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Değerli okurlar,
Temmuz-Ağustos sayısını iki önemli dosya konusuyla 

tamamdık. Bu dosyalardan ilki hemen hemen bütün can-
lılar için çok değerli mikro organizmalar olan probiyotik-
lerin, hayvan yeminde kullanımıyla ilgili. Probiyotiklerin 
insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de faydaları dik-
kat çekici nitelikte. Antimikrobiyal direnç (AMR) nede-
niyle hayvancılıkta antibiyotiklerin kullanımının birçok 
ülkede yasal mevzuatlarla sınırlandırılması, tüketicilerin 
antibiyotiksiz hayvansal ürünlere yönelik artan bilinci ve 
talebi, hayvancılık işletmelerini sağlık, performans ve ka-
lite açısından alternatiflere yöneltiyor. Probiyotikler, bu 
talepleri karşılamaya destek olacak uygun bir besin takvi-
yesi olarak ilgi görüyor. Araştırmalar, yem probiyotikleri 
pazarının her geçen gün büyüdüğüne ve gelecekte de bü-
yümesini dikkat çekici şekilde sürdüreceğine işaret edi-
yor. Yem probiyotikleri dosyamızın, konuyla ilgi birçok 
sorunuza cevap verebileceğini umarız.

Bir diğer dosyamız, hayvancılık endüstrisinin en büyük 
sorunlarından birini oluşturan yem maliyetleri hakkında. 
Bilindiği üzere yem maliyetleri, bir hayvancılık işletmesi-
nin toplam giderlerinin yaklaşık yüzde 50-60’ını oluşturur. 
Bu yüzden işletmelerin performansı ve karlılığı üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir. Ancak yem maliyetlerini belirli 
bir çizgide tutabilmek çoğu zaman pek mümkün olama-
maktadır. Çünkü maliyetler ham madde ve katkı gibi girdi 
fiyatlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Girdi fiyatları ise dün-

yadaki üretim miktarı, arz-talep durumu, yasal mevzuatlar 
gibi pek çok faktörden ciddi oranda etkilenmektedir. 

Özellikle son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini 
daha dikkat çekici şekilde hissetmeye başlayan dünyamız, 
su kaynaklarında yaşanan sorunlar ve kuraklık nedeniyle 
tarımsal üretimde ciddi problemler yaşıyor. Buna bir de 
artan talep eklenince soya, mısır, buğday gibi hem insan 
hem de hayvan beslenmesi için değerlendirilen tahıl ve 
baklagil ürünlerinde ciddi fiyat artışları yaşanıyor.

Peki ana yem ham maddelerinde dikkat çekici fiyat 
artışlarının yaşandığı böylesi bir ortamda, hayvanların 
beslenme ihtiyaçlarını tam olarak karşılayıp üretken-
liğinden ve sağlığından ödün vermeden, çevresel ayak 
izini arttırmadan maliyetleri kontrol altına almak müm-
kün mü? Küresel ya da ulusal pazardaki girdi fiyatlarını 
kontrol etmek mümkün değilken, maliyetler nasıl mini-
mize edilebilir?

Bunun için önerilen bazı yöntemler var ve bu yöntem-
lerin özünde de; doğru ihtiyaç tespiti, iyi bir planlama, 
detaylı analiz ve bütün bunlarla sağlanabilecek tasarruf 
yatmaktadır. Özellikle yeni geliştirilen dijital teknolojiler 
bu konuda işletmelere büyük kolaylık sağlamaktadır.

Biz de bu ayki sayımızda endüstrinin önemli temsilci-
lerinin katkılarıyla yem maliyetlerini bir miktar da olsa 
kontrol altına almanın yöntemlerini ele aldık. Faydalı ol-
ması dileğiyle…

Gelecek sayıda yeni konu ve içeriklerle buluşmak üzere…
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Lezita’dan 1.35 milyar TL’lik tesis yatırımı
Türkiye’nin en önemli piliç eti üreticilerinden Lezita, iç ve dış pazarda artan talebi 
karşılayabilmek amacıyla yaklaşık 1.35 milyar TL’lik yatırımla Kahramanmaraş’ta 
yeni tesis kuruyor.

Faaliyetlerini “İyi Besler Bizi” sloganı ile piliç eti 
kategorisinde daha besleyici, daha lezzetli ve 

daha pratik ürünler geliştirme ve ulaşılabilir kılma mis-
yonu ile sürdüren Lezita, iç ve dış pazardaki artan talebi 
karşılamak ve ihracat hacmini güçlendirmek hedefiyle 
Kahramanmaraş üretim tesisi yatırımını hayata geçiri-
yor. 1.35 milyar TL’lik (130 milyon €) yatırımla yapıla-
cak olan Lezita Kahramanmaraş üretim tesisinin teme-
linin 2022 yılının ilk çeyreğinde atılması planlanıyor.

Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, 
“Tam kapasite ile çalışan İzmir tesisimize ek olarak 
şimdi Kahramanmaraş’ta 200 bin m2’lik alanda et 
entegre üretim tesisi yatırımımızı hayata geçiriyoruz. 
Tesisimiz ilk aşamada 150 bin ton/yıl piliç eti, 35 bin 
ton/yıl ileri işlenmiş üretim kapasitesi ile çalışacak. 
İkinci aşama yatırımlar ile toplamda 300 bin ton/yıl 
piliç eti, 75 bin ton/yıl işlenmiş üretim kapasitesine 
ulaşmayı planlıyoruz. Kahramanmaraş’ta et entegre 
üretim tesisine ek olarak aynı bölgede 90 bin m2’lik 
alanda broiler yem fabrikası ve 80 bin m2’lik alanda 
kuluçkahane tesisini hizmete alacağız. Ayrıca Niğde’de 
40 bin m2’lik damızlık yemi tesisi ve yine Niğde’de 
toplam 400 bin m2’lik damızlık kümesi ile yatırımı-
mızın toplam tutarı 130 milyon Euro olacak. Hem 
Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandıracak hem de 
ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni yatırımımızın 
ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. ” dedi.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül yeni üretim tesisi 
ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki bayi-
lere ürün sevkiyatını kolaylaştırmayı, ayrıca nakliye 
maliyetini de azaltmayı hedeflediklerin söyledi. Ergül, 
“İzmir Kemalpaşa’daki üretim tesisimizde üretime tam 
kapasite devam ediyoruz. Lezita olarak günden güne 
artan iç ve dış pazardaki talebi kesintisiz olarak karşıla-
yabilmek adına hayata geçirdiğimiz yeni üretim tesisi, 
markamızın önemli ihracat pazarlarından Ortadoğu 
ülkelerine olan yakınlığı ile de avantaj sağlıyor. Mev-
cut tesisimiz ve aynı kapasitedeki yeni tesis ile üretim 
kapasitemizi iki katına çıkaracağız.” diye konuştu. 

Temelinin atılmasını takiben iki yıl içinde üretime 
başlaması hedeflenen Lezita Kahramanmaraş üretim 
tesisi; bütün piliç, parça piliç ve ileri işlem (kaplamalı 
ürünler şarküteri, köfte, döner) hatlarından oluşacak.  
Yeni tesisin üretime geçmesiyle Lezita’nın toplam ça-
lışan sayısı 7000’i aşacak.

Kanatlı sektörü ihracatta 1 milyar dolar hedef koydu

Türkiye kanatlı sektörü, 
2021 yılı sonunda ihracat-

ta 1 milyar dolar barajını geçme-
yi hedefliyor. 2020 yılının Ocak 
– Mayıs döneminde 347 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştiren sek-
tör, 2021 yılının aynı döneminde 
yüzde 27’lik artışla 440 milyon 
778 bin dolarlık ihracat değerine 

ulaşmayı başardı. Sektörün hede-
fi, yılsonuna kadar 1 milyar dolar 
değerinde ihracata ulaşmak.

Yumurta sektörü 5 aylık dönem-
de damızlık yumurtaya özellikle 
Rusya, Irak ve Türki Cumhuri-
yetlerden gelen taleple ihracatını 
yüzde 63’lük artışla 93 milyon do-
lardan, 151,4 milyon dolara çıkar-

dı. Türkiye’nin Rusya’ya yumurta 
ihracatı 14 kat artış gösterdi.

 
MAYIS AYINDA 100 MİLYON 
DOLAR AŞILDI
Türkiye, 2020 yılı Mayıs ayında 

kanatlı sektöründen 50 milyon do-
lar döviz geliri elde etmişken, 2021 
yılı Mayıs ayında yüzde 101’lik 
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yükselişle 100 milyon 305 bin do-
larlık ihracat rakamına ulaştı.

Pandemi sürecinde sağlıklı gıda 
tüketiminin daha da yükselen 
değer konumuna geldiğine işaret 
eden Ege Su Ürünleri ve Hayvan-
sal Mamuller İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Bedri 
Girit, kanatlı etine dünyanın her 
tarafından talep artışı olduğunu 
dile getirdi.

Türkiye’nin kanatlı eti üretimin-
de dünyada ilk 10 ülke arasında 
yer aldığını, yumurtada ise dünya 
ikincisi olduğunu anlatan Girit, 
“Kanatlı sektörü olarak 1 milyar 
doların üzerinde ihracat yaptığı-
mız yıllar oldu. Bu performansı-
mızı devam ettirerek ihracatta 1 
milyar doların üzerine çıktığımız 
yıllar arasına 2021 yılını da ekle-
mek ve 1 milyar doların üzerinde 
dövizi ülkemize kazandırmak isti-
yoruz” şeklinde konuştu.

Girit, sofralık yumurta ihraca-
tında sorunlar yaşansa da, 2021 
yılında dünya genelinde damızlık 
yumurta talebinde bir artış oldu-
ğunu da vurguladı.

Türkiye’nin yumurta ihracatın-
da damızlık yumurta talebinin 
Rusya’dan yoğun bir şekilde gel-
diğine işaret eden Girit, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Damızlık yu-
murta talebindeki artışla birlik-
te Rusya en çok yumurta ihraç 
edilen ülke konumuna yükseldi. 
2021 yılının Ocak – Mayıs dö-

neminde yumurta ihracatımızda 
Rusya 26,5 milyon dolarlık tutar-
la birinci sırada yer alırken, Birle-
şik Arap Emirlikleri 23,3 milyon 
dolarla ikinci oldu. Damızlık yu-
murta ihraç edebildiğimiz Irak’a 
ise; 20,3 milyon dolarlık yumur-
ta ihraç ettik. Bu ülkeleri Suriye, 
Katar, Umman, Kuveyt, Kazakis-
tan, Bahreyn ve Dubai izledi. Da-
mızlık yumurta ihracatında Türki 
Cumhuriyetlerden de yoğun talep 
aldık. 2021 yılının ilk beş ayında 
38 ülkeye yumurta ihraç ettik.”

Yemtar’da 41. yıl kutlaması

Yem sektörünün önde gelen teknoloji tedarik-
çilerinden Yemtar Mak. San. Tic. A.Ş., 41. 

yılını 25 Haziran’da Bandırma fabrikasında ekibiyle 
kutladı. 1980 yılında Bandırma’da kurulduğundan 
beri birçok projeye imza atan firma, projelendirme-
den üretime, imalattan montaja kadar tüm aşama-
larda yem sektörüne teknoloji konusunda çözümler 
sunuyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
ÇOLAK, 41. yıl kutlamasında hem Yemtar ekibi-
ne teşekkür etti hem de ihracattaki liderliklerini 
dile getirdi: “Acısıyla tatlısıyla bugün 41. yılımızı 
doldurmuş bulunuyoruz. Bugüne kadar bu şirkete 
emek vermiş herkese çok teşekkür ediyoruz. Emek-
lerinize, gönlünüze sağlık. Bize güç veriyor, destek 
oluyorsunuz. Hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu 
hafta öğrendiğim, beni duygulandıran bir haberi si-
zinle de paylaşmak istiyorum. 2020 yılında sektörde 

ihracat lideriyiz. En yakın rakibimizin 2.5 katı ihra-
cat yapmış bulunuyoruz. Herkesin emeğine sağlık.”

Yemtar Genel Müdürü Bahadır ÇOLAK da firma 
çalışanlarına seslenerek “Hep beraber daha nice 41. 
yıllarımızın olmasını diliyorum. Herkese çok teşek-
kürler. Hepinizin emeğine sağlık.” dedi.
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Chr. Hansen, Sürdürülebilir Gıda Platformu’nun 
yeni üyelerinden oldu 

Gıda ve yem katkıları ala-
nında dünyadaki en bü-

yük oyuncuları arasında yer alan 
Chr. Hansen, Türkiye’de “Sürdü-
rülebilir Gıda Platformu”na katı-
lan firmalardan biri oldu.

Gıda sektörüne, sorumlu üre-
tim-tüketim mottosuyla ve bü-
tünsel bir yaklaşımla öncülük 
etmeyi amaçlayan “Sürdürülebi-
lir Gıda Platformu”, gıda atığı ve 
yönetimi, sürdürülebilir tarım, 
sürdürülebilir gıda ambalajı, iz-

lenebilirlik ve şeffaflık, geleceğin 
gıda sistemleri ve beslenme ola-
rak 5 ana konuda çalışma grubu 
ile gıda sektöründe pozitif deği-
şim odaklı sistematik çalışmalara 
önderlik ediyor. 

Sürdürülebilirlik Akademisi ta-
rafından kurulan platforma üye 
olan markalar arasında; Abalıoğ-
lu Yağ, Aromsa, Balparmak, Car-

refoursa, Chep Türkiye, Danfoss, 
Elif Plastik, Eker, Eriş Un, G&T 
Enerji, Hayat, Hero Türkiye, 
İntertek, La Lorraine, Lesaffre, 
Leroy, Kalite Sistem Mérieux 
NutriSciences, Metro, Migros, 
Nestle, Muratbey, Pınar, Reis, 
Tekfen Tarım, Schneider Elect-
ric, Signify, Sütaş, Uludağ İçecek, 
Ülker yer alıyor. Son olarak plat-
forma katılan Dr. Oetker, Martin 
Bauer ve Chr. Hansen ile platfor-
mun üye sayısı 32 oldu. 

Yılın ilk yarısı sonunda ihracatını 2019’a göre 
yüzde 19, 2020’ye göre ise yüzde 38 artıran 

makine sektörünün serbest bölgeler dâhil toplam ih-
racatı 11,4 milyar dolar oldu. Almanya ve ABD’ye 
toplam ihracatı 2 milyar doları aşan sektör, ilk 6 ay 
sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyar do-
lar fazla ihracat geliri elde etti. Yılın ikinci yarısında 
dünya genelinde yaşanacak büyük açılma ile talep ar-
tışının toparlanmadan büyümeye hızlı bir geçiş oluş-
turmasını beklediğini ifade eden Makine İhracatçıla-
rı Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi: 
“Makine ve teçhizat yatırımlarında geçmiş krizlere 
göre iki katı hızlı bir iyileşme oldu. Küresel sanayi 
üretimindeki büyüme 2015 yılından bu yana en yük-
sek seviyeye çıktığı için makine imalat sanayiinde de 
hızlı bir toparlanma yaşandı. Sınırlı da olsa destek 
paketlerinin sürmesi ve oluşan tasarrufların hızla tü-
ketime dönüşeceği beklentisi dünya ekonomisinde 
güçlü bir büyümeye ve canlı bir yatırım dönemine 
işaret ediyor. Üç çeyrektir üst üste 5 trilyon doları 

aşan küresel mal ticaretinin, yılın son iki çeyreğinde 
hız kesmeyeceği anlaşılıyor. Makine imalatçılarımız 
da hızla artan talepten daha fazla pay almaya çalışı-
yor. Paritenin ve ürün fiyatlarındaki artışın da etki-
leriyle, dünya makine ihracatının yüzde 20’ye yakın 
arttığı tahmin edilen ilk yarıyılda, biz yüzde 40 artış 
oranına yaklaştık. Rakiplerimizden daha hızlı ilerle-
meye ve görkemli büyüyen bu pazardan daha fazla 
pay almaya devam edeceğiz.”

Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın devam 
etmesi yönünde tüketici talebi dışında unsurlar ol-
duğuna da dikkat çeken Kutlu Karavelioğlu şunları 
söyledi: “Pandemi sonrası süreçte sürdürebilirlikle 
uyumlu yeşil yatırımlar katlanarak artacak ve ima-
latçı sektörlerin tamamı baştan aşağı bir dönüşüm 
yaşayacak. Sanayi 4.0 ve dijitalleşme yönündeki ih-
tiyaçlar da makine sektörünün önünü açacak. Gele-
cek üç yılın makine sektörünün altın çağı olacağına 
inanıyoruz. Büyüme hızımızı koruyacağız ve dünya 
çapında markalarımızın sayısı artacak.”

Gelecek üç yıl makine sektörünün altın çağı
Haziran sonu itibarıyla Türkiye’nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 
11,4 milyar dolar oldu. İhracat siparişlerinin yılın ilk 6 ayında küresel ölçekte 
hızla arttığına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, “Gelecek üç yıl makine sektörünün altın çağı olacak” dedi.
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Çiftlik ve kümes hayvanlarının sağlıklı gelişimi 
için birçok faktör bulunuyor. Bunların başın-

daysa hiç şüphesiz hayvanların ihtiyaç duyduğu besin 
içeriğini doğru ve güvenilir kaynaklardan sağlamak 
geliyor. Dünyanın önde gelen hayvan besleme uzman-
larından Trouw Nutrition, zengin içerikli premiksi 
Maxcare ile yem kalitesini artırarak yemin çok daha 
optimize bir hale gelmesini sağlıyor. Firmadan yapılan 
açıklamaya göre; çiftlik ve kümes hayvanlarının denge-
li beslenmelerine, böylece maksimum performans gös-
termelerine yardımcı olan Maxcare ile hayvanlar daha 
sağlıklı, çiftlikler çok daha kazançlı oluyor.

Geniş ürün gamı, çözüm odaklı hizmet anlayışı ve 
yerel dinamiklere hakim deneyimli insan kaynağıyla 
Türk hayvancılık sektörünü daha ileri bir noktaya 
ulaştırmak istediklerini söyleyen Trouw Nutrition 
Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, “Trouw Nut-
rition olarak, 100 yıllık global tecrübemiz ve çift-
likten sofraya bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz 
ürünlerimizle sektörümüzün çözüm ortağı olmak ve 
ülkemizin besin zinciri kalitesine katkıda bulunmak 
için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda çiftlik 
ve kümes hayvanlarının yaşamlarını kaliteli kılmak 
ve performanslarını maksimum seviyeye çıkarmak 

Trouw Nutrition’dan çiftlik ve kümes hayvanları 
için Maxcare premiks
Trouw Nutrition, zengin içerikli premiksi Maxcare ile çiftlik ve kümes 
hayvanlarının sağlıklı beslenmelerine ve verimliliklerine katkı sağlarken 
çiftliklerin kazancını da maksimuma çıkarmayı hedefliyor.

Yemmak, 2020 Ar-Ge 250 listesindeki yerini aldı
Önde gelen yem makineleri imalatçılarından Yemmak, bir kez daha Turkishtime’ın 
Ar-Ge 250 listesinde yer aldı.

Turkishtime tarafından ha-
zırlanan “Ar-Ge 250, Tür-

kiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması 
yapan şirketleri” araştırması dahi-
linde 2020 yılı içerisinde en fazla 
Ar-Ge harcaması yapan şirketler 
açıklandı. Firmaların 2020 verile-
ri ışığında hazırlanan ve Ar-Ge’ye 
yapılan yatırımın öneminin vur-
gulandığı araştırmada, Yemmak 
bu yıl yine ikinci 250 listesinde 
yerini aldı.

2019 verilerinin aktarıldığı bir 
önceki araştırmada 385. sırada yer 
alan yem teknolojileri sektörünün 
öncü firmalarından Yemmak, 25 
basamak yükselerek 360. sırada 
listelendi. Ar-Ge 250, Türkiye’nin 
En Çok Ar-Ge harcaması yapan 

şirketleri sıralamasında, 2020 yılı 
için bir önceki yıla göre yaklaşık 
yüzde 7’lik bir yükseliş oldu.

Ar-Ge yatırımlarında yine bir 
önceki yıla göre % 25,6’lık bü-
yüme ile ciddi bir Ar-Ge yatırım 
büyümesi kaydetti.

Araştırmada, Ar-Ge ve yenilik-

çiliğin her geçen gün daha da de-
rinleştiği Türkiye’de firmaların bu 
alana yaptığı yatırımların katla-
narak arttığı gözlemlenirken araş-
tırmaya konu olan 500 firmanın 
toplamda 16 milyar 995 milyon 
liralık Ar-Ge harcaması gerçekleş-
tirdiği belirtildi.
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amacıyla geliştirdiğimiz zengin içerikli premiksi-
miz Maxcare ile çiftliklerin verimini, çiftçilerimizin 
kazancını artırıyoruz. Ürünlerimizle Hollanda’nın 
tarımda ve çiftçilikte verimlilik şampiyonu olması-
na yardımcı olmuş global bir firma olarak şimdi de 
Türk hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağla-
mayı hedefliyoruz.” dedi.

“PREMİKSLER SÜRÜ SAĞLIĞI İÇİN 
EN AZ YEMLER KADAR ÖNEMLİ”
Premikslerin kullanım amacının, yemi hayvanlar 

için çok daha faydalı bir hale getirmek olduğunu 
söyleyen Öğüt Köse, “Dünyanın en zor işlerinden 
birinin sığır beslemesi olduğunu söyleyebiliriz. Çün-
kü sığırların beslenme için duydukları ihtiyaç; ırk, 
yaş, fizyolojik durum ve iklim gibi çeşitli faktörlerin 
etkisiyle değişkenlik gösterebiliyor. Normalde çift-
lik sahipleri hayvanlarının beslenmeleri için kaba ve 
konsantre yemlerden oluşan karışımlar hazırlıyor. 
Hayvanların sağlıklı gelişimi ve verimliliği de ras-
yon denen bu karışımların içeriğine bağlı olarak şe-
killeniyor. Sağlıklı ve dengeli bir biçimde hazırlan-
mış bir rasyon, uzun ömürlü ve yüksek performanslı 

sürülerin oluşturulmasında büyük rol oynuyor. Var 
olan yemlerden hayvanın ihtiyacına uygun rasyon 
hazırlanamadığı durumlarda ise devreye premiks-
ler giriyor. Güvenilir kaynaklardan tedarik edilmiş 
doğru premiksler, sürü sağlığı ve performansını en 
az yemler kadar etkiliyor.” diye konuştu.

Çiftlik hayvanlarına yönelik geliştirdikleri pre-
mikslerle çiftliklerin karlı üretim yapmasına olanak 
sağladıklarını söyleyen Köse, premikslerin kanatlı 
hayvan beslemesinde de önemli bir yeri olduğunu 
vurguladı.

Eker’e süt ürünleri kategorisinde Bronz Ödül
Eker Süt Ürünleri, Türkiye’nin en kapsamlı ve veriye dayalı sosyal medya ödülleri 
Social Media Awards Turkey - Veri Ödülleri’nde, Süt Ürünleri Kategorisi’nde Bronz 
Ödül’ün sahibi oldu.

Markaların sosyal medya 
performanslarını objek-

tif verilere göre, en başarılı pro-
jeleri ise jüri değerlendirmesi-
ne göre belirleyen Social Media 
Awards Turkey’de sosyal medya 
sektörünün liderleri bir araya 
geldi. Türkiye’de sektörünün en 
beğenilen şirketlerinden biri olan 
Eker Süt Ürünleri, Social Media 
Awards Turkey - Veri Ödülle-
ri’nde süt ürünleri kategorisinde 
Bronz Ödül’e layık görüldü. 

Social Media Awards Turkey 
2021’de, 1 Nisan 2020-1 Nisan 

2021 tarihleri arasında dijital 
ortamda yayınlanan en güzel 
işler yer aldı. Yarışmanın ödül-
lendirme sistemi; Jüri Ödülleri, 
Veri Analitiği Ödülleri ve Grand 
Prix olmak üzere üç bölümden 
oluşurken, Eker’in Bronz Ödül 
aldığı Veri Ödülleri’ndeki sıra-
lamada BoomSonar’ın “Sosyal 
Medya Marka Endeksi” olan So-
cialBrands’in 30’dan fazla veri 
temelli kriter kullanan algorit-
ması temel alındı.

Sosyal medya iletişimine dam-
gasını vuran marka, ajans, proje 

ve kişilerin ödüllendirildiği yarış-
manın kazananları, 9 Haziran’da 
canlı olarak yapılan online ödül 
töreni ile açıklandı.
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ORFFA: YEM KATKI MADDELERİNDE 
UZMAN, AVRUPA’DA LİDER

Orffa, yaklaşık 130 uzmandan oluşan bir ekip ta-
rafından oluşturulan, yaklaşık 300 milyon dolarlık 
bir ciro ile yılda yaklaşık 160.000 ton katkı maddesi 
işleyen, Avrupa’da yem katkı maddeleri alanında li-
der bir pazarlama ve satış şirketidir. Orffa, müşteri 
ihtiyacına göre eksiksiz bir yem katkı portföyü ge-
liştirir, tedarik eder ve sunar. Aynı zamanda hayvan 
besleme ve üretim pazarlarında konseptler oluşturur.

