbüz ve ark., 2003). 
Thomas ve arkadaşlarının (1999) yaptıkları bir 

çalışmada ise pelet kalitesine nişastanın jelatinleş-
mesinden çok buhar basıncı ve matriste uygulanan 
enerjiye bağlı olduğunu ifade etmiştir.

Zimonja ve Svihus (2009) eşit miktarda yulaf 
kavuzu, kolza tohumu küspesi ve balık unu içeren 
pelet yemlere 200 g/kg saf buğday nişastası ilave 
edilmesi durumunda pelet dayanıklılık indeksinin 
(PDİ) nişasta içermeyen peletlere göre daha düşük 
olduğunu belirtmiştir. Aynı çalışmada saf buğday 
nişastası yerine önceden jelatinleşmiş nişasta ek-
lenmesi durumunda pelet dayanıklılığının arttığını 
ancak nişasta içermeyen pelete göre seviyenin hala 
düşük olduğu da bildirilmiştir. Nişasta içermeyen 
peletlerin ham protein oranının daha yüksek olma-
sının bunun en önemli nedeni olduğu düşünülmek-
tedir.
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Başka bir çalışmada peletlere çiğ soya fasulye-
si proteini ilavesinin, önceden jelatinleşmiş tapioka 
nişastası ilavesine göre pelet direncini daha çok art-
tırdığı ifade edilmektedir (Abdollahi ve ark., 2013).  

Hammaddelerin doğal olarak içerdikleri yağ mik-
tarı pelet üretiminde presleme ve matris kanalında-
ki sürtünme üzerinde önemli bir etkisi görülmediği 
ifade edilmiştir. 

Yağ içeriği, ya yemin bileşiminden veya ilave 
edilen yağdan kaynaklanır. Yağ kaynağı olarak ya 
bitkisel yada hayvansal yağlar kullanılır. Her ikiside 
pelet üretimini olumlu etkiler.   Ancak kullanılacak 
yağ düzeyi %2’nin üzerine çıkması, karmaya dışa-
rıdan ilavesinin pelet kalitesi ciddi oranda etkiler 
(Anonim 2016c). Mısır-soya küspesi temelli pelet 
yemlere karıştırıcıda %2’den fazla yağ ilavesinin 
dayanıklılığı azalttığı ve aşırı ufalanmaya yol açtığı 
ifade edilmiştir. Bunun nedenleri arasında yağ ila-
vesinin matrisler arasındaki sürtünmeyi azalttığı 
ve matris deliklerinden karma yemin yeteri kadar 
sıkıştırılamadığı sayılmakta, bununla birlikte ham-
maddelerde bulunan yağın presleme sırasında tam 
çıkartılamamasının da etkisi olduğu düşünülmekte-
dir (Ergül, 1994). 

Fazla miktarda yağ içeren karma yeme pelet 
bağlayıcısı % 0 ile %2 oranında ilave dilmiş. Yapı-
lan dayanıklılık testi sonucu % 5 yağ içeren ve pe-
let bağlayıcı içermeyen grubun dayanıklılık değeri 
%95,80 olmuştur.  Pelet bağlayıcı içeren ve pelet 
yemin dayanıklılık oranı % 96,81 olmuştur (Acar ve 
Moran 1991).  Yağ oranı % 4 oranına sahip karma 
yeme pelet bağlayıcısı katılmadığında pelet daya-
nıklılığı% 86.5 olmuştur.  Aynı karma yeme pelet 
bağlayıcı olarak sepiolite katıldığında pelet yemin 
dayanıklılık oranı % 93.60 çıkmıştır.

Hansen ve Storebakken’in yaptığı bir çalışmada 
(2007), gökkuşağı alabalıklarına verilen pelet yem-
lere %15’e kadar selüloz ilavesinin besin maddele-
rinin sindirimini etkilemediğini, pelet dayanıklılığını 
ve sertliğini arttırdığını, yemin genleşmesini ise ön-
lediğini ortaya koymuşlardır. 

Briggs ve arkadaşları (1999) kanatlı karma yem-
lerinde protein miktarının %16,3’den %21’e arttırıl-
ması durumunda pelet dayanıklılığının da sırasıyla 
%75,8’den %88,8’e yükseldiğini tespit etmiştir. 

Pelet üretimi esnasında enerji kullanımının yük-

sek olmasından dolayı, enerji tüketimini azaltacak 
yem katkı maddeleri ilavesi eklenmesine yönelik 
çalışmalar mevcuttur. Enzimler tahıl tanelerinin vis-
kozitesini düşürerek enerji tüketimini de azaltmak-
tadır. Sıvı enzimler enerji tüketimini bazal rasyonda 
%30, toz enzimler %26 oranında düşürdüğü tespit 
edilmiştir (Miladinovic, 2014).

Schröder ve Südekum (2007), pelet dayanıklılı-
ğı üzerine yüksek saflıkta üretilmiş gliserolün etkili 
olduğunu bildirmektedir. Düşük kaliteli gliserolün 
ise daha çok su içerdiği için pelet kalitesine etkisi-
nin daha az olacağı ifade edilmiştir. Ayrıca gliserol 
içeren yemlerde mantar sayısı da az olacağı için 
depolanan yemlerde hijyen üzerine de etkili olacağı 
bildirilmiştir. Groesbeck ve ark. (2008), mısır, soya 
küspesi temeline dayanan domuz rasyonlarına %0, 
3, 6, 9, 12, ve 15 düzeylerinde ham gliserol ilave 
ederek yaptıkları pelet yemleri, pelet dayanıklılığı 
(Pelet Durability Index) açısından değerlendirmiş-
lerdir. Pelet dayanıklılık endeksleri % 9’a kadar ham 
gliserol ilavesiyle artarken, bu düzeyin üzerindeki 
ilavelerde etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Pelet Bağlayıcılarının Pelet Kalitesine Etkisi
Kaliteli pelet yem üretiminde pelet bağlayıcılar 

oldukça önemli olup, en çok kullanılan bağlayıcılar 
arasında bentonite, karboksi metil selüloz ve ligno-
sülfonatlar ön plana çıkmaktadır (Gürbüz ve ark., 
2003). Tozlanmayı önlemesi, karma yemin enerji ba-
kımından zenginleşmesi açısında da melas önemli 
bir pelet bağlayıcıdır (Ada ve Ak, 2014). 

Pelet bağlayıcı olarak en temel ürün olarak su 
kullanılmakta olup, pelet yemin nem oranını yük-
selterek dayanıklılığı arttırdığı tespit edilmiştir. Bu-
nun nedenleri arasında nemin matris deliklerindeki 
sürtünme ısısının azaltması ve yemdeki nişastanın 
jelatinleşmesini azaltması olduğu düşünülmektedir 
(Abdollahi ve ark., 2013). 

Moritz ve arkadaşlarının (2003) yaptıkları bir 
araştırmada düşük enerji içeren rasyonlara su ila-
vesinin üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarını 
düşürürken, pelet üretim oranını ve kaliteyi arttırdı-
ğı ifade edilmiştir. 

