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BAŞKANIN KALEMİNDEN

Sevgili Dostlar,
Ülkemizde 2020 Ekim-2021 Mayıs dönemi yağışlarının normal yağış seviyesinin %25 altında 

kalması sonucunda, Trakya, Kuzey Ege ve bazı Batı ve Kuzey bölgeleri hariç olmak üzere ülke 
genelinde şiddetli bir kuraklık yaşanmıştır. Hububat ekimlerinin yoğun olarak yapıldığı Güney-
doğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesi kuraklıktan en fazla etkilenen bölgeler olmuştur. 
Kuraklığın etkisiyle arpa başta olmak üzere hububat rekoltelerinde önemli düzeyde kayıplar ya-
şanmıştır. 

Rekolte kayıpları, normalleşmenin getirdiği talep artışları ve stoklamalar nedeniyle 2021 yılı 
ilk yarısında hububat fiyatlarında %40 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde arpa fiyatla-
rındaki artış ise %60’a yaklaşmıştır. Bu fiyat artışlarının etkisiyle karma yem fiyatlarında ise %24 
artış görülmüştür. TMO tarafından açıklanan hububat alış ve satış fiyatları açıklandığı dönemde 
piyasada bir karşılık bulamamıştır. Hububat ve karma yem fiyatlarındaki hızlı yükseliş, devleti-
mizin olağanüstü tedbirleri almasını gerekli kılmıştır. Nitekim, TMO ile yapmış olduğumuz hasat 
öncesi ve hasat dönemindeki toplantılarda da TMO’nun acilen stoklarını güçlendirmesi gerektiği 
önemle vurgulanmıştır. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda uzun yıllar sonra ilk defa TMO tara-
fından hasat döneminde ithalata başlanmıştır. 

Yetiştiricileri zora sokan karma yem fiyat artışları neticesinde devletimiz tarafından daha 
önce un sanayine yönelik yapılan bir regülasyonun yem sanayinde de yapılması kararlaştırılmış-
tır. Neticede, yem sanayimize TMO satış fiyatından arpa verilip, uygun fiyatla karma yem satıl-
ması amaçlanmıştır. TMO ile yaptığımız toplantılarda, karma yemlerin undan farklı olarak birçok 
yem hammaddesinden oluştuğu, ithal yem hammaddelerine bağımlılığımız dolayısıyla döviz ku-
rundaki artışlardan bir hayli etkilendiğimiz, karma yemlerin daha çok bayiler kanalıyla satıldığı 
gibi hususlar dile getirilmiştir. Bunlara bağlı olarak uygun fiyatlı arpa tedariki sonucunda karma 
yem fiyatlarında gerilemelerin görülebileceği ancak karma yem fiyatlarında istikrarın sağlanabil-
mesi için geleceğe yönelik planlamanın, hızlı aksiyon almanın ve verimliliğin sağlanmasının daha 
önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Sonuç itibariyle hububat hasadının sona yaklaşması ve ithalat ihaleleriyle birlikte hububat 
fiyatlarında beklenen gerilemeler görülmüştür. Ancak buradaki kritik konu bitkisel ve hayvansal 
üreticilerin sezonu nasıl geçirdikleridir. Kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçilerimiz seneye tekrar 
ekim yapacak veya uzun bir dönem maliyetinin altında satış yapan besici ve süt üreticilerimiz 
üretime devam edecekler mi? Bu konuda gerçekçi bir araştırma yapılmasına da ihtiyaç vardır. 

Diğer yandan gıda enflasyonun artmasını önlemek adına beyaz et, yumurta, un ve makarna 
başta olmak üzere katma değerli ürünlerin ihracatının engellenmesini doğru bir uygulama ola-
rak görmemekteyiz. Ekonomimizin güçlenmesi için ülkemize ihracat ile döviz girişi sağlanmalıdır. 
Bu sayede döviz borçlarımızın ödenebilmesi, yatırımcıların yeni yatırımlar yapabilmesine olanak 
sağlanması, yeni iş imkanlarının yaratılarak işsizliğin azaltılması, döviz kuru artışının yavaşlatıl-
ması söz konusu olacaktır. 

Nüfus artışı, pandemi sonrası normalleşme ile toplu tüketim alanlarının açılması, turizmin 
canlanması gibi olaylar neticesinde hayvansal ürün talebinin ve dolayısıyla karma yem talebinin 
yeniden artacağı beklenmektedir. Asıl mesele, ihtiyacı karşılamak üzere yem hammaddelerinin 
nasıl ve nereden temin edileceği olacaktır. Yüksek meblağlar ödeyerek yaptığımız yem hammad-
desi ithalatının azaltılabilmesi için gerçekçi planlamalara, yem hammadde israfının önlenmesine, 
küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlere, yapacağımız ülkelerarası ikili anlaşmalara her za-
mankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz aşikardır.

Bu vesile ile hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim.

M. ÜLKÜ
KARAKUŞ
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YÖNETİM KURULUMUZ, 
TMO GENEL MÜDÜRÜMÜZ İLE BİR ARAYA GELDİ

TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal; 
- İçinde bulunduğumuz dönemin farklı olağan-

dışı bir dönem olduğunu, bu nedenle piyasa istikra-
rın sağlanabilmesi için olağandışı tedbirleri alabile-
ceklerini,

- Üreticilerin korunmasının esas olduğunu ve 
yönde pozitif yaklaşımlarının olduğunu,

- Üreticinin önünü görmesi, piyasada istikrarın 
sağlanması gibi amaçlarla hasat öncesinde alım fi-
yatlarının açıklandığını,

- Üretimi teşvik ve üreticileri motive edecek fi-
yatları açıkladıklarını,

- Piyasanın regülasyonu konusunda alınabile-

cek tedbirleri risk planlamaları çerçevesinde değer-
lendirdiklerini,

- Yapılan değerlendirmeler sonucunda, piya-
sayı rahatlatmak amacıyla bir dizi önlemin hayata 
geçirildiğini,

- Örneğin, hasat bitiminde uygulanacak satış 
fiyatlarının açıklandığını,

- Ekmeklik buğday kullanılarak üretilen ma-
karnanın ihracatını yasakladıklarını,

- Yurt içinde üretilen makarnalık buğdaydan 
makarna üretilip, ihraç edilmesinin Ocak ayından 
sonra yasak olacağını,

- Yetiştirici ve besicilere mısır ve arpa satışı 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz TMO Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Güldal ile 
çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Toplantıda hububat ve yem fiyat ar-
tışlarını engellemeye yönelik yapılması gereken hususlar ele alınmıştır.

GÜNCEL
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yapıldığını dile getirmiştir.
Hububat piyasalarının düzenlenmesi yanında, 

yem fiyatlarının geriye çekilmesi konusunda da ak-
tif olarak rol oynayacaklarını söylemiştir. Yem piya-
sasının regüle edilmesi konusunda kamu kuruluşları 
ile sivil toplum kuruluşlarının ve sanayicilerin süreci 
birlikte yönetmesinin önemli olduğunu vurgulamış-
tır. 

Birliğimiz temsilcileri ise;
- TMO’nun yeterli stok yapmasının önemli ol-

duğunu, bir an önce önlemlerin alınması gerektiği,
- Özel sektörün hububat ithal edebilmesi için 

önündeki engellerin kaldırılmasının beklendiği,
- TMO’nun uygun fiyattan hububat satışlarının 

besici, yetiştirici yanında yem sanayicilerine de ya-
pılması gerektiği,

- Nakliye kooperatifleri nedeniyle aşırı artan 

nakliye ücretleri konusunda TMO’nun aksiyon al-
ması gerektiği,

- Karma yemlerde buğday kullanımının arttığı, 
ancak dünyada da karma yemlerde mısırdan buğda-
ya benzer bir geçişin olduğunu,

- Un sanayi yan ürünlerinin yem sanayisi için 
çok önemli olduğu, bu nedenle un sanayisinin so-
runlarının çözülerek daha güçlü hale getirilmesi ge-
rektiği,

- Mamul madde ihracatında önceden ithalat 
şartının devam ettirilmesinin önemli olduğu dile ge-
tirilmiştir.

Toplantı sonunda kısa süre içerisinde TMO yetki-
lileri ve Yönetim Kurulu üyelerimizin bir araya gele-
rek, yem piyasasının düzenlenmesi konusunda daha 
detaylı bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır.

8
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BAŞKANIMIZ AGRO TV’DE YAYINLANAN DÜNYA SÜT GÜNÜ 
ZİRVESİ PROGRAMINA KONUŞMACI OLARAK KATILDI 

Sn. Karakuş konuşmasında aşağıdaki konuları 
ele almıştır:

•	 Hayvancılık işletme giderlerin ve üretim 
masraflarının yaklaşık üçte ikisi yem giderleridir. 
Yıllardır üreticilerimiz de haklı olarak yem maliyet-
lerinin artışından kaynaklanan fiyat farkını mamul 
maddelerine aktarmadıkları için bu durumdan şika-
yet etmektedirler. Büyük oranda da karsız üretim 
yapmaları ve sermayelerinin erimesiyle birlikte 
üretimden çekildiklerini söylemektedirler.

•	 Geviş getiren hayvanlarda kaba ve kesif yem 
kullanılır. Kaba yem yaşama ihtiyacı, kesif yem de 
verim ihtiyacını karşılamak üzere bilimsel yöntem-
lerle harmanlarmış hayvanlar için bir yemek olarak 
düşünülmelidir.

•	 Sektörde 500’den fazla yem fabrikasıyla, 
serbest rekabet ortamının işlediği ve piyasada kar-
şılık bulduğu 30 yıllık, özelleştirilmiş bir sektörüz. 
Biz, ucuz yem hammaddesi alarak ucuz yem yap-
manın yollarını ararız. Eğer uygun fiyatlı hammad-
de alamazsak, ucuz yem de yapamayız. 

•	 Üreticilerimiz her fırsatta yemin pahalı oldu-
ğunu dile getiriyor, fakat bu konuda yapısal sorun-
ları değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Yem pahalı de-
mekle maalesef sıkıntılarımıza cevap bulamıyoruz.

•	 Geçmiş yıllardaki kalkınma planlarına baktı-
ğımızda, 60 yıl önceki sıkıntıların bugün de devam 
etmekte olduğunu görüyoruz. Özellikle burada 
önemli nokta, bu konuda karar alan iradenin alınan 
kararları uygulamaya geçirmesindedir.

Başkanımız M.Ülkü Karakuş 01.06.2021 tarihinde Agro TV’de yayınlanan 
Dünya Süt Günü Zirvesi programına katılarak sektörümüzün güncel 
durumu hakkında bilgi verdi.

10
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•	 Ara sıra bazı üreticilerimizin yurtdışından 
yem getirme isteğini duyuyoruz, fakat şu an Türki-
ye’de satılan 19 proteinli süt yemi fiyatı dünyadaki 
muadilleri arasında en uygun fiyatlı yemdir. Birkaç 
yıl önce Türkiye’de yem fiyatları dünyaya göre daha 
yüksekti ama an itibariyle süt yemini dünyada en 
uygun fiyatlı alabileceğimiz yer Türkiye’dir.

•	 Sonuç olarak yem pahalı demek, bu anlamda 
bizleri çözüme götürmeyecektir.

•	 Süt üretiminde üreticinin para kazanabilme-
si için dikkate alınması gereken pariteler vardır. Şu 
an konsey tarafından tavsiye fiyatı üzerinden iler-
lenmektedir. Ancak serbest piyasa ekonomisinde 
değişkenlerinin çok, çıktının tek olduğu ortamda 
Parite dikkate alındığında süt tavsiye fiyatının 3,5-
4 TL olması beklenmektedir. Bu paritelerin hayata 
geçirilmesi piyasa dinamikleri içinde pek mümkün 
değildir. Hayvancılıkta karlılık detaylarda saklıdır. 
Detayda verimi arttırmaz, sürdürülebilirliği sağla-
yamazsanız karlılık da sağlayamazsınız. 

•	 Hiçbir yemci pahalıya yem satmak istemez 
Geçtiğimiz yıldan beri hammadde fiyatları, aşırı 
stoklama, dolar kuru, pandemi, iklim değişikliği, 
dünya fiyat artışları nedeniyle hammadde fiyatla-
rında da sürekli bir artış söz konusu, dolayısıyla 
bu artış da yem fiyatlarına mecburen yansıtılıyor. 
Dünyadaki bu fiyat artışları gıda üretiminin eksik-
liğinden değil, gıda güvencesini sağlamak isteyen 

ülkelerin aşırı stoklamaya gitmesinden kaynakla-
nıyor.

•	 Karar vericiler mevcut kuraklığı birçok kişi-
den daha fazla görüyorlar. 2021 yılında bu aşırı şiş-
miş fiyatlardan daha fazla etkilenmemek için, her 
yılın aksine, hasat sezonunda TMO kanalıyla veya 
mevcut gümrük vergilerinin sıfırlanarak Rusya, 
Ukrayna, Kazakistan gibi yerlerden düşük tonajlı 
hammadde almamızın önünün açılması gerekmek-
tedir. Aksi takdirde bu fiyatlarda bugünden yarına 
radikal bir düşüş sağlanamayacaktır. Uzun vadede 
ise bu fiyatların geriye geleceğini tahmin etmekte-
yiz. 

•	 Şu an yurtdışı fiyatları bizim fiyatlarımızdan 
daha yüksek olduğu için zaten gümrük vergileri sı-
fırlansa da ithal mal gelebilecek durumda değil, o 
yüzden mısır, arpa ve buğday gibi hammaddelerin 
gümrük vergilerinin sıfırlanıp hazır beklenilmesi 
gerektiği kanaatindeyiz. 

•	 2021 yılında TMO gibi kamu kurumlarının 
söylediklerine itibar edip, o çerçevede belirlenen 
politikalara yardımcı olmak zorundayız. TMO 1950 
TL fiyat açıklamışsa, bizler fiyatın o seviyeye gel-
mesi için neler yapmalıyız bunu düşünmeliyiz. Bu 
konuda yardımcı olmak için bu döneme minimum 
stokla girmeliyiz. 

•	 İhracatın önündeki engellerin de mutlaka 
kaldırılması gerekiyor.

11
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TMO GENEL MÜDÜRÜMÜZLE 
HUBUBAT PİYASALARINI DEĞERLENDİRDİK

Toplantıda dünya ve Türkiye hububat durumu, 
hasat ve piyasa beklentileri ele alınmıştır.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başka-
nımız M. Ülkü Karakuş, pandeminin ülkemizde ilk 
görüldüğü 2020 yılında ekimlerin bitmiş olmasına 
ve hububat piyasasına yönelik beklenmedik birçok 
olayın gerçekleşmesine rağmen TMO’nun çok iyi 
aksiyon alarak fiyatların çok daha fazla artmasının 
önüne geçtiğini söylemiştir. Türkiye hububat fiyat-
larının uzun yıllar sonra ilk defa dünya fiyatlarının 

altına indiğini belirterek, geçen yıla göre vaka sa-
yılarının daha fazla olmasına rağmen, edinilen de-
neyimlerle sürecin daha iyi yönetilebileceğini, TMO 
ile özel sektör işbirliği ile hububat piyasalarında 
aşırı fiyat artışlarının önüne geçilebileceğini vurgu-
lamıştır.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal:
- TMO olarak saha uzmanlarından gelen bilgi-

lerle her ay fenolojik değerlendirme raporu yayın-

GÜNCEL

Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 10.05.2021 tarihinde TMO Genel Müdürü 
Ahmet Güldal ile hububat piyasalarının değerlendirildiği toplantıda bir 
araya gelmiştir. 
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ladıklarını, bu raporlar konusunda sektör paydaş-
larından olumlu dönüş aldıklarını, 

- 2021 Nisan ayı raporlarına göre Ekim-Ocak 
arasında %25 yağış eksikliğinin olduğunu, ancak 15 
Ocak’tan itibaren yağışlı bir mevsimin yaşandığını,

- Meteoroloji verilerine göre ise ilkbahar ayla-
rı için mevsim normallerinde yağışların alınacağının 
açıklandığını,

- Dünya genelinde ise hububat rekoltelerinde 
özellikle buğday da artışın olduğunu,

- Ancak Karadeniz havzasında ise bir miktar 
gerilemenin söz konusu olduğunu,

- Dünya genelinde arpa özelinde ise rekoltede 
%2 civarında bir üretim gerilemesinin, mısırda ise 
üretim artışı olacağını değerlendirdiklerini,

- TMO’nun genel stratejisi olarak artık alım 
dönemi öncesinde alım fiyatı açıklamaya başladık-
larını,

- Alım fiyatlarının iç piyasa ve yurt dışı piya-
sa fiyatları, üretici maliyetleri, üretici fiyat endeksi 
gibi birçok parametreyi dikkate alan hesaplamalar 
neticesinde oluşturulup açıklandığını,

-  TMO’nun genel stratejisinin alım dönemin-
de iyi fiyatlandırma, sonraki döneme yönelik olarak 
ise doğru eksenli, sürprizleri tölere edebilecek bir 

dönem hazırlamayı hedeflediklerini,
- Dünyada fiyatların yüksek seyrettiğini ancak 

bir kıtlık olmaması nedeniyle fiyatların geriye gel-
mesini beklediklerini,

- TMO fiyatlarının referans olarak kabul edil-
mesinin en önemli temennilerinden olduğunu,

- TMO alımlarının yeterli olmasının ithalatı 
azaltacağını,

- TMO’nun Ocak ayına kadar 3 milyon ton ci-
varında hububat ithalat yetkilendirmelerinin bu-
lunduğunu,

- TMO stoklarının yeterli ve güçlü olduğu sü-
rece üreticilere de yem sanayicilerine de satışların 
yapılmasında bir engelin olmadığını dile getirmiştir.

Birliğimiz temsilcilerince:
- Lisanslı depoculukta yaşanan sorunların bir 

an önce çözülmesi gerektiği,
- Geçtiğimiz yıl hasat dönemine denk gelen 

dönemde kurlardaki ataklar nedeniyle öngörüle-
meyen fiyat hareketlerinin yaşandığı ve bunun yö-
netilmesinde zorlanıldığı, bu fiyat hareketlerinin 
gıda enflasyonunu da tetiklediği, yem sektörünün 
de yem fiyat artışları nedeniyle eleştirilerin hedefi 
haline geldiği,
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- Tüm bu hususlar dikkate alınarak kamu ve 
özel sektörün bir arada hareket etmesinin çok 
önem taşıdığı,

- TMO tarafından açıklanacak fiyatların mev-
cut piyasayı yönetebilecek şekilde açıklanmasını 
arzu edildiği,

- Soya fasulyesi ve kanola gibi ürünlerin eki-
minin artırılması konusunda da TMO’nun destek 
vermesinin önemli olduğu söylenmiştir.

Başkanımız Ülkü Karakuş tarafından:
- Unluk buğdayların yem sektöründe kullanıl-

masının endişe verici olduğu, ancak yeterli sevi-
yede mısır bulunması durumunda yem sektöründe 
buğday kullanımının azalacağı, 

- Dünya fiyatlarının yurt içi fiyatlardan yüksek 
seyretmesi nedeniyle Dahilde İşleme İzin Belgele-
rinin (DİİB) kullanılamadan kaldığı, TMO’nun sto-
kundaki ürünlerin belge sahiplerine ihracat karşılı-
ğında tahsis edilmesinin uygun olacağı,

- Türkiye’nin yeni dünya düzeni ile birlikte 
hayvansal ürün ihracatı yapma konusunda çok 
avantajlı duruma geldiği, Türkiye’nin ihracat konu-

sunda önünün açılmasına ihtiyaç olduğu,
- TMO’nun fiyat açıklarken Türkiye’nin makro 

ekonomik ve enflasyon hedeflerini merkeze almak 
suretiyle hareket etmesinin bir öneri olarak dikkate 
alınabileceği söylenmiştir.