Orffa, üç kategoride ürün pazarlamaktadır. Firma, 
bugüne kadar dağıtımı yapılmış ürün yelpazesinin 
(TopSelect) yanı sıra, hızla büyüyen iki ürün yelpazesi-
ne, Excentials ve Elovitals’a başarıyla yatırım yaptı.

Elovitals, firmanın tedarikçileriyle yakın ortaklık 
içinde pazarladığı tescilli standart yem katkı madde-
leri (vitaminler, mineraller ve amino asitler) yelpa-
zesini oluşturuyor. Orffa, eşsiz iş modeli sayesinde, 
piyasaya sürekli yem katkı maddesi tedariki garan-
tisi veriyor. 

Firmanın amiral gemisi ürün yelpazesini ise Ex-
centials oluşturuyor… Bu ürün yelpazesi, pazar ih-
tiyaçlarına ve müşteri gereksinimlerine uyacak şe-

kilde geliştirilmiş, üniversite çalışmaları ve müşteri 
deneyimleriyle kapsamlı bir şekilde belgelenmiş bir 
dizi yenilikçi teknik yem katkı maddelerinden olu-
şuyor. Bu kategorinin başını çeken ürünler rasyon-
da maliyeti en çok düşüren nutrisyonel emülsifiyer 
olan Energy Plus ve organik selenyumun tamamen 
kullanılan formu olan Selenium4000’dir.

Orffa sağlamış olduğu hizmeti, bilgisi, kalitesi, 
profesyonelliği ve güvenilirliği ile tanınmaktadır.

Yıllık yaklaşık %20 büyümemiz sektörün bu te-
mel değerlerimizi takdir ettiğini gösteriyor.

COĞRAFİ VARLIK: 
KÜRESEL BİR ORTAKLIK AĞI
Orffa, Avrupa’nın tüm büyük yem üreten pazar-

larında çok güçlü bir varlığa sahip. Avrupa’nın yanı 
sıra Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da (ABD, 
Meksika, Brezilya, Kolombiya, Arjantin), Güney 
Afrika’da, Rusya’da, Orta Doğu’da ve ayrıca Asya’da 
(Hindistan, Tayland, Kore, Çin, Vietnam, Filipinler 
ve Avustralya, Japonya’da) faaliyet göstermektedir.

Orffa’nın 80 ülkede satış yaptığı 1200’den faz-
la müşterisi bulunuyor. Ve bu sayı artmaya devam 
ediyor. 

Orffa Türkiye şirketini kuruyor

REKLAM
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Endüstri organizasyonlarında yer alan firma, tüm 
dünyadaki üniversitelerle ve ayrıca yerel ve uluslararası 
yetkililerle sürekli temas halinde. Orffa, yem endüst-
risindeki tüm karar vericilere ve etkileyicilere ulaşıyor.

AR-GE – İNOVASYON -TEKNİK PAZARLAMA 
VE SATIŞ - KALİTE
Orffa, yenilikçi yem katkı maddelerinin geliştirilme-

sinde öncüdür… Firmanın tüm ürünleri Avrupa’da test 
ediliyor, AB düzenlemelerine ve kalite standartlarına 
uygunluğu sağlanıyor. Orffa, yeni ürünlerini geliştir-
mek ve belgelendirmek için Avrupa’da ve diğer ülkeler-
de önde gelen üniversitelerle yakın işbirliği içindedir.

Orffa, yeni ürünlerini, webinar ve seminerler, rek-
lam e-postaları, hakemli bilimsel ve teknik makale-
ler gibi bir çok araç ve hizmet kullanarak tanıtıyor. 
Ancak en önemlisi, firmanın yerel uzmanları, Orffa 
ürünlerini doğrudan ilgili müşterilere tanıtmaktadır.

Satılan tüm Orffa ürünleri Avrupa kalite sistem-
lerine uygun ve üretilen bütün partiler birden fazla 
kalite kontrol ve analize tabi tutulmaktadır. Orf-
fa’nın kalite-kontrol modeli, en üst düzey pazarlara 
uyan en kaliteli ürünleri garanti etmektedir.

STRATEJİ
Orffa’nın stratejisi aşağıdaki esaslara dayanıyor: 
• Firma uzmanlarının bilgi düzeyi ve kalitesi,
• Önde gelen hayvan ve yem üreten pazarlarda 

doğrudan yer alma,

• Sektördeki tüm paydaşlarla yakın ve etkileşimli 
ortaklıklar,

• Excentials ve Elovitals’ın en kaliteli ürünler ve 
çözümler olarak markalaştırılması,

• İnovasyon ve sürdürülebilirlik,
• Rakipsiz bir hizmet.

ORFFA ARTIK TÜRKİYE’DE…
Orffa, büyüme stratejinin önemli bir parçası ola-

rak dünyanın en dinamik ve en hızlı büyüyen pazar-
larından biri olan Türkiye pazarında yer edinmeye 
karar verdi. Firma, bilgi ve yetkinliklerini Türki-
ye’deki yem üreticileri, premiks şirketleri ve enteg-
rasyonlarla paylaşmayı ve Türkiye yem pazarındaki 
paydaşlarla yakın ortaklıklar geliştirmeyi sabırsızlık-
la bekliyor. 

Orffa, Türkiye’de zaten dolaylı bir pazar varlığı-
na sahipti; ancak Türk yem endüstrisine daha iyi 
hizmet verebilmek, ortaklarını önerdiği yenilikçi 
çözümler hakkında daha iyi bilgilendirmek, müşte-
rilerine en uygun teknik ve ticari desteği verebilmek 
adına Orffa Türkiye şirketini kurmaya karar verdi. 
Sektörde zengin deneyime sahip yerel bir teknik 

yönetici ile anlaşan firma, müş-
terilerine yerel teknik destek ile 
beraber Hollanda ve Belçika’da-
ki uzmanlarının ticari, lojistik 
ve bilimsel desteğiyle hizmet 
vermeyi amaçlıyor.

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız 
varsa, lütfen Orffa Pazarlama 
Müdürü (heyvaert@orffa.com) 
ile iletişime geçin veya firmaya bu 
adresten e-posta gönderin info@
orffa.com.

Remzi Alihafızoğlu
+90 533 5917163

alihafizoglu@orffa.com

Samy Emiliani
+32 478 73 17 09

emiliani@orffa.com 

REKLAM
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası 
(TÜRİB) tarafından oluş-

turulan Ürün Fiyat Endeksleri ya-
yımlanmaya başlandı. TOBB’da, 
endeksin tanıtımı için yapılan top-
lantıya katılan Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, endeks 
sayesinde tarımsal üretimde şef-
faflığın artacağını vurguladı. Pak-
demirli, “Ürün Fiyat Endeksleri 
sayesinde, fiyat değişiklikleri daha 
kolay tahmin edilecek, analizler 
daha doğru yapılacak ve ürün per-
formans ölçümlerinin etkin olarak 
kullanılması sağlanacak” dedi.

Dolaylı olarak çiftçi gelirlerinin 
artması, yatırımların büyümesine 
katkı verecek endeks yayımlarının 
buğday, arpa ve mısır için başla-
dığını bildiren Pakdemirli “Pi-
yasanın anlık durumu şeffaf bir 
şekilde ortaya konulacak ve diğer 
yatırım ürünleriyle karşılaştırma 
imkanı sağlanacak. Ayrıca, tarım-
sal emtia piyasalarında Türkiye ile 
dünya arasındaki süreç yakından 
izlenebilecek.” şeklinde konuştu.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 
YEM REGÜLASYON
ÇALIŞMASINI BAŞLATTIK
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli, toplantıda yem fiyat-
larına da değindi.  Yem fiyatların-
daki yükselişe müdahale ettikleri-

ni açıklayan Pakdemirli, şunları 
dile getirdi: “Salgın ve kuraklık 
istismar edilerek oluşan fiyata 
müdahale ediyoruz. TMO üzerin-
den yem regülasyon çalışmasını 
başlattık. TMO, hasat nedeniyle 
Haziran ayında ara verdiği uygun 
fiyatlı arpa ve buğday satışına, 
Temmuz ayında yeniden başladı. 
Bu uygulamadan yetiştirici, besi-
ci ve yem üreticilerinin tamamı 
faydalanacaktır. Besicilerimiz yem 
hammaddesi almak için, TÜRK-
VET hayvan kayıt sistemine ka-
yıtlı hayvan sayısı kadar TMO’ya 
başvuru yapabilirler. Besicimiz ve 
süt üreticimiz rahat olsun. Ted-
birlerimizi aldık, almaya da de-
vam edeceğiz.”

“BUĞDAY FİYATLARI İÇİN 
ŞİKAGO’YA, LONDRA’YA 
DEĞİL, TÜRİB ENDEKSİNE 
BAKACAĞIZ”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-

lıoğlu ise endeksin ülke genelin-

de referans fiyat oluşturulacağını 
vurgulayarak, “Artık buğdayın fi-
yatı için Şikago’ya, Londra’ya de-
ğil, TÜRİB endeksine bakacağız. 
Tarımsal aktiviteyi hepimiz ekran-
lardan izleyebileceğiz. Bugün buğ-
day yüzde 2 artmış, mısır yüzde 1 
düşmüş diye konuşan yorumcu-
lar olacak televizyonda. Çiftçi de 
önünü rahat görecek, yok paha-
sına elindeki malını satmayacak. 
Arz ve talep dengesizliklerini hızlı 
tespit edip, doğru politikaları ge-
liştirebileceğiz. ‘Güneydoğu’da 
hasat kötü gidiyor, fiyatlar yükse-
liyor; Trakya’da rekolte iyi, fiyatlar 
düşüyor’ diye net bir şekilde piya-
sayı görebileceğiz” dedi.

Endeks ile TMO’nun müdaha-
lelerinin ve sonuçlarının de net 
olarak görüleceğini de belirten 
Hisarcıklıoğlu, fiyat değişimleri-
nin ne kadarının Türkiye, ne ka-
darının yurt dışı gelişmelere bağlı 
olduğunun da ortaya çıkacağını 
anlattı.

TÜRİB Ürün Fiyat Endeksleri emtia piyasasına 
şeffaflık getiriyor
Türkiye Ürün İhtisas Borsası tarafından oluşturulan Tarımsal Ürün 
Endeksleri’nin lansmanı, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla 
gerçekleştirildi. Bakan Pakdemirli, endeks sayesinde tarımsal üretimde 
şeffaflığın artacağını söyledi.

AVRUPA  
KALİTESİ

NutraseNutraseNutrase®®®Xyla Xyla Xyla HSHSHS

Yem katkı maddelerinde değerli ortağınız www.nutrex.eu
feedadditives@nutrex.eu

Bizi takip edin

SORUMLULUK REDDİ: Tüm ürünler bütün ülkelerde mevcut değildir, tüm talepler her ürün için geçerli değildir, tüm taleplere tüm ülkelerde izin verilmeyebilir. 

Bu yayın yalnızca uluslararası pazarlama amaçlıdır ve her ülkede veya bölgede tüm ürünlerin olacağı veya tüm taleplere izin verileceği anlamına gelmez.

Yem sindirilebilirliğini, 
besin maddelerini ve enerji 
ulaşılabilirliğini iyileştirerek 

yem maliyetlerini azaltır

Bütirat üretiminin dolaylı 
uyarılması yoluyla bağırsak 

sağlığını destekler

Tüm tahıl bazlı diyetlerde 
monogastrik performansı 

artırır ve üretim maliyetlerini 
düşürür

Isıya dayanıklıdır, çözünür 
ve çözünmez arabinoksilan 
üzerinde oldukça etkilidir

En iyisini ekleyin
En iyi sonucu alın!
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Yeni doğan bir buzağı, hayat-
ta kalabilmek için ihtiyaç 

duyduğu tüm besin maddelerini 
anne sütü aracılığıyla karşılamaya 
çalışıyor. Ancak zaman içerisinde 
insan ihtiyaçlarına göre dönüşe-
rek, insanlar için değerli bir besin 
maddesi olan inek sütü içerdiği 
protein ve yağ oranı bakımından 
buzağının ihtiyaçlarının çok üs-

tünde; mineral ve vitamin oranı 
bakımındansa buzağının gereksi-
niminin çok altında kalıyor. Pas-
törize edilmeden inek sütünün 
doğrudan buzağıya verilmesi de 
ayrıca birçok zoonoz hastalığın 
yayılmasına neden oluyor. 

Trouw Nutrition, LifeStart 
konsepti içerisinde yer alan 
Sprayfo ve Milkivit buzağı ma-

maları ile buzağıların beslenme 
ihtiyaçlarını mükemmel bir şe-
kilde karşılayarak geleceğin güç-
lü hayvanlarının yetiştirilmesine 
katkı sağlamayı amaçlıyor.

Mükemmel kıvam, stabilite, çö-
zünürlük ve sindirilebilirlik özel-
liklerinin yanı sıra vitamin ve mi-
nerallerle zenginleştirilmiş buzağı 
mamalarının hayvanların gelişimi 

Sağlıklı gelişim için Sprayfo ve Milkivit buzağı 
mamaları
Trouw Nutrition, hayvanların erken dönem beslenmesine odaklanarak genetik 
potansiyellerini en üst düzeye çıkardığı LifeStart konsepti içerisinde yer alan 
Sprayfo ve Milkivit buzağı mamaları ile geleceğin sağlıklı inek ve boğalarının 
yetiştirilmesine yardımcı oluyor.

Kuraklık yem fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor
Türkiye’de hayvan yetiştiricileri için halihazırda zaten büyük bir sorun olan yem 
fiyatları, şimdi de kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Konya Karapınar’da buğday 
hasadında yüzde 30’dan fazla kayıp olduğu ve bu durumun hayvan yemi 
fiyatlarına da yansıyacağı belirtiliyor.

Türkiye, bir yılı aşkın süredir kuraklıkla başa 
çıkmaya çalışıyor. Kuraklıktan en çok etki-

lenen bölge ise ülkenin tahıl ambarı olarak bilinen 
Konya Havzası oldu. Buğday hasadında yaşanan 5 
milyon tonluk kayıp nedeniyle önümüzdeki günler-
de un, buğday ve hayvan yemi fiyatlarında artış ola-
bileceği dile getiriliyor.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mithat Direk, Türkiye’nin en kurak bölgesi 
sayılan Karapınar’da Temmuz ayı itibariyle başlayan 
buğday hasadında yüzde 30’dan fazla kayıp yaşan-
dığını belirtiyor ve ekliyor: “Karapınar’da yaşanan 
sıkıntı un, ekmek ve et fiyatlarına da yansıyacaktır.” 

Meram Ziraat Odası Genel Sekreteri Osman Ken-
dirci de, son 10 yılın en kurak döneminin yaşandı-
ğını, hububat fiyatlarının bu yıl artacağını dile geti-
riyor. 100 bin dekarlık geniş arazide hububat hasadı 

yapılamadığını dile getiren Karapınar Ziraat Odası 
Genel Sekreteri Nadi Özdil ise şunları aktarıyor: 
“Yıllık 20 milyon ton buğday üretim kapasitemiz 
varken, kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı neden-
lerden kapasite 15 milyona ton seviyesine gerileyecek 
gözüküyor. Konya ve Karapınar’da obrukların sayısı 
artıyor. Son 10 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. 
Buğdayda ülke olarak ciddi kaybımız olacak.”

Bölgeye yeterli yağmurların düşmemesi nedeniyle 
yeraltı su kaynakları tarımsal sulama için kullanılır-
ken, bu kaynaklar günden güne azalıyor. Milliyet’in 
haberine göre; uzmanlar 5 yıl öncesine kadar 50 
metre derinden yeraltı suyu çıkartılmasına karşın, 
bu mesafenin kuraklık ve aşırı tüketim nedeniyle 
150 metrenin üzerine çıktığını, kaynakların tüken-
mesi durumunda Türkiye genelinde buğday krizi ya-
şanabileceğine dikkat çekiyorlar.
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için sağlam bir temel oluşturdu-
ğunu söyleyen Trouw Nutrition 
Türkiye CMR Ülke Müdürü ve 
B2F Satış Direktörü Tanzer Kıl-
cıoğlu, Sprayfo ve Mikivit buzağı 
mamaları ile ilgili önemli bilgiler 
paylaştı: “Dünyaya gelen bir bu-
zağının ilk ayları; ineğin metabo-
lik programlanması, yaşam süresi 
ve performansı üzerinde hayati 
rol oynuyor. Ancak buzağı bu dö-
nemde ihtiyaç duyduğu besin 
maddelerini, yetersiz miktarda 
verilen inek sütünden tam olarak 
karşılayamıyor. Bu durum, bu-
zağıların iki ila dört günlük ağız 
sütü beslemesi sonrasında zen-
gin içerikli bir buzağı maması ile 
desteklenmesini zorunlu kılıyor. 
Trouw Nutrition olarak LifeStart 

konseptimiz kapsamında hayata 
geçirdiğimiz Sprayfo ve Milkivit 
buzağı mamalarının temelinde, 
erken dönemlerinde doğru ve 
yoğun bir besleme programı ile 
yetiştirilen hayvanların ilerleyen 
evrelerde üstün bir performans 
gösterdiğini kanıtlayan bilimsel 
çalışmalar bulunuyor. Sprayfo ve 

Milkivit ile beslenen bir buzağı, 
geleneksel yöntemlerle yetiştiril-
miş bir buzağıya göre çok daha 
sağlıklı bir gelişim gösterirken, 
ilerleyen zamanda verimliliği 
yüksek süt üretimi sağlayan, er-
ken buzağılayan, güçlü ve sağlıklı 
bir inek olarak hayatına devam 
ediyor.”

Ekici, ABD’ye ilk ihracatını gerçekleştirdi
Türkiye’nin önde gelen peynir üreticilerinden Ekici, ihracat yaptığı ülkelere ABD’yi 
de ekledi. ABD ile birlikte ihracat yaptığı kıta sayısını 4’e çıkaran Ekici’nin yeni 
ihracat rotası ise Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri.

Yılda yaklaşık 100 milyon litre süt işleyen ve her 
yıl 20 bin ton peynir üreten Ekici, global bü-

yüme stratejisi doğrultusunda ihracat ağına yeni ül-
keleri eklemeye devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla 
ABD’ye ilk ihracatını gerçekleştiren Ekici, 2021’in 
ikinci yarısında da yeni pazarlara girmeyi hedefliyor.

Ekici gıda standartları ve denetimleri bakımından 
son derece zorlu ülkelerden biri olan ABD pazarına, 
özel üretim tekniğiyle hazırladığı Lokum Kıvamında 
Beyaz Peynir başta olmak üzere sevilen 24 çeşit pey-
nir ürünüyle giriş yaptı. 

Gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ekonomisine kat-
kı yapmaya devam ettiklerini belirten Ekici Peynir 
Genel Müdürü Burçin Ekici, “60 yıldan uzun süre-
dir sadece peynir üretiminden gelen uzmanlığımızı, 
bugün hem Türkiye’de hem de yurt dışında peynir 
severlerle buluşturuyoruz. Bu yılın ilk beş ayında 
ihracatımızı %30 oranında arttırdık. Haziran ayı 

itibarıyla ABD ve yakın zamanda da Çin, AB gibi 
büyük pazarlara açılarak ülke ağımızı ciddi anlam-
da genişletiyoruz. Hijyenik ve sağlıklı koşullarda son 
teknolojiyle üretilen kaliteli peynirlerimizi Kıbrıs 
başta olmak üzere ABD, Azerbaycan, Afganistan, 
Kuveyt, Makedonya, Malezya, Türkmenistan, Su-
dan, Kırgızistan ve Irak olmak üzere birçok ülkeye 
ihraç etmeye devam ediyoruz. Ortadoğu ve Körfez 
pazarlarında ise Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, 
Umman, Ürdün yer almayı arzu ettiğimiz öncelikli 
pazarlar arasında yer alıyor.” diye konuştu.
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Merkezi Aydın’da bulunan 
Karya Farma HBX AR-

GE ekibi, doğal bitki bazlı sağlık 
ürünleri konusunda yaptığı ça-
lışmalara bir yenisini ekledi. Fir-
ma, son çalışmasında büyükbaş 
ve küçükbaş hayvanlar için ‘3K 
Enerji Yemi’ adı altında yeni bir 
ürün geliştirdi. Karadut, karabaş 
otu ve karakekik bileşenleri ile 
geliştirilen enerji yemi sayesinde 
firma, Türkiye’deki hastalıktan 
ari işletme sayısını çoğaltmayı he-
defliyor.

Çok zengin bitki örtüsüne sa-
hip Aydın’da kendiliğinden yeti-
şen karadut, karabaş otu ve kara 
kekiğin aslında canlılar için birer 
şifa deposu olduğunu belirten 
HBX ARGE Bilimsel Araştırma 
Projeleri (BAP) Koordinatörü 
Hakan Başlık, bu buluşlarının 
Türk Patent Enstitüsü tarafından 
2020/08797 numarası ile tescil 

edildiğini söyledi. Bugün ülke ge-
nelindeki büyük ve küçükbaş hay-
vancılık işletmelerindeki önemli 
kayıplardan birinin de hastalık 
ve enerji yetersizliği olduğunu 
kaydeden Başlık, “Maalesef insan 
besinlerinde olduğu gibi hayvan 
besinlerinde de her şey fenni ve 
doğallıktan uzaklaşmaya başladı. 
Hayvanlar da insanlar gibi canlı 
ve benzer metabolizmaları dola-
yısıyla sık sık hastalanıp strese gi-
riyor. Hayvancılık işletmelerinin 
en önemli sorun ve sıkıntılarının 
başında hastalıklar geliyor. Ve 
devlet hastalıktan ari işletmele-
rin çoğalması için ciddi çalışma-
lar yapıyor. Biz hem hayvanların 
sağlığı ve enerjisi hem de tabiat-
ta topraktan yetişen ve eşil olan 
hiçbir şeyin atık olmadığını gös-
termek için bu çalışmayı yaptık. 
Eskiden nasıl çöp diye bir şey yok 
ise bu proje ile de hiçbir bitki, 

sebze ve meyvenin çöpe gitmeme-
sini hedefliyoruz. Aynı zamanda 
tabiatta kendiliğinden yetişen ve 
kıymeti bilinmeyen bu bitkilere 
değer katmak istiyoruz.” dedi.

Başlık, 3K adlı yemde kullan-
dıkları karadutu insan ve hayvan 
vücudunun sentezleyemediği yağ-
ları sağlıklı hücreye dönüşmesini 
sağladığı için, karabaş otunu sin-
dirim sistemi ve metabolizmayı 
düzenlediği için kara kekiği de 
güçlü antiseptik ve antioksidan 
özelliğinden dolayı kullandıkları-
nı kaydetti.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için “3K Enerji Yemi”
Karya Farma HBX AR-GE ekibi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ‘3K Enerji 
Yemi’ adıyla yeni bir ürün geliştirdi. Ekip, söz konusu ürünle hastalıktan ari 
işletmelerin sayısını çoğaltmayı hedefliyor.

Teksüt, İSO 500’de 410’uncu sırada yer aldı

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri mar-
kalarından Teksüt, İstanbul Sanayi Oda-

sı’nın açıkladığı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi 
kuruluşları (2020) sıralamasında 5 sıra yükselerek, 
410’uncu sırada yer aldı.

Geçtiğimiz yılın (2019) tablosunda 415’inci sı-
rada bulunan Teksüt istikrarlı bir şekilde, pandemi 
döneminde de üretimi ve tedariki aksatmadan büyü-
meye devam etti. Teksüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Arda Aksaray, İSO verilerini değerlendirerek, 2020 
yılının bilinmezliklere karşın oldukça hareketli geç-
tiğini belirtti ve üretimin bir ülke ekonomisi için ne 

kadar önemli olduğunun pandemi döneminde bir 
kez daha ortaya çıktığını söyledi. 



MAXIMISING ENZYME MATRIX  
TO IMPROVE MONETARY RETURNS

Phytase application has evolved significantly since 
the introduction of “Superdosing”, the practice of 
using high doses of phytase to target phytate (IP6) 
destruction, with the industry now recognising the 
nutritional benefits to be had from more complete 
phytate breakdown. 

MAXIMUM MATRIX NUTRITION ENZYME 
APPLICATION FROM AB VISTA
AB Vista has conducted extensive research to 
determine the effect of targeted enzyme application 
to degrade both phytate and NSP, reducing the anti-
nutritive effects of both substrates. This research has 
yielded a new enzyme application called ‘Maximum 
Matrix Nutrition’ which delivers complete phytate 
breakdown whilst reducing viscosity and increasing 
fibre fermentability.

Maximum Matrix Nutrition has been demonstrated 
to improve nutrient utilisation delivering a significant 
improvement in amino acids, minerals and energy, 
meaning diets can be formulated with higher nutrient  
credits for feed costs savings. 

Compared to a standard application of phytase, 
carbohydrase and protease, Maximum Matrix Nutrition 
delivers equal performance at a considerably lower 
cost. Validated in ten performance trials in broilers 
and swine, the application has been shown to deliver 
cost savings of up to €25/t, a dramatic increase in the 
potential return on investment for feed producers. 