Farklı pelet bağlayıcı maddelerin pelet kalitesine 
olan etkisi çeşitli araştırmalarda incelenmiş olup, 
toz veya sıvı formda %1,5 düzeyinde etlik piliç ras-
yonlarına ilave edilen lignobond’un pelet kalitesini 
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arttırdığı ve yem kaybını azalttığı ifade edilmiştir 
(Gürbüz ve ark., 2003). 

Melas, peletleme esnasında pelet bağlayıcı etki 
yapmakla birlikte,  pelet bağlayıcı içermeyen karma 
yeme göre, karma yemin pelet presinden geçiş mik-
tarını da artırmaktadır (Payne ve ark. 1994). 

Gürbüz ve ark. (2003) yaptıkları çalışmada bağ-
layıcı olarak melas kullanılan peletler ile aquakup 
ve lignobond pelet bağlayıcılar ile yapılan peletlerin 
kalitesini incelemiştir. Çalışma sonucu elde edilen 
bulgulara göre pelet bağlayıcı olarak melasın kul-
lanılmasının pelet dayanıklılığı ve ufalanma oranı 
dikkate alındığında ön plana çıktığını, kalite-ko açı-
sından ise lignobond’un daha etkili olduğunu ifade 
etmiştir.

Acar ve ark. (1991), broyler pelet yemlerine kal-
siyum lignosülfonat ilave edilmesinin, peletlerin 
dayanıklılık oranının %56 arttığını bildirmektedirler, 
balık unun 50 g/kg’a kadar ilave edilmesi halinde 
etkili bir pelet bağlayıcı olarak kullanılabileceği be-
lirtilmiştir (Abdollahi ve ark., 2013).

Sepiyolitin peletlemede enerji maliyetini azalt-
tığı, pelet dayanıklılığını artırdığı bildirilmektedir 
(Uzunoğlu, 2014). Angulo ve ark. (1995), bileşimin-
de %4 yağ içeren rasyonlarda pelet dayanıklılığını 
%86.5 bulurken,  %2 sepiyolit ilave edilmesiyle pe-
let dayanıklılığını %93,6 olarak bulmuşlardır.

Abdollahi ve ark. (2012), buğday temeline daya-
nan etlik piliç rasyonlarında kalsiyum sülfat ve guar 
gumdan oluşan ticari bir pelet bağlayıcı (Mastercu-
be; Kiotechagil, Reading, UK), nem (24 g/kg)  ilave-
si ve farklı kondisyoner ısının (60 – 90 oC)  etkisini 
araştırmışlardır. Performans üzerine ısı, nem ve pe-

let bağlayıcının önemli bir etkisi olmamıştır. Sadece 
90 oC kondisyoner ısısında yem tüketimi olumsuz 
etkilenmiştir.  Sonuç olarak yüksek ısı uygulanmak-
sızın nem ve pelet bağlayıcı ilavesinin PDI ve pelet 
dayanıklılığı üzerine olumlu etki yaptığını tespit et-
mişlerdir (Çizelge 2).

Buhar Uygulamasının Pelet Kalitesine Etkisi
Buhar uygulamasının pelet dayanıklılığını, üre-

tim randımanını, ufalanma oranını ve enerji kulla-
nımını arttırdığı belirtilmektedir. Uygulanan buhar, 
yemin kayganlığını arttırmakta ve sürtünmeyi azal-
tarak bazı hammaddelerin içerisinde doğal olarak 
yer alan bağlayıcı maddeleri açığa çıkmasına yardım 
etmektedir (Basmacıoğlu, 2004). Pelet üretiminde 
buhar bütün yem partiküllerine ulaşarak kuru nokta 
bırakmaması gerekmektedir. Uzun uygulama süresi 
daha fazla nemin penetre etmesine olanak sağla-
yarak ısı transferinin daha üniform olmasına olanak 
sağlamaktadır  (Abdollahi ve ark., 2013).. 

Yapılan çalışmalar buhar uygulanan peletlerin 
üretim oranını %64’e çıkardığını, PDI’yi ise %26 yük-
selttiğini ortaya koymuştur (Briggs ve ark., 1999). 
Buhar uygulaması ile birlikte yem nem içeriği ve sı-
caklığı artmakta olup, nemin her birim artışı sıcak-
lığın 13 oC yükselmesine yol açtığı tespit edilmiştir 
(Basmacıoğlu, 2004). Bunun yanı sıra buhar uygu-
laması matrisden geçiş sırasında ihtiyaç duyulan 
sıcaklığı 5oC kadar düşürdüğü de belirtilmektedir 
(Briggs ve ark., 1999).

Peletlenecek olan toz yemin buharlama ünite-
sinde (tavlayıcılar) kalış süresi kalite üzerinde etkili 
bir başka etmen olup, bu süre arttıkça pelet kalite-

PDI Pelet 
dayanıklığı PDI Pelet 

dayanıklığı
60oC 56,5d 14,9d 74,1d 24,3c
60oC- Pelet bağlayıcı 63,1c 18,0d 73,9d 27,3b
60oC-Nemb 67,2d 23,9c 84,7c 30,8b
60oC-Pelet bağlayıcı + Nemb 70,2a 23,4c 89,7b 29,4b
90oC 63,2c 28,4b 92,8a 41,7a
90oC-Pelet bağlayıcı 69,6ab 37,8a 93,1a 45,7a
Önemlilik *** *** *** ***

Tablo 2. Pelet bağlayıcıların pelet durability index (PDI) ve dayanıklılık üzerine etkisi (Abdollahi ve ark., 2012)
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sinde belirgin bir artışa yol açtığı tespit edilmiştir 
(Briggs ve ark., 1999).

Buhar basıncı pelet kalitesinde önemli bir baş-
ka faktör olup, genellikle kullanılan buhar basıncı 
138’den 552 kPa’e kadar çıkmaktadır. Pelet üreti-
minde 241-276 kPa civarı bir basıncın uygun olduğu, 
düşük basınç uygulanması durumunda öğütülmüş 
hammaddelerde su birikimini arttırarak öğütücüde 
tıkanmaya yol açabileceği ifade edilmiştir. Yüksek 
basınç uygulaması ise enerji tüketimini arttıracağı 
için ekonomik açıdan tavsiye edilmemektedir (Ab-
dollahi ve ark., 2013).

Buhar uygulamasının pelet kalitesine etkisi 
önemli miktarda buhar kalitesine bağlıdır. Buhar ka-
litesi, serbest su ve buharlaşmış su toplamının bu-
harlaşmış su miktarına bölümü ile tanımlanmakta 
olup, kullanılan buharın tamamen buharlaşmış su 
içermesi doymuş buhar özelliğinde olduğunu ifade 
etmektedir. Buharlaşmış suyun buhar içerisindeki 
oranının düşmesi pelet kalitesini olumsuz yönde et-
kilemektedir (Basmacıoğlu, 2004).

