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Broiler ve 
Yumurta Üreticileri 

2020 Yılı 
Dünyanın En Büyük 
Broiler ve 
Yumurta Üreticileri 
Belirlendi



Broyler Üreticileri:

Brezilya orijinli JBS, yine dünyanın en 
büyük broyler üreticileri sıralamasın-
da lider konumda. Piliç kesimi yılda 4 
milyarı geçen JBS, bu rakamla dünya-
nın en büyük ikinci broyler üreticisi 
olan Tyson Foods’un yıllık piliç kesi-
minden iki kat daha fazla.

Listede yer alan firmaların kesilen pi-
liç sayı adetlerine baktığımızda, ilk 5 
deki işletmelerin toplam sayısı bile 
JBS’in birleşik kesim sayısına erişemi-
yor.

Aslında JBS, 2017 yılında Tyson 
Foods’un üstünde ilk sırada yer alma-
ya başladı ve iki firma arasındaki ma-
kas giderek büyümeye devam ediyor. 
Tyson Foods’un hemen arkasından 
üçüncü olan BRF ile de arasındaki ma-
kas büyük olduğu için uzun süre daha 
ikinci sırada kalacaktır.

Bu yıl COVİD-19’un etkisi, ticaret 
anlaşmazlıkları ve hayvan hastalıkları 
muhtemelen gelecek yılki sıralamayı 
değiştirebilir.

Son raporlama dönemindeki sırala-
mada, en büyük 10 broyler üreten şir-
ketlerin 12.9 milyar baş piliç kestiğini 
ortaya koyuyor; bu da dünyadaki her 
insana bir buçuk tavuktan biraz fazla 
düştüğünü gösteriyor.

2019 ve 2020’de ilk 50 sıralamasında 
A.B.D. merkezli 15 firma yer alıyor.

Çin için ise sıralamalar biraz farklı. 
Geçen yıl dokuz Çinli şirket listeye 
dahil oldu. Her iki yılda da dördü ilk 
25’te yer aldı, ancak sıralamanın alt 
yarısında oluşan bir değişiklik ile bu 
yıl, bu sayı yediye düştü ve Çin’in ge-
nel katılımını ilk 50’ye düşürdü.

Üç büyük Brezilyalı üretici JBS ve BRF 
bu yıl sırasıyla birinci ve üçüncü sıra-
da yer aldı. Ancak Aurora Alimentos, 
20 milyondan fazla azalan piliç kesimi 
ile 34. sıradan 39. sıraya düşmüş bu-
lunuyor.

Bu yılki bir vaşka değişiklik ise İsveç 
firması Scandi Standart’ın listeye giri-
şi. Scandi Standart yılda 200 milyon 
piliç keserek listede 44. sırada yer 
aldı.

Dünyanın 
En Büyük 

50 Broyler 
Yetiştiricisi

Sıra Yıllık kesim   İşletme       Ülke 
              adet (milyon)

1  4,036.0   JBS S.A.       Brezilya

 1,569.0   Seara (JBS)       Brezilya

	 1,575.6		 	 Pilgrim’s	Pride	Corp.		 				A.B.D

	 580.0		 	 	 Pilgrim’s	de	México		 				Meksika

	 312.0		 	 	 Moy	Park	Ltd.			 				Birleşik	Krallık

2  1,991.6   Tyson Foods       A.B.D. 

3  1,554.0   BRF        Brezilya

4  1,300.0   New Hope Liuhe      Çin 

5  748.0    Wen’s Food Group      Çin 
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Sıra Yıllık kesim   İşletme     Ülke     
 adet (milyon)

6  685.0    CP Group      Tayland

7  681.2    Koch Foods Inc.     A.B.D.

8  667.7    Perdue Farms      A.B.D.

9  622.4    Sanderson Farms Inc.     A.B.D.

10  622.0    Industrias Bachoco     Meksika

11  578.5    LDC       Fransa 

12  562.0    Arab Company for Livestock Development  Suudi Arabistan    
     (ACOLID) 

13  545.0    Cargill       A.B.D.

 180.0		 	 	 Cargill	Meats	Asia		 	 	 	 Tayland

	 140.0		 	 	 Cargill	Meats	Europe		 	 	 	 Birleşik	Krallık	

	 110.0		 	 	 Cargill	Proteína	Latinoamérica		 	 Honduras

	 37.0		 	 	 Tip-Top	Industrial		 	 	 	 Nikaragua

	 35.0		 	 	 Corporación	Pipasa		 	 	 	 Kosta	Rika	

14  478.0    MHP (Myronivsky Hliboproduct)   Ukrayna  

15  450.0    Fujian Sunner Development Co. Ltd.   Çin  

16  426.4    Plukon Food Group     Hollanda

17  400.0    Doyoo Group      Çin

17  400.0    Suguna Foods      Hindistan

19  395.2    Wayne Farms LLC     A.B.D. 

20  394.7    Mountaire Farms Inc.     A.B.D.

21  392.6    Harim Group      Güney Kore 

22  357.8    George’s Inc.      A.B.D. 

23  352.0    San Miguel Pure Foods     Filipinler

24  350.0    Gruppo Veronesi     İtalya

24  350.0    PHW Group      Almanya

26 323.0    2 Sisters Food Group                Birleşik Krallık

27” 320.0     Japfa Ltd.     Singapore 

28  318.8     Cherkizovo Group      Rusya 
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31   287.2     Resource Group of Companies   Rusya   

32  284.4     Peco Foods       A.B.D.   

33 283.9    Foster Farms      A.B.D. 

34 280.0   San Fernando     Peru  

35 261.0   Jiangsu Lihua Animal Husbandry  Çin  

36 260.0   Astral Foods     Güney Afrika  

36 260.0   RCL Foods Ltd.     Güney Afrika 

38 250.0   Amadori     İtalya  

39  242.6     Aurora Alimentos     Brezilya 

40  234.0     Avara        Birleşik Krallık

40 234.0    Mar-Jac Poultry     A.B.D. 

42  208.0    Baiada Poultry      Avustralya  

42  208.0     Inghams Enterprises Pty. Ltd.   Avustralya 

44 200.0     Al-Fakieh Poultry Farms     Suudi Arabistan 

44 200.0     Division Industrial Pecuaria (DIP-CMI)   Kosta Rika 

 85.0	 	 	 Avíc.	Villalobos	(DIP-CMI)	 	 	 Guatemala	

	 55.0		 		 	 CADECA	(DIP-CMI)		 	 	 	 Honduras	

	 40.0		 		 	 Avíc.	Salvadoreña	(DIP-CMI)		 		 	 El	Salvador	

		 20.0		 		 	 DIP-CMI	(Costa	Rica)	 		 	 	 Kosta	Rika	

44 200.0     Huaying Agricultural Development Co. Ltd.  Çin 

44  200.0     Scandi Standard     İsveç 

48 199.7   Simmons Foods Inc.      A.B.D.

49 192.4    Prioskolye       Rusya

50 191.0   Cedrob      Polanya

Sıra Yıllık kesim   İşletme     Ülke     
 adet (milyon)

29 300.0     Al-Watania       Suudi Arabistan 

30 291.0   OSI Group     A.B.D.  

 156.0		 		 	 Amick	Farms	LLC		 	 	 	 A.B.D.

		 75.0		 	 	 Turosi	 		 	 	 	 	 Avustralya

	 60.0		 		 	 OSI	China	Holding	Company				 													Çin
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Dünyanın 
En Büyük 

25 Yumurta 
Üreticisisi

Dünyanın 
En Büyük 

25 Yumurta 
Üreticisisi



İLK 25 FİRMA 400 MİLYON   
YUMURTACI TAVUĞA SAHİP

Dünyanın en büyük yumurta üreti-
ci ülkesi Çin ancak listenin en üst 
sıralarında, ilk 25 içinde hiç bir Çin 
üreticisi bulunmuyor.

Bu yıl yapılan sıralamada A.B.D.’den 
Cal-Maine en üst sırada yer alıyor. 
Geçen yıldan bu yana sürü büyük-
lüğünü %10 artıran Cal-Maine birin-
ci sıraya yükseldi. İkinci sırada yer 
alan Mecico’s Proteina Animal’ın 
sürü büyüklüğünde bir artış olma-
dığı bildirildi.

Dünyanın en büyük 25 yumurta 
üreticisi sıralamasında yer alan 
25 üretici yaklaşık 400 milyon yu-
murtlayan tavuğa sahip. 

İLK 25’İN 10 FİRMASI   
A.B.D.’li ÜRETİCİLER

A.B.D.’den ilk 25’de10 firma yer 
alırken 400 milyon tavuğun 184 
milyondan fazlası A.B.D.’li firmalar 
tarafından yönetiliyor.  

Amerika kıtasında yer alan üretici-
ler ise ilk 25 içindeki 17 firmaya ev 
sahipliği yaparak güçlü bir şekilde 
hükmediyor. Bu şirketler 283 mil-
yon yumurta tavuğuna sahip.

Sıra Yumurtacı   İşletme              Ülke 
              milyon

1  45.0    Cal-Maine Foods      A.B.D.  
          