Ahmet Güldal ise:
- Lisanslı depolarla ilgili yaşanan tüm sorun-

lara vakıf olduklarını, bunları çözmek için de ilgili 
kuruluşlar nezdinde girişimlerinin devam ettiğini,

- Sezon başında açıklanan alım fiyatının se-
zon sonuna kadar korunduğunu, bu açılanan fiyatın 
tüm sezonu ilgilendirdiği görüşüne katıldıklarını,

- Üreticiyi üretmeye teşvik eden ve piyasada 
istikrar sağlayacak fiyatları açıklamayı hedefledik-
lerini, 

- TMO elinde, tüccarda ve üretici elinde halen 
buğday stoku bulunması nedeniyle buğday konu-
sunda bir sıkıntının beklenmediğini,

- DİİB belge konusunda dikkate alınacağını,
- TMO olarak geriden gelerek sonradan piya-

sayı regüle etmektense önden giderek piyasaya 
mesaj vererek, referans olmak istediklerini söyle-
miş, herkese hayırlı bir sezon olmasını dilemiştir.
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BAŞKANIMIZ ÜLKÜ KARAKUŞ, 
GÜNDEM TARIM PROGRAMINDA YEM SANAYİSİ VE 

TARIM KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU 

GÜNCEL

16

Programda, Sn. Ülkü KARAKUŞ tarafından aşağı-
daki konuları dile getirmiştir:

•	 Karma yem sektörü; bitkisel üretimle hayvan-
sal üretim arasında köprü vazifesi gören; çiftçiden 
aldığını işleyerek ürettiği ürünü büyük oranda tekrar 
çiftçiye satan; hububat ve yağlı tohumlar başta ol-
mak üzere çeşitli hammaddelerden standardı belli 
olan ürünler üreterek et, süt, yumurta, tavuk ve balık 
üreticilerine optimum verim sağlamaları için en uygun 
şekilde rasyonlar sunan sektördür. Yaklaşık 50 yıldır, 
sektörümüz Yem Kanunu ile birlikte bilinçli bir şekil-
de, önce insan sağlığını merkeze koyarak aralıksız 
çalışmakta ve üretimde bulunmaktadır. 

•	 Hayvan beslemede, kaba yem ve karma yem 

olmak üzere iki çeşit hayvan besini vardır. Kaba yem, 
kuru ot gibi selülozu yüksek proteini düşük hammad-
delerdir. Karma yem ise proteince yüksek, sindirile-
bilirliği iyi, hayvanım verim ihtiyacını karşılayan yem 
türüdür. Ruminant hayvanlarda hayvanın yaşama payı 
kaba yemle, verim payı ise kesif yemle karşılanır.

•	 İnsanların yaşam kalitesi arttıkça, kaliteli pro-
tein talebi ve dolayısıyla hayvansal gıda talebi de 
artmaktadır. Artan nüfusun ihtiyacının karşılanması 
için daha fazla verime ihtiyaç vardır.

•	 Türkiye et, süt, balık, ve yumurta gibi hayvan-
sal ürünlerde an itibariyle kendine yeterliliği sağla-
maktadır. Bu hayvansal ürün ihtiyacını karşılamak 
için gerekli olan karma yemin hammaddelerinin üreti-

Başkanımız, 07.06.2021 tarihinde Kanal 5’te Prof. Dr. Erhan Ekmen 
moderatörlüğünde hazırlanan Gündem Tarım Programına katılarak yem 
sanayii ve tarım konusunda görüşlerini paylaştı.
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mi, hayvansal üretimdeki talebe yetişemediği için bu 
hammaddelerin temininde ithalat yoluna gidilmekte-
dir. Bu dünyadaki tüm ilkeler için normal bir durumdur. 
Hiçbir şey ithal etmemek gibi bir durum hiçbir ülke için 
geçerli değildir.

•	 Bugün 26 milyon ton karma yem üretilmekte, 
bunun15 milyon tonu ruminant yemleri, 10 milyon 
tonu kanatlı yemleri ve yaklaşık 1 milyon tonu ise di-
ğer yemlerdir. Her ne kadar karma yem üretimi yeterli 
düzeyde olsa da, Türkiye’deki asıl problemimiz kaba 
yemdir.

•	 Hızlı kentleşme, tarımdan hizmetler sektörüne 
kontrolsüz geçişin de etkisiyle ortaya çıkan bir kaba 
yem açığı bulunmaktadır. Bizde saman, yonca, silaj 
gibi kaba yemleri karşılamak için desteklerle üretim 
yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu yem bitkilerinin 
üretiminde de hangi ovada, nerede destek verilmesi 
gerektiğinin iyi planlanması gerekiyor. 

•	 Havza bazlı destekleme modeli çerçevesinde 
çok iyi bir planlama yapılarak, yağlı tohumlar başta 
olmak üzere yem hammaddesi açığının kapatılması 
konusunda ilerleme kaydedilebilir.

•	 Her gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de 
tarımdan sanayiye, sanayiden de hizmetler sektörüne 
geçiş olmuştur. Ancak bizde, tarımdan hizmetler sek-
törüne hızlı bir geçiş olmuş ve sosyolojik travmalar 
yaratmıştır. 

•	 1980’li yıllarda terör olayları nedeniyle kırsal 
alanların da boşaltılmasıyla ülkemizin gerçeği olan 
küçükbaş hayvancılıkta gerileme olmuştur. Küçükbaş 
hayvan sayısının arttırılmasına yönelik projeler de-
vam ediyor.

•	 Tarımsal arzın önemi bu krizde de herkesçe 
anlaşılmıştır. 2020 yılında pandeminin yaralarını sa-
rabilmek için piyasaya bol miktarda para verildi fakat 
bunların %4’lük kısmı yatırıma gitti, büyük kısmı ise 
piyasadaki demir-çelik, plastik, mısır, arpa, soya gibi 
ürün fiyatlarının artmasına neden olmuştur.

•	 Paylaşımın adaletli olması için tarım sektörü-
nün korunması gerekmektedir. Tarım, gıda güvenliği 
ve gıda güvencesi konuları güncemin önemli konuları 
arasındadır. Şu an gıda güvencesi konusu daha da ön 
planda yer alıyor ve buna yönelik olarak özellikle Çin 
gibi büyük ülkelerin attığı adımlar emtia fiyatlarını 
çok hızlı şekilde yükseltebiliyor. Bütün ekonomiler 

buna göre önlem almak durumundadır.
•	 Yem sektörü olarak yağlı tohum ve hububatları 

esas almaktayız. Bunların 2020 yılı Dünya üretimine 
baktığımızda üretimin rekor seviyede olduğunu, dev-
reden stokların da aynı şekilde tarihi rekor seviyeler-
de olduğunu görmekteyiz. Stoklarda bir problem yok 
ama gıda güvencesi endişesiyle talebin artışı emtia 
fiyatlarını görülmemiş seviyelere çıkartmıştır. Bu 
ürünlerin fiyatları dünyada dolar bazında %41 oranın-
da yükselmiştir. Dolayısıyla bu durum yem maliyetle-
rimizi de arttırmaktadır ve üreticimiz de bu durumdan 
şikayet etmektedir.

•	 Yıllardır bu sektörde arpanın buğday fiyatını 
geçtiği, Türkiye fiyatlarının dünya fiyatlarının altında 
kaldığı görülmemiştir fakat bu yıl, bu zamana kadar 
karşılaşmadığımız durumlarla karşılaşıyoruz. 

•	 Bu yıl özel sektör ve kamu, 2008’de olduğu gibi 
bugün de birlikte harekete etmeliyiz. TMO ile birlikte 
hedefleri tutturmak için birlikte çalışmalıyız. Dünya 
fiyatları TMO’nun açıkladığı fiyatların üzerinde sey-
rediyor, ancak bununla ilgili ne yapabiliriz ona odak-
lanmamız gerekir.

•	 Uzun vadede bitkisel üretimi arttırmak için 
alınabilecek önlemler var ancak, şu an ithal ham-
maddelerin üretimimizin %45’ine karşılık geldiğini 
düşündüğümüzde, üretimimizi hiç ithalat yapmadan 
sürdürmemiz mümkün görünmüyor. Son 20 yılda yem 
sektörü %370 büyürken, yağlı tohum ve hububat üre-
timindeki artış çok daha düşük seviyelerde kalmıştır.  

•	 Havza bazlı üretim modelinin daha etkin şekil-
de oluşturulması gerekmektedir. Yem bitkileri açığı-
nın kapatılması için devlet destekleri var ama üretici 
ürününü eder fiyattan satamıyor. Hammadde fiyatla-
rına zam gelince doğal olarak yem fiyatları da arttı 
ancak süt fiyatı aynı oranda arttırılamadı, üretici bu 
durumda kar edememekten yakınıyor.

•	 Üreticilerimize sorulduğunda pek çoğu yemin 
pahalı olduğunu söyler. Birkaç yıl öncesine kadar bu 
doğruydu, ancak bugün itibariyle Türkiye’deki 19 pro-
teinli süt yemi satış fiyatı dünyanın en uygun fiyatıdır. 
Fransa, Almanya gibi benzer AB ülkeleri ile kıyas-
landığında ülkemizdeki yem fiyatının düşük kaldığı-
nı söyleyebiliriz. Dolayısıyla mevcut yem fiyatlarının 
dünyanın gerçeği olduğunu içselleştirip yolumuza de-
vam etmemiz gerekiyor.
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•	 TMO her yıldan daha fazla desteğe ihtiyaç du-
yuyor. Sıra dışı gelişmelerin yaşandığı bu dönemde 
hem elimizdeki ürünleri tutup, hem de dünyadan en 
uygun fiyatla nasıl ürün alabileceğimizin derdinde ol-
malıyız. Geleneksel olarak hasat sezonunda hammad-
de ithalatına ara verilir, ancak bu yıl böyle bir durum 
söz konusu olmamalı. Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerde 
başlayacak hasatla birlikte zaman kaybetmeden hare-
kete geçmek gerekiyor.

•	 Pandemide gıda temini açısından hem alt yapı 
hem de mamul madde açısından bir sorun yaşanma-
mıştır, mamul maddeler açısından arzımız fazlasıyla 
yeterli durumdadır. Şu an iç piyasadaki fiyatlara bakıl-
dığında, uygun fiyatla dünyaya hayvansal ürün ihraç 
edebilecek durumdayız.

•	 Kaba yem ve kesif yem maliyetleri yükselirken, 
et-süt üreticisi de ürününü eder fiyatından satamadı-
ğında bu durum bir verimsizlik ve sıkıntılar yaratıyor.

•	 Tavuk, balık, yumurta üretiminde serbest piya-
sa koşullarında arz-talep doğrultusunda fiyatlar olu-
şur ve bir sıkıntı olsa da duymayız. Kırmızı et ve sütte 
ise sürekli iniş çıkışlarla karşılaşmaktayız.

•	 Ülkemizde, 1974 yılında Gıda Kanunundan önce 
Yem Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun çıkmasıyla 
birlikte, aynı tarihte Türkiye Yem Sanayicileri Birliği 
(TÜRKİYEMBİR, bir sivil toplum kuruluşu kurmanın bi-
lincinde olan 7 kişilik bir ekiple kurulmuştur. Birliğimiz, 
yaklaşık 50 yıldır Türkiye’de yem sektörü adına faa-
liyet gösteren yegane sivil toplum kuruluşudur. Tür-
kiye’de üretilen karma yemin yaklaşık %85’lik kısmı 
bizim üyelerimizce üretilmektedir. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı ve ilgili kamu kurumlarıyla her zaman iletişim 
içerisinde çalışmaktayız.

•	 Üniversiteler toplumsal gelişim merkezleri, sivil 
toplum kuruluşları ise toplumsal dayanışma merkez-
leridir. Bu iki güç toplumsal refahın sağlanmasında her 
zaman birinci sırada rol almıştır. Dolayısıyla, Türkiye 
Yem Sanayicileri Birliği de bu anlamda topluma faydalı 
olan bir yapıdadır. Yemin yanı sıra et, süt, yumurta gibi 
alanlarda da faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük 
markaları Birliğimizin üyesidir ve bununla gurur duy-
maktayız.

•	 Birliğimiz Dünya ve Avrupa Yem Sanayicileri Fe-
derasyonları üyesidir. Sektörümüze yönelik ulusal ve 

uluslararası kongreler ve etkinlikler düzenlemekteyiz. 
•	 Yem giderleri hayvansal üretim maliyetlerinin 

%50-70’ini oluşturmaktadır. Dolayısıyla yemde nasıl 
değişiklikler olursa hayvanda ve hayvansal üründe de 
o değişiklikler gözlenir. Bizim durum tespiti açısından 
ve mamul madde üretimi açısından sorunumuz yok, 
personel konusunda çok donanımlıyız fakat alınan 
kararların tam anlamıyla uygulanmasında sorunumuz 
var. 

•	 Üreticinin merkeze konulması alınan kararlar-
da esas olmalıdır. Üretimin artması ve pazar yapısı-
nın düzeltilmesi de bu anlamda önem arz etmektedir. 
Yüzde doksanı 20 başın altında hayvana sahip olan 
üreticinin alıcı karşısında korunabilmesi için etkili iş-
leyen bir tarımsal kooperatifçilik sisteminin kurulması 
gerekmektedir. Fakat ülkemizde 14 bin civarında ta-
rımsal kooperatif olsa da, kooperatif sistemi tabanda 
yer bulamamaktadır.

•	 Ülkemizin sahip olduğu doğal koşullar nede-
niyle, süt üretiminde birim maliyetler açısından AB ül-
keleri ile kendimizi kıyaslayamayız. Mayıs döneminde 
süt arzı artıyor ve mevcut koşullarda üreticiyi mağdur 
etmemek adına ne yapılabileceği üzerine çalışmamız 
gerekiyor.

•	 Tarımsal ürünlerde arz fazlasını değerlendirmek 
için bu yılın ihracat açısından bir fırsat yılı olduğunun 
farkında olmamız faydalı olacaktır. 

•	 İklim değişikliği, küresel ısınma, tarımın hoy-
ratça yapılması, nadasa bırakılan alanlardaki kont-
rolsüzlük, yer altı sularının kaçak kuyular vasıtasıyla 
kontrolsüz şekilde boşaltılması, çölleşme, kimyasal-
larla üretimin arttırılmaya çalışıldığı ve toprağa zarar 
verilen bir süreçteyiz.

•	 2021 yılı sulama yılı ilan edildi;  basınçlı sula-
ma,  yer altı barajları gibi konularda projeler hayata 
geçiriliyor. Bilindiği üzere dünyadaki su miktarı değiş-
miyor, önemli olan kullanılabilir suyu insan, hayvan 
ve çevre sağlığı açısından maksimum seviyede nasıl 
tutacağımız ve nasıl çoğaltabileceğimizdir. Sulanabilir 
arazilerde bile sulanmayan yerlerin olduğunu biliyo-
ruz, bu durum üreticinin tarımdan kazanç sağlayama-
dığını göstermektedir. Sütte de benzer şekilde üretici 
kazanç sağlayamazsa üretmekten vazgeçecektir.
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Sn. Karakuş konuşmasında aşağıdaki hususlara 
değinmiştir:

•	 Geçmiş yıllara kıyasla bu yıl daha etkili olan 
kuraklıktan dolayı, hububat üretiminde bir olum-
suzluk olduğunu aylardır görmekteyiz. Bu durum, 
kamu başta olmak üzere tüm ilgili kesimler tara-
fından dikkate alınmaktadır ve biz de sektör olarak 
tedbirlerimizi alıyoruz.

•	 Kuraklığın yanısıra, pandemi sürecinden do-
layı parasal genişleme ile birlikte ortaya çıkan fazla 
paranın üretim ve yatırımdan ziyade emtia borsala-
rına gitmesi de, dünyada rekor seviyelerde üretim 

olmasına rağmen, hububat ve yağlı tohum fiyatla-
rının artmasına neden olmuştur.  Talepteki kontrol-
süz artış bizi bugünlere getirmiştir. Türkiye’de de 
bunun yansımaları görülmektedir. 

•	 Türkiye’de buna ek olarak kuraklıktan dolayı 
bir rekolte kaybı var ve kamu da ölçümleri ile bir-
likte buna bir çözüm aramaya çalışıyor. Bunun için 
TMO bir alım ve satış fiyatı açıkladı ancak, bugün 
itibariyle gerçek fiyatlar bu satış fiyatlarına yakın 
değil. TMO’nun açıkladığı satış fiyatına piyasanın 
inanması gerekmektedir, şu an piyasadaki fiyatlar 
açıklanan fiyatlara yakın görünmüyor.

BAŞKANIMIZ HUBUBAT FİYAT ARTIŞLARINI 
BLOOMBERG HT’DE DEĞERLENDİRDİ

Başkanımız M.Ülkü Karakuş 11.06.2021 tarihinde Bloomberg HT’de 
canlı yayın konuğu olarak, hububattaki fiyat artışlarına ilişkin 
değerlendirmelerini paylaştı.
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•	 Dünyada güçlü bir enflasyonun geldiği, para-
sal genişlemeyle birlikte finansal sistemin üretim 
sisteminden tamamen koptuğu, yetkililerimizce 
dile getirilmiştir.

•	 Mevcut durumda üretimde bir eksiklik var ve 
tek başımıza bu eksiklikle başa çıkmamız mümkün 
değildir. Bu yıl arpa, buğday, mısır için ithalat raka-
mı biraz fazla olacaktır. Normal şartlarda, ithalatla 
ilgili kamunun uygulayacağı uygulamalardan bir 
tanesi hasat zamanı ithalat yapılmamasıdır, ancak 
bu yıl bu uygulamayı zaman kaybetmeden unut-
mamız gerekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı-
nın da desteği ile bu yıl TMO bizlere uygun fiyattan 
ürün getirmeye çalışacaktır, biz de sektör olarak 
uygun fiyatlı yem üretmeye çalışacağız.

•	 Ukrayna’da Rusya’da şu an hasat başlamak 
üzereyken fiyatların da düşük olacağı öngörüsüyle, 
TMO’nun alımları da yüksek tutarak ithalat yap-
ması ve elini güçlendirmesi gerekmektedir. 

•	 Buğdayın yeme gitmesini istemesek de, 
buğday fiyatlarının ar-
padan uygun olduğu 
durumda ikame ola-
rak mecburen buğday 
tercih edilecektir. Aksi 
takdirde yem sektörü-
nün arpaya olan talebi 
nedeniyle arpa fiyatı-
nın daha da artmasına 
neden olunabilir.

•	 Bizim gıda enf-
lasyonunun önünü 
alabilmemiz için toplu 
halde hareket etme-
miz gerekecektir. 

•	 Her ne kadar 
serbest piyasanın iş-
leyişine inansak da, 
bu yıl farklı bir yıl ve 
bu nedenle TMO’nun 
faaliyetleri önem arz 
ediyor.  Bu yıl, asıl ön-

celiğimizin fiyatların düşük tutulması değil, tavan 
seviyede nerede bulunabileceğinin tahmin edilmesi 
olacaktır.

•	 Arpa, mısır, buğday için gümrük vergilerinin 
bu yıl için her zamankinden farklı olarak, acilen dü-
şürülmesi gerekmektedir.

•	 İlgili kuruluşların ve yöneticilerimizin, piya-
sayı fazla ürkütmeden ve yükseltmeden Ukrayna, 
Rusya gibi hasat yapmakta olan ülkelerle ürün ge-
tirmek için anlaşma yapmaları gerekiyor.

•	 Normalde bizde fiyatlar yüksekken, dünya 
fiyatları düşük olurdu ve gümrük vergileri ile çiftçi-
miz korunurdu fakat şu an dünyadaki fiyatlar Tür-
kiye’dekinden daha pahalı seyrediyor. 