To find out more about Maximum Matrix Nutrition 
please contact:
erkan@nutrivet.com.tr, emea@abvista.com or visit
http://www.nutivet.com.tr
http://www.abvista.com

Dr Mike Bedford, AB Vista Research Director

Superdosing works well amongst customers who can see the value in 
performance improvements, but there are many other producers who 
are looking for the same performance with cheaper feed – and that’s 
what Maximum Matrix Nutrition is all about.

Zn

Fe

Ca

AMINO ACIDS MINERALS ENERGY
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Türkiye’deki sanayiciler ve alt yapı projeleri 
için iddialı bir çözüm ortağı olan ve dijital 

dönüşüm alanında önemli yatırımlar ve çalışmalar 
hayata geçiren Mitsubishi Electric Fabrika Otomas-
yon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim 
Müdürü Tolga Bizel, Hannover Fairs Turkey’in di-
jital etkinlik platformu Connection Days üzerinden 
düzenlenen Endüstriyel Robot Otomasyonu ve Ge-
leceği Konferansı’nda, robot teknolojileri alanındaki 
öngörülerini ve robotik sistemlerdeki gelecek trend-
lerini katılımcılarla paylaştı.

İNSANLARIN ROBOTLARLA BERABER
ESNEK ÇALIŞABİLDİĞİ ÜRETİM HATLARI 
Fabrika otomasyonu ve robotik teknolojilerin 

farklarını ortaya koyarak geleceğin robotik trend-
lerini değerlendiren Bizel, şunları aktardı: “Fabrika 
otomasyon sistemlerinde otomatik üretim her za-
man hayal edilen bir durum. Büyük bir üretici fir-
ma olarak kendi üretim bantlarımızda yaklaşık 2013 
yılından beri e-F@ctory adını verdiğimiz farklı bir 
yapılanma ve üretim algoritması kullanıyoruz. As-
lında o yıllara kadar çok uzun bir zaman otomatik-
leşmiş, içerisinde insan olmayan, fabrika otomasyon 
sistemlerinin bütün model ve yapılarının kullanıldı-
ğı, sanayinin üçüncü evresinin bitmek üzere olduğu 
bir fabrika üretim yapısına sahiptik. Ancak 2013 yı-
lından sonra tüketicinin fikirlerinin ve taleplerinin 
değiştiğini fark ettik. Özellikle son zamanlarda fabri-
kaların içinde otomatikleşmiş hatlardan daha ziyade 
robotla beraber esnek çalışabilen, içinde insanın da 
olduğu hatlardan bahsedilmeye başlandı.”

İNSAN, BİLİNÇ VE ALGILARIYLA ESNEK
ÜRETİMİN DİREKTÖRLÜĞÜNÜ YAPIYOR
Sanayinin yeni evresinde robotlarla birlikte kurgu-

lanacak fabrikaların dönüşüm sürecinde yapay zekâ-
nın temel taşlardan birisi olacağını söyleyen Bizel; 
“Nagoya Works-Kani fabrikamızda robot ve oto-

matik sistemler insanlar ile çalışıyor. Ancak burada 
bahsi geçen robot ve insan, daha önce rastladığımız 
çalışma tarzlarına göre farklı çalışıyorlar. İnsan iş gü-
cünden daha ziyade bilinç ve algılarıyla esnek üreti-
min direktörlüğünü yapan bir pozisyonda yer alıyor. 
Robotlar ise öğrenmeye açık, yaptıkları çalışmalar-
dan bazı çıkarımlar yapıp, birlikte çalıştığı insan veya 
diğer makinelerle daha etkileşimli olarak yapay zekâ 
teknolojileri ile konuyu öğrenip çalışan bir yapıda 
var oluyor. Bizim asıl hayalimiz fabrika içerisinde 
kendi kendine hareket eden ve serbestliğe sahip ro-
bot yapılarına sahip olmak. Sanayinin yeni evresin-
de robotlarla birlikte kurgulanacak bu fabrikaların 
dönüşüm sürecinde yapay zekâ temel taşlardan biri 
olacak. Robotların üretimdeki rolünün hızla artaca-
ğı yönündeki gelecek vizyonundan hareketle Mitsu-
bishi Electric olarak biz de ileri robot teknolojileri 
alanında yeni nesil ürün ve çözümler geliştiriyoruz. 
Yapay zekâ ile geliştirdiğimiz yeni nesil kolaboratif 
robotlarla şirketlerin robotik sistemlerini hızlı, sez-
gisel ve daha düşük maliyetlerde kurmalarına, hızla 
değişen iş ortamları ve sosyal ihtiyaçlara esnek bir 
şekilde yanıt vermelerine imkân sağlıyoruz.” dedi.

HIZLA DEĞİŞEN TALEPLERE YANIT 
VERECEK YETKİNLİKTE ROBOTLAR
Fabrikalardaki robot nüfusunun artık bir rekabet 

Robot teknolojilerinde öne çıkan trendler
Mitsubishi Electric, Endüstriyel Robot Otomasyonu ve Geleceği Konferansı’nda 
fabrika otomasyonu ile robotik sistemlerde gelecek trendlerini sektör 
temsilcileriyle paylaştı.
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göstergesi olmadığını belirten Bizel; “Robotik tek-
nolojiler pek çok firma için maliyetli yatırımlar. 
Taylorizmin hâkim olduğu üretim hatlarına sahip 
bir işletmenin robot teknolojilerine sahip olması 
önemli bir övünç kaynağıydı ve üretimde robotik 
hatta sahip olmak sizin kalitenizin güvence altına 
alındığını ifade ediyordu. Çünkü dikkat gerektiren 
otomatikleşmiş işlerde insanlar hata yapabilir. Bu 
anlamda geçmişte bir robot kadar üretim kalitesini 

taçlandıracak bir unsur yoktu, ancak artık fabrikada 
robota sahip olmak eskisi gibi bir anlam ifade et-
miyor. Tüketici kararları günümüzde hiç olmadığı 
kadar çok hızlı değişiyor, dolayısıyla ürün de hızla 
değişiyor. Eski robotların bu değişen taleplere yanıt 
vermesi çok mümkün değil. Bu bağlamda, hücresel 
robot otomasyonunun gelecekte fabrika içerisine ne 
kadar entegre edildiği yeni standartları belirleyecek 
gibi görünüyor” diyerek sözlerini tamamladı. 

İmaş Makine AR-GE’de ilk 10’da

Türkiye İhracatçılar Mecli-
si’nin verileri çerçevesin-

de, ekonomi ve iş dünyası portalı 
Turkishtime tarafından bu yıl 
sekizincisi düzenlenen “AR-GE 
250, Türkiye’nin En Çok AR-
GE Harcaması Yapan Şirketleri” 
araştırmasında 2020 yılının en 
çok AR-GE yatırımı gerçekleşti-
ren ilk 250 ve ikinci 250 firması 
açıklandı. Sektöründeki ilk AR-
GE merkeziyle alanında önemli 
çalışmalar yürüten ve 100’den 
fazla ülkeye ihracat yapan İmaş 
Makine, 2020 yılında makine 
sektöründe AR-GE’ye en fazla 
harcama yapan ilk 10 şirket arası-
na girdi ve “Türkiye AR-GE Har-
caması Yapan Şirketler İlk 250” 
listesinde 174. sırada yer aldı.

Yem değirmenciliği sektörün-
de Viteral ve tahıl değirmenciliği 
sektöründe Milleral ve satış son-
rası hizmetler & yedek parça satış 
sektöründe ise ProSupport mar-
kasıyla faaliyet gösteren ve ma-
kine teçhizat sektöründe AR-GE 

merkezine sahip ilk ve tek şirket 
olma unvanına sahip İmaş Maki-
ne, yaptığı AR-GE çalışmaların-
da 2020 yılında 8 farklı AR-GE 
projesini devreye aldı. Yine 2020 
yılında 4 tescilli patent, 11 tescil-
li faydalı model, 9 tescilli tasarım 
alma başarısını gösteren İmaş Ma-
kine, 13 tescilli markaya sahip.

İmaş Makine Genel Müdürü 
Mustafa Özdemir, “AR-GE 250, 
Türkiye’nin En Çok AR-GE Har-
caması Yapan Şirketleri” araştır-
masında 2020 yılında makine 
sektöründe AR-GE’ye en fazla 
harcama yapan ilk 10 şirket ara-
sında olmaktan ve “Türkiye AR-

GE Harcaması Yapan Şirketler 
İlk 250” listesinde yer almaktan 
büyük bir mutluluk duyduklarını 
belirtti.

Özdemir, açıklamasının deva-
mında şunları dile getirdi: “İmaş 
Makine olarak her yıl ciromuzun 
yaklaşık yüzde 4’ünü AR-GE’ye 
ayırıyoruz. Her yıl AR-GE büt-
çemizi daha da arttırıyoruz. Bili-
yoruz ki AR-GE yapmayan, yeni 
ürün, yeni teknoloji geliştirme-
yen şirketler rekabetle başa çıka-
maz. İmaş olarak teknolojiyi her 
zaman çok yakından takip ediyo-
ruz, üniversite-sanayi işbirliğini 
önemsiyoruz.”

İttifak Holding’in iştiraki olan ve 100’den fazla ülkeye ihracat yapan İmaş Makine, 
Turkishtime’ın düzenlediği “Ar&Ge 250, Türkiye’nin En Çok AR-GE Harcaması 
Yapan Şirketleri” araştırmasında, 2020 yılında makine sektöründe AR-GE’ye en 
fazla harcama yapan ilk 10 şirket arasına girdi.
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Kula Yağ ve Emek Yem’in İSO 500 Gururu
Kula Yağ ve Emek Yem, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020” listesinde 468. sırada yer aldı.

Her yıl İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) tarafından 

hazırlanan “Türkiye’nin 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu 2020” lis-
tesi açıklandı. Balıkesir’in köklü 
şirketlerinden Kula Yağ ve Emek 
Yem, listeye 468’inci sıradan gir-
di. Geçtiğimiz yıl “Türkiye’nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kurulu-
şu 2019” listesinde 17’nci sırada 
yer alan Kula Yağ ve Emek Yem, 
Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu arasına girme başarısını 
gösterdi. Firma, sanayi kuruluşla-
rının 2020 yılı verileri baz alına-
rak hazırlanan listede, 2019 yılına 
oranla cirosunu yüzde 30 arttırdı 
ve listede 617.631.137 TL’lik üre-
timden net satışla yer aldı. 

Konuya ilişkin değerlendirmede 
bulunan Kula Yağ ve Emek Yem 
Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Rah-
mi Kula: “Ülke sanayisi ve sanayi-
cilerimiz için büyük önem taşıyan 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu 2020 araştırmasında, kök-
leri Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
yaşanan kalkınma hamlesine kadar 

uzanan Kula Yağ ve Emek Yem ola-
rak 468. sıraya yükselmenin mut-
luluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 
Yurt içi ve yurt dışında gerçekleş-
tirdiğimiz faaliyetlerimizle ülkemi-
ze, ekonomimize ve toplumumuza 
değer katmaya, bugünden daha iyi 
bir gelecek için birlikte çalışmaya 
devam edeceğiz.”

Türkiye’de kendi markası altında kültür balık-
larına raflarında yer veren ‘ilk’ ve ‘tek’ marka 

olan Metro Türkiye, bu yıl itibarıyla sürdürülebi-
lir balıkçılığı destekleme amacıyla ‘Yediği Önünde, 
Yemediği Yarında’ projesini hayata geçirdi. Metro 
Türkiye’nin öncülüğünde balık yemi tedarikçile-
rinden Skretting firması ve balık üreticisi Hatko Su 
Ürünleri ile iş birliği içerisinde gerçekleştiren proje, 
Muğla’nın Bodrum ilçesinde başlatıldı. 

Projesi kapsamında, Türkiye’de endüstriyel bo-
yutta ilk kez levrek ve çipuranın yetiştiriciliğinde 
alg yağı içeren yem kullanılacak. Bu yem, balıkta 

omega 3 yağ asitlerinin değerlerinin artmasını sağ-
lıyor. Bu yem sayesinde 150 ton üretim hedefle-
nen projede, 180 ton deniz balığı da kurtarılmış 
olacak. Bu, 30 bin kişinin yıllık balık ihtiyacının 
karşılanması anlamına geliyor. Proje kapsamında 
yetiştirilen ilk levrek ve çipuralar ise 13-16 ay son-
ra sofralara gelecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIĞININ 
GELİŞİMİNE DESTEK 
Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem 

Türüng, konuyla ilgili açıklamasında şunları dile 

Metro Türkiye’den “Yediği Önünde, Yemediği Yarında” 
balık projesi
Metro Türkiye, sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla Hatko Su Ürünleri 
ve Skretting’in katkılarıyla “Yediği Önünde, Yemediği Yarında” projesini Muğla’nın 
Bodrum ilçesinde hayata geçirdi.

 PATENTLİ YAPI. KANITLANMIŞ ETKİ
SAF ORGANİK İZ MİNERALLERİ KULLANIN

B-TRAXIM temel mineral solüsyonları serisi, glisin temellidir ve teknoloji, kimya ve beslenmeyi birleştiren benzersiz
bir çapraz yaklaşıma dayanır. Bilimsel olarak doğrulanmış ve çok sayıda yayın tarafından desteklenen B-TRAXIM

ürünlerinin çeşitli türlerde ve koşullarda son derece istikrarlı ve etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca organik iz 
mineraller alanında kendilerini referans olarak kabul ettirmektedir.
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getirdi: “Yediği Önünde, Yemediği Yarında proje-
mizin ülkemizde sürdürülebilir balıkçılığının ge-
lişimine destek olacak, böylelikle sofralara daha 
fazla balığın sağlıklı yöntemlerle ulaşmasını sağ-
layacak ve ekonomiye katkıda bulunacak önemli 
bir proje olacağına inanıyoruz.Hem tüketicilerin 
hem de sektörümüz ve ülkemiz için sürdürülebilir 
balıkçıkta örnek teşkil edecek bu projemizi hayata 
geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Hatko Grup Genel Müdürü Baran Ergüven de 
sürdürülebilirliğin her alanda önem kazandığı bu-
günlerde sağlıklı ve kaliteli su ürünlerinin üretim 
süreçleri sırasında da çevreye ve doğal kaynaklara 
olan etkilerini en az düzeyde tutmanın büyük önem 
taşıdığını belirtti. 

Skretting Genel Müdürü Ziya Özaydın da proje 
hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Met-
ro Türkiye’nin bizleri bir araya getirdiği bu pro-
jesi Türkiye’de balık üretimi değer zincirinde çok 

paydaşlı bir hareket. Projenin tüm tarafları sağlık-
lı deniz ürünleri tedarikini güvence altına almaya 
yardımcı oluyor ve su ürünleri yetiştiriciliğine yö-
nelik sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleşmesi 
için birbirlerini destekliyor. Paydaşlarımız Metro 
Türkiye ve Hatko ile birlikte küresel sürdürülebi-
lirlik üzerinde gerçek bir etki yaratabileceğimize 
inancımız tam.”
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Cargill Türkiye, 60. yılında ürün çeşitliliği ve 
ihracatla büyüyor
Türkiye’nin merkez konumunda olduğu Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika 
bölgesi, şirketin Hindistan merkezli gıda bileşenleri iş kolunun liderliğini de üstlendi.

Gıda, biyoendüstri ve hay-
van beslenmesi alanların-

da dünya lideri konumunda olan 
Cargill, Türkiye’de yatırım ve bü-
yümeyle geçen 60 yılını kutluyor. 
Cargill Türkiye, 60 yılda yurt içi 
ve yurt dışındaki müşterilerine 
katma değer sağlayan önemli bir 
üretim üssü konumuna geldi. 
Uluslararası bir şirket olan Cargill 
içinde Türkiye’nin rolü yükseldi. 

Cargill’in 66 ülkeyi içine alan 
Orta Doğu, Türkiye ve Afrika 
(META) bölgesindeki operasyon-
larındaki stratejik merkezi İstanbul 
oldu. Son olarak şirketin Hindis-
tan merkezli gıda operasyonlarının 

yönetimi de İstanbul’dan yapıla-
cak. Hindistan’ın Orta Doğu, Tür-
kiye ve Afrika (META) bölgesine 
katılmasıyla birlikte Cargill’in, 
Türkiye merkezli operasyonlarının 
gücünden daha fazla yararlanması 
sağlanacak.

Cargill Gıda Orta Doğu, Tür-
kiye ve Afrika Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Murat Tarak-
çıoğlu, “Türkiye pandemi son-
rası dönemde önemli bir üretim 
ve yatırım bölgesi olarak öne çı-
kıyor. Hindistan, Orta Doğu ve 
Afrika arasındaki ticari ilişkiler 
gelişmeye devam ederken, Cargill 
Türkiye bölgede daha büyük bir 

liderlik rolü üstlenerek bu büyü-
meyi kolaylaştırmak üzere eşsiz 
bir konuma sahip” dedi.

Peynir markası Muratbey altın ödül kazandı
Muratbey, markaların sosyal medya performanslarının verilere dayalı olarak 
ölçüldüğü Social Media Awards Turkey 2021’de süt ürünleri kategorisinde 3. kez 
birincilik ve altın ödül kazandı.

Türkiye’nin yerli peynir 
markası Muratbey, veriye 

dayalı olarak yapılan Social Me-
dia Awards Turkey 2021’de bir kez 
daha birincilik ödülünün sahibi 
oldu. Yarışmada ‘Veri Ödülleri’ 
bölümü için her yıl olduğu gibi 
bu yıl da 55 binden fazla sosyal 
medya marka hesabı Social Bran-
ds puanlarına göre analitik olarak 
incelendi. 1 Mart 2020 - 1 Mart 
2021 dönemini kapsayan değer-
lendirmede ileti türleri, elde edi-
len etkileşim ve etkileşim türleri, 

hayran sayısı, hayran artışı, pay-
laşılan ileti sayısı gibi birçok fark-
lı veri ele alındı. Deloitte’un uz-
manlığıyla dâhil olduğu kapsamlı 
değerlendirme sonucuna göre her 
kategorinin en başarılı markaları 
seçildi. Yapılan değerlendirmeler 
sonucunda Muratbey, Marketing 
Türkiye & BoomSonar iş birliği 
ve Deloitte uzmanlığıyla Türki-
ye’nin en kapsamlı sosyal medya 
yarışması Social Media Awards 
Turkey 2021 ödüllerinde yıl bo-
yunca gösterdiği sosyal medya 

performansıyla süt ürünleri ka-
tegorisinde birinciliği kazanarak 
altın ödülü almaya hak kazandı. 

Murat Tarakçıoğlu
Cargill Gıda META Yönetim 
Kurulu Başkanı ve CEO’su
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Yılın ilk yarısında 604 milyon dolarlık ihracat 
Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2021 yılının ilk yarısında 604 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İh-
racatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, yaptı-

ğı yazılı açıklamada Türk su ürünleri ve hayvansal 
mamuller sektörünün 2020 yılı sonunda pandemiye 
rağmen 2,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini 
söyledi. Sektörün güncel dönem ihracat verilerini 
de paylaşan Girit, şunları aktardı: “Su ürünleri ve 
hayvansal mamuller sektörü, 2021 Ocak-Haziran 
döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 36 arttışla 1,5 milyar dolar olarak ger-
çekleştirmiştir. Sektör, Türkiye geneli 104,9 milyar 
dolarlık ihracatımızda ise yüzde 1,5’lik pay almıştır.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracat-
çıları Birliği olarak, 2021 yılının ilk yarısında 604 
milyon dolarlık ihracata imza atarak, Türkiye’de 
sektörümüzde lider ihracatçı birliği konumumuzu 

sürdürdük. Türkiye’nin bu dönemde gerçekleştirdiği 
1,5 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamul-
ler ihracatına yüzde 40,2’lik katkı sağladık. 

2021 yılının Ocak-Haziran ilk 6 aylık döneminde en 
çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 alt sektör sırasıyla, 649 
milyon dolarla su ürünleri, 349 milyon dolarla kümes 
hayvanları etleri ile 179 milyon dolarla yumurta olmak 
üzere toplamda 528 milyon dolar kanatlı ürünleri, 205 
milyon dolarla süt ve süt ürünleridir.”

Turn your back on wet litter.
Choose Anta®Phyt.

Anta®Phyt
www.dr-eckel.com
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Tarım Kredi Yem’den soyaya alternatif yem 
ham maddesi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Yem A.Ş., özellikle 
kanatlı hayvan yemlerinde yoğun olarak tercih edilen soyaya alternatif olarak 
ketencik tohumu üretimi gerçekleştirecek.

Türkiye’de 12 fabrikada yıl-
lık 1 milyon tonun üze-

rinde yem üretimi gerçekleştiren 
Tarım Kredi Yem AŞ, yem itha-
latını minimuma indirmek için 
çalışma yürütüyor. Konuyla ilgili 
bir açıklama yapan Tarım Kredi 
Yem A.Ş. Genel Müdürü Hasan 
Fehmi Kinay, yurt dışından ithal 
edilen girdilerin yurt içinden ika-
me edilmesine yönelik çalışmalar 
yaptıklarını aktardı: “Özellikle 
tavukçuluk ve yumurtacılık sek-
töründe yem olarak yoğun şekil-
de kullanılan soyaya alternatif 
olarak ketencik tohumu üzerinde 
bir çalışmamız var. Tarım Kre-
di Kooperatifleri’nin TAREKS 
Tohumculuk şirketi var. Şirket 
olarak onlarla alım garantisi ve-
riyoruz. Ketencik tohumu Türki-
ye’nin bütün iklim koşullarında 
rahatlıkla yetişen bir bitki. Yağlı 
bir tohum ve protein değerle-
ri açısından da soyaya alternatif 
olabileceği düşünülen ve bizim 

büyükbaş hayvan yeminde de 
kullandığımız, kullanmak istedi-
ğimiz bir ürün.”

Türkiye’de yıllık 270 bin ton 
soya üretildiği bilgisini veren 
Kinay, yurt dışından ithal edilen 
soya miktarının ise yılda yaklaşık 
3 milyon ton olduğunu belirtti. 
“Dışarıya çok büyük kaynaklar 
aktarılıyor ve stratejik bir ürün.” 
değerlendirmesinde bulunan 
Kinay, şunları ekledi: “Yağlı to-
hum ihtiyacı çok büyük. Sadece 
şunu ifade edebilirim; ketencik 
tohumunun minimum 1 milyar 
dolarlık bir katkısı olacak. İnşal-
lah bunu gerçekleştirdiğimizde, 
ithal ettiğimiz soyanın muadili, 
yerli, bu toprakların ürünü yağ-
lı tohum olarak yem sektörüne 
kazandırılmış olacak. Bu çok bü-
yük bir strateji, çok çok büyük 
bir imkan.”

Türkiye’de yem sektörünün, 
hayvancılıkta sürdürülebilir ve-
rimlilik bakımından stratejik 

öneme sahip olduğunu da ifade 
eden Kinay, “Hayvancılık sek-
törünün balıktan kanatlı sek-
törüne, büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan yemlerine kadar ihtiyaç 
duyduğu tüm yem segmentlerin-
de, çok güçlü bir pazar payına 
sahip olacağız.” dedi. Kinay, Ta-
rım Kredi Yem’in sadece üretim 
yapmadığını, üretimden sonra 
da çiftçilere destek sağladığını 
dile getirdi.

Hasan Fehmi Kinay
Tarım Kredi Yem A.Ş. 

Genel Müdürü

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründen 
çevreci ödül

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhra-
catçıları Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri’nin 

sürdürülebilirlik eksenli çalışmalarına yeşil ödül 

töreniyle destek verdi. Birlik, 2020 yılında ger-
çekleştirdiği 983 milyon dolarlık ihracatın yüzde 
78’ini gerçekleştiren 15 üyesinin ödüllerini, fidan 

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, bölgenin ihracatına 
765 milyon dolarlık katkı sağlayan firmaları fidan sertifikasıyla ödüllendirdi.
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sertifikası şeklinde verdi. 15 firma adına bağışlanan 
bin 800 fidanla Kınık’ta bir koruluk oluşturuldu.

Ege Bölgesi’nin ihracatına 765 milyon dolarlık 
katkı sağlayan firmaların fidan sertifikaları Ege İh-
racatçı Birlikleri’nde düzenlenen Ege Su Ürünleri 
ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin 
Genel Kurulu’nda düzenlenen törenle dağıtıldı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhra-
catçıları Birliği’nde 2020 yılında en fazla ihracat 
yapan 15 firma şu şekilde sıralandı; 

1. KLC Gıda Ürünleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.
2. Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim 
İhr. ve İth. A.Ş.
3. Agromey Dış Ticaret A.Ş.
4. Yaşar Dış Tic. A.Ş.
5. Sürsan Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6. Noordzee Su Ürün. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
7. Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş.

8. Kopuzmar Su Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
9. Ilknak Su Ür. San. ve Tic. A.Ş.
10. Tumay Balıkçılık Gıda Dış Tic. San. A.Ş.
11. Milk Academy Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
12. Defne Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
13. Tumay Sea Food Export İmport Dış Tic. 
San. ve Tic. A.Ş.
14. Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri 
Tic. San. A.Ş.
15. RDM İç ve Dış Ticaret Mümessillik Ltd. Şti.
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Boehringer Ingelheim, Türkiye’deki yatırımlarını 
arttırıyor

Boehringer Ingelheim Türkiye, 2021 yılında ve sonrasında sektör büyümesinin 
üzerinde bir performans sergilemek için yeni yatırımlara, yerelleşmeye ve 
yenilikçi ürün lansmanlarına odaklanacağını açıkladı.