2  34.0    Proteina Animal (PROAN)  Meksika        

3  26.6   Rose Acre Farms  A.B.D.

4 22.0   CP Group   Tayland

5 21.1   Versova Holdings LLC  A.B.D. 

Dünyanın En Büyük ilk 5 yumurta üreticileri
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Sıra Yumurtacı   İşletme              Ülke 
              milyon

6  20.0    Hillandale Farms      A.B.D.  
          
6  20.0    Ise Inc.    Japonya        

8  14.4   Arab Company (ACOLID) S. Arabistan

9 14.0   Daybreak Foods  A.B.D.

10 13.3   Michael Foods   A.B.D. 

11  12.7    Kazi Farms Group   Bangladeş

12  12.2    Industrias Bachoco   Meksika

13  12.0    Empresas Guadalupe   Meksika

14  11.9    Rembrandt Enterprises   A.B.D.

15  11.0    CP Standart (CP Turkey)  Türkiye

16  10.9    MPS Egg Farms    A.B.D.

17  10.8    Center Fresh Group   A.B.D. 

17  10.8    Prairie Star Farms   A.B.D. 

19  10.5    Avangardco    Ukrayna

19  10.5    Granja Mantiqueira   Brezilya 

21  10.0    Avril Group    Fransa 

21  10.0    El Calvario    Meksika 

21  10.0    Gena Agropecuaria   Meksika 

21  10.0    Granja Yabuta    Brezilya 

21  10.0    Wadi Group    Mısır

Dünyanın En  Büyük Yumurta Üreticileri ilk 25 listesinde Türkiye’den 
CP Standart A.Ş. 15. sırada yer alıyor.
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Bölgelere göre İlk 5 içinde yer alan 
broyler ve yumurta üreticileri

Sıra Yıllık kesim   İşletme       Ülke 
              (broyler/milyon)

1  260.0   Astral Foods       Güney Afrika

2  260.0   RCL Foods Ltd      Güney Afrika  

3  75.0    Cairo Poultry Co. (CPC)    Mısır 

4  74.0    Country Bird Holding     Güney Afrika 

5  70.0   Savereign Food Invest.     Güney Afrika 

AFRİKA Broyler Üreticileri

Sıra Yumurtacı   İşletme              Ülke 
              milyon

1  10.0    Wadi Group       Mısır   
          
2  3.1    Quantum Foods   Güney Afrika        

3  1.0   Sedima    Senegal

4 1.0   Sigma Supplies   Kenya

5 0.8   Irvine’s Zimbabwe  Zimbave 

AFRİKA Yumurta Üreticileri

Sıra Yıllık kesim   İşletme       Ülke 
              (broyler/milyon)

1  1.300.0   New Hope Liuhe      Çin

2     748.0   Wen’s Food Group     Çin   

3     685.0   CP Foods           Tayland 

4     450.0   Fujian Sunner          Çin 

5     400.0   Dayoo Group.          Çin 

ASYA Broyler Üreticileri

Hintli Suguna Foods, yıllık 400.0 (milyon) broiler kesimi ile Dayoo Group ile aynı 5. sırada yer 
alıyor
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Sıra Yumurtacı   İşletme              Ülke 
              milyon

1  22.0    CP Foods       Tayland  
           
2  20.0    İse Inc.                Japonya        

3  12.7   Kazi farms Group  Bangladeş

4 9.0   Beijing DQY   Çin

5 6.0   Sakku  Group    Hindistan 

ASYA Yumurta Üreticileri

Sıra Yıllık kesim   İşletme       Ülke 
              (broyler/milyon)

1  200.0   Division Industrial      Kosta Rika

2    85.0    Avic Villalobos          Guatemala   

3    55.0   CADECA           Honduras 

4    40.0   Avic Salvadorena     El Salvador 

5     20.0   DIP-CMI          Kosta Rika 

Orta Amerika ve Karayipler Broyler Üreticileri

Sıra Yumurtacı   İşletme     Ülke               
milyon

1  1.2    Agroindustrial Wilse   Dominik Cumh.  
          
2  1.1    Grupa Agropecuario   Dominik Cumh.        

3  1.0   Granja Catalana    El Salvador

4 0.9   El Granjero    El Salvador

5 0.9   Grupa Melo     Panama 

Orta Amerika ve Karayipler Yumurta Üreticileri
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Sıra Yıllık kesim   İşletme       Ülke 
              (broyler/milyon)

AVRUPA Broyler Üreticileri

1  578.0   LDC            Fransa

2  478.0    MHP               Ukrayna   

3  426.4   Plukon Food Group         Hollanda 

4  350.0   Gruppa Veronesi     İtalya 

5  350.0   PHW Group          Almanya 

Sıra Yumurtacı   İşletme              Ülke                
 milyon

1  10.5    Avangardco       Ukrayna  
           
2  10.0    Avril Group               Fransa        

3    7.4   Eureden   Fransa

4   6.7   Ovastor Union   Ukrayna

5   6.0   Noble Foods    İngiltere 

AVRUPA Yumurta Üreticileri

Sıra Yıllık kesim   İşletme       Ülke 
              (broyler/milyon)

Orta Doğu Broyler Üreticileri

1  562.0   Arab Company      Suudi Arabistan

2 300.0    Al-Watania      Suudi Arabistan  

3  200.0   Al Fakieh      Suudi Arabistan 

4  189.0   Almaria Co  Suudi Arabistan 

5  160.0   ERPİLİÇ       TÜRKİYE

6  146.0   KESKİNOĞLU  TÜRKİYE

7 121.0   BEYPİLİÇ  TÜRKİYE

8 110.0   ŞENPİLİÇ  TÜRKİYE

9 90.0   BANVİT  TÜRKİYE

10  70.0   ABALIOĞLU       TÜRKİYE

13 50.0   BUPİLİÇ      TÜRKİYE

16 36.5.0    KULA YAĞ      TÜRKİYE  





20

Sıra Yumurtacı   İşletme              Ülke 
              milyon

1  14.4    Arab Company      Suudi Arabistan   
          
2  11.0    CP Standart  TÜRKİYE        

3    4.9   Keskinoğlu  TÜRKİYE

4   2.2   Matlı   TÜRKİYE

5   2.1   Abalıoğlu  TÜRKİYE 

Orta Doğu Yumurta Üreticileri

9    0.6    Beypiliç      TÜRKİYE   
          
13    0.3    Kula Yağ  TÜRKİYE        

Sıra Yıllık kesim   İşletme       Ülke 
              (broyler/milyon)

Kuzey Amerika Broyler Üreticileri

1  1.991.6   Tyson Foods          A.B.D

2  1575.6    Pilgrim’s Pride Corp     A.B.D   

 	 580.0	 	 	 Pilgrim’s	de	Mexico					 				Meksika

3  681.2   Koch Foods          A.B.D.

4  667.7   Perdue Farms          A.B.D.

5 622.4   Sanderson Farms     A.B.D. 

Sıra Yumurtacı   İşletme              Ülke 
              milyon

1  45.0    Cal-maine Foods      A.B.D.   
          
2  34.0    Proteina Animal              Meksika        

3  26.6   Rose Acre Farms  A.B.D.

4 21.1   Versova Holding  A.B.D.

5 20.0   Hillandale Farms   A.B.D.

Kuzey Amerika Yumurta Üreticileri
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Güney Amerika Broyler Üreticileri

Sıra Yumurtacı   İşletme              Ülke 
              milyon

1  11.5    Granja Mantiqueira      Brezilya  
           
2  10.0    Granja Yabuta               Brezilya        

3    9.0   Granja Faria   Brezilya.

4   6.5   Avicola La Calera  Peru.

5   6.5   Incubadora Santander   Kolombiya

Güney Amerika Yumurta Üreticileri

Sıra Yıllık kesim   İşletme       Ülke 
              (broyler/milyon)

1  4.036.0   JBS S.A.       Brezilya

 1.569.0   Seara       Brezilya  

2  1.554.0   BRF       Brezilya 

3  280.0   San Fernando  Peru 

4  242.6   Aurora Alimentos Brezilya

Sıra Yıllık kesim   İşletme       Ülke 
              (broyler/milyon)

OKYANUSYA Broyler Üreticileri

1  208.0   Baiada Poultry          Avustralya

2  208.0    Inghams Enterprises      Avustralya  

3    75.0   Turosi               Avustralya

4    58.0   Tegel Foods          Yeni Zelenda

5   44.0   The Golden Cockerel     Avustralya. 

Sıra Yumurtacı   İşletme              Ülke 
              milyon

1  3.0    Pace Farm          Avustralya   
          
2  0.5    Turosi                   Avustralya  

OKYANUSYA Yumurta Üreticileri





Türkiye’de kanatlı eti sektörünü en 
üst düzeyde temsil eden Beyaz Et 
Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği 
Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu 
başkanlığını yaklaşık 9 yıldır başarı ve 
büyük özveri ile devam ettiren Beypi 
A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sait Koca yap-
tığı açıklamada dernek başkanlığını 
bıraktığını, yönetim kurulu üyeliğini 
devam ettireceğini açıkladı. 