•	 Hammadde değil mamul madde ihracatının 
önünün açılması gerekiyor, Türkiye bu anlamda 
dünyada rekabetçi hale geliyor.

•	 Şu an TMO’nun elindeki mısır ve arpanın sa-
tışa açılması gerekiyor, zaten bu konuyla ilgili ça-
lışma yapılıyor. 
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FEFAC Başkanı Asbjorn Borsting; çiftçiler açısın-
dan zorlu ve ilginç bir dönemde olduğumuzun altını 
çizerek, Avrupa Ortak Tarım politikaları konusunda-
ki reform görüşmelerinin sonuna yaklaşıldığını be-
lirtmiştir. Inovasyonun, çiftçilere, gıda ve yem zinciri 
paydaşlarına yardımcı olmak adına üstlendiği rolün 
göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemiş, gıda sis-
temindeki dönüşümün, rekabetçi ve karlı yapısının 
bozulmadan hızlandırılması gerektiğini vurgulamış-

tır. Sürdürülebilirlik ve dirençliliği artırma amacıyla 
tarım sektörüne yeniden yatırımların yapılmasına 
olanak sağlayacak yeni yolları bulabileceklerine 
inanmış olduklarını dile getirmiştir. Bunun için de 
yenilikçi hayvan besleme stratejilerinin önemini her 
zaman vurgulayacaklarını söylemiştir.

FEFAC 2030 Bildirgesinde sürdürülebilirlik ko-
nusunda 5 Temel Amacın yer aldığını, bunların da 
Avrupa Komisyonu ve birçok paydaş tarafından 

FEFAC’IN 65’İNCİ KONGRESİNDE AB YEM VE HAYVANCILIK 
SEKTÖRLERİNDEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Dijital olarak canlı ve 3 boyutlu platformda gerçekleştirilen “Future proofing feed” 
temalı, 65. FEFAC Kongresinin açılış konuşmaları, AB Tarım Komisyonu yetkilisi 
Janusz Wojciechowski, AB Çiftlik Konseyi Başkanı Maria do Céu Antunes, COPA 

Başkanı Christiane Lambert, DG AGRI (AB Tarım Genel Müdürlüğü) Araştırma ve İnovas-
yon Birimi Başkan Yardımcısı Tereza Budňáková ve Hayvancılık Çalışma Grubu Başkanı 
Frank O´Mara, tarafından gerçekleştirilmiştir.

GÜNCEL

Online konferansta, hayvan beslemede yenilikler ve AB protein üretimini arttırmak için yeni yöntemlere 
odaklanan oturumlar gerçekleştirilmiştir. 
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olumlu karşılandığını ifade etmiştir. Bu bildirgenin 
ilerleme raporunun da yayınlandığını söylemiştir. Bu 
raporda, yem sanayisinin hayvancılık ve balıkçılık 
üretim sistemiyle bağlantılı çevresel etkileri daha 
da azaltmak konusunda pazar ve politik taleplere 
ne derece karşılık verildiğinin açıkça gösterildiğini 
belirtmiştir. Hayvan besleme ve kaynak bulma stra-
tejilerinin, çiftliklerin kaynak yönetimi konusunda 
dünya liderlikleri sürdürebilmeleri konusunda nasıl 
ilişkili olduğunu somut örnekler sunmaya devam 
edeceklerini söylemiştir. Bununla birlikte hayvansal 
üretimde bulunanlarla topluma, kaynaklar üzerin-
deki baskının azaltılmasına yönelik daha fazla ye-
nilikçi çözümleri sunmaları gerektiğinin de farkında 
olduklarının altını çizmiştir.  Hem lider olmaya, hem 
de değişen pazar koşullarını en iyi şekilde idare et-
meye çalışırlarken, bu esnada gelecek nesiller için 
kıt kaynakların nasıl korunacağı konusunu tüm pay-
daşlarla görüştüklerini ve tartıştıklarını söylemiştir. 

AB Tarım Komisyonu yetkilisi Janusz Wojcie-
chowski, “AB’de yetiştirilen bitkisel proteinler 
(özellikle yağlı tohumlar ve küspeler) ve alternatif 
yem maddelerinin üretimini teşvik ederek AB’nin 
bitkisel proteinlere bağımlılığını azaltmaya yönelik 
olarak AB kurallarını incelemek için AB Komisyonu-
nun,  “Tarladan Çatala Stratejisi” ile ilgilendiğini ifa-
de etmiştir.  “Yem Sürdürülebilirliği Sözleşmesi ve 
Horizon Europe programının hedeflerinin, bazı Yeşil 
Anlaşma hedefleriyle yakından ilişkili olduğunu ve 
bu durumun ise hayvansal ve bitkisel üretimin sür-
dürülebilirliğini artırmada yem sektörünün kilit bir 
role sahip olduğunun kanıtı olduğunu dile getirmiş-
tir.

EU Çiftlik Konseyi Başkanı Maria do Céu Antunes 
yem üreticilerinin ekonominin dijital dönüşümüne 
katkı sağlamadaki istekliliğini vurgulamış ve yem 
proteinleri konusunda stratejik olan AB özerkliğinin 
arttırılması için yatırım yapılması ile ilgili AB hede-
fini açıklamıştır.

Hayvan Beslemede Yenilikler
İlk panel tartışmasında;  Eva Zamora (Avrupa 

Komisyonu), Séverine Deschandelliers (FEFANA 
başkanı), Dirk Ehle (Avrupa Hayvan Sağlığı Birimi 

Yönetim Kurulu Üyesi) ve Reinder Sijtsma (FEFAC 
Premiks ve Mineral Yem Komitesi Başkanı) iklim de-
ğişikliği ile mücadele için hayvan beslemede yeni-
likler ve AB hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinin 
çevresel etkisi konularında paylaşımda bulunmuş-
lardır.

Tüm konuşmacılar, çevresel emisyonların azal-
tılması da dahil, daha sürdürülebilir uygulamalara 
geçişte hayvan sağlığı ve refahı açısından anti-
mikrobiyallere duyulan ihtiyacın azaltılması bakı-
mından hayvan beslemenin önemli bir potansiye-
le sahip olduğunu bildirmişlerdir. Özel/kamu veya 
multidisipliner ortaklıklarla insan sağlığı gibi diğer 
sektörlerden bilgi transferinden de faydalanan ye-
niliklerin teşvikinin önemini vurgulamışlardır.

Konuşmacılar ayrıca, özellikle yem katkıları ala-
nında (daha az bürokrasi, başvuru sahipleri için daha 
iyi pazar koruması, refah ve çevre güvenliği için yeni 
tanımlanan fonksiyonlar)    bilimsel olarak ispatla-
nan etkiler konusunda çiftçilerle iletişim kurma im-
kanıyla beraber etkin bir yasal çerçevenin de bu ye-
nilikçi besleme stratejilerini çiftçiler için erişilebilir 
kılmanın ön koşulu olduğunu ifade etmişlerdir.

Bununla birlikte, “Bu çözümlerin edinilmesi, çift-
çilerin ödüllendirilmesi gereken çiftlik düzeyinde 
yatırımlar ve örneğin bireysel çiftlik düzeyinde hay-
vancılık emisyonlarının azaltılması, Üye Devletler 
tarafından emisyon envanterleri için kullanılan mo-
deller tarafından ele alınmalıdır” denilmiştir.

“Modellerin doğruluğunun iyileştirilmesi, araş-
tırma için kamu yatırımlarını da gerektirecektir. 
AB’nin daha sürdürülebilir gıda sistemlerine başarılı 
bir geçiş modeli olma isteklerini teşvik etmek için 
AB vatandaşlarının belirli yeniliklerle ilgili endişe-
lerini gidermek amacıyla kamu iletişimi çabaları ve 
paydaş katılımı yapbozun önemli bir unsurudur.”

AB’de protein üretimi için yeni yollar
Michael Scannell (Genel Direktör Yardımcısı, DG 

AGRI Avrupa Komisyonu), PekkaPesonen (Genel 
Sekreter, Copa-Cogeca), Régis Fournier (Eurosee-
ds Başkanı) ve Asbjorn Borsting’in (FEFAC Başka-
nı) yer aldığı ikinci panel tartışmasında, yeni Ortak 
Tarım Politikası reformu, AB’de protein üretimini 
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artırmaya ve AB’nin proteince zengin yem madde-
lerine bağımlılığını azaltmaya yardımcı olabilecek 
gönüllü ortak destek, eko-planlar, kırsal kalkınma 
yatırım programları gibi çeşitli unsurlar konusunda 
bilgi sağlanmıştır.

Tüm konuşmacılar, Yeşil Anlaşmanın ve Çiftlikten 
Çatala Stratejisinin başarısını sağlamak için inovas-
yonun “olması gereken” bir araç olduğu konusunda 
hemfikir olmuştur.

“Tedarikçiler tarafından yeni araçlar sağlanması-
na ve daha da önemlisi, bu yeni araçların iklim deği-
şikliğinin etkilerini azaltmak için çiftçiler tarafından 
“daha az ile daha fazla üretmek“ için kullanılmasına 
imkan verilmelidir. Bu, özellikle Yeni Genomik Tek-
nikler söz konusu olduğunda geçerlidir.”denilmiştir.

Panelistler, Bu modern bitki yetiştirme teknolo-
jisinin AB’de protein açısından kendi kendine yeter-
liliğin arttırılmasına ve yem üretiminin karbon ayak 
izini azaltmaya yardımcı olmaya önemli ölçüde kat-
kıda bulunabileceğini onaylamışlardır. “Bu nedenle, 
AB yasa koyucularının, kamu istişarelerini ve etki 
değerlendirmelerini takiben, sanayinin ve çiftçilerin 
bunları kullanmasına izin veren olumlu bir çerçeve-
yi süratle uygulamaya koyması gerekmektedir. AB, 
kendisini uluslararası ticaret ortamından izole et-
memelidir.” 

DG AGRI’den Michael Scannell, “yem üreticile-
rine, nereden tedarik sağladıkları konusunda pe-
rakendecilerin sorularına yanıt vermek için sürdü-

rülebilir kaynak sağlama uygulamalarını ve yem 
maddelerinin izlenebilirliğini teşvik etmeleri tavsiye 
ediliyor” demiştir. AB tarafından planlanan iki yeni 
girişimse, gıda zincirindeki Sorumlu İş ve Pazarla-
ma Uygulamaları için yakında çıkacak olan gönüllü 
uygulama kurallarına ve ormansızlaşmadan arındı-
rılmış tedarik zincirlerine odaklanan zorunlu durum 
tespiti önlemlerine dikkat çekmiştir.

FEFAC Başkanı Asbjorn Borsting, “Daha sürdü-
rülebilir bir tedarike geçişi kolaylaştırmak için pro-
aktif bir girişim olarak, doğrulama ve sertifikasyon 
programlarının ‘conversion-free soya’ için kıyasla-
ma olasılığını da içeren 2021 FEFAC Soya Tedarik 
Yönergeleri’ne atıfta bulunarak yanıt vermiştir. 2019 
yılında kullanılan soyanın %78’inin düşük riskli or-
mansızlaşma alanlarından geldiğini ve yem endüst-
risinde soya kullanımının %49’unun FEFAC Soya 
Tedarik Kılavuzundaki kriterlere uygun olduğunu ve 
bu anlamda önemli bir ilerleme kaydedildiğini bil-
dirmiştir.

Online konferansın 1 gün öncesinde FEFAC, Yem 
Sürdürülebilirlik Sözleşmesi İlerleme Raporu 2021’i 
yayınlamıştır.  Bu yayın, Avrupa Yem Endüstrisinin 
hayvancılık ve akuakültür değer zincirlerinin sürdü-
rülebilir gelişimi için kalkınmaya nasıl katkıda bu-
lunabileceğine ilişkin beş sözleşme hedefiyle ilgili 
olarak, geçen yılki FEFAC faaliyetlerine ve çıktıları-
na genel bir değerlendirme içermektedir.
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M.Ülkü Karakuş konuşmasında, 2020 yılında ya-
şanan pandemi ile yeni bir dünya düzenin kuruldu-
ğunu ve herkesin bu yeni dünyaya alışmaya ve bazı 
durumları kabullenmeye çalıştığını dile getirmiştir. 

Dünyadaki hububat ve yağlı tohum fiyatlarının 
artık hiçbir zaman eski seviyelerine gelemeyeceği-
nin bilinen bir gerçek olduğunu, Dünyada 2,22 mil-
yar ton hububat ve 700 milyon ton civarında yağlı 
tohum üretildiğini ve bunların %50’den fazlasının 
yem sektöründe kullanıldığını, yem sektörünün hem 
Türkiye’de hem de dünyada bu emtia piyasalarının 
gidişatında belirleyici olduğunu ifade etmiştir.

Son 10 yıl içinde gıda fiyatlarındaki artışla uğra-
şıldığını, bu artışı önleyebilmek için çeşitli komiteler 
kurulduğunu; ancak dünyada pandeminin sıkıntıla-
rını gidermek için piyasaya sunulan bol miktardaki 
paranın tamamına yakınının emtia borsalarında yer 
bulduğunu, dünyada parasal değerlerden ziyade 
arpa, buğday, çimento, demir-çelik vb. üretilmiş 
ürünlere yönelim olduğunu ve bu durumun 2021’de 
de devam edeceğini söylemiştir.

2020’de pandemi başladığında, tarımsal işlem-
lerle ilgili altyapının hazırlanmış olduğunu, ancak 
bu sene ekim-dikim hazırlıklarının ve hasadın pan-

BAŞKANIMIZ BLOOMBERG HT FİNANS MERKEZİ 
PROGRAMINA KATILDI

Başkanımız M.Ülkü Karakuş, 11.05.2021 tarihinde Bloomberg HT’de 
yayınlanan Finans Merkezi Programına katılarak, yem hammadde 
piyasalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.
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deminin gölgesinde yapıldığını belirtmiştir.
Son10 yılda %40-60 oranında hammadde fi-

yatlarında artışlar görüldüğünü, ancak üretim ra-
kamlarına baktığımızda dünyada hububat ve yağlı 
tohum üretiminin son 10 yılda ciddi oranda arttığını 
ve ayrıca devreden stoklarda da artış olduğunu; 
eğer pandemi olmasaydı devreden stoklara baka-
rak bu fiyatların aslında düşmesi gerektiğini; ancak 
pandemiden dolayı Çin başta olmak üzere ülkelerin 
gıda güvencelerini garantiye almak için ihtiyaçla-
rından fazla mal almaya başladığını ve bu durumun 
da devam ettiğini vurgulamıştır.

Bu süreçte soyanın 400 dolardan 600 dolara; 
buğdayın 200 dolardan 300 dolara, mısırın 180 do-
lardan 260 dolara, arpanın 170 dolardan 250 dola-
ra; yağın 700 dolardan 1100 dolar civarına çıktığını; 
normalde bu fiyatların düşeceği beklenirken pan-
demi, kuraklık, piyasalara aşırı para sürülmesi gibi 
pek çok unsurun da etkisiyle ülkelerin ihtiyaç faz-
lası stok yaptığını ve bunun fiyatları yükselttiğini 

bildirmiştir.
Ülkemizin gıda güvencesini garantiye almak için 

TMO’nun özel sektörle birlikte hareket etmesinin 
önemli olduğunu ve bu çerçevede TMO ile görüş-
melerin devam ettiğini açıklamıştır.

Dünyada şaşırtıcı gelişmelerin yaşandığı, dünya 
hububat fiyatlarının ilk kez Türkiye’deki fiyatlardan 
daha yüksek olduğu, şu anda makro anlamda bu 
gelişmeler karşısında bir pozisyon alınması gerek-
tiği hususlarını vurgulamıştır.

Dünya fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle Tür-
kiye’nin hammadde maliyetleri açısından avantajlı 
ülkeler arasına girdiğini, dolayısıyla et, süt, yumur-
ta ve balık ihracatında bu durumun iyi değerlendi-
rilmesi, ihracatın geliştirilmesi konusunda masa-
ların kurulması gerektiğini; ihracat pazarları kolay 
bulunamadığı için ihracata hiçbir şekilde set vurul-
madan olanca hızımızla devam etmemiz gerektiğini 
ifade etmiştir.
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MADDE İSMİ
İTHALAT İHRACAT

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

A - HAMMADDELER

BİTKİSEL ENERJİ KAYNAKLARI

Çavdar 0 0 7 44

Beyaz Arpa 1.415.140 259.239 0 0

Arpa 276.793.923 67.568.319 45.610.040 9.373.467

Yulaf 2 12 2.798 2.663

Mısır (Diğerleri) 1.260.327.805 330.643.777 168.095 87.447

Darı; Tane (Koca Darı) Diğer 0 0 1.760 1.857

Darı 3.280.260 594.014 5.433 1.481

Akdarı (Cin ve Kum Darı) 0 0 3.939.575 2.265.173

Kuş Yemi 1.066.235 396.707 653 1.114

Buğday ve Çavdar Melezi 2 4 2 11

TOPLAM 1.542.883.367 399.462.072 49.728.363 11.733.257

HAYVANSAL PROTEİN KAYNAKLARI

Balık Unu 52.961.678 68.970.249 1.387.640 2.021.596

Karides unu 943.023 1.018.448 0 0

Tavuk Unu 17.711.702 11.440.688 1.682.837 1.044.508

TOPLAM 71.616.403 81.429.385 3.070.477 3.066.104

YAĞLI TOHUMLAR

Soya Fasulyesi 1.086.398.830 614.082.228 10.634.600 6.710.756

Keten Tohumu 1.415.995 951.454 6.824 17.346

Rep ve Kolza 7.340.202 4.546.769 10 15

Kenevir - Kendir 633.035 752.702 535 647

Diğer Tohumlar 110.850 169.654 104.582 250.717

TOPLAM 1.095.898.912 620.502.807 10.746.551 6.979.481

KÜSPELER

Soya Fasulyesi Küspesi 143.793.538 70.348.309 21.939.764 15.603.400

Pamuk Tohumu Küspesi 12.301.829 2.621.505 2.420.830 425.036

Ayçiçeği Toh. Küspesi 370.221.355 125.011.057 5.684.080 1.865.383

Rep/Kolza Tohumu Küspesi 8.832.807 3.174.467 3.852.350 1.810.604

Palm Küspesi 61.438.404 10.412.610 0 0

Diğ.bitkisel yağ.san.artıkları 66.430.311 5.261.932 7.444.303 474.875

TOPLAM 663.018.244 216.829.880 41.341.327 20.179.298

KEPEKLER

Kepek (Mısır) 11.121.910 2.273.097 0 0

Kavuz ve diğer kalıntılar (Mısır) 6 2 3.232.595 175.162

Kepek (Pirinç) 49.809.820 11.682.155 0 0

Kavuz ve diğer kalıntılar (Pirinç) 1.004 12.715 14.960 1.297

Buğday Kepeği (Nişasta <%28) 584.545.284 125.526.807 633.290 151.597

Kavuz ve diğer kalıntılar (Nişasta) 38.158.966 8.274.061 0 0

Kepek (Buğday) 0 0 5.662.982 1.199.310

Kavuz ve diğer kalıntılar (Buğday) 7.026.165 1.550.720 2.093.850 252.229

Kepek (Hububat) diğer 0 0 78.000 14.945

Kepek (Baklagiller) 4.012.561 820.989 21.000 5.355

Kavuz ve diğer kalıntılar (Baklagiller) 273.959 195.378 292 996

TOPLAM 694.949.675 150.335.924 11.736.969 1.800.891

(YEM SANAYİİNE İLİŞKİN İTHALAT / İHRACAT RAKAMLARI
2021/5 AYLIK TOPLAM)
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MISIR TÜREVLERİ