Pelet üretiminde her kg kuru madde nem miktarı 
927 g ve 853 g içeren yemlerde ve PDI değeri %56.5 
ve %82.2 elde edilmiştir. Yüksek nemin pelet kali-
tesine olumlu etkisi olmaktadır. Peletlemede ka-
rıştırıcıya ilave edilen üç farklı su seviyesinin (0, 25 
veya 50 g/kg), PDI değerlerini sırasıyla %75.6, 76.9 
ve 79.6  yükselttiği tespit edilmiştir (Muramatsu ve 
ark, 2015).

Matris Seçiminin Pelet Kalitesine Etkisi
Matris pelet yeme formunu sağlayan kalıba ve-

rilen isimdir. Preslemede verimliliği, enerji kullanı-
mını ve pelet kalitesini etkileyen faktörler arasında 
en önemli paya sahip etmendir. Yemin çıktığı matris 
deliğinin genişlemesi, matrisin parçalanmasını ön-
lemek için gerekli toplam kalınlığı sağlamaktadır. 
Matrisin etkili olduğu alanın geniş olması yemin 
matris deliklerinde kalış sürecini uzatmakta, yem 
üretimi için gerekli enerji miktarını düşürmekte ve 
yem randımanını yükseltmektedir. Matrisin delik sa-
yısının artması matris verimini, yemin matris deli-
ğindeki kalış süresini ve matrisin kullanım süresini 
arttırmaktadır. Bununla birlikte matris toplam delik 
yüzeyinin gereğinden fazla büyümesi ve dayanıklı 
materyaller ile üretilmemesi durumunda pelet yem 

üretiminde aşınmalar, kopmalar ve yıpranmalar ar-
tar ve matris bir süre içinde kullanılmaz hale gel-
mektedir (Basmacıoğlu, 2004).

Matris deliklerinin uzunluğu değişmeden (3,5 
mm) matris kalınlığının 50 mm’den 60 mm’ye çık-
ması PDİ yükselttiği ifade edilmektedir. Kullanılan 
hammaddeye bağlı olmaksızın, matris kalınlığının 
arttırılması nişastanın jelatinleşmesinin bütün pe-
lete eşit dağıtılmasını sağlayacağı ve kırılmaları 
azaltarak daha uzun ve kaliteli peletler elde edile-
bileceği ifade edilmiştir (Abdollahi ve ark., 2013).  

Soğutmanın Pelet Kalitesine Etkisi
Pelet yemin sıcaklığı pelet direncini etkileyen 

önemli bir faktördür. Peletleme işlemi sırasında su 
buharı kullanımı ve matrislerde yaşanan sürtünme 
sonucunda pelet sıcaklıkları 90oC’ye kadar yüksel-
mektedir. Yapılan çalışmalar 90oC üzerinde sıcaklığa 
sahip pelet yemlerin dayanıklılığının arttığı gözlem-
lenmiştir. Pelet hammaddelerinin bu sıcaklık seviye-
sinde pelet üretimine eklenmesi halinde hammad-
deler arasında oluşacak bağın daha güçlü olduğu da 
bildirilmiştir (Tabil ve Sokhansanj, 1996).

Yüksek sıcaklıklar taşınma ve ön depolamada 
sorunlara yol açması nedeniyle üretim sürecinin 
ardından pelet yemin ortam sıcaklığına yakın bir 
sıcaklıkta olması önem taşımaktadır. Soğutmanın 
bir diğer önemi soğutma uygulamadan pelet yemin 
daha düşük bir ortam sıcaklığına alınması içerisin-
deki su buharının pelet içine hapsolmasına ve pelet 
yemde çatlamalara yol açmaktadır (Basmacıoğlu, 
2004). Peletlerin hızlı soğutulması pelet yüzeyinden 
kapillerlerden daha fazla miktarda su ve sıcaklığın 
kaybolmasına yol açmakta, peletin yüzeyi ve içi 
arasında yapısal farklılıklar şekillenmektedir. Bunun 
sonucu olarak, peletlerin dayanıklılığı azalmaktadır. 
Peletlerin uzun bir zaman aralığında soğutulması 
ise fazla kurumasına ve aşınmasına neden olmakta-
dır (Abdollahi ve ark., 2013).  

Üretilen yemin nem ve sıcaklığı, soğutma işle-
minin başarısını tespit etmek için kontrol edilmesi 
gereken hususlardır. Yüksek nem ve sıcaklık soğut-
manın etkin gerçekleşmediğini, aşırı nem kaybı ise 
soğutucuda yemin gereğinden uzun kaldığına işaret 
etmektedir. Yemin soğutucuda kalış süresi en uygun 
hale getirilmesine karşın kapasite yetersizliğinin 
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devam etmesi durumunda soğutucu hacminin arttı-
rılması gerekmektedir (Basmacıoğlu, 2004). 

SONUÇ
Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde karma yem 

oldukça önemli olup, karma yemler içerisinde pelet 
yem, granül ve toz yeme göre daha ön plana çık-
maktadır. Pelet yem hem yem üreticisi açısından 
yem kayıplarının azaltılması, çeşitli yem maddele-
rinin rasyona eklenmesine imkan tanıması, tavlama 
esnasında patojenleri imha etmesi nedeniyle; hay-
vanlar açısından yemden yararlanmayı arttırması, 
verimi yükseltmesi gibi nedenlerle önemli bir yem 
maddesidir. Pelet kalitesi de bu sebeplerden dolayı 
oldukça önem kazanmaktadır. 

Pelet kalitesi birçok etkenin etkisi altında olup, 
kaliteli pelet üretimi ancak bu kriterlerin dikka-
te alınması ile mümkün olmaktadır. Kaliteli pelet 
üretimi hem hammadde ve bağlayıcıların kalitesine 
hem de üretimde kullanılan alet ve ekipmanların ka-
litesine bağlıdır.

Pelet üretiminde yapacakları tasarrufun üretim 
sonrasında gerek yem kayıpları gerekse hayvan 
performansında yaşanacak düşüş sebebiyle daha 
büyük ekonomik kayıplara yol açabileceği de dikka-
te alınması gerekmektedir. 
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ÖZET
Mantarlar tarafından sentezlenen mikotoksin-

ler tüm dünyada insan ve hayvan sağlığını tehdit 
etmektedir. Hayvanlar tahıllar, tohumlar, otlar va-
sıtasıyla bu toksinleri tüketirler. Tüketilen toksin-
ler dışkı, idrar ile atılırken az bir kısmı karaciğerde 
tutulur. Bir kısmı süt ve yumurtaya geçer. Tüketilen 
toksinin zararlı olması için belli limit değeri aşması 
gerekir. İnsan ve hayvanların yoğun olarak yaşamla-
rını sürdürdüğü her alanda bulunabilirler. İklim, tane 
parçalanması, bitkinin nem miktarı mantar üremesini 
etkiler. Dünyada en yoğun bulaşıklığın aflatoksinden 
kaynaklandığı, bunu sitrinin, deoksinivenol, fumo-
nisin, okratoksin, patulin, zearalenon, sporidesmin, 
sterigmatoksin ve diğerlerinin takip ettiği görülmek-
tedir.