İnsan ve hayvan sağlığı alanın-
da küresel liderler arasında 

yer alan Boehringer Ingelheim’in 
Türkiye Genel Müdürü / İnsan 
Sağlığı Direktörü & Sahra Altı Af-
rika Genel Müdürü Evren Özlü, 
ilaç sektörünün pandemi ile geçen 
2020 yılını değerlendirdi ve 2021 
yılsonu öngörülerini paylaştı. 

Hayvan sağlığı alanında 2020 
yılını başarılarla kapattıklarının 
altını çizen Özlü, “CEESA veri-
lerine göre Türkiye hayvan sağlı-
ğı sektörü 2020 yılında yüzde 23 
büyürken; Boehringer Ingelheim 
Türkiye Hayvan Sağlığı yüzde 51 
oranında büyüyerek en hızlı bü-
yüyen çok uluslu hayvan sağlığı 
şirketlerinden biri oldu. Bu ba-
şarıları ile Türkiye; hayvan sağlı-
ğı alanında Orta Doğu, Türkiye 

ve Afrika (META) Bölgesi’nin en 
hızlı büyüyen ülkesi olarak bölge-
ye pozitif katkı sağladı” dedi. 

Boehringer Ingelheim’ın 2021 
yılı hedeflerinden söz eden Özlü, 
firmanın hem insan sağlığı hem de 
hayvan sağlığı alanında yenilikçi 

tedaviler ve yaklaşımlar ile sağlık 
sektörünün ana oyuncularından 
biri olmaya devam edeceğinin 
altını çizdi. “Daha çok hastaya 
yenilikçi tedaviler sunmak adına 
yaşamlara dokunmak ve umut 
olmak misyonu ile çalışmaya de-
vam edeceğiz” diyen Özlü, 2021 
yılında mevcut ürünlerin yanı sıra 
yenilikçi tedaviler sunmak için 
ruhsat ve geri ödeme süreçlerinde 
olan ürünleri hekimlerin hizmeti-
ne sunmayı ve kamu sağlığı adına 
sektöre destek olmayı hedefledik-
lerini dile getirdi. Ülke yatırım-
larına ve katma değer sağlayan 
projelere imza atan Boehringer 
Ingelheim hem klinik çalışmaları 
hem de yerelleşme süreçlerindeki 
projeleri hayata geçirmek adına 
çalışmalarını sürdürüyor.

Evren Özlü
Boehringer Ingelheim Türkiye 

Genel Müdürü

Taban Gıda Fortune 500 listesinde 142’nci sıraya yükseldi

Dünyanın farklı pazarlarından buğday başta olmak üzere tahıl, yem grubu ve yağlı 
tohum tefariği yapan Taban Gıda, 5 yıllık büyüme hikayesinde ikinci kez Fortune 
500 sıralamasında yerini aldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her 
yıl heyecanla beklenen ve bu yıl 14.’sü dü-

zenlenen “Fortune 500 Türkiye Araştırması”nın 
2020 sıralaması açıklandı. Finansal kurumlar ve 
holdingler dışındaki tüm sektörleri kapsayan Tür-
kiye’nin katma değer yaratan 500 güçlü şirketini 
sıralayan listeye, Taban Gıda bu yıl ikinci kez girdi. 
Geçtiğimiz yıl 1.6 milyon ton buğday ticareti yapan 

ve 2 milyar 543 milyon 366 bin 669 TL net satış 
rakamına ulaşan Taban Gıda, Fortune 500 sıralama-
sında 142. sıraya yükseldi. Şirket ayrıca “Özkaynak 
Karlılığı En Yüksek 50 Şirket” sıralamasında 46., 
“Özkaynak Devir Hızı” sıralamasında 9., “Çalışan 
Başına Satış Hacmi” sıralamasında 14., sektörlere 
göre sıralamada da “Toptan ve Dış Ticaret” sektö-
ründe 4. sıraya yerleşti.
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Mardin’in Mazıdağı ilçe-
sinde, 24 yaşındaki Zey-

nettin Düken, Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu’nun (TKDK) Avrupa Birliği 
onaylı yüzde 65 hibe desteğiyle 13 
bin metrekare alan üzerine, 2 bin 

850 hindi kapasiteli hindi çiftliği 
kurdu. Çiftlik; havalandırma için 
fan, hayvan yemlikleri sulukları, 
ölü hayvan çukuru, foseptik çu-
kuru, gübre silosu, yem odası, je-
neratör odası, hasta hayvan odası, 
veteriner odası, işçi odası, misafir 

odası, tuvalet ve banyo gibi bö-
lümlerden oluşuyor.

Amaçlarının doğal hindi üre-
timi yapmak olduğunu söyleyen 
çiftlik sahibi Düken, proje hak-
kında şu bilgileri paylaştı: “İki yıl 
önce merkezden kırsala geçtiği-

Mardin’de devlet desteğiyle hindi çiftliği kurdu
Mardin’de Zeynettin Düken isimli genç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu’nun (TKDK) Avrupa Birliği onaylı hibe desteği sayesinde hindi çiftliği kurdu

Süt Üreticileri Birliği tarafın-
dan Konya’dan Çin’e yapılan 

250 ton süt tozu ihracatıyla yeni 
bir dönemin başladığını söyleyen 
Türkiye Süt Üreticileri Merkez 
Birliği Başkanı Tevfik Keskin, 
şunları aktardı: “Çin’e süt tozu 
ihracatı yaptık, diğer ülkelere de 
yapacağız. Merkez Birliği olarak 
süt tozu fabrikası kuracağız. Üreti-
cinin menfaati neyi gerektiriyorsa 
onu yapacağız. Üreticimizin daha 
fazla kazanmasını istiyoruz. Sütün 
bozulma döneminde, mevsimsel 
artışlarda çareler arıyoruz.”

Türkiye’nin süt üretimine iliş-
kin değerlendirmelerde bulunan 
Keskin, yurt genelinde birliklere 
üye 250 bin üreticinin gıda arzına 
katkı sağladığını ve süt üretimin-
deki artışın sürdüğünü vurguladı. 
Pandemiye rağmen süt üretiminin 
arttığını söyleyen Keskin, şunları 
kaydetti: “Pandemi nedeniyle dün-
yada emtia fiyatları arttı. Yem ve 
girdi fiyatlarındaki artışa rağmen 

üreticimiz gıda arzına katkı sağ-
lamayı sürdürdü. Süt üretimimiz 
2020’de bir önceki yıla göre yüzde 
1,5 arttı. Geçen yıl 23 milyon ton 
süt üretimimiz var. Süt üretiminde 
ülke olarak kendine yeten bir nok-
tadayız. Türkiye, tüketimde de iyi 
noktada. Türkiye olarak yeterli süt 
tüketimine sahibiz.”

ÇİĞ SÜT FİYATLARI
TATMİN ETMİYOR
Gıda Komitesinde açıklanan çiğ 

süt satış fiyatına da değinen Mer-
kez Birliği Başkanı Keskin, açık-
lanan fiyatın üreticiyi tatmin et-
mediğini belirtti ve şunları ekledi: 
“Bakanımızla görüşüyoruz, piyasa-
nın durumunu da biliyoruz. Yem 
hammaddesi fiyatının düşürülmesi 
konusunda girişim var. Sütte ma-
liyetimiz şu anda 3,15 lira. Bunu 
üretim yapacak seviyelere getire-
mezsek, Ulusal Süt Konseyini top-
layıp, Bakanlığımıza bildirip, fiyat 
güncellemesi yapabiliriz.”

Ayrıca desteklemelerin 40 ku-
ruşa çıkarılmasına ilişkin taleple-
rini de Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’ye ilettiklerini 
aktaran Keskin, “Değerlendiri-
lecek, uygunsa da açıklanacak. 
İnşallah iyi günler bekliyoruz. 
Üreticilerimiz müsterih olsun.” 
ifadesini kullandı. Keskin, Mer-
kez Birliği olarak süt üretimini 
anlık kayıt altına almak için de 
çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Süt Üreticileri Birliği süt tozu fabrikası kuruyor
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Merkez Birliği olarak süt 
tozu fabrikası kuracaklarını açıkladı.

Tevfik Keskin
Türkiye Süt Üreticileri Merkez 

Birliği Başkanı 
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miz dönemde, ilk başta kendi im-
kanlarımızla küçük çaplı bir hindi 
çiftliği kurmaya karar vermiştik, 
fakat hesaplarımız doğrultusunda 
bir sonuca varamadık. Haberler-
den veya çevremizden edindiği-
miz bilgilerden faydalanarak bu 
projeye başvurduk. Almış oldu-
ğumuz destek, Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Kurumu’nun Avrupa 
Birliği onaylı bir hibe desteğidir. 
Kendi imkanlarımla bu projeye 
başvurdum, başvuru sonucunda 
beni oraya çağırdılar, orada yet-

kililere sunumumdan bahsettim 
ve proje için onay alabildim. Bir-
çok kurumdan onay ve izin al-
mamızın sonucunda çiftliğimizin 
yapımına başladık ve çiftliğimizi 
kurduk. Çiftliğimiz, 2850 hindi 
kapasitelidir, son teknolojik alet-
ler ile donanımlıdır. Hindilerin 
ilaç ve tedavilerini veteriner he-
kimler sağlıyorlar. Veteriner he-
kimler buraya haftalık rutin kont-
rol ve bakıma geliyorlar. Hindiler 
için hangi ilaç uygun ise o ilaç-
ları veriyoruz. Hindilere verilen 

yemler ise antibiyotikten ziyade 
tamamen doğal olan yemlerdir ve 
doğal yemler sayesinde hindileri 
kış aylarında dinç tutmaya çalışı-
yoruz.”

Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftliklere kesintisiz destek
Gün geçtikçe artan dünya nü-

fusunun temel besin ihtiyacını 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir bi-
çimde karşılayabilmek için hay-
vancılık sektörüne büyük görev 
düşüyor. Ancak hayvan yetiştiri-
cileri, son zamanlarda artan ma-
liyetler, değişen iklim ve dünya 
koşullarının getirdiği hammadde 
kalitesinde ve sürekliliğinde dü-
şüş, hayvan sağlığını ve verimi-
ni etkileyen birçok problemden 
dolayı zor zamanlardan geçiyor. 
Dünyanın hayvan besleme uzma-
nı Trouw Nutrition, hayvanların 
sağlıklı gelişimine katkı sağlayan 
ürün ve çözümlerini bayileri ara-
cılığıyla Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki çiftliklere ulaştırarak on-
ların kazançlarını arttırmalarına 
ve yaşadıkları olumsuzluklar ile 
başa çıkmalarına yardımcı olu-
yor. Türkiye genelindeki 145 ba-
yisi ile hayvancılık işletmelerine 
teknik destek de sağlayan şirket, 
hayvan yetiştiricilerinin çözüm 
ortağı olma yolunda emin adım-
larla ilerliyor.



SAYI ODAK

32 YEM & KATKI DERGİSİ Temmuz-Ağustos 2021

P R O B İ Y O T İ K L E R İ N 
HAYVAN YEMLERİNDE KULLANIMI 

VE PAZAR DİNAMİKLERİ
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Son 10 yılda probiyotiklerin domuz, kanatlı, ruminant 
gibi çiftlik hayvanlarının yemlerinde, su ürünleri 
yemlerinde ve evcil hayvan yemlerinde kullanımı önemli 
oranda artmıştır. Bir pazar araştırmasına göre yem 
probiyotiklerinin toplam satış hacmi 2018 yılında 1,19 
milyon ton iken, 2019 yılında 1,26 milyon tona ulaşmıştır. 
Bu kullanımın önümüzdeki yıllarda hayvan sağlığını 
korumak, büyümeyi desteklemek, bağışıklığı ve üretkenliği 
arttırmak, hayvansal ürün kalitesini yükseltmek gibi 
nedenlerle daha da artacağı ve 2027’de 2 milyon tonu 
geçeceği tahmin edilmektedir.

Hayvansal protein tüketiminde-
ki talep artışı, büyüme destek-

leyicisi olarak antibiyotik kullanımına 
getirilen sınırlamalar gibi etkenler, 
hayvan yetiştiricilerini üretim perfor-
mansı, sağlık ve kalite merkezli yeni 
besleme arayışlarına yönlendiriyor. 
Probiyotikler, bu ortamda alternatif 
bir yem takviyesi olarak değer kaza-
nıyor. Özellikle son 10 yılda probiyo-
tiklerin sağlık ve performans gerekçe-
leriyle hayvan yeminde takviye olarak 
kullanımı önemli oranda atış gösterdi. 

Transparency Market Research’in 
araştırmasına göre; probiyotik tak-

viyeleri kuşkusuz hayvan büyümesi 
ve bağırsak sağlığı için faydalıdır. 
Bununla birlikte, tüketiciler hala 
hayvan büyümesiyle ilgili çeşitli yan 
etkilerle savaşmaktadır. Bununla 
birlikte, moleküler biyoloji ve gen 
dizilimi alanındaki teknolojik ge-
lişmeler, araştırmacıların ve bilim 
adamlarının, daha uyarlanabilir ve 
belirli hayvanlara özgü yeni hayvan 
yemi probiyotik formülleri geliş-
tirmelerine olanak tanıyor. Yeniçağ 
teknolojisinin gelişimi, hayvan yemi 
probiyotik pazarını yeniden şekil-
lendiriyor ve önümüzdeki yıllar için 
daha iyi fırsatlar sunuyor.

Derya Yıldız
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HAYVAN YEMLERİNDE KULLANILAN
PROBİYOTİKLER
Probiyotikler, tüketildiğinde veya vücuda alındığın-

da sağlık açısından fayda sağlayan canlı mikroorganiz-
malar olarak tanımlanır. İnsan beslenmesinde yoğurt 
ve diğer fermente gıdalarda doğal olarak bulunur.

Hayvan beslenmesinde kullanılan probiyotik-
ler genellikle ticari olarak üretilmekte, sıvı ve katı 
formda piyasaya sunulmaktadır. Probiyotikler ken-
di içerisinde bakteri, maya ve mantar olarak sınıf-
landırılmaktadır. Hayvan yemlerinde en yaygın 
olarak kullanılan probiyotik bakteriler arasında 
Lactobacillus, Bacillus, Streptococcus, Pediococ-
cus, Enterococcus, Bifidobacterium ve Propioni-
bacterium bulunur. Bunlar gibi ticari olarak temin 
edilebilen probiyotiklerin çoğunun, maksimum 
etki için birden fazla tür içerdiği; bazılarının ayrıca 
mantar ve maya da içerdiği belirtilmektedir.

HAYVAN YEMİ PROBİYOTİKLERİ PAZARI
Son 10 yılda probiyotiklerin kanatlı ve ruminant 

gibi çiftlik hayvanlarının yemlerinde, su ürünle-
ri yemlerinde ve evcil hayvan yemlerinde kullanımı 
önemli oranda artmıştır. Örneğin, Transparency Mar-
ket Research’in araştırmasına göre bu pazarın kayde-
dilen toplam satış hacmi 2018 yılında 1,19 milyon 
ton iken, 2019 yılında 1,26 milyon tona ulaşmıştır. 
Bu kullanımın önümüzdeki yıllarda hayvan sağlığını 
korumak, büyümeyi desteklemek, bağışıklığı ve üret-
kenliği arttırmak, hayvansal ürün kalitesini yükselt-
mek gibi nedenlerle daha da artacağı ve 2027’de 2 
milyon tonu geçeceği tahmin edilmektedir. 

MarketsandMarkets’in hayvan yemi probiyotikle-
riyle ilgili pazar raporuna göre; hayvan yemlerinde 
kullanılan probiyotiklerin pazar değeri 2019 yılında 
4,6 milyar dolar civarındaydı. Bu pazarın, 2025 yı-
lına kadar yıllık bazda yüzde 7,4 büyüme göstererek 

“Son 10 yılda probiyotiklerin kanatlı ve ruminant gibi çiftlik hayvanlarının 
yemlerinde, su ürünleri yemlerinde ve evcil hayvan yemlerinde kullanımı önemli 

oranda artmıştır. Bu pazarın kaydedilen toplam satış hacmi 2018 yılında 
1,19 milyon ton iken, 2019 yılında 1,26 milyon tona ulaşmıştır. Bu kullanımın 

önümüzdeki yıllarda hayvan sağlığını korumak, büyümeyi desteklemek, bağışıklığı 
ve üretkenliği arttırmak, hayvansal ürün kalitesini yükseltmek gibi nedenlerle daha 

da artacağı ve 2027’de 2 milyon tonu geçeceği tahmin edilmektedir.”
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toplamda 7 milyar dolarlık bir değere ulaşması bek-
leniyor. Bir başka araştırma kuruluşu olan Fortune 
Business Insights ise 2018 yılında 3,56 milyar do-
lar değerinde olan pazarın, 2026 yılına kadar yıllık 
bazda yüzde 7,3’lük büyüme göstererek 6,24 milyar 
dolara ulaşacağını tahmin ediyor. 

Probiyotiklerle ilgili hazırlanan pazar raporları; bek-
lenen büyümede kanatlı grubuna yönelik probiyotik-
lerin en büyük paya sahip olacağına işaret ediyor. Böl-
gesel bazda en büyük büyümenin (Çin ve Hindistan 
gibi yoğun nüfusa sahip ülkelerde kanatlı ürünlerine 
yönelik talebin artması nedeniyle) Asya Pasifik’te ger-
çekleşmesi öngörülüyor. Orta Doğu’da da Asya Pasifik 
bölgesindekine benzer nedenlerle önemli bir talep artı-
şı bekleniyor. Kuzey Amerika’da ise evcil hayvan nüfu-
sunun artışının, özellikle bu gruba yönelik probiyotik 
talebinin artışına öncülük edeceği tahmin ediliyor.

 
Hayvan yemi takviyesi olarak kullanılan probiyo-

tikler genellikle kuru ve sıvı formda sunulmaktadır. 
Özellikle kuru formun, düşük depolama maliyetleri, 
nakliye kolaylığı ve daha uzun raf ömrü gibi avantaj-
larından dolayı önümüzdeki yıllarda daha çok tercih 
edileceği düşünülüyor. Ayrıca mikrobiyal cinsine göre 
de; lactobacillus bazlı bakteriyel hayvan yemi probiyo-
tiklerinin, önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bakteriyel 
olmayan probiyotikleri geride bırakacağı öngörülüyor.

PROBİYOTİKLERİN KABUL GÖRMÜŞ 
FAYDALARI
Probiyotiklerin hayvan sağlığı ve refahı açısından 

sağladığı genel faydalar endüstri temsilcileri tarafın-
dan sıkça dile getirilmekte, bu faydalar hayvancı-
lıkla uğraşan çiftçiler arasında da yaygın bir şekilde 
kabul görmektedir. 

Probiyotik bakteri suşlarının, bağırsakları pato-
jenik bakterilere karşı koruyarak gastrointestinal 
sistemde mikrobiyal floranın (sağlıklı iyi bakteri 
seviyelerinin) korunmasına yardımcı olduğu kabul 
görmüş bir faydadır. Bu sayede zararlı bakterilerin 
yok edilmesine, liflerin etkili bir şekilde sindirilme-
sine ve besinlerin emiliminin artırılmasına yardımcı 
olurlar ve hayvan performansının arttırılmasına, yu-
murta, süt ve et gibi hayvansal ürünlerin kalitesine 

katkı sunarlar. Probiyotiklerin, bağışıklık sistemle-
rini geliştirerek patojenlere karşı direncin artmasına 
ve ayrıca irritabl bağırsak sendromu, inflamatuar 
bağırsak hastalığı, enfeksiyöz ishal ve antibiyotiğe 
bağlı ishal tedavisine de yardımcı oldukları da belir-
tilmektedir. Ek olarak probiyotiklerin salmonellayı 
azaltabileceği de değerlendirilmektedir. 

Ancak probiyotiklerin de diğer tüm katkılarda ve 
takviyelerde olduğu gibi makul miktarlarda kullanıl-
ması tavsiye edilmektedir. Dozajlarda yapılabilecek 
hatalar, sindirim bozukluklarına neden olabilmektedir.

Probiyotiklerle ilgili yayınlanan çeşitli raporlar; 
probiyotiklerin hayvanlarda hem bağırsak florasını 
düzenlemek hem de bağışıklığı artırmak, stres sevi-
yesini azaltmak, hayvansal ürün kalitesini arttırmak 
gibi amaçlarla önümüzdeki yıllarda daha fazla kul-
lanılacağına işaret etmektedir.

TİCARİ AMAÇLI PROBİYOTİK SEKTÖRÜ
Hayvan yemi için katkılar ve bileşenler geliştiren 

pek çok büyük şirket, hayvanlara özel ihtiyaç ve ta-
lepler için hayvan yemi probiyotikleri çatısı altında 
yeni ve yenilikçi ürünler sunmak için araştırma ve 
geliştirme yeteneklerini güçlendiriyor; bu ar-ge ça-
lışmaları sonucunda geliştirdikleri yeni probiyotik 
ürünlerini endüstriyle buluşturmaya devam ediyor. 
Özellikle moleküler biyoloji ve gen dizilimi sürecin-
de yaşanan teknolojik gelişmelerin, probiyotik bazlı 
hayvan yemi ürünlerinin geliştirilmesinde önemli 
bir yere sahip olduğu belirtiliyor.
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Dünya genelinde farklı hayvan türleri için yem 
probiyotikleri üreten çok sayıda firma bulunuyor. 
Adisseo (Fransa), Alltech (ABD), Chr. Hansen 
(Danimarka), Evonik Industries (Almanya), Kerry 
Group (İrlanda), Koninklijke DSM (Royal DSM 
- Hollanda), Lallemand (Kanada), IFF (Internati-
onal Flavors & Fragrances – DuPont - ABD), Cal-
pis Co. (Japonya), Land O’Lakes (ABD), Phileo 
by Lesaffre (Fransa), Novozymes (Danimarka), 
Orffa (Hollanda), Mitsui & Co. (Japonya), Novus 
International (ABD), Provita Eurotech (Kuzey İr-
landa), Bactana Animal Health (ABD) ve Unique 
Biotech (Hindistan) gibi firmalar ağırlıkla kanat-
lı, ruminant gibi çiftlik hayvanlarına yönelik yem 
probiyotikleri geliştiren önemli firmalar arasında 
yer alıyor. Bu firmaların bir kısmında su ürünleri 
ve evcil hayvan grubuna yönelik probiyotikler de 
bulunuyor elbette. Ancak Microbial LLC (ABD) 
ve Pure Cultures (ABD) gibi firmalar evcil hayvan 
yemi probiyotiklerinde daha fazla öne çıkarken, 
Biomin Holding (Avusturya) ve Schouw & Co. 
(BioMar - Danimarka) gibi firmalar su ürünle-
rine yönelik yem probiyotikleri açısından dikkat 
çekiyor.

Onlarca farklı firmanın geliştirdiği probiyotik çö-
zümleri değerlendirilirken unutulmaması gereken 
yegane konu, hangi hayvanda hangi amaçla probi-
yotik kullanmak istediğinizdir.

Kaynaklar:
1. Probiotic Use Growing in Animal Feed and 

Nutrition, Vinit Patil - Grand View Research, Nut-
ritional Outlook, June 27, 2018 https://www.nutri-
tionaloutlook.com/view/probiotic-use-growing-ani-
mal-feed-and-nutrition)

2. Probiotics in Animal Feed Market - Global Fo-
recast to 2025, MarketsandMarkets, April 2019, (ht-
tps://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/
probiotics-animal-feed-market-85832335.html)

3. Animal Feed Probiotics Market, Transparency 
Market Research (TMR), 2019-10-11, (https://www.
transparencymarketresearch.com/animal-feed-probio-
tics-market.html)

4. The role of probiotics, prebiotics and synbioti-
cs in animal nutrition, Paulina Markowiak & Ka-
tarzyna Śliżewska, BMC - Gut Pathogens, 06 June 
2018, (https://gutpathogens.biomedcentral.com/artic-
les/10.1186/s13099-018-0250-0#Sec2)

5. Efficiency of Probiotics in Farm Animals, By Et-
leva Delia, Myqerem Tafaj and Klaus Männer, Inte-
chOpen, October 3rd 2012, (https://www.intechopen.
com/books/probiotic-in-animals/efficiency-of-probioti-
cs-in-farm-animals)

6. FAO Animal Production and Health - Probiotics 
In Animal Nutrition (Production, Impact and Regu-
lation), Food And Agriculture Organization of The 
United Nations, Rome, 2016 (http://www.fao.org/3/
i5933e/i5933e.pdf )
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Here you find the convincing results from different beta  
trials testing KESSENT® M or KESSENT MF during 2020 in 
different European farms. 

The objective of the field trials was to measure the field 
response of our rumen protected Methionine, with milk 
production, feed intake, fat milk yield and milk protein yield  
as productive parameters. 

We compared a diet balanced for Methionine by using one 
of the products from KESSENT range with the same diet 
but without any rumen protected Methionine. The Lysine 
needs were covered in both treatments (with and without 
KESSENT). 