Mısır Gluteni (Hp >%40) 540.008 261.207 1.436.720 1.091.277

Mısır Gluteni (Hp <%40) 9.002.660 2.280.140 0 0

Mısır Grizi 72.367.210 18.073.104 51.800 740

Mısır nişastası imalat artıkları; diğer 4.826.850 1.482.731 5.520 3.364

Mısır embriyolarından arta kalan küspe ve atıklar 1.197.280 295.596 0 0

TOPLAM 87.934.008 22.392.778 1.494.040 1.095.381

YAĞLAR

Diğer Balık Yağları ve Fraksiyonları 34.579.224 43.698.438 4.978.467 10.969.364

Kümes Hayvanlarının Yağları (diğer kümes hayvanlarının katı yağları 15.03 ve 02.09 
pozisyonundakiler hariç) 750.480 524.897 0 0

Diğer bitkisel yağlar (ambalajlı=<1 kg) 3 69 57.071 246.573

Teknik ve sınai amaçlı olmayan diğ. yağlar; serbest yağ asitleri>=% 50 (ambalajlı>1 kg) 2.027.671 3.300.583 167.193 654.005

Diğer sıvı yağ karışım ve müstahzarları 8.233.573 13.822.525 47.517.173 59.881.004

Hayv. ve bitkisel yağ ve fraksiyon. (15.16 poz.hariç) kayn, oksitlenmiş 1.085.365 1.792.950 145.016 242.777

Diğ.bitkisel yağlar (Teknik, Sınai amaçlı) 4.529 44.252 2.167 17.515

Palm Yağı 149.525 237.413 126.194 174.880

TOPLAM 46.830.370 63.421.127 52.993.281 72.186.118

DİĞER YEM HAMMADDELERİ

Bakla, at baklası 1.768.212 793.249 435.862 422.765

Buğday Gluteni 7.578.994 10.290.333 20.288 46.064

Soya Fasulyesinin Kaba Unu 44 809 20.134 12.660

Vicia sativa l. Tür Fiğ Tohumu 0 0 610.650 267.099

Diğer Tür Fiğ Tohumu 0 0 192.000 82.316

Keçiboynuzu (diğer hallerde) 227.970 63.255 35.221 37.638

Yonca unu ve peletleri 15 12 2 7

Diğ.Hayv.Yemleri 370.984 46.861 680.502 244.695

Diğer Melaslar 35.376.539 5.651.254 163.111 177.080

Pancar Posası (şeker pancarının etli kısımları) 0 0 651.080 34.451

Şeker kamışı bağası ve şeker sanayinin diğer artıkları 50.960 74.553 73.897.840 3.240.165

Biracılık ve İçki san.posa ve artıkları 458.610.777 140.802.155 3.530.700 1.224.406

TOPLAM 503.984.495 157.722.481 80.237.390 5.789.346

B - HAZIR YEMLER

KEDİ - KÖPEK MAMASI

Kedi - Köpek Maması 23.952.314 47.218.422 15.028.659 20.235.997

BUZAĞI MAMASI

Buzağı Maması 2.567.675 4.228.066 12.125 21.918

Buzağı Maması 534.377 1.135.299 0 0

TOPLAM 3.102.052 5.363.365 12.125 21.918

KARMA YEMLER

Kuş ve Kemirgen (Karma Yemi) 4.030.600 5.099.601 59.224.180 23.295.775

Hayvan gıdası; nişasta oranı >%30, %10 =< süt oranı =<% 50 3.360 11.786 0 0

Hayvan gıdası; nişasta oranı >%30, süt oranı =>% 50 0 0 0 0

Diğer Balık Yemleri 284.253 1.055.731 1.619.568 1.547.307

Karma Yemler (At Yemi) 20.883.557 21.039.903 9.762.555 10.230.366

Karma Yemler (At Yemi) 62.469 108.528 0 0

Karma Yemler (At Yemi) 1.010.754 3.533.414 55.054.170 19.732.614

Karma Yemler (At Yemi) 664 13.335 1 43

Hayvan gıdası; % 10 =<nişasta oranı <%30, süt oranı =>% 50 28.334 51.417 0 0

TOPLAM 26.303.991 30.913.715 125.660.474 54.806.105

GENEL TOPLAM

GENEL TOPLAM 4.760.473.831 1.795.591.956 392.049.656 197.893.896

MADDE İSMİ
İTHALAT İHRACAT

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



t 0216 345 0630     e info@tekafos.com.tr     w tekafos.com.tr
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DA 7350™ NIR online analiz cihazımız, bir çok parametreyi sürekli analiz etmesi 
sayesinde kaliteyi izleme ve üretim kontrolü için tam da ihtiyacınız olan araçtır. Sistem; 
kül, nem, protein, yağ, nişasta, selüloz ve daha fazla analizi yaparak üretimi anında 
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www.perkinelmer.com/fr/category/process-optimization-in-food

ÜRETİM HATTINDA
GERÇEK ZAMANLI
ÖLÇÜMLER İÇİN
MÜKEMMEL ÇÖZÜM

DA 7350™



35

BİLİMSEL MAKALELER

ESANSİYEL YAĞLARIN RUMİNAL 
BAKTERİ - PROTOZOA POPÜLASYONU 
VE RUMEN FERMANTASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ 

Kazım BİLGEÇLİ *

Duygu BUDAK **

ÖZET
Esansiyel yağlar, aromatik bitkilerden elde edi-

len ikincil metabolitler olarak tanımlanmaktadırlar. 
Ruminantların beslenmesinde kullanımıyla rumen 
mikroorganizmalarının aktivitelerinde modifikasyon 
yapılabilmesi ve yemlerin besleme değerini optimi-
ze etmek, fermantasyon etkinliğini iyileştirmek için 
rumen manipülasyonunun sağlanması amaçlan-
maktadır.  Bazı esansiyel yağların rumen bakterileri 
üzerinde farklı etkilere sahip olduğu ve bazı durum-
larda mikrobiyal aktiviteyi uyardığı belirlenmiştir. 
Antimikrobiyal özellikleri ve antibiyotiklere alter-
natif olabilme özellikleri nedeniyle rumen ferman-
tasyonunun kontrolünde kullanılabilmektedirler. Bu 
derlemede, esansiyel yağların kimyasal özellikleri, 
ruminal bakteri ve protozoa popülasyonu ile rumen 
fermantasyonu üzerine olan etkileri ile ilgili yapıl-
mış araştırmalara yer verilmiştir. Esansiyel yağların 
rumendeki bazı bakteri türleri ile protozoa sayılarını 
ve toplam uçucu yağ asitleri (TUYA) konsantrasyo-
nunu arttırabildiği, amonyak azotu miktarına bağlı 
olarak metan üretimini azaltabileceği sonucuna va-
rılmıştır.

Anahtar kelimeler: Esansiyel yağlar, rumen fer-
mantasyonu, ruminal bakteri, protozoa

THE EFFECTS OF ESSENTIAL OIL ON RUMINAL 
BACTERIA - PROTOZOA POPULATION AND 

RUMEN FERMENTATION 

ABSTRACT
Essential oils are defined as secondary metab-

olites obtained from aromatic plants. Using in ru-
minant diets aims to provide rumen manipulation, 
modifications of rumen microorganisms activities, 
improve fermentation efficiency and optimize the 
nutritional value of feeds. It has been determined 
that some essential oils have different effects on ru-
men bacteria and in some cases stimulate microbial 
activity. Essential oils can be used in the control of 
rumen fermentation due to their antimicrobial prop-
erties and ability to be an alternative to antibiotics. 
In this review, the chemical properties of essential 
oils and their effects on rumen fermentation, ru-
minal bacteria and protozoa population are sum-
marized. Evaluating in researchs, it was concluded 
that essential oils can increase the number of some 
bacterial species and protozoa in the rumen and 
the total volatile fatty acids concentration, while 
decrease the methane production depending on the 
amount of ammonia nitrogen.

Keywords: Essential oils, rumen fermentation, 
ruminal bacteria, protozoa

* Trouw Nutrition TR Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara, kbilgecli@gmail.com
** Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Aksaray
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1. Giriş
Son yıllarda, rumen fermantasyonunu modifiye 

etmek, büyümeyi, yem tüketimini ve verimliliği art-
tırmak için ruminantlarda antibiyotikler, iyonoforlar, 
metan inhibitörleri gibi bir takım kimyasal yem katkı 
maddelerine alternatif olarak esansiyel yağlar gibi 
doğal katkı maddelerin kullanımı gündeme gelmiş-
tir. Esansiyel yağlar, bitkilerin damıtma işleminin 
çok yönlü ve temel yapı elemanları olan karbon, 
hidrojen, oksijen ve birkaç kimyasal bileşenden olu-
şan ikincil metabolitlerindendir (Mathe, 2009). 

Esansiyel yağların, tanninler, saponinler ve fla-
vonidleri de içeren bitkisel biyoaktif bileşenler ola-
rak metan emisyonu, yemden yararlanma etkinliği 
ve rumen fermantasyonu üzerindeki etkileri üzeri-
ne çalışmalar önem kazanmıştır (Patra ve Saxena, 
2009a). Esansiyel yağların, rumende gram-nega-
tif bakteriler üzerindeki toksik etkileri nedeniyle, 
ruminantlarda rumen fermantasyonunu manipüle 
ederek, yemden yararlanmayı ve besin madde kul-
lanımını iyileştirdiği yönünde bulgular mevcuttur 
(McIntosh ve ark., 2003; Calsamiglia ve ark., 2007). 
Esansiyel yağların, nişasta ve protein sindirimini 
yavaşlatarak nişasta bakımından zengin besleme-
lerde rumen asidozis riskini azalttığı, metan emis-
yonunu düşürebildiği ve azot atılımını azaltabildiği 
vurgulanmaktadır (McIntosh ve ark., 2003; Calsa-
miglia ve ark., 2007; Patra, 2011). Buna ek olarak 
esansiyel yağların hayvansal ürünlerde verimliliği 
arttırdığı ifade edilmektedir (Kung ve ark., 2008; 
Tassoul ve Shaver, 2009; Giannenas ve ark., 2011). 
Ancak, kullanılan esansiyel yağın türü ve miktarı ile 
rasyonun kompozisyonuna da bağlı olarak selüloz 
sindirimi ve fermantasyonu üzerine olumsuz etkileri 
olduğu da bildirilmiştir (Calsamiglia ve ark., 2007; 
Macheboeuf ve ark., 2008). Bu durum da kullanımla-
rını sınırlı hale getirmektedir (Barton, 2000). 

Bu derlemede, esansiyel yağların kimyasal özel-
likleri, ruminal bakteri ve protozoa popülasyonu ile 
rumen fermantasyonu üzerine olan etkileri ile ilgili 
yapılmış araştırmalara yer verilmiştir.

2. Esansiyel Yağların Kimyasal Özellikleri
Bitkilerden ekstraksiyon veya distilasyon yön-

temleri ile elde edilen esansiyel yağların yapısında; 
alkol, aldehit, ester, eter, ketonlar, fenoller ve çok 
sayıda küçük bileşene ayrılabilen terpenler bulun-
maktadır (Mathe, 2009). Esansiyel yağların terpe-
noidler dışında fenilpropanlar olarak adlandırılan iki 
kimyasal grubu mevcuttur. Terpenoidler farklı bit-
ki gruplarında bulunan ve uçucu yağ bileşimindeki 
en önemli metabolitlerdir. Bu bileşikler, 5 karbonlu 
(C5H8) temel yapısı ile karakterize edilmektedirler. 
Terpenoidler içinde çoğu bitkideki esansiyel yağla-
rın en önemlileri monoterpenoid ve seskiterpenoid 
ailelerine aittir (karvakrol, timol, terpinen-4-ol). 
Fenilpropanoidler; fenol halkasına bağlı 3 karbon-
lu zincire sahip aromatik bileşiklerdir. Bu bileşikler, 
terpenoid familyasına kıyasla daha az bulunan bir 
esansiyel yağ bileşeni olmalarına karşın bazı bit-
kilerde önemli miktarlarda bulunmaktadırlar (Cal-
samiglia ve ark., 2007). Mevalonik yol vasıtasıyla 
terpenler, şimik yol vasıtasıyla fenilprofenler şek-
linde sentezlenmektedirler (Gershenzon ve Crote-
au, 1991; Calsamiglia ve ark., 2007). Terpenoidler 
birçok bitki ve baharatta en çok bulunan biyoaktif 
bileşenlerdir (Gershenzon ve Croteau, 1991).

Esansiyel yağlar, çiçek, yaprak, ağaç kabuğu, 
meyve özleri, kökler, tohumlar ve saplar gibi bitki-
lerin farklı kısımlarında bulunmaktadırlar. Konsant-
rasyonları bitkinin büyüme aşamasına, sağlığına, 
ışık, sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlere bağlı 
olarak değişmektedir (Hart ve ark., 2008).

Esansiyel yağlarda fenolik yapının varlığı ve bu 
fenolik gruptaki hidroksil grubun konumu, esansiyel 
yağların antimikrobiyal gücünü etkileyen özellikler 
olarak açıklanmaktadır (Dorman ve Deans, 2000; 
Ultee ve ark., 2002). Örneğin, fenol grup içeren ori-
ganum yağının siklohekzan ihtiva eden nane yağın-
dan daha yüksek antibakteriyel etkiye sahip olduğu, 
bunun da fenolik halkanın antimikrobiyal aktivite-
sinden kaynaklandığı ifade edilmektedir (Ultee ve 
ark., 2002).
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3. Esansiyel Yağların Ruminal 
 Bakteri - Protozoa Popülasyonu 
 ve Rumen Fermantasyonu Üzerine Etkileri 
Ruminantların sindirim sistemindeki mikroorga-

nizmalar ve hayvan arasında gerçek bir simbiyotik 
yaşam vardır. Rumendeki mikroroganizmalardan 
dominant olanlar; bakteriler, protozoonlar ve ane-
orobik mantarlardır. Rumen sıvısındaki ortalama 
bakteri sayısı gr rumen içeriğinde 1010-1011 düze-
yini aşabilmektedir. Streptococcus bovis gibi gram 
(+) bakteriler de bazı durumlarda rumende nispe-
ten büyük miktarlara ulaşabilmektedirler. Proto-
zoonlar bakterilerden sayıca çok az olmalarına 
rağmen hemen hemen bakteriler kadar hacim işgal 
etmektedirler. Rumendeki mikroorganizma varlığı-
nın %48.61’ini bakteriler, %51.39’unu protozoon-
lar oluşturmaktadır (Lopez ve ark., 2003; Görgülü, 
2004).

3.1. Ruminal Bakteri Popülasyonu 
  Üzerine Etkileri 
Esansiyel yağların rumen bakterileri üzerindeki 

etkileri esansiyel yağın ve bakterilerin türüne göre 
değişmektedir (Patra ve Yu, 2015). Özellikle patojen 
bakterilerden Escherichia coli, Salmonella typhimu-
rium ve Staphilococcus auresus’a karşı son dere-
ce etkili oldukları vurgulanmıştır (Soković ve ark., 
2008). Yapılan çalışmalar esansiyel yağ karışımla-
rının rumende aminoasit deaminasyonunu önemli 
derecede azaltabilen bir etkiye sahip olmaları nede-
niyle, Clostridium sticklandii ve Peptosteptococcus 
anaerobius gibi yüksek oranda amonyak üreten bazı 
bakterileri inhibe ettiğini, Clostridium aminophilus 
gibi bazı bakteriler üzerinde ise  daha az etkili oldu-
ğunu göstermiştir (Wallace, 2004; Patra ve Saxena, 
2009b; McIntosh ve ark., 2003). Bu durumun yemin 
bileşimine bağlı olabileceği vurgulanmıştır. Düşük 
protein içeriğine sahip karma yemlere 100 mg/gün 
esansiyel yağ takviyesi yapıldığında koyunlarda 
yüksek oranda amonyak üreten bakteri sayısının 
%77 oranında azalmasına karşın yüksek protein-
li yem ile beslenen koyunlarda esansiyel yağ asidi 
ilavesinin bakteri sayısını etkilemediği öne sürül-

müştür (Wallace, 2004). 
Esansiyel yağ türünün yanı sıra kullanım miktar-

larıyla da ilişkili olarak, rumen mikroorganizmala-
rı üzerindeki etkilerinin farklı olduğu belirtilmiştir 
(Wallace ve ark., 2002). Düşük dozlardaki esansiyel 
yağların seçici olarak aşırı miktarda amonyak üre-
ten bakterileri inhibe edebildiği, ancak tüm mikro-
organizmalar üzerindeki etkilerinin anlaşılabilmesi 
için yüksek konsantrasyonlarda kullanılmaları ge-
rektiği öne sürülmüştür. Evans ve Martin (2000), 90 
mg L-1 timol’ün Selenomonas ruminantium’un bü-
yümesini baskıladığını, Streptococcus bovis’in bu 
miktardan etkilenmediğini, ancak 400 mg L-1’de tüm 
rumen mikroorganizmalarının inhibe olabileceklerini 
bildirmişledir. 

McIntosh ve ark. (2003), süt ineklerinde 100 
ppm’den daha düşük konsantrasyonlardaki esansi-
yel yağların, rumen bakterilerinin çoğunda büyüme-
yi durdurmasının yanı sıra, Streptococcus bovis’in 
direnç geliştirdiğini, esansiyel yağlara en duyarlı 
bakteri türlerinin Prevotella ruminicola, Clostridi-
um sticklandii ve Peptostreptococcus anaerobius 
olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırıcılar, 1000 mg/
gün esansiyel yağ katkısıyla bitki sekonder meta-
bolitlerine adaptasyon geliştiren P. ruminicola ve P. 
bryantii gibi bazı ruminal bakteri türlerinin rumen-
de oluşan H2 konsantrasyonuna bağlı olarak arttı-
ğı, ruminal protozoa aktivitesinin ise değişmediğini 
vurgulamışlardır. Koyunlarda 4 g/gün kekik yağının 
R. flavefaciens, R. albus ve F. Succinogenes miktar-
larını arttırırken, 7 g/gün kekik yağı ilavesi ile, R. 
flavefaciens miktarının daha yüksek olduğu bildiril-
miştir (Zhou ve ark., 2019). Araştırıcılar, bu sonuç-
ları, kekik yağının rumen mikrobiyal popülasyonunu 
daha az protozoalı ortama kaydırabileceği ile iliş-
kilendirmişlerdir. Sarımsak ve origanum yağlarının 
Clostridia miktarını azalttığı, tam aksine nane ya-
ğının ise arttırdığı, Filum bacteriodes ve Butyrivibrio 
türü bakterilerin sayısının ise her ikisi ile azaldığı 
ileri sürülmüştür  (Dorman ve Deans, 2000; Burt, 
2004). 

Gram-pozitif bakterilerin, koruyucu dış membra-
na sahip olan gram-negatif bakterilere göre esansi-
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yel yağlara daha duyarlı oldukları bildirilmiştir (Dor-
man ve Deans, 2000; Burt, 2004). Gram-negatif olan 
Prevotella popülasyonunun, origanum ve nane yağı 
ile artarken sarımsak yağından etkilenmediği, bü-
yük ölçüde gram-pozitif aerobik ve anaerobik bak-
terilerden oluşan Firmicutes filum’un origanum, sa-
rımsak ve nane yağı ile azaldığı ortaya konmuştur.   

Aynı zamanda, esansiyel yağların, selüloz sindi-
rimini etkilemeden amilolitik ve proteolitik bakteri-
ler tarafından kolayca parçalanabildiği, substratla-
rın kolonizasyonunu ve/veya sindirimini baskılaya-
bildiği belirtilmiştir (Wallace ve ark., 2002). Bununla 
birlikte esansiyel yağların enzim aktivitelerini de 
etkileyebildiği, karanfil ve rezene ekstraktları ile 
karboksimetil-selülaz ve ksilanaz aktivitelerinde 
görülen azalmanın iki bitki ekstraktında bulunan 
yüksek esansiyel yağ asidi konsantrasyonundan 
kaynaklanabileceği vurgulanmıştır (Patra ve Saxe-
na, 2010).