Mikotoksinlerin yem ve besleme yönünden genel 
ve yaygın yan etkileri: besin madde sindirilebilirliğin-
de azalma, protein, karbonhidrat ve yağ metaboliz-
masında bozulma, yemlerin enerji değerinde azalma 
ile maliyet artışıdır. Bunun yanında sindirim sistemi 
bozukluğu ve yangısı sonucu besin madde emilimi 
ve protein sentezi de azalmaktadır. Bu nedenlerle 
mikotoksin ile kontamine yem tüketen hayvanların 
rasyonlarına ilaveten protein, enerji, antioksidan 
maddeler katılmalı, adsorban kil maddeler rasyon-
lara ilave edilmelidir. Depolama şartları ve konser-
vasyon yöntemlerinin uygulanışında bölgelere göre 
daha fazla dikkat edilmeli, özellikle Karadeniz gibi 
bol yağışlı bölgelerde, nemli bölgelerde iyi kurut-
ma, koruyucu ilavesi, silaj ve haylaj uygulamalarına 
önem vermelidir.

Anahtar Kelime: mikotoksin, yem, Türkiye. 

SITUATION OF MYCOTOXIN CONTAMINATION IN 
FEED AND FEED RAW MATERIALS IN TURKEY 

ABSTRACT
Mycotoxins synthesized by fungi threaten human 

and animal health all over the world. Animals con-
sume these toxins through grains, seeds and herbs. 
Consumed toxins are excreted in the stool, urine, 
while a small part is trapped in the liver. Some pass-
es to milk and eggs. The consumed toxin needs to 
exceed a certain threshold value in order to be harm-
ful. They can be found in any  area where humans 
and animals live intensively. Climate, grain break-
down, the amount of humidity of the plant affect the 
fungus reproduction. The most intense infectivity in 
the world is due to aflatoxin followed by citrinin, de-
oxynivenol, fumonisin, okratoksin, patulin, zearale-
non, sporidesmin, sterigmatoxin and others.

Common side effects of mycotoxins in terms of 
feed: decrease in nutrient digestibility, deterioration 
in protein, carbohydrate and fat metabolism, de-
crease in energy value of feeds and thus increase in 
cost. In addition, digestive system impairment and 
inflammatory result in reduced nutrient absorption 
and protein synthesis. For these reasons, protein, 
energy, antioxidant substances should be added to 
the rations of animals consuming mycotoxin-con-
taminant feed, and also adsorbed clay materials 
should be added to the rations. Storage conditions 
and conservation methods require more attention 
especially in areas with abundant rains such as the 
Black Sea region and moist regions; well drying, pro-
tective additions, silage and hay applications should 
be emphasized.

Keywords: feed, mycotoxin, Turkey. 
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GİRİŞ
Mikotoksinler tarımsal ürünlerin hasat, depo-

lama ve nakliyesi sırasında mantarlar tarafından 
üretilen toksik olan düşük ağırlıklı, sekonder meto-
bolitlerdir. Değerlendirmeler 250’den fazla mantar 
tarafından 300’den fazla toksin salgılandığını gös-
termektedir. Ayrıca ikincil metabolitleri üzerinden 
de etkilerini gösterirler.  Mikotoksinler, Penicillium, 
Aspergillus, Claviceps ve Fusarium gibi küf manta-
rı türlerinin doğal metabolizma ürünleridir ve küf 
mantarlarının büyüme döneminde sentezlenirler. 
Tüm mantar kirliliğinde mutlaka toksin üretilmez. 
Kimi zaman funguslar tarafından sentezlendiğinde 
aynı ortamda bulunurlar, kimi zaman fungus kaybo-
lur ancak toksinlerini bırakmış olurlar (Yıldız, 2003). 
Mikotoksinler hayvanlarda çok sayıda biyolojik et-
kilere yol açarlar. Bunlar arasında karaciğer ve böb-
rek toksisitesi, merkezi sinir sisteminde zayıflama, 
östrojenik cevaplar yanında teratojenik, hepatotok-
sik, embriyo gelişiminde bozulmalar gözlenir. Hay-
vanlarda akut, subakut ve kronik zehirlenmeye yol 
açarlar (Öksüztepe ve Erkan, 2016).

Yemlerin enerji değeri küflerin üremesi ile düş-
mekte, üretim ve sağlık problemleri toksik mad-
delerin sinerjik etkileri ile artmaktadır. Küflü kaba 
yemler daha tatsız olduğundan yem tüketimi ile 
verimi %5-10 düşürmektedir. Genel ve yaygın yan 
etkileri besin madde sindirilebilirliğinde azalma, 
protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasında bo-
zulma, yemlerin enerji değerinde azalma ile maliyet 
artışıdır. Bunun yanında sindirim sistemi bozukluğu 
ve yangısı sonucu besin madde emilimi ve protein 
sentezi düşer (Yıldız, 2009b).

Yüksek nem (%9’ dan yüksek) içeren tahıl tane-
leri, yağlı tohumlar ve hasıllar muhtemel mantar 
bulaşıklığı tehlikesine açıktır. Dünyadaki tahılların 
yaklaşık %25’i mikotoksinlerle bulaşıktır (Channih, 
2011) ve milyar dolarlarca zarara yol açarlar (Yeni 
ve ark, 2016). Laboratuvar duyurularıda analize ge-
len yemlerde % 25-40 düzeyinde mikotoksin varlığı-
nı göstermiştir (Faulkner, 2014). 

Mikotoksinlerin Etkileri
Yemlerin mikotoksinlerle kontaminasyonu evcil 

hayvanların sağlığı üzerinde ciddi zararlara sebep 
olmaktadır. Yemlerdeki toksinlerle ilgili olarak yem-

den yararlanma ve büyüme geriliği yüzünden çiftlik 
hayvanları endüstrisinde ekonomik kayıplar ortaya 
çıkmaktadır. Bu bileşikler çiftlik hayvanlarında ve 
diğer hayvanlarda ciddi hastalıklara ya da ölümlere 
sebep olmaktadır (Çolakoğlu, 2012).

Aflatoksin (AFL), trikotesenler (TCT), zearalenon 
(ZEA), fumonisin (FUM), okratoksin (OT) ve ergot al-
kaloidleri zararlı etkisi kanıtlamış olan başlıca mi-
kotoksinler olarak sıralanmaktadır. Mikotoksinlere 
karşı ortaya çıkan duyarlılık, hayvan türü, cinsiyeti, 
yaşı, genel sağlığı, bağışıklık durumu, vb. göre de-
ğişiklik göstemektedir. Genel olarak, monogastrik 
hayvanlar ile kıyaslandığında ruminantlar, birçok 
mikotoksine daha az duyarlıdır. Çünkü ruminantların 
kendine özgü rumen mikrobiyotası, mikotoksinle-
ri daha az toksik olan metabolitlere dönüştürerek 
savunma zincirinin ilk halkasını oluşturur. Ancak, 
ruminantların uzun süre boyunca ya da birden faz-
la mikotoksin ile kontamine olan yemle beslenmek 
durumunda kalması halinde üretim (örneğin süt ve 
sığır eti), üreme ve büyüme bundan zarar görebilir 
(Ganjuk ve Vadiei, 2016).