Dr. Sait Koca son dönemde sağlık so-
runları nedeni ile aktif bir çalışma sü-
reci gerektiren görevini  istediği per-

formansla yerine getiremeyeceği için 
böyle bir karar verdiğini belirtti. Dr. 
Sait Koca yaptığı yazılı açıklamada isti-
fasını şu şekilde duyurdu: “Türkiye’de 
kanatlı eti sektörü yaklaşık 3 milyon 
kişiyi istihdam eden yapısıyla eko-
nomiye ciddi katkı sağlamaktadır. 
Ancak böylesine büyük sektörün de 
tabiatıyla ciddi ve sürekli çözüm bek-
leyen problemleri olmaktadır. Son 
dönemlerde profesyonel hayatımdaki 
işlerimin yoğunluğu ve gelişen sağlık 
sorunları nedeni ile dernek başkanlı-

ğından istifa etmemin doğru olaca-

ğına karar verdim. Ancak Yönetim 

Kurulu üyelik görevim devam etmek-

tedir. Şimdiden gerek şahsımın aldığı 

kararın gerekse birliğimizin bundan 

sonraki yapacağı çalışmaları için ha-

yırlı olmasını temenni ederim”.  

Yönetim Kurulu, 19 Olağan Genel 

Kurul’a kadar, kendi içinde seçeceği 

Yönetim Kurulu Başkanı ile çalışmala-

rını sürdürecek.
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BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca,
 Dernek Yönetim Kurulu Başkanlık 

görevinden istifa etti
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’nin (BESD-BİR) 31 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştir-

diği 16. Olağan Genel Kurul toplantısında başkanlık görevini üstlenen Beypi A.Ş.  Genel Müdürü Dr. Sait 

Koca  3. defa yürüttüğü Dernek Yönetim Kurulu Başkanlık görevinden istifa etti.



Türkiye’de kanatlı eti sektörünü en 
üst düzeyde temsil eden Beyaz Et 
Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği 
Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu, 
başkanlığını yaklaşık 9 yıldır başarı ve 
büyük özveri ile devam ettiren Beypi 
A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sait Koca’nın 
sağlık sorunları nedeni ile istifasının 
ardından 5 Kasım 2020 Perşembe 
günü saat:14.00’te toplandı.  Gerçek-
leştirilen toplantıda Yönetim Kurulu 
tarafından kabulünü takiben, As Ofis 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve BESD-BİR Yönetim Kurulu üye-

si Naci Kaplan, BESD-BİR Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak görevlendiril-
miştir. Yönetim Kurulu’nda Süleyman 
Öztürk Başkan Yardımcılığı ve Faik 
Üçer de Sayman üyeliğe devam ede-
cektir. Yönetim Kurulu’nun diğer  iki 
üyesi Dr. Sait Koca ve Onur Özkul da 
görevlerini sürdüreceklerdir.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıla-
rı Birliği Derneği’nin 2021 yılı Ocak 
ayında yapacağı 19. Olağan Genel 
Kurulu’na kadar Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı sürdürecek Naci Kaplan 

yeni görevi ile ilgili: “Kanatlı eti sektö-
rünü 27 yıldır hiç aksatmadan temsil 
eden ve bugüne kadar sektör için bir-
çok katma değer sağlayan Birliğimiz 
için çalışmaktan dolayı memnuniyet 
duyuyorum. Bugüne kadar yönetim 
kurulu üyeliğimle var olduğum ku-
ruluşun içerisinde bugün kurul baş-
kanlığı yapacak olmam benim için 
heyecan verici. Yönetim Kurulumuz, 
üyelerimiz ve paydaşlarımızın destek-
leri ile sektörümüzü daha iyi seviye-
lere getirmek için çalışmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

BESD-BİR 

Yönetim Kurulu 

yeni başkanını 

görevlendirdi
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’nin (BESD-BİR) 5 Kasım 2020 tari-
hinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısı ardından Birliğin yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı, As Ofis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve BESD-BİR Yönetim Kurulu 
üyesi Naci Kaplan oldu.
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Global hayvan sağlığı firmalarına kı-
yasla başarı grafiğini her yıl belirgin 
şekilde artıran Huvepharma, satışların-
daki %18.7’lik artışla 2019’un en hızlı 
büyüyen firmaları arasında ilk sırada 
yer almıştı. Bu büyümede şüphesiz an-
tikoksidiyal ürünlerin önemli bir payı 
vardı. Antikoksidiyallerin Huvepharma 
başarısındaki payı hem Avrupa hem 
de Türkiye’de AB ruhsatı geçtiğimiz 
Ağustos ayında alınan kombine anti-
koksidiyali Monimax® ile daha da arta-
cağa benziyor. Huvepharma Türkiye 
Antikoksidiyaller Teknik Müdürü Dr. 
Sarp Sevgisunar ile hem pazarı hem 
de yeni ürünlerini konuştuk. 

Koksidiyozisin global ölçekte sektöre 
verdiği zararı nasıl tanımlarsınız?

Dünyaca ünlü sektörel bir derginin 
2020 ilk çeyreğinde yaptığı ankette, 
kanatlı üretiminde verimliliği en çok 
etkileyen hastalıkların belirtilmesi 
istenmiştir. Anket sonucunda, koksi-
diyozisin global kanatlı sektörünün 
en önemli 3 probleminden biri ol-
maya devam ettiği yeniden gündeme 
gelmiştir. Hastalığın doğrudan veya 
dolaylı etkileri hesaba katıldığında 
sektöre zararı 3 milyar € olarak bilin-
mektedir. Yeni yayınlanan ve Antikok-
sidiyaller Global Ürün Müdürümüz 
Ben Dehaeck’in de içinde olduğu bir 

grup akademisyen tarafından yapı-
lan çalışmaya göre ise koksidiyozisin 
broyler başına maliyeti 0,18 € olarak 
hesaplanmış, global maliyetinin ise 
11,5 milyar € olduğu bildirilmiştir. 

Bu kayıp göz önünde bulundurulursa, 
antikoksidiyallerin üretimde kârlılığı 
en üst noktaya taşıma iddiasındaki 
yem katkılar içerisinde en güçlüsü ve 
verimli bir kanatlı yetiştiriciliğinin ol-
mazsa olmazı olduğunu söyleyebiliriz. 

Antikoksidiyallerin başkaca olumlu 
etkileri var mı peki? 

Antikoksidiyaller sadece Eimeria 
türleri üzerine etkinlikleri açısından 

Huvepharma Türkiye, Monimax® ile 

antikoksidiyal pazarındaki gücünü artırıyor
Huvepharma Türkiye, Antikoksidyaller Ürün Müdürü Dr. Sarp Sevgisunar ile yeni kombine ürünleri            

Monimax® üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Huvepharma Monimax® ile Türkiye’de AB ruhsatlı en geniş antikoksidiyal ürün skalasına sahip olmuş oldu.



değil, koksidiyozisin bağırsak sağlığına 
olumsuz etkilerine karşı da önemli bir 
araçtır. Bu anlamda antikoksidiyal kul-
lanımı daha önemli hale gelmiştir. 

Türkiye pazarındaki durum nasıl? 

Türkiye antikoksidiyal ürün kullanımı 
konusunda AB’nin yem katkıları mükte-
sebatını takip etmektedir. Sektörümüz-
de kullanılan ürünler her 10 yılda bir 
yenilenen EFSA raporları ve her ürün 
için alınan “Markaya Özgü Ruhsata” sa-
hiptir (Brand Specific Approval/BSA). 
Bu durum tüm sektörün sağlıklı üretim 
yapabilmesini garanti altına almaktadır. 

Ülkemizin kullanılan yem katkıları ko-
nusunda AB mevzuatını takip ediyor ol-
ması, pazara yüksek kaliteli ürün teda-
rik edilmesi ve sektörün güvenle üretim 
yapabilmesi avantajını sağlamaktadır. 
Huvepharma®’nın en önemli üstünlü-
ğü ise AB gibi denetim mekanizması 
güçlü bir mercii tarafından onaylanmış 
en geniş ürün skalasına sahip olup, 
üretimini AB sınırları içinde yapıyor ol-
masıdır. Üretim merkezimizin hemen 
yanı başımızda olması, ürünlerimizin 
taze ve hızlı temini anlamında önemli 
lojistik avantaj sağlıyor. Türkiye’de var 
olan antikoksidiyal ürün skalası, ihtiya-
cı karşılayabilecek çeşitlilik ve kaliteye 
sahiptir. Yem katkı ürünlerinin dışında 
broylerde niş sayılabilecek aşı ve bitki-
sel ürünler de mevcuttur.

Huvepharma’nın antikoksidiyal ürün 
skalasından ana hatlarıyla bahsedebilir 
misiniz?