3.2. Ruminal Protozoa Popülasyonu 
 Üzerine Etkileri
Rumen protozoonlarının tamamı, nişasta benzeri 

karbonhidratları bünyelerinde depolayarak, subst-
rat miktarını azaltarak ve bakteri çoğalma hızını 
kontrol altında tutarak rumen ortamının stabili-
zasyonunu sağlamaktadırlar. Rumende protozoon-
ların varlığında TUYA miktarı artmakta, dolayısıyla 
sağlanan enerji daha yüksek olmaktadır (Görgülü, 
2004).

Esansiyel yağların rumen protozoonları üze-
rindeki etkileri ile ilgili raporlar oldukça karışıktır. 
McIntosh ve ark. (2003) 1 g/gün esansiyel yağ karışı-
mının süt sığırlarında rumen siliat protozoa sayısını 
ve bakteriolitik aktivitelerini etkilemediğini sapta-
mışlardır. Benzer şekilde Newbold ve ark., (2004) ve 
Benchaar ve ark. (2007a), koyunlarda ve süt sığırla-
rında sırası ile 110 mg ve 750 mg/gün esansiyel yağ 
karşımı ile yapılan beslemeden ruminal protozoa 
sayılarının etkilenmediğini belirtmişlerdir. Süt sığır-
larına 0.5 g tarçın (Fraser ve ark., 2007) ve rezene 
(Patra ve Saxena, 2010) ekstraktı ilavesinin, siliat 
protozoa üzerinde etkisinin olmadığı saptanmıştır. 

Diğer taraftan Ando ve ark. (2003), kastre edilmiş 
Holstein boğalara 200 g/gün (30 g/KM) düzeyinde 
verilen nane yağının protozoa sayısının yanında En-
todinum, Isotrica ve Diplodium sayılarını da azalttı-
ğını belirtmiş ve bu durumu esansiyel yağ miktarı ile 
ilişkilendirmişlerdir. Bunun yanında karanfil özünün 
toplam protozoa ile küçük Entodiniomorph ve Ho-
lotrich sayılarını azaltırken büyük Entodiniomorph 
protozoa sayılarını etkilemediği açıklanmıştır (Pat-
ra ve Saxena, 2010). Ancak Cardozo ve ark. (2006) 
etçi düve yemlerine ilave edilen 180 mg/gün tarçın 
(cinnamaldehit) ve 90 mg/gün karanfil (eugenol) 
ekstraktları karışımının Holotrich protozoa sayısını 
arttırırken Entodiniomorph protozoonları etkileme-
diğini, Cardozo ve ark. (2006), 2 g/gün anason yağı 
verilen düvelerde her iki protozoa türünde azalma 
gözlendiğini vurgulamışlardır.

3.3. Rumen Fermantasyonu Üzerine Etkileri
Antimikrobiyal antibakteriyal, antifungal ve an-

tioksidan özelliklerinden dolayı esansiyel yağların 
kullanımıyla karma yem fermentabilitesinin azal-
tılması ve rumen fermantasyonunun manipüle edi-
lebilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir (Cardozo 
ve ark., 2004; Wallace, 2004). 

Rumen pH’sı: Esansiyel yağların etkinliğinin 
doğrudan rumen pH’sına bağlı olabileceği, bazı saf 
esansiyel yağların  düşük pH seviyesinde rumen 
uçucu yağ asitleri üzerinde belirgin etkileri olduğu 
ifade edilmiştir (Cardozo ve ark., 2005). Bu durum, 
esansiyel yağ moleküllerinin ayrışma ve ayrışmama 
durumlarının rumen pH’sına bağlı olduğu şeklin-
de açıklanmıştır. Benzer şekilde Spanghero ve ark. 
(2008), esansiyel yağ karışımlarının fermantasyon 
son ürünlerini değiştirdiğini, özellikle düşük pH se-
viyesinde asetat, propiyonat ve asetat/propiyonat 
oranını azalttığını saptamışlardır. Rumen pH’sının, 
kullanılan esansiyel yağ türü ve miktarından etki-
lenmediğine dair araştırma bulgularına rastlanma-
sının yanı sıra (Benchaar ve ark., 2007b; Gorgulu ve 
ark., 2010), bazı in vitro denemelerde arttırdığı da 
gözlenmektedir (Macheboeuf ve ark., 2008). Günal 
ve ark. (2017), 250-500 ml/L karanfil yağı kullanımı 
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ile pH seviyesindeki düşüşü, propiyonat ve bütirat 
üretimindeki artışla, anason yağının ana bileşeni 
anetol (500 mg/L) kullanımı ile pH seviyesindeki 
yükselişi, TUYA’ndeki azalmayla ilişkilendirmişler-
dir.

Uçucu yağ asitleri: Rumen mikroorganizmala-
rının esansiyel yağ bileşimlerine 6. günden sonra 
adapte olmaları ile bağlantılı olarak,  mikrobiyal 
fermantasyon üzerine kısa süreli etkili oldukları ileri 
sürülmüştür (Cardozo ve ark., 2004). Evans ve Mar-
tin (2000), 400 mg/L timol kullanımı ile 24 saatlik in 
vitro inkübasyonlarda asetat ve propiyonatın molar 
oranlarının değiştiğini bildirmektedirler. Bazı araş-
tırmalarda zamana bağlı olmaksızın rumende TUYA 
konsantrasyonları esansiyel yağ asitlerinden çok az 
etkilenmiş (Chaves ve ark., 2008a; Malecky ve ark., 
2009; Patra ve Saxena, 2010) veya azalmış (Mache-
boeuf ve ark., 2008; Kumar ve ark., 2009), bu durum 
özellikle esansiyel yağların yüksek konsantrasyon-
da kullanımı durumunda gerçekleşmiştir. Bazı ça-
lışmalar 0.2 g/KM tarçın ekstraktı (cinnamaldehit) 
ve 0.25 g/KM kekik özütünden elde edilen esansiyel 
yağ kullanımının (Chaves ve ark., 2008b),  rumen-
de TUYA konsantrasyonunu arttırdığını göstermiş-
tir (Wang ve ark., 2009). Castillejos ve ark., (2005) 
yaptıkları in vitro çalışmada 1.5 mg/L esansiyel 
yağ karışımının azot metabolizmasını etkilemeden 
TUYA miktarını artırdığını belirtmişlerdir. Esansiyel 
yağların TUYA üzerindeki bu etkilerinin, ruminantla-
ra uygulanan besleme yöntemine bağlı olabileceği 
şeklinde açıklanmaktadır. TUYA konsantrasyonları 
yonca silajına dayalı besleme yapılan süt sığırla-
rında etkilenmezken, 0.75 g esansiyel yağ karışımı 
ve mısır silajı ile beslenen süt sığırlarında azaldığı 
saptanmıştır (Benchaar ve ark., 2007a). Asetat/pro-
piyonat oranları artmış (Benchaar ve ark., 2007b; 
Macheboeuf ve ark., 2008; Agarwal ve ark., 2009) 
veya değişmemiştir (Wang ve ark., 2009, Kumar ve 
ark., 2009). Özellikle metanojenlerin hedef alınarak 
rumende metan üretiminin inhibe edilmesi genellik-
le asetat/propiyonat oranında bir azalma ile ilişki-
lendirilmiştir. 

Amonyak konsantrasyonu: Esansiyel yağ ilave-

li denemelerde rumende karma yeme ait ham pro-
teinin mikrobiyal parçalanması kontrol edildiğinde 
azot kullanım etkinliğinin iyileştiği ve azot kayıpla-
rının belirgin olarak azaldığı belirtilmektedir. Bunun 
da, rumende parçalanabilirliği düşük ham protein 
kaynaklarının kullanımıyla ya da rumen mikrobiyal 
aktivitesinin esansiyel yağlarla modifiye edilme-
siyle mümkün olduğu vurgulanmaktadır. Esansiyel 
yağlar, metan ya da amonyak azotu üretim mikta-
rını düşürerek besin madde kullanım etkinliğini iyi-
leştirmektedir (Cardozo ve ark., 2004; Calsamiglia 
ve ark.,2007).  

Esansiyel yağların rumende aşırı amonyak üreten 
bakterileri inhibe ettiğinden, zaman zaman amon-
yak konsantrasyonunu azalttığı, rumendeki toplam 
bakteri popülasyonunun sadece %1’ini oluşturan ve 
yüksek oranda amonyak üreten bakterilerin yüksek 
deaminasyon aktivitesine sahip oldukları bildiril-
miştir (Wallace, 2004). Bu durum, rumende protein 
kullanım etkinliğini arttırarak rumendeki amonyağın 
düşürebileceği şeklinde ifade edilmiştir (Wallace ve 
ark., 2002). Newbold ve ark. (2004), in vitro bakte-
riyel deaminatif aktivitelerde %25 azalma olduğunu 
bildirmişlerdir. İn vitro amonyak konsantrasyonları 
30 ve 300 mg/L kekik yağı ile 0.3-300 mg/L tarçın 
yağı (pH 7.0; Cardozo ve ark., 2005) ve 3000 mg tar-
çın ekstraktı ile azalmıştır (Busquet ve ark., 2006). 
Yeme 7.5 mg/kg KM tarçın (%59 sinamaldehit) ek-
lenmesi yemlemeden sonraki 8 saatlik sürede or-
talama peptid N konsantrasyonunda %26.2’lik bir 
artış, ortalama amino asit N konsantrasyonunda 
ise % 12.5’lik bir azalma göstermiştir. Söz konusu 
bulgular, tarçın ektraktının proteolizisi uyardığına 
ya da peptidolizisi inhibe ettiğine bağlanmaktadır 
(Cardozo ve ark., 2004). Yapılan uygulamalarda 50 
mg/L’ye kadar limon özü ve timol ile 500 mg/L’ye 
kadar vanilin ve eugenol rumendeki amonyak kon-
santrasyonunu etkilemezken, 5 mg/L gayakol 
amonyak konsantrasyonunu azaltmıştır (Castillejos 
ve ark., 2006). Dolayısıyla, belirli bir esansiyel yağın 
doz optimizasyonunun yapılması gerektiği, bu etki-
lerin yemlerde kullanılan protein kaynaklarına da 
bağlı olabileceği vurgulanmaktadır. 
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Metan üretimi: Rumende, çözünebilir ve ya-
pısal kabonhidratların anaerobik fermantasyonu 
sırasında mikroorganizmalar tarafından üretilen 
metan, ruminantlarda enerji kaybına neden olmak-
tadır. Metan üretimiyle enerji kaybını azaltmak için 
hidrojenin bakteriyel transferiyle propiyonat ya da 
bütiratta artış olması istenmekte,  propiyonik asit 
miktarındaki artış, rumende üretilen metan mikta-
rında % 4-31 arasında azalma sağlayabilmektedir 
(Calsamiglia, ve ark., 2007). Evans ve Martin (2000), 
in vitro koşullarda kekik ve origanum bitkilerinden 
elde edilen esansiyel yağların ana bileşeni olan ti-
molün (0.4 g/L) güçlü bir metan inhibitörü olduğunu, 
Macheboeuf ve ark. (2008), 6 mM kullanılan kekik 
otundaki timolün metanı %99 oranında baskıladı-
ğını bildirmişlerdir. Metandaki bu düşüşün nedeni, 
timol dozuna paralel olarak rumen pH’sının artma-
sı ve rumendeki asit ortamının kaynağını oluşturan 
uçucu yağ asitlerinin azalması şeklinde açıklan-
mıştır. TUYA’ndeki düşüş ise timol’ün, metanojenik 
bakterilerin de içinde bulunduğu rumen mikroor-
ganizmalarının etkinliğini düşürmesiyle ilişkilendi-
rilmiştir. Benzer şekilde, Dorman ve Deans (2000), 
0.25, 0.50 ve 1.0 g/L origanum, sarımsak ve nane 
yağının, metanojen bakteri miktarını baskılayarak 
metan üretimini azalttığını ileri sürmüşlerdir. Ardıç 
meyvesinden elde edilen 20 mg/L anetol esansiyel 
yağının, tarçın yağının (Chaves ve ark., 2008b) ve 
nane yağının (Tatsouka ve ark., 2008; Agarwal ve 
ark., 2009) metanogenez üzerindeki inhibisyon etki-
lerinin son derece güçlü olduğu açıklanmıştır. Tarçın 
yağının aktif bileşeni olan cinnamaldehit 5 mM’de 
metan üretiminin %94 oranında azalmasına neden 
olmuştur (Macheboeuf ve ark., 2008). Diğer taraftan, 
rezene tohumlarının metanol ve etanol ekstraktla-
rının in vitro metan üretimini inhibe ettiği, bu etkinin 
rezene tohumlarında bulunan tanenlerle ilişkili ola-
bileceği ifade edilmiştir. Tanenlerin, protozoal büyü-
meyi baskılaması suretiyle metanogenezi doğrudan 
engelleyebilmesinin yanı sıra, metanol ve etanolün 
bileşimlerindeki organosülfür bileşikleri ile flavono-
idlerin metanojenleri inhibe etmelerindeki rolleri-
nin baskın olduğu vurgulanmıştır (Patra ve Saxena, 

2010). Okaliptüs yağının 1.66 mM’de %58 (Kumar ve 
ark., 2009), 2 mM’de %90.3 (Sallam ve ark., 2009) ve 
0.33 g α-siklodekstrin-okaliptüs yağı kompleksinin 
%70 (Tatsouka ve ark., 2008), 20 mg/L konsantras-
yonda ise %29 (Chaves ve ark., 2008b) oranında me-
tan üretimini baskıladığı bildirilmiştir. Wang ve ark. 
(2009), koyun yemlerine 0.25 g/gün kekik ilavesi ile, 
kekiğin ana bileşenlerinden olan karvakrolün anti-
mikrobiyal özelliğine bağlı olarak metan seviyesini 
düşürdüğünü ileri sürmüşlerdir. Sarımsak yağının 
protozoa sayısını azaltması ile bağlantılı olarak 
in vitro metan üretimini azalttığı (Busquet ve ark., 
2005; 2006; Patra ve ark., 2010) ve deaminasyonu 
inhibe ettiği (Cardozo ve ark., 2004) kaydedilmiştir. 
Patra ve ark. (2010), in vitro rumen ortamında 0.5 
ml/30 ml karanfil yağının, rumen fermantasyonu 
üzerinde herhangi bir negatif etki yaratmaksızın ha-
cim bazında metan gazını %85.6 oranında azalttığı-
nı bildirmişlerdir. Karanfil yağının gram pozitif/gram 
negatif bakterilere karşı etkili olduğu bilinen ve fe-
nolik bir bileşik olan eugenolü %85 oranında ihtiva 
etmesine bağlı olarak da metanogenezisi engelledi-
ği belirtilmiştir. Öte yandan, beyaz kekik yağının, ru-
mende H+ birikimine neden olan mikroorganizmaları 
inhibe etmesi ile, metan üretimi için yeterli miktarda 
H+ bulunmamasına bağlı olarak metanogenezisi ön-
lediği ileri sürülmüştür (Günal ve ark., 2017).

4. Sonuç
Genel olarak yapılan çalışmalara bakıldığında 

esansiyel yağ kullanımının siliat protozoonların 
sayısı ve aktiviteleri üzerinde belirgin bir etkileri 
bulunmamaktadır. Bazı uçucu yağların rumen uçu-
cu yağ asitlerinin konsantrasyonlarında değişiklik 
yaptığı, amino asit deaminasyon hızını, amonyak 
üretim hızını, yüksek oranda amonyak üreten bak-
terilerin sayısını azalttığı, bu nedenle, belirli mik-
robiyal türlerin düzenlenmesi için kullanılabileceği 
söylenebilir.   Esansiyel yağların rumen fermantas-
yonu üzerine etkileri,  hızla metabolize olarak daha 
aktif forma dönüşmeleri ve rumen mikroorganizma-
larına adaptasyonu ile açıklanabilir. Sonuç olarak, 
antimikrobiyal aktiviteye sahip esansiyel yağların 
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kullanımıyla rumen mikrobiyal aktivitesi ile karma 
yem fermentabilitesinin azaltılması, rumen ferman-
tasyonunun manipüle edilmesi mümkündür. Aro-
matik bitkilerin ve bunlardan elde edilen esansiyel 
yağların çeşidi, kullanım miktarları ve ruminal etki 
mekanizmalarının daha net ortaya konması bakı-
mından araştırmalara gereksinim vardır.
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HAYVAN BESLEMEDE YENİDEN 
YÜKSELEN ÇAVDAR
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ÖZET
Çavdar kökeni Anadolu olan fakir topraklarda iyi 

yetişen bir serin iklim tahılıdır. Kışa dayanıklıdır, ilk-
baharda diğer örtü bitkilerinden daha hızlı büyür, iyi 
bir yabani ot bastırıcıdır ve hastalıklara dirençlidir. 
Özellikle azotu etkili bir şekilde kullanır. Nispeten 
ucuzdur ve ekimi kolaydır. Baklagillerle karışımlar-
da iyi çalışır. Kaba yem olarak otlatılarak veya ha-
sat edilerek kuru ot, silaj ve saman olarak kullanı-
labilir. Taneleri ekmek yapımında, biyogaz ve etanol 
üretiminde kullanılır. 

Dünyada çavdar ekili alanlar son 20 yılda yak-
laşık % 60 oranında daralmıştır. Bununla birlikte 
dekara tane veriminde %50’ye yakın artış olmuştur. 
Dünya çavdar üretiminin önemli bir kısmı, neredey-
se %85’i Avrupa’da yapılmaktadır. 

Gerek melezleme çalışmaları ile olumsuzlukla-
rının azaltılması, gerekse son yıllarda içerdiği bazı 
antibesinsel maddelerin sağlık üzerine olumlu et-
kileri konusunda çalışmaların artması çavdara olan 
ilgiyi de artırmıştır. Bunda toprakların verimsizleş-
mesi ve çavdarın bunu tolere edebilmesinin de etkili 
olduğu düşünülmektedir. 

Bu derlemede insan ve hayvan beslemede değer 
taşıyan çavdarın kökeni, kullanım alanları, olumlu 
ve olumsuz özellikleri değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Çavdar, hayvan besleme, di-
yet lifi, arabinoksilan, sağlık

RYE WITH REGAINED VALUE 
IN ANIMAL NUTRITION

ABSTRACT
Rye grows well in poor soils originating from 

Anatolia. It is a cool climate grain. It is winter har-
dy, grows faster in spring than other cover crops, 
a good weed suppressant, resistant to diseases. It 
uses nitrogen effectively. It is relatively inexpensive 
and easy to cultivate. It is more efficient in mixtures 
with legumes. It can be used as hay, silage, and 
straw by grazing or harvesting. Its grains are used 
in bread making, biogas, and ethanol production.

Rye cultivated areas in the world have decreased 
by approximately 60% in the last 20 years. How-
ever, there was an increase of nearly 50% in grain 
yield per decare. Almost 85% of the world’s rye pro-
duction is made in Europe. 

The interest in rye has increased in recent years 
increase the number of studies on the positive im-
pact of some antinutritional substances on health. 
It is thought that this is because the soils become 
infertile and that the rye can tolerate this. 

In this review, the origin, usage areas, beneficial 
and negative properties of rye which gains value 
again in human and animal nutrition, are discussed.

Key-words: Rye, animal nutrition, dietary fiber, 
arabinoxylan, health
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GİRİŞ
Dünya’da tahıllar tüm ekilebilir alanların %40’ını 

kaplar, tüketilen gıda enerjisinin %50’sinden fazla-
sını ve tüketilen proteinin %50’sini oluşturur. Tüm 
tahıllar iyi birer enerji kaynağı olarak kabul edilir. 
Ayrıca protein, karbonhidrat, yağ, fosfolipit, vita-
min, mineral gibi çok sayıda besin maddesi içerir 
(Biel ve ark, 2020). 