Mikotoksinlerin hayvanlara yönelik etkileri; 
yem ve yem hammaddelerindeki mikotoksin mik-
tarlarına, hayvanın türüne, yaşına, cinsiyetine, ye-
min bileşimine, maruz kalma süresine bağlı olarak 
değişir. Ruminantlar diğer hayvan türlerine göre 
mikotoksinlere daha dayanıklıdırlar ve genellikle 
kronik nitelikte zehirlenmelere maruz kalırlar. Kro-
nik mikotoksikozis olgularında sarılık, iştahsızlık, 
yem tüketiminde azalma ya da yemi reddetme, süt 
veriminde düşme, aralıklı ishal (dışkı koyu renk ya 
da bazen kanlı olabilir), kıllarda kabarma, düzensiz 
östrüs belirtileri, vaginit ve yavru atma gibi klinik 
belirtiler görülebilir. Kronik nitelikteki zehirlenme-
lerde, bağışıklık sisteminin baskı altına alınması 
birçok hastalığın ön plana çıkmasına sebep olur. 
Çoğu zaman bu tip kronik zehirlenmeler gözden ka-
çabilmektedir. Ayrıca mikotoksinlerle kirlenmiş yem 
ve yem hammaddelerinin sığırlar tarafından tüketil-
mesi sonucunda mastitis, ayak hastalıkları, plasen-
tanın alıkonulması, ishal ve doğum problemlerinde 
artış görülebilir (Oğuz ve ark.,2011). Ancak genç bu-
zağılarda ön mide sistemleri ve özellikle protozoon 
yerleşimi tam olmadığından mikotoksinlere daha 
duyarlıdırlar. Genç hayvanların beslenmesine özen 
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göstermelidir (Yıldız, 2009a).
Mikotoksinler mısır, sorgum, arpa, buğday, pirinç 

gibi yem hammaddelerinde bulunur ve yem yapımı 
sırasında parçalanmazlar. Tam tersine konsant-
re bile olurlar. Farklı hayvan türleri mikotoksinleri 
farklı yollarla metobolize ederler. Örneğin domuz-
lar okratoksin A’yı enterohepatik dolaşıma sokarak 
yavaş yavaş elimine ederler (Çetin ve Yıldız, 2004).

Mikotoksin ve metobolitleri et, iç organ, süt ve 
yumurtada birikirler. Bu hayvansal gıda ürünlerin-
deki miktarlar tüketilen yemdeki miktarlardan daha 
düşüktür. Bu da insanlardaki akut intoksikasyon 
riskini azaltmaktadır. İnsanlar bitkisel kaynaklı gı-
dalardaki mikotoksinlerden ya direk ya da yemle 
kontamine olmuş hayvansal gıdalar yoluyla indirek 
olarak etkilenirler. 

Yem ve besinlerle alınan aflatoksinler sindirim 
kanalından sınırlı ölçüde emilmektedir. Dolaşıma 
geçen aflatoksinler balıca karaciğer ve kaslarda 
dağılım göstermektedir. Vücuda giren aflatoksinin 
%75’lik kısmı ilk 24 saat içinde dışkı, %15-20’lik 
kısmı idrarla ve geri kalanı da değişmemiş ya da 
metabolitleri halinde sütle atılırken, %5-6’lık kısmı 
karaciğerde tutulmaktadır (Kök, 2006). Yemlerle alı-
nan Aflatoksin B1’in, sığırlarda %0,18’i, koyunlarda 
%0,1’i, sütle Aflatoksin M1 şeklinde çıkarılmakta-
dır (Ergün ve ark., 2016). Aflatoksinlerin süte geç-
me oranı, hayvanın türü, laktasyon periyodu, sağım 
zamanı, sağım şekli, süt miktarı, mevsim ve zaman 
gibi faktörlere göre değişmektedir (İşleyici ve ark., 
2012).

Ruminatların, mikotoksinlere olan duyarlılıkları-
nın az olması, büyük ölçüde sindirim sistemine giren 
mikotoksinlerin, rumen mikrobiyotasında gerçekle-
şen ön eliminasyona bağlıdır. Rumen içerisinde bu-
lunan protozoa ve bakteriler, farklı mikotoksinleri, 
daha az toksik bileşikler halinde metabolize edebilir. 
Sağlıklı bir hayvanda, deoksinivalenol (DON) hızlıca 
daha az toksik olan epoksite dönüştürülür. Ancak, 
rumen mikrobiyotasında yapılan toksinlerin etkisiz 
hale getirildiği bu işlem, sınırlı bir kapasite dahilin-
de gerçekleştirilmekte, hayvanların rasyonlarındaki 
değişimlerden ya da rumen asidozu gibi metabolik 
rahatsızlıklardan olumsuz olarak etkilenmektedir. 
Ayrıca, bütün mikotoksinler, rumen mikrobiyatanın 
neden olduğu enzimatik işleme tabi değildir (Ganjuk 

ve Vadiei, 2016).
Yaygın olarak bulunan mantarlar, başta mısır, 

pamuk tohumu ve yer fıstığı olmak üzere, hemen 
her çeşit tahıl, yem ve yem hammaddelerinde ko-
layca üreyip mikotoksin sentezleyebilirler (Şahin-
dokuyucu ve Mor, 2011). A. flavus iyi kurutulmamış 
kuru otta ve iyi hazırlanmamış silajda kolayca ürer 
ve AFL konsantrasyonu 5 mg/kg’a kadar ulaşabilir. 
Süte geçiş tehlikesinden dolayı rasyondaki AFL kon-
santrasyonu 20 µg/kg altında olmalıdır. 100 µg/kg 
aflatoksinin süt verimini düşüreceği, laktasyondaki 
ineklerde 120 µg/kg aflatoksinin verimi etkilediği ve 
AFL ile kontamine yemin temiz yem ile değiştirilme-
si durumunda süt veriminin % 25’in üzerinde arttığı 
belirtilmiştir (Gurtie, 1979). 

Ülkemiz Yemlerinde Mikotoksinlerin Varlığı
Ülkemizde “Ulusal Kalıntı İzleme Planı” kap-

samında mikotoksin taraması yapılmaktadır. Canlı 
Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Madde-
ler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alına-
cak Önlemlere Dair Yönetmelik” (RG: 17.12.2011, 
No.28145) ve bu yönetmeliğe bağlı “2013/09 sayılı 
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Kalıntı İzleme 
Genelgesi”nde belirtilen kurallara göre hazırlanan 
ulusal kalıntı izleme planı çerçevesinde yürütül-
mektedir.