Huvepharma’nın uzun yıllardan bu 
yana en tecrübeli olduğu konulardan 
biri koksidiyozisle mücadele, hatta bu-
nunla ilgili bir sloganımız da var: “Kok-
sidiyozisle mücadele DNA’mızda var!” 
1950’li yıllardan itibaren keşfedilen an-
tikoksidiyal moleküller arasından bilim-
sel açıdan ve saha gerçeklikleriyle de-
nenip değerlendirilmiş en güçlü etken 
maddeleri bünyemizde barındırıyoruz. 
AB pazarı dışında da oldukça yoğun 
kullanılan etken maddelerimiz var ve 
hepsinin ortak özelliği, özetle etkinlik 
ve kalite. Etken madde kalitesi bir ürü-
nün etkinliğini belirleyen tek faktör 
değildir. Üretim teknolojisi de en az 
etken madde kadar kritiktir. Pazardaki 
diğer ürünlerin aksine tüm antikoksidi-
yallerimizin mikrogranül yapıda olması, 
ürünlere mükemmel partikül boyutu 
sağlayarak, yemin içinde homojen karı-
şım ve etken maddelerin eşit miktarda 
dağılımına olanak tanır. Geniş ürün ska-
lasına sahip olmanın avantajı ise tek bir 

koksidiyostatın sahada yıllarca kullanı-
mının önüne geçerek rotasyon imkânı 
sunabilmeniz. Yani dönem dönem de-
ğişimlere gidilmesini önererek hastalık 
baskısına karşı maksimum etkiyi ga-
ranti altına almaktır. Huvepharma Tür-
kiye olarak AB ruhsatlı iki adet kimyasal  
(Coxiril® ve Huvepharma Halofuginon®), 
iki adet iyonofor (Sacox® ve Coxidin®) 
ürünümüz bulunmaktaydı. AB ruhsa-
tını yeni alan kombinasyon ürünümüz 
Monimax®’ın portföyümüze katılma-
sıyla birlikte, şimdi toplamda beş farklı 
ürün ile sektörümüzün yanında yer al-
maktayız.

Monimax®’ın AB ruhsatını almasının    
ardından Türkiye’de de satışına başlan-
dı. Bu size ne gibi bir avantaj sağladı?

Koksidiyozisle mücadeleye yeni bir 
soluk getirecek olan Monimax®, 
Türkiye’de uzun zamandır beklediği-
miz kombine antikoksidiyalimizdir. 
Monensin ve nikarbazinin eşsiz kombi-
nasyonu olarak nitelendirdiğimiz ürü-
nümüz 2012’den beri Avrupa Birliği 
dışındaki pazarlarda müthiş başarılara 

“Koksidiyozisin, 
broyler başına 

maliyetinin 0,18 €, 
global maliyetinin ise 

11,5 milyar € 
olduğu bildirilmiştir”.
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imza atıyor. Artık Monimax® tecrü-
besini Türkiye kanatlı sektörüyle de 
paylaşıyor olmaktan heyecan duyuyo-
ruz. Monimax® bize Huvepharma’nın 
AB’de ruhsatlı en geniş antikoksidiyal 
ürün yelpazesine Türkiye’de de sahip 
olma avantajı sağladı. Müşterilerimi-
zin Monimax®’ın faydalarını görme-
siyle sahip olduğumuz başarı grafiği 
daha da yükselecektir. Fakat en iyi 
olmaktan daha zor olanı, en iyi kala-
bilmektir. Dolayısıyla her gün yeni 
şeyler öğrenerek, paylaşarak, sektörle 
birlikte büyüyerek yola devam etmek 
arzusundayız.

Peki Monimax® ile sektöre ne gibi avantaj 
ve yenilikler sunmayı hedefliyorsunuz?

Monimax® kombinasyon ürün olarak 
iyonofor ve kimyasallardan farklı bir ka-
tegoride yer almaktadır. Monimax®’ın 
avantajı etken maddelerin ayrı ayrı kul-
lanıldığında uygulanması gerekli teda-
vi dozundan daha düşük miktarlarda 
kullanımına rağmen, tüm Eimeria tür-
leri üzerinde birlikte yarattığı sinerjik 
etkidir. Monimax®’ı uzun süredir sa-
hada gözlemleme fırsatına sahip olan 
Rus meslektaşlarımız, ürünü meydana 
getiren bu iki aktif bileşenden doğan 
sinerjinin gücünü “atom bombası” 
şeklinde ifade ediyorlar.

Ürünün en önemli avantajlarından 
biri sektörde sadece broyler değil, yu-
murtacı yarkalar ve hindilerde de gü-
venle kullanılabilen tek kombinasyon 
ürün olması. Monimax® sektöre yük-
sek performans, tutarlı sonuçlar ve 
hedef türlerde güvenli kullanım gibi 

avantajlar sunuyor. 

Bir diğer avantajı üretim teknolojisi ve 
hammadde kalitesinden gelmektedir. 
Koksidiyostatlarda her ürünün ken-
dine özgü ruhsatının olması; üretim 
teknolojisi ve hammadde kalitesi gibi 
önemli farkları da ön plana çıkarmak-
tadır. Belirttiğim gibi Huvepharma’ya 
özgü mikrogranülasyon teknolojisi 
sayesinde Monimax® mükemmel par-
tikül büyüklüğüne sahiptir. Bu sayede 
yem fabrikasından kümesteki yemliğe 
varana kadar geçen uzun yolda, aynı 
miktarda antikoksidiyal varlığını ve 
her hayvanın eşit miktarda antikoksidi-
yal tüketmesini sağlamış oluyoruz. Eşit 
miktarda antikoksidiyal dağılımı sağla-
dığınızda kombine üründen kullanma-
nız gereken dozaj da minimum düzey-
de olabiliyor, maksimum etkinlik ve 
optimum performans sağlanabiliyor.

Antikoksidiyallerin kombine kulla-
nımları, uzun yıllardır deneme konu-
su olmuştur. Monimax® ile monensin 
ve nikarbazin’in mükemmel kombi-
nasyonunu yakalamış ve mükemmel 
performansı garantilemiş durumdayız. 
Hatta sinerjiyi kanıtlayan yayınımız 
bu yıl Avian Pathology gibi bilimsel 
anlamda güçlü bir dergide yayınlan-
mıştır. Ellili yıllardan beri antikoksidi-
yallerin kanatlı üretiminde kullanıldığı 

“Koksidiyozisle 

mücadele 

DNA’mızda var!”



AVIAPP ile subklinik koksidiyozisi takip edin

Huvepharma sadece ürünleri değil, teknik hizmetleriyle 
de değer yaratan bir firma. Kanatlı sağlığına çok yönlü 
bakabilmemizi sağlayan AVIAPP, kanatlılarda subklinik 
koksidiyozisin takibi için geliştirdiğimiz teknik hizmetin 
de en özel örneğidir. Sürekli yenilenen ara yüzü, kanatlı 
sağlığı değerlendirmesinde kullanılabilecek 47 paramet-
re içermesi ve cep telefonundan bile veri girişi yapılabil-
mesi avantajlarıyla, sektörde tek olma özelliği taşımakta-
dır. Bildiğiniz üzere Aviapp için bir kitapçık çıkarmıştık.

Monimax’ın gelişiyle birlikte sektörümüze bir kitap daha 
armağan ettik. Huvepharma teknik ekibi tarafından ka-
leme alınan ‘’Kanatlılarda Koksidiyozis Kontrolü’’ isimli 
kitabımızda koksidiyozisi tüm yönleri ile ele aldık. Anti-
koksidiyal etken maddelerin kullanımı, rotasyon prog-
ramlarının uygulanması gibi detayların yanı sıra hindi-
lerde koksidiyozis konusunu da ele alması, yayınımızı bir 
başucu kitabı haline getirecektir. Gelecekte Huvepharma 
Türkiye olarak teknik desteklerimizi çeşitlendirmeye ve 
müşterilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. 

düşünüldüğünde, bu yeni çalışmamız, 
Huvepharma’nın uzmanlık alanı olan 
antikoksidiyaller konusunda daha 
söyleyecek çok sözü olduğunu ve 
fermantasyon konusundaki bilgi bi-
rikimini ortaya koymaktadır. Dünya-
nın farklı coğrafyalarında yapılan 
karşılaştırmalı saha çalışmalarımız, 
Monimax®’ın ruhsatlı en düşük dozda 
(500 g/ton yem) kullanıldığında dahi 
mükemmel performans gösterdiğini 
kanıtlamıştır. 

Monimax® ile koksidiyostat ürün ska-
lanızın eksik olan parçası tamamlandı.
Peki, önümüzdeki süreçte pazarı ne 
gibi yenilikler bekliyor?