Çavdar, yüksek verimi, mantar hastalıklarına ve 
düşük sıcaklık ile kuraklık gibi kötü hava koşulları-
na karşı iyi direnci ve toprakta düzensiz pH’a karşı 
yüksek toleransı ile karakterizedir. Uzun yıllardır, 
mısır, buğday ve tritikale daha çok tercih edildiği 
için ekimi azalmıştır (El- Wahab ve ark, 2020). Tahıl-
ların en sert olanıdır, sonbaharda diğer örtü bitkile-
rinden daha geç ekilmesine rağmen önemli miktarda 
kuru madde verir. Tarımı ucuz ve kolay olan çavdar, 
verimsiz, kumlu, asitli topraklarda veya iyi hazır-
lanmamış topraklarda diğer tüm örtü bitkilerinden 
daha iyi performans gösterir. Buğdaydan daha uzun 
ve daha hızlı büyüyen çavdar, rüzgâr siperi görevi 
görebilir ve karı hapsedebilir veya kış boyunca nemi 
tutabilir. Birçok yüksek değerli ve agronomik ürünle 
birlikte kolayca ekilir ve ilkbaharda hızla büyümeye 
devam eder (Clark, 2007; Miedaner ve Laidig, 2019).

TANIMI, KÖKENİ ve ISLAHI
Çavdar (Secale cereal L.), çayır familyasından 

(Poaceae) Triticeae takımına aittir ve evrimsel ola-
rak arpa (Hordeum vulgare L.) ve buğday (Triticum 
aestivum L.) ile akrabadır. Türkiye, çok yıllık çavda-
rın primer merkezi olup çavdarın coğrafi kökeninin 
Ağrı Dağı ve Van Gölü çevresi olduğu kabul edilmek-
tedir (Schlegel, 2014; Miedaner ve Laidig, 2019).

Hibrit çavdar üretimi 1970’lerin başında Alman-
ya’daki Hohenheim Üniversitesi’nde başlamış, ilk üç 
hibrit çeşit, 1985 yılında piyasaya sürülmüştür. Son 
yıllarda çavdar arazilerinin % 70-80’i hibrit çeşitler-
den oluşmaktadır (Laidig ve ark, 2017). 

Islah programları çavdarın kullanım alanlarına 
göre sürdürülmektedir. Tane verimi veya kuru mad-
de verimi en yüksek önceliğe sahiptir. Hastalıklarla 
ilgili olarak, yaprak pası ve ergot direnci önemlidir. 

Ergot sadece beslenme için değil, etanol üretimi için 
de çok önemlidir. Çünkü kalan damıtma posası pro-
tein açısından zengin bir yem olarak kullanılır. Göv-
de pası ve Fusarium baş yanıklığına karşı dirençler 
geliştirme aşamasındadır. Alfa-amilaz aktivitesi, ni-
şasta ve pentozan içerikleri, ekmek kalitesinin ana 
belirleyicileridir. Fırıncılık için viskozite, çözünür ve 
toplam pentozan içeriklerinin yüksek olması iste-
nirken, besleme ve damıtma için düşük olması gere-
kir. Etanol üretimi için, ham protein içeriğinin düşük 
olması gerekir çünkü protein etanol geri kazanımını 
olumsuz etkiler. Hayvan besleme ve etanol üretimi 
için nişasta içeriği çok önemlidir ve %55’in altında 
olmamalıdır (Miedaner ve Laidig, 2019).

DÜNYA ÇAVDAR ÜRETİMİ
Çavdar en çok Kuzeydoğu Avrupa’da yetiştiril-

mektedir (FAO, 2021) (Çizelge 1). Türkiye’de Niğde, 
Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Konya önemli çavdar 
üreticisi illerdir.

Çizelge 1. Dünya genelinde 2019’da çavdar üreten 
ilk 9 ülke (FAO, 2021)

Ülke
Üretim
(ton)

Ekili alan
(ha)

Tane 
verimi
(t/ha)

Almanya 3237600 636300 5.09

Polanya 2415640 903800 2.67

Rusya 1428421 823931 1.73

Danimarka 883510 146600 6.03

Belarus 755547 318642 2.37

Çin 511363 132341 3.86

Ukrayna 334680 115400 2.90

Kanada 333400 102600 3.25

Türkiye 310000 112027 2.77

Dünya 12801441 4213392 3.04
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KULLANIM ALANLARI

İnsan Gıdası ve Ekmek Yapımı
Son yıllarda diyet ve refah arasındaki ilişkinin 

daha iyi anlaşılması ile tüketicinin çavdara olan ilgi-
si yeniden artmıştır. Tahıl endüstrisi de yeni çavdar 
ürünleri geliştirmektedir. Genellikle harman sırasın-
da meydana gelen kabuk soyma işleminden sonra 
çavdar; tam tahıl, kesilmiş tahıl, ezme tahıl, malt-
laştırılmış ve ezilmiş tahıl, pişirilmiş tahıl, malt-
laştırılmış tane, tam tahıllı un, elenmiş un, kepek, 
flake, dört tahıllı flake, kızartılmış flake, kahvaltılık 
gevrek veya ekşi mayalı ekmek gibi farklı hazırlama 
şekilleriyle tüketilmektedir. Bilinen ekmek türleri, 
normal ekmek, kıtır ekmek, ince kıtır ekmek, rulo-
lar, çörekler ve buğday içeren ekmekler gibidir. Son 
zamanlarda çavdarlı, lapa, meyveli hamur işleri, 
makarna, atıştırmalıklar ve kıtır ekmekli sandviçler 
gibi yeni ürünler piyasaya sürülmüştür. Dünyanın en 
sağlıklı gıdaları içinde, FDA tarafından çavdar en iyi 
gıdalar arasında gösterilmektedir (Schlegel, 2014). 

Yabani Ot Bastırıcı 
Çavdar ayrıca birçok yabani otu doğal bir herbisit 

olarak bastırır ve bazı yabani otların çimlenmesini 
engeller. Çavdar kalıntısı arazinin %90›ından fazla-
sını kapladığında yabani ot yoğunluğu %78-99 azal-
maktadır. Çavdarın tüylü fiğ gibi yıllık bir baklagil ile 
ekimi yapılarak yabani ot bastırma etkisi artırılabilir 
(Clark, 2007). 

Besin Yakalama Mahsulü 
Yakalama mahsulü, iki ana mahsul arasında ye-

tiştirilen kısa süreli bir mahsuldür. Yakalama mah-
sulü genellikle herhangi bir ekstra besin uygulama-
sı olmadan yetiştirilir ve ana mahsullere uygulanan 
besin kalıntılarıyla beslenmesi beklenir. Yakalama 
mahsulü olarak çavdar ekildiğinde, yabani ot oranı 
önemli ölçüde düşmektedir (Schlegel, 2014). Çav-
dar, kullanılmayan toprak azotunu emmek için en iyi 
serin mevsim tahıl örtüsüdür. Kazık kökü yoktur, an-
cak çavdarın hızlı büyüyen, lifli kök sistemi, ilkbaha-
ra kadar 45 kg azotu tutabilir. Mısırdan sonra ekilen 
çavdarın kalıntı azotun %60-100’ünü tutabildiği be-
lirlenmiştir. Toprak yüzeyindeki potasyum oranını, 
alt kısmından yukarı çekerek arttırır (Clark, 2007).

Bölge Yıl Alan, ha Üretim, ton Verim, kg/da

Dünya

2000 9830647 20107762 205

2010 5021434 11916087 237

2019 4213392 12801441 304

Avrupa

2000 8575649 18110890 211

2010 4266637 10272838 241

2019 3516417 11058570 314

Türkiye

2000 147000 260000 177

2010 141000 365560 259

2019 112164 310000 276

Çizelge 2. Son 30 yılda Dünya, Avrupa ve 
Türkiye’de çavdar üretimi (FAO, 2021)

Çizelge 2’de 30 yılda Dün-
ya, Avrupa ve Türkiye’deki 
çavdar ekili alanlar, üretim 
ve tane verimi görülmektedir. 
Ekilen alanlar daralmasına 
rağmen birim alanda tane 
verimi artmıştır. Türkiye’de 
2010 yılında 141 bin ha olan 
ekim alanının 2019 yılında 
112 bin ha’a, üretimin ise 
365 bin tondan 310 bin tona 
düştüğü görülmektedir. Bah-
si geçen 10 yılda çavdar ekili 
alanlarda % 20 azalma ol-
muştur. Buna rağmen, ülke-
mizde de birim alandan elde 
edilen tane verimi artmıştır 
(FAO, 2021).
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Hayvan Besleme

Kaba yem olarak çavdar
Amerika Birleşik Devletleri’nde çavdar öncelik-

le yem olarak yetiştirilir. Yeşil ot, mera, haylaj veya 
kuru ot şeklinde kullanılır ve tek başına veya bazen 
yonca veya ryegrass ile karıştırılarak kullanılır. Di-
ğer kaba yemlere göre daha düşük lezzetli olma-
sına rağmen, buğdaydan daha düşük sıcaklıklarda 
iyi yetişmesi ve daha erken olgunlaşması nedeniyle 
avantajlıdır. Kaba yem olarak çavdarla beslenen süt 
ineklerinde süt aroması etkilenebilir. İlkbahar ve yaz 
aylarında yeşil yem ve kuru ot için kullanılan yemlik 
çavdar çeşitleri kalın sap ve yapraklara sahip olup 
hızlı büyür. Biçildikten sonra tekrar büyüyebilirler ve 
otları çok besleyicidir. Samanları incedir ve kabalaş-
maz (Schlegel, 2014). 

Çavdar, sonbaharın sonlarında ve ilkbaharın baş-
larında otlatma mevsimini uzatabilir. Birçok alanda 
ilkbaharda yeniden büyümesi çok az etkilenecek şe-
kilde, sonbahar otlatmasına veya biçmeye uygundur 
(Clark, 2007). Amerika’da son zamanlarda çavdarın 
sonbahar başından kışa kadar kaba yem olarak üre-
timine ağırlık verilmiştir. Islah çalışmalarında ham 
protein, kuru madde, nötral deterjan lif, asit deter-
jan lif ve in vitro kuru madde sindirilebilirliği gibi 
kaba yem kalite özellikleri üzerinde durulmaktadır 
(Schlegel, 2014). 

Çavdar toprağın çok az işlendiği ve işlenmediği 
sistemlerde mükemmel bir kalıntı ürün kaynağıdır. 
Kuzeydoğu Amerika’da çavdar samanı olarak, dekar 
başına 1100 kg’a kadar kuru madde sağlar. Lahana-
nın üzerine ekildiği zaman ona zarar vermeden faz-
ladan 600 kg/da kuru madde sağladığı görülmüştür 
(Clark, 2007). 

Ülkemizde 8 çavdar genotipi ile yürütülen bir 
çalışmada bitki boyları 145.7-168.0 cm, tane veri-
mi 294.0-383.2 kg/da, biyolojik verim 1307.7-1487.4 
kg/da, ham protein oranı (HP) %7.33-10.63 arasında 
bildirilmiştir (Karataş ve ark, 2020). 

Olgun çavdar çok lezzetli değildir ve düşük kali-
teli bir kaba yem sağlar. Bununla birlikte, gebeleme 
(başaklanmanın hemen öncesi) döneminde yüksek 

kaliteli kuru ot veya balya yapılır. Bu dönemde kuru 
madde (KM) verimi düşük olabilir. Nitekim Coşkun 
ve ark (2014a)’nın çalışmasında KM verimi gebe-
leme döneminde 7.2, hamur aşamasında ise 18.0 
t/ha olarak bulunmuştur. Kaliteli silaj elde etmek 
için hem gebeleme hem de hamur aşamalarında ha-
sat edilebileceği, ancak yüksek KM retensiyonuna 
sahip iyi fermente edilmiş silaj yapımı için hasatın 
hamur aşamasına kadar ertelenmesinin daha umut 
verici olduğu bildirilmiştir (Keleş ve ark, 2014). Ge-
beleme dönemindeki HP verimi hamur olum döne-
minden %10 daha düşük bulunmuştur (Coşkun ve 
ark, 2014b). Çavdarın yeşil yem veya silajlık olarak 
gebeleme döneminde biçilmesi ile yumuşak hamur 
aşamasında biçilen arpaya benzer besleme nitelik-
lerine sahip olduğu gösterilmiştir. Hasat gecikirse lif 
seviyeleri artarken, lezzet ve tüketim azalır. Özel-
likle sıcak ve yağışlı yıllarda mahsulün çok olgun-
laşmasına izin verilirse, tohumda ergot oluşabilir 
(Çeri ve Acar, 2019).

Çavdar genellikle mart ayında ekilmekte, Hazi-
ran-Ağustos aylarında da hasat edilmektedir. Ülke-
mizde çavdar, genellikle tane olarak yem sanayinde 
kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda değişen 
beslenme alışkanlıkları neticesinde insan beslen-
mesinde de kullanımı artmaya başlamıştır. Yeşil ot 
olarak kullanımı sınırlıdır. Geççi çavdar çeşitleri kuru 
madde verimini artırabilir, çünkü uzun süren yetiş-
me mevsimi yüksek sıcaklıklarından etkilenebilir. 
Geççi çeşitler, Mayıs ayı ortalarında sıcaklıklardan 
etkilenmeden biçilerek hayvan yemi olarak kullanı-
labilir, yerine mısır ekilebilir (Çeri ve Acar, 2019). 

Tane yem olarak çavdar
Çavdar ve diğer tahılların besin madde içerikleri 

Çizelge 3’de verilmiştir (INRAE, 2021). 
Çavdar, yulaf veya arpadan daha yüksek ve mısı-

rın %85-90›ı kadar bir yem değerine sahip olmasına 
rağmen, yüksek çözünür lif içeriği onu tek mideliler-
den ziyade geviş getiren hayvanlar için daha uygun 
bir yem haline getirir. Konsantre yeme %30’a kadar 
katıldığında çiftlik hayvanları için lezzetli bir yem-
dir. Sindirim bozukluklarına neden olabileceğinden 
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genç hayvanlara verilmesi uygun değildir (Schlegel, 
2014). Rusche ve ark (2020) besi sığırı rasyonların-
da kuru maddede % 0, 20, 40, 60 oranlarında hibrit 
çavdar kullanarak bir çalışma yürütmüşlerdir. Yüzde 
60 çavdar KM tüketimi, ağırlık kazancı, yemden ya-
rarlanma, karkas ağırlığını olumsuz etkilemiştir. Fa-
kat %20 veya %40 oranında verildiğinde bu olumsuz 
etkiler görülmemiştir. 

Çavdarın kanatlı yemlerinde kullanımının, yük-
sek düzeyde nişasta olmayan polisakkarit (NSP) 
içeriği nedeniyle kanatlı performansını bozduğu bil-
dirilmektedir. Monogastrik hayvanların bu NSP’leri 
sindirme kapasitesinin sınırlı olması, sindirim içeriği 
viskozitesinin artmasına, besin sindirilebilirliğinin 
azalmasına, geçiş hızının yavaşlamasına, ıslak ve 
yapışkan dışkı oluşumunun artmasına neden olur 
(Yan ve ark, 2017; Van Krimpen ve ark, 2017). Bu 
nedenle kanatlı yemlerinde çavdarın kullanımı sı-
nırlıdır. Bununla birlikte, son zamanlarda geliştiri-
len yeni hibrit çavdar türleri, yalnızca artan verim 
potansiyeli, mantar ve zararlılara karşı direnç ve 
düşük üretim maliyetleri ile karakterize edilmekle 
kalmamakta aynı zamanda bu çeşitlerde antibe-
sinsel maddelerin içeriği de azaltılmıştır (Beders-

ka-Łojewska ve ark, 2017). 
Van Krimpen ve ark (2017) yemlerine %5 veya 

%10 çavdar eklenen (14-28 gün) etlik piliçlerin per-
formans ve altlık kalitesinin düştüğünü, ancak piliç-
lerin jejunum villus yüksekliğinin ve kript derinliği-
nin arttığını tespit etmiştir. Piliç yemlerine yüksek 
düzeyde (%37) çavdar girilmesi de bağırsak visko-
zitesini artırmakta, bağırsak akışını hızlandırmakta, 
mikrobiyota bileşimini ve kemik mineralizasyonunu 
olumsuz etkilemektedir (Tellez ve ark, 2015).

NSP’lerin zararlı etkilerini azaltmak için yeme 
ksilanaz enzimi eklenmektedir (Kiarie ve ark, 2014). 
Ksilanazın kanatlı yemlerine dahil edilmesiyle ge-
nel performans özelliklerinin iyileştiği gösterilmiş-
tir (Kiarie ve ark, 2014; Bederska-Łojewska ve ark, 
2017). Son zamanlarda, özellikle daha düşük arabi-
noksilan içeriğine sahip yeni hibrit çavdar çeşitleri 
geliştirilmiştir (Schwarz ve ark, 2015). 

Yakın zamanlarda yapılan bir çalışmada, El-Wa-
hab ve ark (2020) bitirme yemlerine her hafta artan 
oranlarda % 30’a kadar çavdar eklenen etlik piliçle-
rin büyüme performansı, dışkı kalitesi, sindirim içe-
riğinin olumsuz etkilenmediğini tespit etmiştir. 

Tahıl 
KM
% 

HP
% 

HS
% 

HY
% 

NDF
% 

ADF
% 

Nişasta
% 

HE 
kcal/kg 

Arpa 87.2 9.9 4.7 1.6 18.7 5.6 52.3 3820

Buğday 87.8 14.4 2.7 1.8 13.9 3.6 55.8 3880

Çavdar 86.7 8.5 2.0 1.2 12.9 2.8 53.7 3720

Darı 89.6 11.2 2.8 4.3 15.4 4.0 60.2 4090

Mısır 86.3 7.6 2.3 3.6 10.7 2.6 63.8 3840

Pirinç 87.6 8.1 0.6 1.1 5.0 1.5 75.4 3770

Sorgum 87.8 9.3 2.4 2.9 9.8 3.8 64.6 3930

Tritikale 86.8 10.0 2.5 1.2 13.0 3.3 58.8 3750

Yulaf 87.6 9.4 11.5 4.7 31.3 14.3 36.8 4070

HS: Ham selüloz, HY: Ham yağ, HE: Ham enerji

Çizelge 3. Tahılların besin maddelerinin karşılaştırması (INRAE, 2021) 
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Etlik piliçlerde tahılların fiziksel formu ve tam 
tahıl yedirme ile ilgili çalışmalar son yıllarda çok ilgi 
görmektedir. Tam tahılların etlik piliçlerde aktivite 
ve hacim olarak taşlık gelişimini, sindirim fonksi-
yonlarını uyardığı düşünülmektedir. Kanatlıların 
kaba partiküllü yemleri tercih ettikleri bulunmuş-
tur (Ferket ve Gernat, 2006; Svihus ve ark, 2010). 
Bu nedenle etlik piliçlerde tam/kırık tane besleme 
veya karma yemi tahılla seyreltmenin performans 
ve yem maliyetlerini düşürme üzerindeki etkileri 
araştırılmaktadır. Etlik piliçlerin pelet yemine kırıl-
mamış buğday eklenerek beslenmesi, pratiğe akta-
rılmıştır (Amerah, 2015). Böyle bir modelde çavdar 
kullanılarak, sadece mikroorganizmalar tarafından 
parçalanabilen fruktanlar (40-60 g/kg KM) ve ara-
binoksilanlar (90-120 g/kg KM) bağırsaklarda daha 
fazla bütirat ve daha ekonomik enerji sağlayabilir 
(Stilling ve ark, 2016). 