The results are expressed as the improvement per cow 
and day when balancing for Methionine with KESSENT as 
followed: kg in case of energy corrected milk, or g in the case 
of milk protein, fat, and casein.
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of  field trials

 • Data obtained from > 7,000 lactating dairy 
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v6.55) covered with KESSENT products
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Probiyotik maya ile 
ısı stresi altındaki hayvanların 
performansının korunması

Isı stresi altındaki hayvanların süt performansını korumaya yönelik beslenme 
stratejileri, rumen fonksiyonunu korurken diyet sindirimini optimize ederek 

besin kullanımını desteklemeye odaklanmalıdır. Bu bağlamda, rumene özgü 
S. cerevisiae CNCM I-1077 mayasının - hem besin sindirimini hem de rumen 

verimliliğini iyileştirdiği kanıtlanmıştır - süt üretimi üzerindeki ısı stresinin yükünü 
etkili bir şekilde hafiflettiği ve geviş getirme davranışını iyileştirdiği görülmüştür.

Isı stresi artık kuzeyden güneye hem süt hem de 
et sığırları için iyi bilinen bir sorundur. Hem süt 

hem de et veriminin azalmasıyla bağlantılı büyük bir 
finansal etkiye sahip olmasının yanı sıra, hayvan sağ-
lığı ve doğurganlığı üzerinde de daha uzun vadeli bir 
etkiye sahiptir. Rumen sindirimi değiştiricileri olarak 
kullanılan probiyotiklerin veya canlı mayaların, ısı 
stresinin süt performansı ve rumen sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkilerini hafifletmeye yardımcı olmada etkili 
olduğu kanıtlamıştır. Journal of Dairy Science’da (Per-
domo ve diğerleri, 2020) yayınlanan yakın tarihli bir 
çalışmada; rumene özgü bir maya olan Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-1077’nin bu tür zorlu koşullar al-
tında rumen pH’ından, fermantasyon profillerinden 
ve beslenme davranışından yararlanma yeteneğiyle il-
gili olumlu etkilerine atıfta bulunulmuştur.

ISI STRESİ, RUMEN FONKSİYONU VE 
BESLEME DAVRANIŞINI ETKİLİYOR
Sıcak ve nemli iklimlerde süt üretiminde karşılaşı-

lan birçok zorluktan biri, ısı stresine maruz kaldık-
larında ineklerin süt veriminin düşmesidir. Isı stresi 
ayrıca rumen için bazı zorluklara işaret eder ve Sub 

Akut Ruminal Asidoz (SARA) riskinde artışa yol 
açar (kutulu metine bakınız). 

Hayvanların süt performansını ısı stresi altında ko-
rumaya yönelik beslenme stratejileri, rumen fonksiyo-
nunu korurken diyet sindirimini optimize ederek besin 
kullanımını desteklemeye odaklanmalıdır. Bu bağlam-
da, rumene özgü S. cerevisiae CNCM I-1077 mayasının 
- hem besin sindirimini hem de rumen verimliliğini iyi-
leştirdiği kanıtlanmıştır - süt üretimi üzerindeki ısı stre-
sinin yükünü etkili bir şekilde hafiflettiği ve geviş getir-
me davranışını iyileştirdiği zaten görülmüştür (Fustini 
ve diğerleri, 2013). Perdomo ve diğerleri (2020) tarafın-
dan yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma, yakın-
dan bağlantılı iki parametre olan canlı mayanın rumen 
fermantasyon profilleri ve besleme davranışı üzerindeki 
faydalarını daha açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu, 
daha iyi yem verimliliği olarak ortaya çıkmaktadır.

İYİLEŞTİRİLMİŞ RUMEN VERİMLİLİĞİ 
VE STRESLİ ŞARTLAR ALTINDA BESLEME
Deneme, %40 mısır silajı, %10 yonca samanı ve 

240g/baş/gün sodyum bikarbonat içeren konsantre 

Aurélien Piron
Teknik Müdür – Ruminantlar
Lallemand Animal Nutrition
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ile beslenmiş laktasyondaki Holstein inekler üzerinde 
yürütülmüştür. Deneme sırasında ortalama günlük 
sıcaklık-nem indeksi (THI) 81 ve en düşük nokta 
75 olmuştur; bu yine de yüksek ısı stresi koşullarına 
eşdeğer bir orandır. 

İneklere, ya stresli koşullar için önerilen dozda 
20X109 CFU/inek/gün (LEVUCELL SC) S. cerevi-
siae CNCM I-1077 verilmiş ya da hiçbir ek (Kontrol 
grubu) verilmemiştir.

Canlı maya takviyesi, besleme davranışının iyi-
leşmesini sağlamıştır:

• Artan çiğneme aktivitesi (Şekil 1)
• Geviş getirme nöbetleri arasında azaltılmış süre 

ile iyileştirilmiş geviş getirme davranışı

Genel olarak, çiğneme ve geviş getirme için daha 
uzun süre harcanmasının, rumen işlevi üzerinde 
olumlu bir etkisi olmuştur ve rumen sağlığının ko-
runmasına yardımcı olmuştur. 

Çiğneme ve geviş getirme, tükürük üretiminin 
artmasına, dolayısıyla daha yüksek rumen pH’ına 
(canlı maya ile ortalama +0,34 pH birimi) ve SARA 
risklerinin azalmasına dönüşen daha yüksek tampon 
etkisine katkıda bulunabilir (Şekil 2). 

Bu aynı zamanda kandaki inflamasyon biyobelir-
teci Amiloid A’nın düşük seviyelerde olması ile doğ-
rulanmıştır.

Sıcaklık nem indeksi arttığında (süt ineklerinde 
68’in ve besi sığırlarında 72’nin üzerinde), vücut 
sıcaklığını düzenlemek için solunum hızı artar. 
Bakım enerjisine olan gereksinim de artar. Sin-
dirim tarafından üretilen vücut ısısını sınırlamak 
için hayvanlar yem alımını azaltacak, yemek için 
günün daha serin saatlerini seçecek ve bu da geviş 
getirme faaliyetini etkileyecektir. 

Beslenme davranışındaki ve geviş getirmedeki bu 
değişiklikler, rumen içinde rumen pH’ını ve mik-
roflora aktivitesini etkileyecektir. Subakut rumen 

asidoz riski artacak; bu da sakatlığa, sıvı dışkıya, 
süt hayvanlarında düşük süt üretimine, sığırlarda 
agresif davranışa ve daha fazlasına yol açacaktır.

Sonuç olarak, alım üzerindeki doğrudan etki 
ve rumen ortamı üzerindeki dolaylı etki yoluyla, 
hayvan performansı olumsuz etkilenecektir;

• Daha düşük besleme verimliliği,
• Süt hayvancılığında daha düşük süt verimi ve 

süt yağı protein oranı,
• Besicilikte daha düşük büyüme oranı,
• Kötü yem verimliliği.

Isı stresi sırasında ne olur?
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Şekil 1: Canlı maya takviyesinin süt ineklerinin ortalama 
çiğneme süresi üzerindeki etkisi (P<0,10) (Perdomo ve 
diğerleri, 2020’den uyarlanmıştır, test edilen iki farklı 
doz arasında bir takviye rejiminin sonuçları)

Şekil 2: Rumen pH’ı 5,8’in altında olan süt ineklerinin 
yüzdesi üzerinde canlı maya takviyesinin etkisi (SARA 
riski) (P<0,05) (Perdomo ve diğerleri, 2020’den 
uyarlanmıştır; test edilen iki farklı doz arasında bir 
takviye rejiminin sonuçları)
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ISI STRESİ ALTINDA YÜKSEK BESLEME 
VERİMLİLİĞİ VE 5:1 ORANINDA 
YATIRIM GETİRİSİ
Sonuç olarak, LEVICELL SC takviyesi ile süt ka-

tılarını bozmadan (seyreltme etkisi yok) süt perfor-
mansı iyileştirildi:

• Yem verimliliği %7,6 artırıldı (+130g enerjisi 
düzeltilmiş süt/Kg DMI) (Şekil 3) 

• Enerjisi düzeltilmiş süt, 2 kg inek/gün şeklinde 
iyileştirildi

Çalışmayı gerçekleştirenler, “yem verimliliğindeki 
iyileşmenin, muhtemelen canlı mayanın daha stabil 
bir rumen ortamını destekleyen rumen mikrobiyal 
metabolizması üzerindeki doğrudan etkileri nede-
niyle, lif, protein ve organik maddenin daha iyi sin-
dirilmesiyle ilişkili olduğunu” açıkladı. Buna göre; 
azaltılmış yeme hızı ve tüketilen DM ve NDF birimi 
başına artan çiğneme süresi ile beslenme davranışın-
da meydana gelen değişikliklerin, azaltılmış asidoz 
ile optimize edilmiş sindirimi desteklemesi gerekir. 

Sonuç olarak, Florida Üniversitesi tarafından yapılan 
bu çalışma, zorlu koşullar altında rumene özgü canlı 
mayamızın rumen koşullarını ve beslenme davranışı-
nı iyileştirdiğini gösteren önceki denemeleri doğrula-
maktadır (Bach ve diğerleri, 2007; DeVries ve Cheva-
ux, 2014). Bilim adamları burada sadece performansa 
bakmadılar ve daha ileri gittiler; kan biyobelirteçlerine 
ve ruminal fermantasyon profillerine baktılar. Bu so-
nuçlar; S. cerevisiae CNCM I-1077’nin daha yüksek 
lif bozunması (toplam trakt NDF) yoluyla yem sin-
dirilebilirliğini arttırdığını ve bunun da daha yüksek 

besin maddesi ve diyetten enerji çıkışı ile sonuçlandı-
ğını göstermektedir. Üreticiler için iki kat faydalıdır: 
SARA riskinin azalmasını ve artan süt verimi nedeniy-
le daha yüksek yatırım getirisi sağlamaktadır. 5:1’lik 
bir yatırım getirisi hesapladık ve bu strese özel dozajın 
zorlu zamanlarda kullanılmasını öneriyoruz.

Referanslar
Bach A., C. Iglesias, M. Devant and N. Ràfols. 2007. Da-

ily rumen pH pattern of loose-housed dairy cattle as affected 
by feeding pattern and live yeast supplementation. J. Anim. 
Feed Sci. Technol. 136: 146-153

DeVries T. J. and Chevaux E.. 2014. Modification of the 
feeding behavior of dairy cows through live yeast supplemen-
tation. J. Dairy Sci. 97: 6499–6510

Fustini M., A. Palmonari, H. Durand, A. Formigoni and 
E. Grilli. 2013. Effect of Saccharomyces cerevisiae CNCM 
I-1077 (LEVUCELL SC) on rumen pH and milk produc-
tion during heat stress. J. Anim. Sci. 91 (S2)/J. Dairy Sci. 
96 (S1)

Perdomo, M.C. et al. 2020. Effects of feeding live yeast 
at 2 dosages on performance and feeding behavior of dairy 
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Aurélien Piron Hakkında
Aurelien Piron, 12 yıldan beri Lallemand Animal Nut-

rition’da ruminant teknik müdürü olarak çalışmaktadır. 
Aurelien, ruminant hayvanların yem katkı maddeleri yel-
pazesi için teknik destekten sorumludur (çiftlik içi hizmet-
lerin uygulanması, saha satış görevlileri için eğitim, RandD 
programına katılım ve müşterilerle saha deneyimleri). Ay-
rıca Lallemand’da çeşitli pazarlama, teknik ve RandD pro-
jelerinde yer almaktadır.

Şekil 3: Canlı maya takviyesinin süt ineğinin yem 
verimliliği üzerindeki etkisi (P<0,05) (Perdomo ve diğerleri, 
2020’den uyarlanmıştır, test edilen iki farklı doz arasında 
bir takviye rejiminin sonuçları)
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HAYVANLARINIZ İÇİN
DOĞRU PROBİYOTİK 
SEÇİMİ

Probiyotiklerin hayvan yemi ve beslenmesinde kullanımı her geçen gün 
artıyor. Probiyotik şirketleri de canlı hayvan pazarına yönelik yeni ürünler 

sunmaya devam ediyor. Sonuç olarak, özel ihtiyaçlarınız için doğru ve tutarlı 
performans gösteren probiyotiği seçmek çoğu zaman zor oluyor. Bu makale, 

hayvanlarınız için doğru probiyotiği seçebilmeniz için “satın almadan önce 
bilmeniz gereken 5 gerçek” hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor.

Daha az ilaçla sağlıklı hayvanlar yetiştirmek, 
besi hayvancılığındaki en önemli zorluklar-

dan biridir. Probiyotikler, ticari hayvancılıkta gast-
rointestinal fonksiyonu stabilize etmek ve böylece 
hayvan sağlığını ve üretkenliğini iyileştirmek için 
giderek artan bir şekilde kullanılıyor.

Bir probiyotik ürünün etkinliği, yalnızca hedefle-
nen hayvan türü için doğru suşun seçilmesine değil, 
aynı zamanda desteklenen probiyotiklerin doğru 
dozajına ve canlılığına da bağlıdır. Son olarak, pro-
biyotiklerin etkinliği, suşların hayatta kalma oran-
larına ve stabilitelerine, dozlara, uygulama sıklığı-
na, bazı ilaçlarla etkileşimlerine, hayvanın sağlık ve 
beslenme durumuna ve hayvanların yaşı, stresi ve 
genetiğinin etkisine bağlı olarak değişebiliyor.

Probiyotik şirketleri de canlı hayvan pazarına yöne-
lik yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Sonuç olarak, 
özel ihtiyaçlarınız için doğru ve tutarlı performans 
gösteren probiyotiği seçmek çoğu zaman zor oluyor.

DOĞRU PROBİYOTİK NASIL BULUNUR - 
SATIN ALMADAN ÖNCE BİLMENİZ
GEREKEN 5 GERÇEK
1. Hayvan beslenmesi için üç ana probiyotik 

formu mevcuttur
AB’de hayvan yemlerinde kullanılan mikroorga-

nizmalar temel olarak Bacillus, Enterococcus, Lacto-
bacillus, Pediococcus, Streptococcus türlerine ait Gram 
pozitif bakterilerin bakteri suşları ve Saccharomyces 
cerevisiae türlerine ait maya suşlarıdır. 

Bu suşlar 3 ana formda sınıflandırılabilir:
1. Spor oluşturan bakteriler (Bacillus)
2. Laktik asit bakterileri
3. Canlı maya

2. Farklı eylem modları ve hedeflenen uygulama
Probiyotik formlar, özellikleri ve etki şekli bakı-

mından birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar, kulla-
nım amacına bağlı olarak uygun probiyotik seçimi-
ni doğrudan etkiler.

Dr. Lydia Zeibich
Ar-Ge Uygulama Müdürü 
Biochem - Gıda Güvenliği için Yem Güvenliği
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a. Bacillus-sporları - gastrointestinal fonksiyo-
nu ve büyüme performansını iyileştirmek için

Bacillus, endüstride enzim üretimi için kullanılır. 
Hayvanlarda, substrata bağlı olarak, bu sporlar en-
zimler oluşturur ve yemin sindirilebilirliğini artır-
maya yardımcı olur. Basil bazlı probiyotikler, enzim 
üretimleri nedeniyle hayvanların günlük ağırlık artı-
şı ve yem kullanımı açısından performanslarının art-
masına yardımcı olur. Hayvan beslemesinde bir baş-
ka olumlu yönü de, Bacillus’un - türe bağlı olarak 
- belirli patojenlere karşı engelleyici etkiler göster-
mesidir. Tipik olarak Bacillus suşları B. subtilis, B. 
licheniformis, B. amyloliquefaciens ve B. coagulans 
şu anda hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. 

b. Laktik asit bakterileri - genç hayvanların 
GİS’inin (gastrointestinal sistem) hızlı kolonizas-
yonu 

Laktik asit bakterileri hayvan ve insan beslenme-
sinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sadece endüst-
riyel laktik asit üretimini veya “lahana turşusunu” 
düşünün. Bu bakteri, bağırsakta hızlı kolonizasyonu 
nedeniyle özellikle genç hayvanlar için faydalıdır. 
Laktik asit ayrıca patojenler üzerinde engelleyici 

bir etkiye sahiptir. Yararlı bakterileri teşvik eder ve 
genç hayvanlar üzerinde olumlu etkileri olduğu bi-
linmektedir.

c. Canlı mayalar geviş getirenler için faydalıdır 
- rumen asidozunu önler ve lif sindirilebilirliğini 
artırır

Canlı mayaların probiyotik özellikleri, öncelikle 
geviş getiren hayvanlarda ve atlarda kullanım için 
faydalıdır. Canlı mayaların kendilerine has bir avan-
tajı, rumende laktik asit oluşumunu azaltarak yük-
sek miktarda rumen asidoz riskini düşürmeleridir.

"Bir probiyotik ürünün etkinliği, yalnızca 
hedeflenen hayvan türü için doğru 
suşun seçilmesine değil, aynı zamanda 
desteklenen probiyotiklerin doğru 
dozajına ve canlılığına da bağlıdır. Bu 
yüzden özel ihtiyaçlarınız için doğru ve 
tutarlı performans gösteren probiyotiği 
seçmek çoğu zaman zor bir iştir."
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3. Bir tür içindeki farklı 
suşlar, etkinlik açısından 
farklılık gösterir

Örneğin, basil türleri, enzim 
üretme veya spesifik patojenik 
mikropları inhibe etme kapa-
siteleriyle bilinir. Ancak basil 
türleri içindeki farklı suşların, 
enzim üretme veya spesifik pa-
tojenik mikropları inhibe etme 
potansiyellerinde önemli ölçüde 
farklılık gösterdiği birçok çalış-
mada belgelenmiştir. Farklı suş-
ların dikkatli seçimi ve taranma-
sı, başarılı bir çözüm bulmanın 
anahtarıdır. Biochem, doğru 
amaç için iyi belgelenmiş ve gü-
venilir probiyotikler sunmak 
için probiyotikler konusunda 30 
yılı aşkın bir deneyime sahiptir.

4. Sporlar, mikrobiyal evrende 
hayatta kalanlardır

Probiyotikler vejetatif formda veya spor formunda 
bulunur. Vejetatif kültürler neme ve ısıya duyarlıy-
ken, spor kültürleri ısıya, antibiyotiklere ve mide 
asitlerine karşı doğal olarak güçlüdür. Bacillus, sta-
bil sporlar oluşturma özelliğine sahip olduğundan, 
basil bazlı probiyotikler özellikle tek mideli türler 
(kümes hayvanları gibi) için sıklıkla kullanılan pelet 
yem için uygundur.

5. Doğru ve verimli dozaj önemlidir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), probiyotikleri “ye-

terli miktarlarda uygulandığında konakçıya sağlık 
yararı sağlayan” canlı mikroorganizmalar olarak 
tanımlamaktadır. Probiyotikler, koloni oluşturan 

birimlerde (KOB) dozlanır. KOB, bir probiyotiğin 
canlılığını gösteren bir parametredir ve plak sayımı 
ile ölçülebilir. Yüksek bir KOB seviyesi, güvenlik ve 
güvenilirlik sağlar.

Biochem’de bizler, probiyotikler alanında 30 yılı 
aşkın tecrübemize güveniyoruz. Sadece en kaliteli 
ürünleri kullandığımızdan emin olabilirsiniz. Yem 
zincirinin tüm aşamalarında güvenliğin yanı sıra ka-
lite yönetim sistemimiz de güvenilirliği garanti eder 
ve tüm yerel ve uluslararası yem endüstrisi standart-
larını karşılar. Bu bizim, “Gıda Güvenliği için Yem 
Güvenliği®” sloganımıza uygun olarak hayvansal 
kaynaklardan sağlıklı gıda sağlama yöntemimizdir.

Dr. Lydia Zeibich Hakkında
Lydia Zeibich, Biochem’de Ar-Ge Uygulama Yöneticisidir ve Bayreuth Üniversitesi’nden Mikrobiyoloji alanında doktora derece-

sine sahiptir. Bağırsak mikrobiyomunu ve diyet polimerlerinin bağırsak fermantasyonunu nasıl etkilediğine dair araştırmalar ger-
çekleştirmiştir. Lydia, doktora sonrasında Arizona Eyalet Üniversitesi’nde bir araştırmacı olarak, bağırsak mikrobiyotası ve insan 
sağlığı arasındaki bağlantılar hakkında araştırmalar yapmıştır. Çalışmaları arasında kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalık-
larla ilgili çalışmalar da bulunmaktadır. Lydia, Host-Mikrop Etkileşimleri ve hayvan bağırsak sağlığı alanında uzman bir isimdir.

"Probiyotikler vejetatif formda veya spor formunda 
bulunur. Vejetatif kültürler neme ve ısıya duyarlıyken, 
spor kültürleri ısıya, antibiyotiklere ve mide asitlerine 
karşı doğal olarak güçlüdür."
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YEM MALİYETLERİNDEN TASARRUF EDİN 
VE ÇEVRESEL AYAK İZİNİ AZALTIN

Enzimler uzun süre çevresel etkiyi azaltmanın, hayvan performansını 
iyileştirmenin ve yem maliyetini düşürmenin bir yolu olarak kabul görmüştür. 
Genel itibariyle, hayvan beslenmesinde harici enzimlerin kullanılması temel 

olarak besin maddelerinin sindirilebilirliğini ve üretim verimini artıran besleyici 
olmayan bileşiklerin yok edilmesine dayanmaktadır. Bu makalede; yem maliyet 

tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak, fosfor atılımını hafifletmek ve karbon 
emisyonlarını azaltmak için yeni enzim uygulama stratejileri ele alınacak.

Son zamanlarda, tarımsal gıda endüstrisinin ey-
lemlerini ve yem üretimini etkileyen gıdaların 

nasıl üretildiğine yönelik tüketici ilgisinin arttığını 
görüyoruz. İlk zamanlarda sektördeki baskı hayvan 
refahını artırmak gerekliliği olmasına rağmen, yakın 
zamanlarda ise yem üretiminin çevresel etkisi odak 
alanlarından biri haline dönüştü. Hayvan üretim 
ekipleri ve beslenme uzmanları, sadece maliyet ve ve-
rim iyileştirme perspektifinden değil aynı zamanda 
sürdürülebilirlik faktörlerini de göz önünde bulun-
durarak hayvansal protein üretimini nasıl iyileştire-
bileceklerini özel olarak incelemelidir. Dikkate alın-
ması gereken iki kritik alan, gübre yoluyla kirlenme 
ve sera gazı emisyonları yoluyla iklim değişikliğine 
katkıdır. Genel olarak tarım-gıda endüstrisi, çevresel 

kimlik bilgilerini iyileştirmek için önemli bir baskı-
ya maruz kalıyor ve tüketicilerin %26’sı, et ürünleri 
satın alırken sürdürülebilirliğin oldukça farkında ol-
duklarını belirtiyor (Feed Strategy 2019).

FOSFOR VE AZOT ATILIMI
Kümes hayvanı üretiminden kaynaklanan çevresel 

kirlenme önemli bir toplumsal konudur. Çiftlikten 
çıkan gübre, uygun şekilde kontrol altına alınmaz-
sa, yeraltı suyunu kirletebilecek ve su yollarına sıza-
bilecek yüksek bir azot ve fosfor konsantrasyonuna 
sahiptir. Bu durum da fitoplankton alglerinin kont-
rolsüz üretimine (ötrofikasyon) neden olacak ve 
yerel ekosisteme zarar verecektir. Çevresel etki iyi 
anlaşıldığı için, hayvansal üretim ile ilişkili mineral 

Gustavo Cordero
Global Swine Teknik Müdürü 
AB Vista

Gemma González-Ortiz
Araştırma Müdürü
AB Vista
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atılımını azaltmak için Avrupa’da bazı düzenlemeler 
ve yönetmelikler getirilmiştir.

CO2 EMİSYONLARI
Çevresel etkiyi hesaplamak için en yaygın meto-

dolojilerden biri, CO2 eşdeğerlerindeki (CO2e) tüm 
emisyonları belirlemektir. Bunu gerçekleştirmenin 
yöntemlerinden birisi, IPCC (Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği paneli) standartlarına dayalı akredite bir 
model kullanmaktır. Emisyonlar, tüm kirletici faktör-
leri tek bir değer olarak ifade edecek şekilde düzeltilir. 

Farklı hayvan türleri arasında benzer üretken ve-
rimlere ve maliyetlere sahip hayvansal üretimin, 
CO2e/kg et açısından hala önemli ölçüde farklılık 
gösterebileceği inkar edilemez bir gerçektir. Bu, bir 
üretim sisteminin çevresel etkisinin üretken veya 
ekonomik faydalardan ayrı olarak ele alınması ge-
rektiği anlamına gelir. Diyetteki besin maddeleri-
nin kullanımını iyileştirmek, bu değeri azaltmanın 
anahtarı olacaktır. Bu model, farklı besleme prog-
ramlarını karşılaştırmak için kullanıldığında, CO2e 
üzerindeki herhangi bir etki, yem bileşimindeki 
değişiklik ve hayvan üretkenlik performansı kom-
binasyonuna bakılarak hesaplanır. Örneğin, düşük 
protein içeriğine sahip ve bu nedenle soya fasulyesi 
unu daha az dahil olan bir diyet, büyük olasılıkla 
ton/yem başına daha düşük bir CO2e miktarına sa-
hip olacaktır; ancak üretim oranları çok iyi değilse, 

üretilen et/kg başına CO2e maalesef daha yüksek çı-
kar. Ama eğer hayvan üretkenlik performansı ceza-
landırılmazsa, üretilen etin kg başına CO2e miktarı 
daha düşük olacaktır. Aynı zamanda, diyetin mali-
yetinin düşürülmesi ve “kazan-kazan” durumu ver-
mesi de muhtemeldir.