Evet, Monimax® ile “Puzzle tamamlan-
dı!” Huvepharma global hayvan sağlı-
ğının önemli bir tedarikçisi. Hayvan 
sağlığı için stratejik ürünlerin yüksek 
kalite ile üretilmesini; bu ürünlerin ve 
beraberinde günümüz şartları için ge-
liştirdiği servislerin müşterilerine en 
hızlı şekilde ulaştırılmasını önceliğine 
alıyor. Koksidiyozis, Huvepharma’nın 
bir bütün halinde, konsept olarak 
ele aldığı sorunların başında geliyor. 
Canlı koksidiyozis aşı markamız olan 
Advent, zayıflatılmış koksidiyozis aşı 
markamız HuveGuard, kümes şart-
larında sporlanmış ookistler üzerine 
etkili olan dezenfektanımız Prophyl S 
ve güçlü koksidiyostatlarımız ile tam 
bir konsept ile ilerlemeyi hedefle-
mekteyiz. Devam eden projelerimiz 
arasında Razgrad’da yapımı süren aşı 
tesislerimizin tamamlanması var. Te-
sislerin aktif hale geçmesiyle birlikte 
sektör için yeni sürprizlerimiz olacak. 
Bununla birlikte zaten müşteri odaklı 
yaklaşımımız ile ihtiyaç duyulan yeni-
likleri tespit etmek konusunda uzman 
ekibimiz, Avrupa’nın en büyük fer-
mantasyon kapasitesine sahip tesis-
lerimiz, bilgi birikimi ve tecrübemiz 
ile gerekeni yapmak konusunda her 
zaman heyecanlıyız.
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Küreselleşme ile birlikte hayvan sağlı-
ğı ile ilgili önlemlerin önemi artmış ve 
bunun neticesinde ticareti etkileyen 
önemli hastalıkların kontrolü veya 
eradikasyonunu yapamayan birçok 
ülke uluslararası pazarlara erişeme-
miştir. Ülkelerin uluslararası pazarla-
ra en iyi şartlarda erişebilmesi, ancak 
Veteriner Hekimliği Hizmetleri ala-
nında uygun yatırımlar yapmaları ile 
mümkün olacaktır. Gelişmekte olan 
ülkelerin canlı hayvan veya hayvansal 
ürün üretimi veya ihracatı ile ilgili bir-
çok planı, ülkelerinde ulusal düzeyde 
veteriner hizmetleri veren kurum ve 
kuruluşların resmi sağlık sertifikaları-
nı düzenlemek ve bununla bağlantılı 
olarak hayvan sağlığını garanti etmek 
konularında yeterince güven verme-
meleri nedeniyle uygulamaya konu-

lamamıştır. İhracatı canlı tutmak ve 
desteklemek için tüm ticari süreçler-
de taraflar arasında güveni sağlamak 
çok önemlidir.

Hayvan ve hayvansal ürün ticareti ile 
hayvan hastalıklarının etkili kontrolü 
konularında OIE (Dünya Hayvan Sağ-
lığı Örgütü) Standartlarına uyum, bu 
ülkelerin uluslararası pazarlara eriş-
melerine yardımcı olacaktır. Böylece 
gelişmekte olan ülkeler, ulusal çıkar-
larını küresel ticaret sistemini kulla-
narak özellikle ekonomik büyüme 
ve yoksulluğun azaltılması açısından 
etkili bir şekilde ilerletebileceklerdir. 
OIE, kendi üyelerinin bu standartların 
uygulanmasına daha iyi düzeyde katı-
labilmesi amacıyla eğitim sistemiyle 
ilgili reformlar yapmakta ve sistemini 

güçlendirmektedir.

OIE 2020 Teknik Öğe raporu, ulusla-
rarası ticareti düzenleyen bir çerçeve-
yi özetlemektedir. Bu rapor, Veteriner 
Hekimlik hizmeti sunan kurum ve ku-
ruluşlardan hâlihazırda ticari faaliyet-
te bulunan veya ticareti destekleyen 
aktivitelerini genişletmek isteyenlere 
zengin bir bilgi kaynağı sunmaktadır. 
Raporla analitik bir çerçeve kurul-
muş, bilgi kaynakları tanımlanmış, 
analiz için kanıtlar hazırlanmış ve bir 
araya getirilmiş, analizler sonucunda 
elde edilenler OIE üyelerinin yararına 
olacak şekilde programların sunumu-
nu geliştirecek tavsiyeler geliştirmek 
için kullanılmıştır.

Veteriner Hekimliği Hizmetlerinin 
uluslararası ticaret bağlamında 
gerekli yetkinlikleri: 
Fırsatlar ve Tehditler

OIE Director General, Dr Monique Eloit Çeviri: TVHB için Veteriner Hekim Safiye ERGİN KAYA tarafından yapılmıştır.

Veteriner Hekimliği Hizmetleri, ulusal düzeyde hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığını garantiye almak 
için hayati önem taşımaktadır. Ticareti yapılacak hayvanlar ve hayvansal ürünlerin hijyen şartlarını ta-
şıyıp taşımadıkları ile ilgili sertifikasyon işlemleri, bu hizmetler temelinde yürütülmektedir. Çiftçiler ve 
sanayicileri de kapsayan özel sektör, Veteriner Hizmetleri ile işbirliğinde önemli bir rol oynamaktadır.
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“Bırakın hikayeyi 
broylerler anlatsın”

(Ph.D. Hayvan Bilimi Departmanı Cornell Üniversitesi Ithaca, NY, ABD) Thomas K. Jeffers: 

Elanco bugüne kadar kümes hayvanı üretiminde, Ar - Ge’de, teknik 
hizmetlerde, performans izlemesinde,  sahadaki teknik desteklerde 
inovasyonun öncüsü olmuştur ve olmaya devam etmektedir.



Elanco bugüne kadar kümes hayvanı 
üretiminde, Ar-Ge’de, teknik hizmet-
lerde, performans izlemesinde, saha-
daki teknik desteklerde inovasyonun 
öncüsü olmuştur ve olmaya devam 
etmektedir. Kırk yılı aşkın bir süredir 
sektörde yer alan Elanco, müşterile-
rine hayvan sağlığını, refahını ve kü-
mes hayvanlarının üretim performan-
sını arttırmaya yardımcı olmak için 
uzmanlardan oluşan ekibi ile teknik 
destek, tavsiye ve veri sağlamaktadır. 

Elanco kanatlıların sağlığına ve refa-
hına odaklı çalışmalarını devam ettir-
mekte, sağlıklı hayvanlar yetiştirme-
nin sürdürebilirliğin temeli olduğunu 
savunmakta, hayvan refahının ekono-
mi ve insan sağlığı üzerinde olumlu 
bir etkisi olduğunun ve sürdürülebilir 
hayvancılığın doğal kaynakları en üst 
düzeye çıkaracağının altını çizmek-
tedir. Bu sav, Elanco’nun Tek Sağlık 
programına bağlılığının bir parçası-
dır. Elanco’nun geçmiş, günümüz ve 
gelecekteki müşteri odaklılığının bir 
sonucu olarak, Maxiban müşterileri-
ne sektördeki en iyi desteği sağlamayı 
amaçlamaktadır. Elanco kanatlı sağlı-
ğını, refahını ve üretim performansı-

nı, bugün ve gelecekte desteklemeye 
devam edecektir.

Thomas K. Jeffers, (Ph.D. Hayvan Bi-
limi Departmanı Cornell Üniversitesi 
Ithaca, NY, ABD) ise koksidiyoz ko-
nusunda şunları söylüyor: “Maxiban 
Narasin ve Nikarbazinin bire bir ora-
nındaki kombinasyonudur. Bu kombi-
nasyon oldukça eşsiz ve sinerjistiktir, 
çünkü Maxiban’ın iki bileşeni olan 
nikarbazin ve narasin, Maxiban’da 
kullanıldıkları düzeyde kendi başları-
na yeterli etkiyi göstermezler. Nikar-
bazin tüm iyonoforlar ile sinerjik olsa 
da, Nikarbazin ve Narasin kombinas-
yonu, geniş çaplı bir araştırmaya tabi 
tutulduğu ve bu araştırmada en etkili 
kombinasyon olarak öne çıktığı için, 
oldukça eşsizdir.

Buna ek olarak, antikoksidiyal progra-
mın bir sigorta programı olarak düşü-
nülmesi gerektiğini belirtmek isterim. 
İyi bir sigorta programı size rahatlık 
sağlar, koksidiyoz baskısı ve benzeri 
durumlar hakkında endişelenmeniz 
gerekmez ve böylece daha önemli so-
runlara odaklanarak, zamanınızı daha 
iyi yönetebilirsiniz. Yine aynı örneği 
kullanacağım ama Maxiban’ın uzun 

süreli kullanımı daha iyi ve sağlam bir 
güvence oluşturmuş ve Bağırsak Bü-
tünlüğünün korunmasını sağlamıştır.

Kabul etmek gerekir ki broyler üretici-
leri, antikoksidiyal bir ürün bekledik-
leri gibi bir performans göstermezse, 
bu ürünü kullanmaya devam etmeye-
ceklerdir. Bana göre üreticilerin bu 
yaklaşımı, herhangi bir laboratuvar 
çalışmasının çok ötesindedir; çok 
daha uzun süreli bir tecrübeye daya-
nır, çok daha fazla broyler ve koksidi-
yoz döngüsünü kapsar. Yani bu yakla-
şım, pek çok açıdan Maxiban’ın uzun 
süre boyunca, iyi koksidiyoz kontrolü 
sağladığına yönelik kanıtların bütünü-
nü oluşturur.