Bir çalışmada (Donaldson ve ark, 2021) etlik pi-
liçlerin mısır-buğdaya dayalı diyetine modern hibrit 
çavdar eklendiğinde duodenal ve ileal kript derinliği, 
villi yüksekliği, villus-kript oranı, absorpsiyon yüzey 
alanı, ileal mukoza kalınlığı artmıştır. Özetle, hibrit 
çavdarın etlik piliçlerin diyetine %20 eklenmesi du-
odenum ve ileum yapısını iyileştirmiştir. 

Çavdarın yüksek seviyelerde dirençli nişasta 
veya diyet lifi sağlaması, bağırsakta özellikle bü-
tirik asit oluşturması gibi faydaları düşünülerek, 
köpeklerin diyetine mısır unu yerine %20.1 çavdar 
veya %60.4 fermente çavdar eklenmiş, dışkı kalitesi, 
köpeklerin kabulü ve besin madde sindirilebilirlikleri 
bakımından herhangi bir olumsuzluk gözlenmemiş-
tir (El-Wahab ve ark, 2021). Benzer bir çalışmada 
(Hankel ve ark, 2020) ise aynı oranlarda kullanılan 
çavdarın dışkı mikrobiyota bileşimini etkilemediği 
belirlenmiştir.

Biyokütle ve Biyogaz Üretimi
Kışlık çavdar, hızlı büyüme, yüksek besin mad-

de içeriği, daha az suya ihtiyaç duyması ve düşük 
masrafla üretimi gibi sebeplerle tarımsal enerji üre-
timi için ideal bir üründür. Biyogaz tesislerinde mak-
simum biyokütle verimi için kuru madde içeriğinin 

>%30 olması Almanya’da önemli bir ıslah sebebidir. 
Çavdar süt olumu döneminde hasat edilirse, biyo-
kütle verimi daha yüksektir ve melezler popülasyon 
çeşitlerine göre daha üstündür. Biyogaz reaktörü 
olarak çavdar silajı da kullanılır (Schlegel, 2014). 

Termal Kullanım
Dünya pazarındaki nispeten düşük tahıl fiyatları 

ve yüksek ham petrol fiyatları nedeniyle, endüstri-
yel ülkelerde tahıl ürünlerinin termal kullanımı gi-
derek daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle, bazı 
çiftçiler tahıl ürünlerini ısınma için kullanmayı dü-
şünmektedir. Çavdar, buğdaydan biraz daha yüksek 
bir enerji (4.74 kW/s/kg) ve ısıtma değerine sahiptir 
(Schlegel, 2014). 

Etanol Üretimi

Viski ve Votka
Çavdar taneleri alkollü içecek ve endüstriyel 

alkol üretiminde kullanılır. Buğday filizi ile aynı şe-
kilde yetiştirilir ve kullanılırlar. Üretim maliyetini 
en aza indirmek için kullanılacak çeşidin verimli ol-
ması önemlidir. Hastalıklara karşı da dirençli olması 
gerekir. Nişasta içeriği yüksek ise etanol çıkışı da 
yüksektir. Nişasta içeriği ile protein içeriği arasın-
da negatif korelasyon vardır. Etanol üretiminin yan 
ürünleri genellikle hayvanları beslemek için kulla-
nıldığından, tohumlarda ergot ve fusarium bulun-
mamalıdır (Schlegel, 2014). 

Çavdar veya arpa maltından yapılan Rus alkol-
süz içeceği kvass, sağlık etkisi açısından kefir, kes-
tirilmiş ekşi süt, kımız ve asidofilus sütüne benze-
tilmektedir. Laktik fermantasyon ürünü olan kvass, 
sindirimi düzenler, patojenik bakterilerin üremesini 
önler, kasları güçlendirir, metabolizmayı ve kardiyo-
vasküler sistemin çalışmasını iyileştirir (Schlegel, 
2014). 

Endüstriyel Etanol
Tahıldan yapılan etanol, kimya, ilaç, kozmetik, 

gıda ve yakıt için önemli bir hammaddedir. Çavdar, 
buğday ve arpa gibi tahıllarda yüksek β-glukan 
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içeriği viskoziteyi artırdığı için, nişasta hidrolizin-
de viskoziteyi azaltan ilave işlemler gerekir. Enzim 
eklendiğinde fermantasyon işlemi %10-20 oranında 
kısalmakta ve %2-3 oranında daha fazla alkol elde 
edilebilmektedir (Schlegel, 2014). 

Diğer Kullanımları
Ham petrol ürünleri yerine sürdürülebilir tahıl 

ürünleri kullanılması hedeflerine yönelik olarak, 
çavdarın kullanıldığı granül yalıtım ürünü, toprak 
erozyonu ve ses yalıtımı için ürünler, endüstriyel 
boya yapımında bağlayıcı ürün gibi yenilikçi ürünler 
geliştirilmektedir (Schlegel, 2014). 

Çavdarın Sağlığı Etkileyen Unsurları

Lif
Hayvan beslemede, çözünür diyet lifleri ana an-

tibesinsel faktör olarak kabul edilmiştir. Pentozan-
lar çavdar kullanımında özel bir rol oynamaktadır. 
İçeriği, çeşide bağlı olarak kuru maddede %9-10 
arasındadır. Pentozanların yaklaşık %25’i suda 
çözünür. Çavdarda diğer tahıllara göre daha fazla 
bulunan çözünür pentozanlar, çavdarla beslenen 
hayvanlarda yem tüketimini, yemden yararlanmayı 
ve büyüme oranını düşürmekten sorumlu bileşenler 
olarak kabul edilir (Schlegel, 2014). 

Lif, fermente edilemeyen bağırsak içeriğinin su 
tutma özelliğini koruduğu ve bağırsak geçiş süre-
sini azalttığı için dışkı hacmini ve ağırlığını artırır. 
Bu, bağırsak fonksiyonunu destekler ve kabızlığı 
önler. Diyet lifi, insanların gastrointestinal sistemin 
üst bölümlerinde sindirilmez. Pişirme işlemine bağlı 
olarak, çavdar ekmeğindeki nişastanın bir kısmı da 
ince bağırsakta sindirime dirençli olabilir ve kolon 
bakterileri tarafından fermente edildiği kalın bağır-
sağa ulaşabilir. Dirençli nişasta denilen bu nişasta-
nın miktarı %1-2’dir (Schlegel, 2014).

Tam tahıllar, sindirilebilir karbonhidratlar, diyet 
lifi, dirençli nişasta, iz mineraller, belirli vitaminler, 
fitoöstrojenler ve antioksidanlar dahil olmak üzere 
hastalıkların önlenmesine yönelik çeşitli bileşikler 
içeren önemli besin madde kaynaklarıdır (Schlegel, 

2014). Hem hayvan hem de insan deneylerinden 
elde edilen sonuçlar, çavdar diyet lifinin iyi bir bu-
tirat üretimi kaynağı olduğu yönündedir (Schlegel, 
2014). 

Tam tahıl tanelerinin dirençli nişasta içeriği, un-
larından beş kat daha yüksek bulunmuştur. Sağlık 
üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle son zamanlarda 
büyük önem kazanmıştır. Sağlık yararları arasında 
kolon sağlığı ve mikrofloranın iyileştirilmesi, diya-
bet yönetimi, düşük glisemik indeks ve kan koles-
terol seviyeleri, azalmış safra taşı oluşumu, artan 
mineral emilimi ve yağ oksidasyonunu değiştirme 
potansiyeli bulunmaktadır. Herhangi bir sağlık ya-
rarı sağlamak için günlük 20 g dirençli nişasta tüke-
timi tavsiye edilir (Ashwar ve ark, 2016).

Arabinoksilanlar
Kanatlı beslemede çavdarın kullanımı sınırlı kal-

mıştır. Sınırlandırılmasının nedeni, esas olarak ol-
dukça dallı arabinoksilanlar olmak üzere, NSP’nin 
yüksek konsantrasyonudur. Arabinoksilanlar komp-
leks hücre duvarı polisakkaritleridir. Arabinoksi-
lanların sindirim viskozitesini artırdığı iyi bilinmek-
tedir, bu da daha yavaş geçiş hızına ve besinlerin 
emiliminin bozulmasına neden olabilir, bu durum da 
büyümeyi baskılar. Viskozitenin bir başka olumsuz 
etkisi, sindirimde su tutma, yapışkan dışkı üretme 
ve altlığın nemini artırmasıdır. Ayrıca, artan bağır-
sak viskozitesi ileal villus morfolojisini değiştirebilir 
(Knudsen ve Lærke, 2010; El-Wahab ve ark, 2020). 

Fitosteroller
Fitosteroller son yıllarda büyük ilgi gören bir 

grup kolesterol benzeri moleküllerdir. Kolesterol 
molekülünün 24. karbonunda bir metil veya etil gru-
bunun bulunuşu ile karakterize edilir. Fitosterollere 
olan bu ilgi, temel olarak diyetteki fitosterollerin 
kolesterol emilimini inhibe etmesi gerçeğinden kay-
naklanmaktadır, bu da plazma düşük yoğunluklu 
lipoprotein (LDL) kolesterol seviyelerinin azalması-
na ve dolayısıyla potansiyel olarak kardiyovasküler 
hastalık geliştirme riskinin azalmasına yol açmak-
tadır. Ayrıca, kolon kanseri gelişimine karşı koruma 
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sağlayabileceği, iyi huylu prostat hiperplazisi semp-
tomlarını azalttığı gösterilmiştir (Schlegel, 2014). 
Tahıllar arasında en iyi fitosterol kaynağının çavdar 
olduğu bildirilmiştir (Zangenberg ve ark, 2004).

Antioksidanlar
Fenolik bileşikler, çavdar tanesinde en bol bu-

lunan fitokimyasallardır. Bunlara fenolik asitler, 
alkilresorsinoller, lignanlar ve flavonoidler dahil-
dir. Tahılın dış katmanlarında yoğunlaşırlar. En bol 
bulunanlar, bir veya daha fazla hidroksil grubuna 
sahip aromatik halkalar olan fenolik asitlerdir (hid-
roksibenzoik asitler, hidroksisinamik asitler). Feno-
lik asitler antioksidan aktivite sergilerler (Schlegel, 
2014). 

Ergot
Ergot, Claviceps mantarları, özellikle C. purpurea 

tarafından üretilen sklerotiyi tanımlayan bir terim-
dir. Boyu konakçı tahıla bağlı olarak birkaç mm’den 
4 cm’ye kadar değişen ergotlar üretilir. Mantarlar, 
rüzgâr, böcekler, serin ve nemli koşullar sayesinde 
çoğalır. Mantarlar tarafından üretilen ergot alkalo-
idleri depolanır. Ergot çavdarla ilişkilendirilmiştir, 
ancak diğer bazı tahıl türleri de ergot enfeksiyonla-
rına karşı hassastır. Çavdarın dışında, buğday, triti-
kale, arpa ve yulaf gibi yıllık tahıl ürünleri, yalnızca 
bitkinin çiçeklenme döneminde enfekte olabilir. Bu 
nedenle, çavdar gibi açık tozlaşan otlar, nispeten 
uzun bir çiçeklenme dönemi nedeniyle en hassas 
olanlardır (Murray ve ark, 2013; Schlegel, 2014). 

SONUÇ
Çavdar Anadolu’dan çıkmış, verimsiz topraklar-

da iyi yetişebilen, hızlı büyüyen, soğuğa dayanıklı, 
pek çok rotasyonlu ekime uygun, yabani ot ve ha-
şere önleyici, yaygın kökleri sayesinde topraktaki 
bazı besinleri iyi kullanan, erozyonu önleyen değer-
li bir tahıldır. En çok İç Anadolu’da üretilmektedir. 
Kuraklığa dayanıklı olması, antibesinsel maddelere 
yönelik melezleme çalışmaları sonucu daha uygun 
çeşitlerin geliştirilmesi ile gittikçe çoraklaşan top-
raklarda ve gittikçe artan kuraklıkta, hem kaba yem 

olarak hem de tanesi için üretiminin artacağı ümit 
edilebilir. 
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GEÇİş DöNEMİNDEKİ SÜT İNEKLERİNDE 
PROPİLEN GLİKOL KULLANIMININ ETKİLERİ

Hikmet TİTREK *

ÖZET
Süt ineklerinde doğum öncesi ve sonrası 3 haf-

talık dönem geçiş dönemi olarak tanımlanır. Bu dö-
nemde enerji ihtiyacı artmaktadır. Optimum süt üre-
timi için hayvanlarda artan enerji karşılanamazsa 
negatif enerji dengesi oluşmaktadır. Hayvan enerjiyi 
karşılayamadığı için daha önce depoladığı yağ gibi 
vücut rezervlerini kullanmaktadır. Ancak bu aşama-
da serbest bırakılan yağ asitleri tam olarak kulla-
nılamadığından vücutta keton cisimcikleri oluşur. 
Artan keton cisimleri ve karaciğerde biriken yağlar 
nedeniyle ketozis ve yağlı karaciğer sendromu gibi 
hastalıklar oluşmaktadır. Bu hastalıklar diğer has-
talıkları tetiklemekte hayvansal üretimi negatif et-
kilemektedir. Bu dönemde enerji ihtiyacı için çeşitli 
katkı maddeleri kullanılmaktadır. Bunlardan biri 
olan propilen glikol, hayvan vücudunda metabolize 
olabilir enerji ihtiyacı için hepatik glikoneogenesiste 
kullanılmaktadır. Bu derlemede, propilen glikolün 
süt ineklerinde çeşitli metabolik hastalıklar ve kan 
parametreleri üzerindeki etkileri özetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Propilen Glikol, geçiş döne-
mi, ketozis, yağlı karaciğer

EFFECTS OF PROPYLENE GLYCOL DURING 
THE TRANSITION PERIOD IN DAIRY COWS

ABSTRACT
The 3-week period before and after calving in 

dairy cows is defined as the transition period. Dur-
ing this period, the need for energy increases. If the 
increased energy requirement in animals cannot be 
met for optimum milk production, a negative energy 
balance occurs. Since the animal cannot provide en-
ergy, it uses fat of body reserves. However, since 
the fatty acids released at this stage cannot be fully 
utilized, ketone bodies form in the body. Due to the 
increased ketone bodies and fat accumulation in the 
liver, diseases such as ketosis and fatty liver syn-
drome occur. These diseases trigger other diseases 
and negatively affect animal production. During this 
period, various additives are used for energy needs. 
Propylene glycol, one of these, is metabolized in 
the animal body and used in hepatic gluconeogen-
esis for energy needs. In this review, the effects of 
propylene glycol on various metabolic diseases and 
blood parameters in dairy cows are summarized.

Keywords: Propylene Glycol, transition period, 
ketosis, fatty liver

* Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, 22880, Keşan, Edirne, Türkiye, hikmettitrek@trakya.edu.tr

GİRİŞ
Süt ineklerinde doğum öncesi ve sonrası üç haftalık dönem geçiş dönemi olarak adlandırılmaktadır (Mac-

rae ve ark., 2019). Bu dönemde başlayacak olan laktasyon nedeniyle başta memede olmak üzere enerji 
ihtiyacı artmaktadır (Bell, 1995). Gebeliğin son döneminde büyüyen fetus rumene fiziksel baskı uygulayarak 
rumen hacmini azaltır. Azalan rumen hacmi ile birlikte hayvandaki hormonal değişikliklerin etkisi yem tüketi-
mini azaltmaktadır (Ingvartsen ve Andersen, 2000). Azalan kuru madde tüketimi nedeniyle yeterli enerji sağ-
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lanamadığından negatif enerji dengesi gözlenmeye 
başlar (Drackley, 1999). Negatif enerji dengesindeki 
süt inekleri, enerji ihtiyacını karşılamak için, hepa-
tik glikoneogenesis yoluyla yağ gibi vücut rezerv-
lerini harekete geçirmektedir (İssi ve ark., 2016). 
Bunun sonucunda kanda esterleşmemiş yağ asitleri 
(NEFA) ve β-hidroksibutirat (BHBA) seviyesinde ar-
tış, karaciğerde trigliserit birikimi gözlenir (Sun ve 
ark., 2020; Moore ve DeVries., 2020). Artan yağ biri-
kiminden dolayı yağlı karaciğer, aşırı mobilize olan 
yağ asitlerinin keton cisimciklerine (BHBA, aseton 
ve asetoasetat) dönüşmesinden dolayı ketozis gibi 
metabolik hastalıklar gözlenir. Ayrıca negatif enerji 
dengesindeki hayvanlarda endometritis, mastitis, 
kistik ovaryum, abomasum deplasmanı, asidozis 
gibi hastalıkların görülme oranı artmaktadır (Espo-
sito ve ark., 2014).

Erken laktasyon döneminde besin madde gerek-
siniminde hızlı artış, yem tüketiminin azalması so-
nucu negatif enerji dengesi ve fizyolojik dengesizlik 
sebebiyle sağlık, üretim, hayvan refahı ve üreme 
sistemi problemleri görülme riski artar (Overton ve 
ark., 2017). Fizyolojik dengesizliğin klinik belirtisi 
olmadığı için bazı biyobelirteçlerin takibi ile sorun-
lar ortaya çıkmadan tespit edilmeye çalışılır. Bu bi-
yobelirteçlerden bazıları BHBA, NEFA, glikoz, üre, 
insülin ve özellikle serum IGF-1 değeridir (Chagas 
ve ark., 2007; Wathes ve ark., 2007; Ingvartsen ve 
Moyes, 2013). Biyobelirteçlerin takibi hayvan sağ-
lığı, hastalıklardan korunma, erken teşhis için son 
derece önemlidir. Süt ineği rasyonlarında kullanılan 
propilen glikol (PG) hepatik glikoneogenezis ile ka-
raciğerde glikoz sentezlenmesinde kullanılmaktadır 
(De Koster ve Opsomer, 2013). Bu sayede glikojenik 
madde olan propilen glikol, hayvanlarda metabo-
lik hastalıkların görülme oranını azaltmakta, enerji 
metabolizmasında kullanılmakta, hayvanların sağ-
lıklı ve yüksek verimli laktasyon dönemi geçirmesi-
ne katkı sağlamaktadır. 

Bu derlemede propilen glikol kullanımının çeşit-
li hastalıklara ve biyobelirteçlere etkisi, avantaj ve 
dezavantajlarından bahsedilmiştir.

Propilen Glikol
Propilen glikol (1,2-propanediol), uygun mali-

yetli glukoneojenik bileşiktir (Nielsen ve Ingvartsen, 
2004; Trabue ve ark., 2007; Chibisa ve ark., 2008). 
Propilen glikol 1950’lerden beri (Johnson, 1954 
kaynak Maurer ve ark., 2017) özellikle ketozis teda-
visinde olmak üzere, doğum sonrası negatif enerji 
dengesini azaltmak, yağlı karaciğer riskini düşür-
mek için geçiş döneminde uygulanmaktadır (Pianto-
ni ve Allen, 2015; Maurer ve ark., 2017; Mikuła ve 
ark., 2020a).

Propiyonat, glukoneogenesisin ana öncüsüdür. 
Hepatik glukoneogenezis ile karaciğerde glikoza 
dönüştürülür ve kan dolaşımına girerek süt inekle-
rinde enerji konsantrasyonunu arttırır (De Koster ve 
Opsomer, 2013). Erken laktasyonda sınırlanan yem 
tüketimi nedeniyle, karaciğerde ruminal propiyo-
nat tedariki azalmaktadır. Bundan dolayı, alternatif 
propiyonat kaynakları kullanılmaktadır (Chibisa ve 
ark., 2008). Propilen glikol rumende fermentasyona 
uğradıktan sonra propanol, propanal (Kristensen 
ve Raun, 2007) ve propiyonata dönüştürülür, orta-
ya çıkan propiyonatta karaciğerde glukoneogenezis 
için kullanılmaktadır (Nielsen ve Ingvartsen, 2004; 
Chibisa ve ark., 2008). Eğer propilen glikol rumende 
fermentasyona uğramaz ve ince bağırsaklara geçer-
se L-laktata metabolize edilir, ardından karaciğerde 
piruvata dönüştürülmektedir (Kristensen ve Raun, 
2007).