YEM ENZİMLERİ İLE ETKİYİ AZALTIN
Çevresel etki altındaki gelişmeleri göstermek için 

özel bir örnek, yem formülasyonunda dış enzimlerin 
kullanılmasıdır. Enzimler uzun süre çevresel etkiyi 
azaltmanın, hayvan performansını iyileştirmenin ve 
yem maliyetini düşürmenin bir yolu olarak kabul 
görmüştür. Genel itibariyle, hayvan beslenmesinde 
harici enzimlerin kullanılması temel olarak besin 
maddelerinin sindirilebilirliğini artıran ve üretim 
verimini artıran besleyici olmayan bileşiklerin yok 

"Kümes hayvanı üretiminden 
kaynaklanan çevresel kirlenme önemli 
bir toplumsal konudur. Çiftlikten çıkan 
gübre, uygun şekilde kontrol altına 
alınmazsa, yeraltı suyunu kirletebilecek 
ve su yollarına sızabilecek yüksek 
bir azot ve fosfor konsantrasyonuna 
sahiptir. "



ÖZEL DOSYA

48 YEM & KATKI DERGİSİ Temmuz-Ağustos 2021

edilmesine dayanmaktadır.

Son zamanlarda, bu alanların her birine dair sa-
hip olduğumuz bilgi artmıştır ve hayvan yemlerinde 
enzimlerin uygulanmasının tam potansiyelinden ya-
rarlanmak için yeni fırsatlar ortaya çıkmıştır.

Diyette hem fitat hem de nişasta olmayan poli-
sakkaritleri (nsp) parçalamayı amaçlayan enzimatik 
uygulamanın etkisini belirlemek ve böylece her iki 
substratın beslenme karşıtı etkilerini azaltmak için 
kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Fitatın olumsuz 
etkisi, fosfor ve bazı mineraller ve amino asitler gibi 
diğer besinleri serbest bırakan fitat moleküllerinin 
parçalanmasından sorumlu olacak fitazlar kulla-
nılarak önemli ölçüde azaltılabilir. Diğer yandan, 
karbonhidrat kullanımı, bağırsak yolundaki visko-
ziteyi azaltmaya ve diyetin genel sindirilebilirliğini 
arttırmaya ek olarak, gastrointestinal sistemdeki li-
fin yapısını ve özelliklerini de değiştirir ve üretim 
verimini arttırır. Enzimleri dahil etmeye yönelik 
yaygın uygulamalarından biri, matris değerleri kul-
lanıldığında, yem maliyetlerini düşürme söz konusu 
olduğunda işe yarar.

ÖNE ÇIKAN STRATEJİLER
1. Süper Dozlama
İlk strateji, normal seviyelerden “daha yüksek” ek 

fitaz ilavesini düşünmektedir. Bu strateji, ticari ve 

bilimsel literatürde “süper dozlama” olarak bilinir 
ve fitatı daha da hidrolize ederek performansı art-
tırmayı ve böylece anti-besleyici etkilerini azaltmayı 
amaçlar.

2. Maksimum Matris Beslemesi
İkinci strateji, daha belirgin bir maliyet düşüşü 

elde etmek için bir karbonhidrat ve ilgili matris de-
ğeri ile birlikte daha yüksek fitaz seviyelerinin dahil 
edilmesini içerir. Mineralleri, amino asitleri ve ener-
jiyi dikkate alan bir matris, enzimlerin kombinas-
yonuna uygulanır ve bu da mükemmel dengeli bir 
diyetle (ve dolayısıyla daha düşük CO2e miktarıyla) 
sonuçlanır ve aynı zamanda üretim performansını 
korurken daha fazla maliyet tasarrufu sağlar. Bu 
yaklaşımla, diyette yeterli subtrat (yani fitat) oldu-
ğundan emin olmak için özen gösterilmelidir. Bu, 
maksimum matris beslenmesi (MMN) stratejisini 
tanımlar.

YARARLAR VE SONUÇLAR
ABD’de yapılan yeni bir çalışma (Şekil 1), 

MMN’nin standart fitaz seviyeleri içeren veya “sü-
per dozlama” ile karşılaştırıldığında bir kontrol di-
yeti üzerindeki faydalarını göstermektedir. Sonuç-
lar, FİTAZ ile süper dozlamanın hayvanların üretim 
verimini önemli ölçüde artırdığını, MMN kulla-
nımının aynı performansı sunduğunu; ancak daha 
düşük bir yem maliyetinde (5 Euro/t) olduğunu 
göstermektedir.

Yüksek dozda fitaz kullanımı, sadece performans 

 

Şekil 1. Yem dönüşüm oranının (fcr), süper dozlama 
stratejileri (SD) ve maksimum matris beslenmesine 
(MMN) karşı bir kontrol diyetiyle (CON) karşılaştırılması.
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veya maliyet tasarrufu açısından değer katmakla 
kalmaz, aynı zamanda fosfor atılımını ve dolayısıy-
la çevre kirliliğini azaltmak için de kullanılabilir. 
Verileri daha ayrıntılı olarak analiz edersek, diyette 
verilen 1.0–2.0 g/kg inorganik P’nin (fosfor) yerini 
almak için fitaz kullanılması, inorganik fosfat takvi-
yesini %38-76 oranında azaltabileceğine işaret eder. 
AB Vista içindeki çalışmalar, diyetin geleneksel fi-
taz seviyeleri (500 FTU/kg) ile takviye edilmesiyle 
dışkı fosforunun büyüme aşamasında %25 ve bitme 
aşamasında %17 oranında azaltılabileceğini gös-
termiştir. Bununla birlikte, bir süper dozlama fitaz 
seviyesinin (2,000 FTU/kg) kullanılması, büyüme 
döneminde dışkı fosforunu %30 ve bitme dönemin-
de %25 oranında azaltmıştır (Şekil 2).

Tarımsal gıda üretim zincirindeki farklı süreçlerin 
karbon ayak izini nasıl etkilediğini daha iyi anlama-
ya yönelik ilginin giderek artması, bu süreçleri de-
ğerlendiren metodolojilerin geliştirilmesini müm-
kün kılmıştır. Bu metodolojilerin geliştirilmesinin 
bir sonucu olarak, fitazların sadece P atılımını azalt-
mada değil, aynı zamanda N ve CO2e emisyonların-
da da katkısını ölçebiliriz.

Yukarıda açıklanan aynı çalışmada, her deneysel 
uygulamanın karbon ayak izi tespit edilmiş ve kont-
rol diyetine kıyasla süper dozlama stratejisi (sayısal 
olarak) veya Maksimum Matris Beslenme stratejisi 
(P<0,05) uygulanarak CO2 emisyonlarının azaldığı 
gözlemlenmiştir (Şekil 3). 

SONUÇ
Enzimlerin kullanımı, hammaddelerin kullanı-

mındaki daha yüksek verimliliğin yanı sıra matris 
değerlerini dikkate alarak diyetleri yeniden formüle 
etme fırsatı nedeniyle CO2e, nitrojen ve fosfor emis-
yonlarını azaltarak çevreyi daha iyi hale getirir. Bu 
bağlamda ve çevreye olan bağlılığı ile ilgili olarak AB 
Vista, fitazların etki şekli, hammaddelerdeki substrat 
seviyesi ve hayvansal üretimde daha fazla karlılık sağ-
layarak beklenebilecek tepkiye ilişkin anlayışımızdaki 
son gelişmeler sayesinde daha iyi ekonomik sonuçlar 
elde etmeye yardımcı olan Maksimum Matris Beslen-
mesi gibi esnek stratejiler sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için emea@abvista.com ile iletişi-
me geçin.
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Şekil 3. Farklı uygulamaları karşılaştıran karbon ayak izi: 
Kontrol (CON), süper dozlama (SD) ve maksimum matris 
beslenmesi (MMN).
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Şekil 2. Büyüme ve Bitme aşamalarında (P <0,05) dışkıda fosfor miktarı (g/gün)

Pozitif kontrol (PC) hayvanın gereksinimlerine göre formüle edilmiştir. Negatif kontrol diyetinde 
(NC), inorganik fosfat eklenmeden, Ca ve P seviyeleri düşürüldü.
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MYNUTRIOPT İLE MALİYET TASARRUFU
Yem ham maddeleri içerisinde pek çok değişken bulunuyor. Bu değişkenler, 

doğru bir analiz sürecinden geçmediğinde hayvan sağlığı için tehdit 
oluşturabiliyor. Dünyanın önde gelen hayvan besleme uzmanları arasında yer 
alan Trouw Nutrition, yem ve ham maddelerin içeriğini dakikalar içinde analiz 
eden modüler hassas besleme sistemi NutriOpt’un ardından hayata geçirdiği 

dijital platformu MyNutriOpt ile kaliteli yem formülasyonları yapılmasını 
kolaylaştırıyor. Ayrıca sektörün maliyetlerini düşürmeye, yaşanan yem israfını 

önlemeye ve zamandan tasarruf edilmesine de yardımcı oluyor.

İçerisinde pek çok değiş-
ken bulunan yem ham 

maddelerinin doğru analiz 
edilmesi, hayvanların kaliteli 
bir şekilde beslemesine olanak 
sağlıyor. Bu noktada gerçek 
zamanlı analiz, modelleme ve 
hesaplama becerileri ışığında 
inovatif teknolojiler geliştiren 
Trouw Nutrition, yem ve ham 
maddelerin içeriğini dakikalar 
içinde analiz edebilen modüler 
hassas besleme sistemi Nutri-
Opt’un çözüm ve hizmetlerini 
şimdi de dijitalin gücüyle bir-
leştiriyor. Gelişmiş yem yöne-
timine izin veren MyNutriOpt çevrimiçi platformu 
aracılığıyla hayvan besleme uzmanları, kalite kont-
rol denetçileri ve yem yöneticileri tüm kararlarını 
gerçek zamanlı veriye dayalı şekilde alarak çok daha 
yüksek verim elde ediyor.

HAYVAN BESLEMEDE 
DİJİTAL DÖNEM: MyNutriOpt
Yem üretiminin ve diyetlerin formüle edilmesi 

anında verilen her kararın hayvan performansı ve 
kar miktarları üzerinde hayati öneme sahip oldu-
ğunu söyleyen Trouw Nutrition Türkiye NutriOpt 
Dijital Servisler Satış Müdürü Merve Kılıç, sistem-
le ilgili şu bilgileri paylaştı: “Yem ham maddele-
rinin tam bileşimini belirlemek, besin içeriğinin 
doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağla-

mak, bu besinleri hayvanla-
rın ihtiyaçlarıyla optimum 
düzeyde eşleştirmek amacıy-
la kullanıcılarımıza modüler 
hassas besleme sistemimiz 
olan NutriOpt’u sunduk. 
Böylelikle farklı hayvan tür-
lerine yönelik yem ve ham 
maddelerin besin içerikleri-
nin laboratuvara gönderilme-
sine gerek kalmadan yerinde 
hızla analiz edilebilmesini 
sağladık. Şimdi de uzun yıl-
lar süren araştırmalarımız, 
yoğun AR-GE çalışmalarımız 
ve dünyanın dört bir yanın-

daki iş ortaklarımız ile yaptığımız iş birlikleri ne-
ticesinde hayata geçirdiğimiz MyNutriOpt ile yem 
kalitesinin, hayvan performansının ve iş süreçleri-
nin iyileştirilmesine destek oluyoruz. MyNutriOpt 
aracılığıyla artık yem profesyonelleri kararlarını 
gerçek zamanlı verilerin ışığında alabiliyor, uzun 
vadeli stratejilerini de yine bu veriler doğrultu-
sunda planlayabiliyor. Dünyanın hayvan besleme 
uzmanı Trouw Nutrition olarak sektörümüzün iş 
süreçlerine büyük fayda sağlayacağını düşündüğü-
müz bu sistemi daha çok çiftliğe ulaştırarak onla-
rın iş süreçlerini mükemmelleştirmelerine tanık ol-
mak istiyoruz. Bu benzersiz portal ile hayvan yemi 
sektörünün hızla dijitalleşmesi ve çok daha verimli 
hale gelmesine katkı sunma noktasında öncü olma-
yı hedefliyoruz.” 

Merve Kılıç
NutriOpt Dijital Servisler Satış Müdürü
Trouw Nutrition Türkiye
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SİSTEM SEKTÖRÜN TÜM PAYDAŞLARI İÇİN
 HATASIZ BİR SÜREÇ YÖNETİMİ SAĞLIYOR
MyNutriOpt’un hayvan besleme uzmanları, kalite 

kontrol denetçileri, yöneticiler ve entegratörlere sağ-
ladığı faydalara değinen Merve Kılıç, “MyNutriOpt, 
hayvan besleme uzmanlarının farklı yazılım program-
ları veya elektronik tablolar kullanarak topladığı yem 
verilerini tek bir platform üzerinde hatasız bir biçimde 
işlemesine ve NutriOpt beslenme profili hizmeti ara-
cılığıyla doğru besin profillerini hesaplamasına olanak 
sağlıyor. Yem fabrikalarının yöneticileri ve entegratör-
ler, ilgili tüm besleme verilerini tek bir yerde inceleye-
rek işletmeye dair üretim, yem kalitesi ve iade talepleri 
konularında daha doğru verilere ulaşıyor. Bu yaklaşım 
yöneticilerin daha doğru stratejiler planlayabilmesine, 
pazar değişkenlerine daha hızlı yanıt verebilmesine ve 
çiftlikler için daha kaliteli yemler üretebilmesine yar-
dımcı oluyor. Ham madde kalitesi için standartları ko-
layca belirleyebilecek ve değerler kalite standartlarından 
farklı olduğunda bunu algılayabilecek şekilde donatılan 
platform, kalite kontrol süreçlerini de mükemmelleşti-
riyor. MyNutriOpt’un farklı numunelerden topladığı 

besin değerlerini otomatik olarak saklaması, ham mad-
deler ve bitmiş yem üzerinde tutarlı kontrolü destekle-
mek ve pazar ihtiyaçlarını karşılayacak stratejileri doğru 
belirlemek adına çok önemli bir rol üstleniyor.” dedi.

EYLEME GEÇİRİLEBİLİR 
ANALİZ

OPTİMUM 
DİYETLER

OPTİMUM 
PERFORMANS

EYLEME GEÇİRİLE-
BİLİR BİLGİLER

Başarınızı 
bilgiyle besleyin
Her bir kararın hayvanlarınızın 
performansını ve iş başarınızı 
etkilediği durumlarda 
sezgilerden daha fazlasına 
ihtiyacınız vardır.

Optimum hayvan performansı ve iş başarısı 
için size doğru bilgileri sunmak ve karar 
süreçlerinize destek olmak amacıyla entegre 
dijital çözümler sağlıyoruz. 

www.nutriopt.com
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Dr. Stephanie Ladirat 
Ar-Ge Direktörü
NUQO Feed Additives

Hayvanlar her gün farklı stres çeşitleriyle karşı 
karşıya kalırlar: Diyetlerinde veya hammad-

de kalitesindeki değişiklikler, yüksek sıcaklık, has-
talıklar, işletim ve değişiklikler gibi. Şiddetli stres 
altında, performans veya sağlıkları etkilenecektir. 
Performansla ilgili parametreler düşecektir (büyüme, 
yem verimliliği, et kalitesi...) ve bazı patolojiler de 
ortaya çıkabilir. Stres, lipitleri veya proteinleri oksit-
leyen hücrelerde serbest reaktif radikallerin üretimini 
tetikler. Bu serbest radikaller normal şekilde düzen-
lenirler; ancak stres koşulları altında, serbest radikal-
lerin seviyesi önemli ölçüde artabilir ve hücre yapı-
larında önemli hasara neden olurlar ve bir dereceye 
kadar da hayvan sağlığını etkileyebilirler. 

DOĞAL ANTİOKSİDANLARA STRATEJİK
BİR YAKLAŞIM
Bu olumsuz etkilerden kaçınmak için, hücrelerde 

doğal olarak antioksidan mekanizmaları bulunur. 
İdeal bir durumda, hücre bütünlüğünü ve sağlığını 
koruyan oksidasyon ve antioksidan mekanizmalar 
arasında bir denge kurulur. Antioksidanlar, reaktif 
radikalleri nötralize edebildikleri için oksidatif stre-
se karşı önemli bir savunma mekanizmasıdır. Yüksek 

verimli hayvanlarda veya stresli dönemlerde, vücutta 
doğal olarak bulunan antioksidan mekanizmalarına 
ek olarak hayvanların sağlığını desteklemek için ço-
ğunlukla antioksidan kapasitesine sahip bileşenler 
de sunulur. Birçok bileşen ilginç antioksidan etkiler 
göstermiştir. Daha net bir ifadeyle; birkaç molekül 
grubu organizmanın, oksidasyon ve antioksidan me-
kanizmalarının dengelenmesine yardımcı olan bir 
etkiye sahip oldukları görülmüştür. Bu gruplar ara-
sında, polifenoller içeren farklı doğal bileşenler an-
tioksidan etki göstermiştir. Polifenoller, çok sayıda 
biyolojik aktiviteye sahip bitkilerde bulunan doğal 
bileşiklerdir. Birkaç farklı çalışmada; polifenollerin 
anti-inflamasyon ve oksidasyondaki özellikleri, ok-
sidatif stres tarafından aktive edilebilen sinyal yol-
larını hafifleten mekanizmaları ve ayrıca spesifik 
bozukluklardaki muhtemel rolleri incelenmiştir. Po-
lifenoller otlar, baharatlar, kökler, çiçekler ve hatta 
deniz yosunlarında bulunur. Bunlar savunma siste-
minde yer alan bitkilerin ikincil metabolitleridir.

Buna rağmen en iyi doğal antioksidan kaynağını 
belirlemek zordur: Toprağın türü, ışığa maruz kalma, 
yağış, kültür yöntemleri ve ağaç başına meyve verimi 

Stres kaynaklı zararı azaltmak
ve performansı desteklemek için 
esnek yaklaşım

“Antioksidanlar, reaktif radikalleri nötralize edebildikleri için oksidatif strese karşı 
önemli bir savunma mekanizmasıdır. Yüksek verimli hayvanlarda veya stresli 
dönemlerde, vücutta doğal olarak bulunan antioksidan mekanizmalarına ek 

olarak hayvanların sağlığını desteklemek için çoğunlukla antioksidan kapasitesine 
sahip bileşenler de sunulur. Birçok bileşen ilginç antioksidan etkiler göstermiştir.”



MAKALE MAKALE

YEM & KATKI DERGİSİTemmuz-Ağustos 2021 53

gibi çevresel faktörlerin nihai konsantrasyon ve aktivi-
te üzerinde derin bir etkisi vardır. Bunlara ek olarak, 
in vitro yöntemler antioksidanları değerlendirmek 
için iyi bir ön yaklaşımdır; ancak çözeltileri doğrula-
mak için in vivo çalışmalar gereklidir. Bu nedenle, ide-
al çözümü belirlemek için bilimsel yaklaşım 2 aşamaya 
ayrılabilir: bireysel bileşenlerin değerlendirilmesi ve 
değişkenliği; ve optimal bileşenlerin formülasyonu. 

Bileşenin değişkenliğini göstermek için çeşitli de-
niz yosunlarından ve çeşitli coğrafi kökenlerden ge-
len florotanninlerin antioksidan aktivitesini ölçmek 
üzere yeni bir çalışma yapılmıştır (Bakınız Şekil 1). 
Florotanninler, yosun gibi kahverengi alglerde bu-
lunan ve sadece deniz yosunlarında bulunan bir tür 
polifenoldür. Çeşitli doğal antioksidanlar ilgi çekici 
olsalar da, antioksidan aktivitelerinin değişkenliğini 
değerlendirmek daha ilgi çekicidir. Sunulan örnekte, 
deniz yosunları arasında veya hatta aynı türler için 
değişkenliğin çok yüksek olabileceği görülebilir. Bu 
durum diğer bitkiler için de geçerlidir. Formülatör-
lerin, yemde tutarlı bir kalite ve etkinlik sağlamak 
için antioksidanın kaynağını ve kalitesini dikkatlice 
seçmelerinin nedeni de budur.

Formülasyon veya çözelti seçimi, doğal antioksi-
danların sayısı göz önüne alındığında çok fazla za-
man alan bir aktivite olabilir, hatta tamamen bir 
zaman kaybı olabilir. Daha da önemlisi, çeşitli çalış-
malar farklı polifenol kaynakları arasındaki potan-
siyel sinerjileri vurgulamıştır (Liu, 2004). 4 farklı 
kaynaktan polifenolleri birleştirirken, antioksidan 
aktivitesinin doz-cevap eğrisi sola kaymış ve kom-
binasyonun medyan etkili dozu (EC50) her bir kay-
nağın EC50’sinden 5 kat daha düşük gerçekleşmiş 
ve kaynakları birleştirirken sinerjik etkiler olduğu 
izlenimini uyandırmıştır. Aslında, çeşitli polifenol 
kaynaklarını birleştirmek en stratejik ve en esnek 
yaklaşım gibi görünüyor. 

DAHA FAZLA ESNEKLİK İÇİN ANTİOKSİDAN 
HAVUZUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ
Bugüne kadar sayısız çalışma, doğal antioksidan-

ların yemdeki E vitamini gibi diğer antioksidanların 
aktivitesini güçlendirme veya tamamlama potan-
siyeline sahip olduğunu göstermiştir. Birçok ticari 
çözüm açısından bu etki, yazılı olarak da desteklen-
miştir. Bu tür çözümlere olan ilgi elbette teknik ve 
ekonomik hususlardan kaynaklanıyor. Bu fırsatlar 
elbette kriz durumunda çok daha ilgi çekici oluyor-
lar
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Sebzelerden ve deniz yosunlarından elde edilen 
polifenoller de dahil olmak üzere özel bir doğal 
antioksidan karışımı ile yapılan son çalışmalar, bu 
çözeltilerin formülasyonları optimize etmek ve hay-
vanların performansını korumak için nasıl kullanı-
labileceğini göstermiştir. Şu anda bu tür bir strateji-
ye yatırım yapmak için dünya çapında yeterli kanıt 
bulunuyor; ancak yine de bu yatırımlar elbette ki 
gıda katkı maddelerinin seviyesine ve formülasyo-
nuna, ekonomik çevreye ve potansiyel tasarruflara 
bağlı durumda.

STRES OLAYLARI SIRASINDA 
PERFORMANSI DESTEKLEME
Çiftlik hayvanlarından genetik potansiyellerinin 

en üstünde performans göstermesi beklenirken, 
oksidatif stres normal koşullar altında da ortaya 
çıkma eğilimi gösteriyor. Doğal antioksidan takvi-

yesi, yüksek verimli yaşamı boyunca hayvanın her 
türlü çevresel stres etkeninin üstesinden gelmesine 
destek olur.

Isı stresi, hayvanların performansını ve sağlığını 
etkileyebilecek stresin iyi bir örneği olacaktır. Çe-
şitli çalışmalar, ısının çeşitli parametreler üzerindeki 
etkisini vurgulamıştır (Tawfeek, 2014). Bu türden 
olaylar, hayvanların performansını değil aynı za-
manda nihai et kalitesini de etkilemiştir:

• Örneğin, kuşlarda, daha yüksek ortam sıcaklığı-
nın vücut ağırlığını, yem alımını ve yem verimlili-
ğini ciddi şekilde azalttığı, ayrıca karın yağ ve ölüm 
oranını arttırdığı gözlenmiştir

• Buna paralel olarak, ısı stresi önemli ölçüde ma-
londialdehiti arttırmış ve protein ve glutatyon pe-
roksidazı azaltmıştır; bu da et kalitesi ve sızma kaybı 
üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir

Neyse ki antioksidan takviyesi bu etkilerin çoğunu 
hafifletebiliyor, çünkü bazı sonuçlar, diyetlere anti-
oksidan takviyesi yapılmasının ısı stresinin piliçlerin 
performansı üzerindeki zararlı etkilerini gidermeye 
katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

ESNEK VE DOĞAL ANTİOKSİDAN 
ÇÖZELTİLERLE FORMÜLASYONUN 
İYİLEŞTİRİLMESİ VE PERFORMANSIN 
KORUNMASI 
Sonuç olarak; titiz bir seçim ve formülasyon süre-

cine dayandırıldıklarında doğal antioksidanlar, za-
manla yem formülasyonlarını iyileştirmek ve çeşitli 
stres ve zorlukların olumsuz etkilerini azaltmak üzere 
iyi bir araç olmak için beslenme uzmanları açısından 
esnek bir araç olarak düşünülebilirler. Her şey göz 
önünde bulundurulduğunda, bazı antioksidan özel-
likleri bulunan sadece tek bir hammadde kullanmak, 
bileşimin ve aktivitenin değişkenliği nedeniyle çok 
riskli olabilir. Bununla birlikte, yüksek kaliteli ve tu-
tarlı fitojenik ve fikojenik kaynaklarını (yani bitki ve 
deniz yosunlarından elde edilen metabolitler) birleş-
tiren yeni nesil doğal antioksidanlar, artık beslenme 
uzmanlarına hayvanların performansını desteklemek, 
et kalitesini korumak ve stres olayları sırasında sağ-
lık sorunlarını azaltmak için esnek ve uygun maliyetli 
çözümlerle yeni bakış açıları sunuyor.