Kanatlı anabilim dalı öğrencisi olarak 
çalıştığım dönemlerde profesörlerim-
den birinin söylediği ve böylece er-
ken dönemde öğrendiğim bir şey var: 
“Bırakın hikayeyi broylerler anlatsın”. 
Bana göre, milyarlarca broylerde yıl-
lardır rotasyonsuz Maxiban kullanıl-
ması, Maxiban’ın tutarlı bir perfor-
mans gösterdiğini anlatmaktadır”.

PM-TR-20-0215
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İLK YERLİ ETLİK PİLİÇ 
HİBRİT HATTI

A N A D O L U - T

Yüce CANOLER / Ziraat Yüksek Mühendisi 
Bilimsel Tavukçuluk Derneği (WPSA  
Türkiye Branşı) Yönetim Kurulu Üyesi 
yucecanoler@gmail.com

Bir önceki sayımızda, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kay-
nakları Tescil Komitesinin 20.12.2019 
tarihli kararının 10 Eylül 2020 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlandığını sizlere 
duyurmuştum. Tescil Kararlarının 1. 
maddesinde yer alan yumurtacı yerli 
hibrit AKBAY hakkında derlediğim de-
tayları sizlerle paylaşırken, aynı kararın 
2. maddesinde yer alan yerli etçi hibrit 
ANADOLU-T hakkında detaylı bilgileri 
gelecek sayıda bilgilerinize sunacağı-
mı belirtmiştim. 





Hatırlayacağınız üzere bahsettiğimiz 
kararda;

“2-	 Tescil	 başvurusu	 yapılmış	 olan	
‘Anadolu-T’	etlik	tavuk	hattının	Ge-
çit	Kuşağı	Tarımsal	Araştırma	Ensti-
tüsü	Müdürlüğü	adına	tescili	uygun	
görülmüştür.”

hükmüne yer verilmiştir. 

Söz konusu tescil kararı üzerine Eski-
şehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Sayın Dr. Sabri ÇA-
KIR ile birkaç telefon görüşmesi yap-
tım. Yerli etçi hibrit projesinde çalışıp, 
piyasadaki yabancı menşeli hibritlerin 
yanında tescilli bir yerli hattı ortaya 
çıkarmayı başaranların tümüne takdir 
ve tebriklerimi ifade ettim. Tescil aşa-
masına gelene kadar “ANADOLU-T” 
etçi hibritle ilgili geçmişte yapılan ça-
lışmalar hakkında okuyucularımın ilgi-
sini çekeceğini düşündüğüm bilgileri, 
hem Enstitüden hem de büyük emek 
harcayan ilgililerle yaptığım görüşme-
lerden derleyip aşağıda sizlere sunu-
yorum.

BESD-BİR Genel Sekreteri görevini 
yaptığım zamanlardan hatırladığım 
kadarıyla piliç eti sektörünün damız-
lık temini açısından tamamen dışa ba-
ğımlı olması Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Sayın Dr. M. Mehdi EKER’i 
endişelendirmekte ve Bakan olarak 
göreve başladığı günden itibaren piliç 
eti üreticisi entegre sahipleri ve BESD-

BİR yöneticileri ile yaptığı sohbetler-
de bu konuda yatırım yapmalarını tav-
siye etmekteydi. Sektör yöneticileri 
de bu konuda huzursuzluk duymakla 
birlikte uzun süreli araştırmalara da-
yanan böyle bir faaliyete girişmek için 
çok geç kalınmış olmanın yılgınlığı 
içerisinde özel sektörün bir girişim-
de bulunmasına sıcak bakmıyor, daha 
ziyade bu konuda yatırımın Devlet ta-
rafından yapılmasının doğru olacağı 
görüşünü savunuyordu. 

TAGEM eski Daire Başkanı ve Tavuk-
çuluk Araştırma Enstitü Müdürü Doç. 
Dr. Cengizhan MIZRAK’ın bu konu-
daki bilgilerine başvurduğumda o da 
Bakanlık görevlisi olarak aynı endi-
şeyi yakinen yaşadığını ifade ederek 
“İşte bu ortam içerisinde 2011 yılın-
dan itibaren Prof. Dr. Musa SARICA 
ile konu üzerinde ciddi bir araştırma 
içerisine girdik. Bu konuda yapılacak 
yatırımın büyüklüğü bizi öncelikle 
kaynak arayışına sevk etti. Eski adı 
Kalkınma Bakanlığı, günümüzdeki 
adı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Büt-
çe Başkanlığı olan kurumun teknik 
kadrosuyla yaptığımız görüşmelerde, 
böyle bir konuda gerekli projeyi ha-
zırlayıp Kuruluşlarına sunduğumuzda 
bizi finansman sağlayarak destekle-
yecekleri sözünü vermeleri üzerine 
önümüz açıldı. Projeyi hazırlama ve 
detaylandırma aşamasına bu kurulu-
şun ve Sayın Bakanımız Dr. M. Mehdi 
EKER’in verdiği talimat ve cesaretle 

işe başladık. Damızlık materyalin sağ-
lanabilmesi konusunda çok zorlandık,  
görüşmediğimiz ülke kalmadı desem 
yeridir. Değerli hocamız Prof. Dr. Rü-
veyde AKBAY’ın devreye girmesi ve 
desteğiyle bu zorlu konuyu aşabildik. 
Islah materyalinin sahiplenilip aka-
binde projeye devri konusunda çıkan 
engelleri Sayın İbrahim ÖZTÜRK’ün 
maddi ve manevi destekleriyle başar-
dık. Ben burada sayın eski Bakanımız 
Dr. M. Mehdi EKER’i, Cumhurbaşkan-
lığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sayın 
Uzmanlarını, Sayın Hocalarımız Prof. 
Dr. Rüveyde AKBAY, Prof. Dr. Musa 
SARICA, Prof. Dr. Ömer CAMCI ve Dr. 
Öğr. Üyesi Beyhan YETER’i, iş adamı 
ve Ankara Ticaret Borsası Meclis Baş-
kanı Sayın İbrahim ÖZTÜRK’ü saygı 
ve şükranla anıyorum” dedi.

Enstitü Müdürü Dr. Sabri ÇAKIR ko-
nuyla ilgili olarak şu bigilere yer ver-
miştir; 

“Eski ismi Kalkınma Bakanlığı, yeni 
ismi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Büt-
çe Başkanlığının finanse ettiği ’Tür-
kiye Patentli Büyük Ebeveyn (GP) ve 
Ebeveyn (PS) Geliştirme Projesinin 
bir alt projesi olan Etlik Damızlık Ta-
vuk Islahı Projesi’ Tarım ve Orman 
Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırma-
lar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
(TAGEM) tarafından Eskişehir Geçit 
Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü  
bünyesinde yürütülmektedir. Fikir 
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aşaması 2011’lere kadar uzanan ancak 
gerçekleşmesi 2013 yılından itibaren 
mümkün olan bu projede alt yapı ve 
inşaat çalışmalarının 2015 yılında bi-
tirilmesi ile yetiştirilme ve ıslah çalış-
malarına başlanmıştır. Mevcut durum-
da yapımı 2020 yılının Ağustos ayında 
biten yeni kümesler ile birlikte 2021 
yılı itibariyle tamamen yurt dışına ba-
ğımlı olduğumuz etlik damızlık tavuk 
ihtiyacının yerli imkanlarla karşılan-
ması konusunda önemli bir adım atıl-
mış olacaktır.  İlerleyen yıllarda talep 
olması durumunda kapasite daha da 
artırılabilecektir.”

Hem fikri aşamada hem de materyal 
temini noktasında Prof. Dr. Rüveyde 
AKBAY hocanın değerli katkılarının 
yanı sıra Samsun Ondokuz Mayıs Üni-
versitesinden Prof. Dr. Musa SARICA 
bu projede hem danışman hem de 
aktif çalışan olarak önemli etkinliğe 
sahiptir. Enstitü müdürü Dr. Sabri ÇA-
KIR, Kıbrıs Batı üniversitesinden Prof. 
Dr. Ömer CAMCI ve Kahramanmaraş 
Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Bey-
han YETER hocalar ile Eskişehir’de 
projenin enstitüde yürütülmeye baş-
landığı 2013 yılından itibaren inşaat 
safhası ve devamında 2017 yılına ka-
dar Bölüm koordinatörü olan Adnan 
CENGİZ (Zir. Yük. Müh), 2017-2020 
yılları arasında Kanatlı bölümü Koor-
dinatörü olarak Ramazan YAVUZ (Bi-
yolog), halen yerleşkede çalışmaları 
bizzat yürüten ekipten Koordinatör 
Sinan ÇAĞLAK (Ziraat Mühendisi), 

Sağlık birimi sorumlusu İsmail ÖZ-
KAN (Veteriner Hekimi) ile Islah ve 
Yetiştirme birimi sorumlusu Emrah 
OĞUZHAN (Ziraat Yüksek Mühendi-
si) projeye katkı sunan önemli çalı-
şanlar arasında yer almakta oldukları 
belirtilmiştir. 

Anadolu-T ismi ise “Anadolu Tavuğu”nun 
kısaltması olarak Bakanlık tarafından uy-
gun görülmüş ve 2019 yılında marka tes-
cil belgesinde yer alarak kesinleşmiştir.