Yemlerde meydana gelen aflatoksinle bulaşık-
lık durumu hayvanlar için tehlike oluşturmaktadır. 
Özellikle hayvanların beslenmesinde enerji kaynağı 
olarak büyük önem taşıyan mısırda Türkiye genelin-
de aflatoksin rastlama sıklığı %63.6, soya tanesin-
de % 81.8, pamuk tohumu küspesinde (PTK) ise % 
88.9 bulunmuştur. Zearalenon rastlama sıklığı mı-
sırda %63.6, ayçiçeği küspesinde (AÇK) %43.8, PTK’ 
de %47.4; okratoksin A için ise buğdayda %36.4, 
AÇK’de %68.8 ve PTK’de %50 olarak belirlenmiştir. 
Toplam 96 karma yem numunesinde aflatoksin ta-
raması yapılmış, aflatoksin rastlama sıklığı kanatlı 
yeminde % 60.9, ruminant yeminde ise % 88.4 bu-
lunmuştur. Yapılan 98 karma yem taramasında ze-
aralenon rastlama sıklığı kanatlı yemi için %41.4, 
ruminant yemleri için %60.0; 97 analiz yapılan ok-
ratoksin A taramasında ise kanatlı yemi için % 34.6 
ve ruminant yemi için % 69.7 bulunmuştur (Yıldız, 
2003).
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Yapılan mikotoksin taramalarında yemlerde 
rastlanan kirliliğin yıllara göre bir değişim göster-
diği gözlenmektedir. Türkiye genelinde Şubat 2001 
– Ekim 2003 tarihleri arasında kamu ve özel sektö-
re ait hayvancılık işletmeleri ve yem fabrikalarında 
kullanılan yem ve yem hammaddelerinde aflatoksin, 
okratoksin A ve zearalenon kirliliği incelenmiştir 
(Tablo 1, 2) (Yıldız ve ark, 2005).  Toplam 169 adet 
yem hammaddesinde toplam aflatoksin (89 pozitif), 
128 yem hammaddesinde zearalenon (39 pozitif) ve 
122 yem hammaddesinde okratoksin A (59 pozitif) 
analizleri yapılmıştır. Yirmibeş yemde 10 ppb üzeri 
aflatoksin (% 14.79);  29 yemde 60 ppb üzeri zeara-
lenon (%22.66) ve 11 yemde de 50 ppb üzeri okra-
toksin A (% 9.02) varlığı tespit edilmiştir. Toplam 8 
yemde aflatoksin ve zearalenon, 28 yemde aflatok-
sin ve okratoksin A, 23 yemde aflatoksin-zearale-
non ve okratoksin A, 1 yemde de zearalenon ve ok-
ratoksin A kirliliğinin kombine olduğu belirlenmiştir. 
Analiz yapılan yemlerden sınır değeri aşan kirlen-
melerin aflatoksin ve zearalenon için özellikle mısır, 
soya fasulyesi, AÇK, PTK, SFK ile fıstıkta, okratok-
sin A için ise fıstık, PTK’de birikimin fazla olduğu 
tespit edilmiştir. Alınan 139 yem (Besi sığırı, süt sı-
ğırı, buzağı, koyun, broiler, yumurta tavuk, damızlık 
yumurtacı, bıldırcın ve balık karma yemleri) toplam 
aflatoksin (97 pozitif), 103 yem zearalenon (31 pozi-
tif) ve 94 yemde okratoksin A (62 pozitif) analizleri 
yapılmıştır. Yirmialtı yemde 10 ppb üzeri aflatoksin 
(% 18.71);  29 yemde 60 ppb üzeri zearalenon (% 
22,66) ve 16 yemde de 50 ppb üzeri okratoksin A 
(% 17.02) gözlenmiştir. Toplam 9 yemde aflatoksin 
ve zearalenon, 40 yemde aflatoksin ve okratoksin 

A, 15 yemde aflatoksin-zearalenon ve okratoksin A 
kirliliğinin kombine olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). 
Analiz yapılan yemlerden sınır değeri aşan kirlen-
melerin aflatoksin ve okratoksin A için besi ve süt 
sığırı yemlerinde; zearalenon için ise besi, süt ineği, 
buzağı, broiler ve yumurta tavuğu yemlerinde biriki-
min fazla olduğu tespit edilmiştir.

Bir yem maddesinde tek bir mikotoksin varlığı 
çok enderdir. Aynı mantar türü birçok mikotoksin 
meydana getirebileceği gibi, aynı yem maddesi çe-
şitli mikotoksinleri üreten birçok mantar türü ta-
rafından da istila ediIebilir (Tablo 3) (Yıldız ve ark, 
2005).

Tablo 1. 2001-2003 yıllarında yemlerde 
aflatoksinlerin dağılımı (Yıldız ve ark, 2005)

Aflatoksin, ppb

n Ort Min-max

2001

Tane 75 18,33 2,30->50

Karma yem 60 10,41 2,00-34,32

Toplam 135 14,81 2,00->50

2002

Tane 6 5,35 2,50-14,90

Karma yem 18 4,28 2,10-6,60

Toplam 24 4,55 2,10-14,90

2003

Tane 8 9,01 2,90-38,20

Karma yem 18 4,09 2,05-10,15

Toplam 26 5,61 2,05-38,20

Zearalenon, ppb Okratoksin A, ppb

n Ort Min-max n Ort Min-max

2001

Tane 35 130,87 50,00-511,25 59 >25 1,1->25

Karma yem 24 159,74 53,00->600 60 >25 1,50->251

Toplam 59 142,61 50,00->600 119 >25 1,10->25

2002

Tane 2 53,25 52,50-54,00

Karma yem 6 72,03 68,50-76,50 2 1,90 1,10-2,70

Toplam 8 67,34 52,50-76,50 2 1,90 1,10-2,70

Tablo 2. 2001 ve 2002 yıllarında incelenen yemlerde zearalenon ve okratoksin A dağılımı (Yıldız  ve ark, 2005)



Yemlerindeki mikotoksin kirliliği büyüme ora-
nı, süt verimi, yumurta verimi ve immunite üzerine 
etkilidir. Besin madde sindirilebilirliğinde azalma; 
protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasında bo-
zulma gözlenir. Yem hammddelerinde okratoksin A, 
aflatoksin ve zearalenon araştırmalarında (Yıldız, 
2003) toksin kirliliği gözlenen yemlerin besin madde 
ve enerji değerlerinin tablo değerlerinden bir miktar 
düşük olduğu gözlenmiştir.

Türkiye genelinde kamu ve özel sektöre ait hay-
vancılık işletmelerinde kullanılan kaba yemlerde 
aflatoksin, okratoksin A ve zearalenon kirliliği tes-
piti amacıyla 2001–2004 yılları arasında bir çalışma 
(Yıldız, 2009a) yürütülmüştür. Mikotoksin analizle-
rinde ELISA kit kullanılmıştır. Toplanan 145 kaba 
yem örneğinde AFL analizi yapılmış, 90 örnek pozitif 
(%62.07) (2.00-214.80 µg/kg) bulunmuştur. AFL kir-
liliği Ege ve Akdeniz bölgelerinde daha yoğun bu-
lunmuştur. 2001 yılında daha yoğun (%71.59), 2003 
yılında daha düşük (%36.84) kirlilik gözlenmiştir. 
OTA analizi 101 örnekte yapılmış, 66 örnek pozitif 

(%65.35) (2.10-168.00 µg/kg) bulunmuştur. OTA kir-
liliği Karadeniz bölgesinde daha yoğun gerçekleş-
miştir. 2001 yılında daha yoğun (%72.50), 2003 yı-
lında daha düşük (%22.22) kirlilik gözlenmiştir. Yet-
miş kaba yemde ZEA analiz edilmiş, 21 örnek pozitif 
(%30) (50.00-442.60 µg/kg) bulunmuştur. Akdeniz 
ve Karadeniz bölgelerinde toplanan yemlerde ZEA 
kirliliğinin daha yoğun olduğu görülmüştür. 2002 yı-
lında daha yoğun (%36.36), 2003 yılında daha düşük 
(%20.00) kirlilik gözlenmiştir. 