Agrimprove is Agrifirm’s functional feed 
ingredients brand. We develop new ideas in 
animal health and nutrition and grow these 
ideas into tangible improvements throughout 
the agri-food chain. In collaboration with the 
industry, we deploy the power of science to 
safeguard the responsible production of  
food protein for future generations.

agrifirm.com
agrimprove.com
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Önemli miktarda sera gazı üreten ve makul 
olmayan seviyede yüksek karbon ayak izine 

sahip olan hayvancılık, sıklıkla kirliliğin başlıca ne-
deni olarak görülür. Bu nedenle, endüstrinin ayak 
izini azaltmak için çözümler bulmak çok önemlidir. 
Yeni yem katkı maddelerinin geliştirilmesi ve for-
müle edilmesi alanında lider bir şirket olan Orffa, 
bu amaca ulaşılmasına katkıda bulunan çözümler 
sunuyor.

YEM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ŞARTI
Sektörümüzün önündeki zorluk, sürekli büyüyen 

küresel nüfusa yüksek kaliteli hayvansal protein ve 
dengeli bir beslenme sağlamak. Üstelik bunu, bir 
yandan da arazi kullanımını ve üretim etkinliğini 
optimize ederek ve kirlilik ve ekolojik ayak izi açısın-
dan her zamankinden daha düşük bir çıktıyla doğal 
kaynaklar üzerindeki etkiyi en aza indirirken yapmak 
gerekiyor. Tarih boyunca hayvansal üretim, insan gı-
dası üretiminin yan ürünlerini değerlendirmek için 
sanayileşme göstermiş. Bilimsel olarak belgelenmiş 
temellere dayanan profesyonelleştirilmiş ve büyük 
ölçekli bir hayvansal protein üretiminin üretim ve-
rimliliğini, ürün kalitesini ve hayvan refahını garanti 

ettiği ve dolayısıyla hayvansal ürünlerin ayak izini en 
aza indirdiği ve doğal kirlilik çıktısını kontrol ettiği 
yaygın bir bilgidir.

Avrupa karma yem endüstrisi, şube kuruluşu FE-
FAC aracılığıyla Orffa’nın sürdürülebilirlik politika-
sına entegre ettiği beş temel hedefi vurgulayan bir 
yem sürdürülebilirlik tüzüğü yayınladı. Bu hedefler, 
Avrupa Yeşil Anlaşması ve küresel Paris İklim Anlaş-
ması ile öngörüldüğü gibi tarımın geçişini sağlamak 
için gerekli. Yem yoluyla iklime zararsız bir üretime 
katkıda bulunmak ve iyileştirilmiş kaynak ve besin 
verimliliğine dayalı sürdürülebilir çözümler geliştir-
mek, bir beslenme emülgatörünün etkili olabileceği 
FEFAC tüzüğünde listelenen ilk iki hedeftir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇEVRE DOSTU 
BİR TARIMA BAĞLI
Orffa’nın ürünleri ve konseptleri, sera gazlarının 

azaltılmasına, endüstrinin ekolojik ayak izinin önem-
li ölçüde azaltılmasına, daha az yemle daha verimli 
hayvansal üretime ve daha dengeli protein beslemesi 
yoluyla azot kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulu-
nabilir. Orffa ayrıca yemlerde ve içme sularında anti-

BİR BESİN EMÜLGATÖRÜNÜN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KATKISI

"Sektörümüzün önündeki zorluk, sürekli büyüyen küresel nüfusa yüksek kaliteli 
hayvansal protein ve dengeli bir beslenme sağlamak. Üstelik bunu, bir yandan 

da arazi kullanımını ve üretim etkinliğini optimize ederek ve kirlilik ve ekolojik 
ayak izi açısından her zamankinden daha düşük bir çıktıyla doğal kaynaklar 

üzerindeki etkiyi en aza indirirken yapmak gerekiyor."

Brecht Bruneel
Orffa Additives B.V.
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biyotik kullanımını azaltmak için çözümler sunuyor, 
hayvanların güvenliğini ve refahını ve fabrikadaki iş-
çilerin güvenliğini sağlayan ürünler geliştiriyor.

BİR BESİN EMÜLSİFİYERİNİN İLK LCA’SI, 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KATKI 
SAĞLADIĞINI GÖSTERİYOR
Orffa’nın besin emülgatörünün (Excential Energy 

Plus) etlik piliç üretiminin çevresel ayak izi üzerin-
deki etkisi, bir dizi bilimsel deneme temel alınarak 
ölçüldü (University of Lavras, Brezilya). Değerlen-
dirmeyi, tarımla ilgili LCA sistematiğinin uygulan-
masında lider bir firma olan Blonk Consultants ger-
çekleştirdi. LCA, bir ürün veya hizmetin ömrü ile 
ilişkili çevresel etkiyi hayat boyu değerlendirmeye 
yönelik bir teknik olarak biliniyor. Hesaplamalar-
da metodoloji olarak Avrupa Birliği Ürün Çevresel 
Ayak İzi (PEF) yönergeleri uygulandı.

Çalışmanın amacı, çeşitli çevresel etki kategorile-
ri (karbon ayak izi, ötrofikasyon, asitlenme ve arazi 
kullanımı) göz önünde bulundu-
rularak, besin emülgatörü içeren 
ve içermeyen enerjisi azaltılmış 
diyetlerle beslenen piliçlerin ayak 
izini değerlendirmekti.

Elde edilen başlıca sonuçlar 
şunlar oldu:

- Uygulanan enerji azaltımaları 
(-40/-75 kcal/kg yem) yem ma-
liyetinde 3 ila 6 USD/Ton ara-
sında tasarruf sağladı. Besleyici 
emülgatörün uygulanması, stan-
dart diyete (azaltılmamış) kıyasla 
benzer performansla sonuçlandı 
ve 4:1’lik bir yatırım getirisi elde 
edildi.

- Etlik piliçlerin karbon ayak 
izinin toplam etkisi açısından bu 
etki önemlidir. Besleyici emülga-
tör kullanımı, 0,12 kg CO2 eq./
kg canlı ağırlık ile etlik piliç üreti-
minin karbon ayak izini azaltma-
ya imkan tanıdı (Şekil 1).

- Etlik piliç diyetinde besin emülgatörünün uy-
gulanması, asitlenmeyi ve ötrofikasyonu sırasıyla 
%2,3 ve %1,8 ve arazi kullanımını ise %1,9 oranın-
da azalttı. Bu olumlu etkiler, daha düşük amonyak 
emisyonlarından ve diyetin hammadde bileşiminde-
ki bir değişiklikten kaynaklanıyor.

Bu hesaplamayı pratikte uygulamak, yılda yaklaşık 
100 milyon piliç üreten (kesim sırasında yaklaşık 2 
kg ağırlığında) bir piliç şirketinin, piliç üretimi açı-
sından karbon ayak izini her yıl için yaklaşık 20.000 
MT veya 0.02 MegaTon CO2eq. azaltmasına imkan 
tanıyor!

Anlamlı bir değerlendirme yapmak gerekirse; 
Hollanda’da kabul edilen Paris İklim Anlaşma-
sı’nın, yalnızca hayvancılık yoluyla, C02 eq. için 
2030 yılına kadar yılda 1,20 MegaTonluk bir azal-
ma sağlaması planlanıyor. Hollanda’da üretilen tüm 
piliçler bir besin emülgatörü ile beslenecek olsaydı, 
bu hedefin yaklaşık %10’u karşılanırdı (Şekil 2).

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
EKONOMİK BİR FAYDAYA 
DÖNÜŞTÜRMEK
Bir besin emülgatörü, özellikle 

mide-bağırsak yolunda aktif ol-
mak ve enerjiyi ve besin sindirile-
bilirliğini verimli bir şekilde geliş-
tirmek için tasarlanmıştır. Katkı 
maddesi, yem formüle edenlerin 
performansı etkilemeden enerjisi 
azaltılmış diyetleri yeniden for-
müle etmelerini ve üretmelerini 
sağlar. Bu sadece daha sürdürü-
lebilir bir yem üretimi ile sonuç-
lanmakla kalmaz, aynı zamanda 
ekonomik olarak daha ilginç bir 
üretim sağlar. Hayvansal üretimi 
daha sürdürülebilir kılmak, yem 
üreticileri ve çiftlik sahipleri için 
mutlaka ekonomik bir yük an-
lamına gelmez. Yeme bir besin 
emülgatörünün dahil edilmesi, 
her iki tarafta da kazanımlar ol-
duğunu gösterir.

Şekil 1: Sürdürülebilir bir besin 
emülgatörü ve onun enerjisi 

azaltılmış diyetlerde CO2 ayak izi 
üzerindeki etkisi

Şekil 2: İyileştirilmiş emülsifikasyon 
iklim eylemine katkıda bulunur
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-
rım Örgütü’ne (FAO) göre 

dünya çapında yaklaşık 150 milyon 
hane süt üretimi gerçekleştirilmek-
tedir. Gelişmekte olan ülkelerin 
çoğunda üretim küçük aile çiftlik-
lerinde gerçekleştirilirken, gelişmiş 
ülkelerde büyük ölçekli endüstriyel 
işletmelere dönüşüm yoğun bir şe-
kilde devam etmektedir. 

Bütün bu işletmelerden elde edi-
len yıllık süt üretimi ise yaklaşık 
850 milyon ton. Bu üretimin he-
men hemen tamamı inek, manda, 
keçi, koyun ve develerden elde edil-
mektedir. Tüm türlerden elde edi-
len toplam üretimin yüzde 80’den 
fazlası ise sadece ineklerden sağlan-

Küresel Süt Endüstrisi 
ve Trendler
OECD-FAO tarafından hazırlanan bir rapora 
göre; 2020-2029 yılları arasında dünya 
süt üretiminin yıllık bazda yüzde 1,6 artış 
göstermesi ve 2029’da 997 milyon tona 
ulaşması bekleniyor. Bu rapor, süt veriminde 
artışın yüksek oranda beslenme biçimiyle 
ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Otlatma bazlı 
hayvancılığın yapıldığı ülkelerde süt üretim 
artışları daha çok sürü sayısıyla bağlantılı 
iken, özel yemlemenin yaygın olduğu ülkelerde 
üretim, verim kaynaklı olarak artış gösteriyor.

Derya Yıldız
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maktadır. Bu oran, özellikle gelişmiş ülkelerde, üreti-
min nerdeyse yüzde 100’ünü oluşturmaktadır.

DÜNYADA 
SÜT İNEĞİ SAYISI
2019 yılında 136 milyon baş 

civarında olan dünya genelin-
deki süt ineği sayısı, Amerikan 
Tarım Bakanlığı Dış Tarım 
Servisi (USDA FAS) verilerine 
göre 2020 yılında 137 milyon 
başa ulaşmıştır. Söz konusu 
hayvan sayısının 2021 yılında 
da 138 milyon başı aşacağı tah-
min edilmektedir.

Hindistan en fazla süt ineği 
sayısına sahip ülkedir. Ülkede 
2020 yılında yaklaşık 56 mil-
yon baş süt ineği olduğu ve 
bunun 2021 yılında 58 mil-

yon başa yükseleceği tahmin edilmektedir. Hindis-
tan’ı yaklaşık 22 milyon başla Avrupa Birliği takip 
etmektedir. Avrupa Birliği’nde süt ineği sayısının 
2021 yılında bir miktar gerileyeceği tahmin edil-
mektedir. Süt ineği sayısında Hindistan ve Avrupa 
Birliği’ni yaklaşık 16 milyon başla Brezilya, yakla-
şık 9 milyon başla ABD, yaklaşık 6’şar milyon başla 
Rusya, Meksika ve Çin takip etmektedir. 

KÜRESEL SÜT ÜRETİMİ VE 
PAZARIN MEVCUT DURUMU
OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029 rapo-

runa göre dünya süt üretiminin yüzde 81’ini inek sütü, 
yüzde 15’ini manda sütü, yüzde 4’ünü ise keçi, koyun 
ve deve sütü oluşturuyor. Bütün türlerden elde edilen 
toplam süt üretimi, 2019 yılında yüzde 1,3 artarak yak-
laşık 852 milyon tona ulaştı. FAO verilerine göre bu 
üretim miktarı 2018 yılında 843 milyon tondu.

Hindistan, tüm türlerden elde edilen süt üreti-
minde, küresel üretimin yüzde 22’sini gerçekleşti-
ren dünyanın en büyük süt üreticisi konumunda-
dır. Küresel süt üretiminde Hindistan’ı ABD, Çin, 
Pakistan ve Brezilya izlemektedir. OECD-FAO ra-
poruna göre; dünyanın en büyük süt üreticisi olan 
Hindistan, 2019 yılında yüzde 4,2 artışla üretimini 
192 milyon tona çıkardı.

Ülkeler

Hindistan

AB

Brezilya

ABD

Rusya

Meksika

Çin

Yeni Zelanda

Ukrayna

Arjantin

Dünya Toplamı

2018

52,482

23,311

16,300

9,398

6,815

6,550

6,200

4,993

2,078

1,640

134,771

2019

54,600

22,908

16,500

9,336

6,711

6,500

6,100

4,946

1,970

1,598

136,082

2020

56,450

22,627

16,200

9,375

6,580

6,550

6,150

4,815

1,840

1,610

137,088

2021-Aralık

58,000

22,550

16,400

9,395

6,500

6,600

6,200

4,800

1,750

1,615

138,721

Kaynak: USDA

Dünyadaki Süt İneği Sayısı
1,000 Baş
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USDA raporuna göre, en büyük ihracatçılar kate-
gorisinde yer alan AB (157 milyon ton), ABD (101 
milyon ton), Yeni Zelanda (22 milyon ton), Arjan-
tin (11 milyon ton) ve Avustralya’nın (9 milyon ton) 
toplam süt üretim miktarı ise 2020 yılında tahmi-
nen 301 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu miktarın 
2021 yılında 304 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Sadece inek sütünün 2020 yılında tüm dünyada-
ki üretim miktarı ise USDA verilerine göre yaklaşık 
532 milyon ton. Bu miktarın 2021 yılında 540 mil-
yon tona yaklaşması bekleniyor. 2020 yılında dünya 
inek sütü üretiminde en büyük pay 157 milyon ton-
la AB ülkelerine ait ancak ülke bazlı olarak en büyük 
üretici 101 milyon tonla ABD. ABD’yi 93 milyon 
tonla Hindistan, 33 milyon tonla Çin, 31 milyon 
tonla Rusya, 23 milyon tonla Brezilya ve 22 milyon 
tonla Yeni Zelanda takip ediyor. 

SÜT ÜRETİMİNDE 2020-2029 ÖNGÖRÜLERİ
OECD-FAO raporuna göre; 2020-2029 yılları 

arasında dünya süt üretiminin yıllık bazda yüzde 1,6 
artış göstermesi ve 2029’da 997 milyon tona ulaş-
ması bekleniyor. Süt üretimindeki artışta sürüler-
deki büyümenin ve özellikle verimdeki artışın etkili 
olacağı düşünülüyor. Süt üretim sistemlerinin opti-
mizasyonu, iyileştirilmiş hayvan sağlığı, yemlemede 

iyileştirilmiş verimlilik ve daha iyi genetik gibi fak-
törler, verim artışının etkenleri arasında gösteriliyor.

Yine OECD-FAO raporuna göre; 2020-2029 
yılları arasında Hindistan ve Pakistan’ın dünya süt 
üretimindeki büyümenin yarısından fazlasına katkı-
da bulunması ve 2029’da dünya üretiminin yüzden 
30’undan fazlasını sağlamaları bekleniyor. 

En büyük ikinci süt üreticisi konumunda olan 
Avrupa Birliği’nde üretimin, çevresel kısıtlamalar 
ve sınırlı iç talep nedeniyle dünya ortalamasından 
daha yavaş büyüyeceği tahmin ediliyor. 2020-2029 
yılları arasında bölgede süt sürülerinde yıllık yüzde 
0,6 düşüş beklenirken, verimde yıllık yüzde 1 artış 
bekleniyor. 

İnek başına ortalama verimin en yüksek Kuzey 
Amerika’da da artış beklentileri var. ABD ve Kana-
da’daki süt sığırlarının sayısının büyük ölçüde de-
ğişmeden kalması ve üretim artışının özellikle verim 
artışından kaynaklanması bekleniyor. 

Önemli bir süt üreticisi olan Yeni Zelanda, en yo-
ğun süt ürünleri ihracatı yapan ülkelerin başında yer 
alıyor. Ancak ülkedeki süt üretimi, çok mütevazı bir 
büyüme gösteriyor. 

Ülkeler

AB

ABD

Hindistan

Çin

Rusya

Brezilya

Yeni Zelanda

Meksika

Arjantin

Kanada

Dünya Toplamı

2018

154,575

98,688

89,800

30,750

30,398

23,745

22,017

12,368

10,837

9,944

519,719

2019

155,200

99,056

92,000

32,000

31,154

24,262

21,896

12,650

10,640

9,903

524,409

2020

157,500

101,015

93,800

33,000

31,650

23,505

22,000

12,750

11,350

9,950

532,245

2021-Aralık

158,100

102,648

96,000

34,500

31,800

24,000

22,200

12,900

11,575

9,980

539,533

Kaynak: USDA

Dünya İnek Sütü Üretimi
1,000 Ton
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Afrika’da ise daha büyük sürülerden kaynaklı güçlü 
bir üretim artışı bekleniyor. Bölgede özellikle keçi ve 
koyun sütünün üretime katkı sağlayacağı düşünülü-
yor. 2020-2029 dönemi boyunca, dünya çapındaki 
sürü nüfusunun yaklaşık üçte birinin Afrika’da yer 
alacağı ve buradaki üretimin, dünya süt üretiminin 
yaklaşık yüzde 5’ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE 
TÜKETİM EĞİLİMLERİ
Dünyadaki süt üretiminin büyük bir çoğunluğu, 

üretildiği bölgede, pastörize ve fermente ürünleri da-
hil olmak üzere, taze süt ürünleri şeklinde tüketiliyor. 

USDA verilerine göre 2020 yılında dünya süt tü-
ketimi yaklaşık 190 milyon ton olarak gerçekleşti. 
Dünya süt tüketiminde 81 milyon tonla Hindistan 
ilk sırada yer alıyor. Hindistan’ın 2021 yılında da 83 
milyon ton civarında tüketim gerçekleştirmesi bek-
leniyor. 2020 yılı tüketiminde Hindistan’ı 33,4 mil-
yon tonla Avrupa Birliği, 21,2 milyon tonla ABD, 
12 milyon tonla Çin, 11 milyon tonla Brezilya takip 
ediyor. Bu ülkelerin süt tüketiminde 2021 yılında 
önemli bir değişim beklenmiyor.

OECD-FAO raporuna göre de; taze süt ürünle-
rinin küresel tüketimdeki payı, 2020-2029 yılları 

arasında özellikle Hindistan, Pakistan ve Afrika’daki 
güçlü talep artışına bağlı olarak artacak. Gelir ve nü-
fus artışına bağlı olarak, dünyada kişi başına düşen 
taze süt ürünleri tüketiminin de yıllık bazda yüzde 1 
artacağı öngörülüyor. 

Kişi başına düşen katı süt ürünleri bakımından 
süt tüketiminin de, dünya çapında büyük ölçüde 
değişiklik göstermesi bekleniyor. İşlenmiş süt ürün-
lerinin (özellikle peynir) toplam katı süt ürünleri 
tüketimindeki payının, yerel tercihler ve kentleşme 
düzeyine bağlı değişikliklerle birlikte, gelir gelişi-
miyle yakından ilişkili olması bekleniyor. 

Kişi başına düşen ülke geliri ve bölgesel tercihlerin 
etkisi, bu tüketim değişikliğini yönlendiren önemli 
faktörler olacak. Örneğin, kişi başına alımın Hindis-
tan ve Pakistan’da yüksek, Çin’de düşük olması bekle-
niyor. Avrupa ve Kuzey Amerika’da, taze süt ürünle-
rine yönelik kişi başına toplam talebin düşmesi, buna 
karşın tam yağlı içme sütü ve krema gibi süt yağına 
yönelik talebin, sağlık vurgusu nedeniyle artması bek-
leniyor. Peynir tüketiminin en yoğun olduğu Avrupa 
ve Kuzey Amerika’da, kişi başına tüketimin önümüz-
deki dönemde de devam etmesi bekleniyor. 

OECD-FAO raporu; Güneydoğu Asya ülkeleri gibi 

Ülkeler

Hindistan

AB

ABD

Çin

Brezilya

Rusya

Ukrayna

Meksika

Japonya

Kanada

Dünya Toplamı

2018

77,000

33,500

21,623

12,700

10,762

7,318

4,862

4,183

3,995

2,832

186,813

2019

79,000

33,300

21,250

13,200

10,900

7,270

4,967

4,190

4,000

2,816

188,787

2020

81,000

33,400

21,200

12,000

11,010

7,200

4,550

4,200

4,000

2,875

189,494

2021-Aralık

83,000

33,350

21,000

13,000

11,100

7,115

4,409

4,175

4,005

2,910

192,220

Kaynak: USDA

Dünya İnek Sütü (Sıvı) Tüketimi
1,000 Ton
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peynirin geleneksel olarak ulusal diyetin bir parçası 
olmadığı yerlerde de peynir tüketiminin artacağı-
nı öngörüyor. Asya’da tereyağı için de güçlü bir ta-
lep artışı olması bekleniyor. Bu bölgelerdeki artışın, 
özellikle kentleşme ve gelir artışları kaynaklı tüketim 
alışkanlığı değişikliği olacağı belirtiliyor. Tam yağlı 
süt tozu (WMP) ve yağsız süt tozu (SMP) kullanımı-
nın ise özellikle şekerleme, bebek maması ve fırıncılık 
ürünleri gibi imalat sektörlerinde yoğun bir şekilde 
kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor. SMP’nin çok 
kısıtlı bir miktarının üretildiği Afrika’da, bu ürüne 
olan talebin de hızlı bir şekilde artması bekleniyor.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE TİCARET
Hızlı bozulma özelliği ve yüksek su içeriği ne-

deniyle dünya ticaretine konu olan süt miktarı, 
OECD-FAO raporuna göre yaklaşık yüzde 8. Bu-
nunla birlikte, Çin’in Avrupa Birliği ve Yeni Zelan-

da’dan sıvı süt ithalatının son yıllarda önemli ölçüde 
arttığı da belirtiliyor. Çin’in taze süt ürünleri ithala-
tının 2020-2029 tahmin dönemi boyunca yıllık baz-
da yüzde 3,6 artması bekleniyor. WMP ve SMP’nin 
uluslararası ticaretteki payı ise dünya üretiminin 
yüzden 40’ından fazlasını temsil ediyor. 

Süt ürünlerinde en büyük ihracatçılar OECD-
FAO raporuna göre Avrupa Birliği, Yeni Zelanda ve 
ABD’dir. Bu üç ihracatçının 2029’da peynirin yakla-
şık yüzde 65’ini, WMP’nin yüzde 68’ini, tereyağının 
yüzde 76’sını ve SMP’nin yüzde 77’sini ihracat edece-
ği tahmin ediliyor. Diğer bir ihracatçı olan Avustral-
ya’nın, önemli bir peynir ve SMP ihracatçısı olmaya 
devam edeceği ancak pazardaki payında düşme olacağı 
öngörülüyor. Önemli bir WMP ihracatçısı olan Ar-
jantin’in ise 2029 yılına kadar bu ürün grubunda dün-
ya ihracatının yüzde 5’ini gerçekleştirmesi bekleniyor. 

2020-2029 yılları arasında dünya süt üretiminin yıllık bazda yüzde 1,6 artış 
göstermesi ve 2029’da 997 milyon tona ulaşması bekleniyor. Süt üretimindeki 

artışta sürülerdeki büyümenin ve özellikle verimdeki artışın etkili olacağı 
düşünülüyor. Süt üretim sistemlerinin optimizasyonu, iyileştirilmiş hayvan 

sağlığı, yemlemede iyileştirilmiş verimlilik ve daha iyi genetik gibi faktörler, verim 
artışının etkenleri arasında gösteriliyor.
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İthalat kanadında ise Japonya, Rusya, Meksika, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri, önemli net süt 
ürünleri ithalatçıları olmaya devam edecek. Örneğin 
peynirde, Rusya, Japonya, Avrupa Birliği ve Suudi 
Arabistan’ın 2029’da ilk beş ithalatçısı olacağı tah-
min ediliyor. Çin’in, özellikle WMP için dünyanın 
en büyük süt ürünleri ithalatçısı olmaya devam et-
mesi bekleniyor. Çin, Avrupa Birliği’nden tereyağı 
ve SMP ithalatını son yıllarda arttırmış olsa da asıl 
tedariki Okyanusya’dan gerçekleştiriyor. Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika tarafından gerçekleştirilen ithala-
tın öncelikle Avrupa Birliği tarafından karşılanması 
bekleniyor. ABD ve Okyanusya’nın ise Güney Doğu 
Asya’ya yönelik süt tozu ihracatında ana tedarikçiler 
olacağı tahmin ediliyor. 