Anadolu-T hibriti, Eskişehir Geçit Ku-
şağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü bün-
yesinde yetiştirilmekte olan 3 adet saf 
ana hattı ve 2 adet saf baba hattından 
seçilmiş olan, iki ana hattı ile iki baba 
hattının birbirleri ile melezlenmesi so-
nucunda elde edilen bir dörtlü melez 
hibrit olarak tanıtılmaktadır. Ayrıca 
ebeveyn düzeyinde (PS) ana hattında 
tüylenme hızı farkına göre cinsiyet ay-
rımı yapılabildiği, ebeveyn düzeyinde 
ise yavaş tüylenme (Slow Feathering) 
özelliğine ve aynı zamanda ticari etlik 
piliç (Broiler) düzeyinde ise hızlı tüy-
lenme (Fast Feathering) özelliğine sa-
hip olduğu ifade edilmiştir.

Projeyle ilgili hizmetlerinden sıklık-
la bahsedilen Prof. Dr. Musa SARICA 
bugün gelinen aşamadaki kanaat ve 
beklentilerini şu şekilde açıklamıştır; 
“Etlik piliç üretiminde kullanılan ma-
teryalin tamamının dövizle başka ül-
kelerden sağlandığı bilinmektedir. Bu 
konuda ithalat, sağlık ve ticari alan-
larda yaşanabilecek muhtemel riskler 

düşünüldüğünde elde ettiğimiz yerli 
genetik materyalin önemi açıkça orta-
ya çıkmaktadır. Yapılan test çalışma-
larında bu materyalden üretilen ebe-
veyn ve hibritlerin verim düzeyi ticari 
rakiplerinden biraz düşük bulunmuş 
ise de, yerli damızlık materyalin satış 
fiyatı Devlet tarafından büyük oranda 
desteklenmek suretiyle (ithal mater-
yalin yaklaşın %10’u kadar) çok dü-
şük bir bedelle yetiştiricilere satılarak 
söz konusu farkın minimize edilmesi 
amaçlanmıştır. Entegre damızlık işlet-
melerde yerli materyalin %5-15 sevi-
yesinde yer alması halinde Islah araş-
tırmalarının sürdürülebilirliğine katkı 
sağlayacak, devam eden araştırmalarla 
ileride bu farkın tamamen kapatılması 
mümkün olabilecektir.” 

Ağır yapılı, yem değerlendirme ye-
teneği çok iyi, beyaz tüylü, kısa ve 
kalın bacaklı, dolgun göğüslü et tipi 
damızlık tavuk genotipine sahip olan 
Anadolu-T hakkında daha geniş bilgi-
ler aşağıda yer alan Tescil Kararında 
mevcuttur.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Mü-
dürlüğü liderliğinde “Etlik Damızlık 
Tavuk Islahı Projesi” üzerinde çalışan, 
isimleri bu yazıda yer alan kuruluş ve 
kişilere, perde arkasında emek ve des-
tek veren herkese şükranlarımı sunar, 
“ANADOLU-T” nin sahada, üretimde 
başarılı, Ülkemize ve tavukçuluk sek-
törüne hayırlı olmasını dilerim.
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Anadolu-T hibriti, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü bün-
yesinde yetiştirilmekte olan 3 adet saf ana hattı ve 2 adet saf baba hattından 
seçilmiş olan, iki ana hattı ile iki baba hattının birbirleri ile melezlenmesi 
sonucunda elde edilen bir dörtlü melez hibrit olarak tanıtılmaktadır. 





 Türü    Evcil tavuk (Gallus domesticus).

 Adı    ANADOLU-T

 Genotipi     Hatlar arası melez, hızlı gelişen etlik tavuk

 Yetiştirme Amacı   Piliç eti

 Rasgele Örnekleme Testi  Yapıldı.

 Cinsiyet Ayırım Yöntemi  Kloak kontrolüne göre ( Japon yöntemi )

 Geliştiren Kuruluş   Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü

 GENEL ÖZELLİKLERİ

 Genel Tanımı   Ağır yapılı, yem değerlendirme yeteneği çok iyi, beyaz tüylü, kısa ve kalın bacaklı,    
     dolgun göğüslü et tipi damızlık tavuk genotipidir. 

     DİŞİ     ERKEK

 Baş Yapısı   Orta boyuttadır.    Büyüktür.

 İbik Yapısı   Balta ibiktir.    Balta ibiktir.

 Gaga Yapısı   Sivri gagalıdır.    Sivri gagalıdır.

 Burun Delikleri   Büyük ve gaga üzerindedir.   Büyük ve gaga üzerindedir.

 Göz     Yuvarlak Kehribar rengidir.   Yuvarlak Kehribar rengidir.

 Kulak ve Lopları   Büyük kırmızıdır.    Büyük kırmızıdır.

 Sakal    Büyük kırmızıdır.    Büyük kırmızıdır.

 Boyun Yapısı   Kalın ve kısadır.    Kalın ve orta boydur.

 Kuyruk     Beyaz teleklidir.    Beyaz teleklidir.

 Kanatlar    Vücuda yapışık, beyaz teleklidir.  Vücuda yapışık, beyaz teleklidir.

 Göğüs Yapısı   Geniş ve dolgundur.   Geniş ve dolgundur.

 Ayak ve Tırnak Yapısı  Kalın ayak, düz tırnaklıdır.   Kalın ayak, düz tırnaklıdır.

 Tüylenme Şekli   Yavaş tüylenme özelliği gösterir.  Hızlı tüylenme özelliği gösterir.

 Telek Rengi   Beyazdır.     Beyazdır.

 Deri Rengi   Beyazdır.     Beyazdır.

 Yumurta Kabuk Rengi  Kahverengidir.    -

Yerli Etçi Hibrit 

ANADOLU-T
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YUMURTA VERİMİ (Ortalama)

65 Haftalık Yumurta Verimi, adet  Minimum   158.7

      Ortalama   165.8 ± 1.23

      CV %    3.08

      Maksimum   170.4

65 Haftalık Kuluçkalık     Minimum   156.9    
Yumurta verimi, adet            
      Ortalama   164.2 ± 1.25

      CV %    3.07

      Maksimum   169.3

Pik Dönemi Yumurta Verimi, %   Minimum   71.4

      Ortalama   82.7 ± 0.96

      CV %    6.13

      Maksimum   95.2

      Minimum   48.5 

Yumurta Ağırlığı, g    Ortalama   65.9 ± 1.16

      CV %    7.63

      Maksimum   75.9

Kuluçka Randımanı %        Ana Hatlarında 85,

          Baba Hatlarında 82,

          Ortalama 83.

YAŞAMA GÜCÜ (Ortalama)

Büyütme Dönemi, %  (24 hafta)      95.0

Yumurtlama Dönemi, %  (25-65 hafta)      96.3

BÜYÜME ÖZELLİKLERİ (Ortalama)

        Dişi  Erkek

CANLI AĞIRLIK  8. Hafta, g Minimum 782.5  1260

      Ortalama 1060.7 ± 8.41 1348.5 ± 10

      CV %  10.4  3.33

      Maksimum 1407.5  1430

    15.Hafta, g Minimum 1417.5  2320

      Ortalama 1618.3 ± 8.96 2449 ± 14.7

      CV %  3.92  2.69

      Maksimum 1747.5  2570  
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      Minumum  2320

      Ortalama  3150.9 ± 8.66 

      CV %   6.25  

      Maksimum  3800

      Minimum  3782    4500

      Ortalama  3864.8 ± 29.2   4739.1 ± 61.5

      CV %   1.69    4.31

      Maksimum  3933    5070

      Minimum  171

      Ortalama  176.1 ± 0,49

      CV %   1.8

      Maksimum  179.0

      Minimum  173

      Ortalama  182.48 ± 0,69

      CV %   2

      Maksimum  187

      Minimum  208

      Ortalama  216.66 ± 0.97

      CV %   2.37

      Maksimum  222

     

     Büyütme Dönemi,        
     Toplam g         
     (0-24 hafta)  9010    11752

 

     Verim Dönemi          
     Toplam, g.         
     (25-65 hafta)  44548    39200

 

     Verim Dönemi         
                Günlük Ortalama,         
      g (25-65 hafta)  155.0    136.6 

YEM DEĞERLENDİRME            
ORANI     6 Haftalık Dönemde         
     (42 Gün )  1,735 – 1,758   1,661 – 1,710 

YEM TÜKETİMİ

(Hayvan başına)

 Dişi   Erkek

CANLI 

AĞIRLIK

CİNSİ        
OLGUNLUK

%50 Verim 
yaşı, g 

%50 Verim 
yaşı, g 

Pike ulaşma 
Yaşı, gün

Ergin yaşı,  
40. hafta), g 

İlk Yumurtlama 
Yaşı, gün
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 CANLI AĞIRLIĞA GÖRE KARKAS DEĞERLERİ

CİNSİYET  BUT   GÖĞÜS KANAT BOYUN SIRT  YENİLEBİLİR  
   %  %  %  %  % KARKAS %

DİŞİ   30,8  27,2  7,4  5,7  4,6 75,6

ERKEK  31,2  27,6  7,7  5,5  4,5 76,5

HAFTALIK KÜMÜLATİF CANLI AĞIRLIK, Y.Y.O. VE YEM TÜKETİM DEĞERLERİ

HAFTALAR   1. HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA

CANLI    152.3  426.9  859.9  1460.0  2117.5  2790.1   
AĞIRLIK (g)

Y.Y.O. (%)   0.972  1,079  1,263  1,377  1,529  1,661

YEM    139.7  459.9  1085.1  2008.9  3234.8  4636.2   
TÜKETİMİ (g)

DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

Sakin, Ağır yapılı ancak ani tepkilere karşı hassastır.