Çoksöyler ve ark. (2003) 1990-1994 yılları ara-
sında yem maddelerinde toplam aflatoksin ve ok-
ratoksin görülme sıklığını 1685 toplam örnekleme 
içinde 488 mısırda %12.3 bulaşıklığa karşın %1.2 
sınır düzey üzerinde, 277 karma yem örneğinin de 
%13.7 bulaşıklığa karşın %1.8’inde sınır düzeyinin 
üzerinde olacak şekilde kirlilik belirlemiştir. Ayçiçe-
ği tohumunda %5.8, pamuk tohumunda %17.3, soya 
küspesinde %11.7 bulaşıklık tespit etmişlerdir.

Nizamlıoğlu ve Oğuz (2003) 2001-2004 yılları 
arası taramalarında OA kirliliğini %80.6, sınır değeri 

Yemler A-Z A-O A-Z-O Z-O Yemler A-Z A-O A-Z-O

Arpa 1 Balık 1

Buğday 3 1 Besi sığır yemi 2 17 5

Kepek 2 Süt ineği yemi 14 7

Çavdar 1 Buzağı yemi 1 4 1

Mısır 1 3 2 Koyun yemi 1

Yerfıstığı 1 2 Broiler yemi 1 1

Sorgum 3 1 Yumurta tavuk yemi 1 2 2

Soja fasulyesi 3 Yumurtacı damızlık yemi 1 1

Tam yağlı soya 1 1 Bıldırcın 2

AÇK 2 4 4

PTK 3 7 3

SFK 1 1 2

Diğer 3 4

Toplam 8 28 23 1 Toplam 9 40 15

Tablo 3. 2001-2003 yılları arasında aynı numunede çeşitli toksin rastlama sıklığı (Yıldız  ve ark, 2005)  

A:aflatoksin, Z:zearalenon, O: okratoksin A.
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(>100ppb) aşanları %3 olarak belirlemiştir. Aflatok-
sinde sınır değeri (>5ppb) aşan örnek oranını %30 
düzeyinde bulmuşlardır. İlkbaharda aflatoksin B1 
seviyesinin yükseldiğini bildirmişlerdir.

Burdur İl’inde Aralık 2006-Mayıs 2007 tarihleri 
arasında toplanan 60 mısır silajı örneği bazı miko-
toksinler yönünden analize tabi tutulmuştur (Şahin-
dokuyucu ve ark, 2010). Silaj örneklerinin toplaml 
aflatoksin, okratoksin A, T- 2 toksin, deoksinivale-
nol, zearalenon ve fumonisin ile kirlenme sıklığı sı-
rasıyla, 18 (% 30), 8 (%13,3), 21 (% 35), 23 (% 38,3), 
23 (% 38,3), 1 (% 1,7), aynı sıra ile toksinlerin mikta-
rı 4.33-19.92 µg/kg, 1.76-3.26 µg/kg, 3.85-15.40 µg/
kg, 24.20-100.30 µg/kg, 2.84-40.64 µg/kg, 2690 µg/
kg olarak tespit edilmiştir. Silaj örneklerinin en faz-
la deoksinivalenol ve zearalenon ile kirlendiği tespit 
edilmiştir. Silaj örneklerinde T-2 toksin düzeyleri ilk-
bahar mevsiminde kışa göre önemli (p<0.05) düzey-
de yüksek bulunmuştur. Tespit edilen mikotoksin 
düzeylerinin, hayvan sağlığı için tehlike oluşturacak 
düzeyde olmadığı kanısına varılmıştır (Şahindoku-
yucu ve ark., 2010).  

Sivas yöresinde besi sığırı işletmelerinin kullan-
dıkları karma yem ve arpa örneklerinde okratoksin 
A’ nın varlığı ve miktarı açısından araştırılmıştır (Yıl-
maz ve Elmalı, 2016). Bu esnada aralık, şubat ve ni-
san aylarında işletmelerden 39’ ar adet karma yem, 
32’ şer adet arpa örnekleri alınarak, spektrofoto-
metrik yöntemle okratoksin A analizleri yapılmış-
tır. Okratoksin A düzeyleri karma yemlerde, aralık, 
şubat ve nisan dönemlerine göre sırasıyla ortala-
ma 0.025, 0.024 ve 0.024 ppm; arpada ise sırasıyla 
0.022, 0.020 ve 0.021 ppm olarak belirlenmiştir.

Bakırcı (2014) yürüttüğü çalışmada 381 adet 
tahıl ve tahıl bazlı ürünü aflatoksin, okratoksin A, 
deoksinivalenol, zearalenon ve fumonisin mikotok-
sinleri yönünden incelemiştir. Okratoksin A analizi 
yapılan 67 adet tahıl ve tahıl ürünlerinin dördü po-
zitif olmuş, bu değerlerin 2’si Türk Gıda Kodeksi’nin 
belirlediği kabul edilebilir sınırların üstünde oldu-
ğu, aflatoksin analizi yapılan 24 adet tahıl ve tahıl 
ürününün analiz sonuçlarının ölçüm limitleri altın-
da olduğu saptanmıştır. Fumonisin analizi yapılan 
57 adet tahıl ve tahıl ürününün tümü mısır ve mısır 
bazlı ürünler olup, 42’sinde değer bulunmuş ve de-
ğerlerden 3’ünün yasal limitin üzerinde olduğu sap-

tanmıştır. Deoksinivalenol analizi yapılan 144 adet 
tahıl ve tahıl ürününün 13’ünde, zearalenon analizi 
yapılan 89 tahıl ve tahıl ürününün 8’inde değer tes-
pit edilmiş ve bu değerlerin Türk Gıda Kodeksi’nin 
belirlediği kabul edilebilir sınırların altında olduğu 
saptanmıştır.

Bilal ve ark. (2014) bazı çiftlik ve üreticilerden 
aldıkları yem ve yem örneklerinde aflatoksin, zea-
ralenon ve deoksinivalenol incelemesi yapmışlardır. 
Toplam 106 örnek HPLC yöntemi ile analiz edilmiştir. 
Yem numunelerinde, ZON yüksek oranda görülmüş-
tür. AFG1 ve G2 daha düşük oranda tespit edilmiştir. 
Elde edilen düzeyler yem ve yem numunelerinde izin 
verilen maksimum seviyeden düşük bulunmuştur. 