ÜRETİM SİSTEMİ-VERİMLİLİK İLİŞKİSİ 
OECD-FAO raporunda yer alan veriler, süt veri-

minde artışın yüksek oranda beslenme biçimiyle il-
gili olduğunu ortaya koyuyor. Otlatma bazlı hayvan-
cılığın yapıldığı ülkelerde süt üretim artışları daha 
çok sürü sayısıyla bağlantılı iken, özel yemlemenin 
yaygın olduğu ülkelerde üretim, verim kaynaklı ola-
rak artış gösteriyor.

Büyük üreticiler arasında yer alan Hindistan ve 
Pakistan’da, büyüme beklentilerinin olduğu Afrika 
ülkelerinde, hayvancılık otlatma bazlıdır ve üretim 
sürü sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Ancak 
büyüyen sürü boyutları ve mera alanındaki sınırlı 
büyüme, mera kullanımının yoğunlaştırılmasını ge-
rektirmektedir.

Avrupa Birliği’nde üretim, ot ve yem bazlı üretim 
sistemlerinin bir karışımından oluşmaktadır. Kuzey 
Amerika’da ise yemleme bazlı üretim yaygınlık gös-
termekte ve sürü sayılarında önemli bir artış bek-
lenmemesine rağmen verim kaynaklı üretim artışı 
tahmin edilmektedir. 

Bir diğer önemli süt üreticisi olan Yeni Zelanda’da 
ise süt üretimi esas olarak ot temellidir ve verim 
Kuzey Amerika ve Avrupa’dakinden önemli ölçüde 
daha düşüktür. Bununla birlikte, çim yönetimi ve 
yıl boyunca otlatmanın verimliliği, Yeni Zelanda’nın 
rekabetçi olmasını sağlamaktadır. Arazi mevcudiyeti 

ve artan çevresel kısıtlamalar, büyümenin önündeki 
ana kısıtlayıcı faktörler olarak görülse de ülkede yem 
bazlı bir üretime geçiş beklenmiyor.

SÜT YEMLERİNDE PAZAR DURUMU
Alltech tarafından hazırlanan 2021 Küresel Yem 

Araştırması’na (Global Feed Survey) göre dünya süt 
yemlerindeki üretim miktarı 128 milyon ton civa-
rında. 2019-20 yılları arasında herhangi bir artışın 
yaşanmadığı süt yemi üretiminde en büyük pay yak-
laşık 42 milyon tonla Avrupa ülkelerine ait. Avrupa 
ülkelerinin süt yemi üretimi, 2020 yılında bir önceki 
yıla kıyasla yaklaşık 1,6 milyon ton (% 4) geriledi. 

Avrupa ülkelerini 2020 yılında yaklaşık 28 milyon 
tonla Kuzey Amerika ülkeleri ve yaklaşık 23 milyon 
tonla Asya Pasifik ülkeleri takip ediyor. Kuzey Ame-
rika’da üretim bir önceki yılla aynı seviyede kalırken, 
Asya Pasifik bölgesinde üretim miktarı bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 3 oranında artış gösterdi. 

Yaklaşık 22 milyon tonla dünya süt yemi üre-
timinde üçüncü sırada yer alan Latin Amerika ise 
2020 yılında bir önceki yıla kıyasla üretimde en bü-
yük büyümeyi (% 7) sağlayan bölge oldu.

SÜT ENDÜSTRİSİNDE ZORLUKLAR &
BELİRSİZLİKLER
Covid-19 Etkisi: Genel itibariyle gıda sektörü Co-

vid-19 pandemisinden, diğer sektörlere kıyasla, daha 
az etkilenmekle birlikte süt ve süt ürünleri gibi ça-

Dünya Süt Yemi Üretimi

Bölge

Afrika

Asya-Pasifik

Avrupa

Latin Amerika

Orta Doğu

Kuzey Amerika

Okyanusya

TOPLAM

2019

5.97

22.85

43.36

19.97

6.59

28.30

1.74

128.77

2020

5.8

23.56

41.82

21.45

6.26

28.30

1.62

128.81

Büyüme

-3%

3%

-4%

7%

-5%

0%

-7%

0%

Kaynak: 2021 Global Feed Survey
*Tüm rakamlar milyon ton cinsindendir.
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buk bozulan gıdaların tedarik zincirlerinde yaşanan 
sorunlar, endüstri için önemli bir kayıp noktası oldu. 
Yine kısıtlamalardan ilk olarak restoran & cafe gibi 
toplu gıda hizmeti veren yerlerin etkilenmesi, (tüke-
tim alışkanlıklarına göre farklılık göstermekle birlik-
te) süt ürünlerinin tüketimine düşüş olarak yansıdı. 

İklimsel değişimler: Özellikle otlatmaya dayalı 
üretim sistemleri, iklimsel değişikliklerden önemli 
oranda etkilenmektedir. OECD-FAO raporuna göre 
öngörülemeyen hava olayları nedeniyle, özellikle ot-
latmaya dayalı sistemlerden kaynaklı olarak, dünya 
süt üretimi kısıtlanabilir. İklim değişikliği, kuraklık, 
sel ve hastalık tehditlerinin olasılığını da artırır ve 
bunların tümü, süt sektörünü çeşitli şekillerde etki-
leyebilir (örn. Fiyat oynaklığı, süt verimi, inek en-
vanteri ayarlamaları).

Çevre mevzuatları: Çevresel kaygılar ve bu kay-
gılar neticesinde oluşturulacak çevre mevzuatları, 
süt ürünleri üretiminin gelecekteki gelişimi üze-
rinde güçlü bir etkiye sahiptir ve mevcut bütün 
tahminlerin değişmesini sağlayabilir. Süt ürünleri 
faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları, 
bazı ülkelerde (örneğin Yeni Zelanda, İrlanda) top-
lam emisyonların yüksek bir bölümünü oluşturur 
ve ilgili politikalardaki herhangi bir değişiklik, süt 
ürünleri üretimini etkileyebilir. Su erişimi ve gübre 
yönetimi gibi sürdürülebilir uygulamalara yönelik 
artan eğilim, politika değişikliklerinin etkili olabile-
ceği ek alanlardır. Bununla birlikte, daha sıkı çevre 
mevzuatı, sektörün uzun vadeli rekabet gücünü artı-
ran yenilikçi çözümlere de yol açabilir.

Hayvan hastalıkları: Hayvan hastalıkları ve bun-
ların yayılması süt üretimini etkileyebilir. Masti-
tis, dünya çapında süt sığırlarında ve her tür çiftlik 
boyutunda en yaygın bulaşıcı hastalıktır. Aynı za-
manda süt verimi ve süt kalitesi üzerinde önemli bir 
etkisi olan ekonomik açıdan en zararlı olanıdır. Bu 
hastalığın farkındalığı, tespiti ve tedavisinde gele-
cekteki gelişmeler, daha küçük kayıplar yoluyla süt 
üretiminde önemli artışlara yol açabilir. 

Antimikrobal direnç: Mastit dahil birçok hastalı-
ğı kontrol altına almak için antimikrobiyallere dayalı 
tedaviler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu, anti-
mikrobiyallerin aşırı kullanımı; mevcut tedavilerin 
etkinliğini azaltacak ve yenilerinin geliştirilmesini ge-
rektirecek antimikrobiyal direncin gelişmesi ile ilgili 
endişeleri artırmıştır. Bu sürecin evrimi, önümüzdeki 
on yıl için bir belirsizlik olmaya devam ediyor.

Bitkisel bazlı ürünler: Son yıllarda, sıvı süt sek-
töründe bitki bazlı süt ürünleri ikame maddelerinin 
(örn. Soya, badem, pirinç ve yulaf içecekleri) rolü 
birçok bölgede artmıştır. Bitki bazlı süt ikame mad-
delerinin büyüme oranları düşük bir tabandan olsa 
da güçlüdür, ancak çevresel etkileri ve göreceli sağlık 
yararları konusunda çelişkili görüşler mevcuttur. So-
nuç olarak, bunların süt ürünleri talebi üzerindeki 
uzun vadeli etkileri konusunda belirsizlik vardır.

Ülkelerin iç politikaları-ikili ticaret anlaşma-
ları, vb: Ülkelerin belirlediği iç politikalar, başka 
ülkelerle gerçekleştirdikleri özel ikili ticaret anlaş-
maları, süt ürünleri talebini ve ticaret akışlarını et-
kileyecektir.

Kaynaklar:
• OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, 

2020, https://doi.org/10.1787/1112c23b-en
• Alltech Global Feed Survey 2021, https://one.allte-

ch.com/2021-global-feed-survey/
• Dairy: World Markets and Trade, United States 

Department of Agriculture, Foreign Agricultural Ser-
vice, Dec 2020

• Gateway to dairy production and products, Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, 
http://www.fao.org/dairy-production-products
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Buğday, insan beslenmesinde kullanılan, enerji 
ve protein ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini 

sağlayan başlıca tahıl ürünüdür. Bu değerli tahıl 
ürünü aynı zamanda çiftlik hayvanları için de mü-
kemmel bir enerji kaynağıdır. Ancak dünyadaki 
buğday üretiminin sadece belirli bir kısmı hayvan 
yeminde değerlendirir. 

İnsan tüketimine uygun olmayan düşük kaliteli, 
hasarlı buğdaylar; yem için özel olarak yetişti-

rilen buğdaylar ve gıda üretimi için işlenen buğday-
lardan kalan atıklar, hayvan yeminin başlıca ham 
maddeleri arasında yer almaktadır. Tahminlere göre 
dünyadaki toplam buğday üretimin yaklaşık yüzde 
20’sine yakını hayvan yemlerinde değerlendirilmek-
tedir. Bu oranın, sanayileşmiş ülkelerde yüzde 40’lar 
gibi daha yüksek oranlara ulaştığı da belirtilmekte-
dir. Ayrıca yem için kullanılan ana tahılların üretim 
miktarı ve piyasadaki fiyat durumu da buğdayın 
yemlik kullanımına etki etmektedir. 

GÜNCEL ÜRETİM VERİLERİ VE 
2021/22 PROJEKSİYONU
Geçmiş yıllara ait üretim verimleri, son sezonla 

ilgili tahminler ve gelecek sezon öngörüleri, dünya 
buğday üretimde bir miktar artış yaşanacağına, an-
cak bu artışın buğdayı ham madde olarak kullana-
cak sektörlerin fiyatlarla ilgili olumlu beklentilerini 
karşılayacak seviyelerde olmayacağı düşünülüyor. 

Uluslararası Tahıl Konseyi IGC, Mayıs ayında ya-
yınladığı son raporunda 2018/19 sezonunda 732 
milyon ton olan dünya buğday üretiminin, 2019/20 
sezonunda 762 milyon ton (30 milyon tonluk artış) 
olarak gerçekleştiğini tahmin ediyor. Haziran ayında 
kapanacak olan 2020/21 sezonunda da artış beklenti-
sinin devam ettiği görülüyor. IGC, güney yarım küre-
de tamamlanacak hasatla birlikte 2020/21 sezonunda 
dünya buğday üretiminin yaklaşık 12 milyon tonluk 
artışla 774 milyon tona ulaşacağını öngörüyor.

Mart ayından bu yana 2021/22 sezonuna dönük 

Yem Ham Maddeleri:

BUĞDAY ve 2021 BEKLENTİLERİ
Uluslararası Tahıl Konseyi IGC, Mayıs ayında 
yayınladığı son raporunda 2018/19 sezonunda 732 
milyon ton olan dünya buğday üretiminin, 2019/20 
sezonunda 762 milyon ton olarak gerçekleştiğini 
tahmin ediyor. Haziran ayında kapanacak olan 
2020/21 sezonunda da artış beklentisinin 
devam ettiği görülüyor. IGC, güney yarım kürede 
tamamlanacak hasatla birlikte 2020/21 sezonunda 
dünya buğday üretiminin yaklaşık 12 milyon tonluk 
artışla 774 milyon tona ulaşacağını öngörüyor. Ancak 
bu artışın yem sektörü gibi buğdayı ham madde 
olarak kullanacak sektörlerin fiyatlarla ilgili olumlu 
beklentilerini karşılamayacağı düşünülüyor.

Bahadır Büyükkılıç
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projeksiyonlar da oluşmaya başladı. Pek çok bölge-
de etkili olan kuraklığa rağmen 2021/22 sezonunda 
da dünya buğday üretimindeki artışın devam etmesi 
bekleniyor. IGC’nin 27 Mayıs tarihli projeksiyonu, 
üretimin 16 milyon tonluk artışla 790 milyon tona 
ulaşması yönünde.

Aynı şekilde Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Ta-
rım Servisi USDA’nın Mayıs ayı raporu da, buğday 
üretimindeki artış beklentisini destekler nitelikte. 
2019/20 sezonu için 764 milyon tonluk tahminde 
bulunan USDA, 2020/21 sezonu için de 776 mil-

yon tonluk öngörüde bu-
lunuyor. USDA tarafından 
açıklanan her iki miktar 
da IGC’nin tahminlerin-
den sadece 2 milyon ton 
daha fazla. USDA 2021/22 
projeksiyonunda ise 788 
milyon tonla IGC’den 2 
milyon ton daha düşük bir 
öngörüde bulunuyor. Her 

iki kurumun raporları arasındaki çok minimal fark 
bir yana bırakıldığında, atış beklentisinin ve artış 
miktarlarının ortak olduğu görünüyor.

Dünya buğday üretiminde, 2019/20 sezonunda 
ilk sırada 133,5 milyon tonla Çin bulunuyor. Çin’in 
2020/21 sezonda 134,2 milyon ton üretim gerçekleştir-
diği tahmin ediliyor. Bu miktarın 2021/22 sezonunda 
da 136 milyon ton seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

Çin’i 2019/20 sezonunda 138,7 milyon tonla 
Avrupa Birliği (AB) takip ediyor. AB’de üretimin 

BUĞDAY

Üretim 

Ticaret 

Tüketim 

Devir stokları

2018/19

732

168

740

260

2019/20
Tahmin

762

184

744

277

2021/22
Öngörü

774

191

766

285

25.02

790

185

782

298

25.03

790

188

787

288

Kaynak: IGC - milyon ton

2020/21 Projeksiyon
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2020/21 sezonunda 125,9 milyon 
tona kadar gerilediği tahmin edili-
yor. 2021/22 sezonunda ise üreti-
min yeniden artacağı 134 milyon 
tona kadar çıkacağı öngörülüyor.

Hindistan, 103,6 milyon tonla 
dünyadaki üçüncü büyük buğday 
üreticisi konumunda. Ülkede üreti-
min içinde bulunduğumuz sezonda 
107,8 milyon ton olarak gerçekleş-
tiği tahmin ediliyor. Hindistan’la 
ilgili 2021/22 projeksiyonu ise 108 
milyon ton civarında.

2020/21 sezonu sıralamasında 
Hindistan’ı 85,3 milyon tonla Rus-
ya, 49,6 milyon tonla ABD, 35,1 
milyon tonla Kanada, 33 milyon 
tonla Avustralya, 25,4 milyon ton-
la Ukrayna ve 25,2 milyon tonla 
Pakistan takip ediyor. Bu ülkeler-
le ilgili 2021/22 projeksiyonunda; 
Rusya, Kanada ve Avustralya’da 
düşüş, diğer ülkelerde ise (1 ile 4 
milyon ton arasında değişen) kısmi 
üretim artışları öngörülüyor.

ÜRETİMİN TÜKETİMİ 
KARŞILAMA ORANI
IGC verilerine göre 2018/19 

sezonunda 740 milyon ton olan 
dünya buğday tüketimi, 2019/20 
sezonunda 744 milyon tona ulaştı. 
2018/19 sezonunda üretim, tüke-
tim miktarını karşılayacak seviyede 
değilken, 2019/20 sezonunda ya-
şanan rekor üretim artışı sayesinde 
bu durum tersine döndü. Ancak 
üretim ile tüketim arasındaki fark 
çok sınırlarda seyretmeye devam 
ediyor. 2020/21 sezonunda 766 
milyon ton olarak tahmin edilen 
tüketim miktarı ile üretim arasın-
daki fark 8 milyon ton iken, tüke-
timin 787 milyon ton olarak ön-

Ülkeler

Çin 

AB 

Hindistan 

Rusya 

ABD

Kanada 

Ukrayna 

Avustralya 

Pakistan 

Arjantin 

Diğerleri 

Dünya Toplamı

2018/19

131,430

123,124

99,870

71,685

51,306

32,352

25,057

17,598

25,100

19,500

134,530

731,552

2019/20

133,590

138,741

103,600

73,610

52,581

32,670

29,171

15,200

24,300

19,780

140,913

764,156

2020/21

134,250

125,942

107,860

85,354

49,691

35,183

25,420

33,000

25,200

17,630

136,567

776,097

Mayıs

136,000

134,000

108,000

85,000

50,948

32,000

29,000

27,000

26,000

20,500

140,530

788,978

Kaynak: USDA

2021/22

Dünya Buğday Üretimi
Yerel Pazarlama Yılları, Bin Ton

Ülkeler

Çin 

AB 

Hindistan 

Rusya 

ABD 

Pakistan 

Türkiye 

Mısır 

İran 

Birleşik Krallık 

Diğerleri

Dünya Toplamı

2018/19

125,000

106,300

95,629

40,500

29,989

25,300

18,800

20,100

16,100

15,317

240,144

735,284

2019/20

126,000

108,350

95,403

40,000

30,564

25,200

20,000

20,300

17,200

14,992

243,796

748,801

2020/21

150,000

104,350

103,085

41,500

30,550

25,800

20,600

20,800

17,600

13,250

246,732

780,869

Mayıs

148,000

106,500

105,000

42,500

32,523

26,200

21,200

21,100

17,600

15,900

248,774

788,683

Kaynak: USDA

2021/22

Dünya Buğday Tüketimi
Yerel Pazarlama Yılları, Bin Ton
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görüldüğü 2021/22 projeksiyonunda, bu farkın 3 
milyon tona kadar düşeceği görünüyor.

Ülkesel bazda dünyadaki buğday tüketimine ba-
kıldığında Çin, AB, Hindistan, Rusya, ABD ve Pa-
kistan gibi ülkelerin, üretimde olduğu gibi tüketim-
de de en üst sıralarda yer aldığı görülüyor. USDA 
tahminlerine göre; 2020/21 sezonunda Çin 150 
milyon ton, AB 104 milyon ton, Hindistan 103 
milyon ton, Rusya 41 milyon ton, ABD 30 milyon 
ton, Pakistan ise 26 milyon ton civarlarında buğ-
day tüketimi gerçekleştirdi. Söz konusu ülkelerin 
2021/22 sezonunda da benzer oranlarda tüketim 
yapacağı öngörülüyor. 

Dünya buğday tüketiminde, üretim listesinin ilk 
sıralarında yer almayan ama en çok buğday tüketen 
ilk 10 ülke arasında Mısır ve İran yer alıyor. Mısır’ın 
2021/22 sezonunda yaklaşık 21 milyon ton, İran’ın 
ise yaklaşık 18 milyon ton buğday tüketeceği öngö-
rülüyor. 

DÜNYA BUĞDAY TİCARETİNDE 
ÖNE ÇIKANLAR
IGC raporuna göre; 2018/19 sezonunda 168 

milyon ton olan dünya buğday ticareti, 2019/20 

sezonunda 184 milyon tona ulaştı. IGC, ticaretin 
2020/21 sezonunda 191 milyon tona ulaştığını tah-
min ediyor. 2021/22 projeksiyonunda ise dünya 
ticaretine konu olan buğday miktarının, 3 milyon 
tonluk gerileme ile 188 milyon tona düşeceği ön-
görülüyor.

USDA’nın Mayıs raporu ise ticaret noktasında 
IGC raporundan biraz daha farklı bir tablo çizi-
yor. USDA verilerine göre; 2018/19 sezonunda 
178 milyon ton civarında olan dünya buğday tica-
reti, 2019/20 sezonunda yaklaşık 195 milyon ton, 
2020/21 sezonunda da yaklaşık 197 milyon ton ola-
rak gerçekleşti.  USDA, 2021/22 projeksiyonunda 
ise dünya ticaretine konu olacak buğday miktarının 
203 milyon ton civarında olacağını öngörüyor. 

Uluslararası buğday ticaretinde öne çıkan ülkeler 
sıralaması da önceki yıllara göre çok değişmedi. İh-
racatta Rusya, AB, ABD, Kanada, Avustralya, Uk-
rayna, Arjantin ve Kazakistan başı çekiyor. 2020/21 
sezonunda 39,5 milyon ton ihracat gerçekleştirdiği 
tahmin edilen Rusya’nın önümüzdeki sezonda yine 
40 milyon ton civarında bir ihracat gerçekleştirmesi 
bekleniyor. Aynı dönemde AB’nin 33 milyon ton, 
ABD’nin 25 milyon ton, Kanada’nın 23,5 milyon 

Ülkeler

Rusya

AB

ABD

Kanada

Avustralya

Ukrayna

Arjantin

Kazakistan

Türkiye

Hindistan

Diğerleri

Dünya Toplamı

2018/19

35,863

24,686

26,093

24,452

9,835

16,019

12,680

8,780

6,676

494

12,404

177,982

2019/20

34,485

39,766

26,300

23,478

10,121

21,013

13,608

6,888

6,633

595

11,887

194,774

2020/21

39,500

30,000

26,500

27,500

19,500

17,000

9,500

7,700

6,600

2,800

10,535

197,135

Mayıs

40,000

33,000

25,000

23,500

21,000

20,000

13,000

8,000

6,500

2,000

11,228

203,228

Kaynak: USDA

2021/22

Dünya Buğday İhracatı
Yerel Pazarlama Yılları, Bin Ton
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ton, Avustralya’nın 21 milyon ton, Ukrayna’nın 20 
milyon ton, Arjantin’in ise 13 milyon ton buğday 
ihracatı gerçekleştireceği öngörülüyor.

İthalat kanadında ise Mısır, Endonezya, Çin, Tür-
kiye, Cezayir, Bangladeş ve Brezilya gibi ülkelerin 
öne çıktığı görülüyor. Bu ülkelerin 2021/22 sezo-
nunda gerçekleştirdikleri ithalat miktarı ise şöyle: 
Mısır 13 milyon ton, Endonezya 10 milyon ton, 
Çin 10,5 milyon ton, Türkiye 9 milyon ton, Ce-
zayir 6,5 milyon ton, Bangladeş 6,5 milyon ton ve 
Brezilya 6,6 milyon ton. Bu ülkelerin önümüzdeki 
sezonda da benzer miktarlarda ithalata imza atma-
ları bekleniyor.

DÜNYADA BUĞDAY FİYATLARININ SEYRİ
Genel olarak, buğdayda küresel ihraç fiyatları, ku-

zey yarımküre genelinde hava durumuyla ilgili en-
dişeler ve mısır fiyatlarındaki güçlü yükseliş trend-
lerinin ardından geçen ay (Mart) boyunca keskin bir 
şekilde yükselmişti.

USDA raporuna göre;
- Kanada fiyatları, Prairies’in ana buğday bölge-

sinde kurak koşullarla birlikte 48$/ton yükseldi ve 
gelecek yıl için verim endişelerini artırdı.

- ABD fiyatları, kuru hava ve 
bazı bölgelerde kötüleşen mahsul 
koşulları nedeniyle 56$/ton arttı.

- AB fiyatları, güçlü ihracat ta-
lebi ve mevsimsel olmayan düşük 
sıcaklıklara ilişkin endişeler nede-
niyle 43$/ton yükseldi.

- Avustralya fiyatları, güçlü ih-
racatla birlikte 35$/ton yükseldi.

- Devam eden durgun sevkiyat-
lara rağmen, buğday piyasasında-
ki genel güç, Arjantin tekliflerini 
27$/ton yükseltti.

- Bol tedarikle bile, Rusya fi-
yatları 34$/ton yükseldi, ancak 
yaklaşmakta olan mahsulün bü-
yük olması beklendiği için büyük 
tedarikçiler arasında en rekabetçi 
olmaya devam ediyor.

Sonuç olarak; buğdayda mevcut tablolar ve gele-
cek beklentileri, üretim miktarlarının tüketimi kar-
şılayacak seviyede olduğuna işaret ediyor. Bu durum 
fiyatların önümüzdeki süreçte biraz da olsa daha 
yatay bir seyir göstermesine neden olabilir. Ancak 
üretim ve tüketim miktarları arasında çok minimal 
farkların olması nedeniyle, mevsim koşullarındaki 
ani dengesizlikler ve olası kuraklık ihtimali denge-
nin tersine dönmesine yol açabilir. Bu ve benzeri 
nedenlerle piyasada, buğday fiyatlarının düşüş gös-
tereceğine dair bir beklenti şuan için yok.
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usda.gov/ 
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dia, https://www.feedipedia.org/

• Global Wheat Demand: Feeding the World by 
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145 
COUNTRIES

42 MILLION 
M3 BUILT

FLEXIBILITY  
AND ADAPTABILITY

BIGGEST STORAGE 
PROJECTS

Improved steel quality, 
bolting
Stiffeners made with HX500 LAD structural 
steel, increasing resistance by 45%.
Preassembled bolting now as a standard 
supply.