Propilen Glikol Kullanımı
Propilen glikol ruminantlarda sıvı formda içirile-

rek, konsantre yem ile karıştırılarak, kuru bir ürün 
olarak (Moallem ve ark., 2007; Chung ve ark., 2009), 
rumen kanüllü hayvanlarda kanülden kullanılmak-
tadır (Trabue ve ark., 2007).

Çeşitli kullanım yöntemlerine rağmen genellikle 
günlük 300 ml dozda oral kullanılmaktadır (Meci-
toğlu ve ark., 2017). Eğer TMR ile birlikte verilirse, 
kronik olarak alınması rumen ortamını değiştirir ve 
fazla propiyonat üretimi engellenir. Bu durum yem 
tüketiminin azalmasına, yağ mobilizasyonunun ar-
tarak devam etmesine ve metabolik problemlerin 
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devamına neden olur (Gordon ve ark., 2013). Bundan 
dolayı ineklerde sıvı formda içirilerek ve konsantre 
yem ile birlikte verilmesinin, TMR ile karıştırılmasın-
dan daha etkili olduğu belirtilmiştir (Bjerre-Harpøth 
ve ark., 2015). Mikuła ve ark. (2020a), ise bazı araş-
tırıcıların aksine TMR ile ve TMR’dan bağımsız kul-
lanım arasında kan metabolitleri üzerine fark olma-
dığını belirtmiştir. Yapılan bir çalışmada, uzun süre 
300 ml günlük propilen glikol kullanımının, kısa sü-
reli 400 ml günlük kullanıma göre daha etkili oldu-
ğunu belirtilmiştir (El-Kasrawy ve ark., 2020). 

Propilen Glikol Kullanımının Etkileri 

Propilen Glikol Kullanımının Vücut 
Kondüsyon Skoru Üzerine Etkisi
Abdel-Latif ve ark. (2016), günlük 300 ml propi-

len glikol takviyesi yapılan hayvanlarda kilo artışı 
olduğunu saptamıştır. Yine aynı çalışmada, doğum 
sonrası kilo kayıpları kıyaslandığında, propilen gli-
kol takviyesi yapılan hayvanlarda kilo kayıpları daha 
az bulunmuştur. Jeong ve ark. (2018), propilen gli-
kol takviyesi yapılan hayvanlarda vücut kondüsyon 
skoru (VKS) kayıplarının azaldığını belirtmiştir. Nas-
sef ve ark. (2019), PG takviyeli hayvanlarda doğum 
sonrası 8.haftada kontrol grubuna göre daha yüksek 
VKS saptandığını belirtmiştir. Benzer şekilde gebe 
inek ve düvelerde geçiş döneminde monensin ve 400 
ml propilen glikol desteğinin VKS kayıplarını azalt-
tığı belirtilmiştir (Çelik, 2017).

Propilen Glikol Kullanımının 
Üreme Performansı Üstüne Etkisi
Negatif enerji dengesi nedeniyle artan lipolizis 

ile yükselen NEFA ve BHBA seviyeleri üreme siste-
mini ve performansını negatif etkilemektedir (Cha-
pinal ve ark., 2012). 

Gamarra ve ark. (2014), propilen glikol takviye-
sinin, progesteron konsantrasyonu ve küçük foli-
kül sayısını arttırdığını belirtmiştir. Progesteronun 
azalması embriyo kayıpları ile ilişkili bulunmuş ve 
progesterondaki artış embriyonun hayatta kalması-
nı, implantasyonu ve büyüme için gerekli olan endo-

metriyal fonksiyonları uyararak gebeliğin devamını 
sağladığı belirtilmiştir (Madoz ve ark., 2020). Yıldız 
ve Erişir (2016), doğum sonrası 250 ml PG takviyesi 
alan hayvanlarda kontrol grubuna göre luteal akti-
vite başlangıcını öne çektiğini belirtmesine rağmen, 
çok önemli etkisi olmadığını bildirmiştir.

Yapılan bir çalışmada, günlük 400 ml propilen 
glikol uygulaması, hayvanlarda ilk yumurtlama sü-
resini ortalama 13 gün kısaltmıştır (Mikuła ve ark., 
2020b). Yıldız ve Erişir (2016), PG takviyeli hayvan-
larda doğum ile ilk servis periyodunun kısaldığını, 
ilk tohumlamada gebe kalma oranının arttığını be-
lirtmiştir. Østergaard ve ark. (2020), propilen gli-
kol kullanımı sonrası ilk servis periyodu süresinde 
değişim görmemiştir. Günlük 400 ml propilen glikol 
uygulaması, ilk tohumlamada gebe kalma oranını 
arttırmış ve gebelik için yapılan tohumlama sayısını 
düşürmüştür (Mikuła ve ark., 2020b). Benzer olarak 
McArt ve ark. (2012), subklinik ketozisli ineklere 
oral propilen glikol uygulamasının, ilk tohumlama-
da gebe kalma olasılığını kontrol grubuna göre 1.3 
kat arttırdığını belirtmektedir.

Abdel-Latif ve ark. (2016), 300 ml PG takviyesi 
sonucu gebelik başına 2,17 olan tohumlama sayı-
sının 1,33’e düştüğünü belirtmiştir. Borş ve ark. 
(2014), doğum sonrası ilk hafta propilen glikol uy-
gulaması ile doğum sonrası ilk östrus görülme 
süresinin kısaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde 
Abdel-Latif ve ark. (2016), günlük 300 ml propilen 
glikol takviyesi uygulanan hayvanlarda ilk östrus 
görülme süresinde 10 gün kısalma olduğunu be-
lirtmiştir. Nassef ve ark. (2019), PG takviyeli hay-
vanlarda kontrol grubuna göre ilk östrusun daha 
hızlı görüldüğünü, gebe kalma başına tohumlama 
sayısının düştüğünü belirtmiştir. Yapılan başka bir 
çalışmada gebe inek ve düvelerde geçiş döneminde 
monensin ve 400 ml propilen glikol uygulamasının 
doğum sonrası ilk östrüs görülme süresini azalttığı 
bildirilmiştir (Çelik, 2017).

Abdel-Latif ve ark. (2016), 300 ml günlük pro-
pilen glikol takviyesi yapılan hayvanlarda fötal 
membranların daha çabuk atıldığını, uterus involüs-
yonunun hızlandığını belirtmiştir.
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Propilen Glikol Kullanımının 
Süt Verimi ve İçeriği Üzerine Etkisi
Nassef ve ark. (2019), PG takviyeli hayvanlarda 

süt verimi ve proteininin arttığını ancak, süt yağı 
ve laktozunda fark olmadığını belirtmiştir. Yapılan 
birçok çalışmada, propilen glikol uygulamasının 
süt verimini arttırdığı belirtilmektedir (McArt ve 
ark., 2012; Shankare Gowda ve ark., 2015; Jeong 
ve ark., 2018; Nassef ve ark., 2019). Gordon ve ark. 
(2017), propilen glikol uygulaması ile, düşük kan 
glikozu (<2,2 mmol/L) bulunan süt inekleri arasında 
süt üretiminin 3,4L/gün arttığını, ancak kan şekeri 
≥ 2,2 mmol/L olan hayvanlarda süt üretimi üzerine 
bir etki olmadığını belirtmektedir. Ancak süt verimi 
üzerine herhangi bir etkisinin olmadığını gösteren 
birçok çalışma da mevcuttur (Borş ve ark., 2014; 
Østergaard ve ark., 2020; Mikuła ve ark., 2020b).

Propilen Glikol Kullanımının 
Karaciğer Üzerine Etkisi
Karaciğer lezyonlarının ve fonksiyonundaki bo-

zukluğun ana göstergeleri, aspartat transaminaz 
(AST), gama-glutamil transferaz (GGT) enzimleri, 
glikoz, kolesterol ve albümindir (Gonzalez ve ark., 
2011).

Hussein ve ark. (2015), propilen glikol kullanı-
mı sonrası AST ve GGT enzimlerinin aktivitelerinde 
azalma, serum glikoz konsantrasyonunda artış, top-
lam kolesterol ve albümin serum konsantrasyonları 
üzerinde ise hiçbir etki olmadığını belirtmiştir.

Pickett ve ark. (2003), buzağılamadan sonraki ilk 
3 gün PG takviyesi yapmış ve karaciğer trigliserid 
(TG) içeriğinin doğum sonrası 7. günde kontrol gru-
buna göre %44 azaldığını belirtmiştir.

Yağ infiltrasyonu, karaciğer parankimal hücreleri 
üzerine uyarıcı olup, haptoglobin salınmasını arttır-
maktadır (Katoh, 2002). Ancak Jeong ve ark. (2018), 
PG uygulamasının serum haptoglobin konsantras-
yonu üzerinde etkisini saptamamıştır.

Propilen Glikol Kullanımının Biyobelirteçler
ve Çeşitli Hastalıklar Üzerine Etkisi
Geçiş döneminde bulunan süt ineklerinde enerji 

yetmezliğine bağlı sorunlar doğum sonrası ortaya 
çıksada fizyolojik ve metabolik değişiklikler doğum 
öncesi dönemde başlamaktadır. (Sun ve ark., 2020). 
Bundan dolayı başta kan metabolitleri olmak üzere 
biyobelirteçlerin takibi ile ketozis ve karaciğer yağ-
lanması ile bunlara bağlı ortaya çıkan diğer hasta-
lıklar için önlem alınması mümkündür.

Chalmeh ve ark. (2020), PG verilen hayvanlarda, 
diğer gruplara göre kan BHBA ve NEFA düzeyleri-
ni oldukça düşük bulmuştur. Jeong ve ark. (2018), 
PG uygulaması yaptığı hayvanlarda daha düşük kan 
BHBA ve daha yüksek glikoz konsantrasyonu oldu-
ğunu belirtmiştir. Bjerre-Harpøth ve ark. (2015), do-
ğum sonrası PG uygulamasıyla plazma BHBA kon-
santrasyonunda azalma, plazma glikoz konsantras-
yonunda artış saptamıştır. Yıldız ve Erişir (2016), PG 
takviyeli hayvanlarda daha düşük bir serum BHBA 
konsantrasyonu olduğunu belirtmiştir. Lomander ve 
ark. (2012), yaptığı çalışmada laktasyonun ilk haf-
tasındaki ineklere, 300 ml PG uygulaması ile BHBA 
konsantrasyonunda değişiklik olmadığını bildirmiş-
tir. Benzer şekilde Østergaard ve ark. (2020), propi-
len glikol kullanımı sonucu fizyolojik biyobelirteçler 
üzerinde değişiklik saptamamıştır. 

Piantoni ve Allen (2015), PG uygulamasının kan 
glikoz seviyesini arttırdığını belirtmiştir. Abdel-La-
tif ve ark. (2016), yaptığı çalışmada PG kullanımı ile 
kan NEFA düzeyinde düşüş, plazma glikoz ve serum 
insülin düzeyinde artış olduğunu belirtmiştir. Nas-
sef ve ark. (2019), PG takviyesi alan hayvanlarda 
glikoz seviyesinin çok yüksek olduğunu, kan üre, 
kan ve süt BHBA seviyelerinin ise düşük olduğunu 
belirtmiştir. Aynı çalışmada PG takviyeli hayvanlar-
da prepartum serum NEFA çok düşük bulunmasına 
rağmen, postpartum fark gözlenmemiştir. Ancak 
bazı çalışmalar kan glikoz seviyesi üzerine bir etki 
olmadığını göstermektedir (Chibisa ve ark., 2008; 
Chung ve ark., 2009; Lomander ve ark., 2012). 

McArt ve ark. (2012), günlük 300 ml oral propilen 
glikol kullanımı sonrası hiperketonemide iyileşme, 
abomazum deplasmanı riskinde azalma olduğunu 
belirtmiştir. McArt ve ark. (2014), günlük 300 ml 
propilen glikol kullanımının hiperketonomili sürüler 
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için en uygun tedavi olduğunu belirtmektedir. Gor-
don ve ark. (2017), propilen glikol uygulaması ile, 
kan BHBA> 2,4 mmol/L olan hayvanlarda iyileşme 
olasılığının 1,7 kat daha fazla olduğunu belirtmek-
tedir. 

 Kurudaki hayvanlarda glikoz ve insülin konsant-
rasyonları, günde bir defa 100 ml ve 500 ml arası 
oral olarak propilen glikol uygulanan hayvanların 
tümünde artmıştır. Ancak NEFA konsantrasyonu sa-
dece 300 ml ve üzeri uygulamalara tepki vermiştir. 
Serum BHBA seviyesinde ise azalma görülmemiştir. 
Bunun nedeni BHBA seviyesinin minimum olduğu ve 
daha fazla düşmesinin mümkün olmaması olarak 
belirtilmiştir (Maurer ve ark., 2017). Yapılan bir ça-
lışma, yüksek NEFA konsantrasyonu bulunan yeni 
doğum yapmış ineklerde, serum BHBA seviyesinin 
düştüğünü, kuru dönemde ve close up döneminde 
yapılan propilen glikol uygulamalarının herhangi bir 
düşüş sağlamadığını göstermiştir (Nielsen ve Ing-
vartsen, 2004). 

Kristensen ve Raun (2007), propilen glikol verilen 
hayvanlarda plazma etanol, propanol, propanal, gli-
koz, L-laktat, propiyonat ve insülin konsantrasyon-
larının arttığını saptamıştır. Mikuła ve ark. (2020a), 
400 ml PG kullanımından sonra BHBA seviyesinde 
düşüş, kan insülin seviyesinde ve IGF-1 seviyesinde 
artış belirlemiştir.

Yapılan bir çalışmada subklinik ketozisli hayvan-
larda, subklinik ketozisli olup propilen glikol uygu-
lanan hayvanlara göre 1,6 kat daha fazla aboma-
sum deplasmanına yakalanma olasılığı bildirilmiştir. 
Aynı çalışmada bu hayvanların 2,1 kat daha fazla 
ölme ve sürüden çıkarılma olasılığı olduğu saptan-
mıştır (McArt ve ark., 2012). Jeong ve ark. (2018), 
PG takviyesi yapılan hayvanlarda ketozis vakaları-
nın daha hızlı iyileştiğini belirtmektedir. Günlük 300 
ml propilen glikol verilen hayvanlarda kontrol gru-
buna göre 1,5 kat daha fazla subklinik ketozisde iyi-
leşme, 0,54 kat daha az klinik ketozis gelişme oranı 
gözlenmiştir. Doğumdan 14 gün önce başlanmak 
üzere günlük 400 ml propilen glikol verilen inek-
lerde, laktasyonun 28. gününde yapılan ölçümlerde 
kan glikoz ve kolesterol seviyesinde, propilen glikol 

kullanılmayan gruba göre önemli düzeyde artış sap-
tanmıştır (Mikuła ve ark., 2020b). 

Mikuła ve ark. (2020a), 400 ml PG takviyesinin 
kanda leptin, triiyodotironin ve tiroksin seviyesi 
üzerinde etki yapmadığını belirtmiştir. Aynı çalış-
mada kan insulin ve IGF-I değerlerinde artış, NEFA 
ve BHBA değerlerinde azalma olduğunu belirtmiştir.

Propilen glikol, geçiş döneminde kan trigliserid 
konsantrasyonları üzerinde etkili olmazken, do-
ğumdan 56 gün sonra yapılan ölçümde kan trigli-
serid seviyesi düşük bulunmuştur. Aynı çalışmada 
NEFA ve BUN üzerine bir etki gözlenmemiştir (Mi-
kuła ve ark., 2020b).

Laktasyondaki hayvanlarda 100 ml PG uygula-
ması ile glikoz değerinde artış, 300 ml uygulama 
ile NEFA konsantrasyonunda düşüş gözlenmiştir. 
Çalışmanın tüm gruplarında, kolesterol konsant-
rasyonu ile AST ve GLDH aktiviteleri PG’den etki-
lenmemiştir. Kuru dönemdeki ineklerde potasyum 
konsantrasyonu 300 ve 500 ml PG uygulamasın-
dan sonra azalmış, doz arttıkça düşüş hızlanmıştır. 
Close up ve yeni doğum yapanlarda yalnızca 500 
ml uygulamadan sonra azalan bir etki görülmesine 
rağmen laktasyondaki hayvanlarda 100 ml uygu-
lamada potasyum seviyesi azalan seyir izlemiştir 
(Maurer ve ark., 2017). 

Süt sığırlarının insülin duyarlılığında NEFA’nın 
olumsuz etkisi belirtilmektedir (De Koster ve Op-
somer, 2013). Propilen glikol uygulaması geçiş dö-
nemindeki süt ineklerinde insülin direncini azalt-
maktadır. Azalan insülin direnci sayesinde, süt 
sığırlarında lipolizis inhibe edilerek, metabolik has-
talıklara yakalanma riski azalmaktadır (Chalmeh 
ve ark., 2020). Doğum öncesi düşük BHBA ve NEFA 
konsantrasyonlarına sahip ineklerin, daha yüksek 
NEFA ve BHBA seviyelerine sahip hayvanlara göre 
klinik ketozis, abomasum deplasmanı, süt humma-
sı veya retensiyo sekundinarum gibi doğum sonrası 
gözlenen metabolik hastalıklara yakalanma olasılı-
ğı daha düşük bulunmuştur (Coiatelli ve ark., 2015). 
Ayrıca yüksek kan keton cisimcikleri, nötrofil fonk-
siyonunu azalttığından, bu hayvanlar mastitis ve 
doğum sonrası gözlenen enfeksiyon hastalıklarına 
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karşı daha savunmasızdır (Grinberg ve ark., 2008). 

Propilen Glikol Toksisitesi
Propilen glikol yararlı etkilerinin yanında, me-

tabolize olması sırasında ortaya çıkan toksik bi-
leşikler nedeniyle, yüksek dozlarda (> 500 g/gün) 
süt sığırlarına verilmesi durumunda, toksik etkiler 
yaratmaktadır (Sun ve ark., 2020). Ortaya çıkan bu 
toksik bileşikler kükürt içeren maddelerdir. Toksi-
te oluşturacak dozlarda verilen propilen glikol, süt 
ineklerinde depresyon, ataksi, aşırı salivasyon ile 
kötü kokulu nefes ve dışkıya sebep olmaktadır (Tra-
bue ve ark., 2007).

Sonuç
Süt sığırlarında geçiş döneminde enerjiye olan 

artan talep, hormonal değişim ve büyüyen yavruya 
bağlı azalan yem tüketimi nedeniyle karşılanama-
dığından, enerji metabolizmasına bağlı problemlerin 
(yağlı karaciğer, ketozis vb.) görülme ihtimali yük-
selmektedir. Bu metabolik hastalıklar çoğu diğer 
hastalıkların tetikleyicisi olduğu için bu dönemde 
enerji ihtiyacı karşılanmazsa; telafisi olmayan bo-
zukluklar gözleneceği aşikardır. Bu nedenle, bu dö-
nemde propilen glikol kullanımı enerji ihtiyacının 
karşılanması ve gözlenmesi muhtemel hastalıkların 
önlenmesi için yararlıdır. Propilen glikolün uygun 
miktarda ve zamanında kullanımı ile enerji metabo-
lizmasına bağlı problemlerin giderilmesi, optimum 
reprodüktif sistem ve süt veriminin sağlanması için 
kullanımı daha da yaygınlaştırılmalıdır.
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15. Çeviri yazılarında, orijinal metinin ve yazının 
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