       
SONUÇ
Hayvanları aflatoksikozisden korumak için koru-

yucu önlemlerin alınmasında yarar vardır. Özellikle 
üretim ve depolama sırasında oluşabilecek küflen-
melerin önüne geçilmelidir. Hayvanlara yedirilen ge-
rek yem gerekse yem maddeleri aflatoksin analizine 
tabi tutulmalıdır. Nitekim, kritik aflatoksin düzeyleri 
mısır, arpa, soya vb. gibi tek yem maddeleri için 2 
ppb; sığır, koyun ve keçilerin karma yemler için 20 
ppb; domuz ve kanatlıların yemleri için 20 ppb; süt 
sığırları karma yemleri için 5 ppb, buzağı ve kuzu 
karma yemleri için 10 ppb, kanatlı ve domuz yemleri 
20 ppb, yavrularının karma yemleri için 10 ppb ola-
rak dikkate alınmalıdır (Anonim,  2002). Bu düzeyle-
rin üzerinde aflatoksin saptanan yem ve yem mad-
deleri kesinlikle hayvanlara yedirilmemelidir. Küflü 
yemleri tekrar kullanılabilir hale getirmek için bazı 
yöntemler bulunmaktadır. Ayrıca fiziksel ve kim-
yasal teknikler kullanılarak, kontamine yemlerdeki 
mikotoksinlerin detoksifikasyonuna gidilmektedir 
(Aydın, 2007).

Yemlerindeki mikotoksinler hayvan performan-
sını ve verimini azaltır,  hayvansal gıdalara geçebi-
lirler. Bu nedenle, mikotoksikozu önlemek ve toksin 
içermeyen temiz gıdalar üretebilmek için koruyucu 
önlemler almak ihtiyacı vardır. Hayvan beslemede 
sınır değerin üzerinde mikotoksin içeren yem mad-
delerinin yaygın olarak kullanılmasının hayvan ve 
insan sağlığı açısından sorunlar yaratacağı unutul-
mamalıdır  (Yıldız, 2003).

Ülkemizde yemlerde gözlenen mikotoksin varlığı 
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bazı dönemlerde yüksek düzeyde sentezlenmekte-
dir. Sentez küflerin optimum gelişme sıcaklıkların-
da veya biraz daha altında gerçekleşir. Aflatoksin 
üreten küfler en az 6-8 °C lerde en yüksek 50-60 °C 
lerde üreyebildikleri halde toksin oluşumu için en az 
10-13 °C ve en fazla 42 °C sıcaklık isterler. Bulaşma 
ve bölgesel dağılımın iklime, tanenin su içeriğine, 
depolanmasına bağlı olarak yıllık farklılık göste-
rebileceği görülmektedir. Türkiye genelinde topla-
nan yemlerde Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde 
ZEA kirliliğinin daha yoğun olduğu görülmüştür. OA 
kirliliği Karadeniz bölgesinde daha yoğun gerçek-
leşmiştir. Bulaşıklık Karadeniz bölgesinde mısır ve 
mısır silajında (Yıldız, 2009a) yoğunlaşmıştır. OA’nın 
özellikle, iklime göre bölgesel değişimi olduğu be-
lirlenmiştir.

Avrupa ülkelerinde yem hammaddelerinde 
1990’lı yıllara kadar yoğun olarak gözlenen 200 µg/
kg ve üzeri OA varlığının 2000’li yıllarda hızla aşağı 
indiği görülmüştür. Kuzey Amerika ve Kuzey Avru-
pa ele alınan verilerde gerek aflatoksin ve gerekse 
DON için %80’lere varan bulaşıklıktan söz edilebil-
mektedir. 

Mikotoksin prevelansı ve kontaminasyon seviye-
leri açısından güçlü yıllık varyasyonlar gözlendiğin-
den, uzun vadeli eğilimleri oluşturmak zordur. Bazı 
durumlarda, alışılmadık hava koşulları yüksek göz-
lenen mikotoksin yükleriyle bağlantılı olabilir. Bu 
kuralın istisnası, aflatoksin yaygınlığının istikrarlı 
bir şekilde arttığı Güneydoğu Asya’dır. Bu bölgedeki 
aflatoksin pozitif örneklerin yüzdesi 2005’de% 32 
iken 2011’de% 71’e yükseldi. Sekiz yıllık bir süre 
zarfında aflatoksin, okratoksin A, zearalenon, deo-
ksinivalenol ve fumonisinler ile kontaminasyon için 
17316 yem ve yem ham maddesi numunesi analiz 
edildi. Genel olarak, örneklerin% 72’si en az bir mi-
kotoksin için pozitif,% 38’inin birlikte kontamine ol-
duğu tespit edildi (Streit ve ark, 2013).

Mevcut bilgilerle Ülkemizde de dünyadaki gibi 
en yoğun bulaşıklığın aflatoksinden kaynaklandığı, 
bunu sitrinin, deoksinivenol, fumonisin, okratoksin, 
patulin, zearalenon, sporidesmin, sterigmatoksin ve 
diğerlerinin takip ettiği görülmektedir.

 Yemlerde mikotoksin kirliliği sonucu hayvanlar-
da optimum canlı ağırlığa ulaşamama, yemden ya-

rarlanmada olumsuzluk, karaciğer harabiyeti, sinir 
sistemi bozuklukları gibi hasarlar görülmektedir. 
Dünya üzerindeki yemlerin %25’inin mikotoksinler-
le bulaşık olması, mikotoksin bağlayıcı katılmasını 
çoğu zaman gerekli kılmaktadır. Yemlerin mikotok-
sin ile kontaminasyonu tarladan, hayvanın tüketi-
mine kadar geçen sürede değişik aşamalarda (tarla, 
depolama, hazırlanan karışımın depolanmasında ve 
bunların dağıtımı esnasında) gerçekleşebilir. 
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1. Makaleler, öncelikle yem sanayicisinin, sahada 
çalışan zooteknist, ziraat mühendisi ve veteriner he-
kimlerin yararlanabileceği bilgileri içermelidir.

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

3. Makalelerde başlık ve yazar isimlerinden son-
ra,  150-200 kelimeden oluşan Türkçe özet ve yine 
150-200 kelimeden oluşan İngilizce Abstract kısmı 
yazılmalıdır.

4. Makalenin kaynaklar ve tablolar dahil her say-
fası numaralandırılmalıdır.

5. Tüm makale tipleri Microsoft Word Times New 
Roman karakteri ile 1 satır aralığında ve 12 punto 
ile yazılmalı ve 8 sayfayı geçmemelidir.

6. Makaleler açık ve anlaşılır olmalıdır. Aşırı teo-
rik teknik terimlerin kullanımından kaçınılmalı veya 
bu tür terimler var ise açıklanmalıdır. 

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

8. Başlık altında yazar(lar)ın ad(lar)ı altında işye-
ri/kurum adresleri verilmeli, iletişim bilgileri (e-pos-
ta veya yazışma adresi) ise yazının sonunda yer al-
malıdır.

9. Anahtar kelimeler özet sonunda Türkçe ve 
abstract sonunda İngilizce olarak 3 - 6 kelime şek-
linde 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