IRKIN ÖZEL YETENEKLERİ

Yemi değerlendirme yeteneği et verimi için oldukça uygundur.

YETİŞTİRME ŞARTLARI

İklimlendirilmiş hava koşullarına sahip, kapalı sistem kümeslerde yetiştirmeye uygundur.

GENETİK ÖZELLİKLERİ

Beyaz derili, beyaz tüylü, hızlı tüylenme özelliğine sahip ve hızlı gelişen özellikte et tipi tavuk genotipidir.
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Çin Halk Cumhuriyeti 
Türkiye Kanatlı  Eti  Sektörüne 
Kapılarını Açtı

Yılda 2,2 milyon ton üretim yapan ve bunun  500 bin ton tutarındaki üretimini 81 ülkeye 
ihraç eden Türkiye kanatlı eti sektörü Çin Halk Cumhuriyeti’ne ilk ihracatını gerçekleştirdi. 

Son 10 yıldır Tarım ve Ticaret Bakanlıklarının girişimleri beraberinde Beyaz Et Sanayi-
cileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) desteği ile Çin Hükümeti kapılarını 
Türkiye’ye açtı.
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Dünya ticaretinde Avrupa Birliği da-
hil üretimde 10. sırada ve ihracatta 7. 
sırada yerini alan Türkiye kanatlı eti 
sektörü Japonya’dan sonra Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne 6 Kasım 2020 tarihi 
itibari ile ilk ihracatını gerçekleştirdi. 

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti ara-
sında uzun süredir devam eden res-
mi temas ve görüşmelerin ardından 
“Türkiye’den Çin’e İhraç Edilebile-
cek Kanatlıların Denetimi, Karantina 
ve Veteriner Sağlık Şartları Hakkında 
Protokol Taslağında” anlaşma sağlan-
ması ardından Tarım ve Orman Baka-
nı Dr. Bekir Pakdemirli yaptığı açık-
lamada: “Ülkemizden Çin’e ilk kez 
kanatlı et ve ürün ihracatı gerçekleşti-
rilecek. Bakanlığımız tarafından uzun 
süren çalışmalar sonucunda, kanatlı 
eti ve ürünlerinin ihracatında, dünya-
nın önemli ithalatçılarından biri olan 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kapıları 
Türk kanatlı sektörüne açması, sektö-
rümüz açısından çok önemlidir. Önü-

müzdeki süreçte daha fazla kanatlı 
işletmesinin ihracat yapması için ba-
kanlık olarak onaylı işletme sayısının 
arttırılmasına yönelik çalışmalarımız 
devam edecek” bilgilerini verdi. 

BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan:  
“Gurur verici”

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçı-
ları Birliği Derneği (BESD-BİR),  iki 
devlet arasında süren uzun yıllar 
süren görüşmeler sırasında sektö-
rü temsilen ilgili Bakanlıklarımıza 
her türlü çalışma ve faaliyet içerisin-
de  bulunarak titizlikle destek oldu. 
BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan, Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne yapılan ihraca-
tın öncelikle ülke ardından kanatlı eti 
sektörü için gurur verici olduğunu 
belirtti. Kaplan konu ile ilgili: “Sektö-
rümüz ihracatının yarısından fazlasını 
Irak’a yapıyor. Bundan dolayı her za-
man yeni pazar arayışlarımız hız kes-
meden devam ediyor. Japonya’dan 

sonra Çin Halk Cumhuriyeti’ne açılan 
ihracat kapısı bizim için çok memnu-
niyet verici.  Burada öncelikle Tarım 
ve Ticaret Bakanlıklarına, ardından 
9 yıl boyunca Derneğimiz Başkanlık 
görevinde bulunan ve Çin pazarının 
açılması konusunda büyük özveri ile 
çalışan Dr. Sait Koca’ya sektör adına 
şükranlarımızı sunmak isterim” açık-
lamasını yaptı.

BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan söz-
lerine şu şekilde devam etti: “Dünya 
standartlarında üretim yapan ve gıda 
güvenliği kurallarına büyük titizlikle 
uyan tesislerimiz bir kere daha kendi-
ni ispatladı. Çin’e ilk ihracatı; 6 Kasım 
tarihinde tavuk ayağı ürünü ile Derne-
ğimiz üyelerinden Gedik Piliç gerçek-
leştirdi. Kısa sürede sektörün kalitesi 
ile Çin’e yaptığımız ihracat kapasitesi 
artacak, diğer tavuk eti ürünleri de ta-
lep görecek ve tüm üyelerimiz pazar-
da yerini alacaktır.”

Gedik Piliç Yön. Kur. Bşk. Osman Gedik, Çin Halk Cumhuriyeti      
yetkilileri ile birlikte ilk ihracatı başlatarak kapıyı açmış oldular.
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Ege Su ürünleri ve Hayvansal Mamul-
ler İhracatçıları Birliği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Bedri Girit, ülkemizden ilk 
kez Çin’e yapılan ihracat konusunda 
yaptığı açıklamada “Türk kanatlı sek-
törü dünyanın 10. büyük kanatlı eti 
üreticidir, 81 ülkeye ihracat yapıp 
1 milyar dolarlık ihracat gerçekleş-
tiriyoruz. Bu yıl pandemi sebebiyle 
bir miktar düşüş olmuştur. Çin Halk 
Cumhuriyeti, dünyanın en büyük ka-
natlı eti ithalatı yapan bir ülkesidir 
ve tavuk ayağı tüketiminin %95’ini 
gerçekleştirmektedir. Dünyanın bir 

çok ülkesinden buraya ihracat ya-
pılmaktadır. Tavuk ayağında 50 bin 
tonluk bir potansiyelimiz vardır. Çin, 
oldukça büyük bir pazardır ve dünya-
nın en büyük kanatlı eti ithalatçısıdır. 
4-5 yıldır bu ihracatı gerçekleştire-
bilmek için çalışıyoruz. Ancak Çin’e 
yapılacak olan kanatlı eti ihracatında 
tüm ürünler açılmış henüz açılma-
mıştır, süt ürünleri ve balıktan sonra, 
şimdilik tavuk ayağı kısmı ihracata 
açılmıştır, yakında diğer kanatlı et-
leri ürünlerinin de açılacağını bekli-
yoruz. Tarım Bakanlığımıza özellikle 
Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki ateşimi-
ze, başataeşimize teşekkür ediyorum, 
kendilerinin bu ihracatın gerçekleşti-
rilmesinde çok büyük katkıları olmuş-
tur. Çin Halk Cumhuriyeti, kontrol 
mekanizmalarında zaafiyet olmasın 
diye öncelikle Gedik Piliç ile başlaya-
rak Türkiye kanatlı sektörü hakkında 
bir fikir edinip diğer kuruluşlarımızla 
da ilişkiye geçeceklerdir” dedi. 

Çin’e ilk ihracatı başlatan Gedik Piliç 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ge-
dik ise duyduğu mutluluğu belirte-
rek, öncelikle Tarım Orman Bakanlı-
ğına bu ihracatın gerçekleştilmesinde 
büyük katkıları nedeniyle teşekkür 
ederek şunları söyledi  “Bu ihracatın 
gerçekleşebilmesi uzun soluklu bir 
süreçti, Türkiyede’ki bazı firmalar de-
netlendi ve bu denetimlerden geçen 
ilk geçen Gedik Piliç olarak biz olduk, 

diğer firmalarımız da denetimden ge-
çerek ihracata başlayacaklardır. Çin 
Halk Cumhuriyeti aylık 50 bin ton, 
yıllık 600 bin ton kanatlı eti ithalatı 
yapmaktadır. Bu anlamda Çin, dün-
yanın en büyük tavuk ithalatçısıdır. 
Daha önce de Çin’e tavuk ayağı gön-
derebiliyorduk ama dolaylı olarak ger-
çekleşiyordu şimdi doğrudan ihracat 
yaparak ülkemize yaptığımız katma 
değer artacaktır. Çin, büyük bir pa-
zardır, ihracatımız tavuk ayağı olarak 
başladı ama diğer kanatlı ürünlerinde 
de ihracat kapımız açılacaktır.  













Kümes hayvancılığı üretim miktarı, Eylül 2020

        Eylül     Ocak-Eylül

          2019  2020       Değişim %      2019     2020        Değişim %

Tavuk eti (Ton)        188.659  174.035           -7.8      1.597.538     1.612.188       0.9

Kesilen tavuk (Bin adet)       104.197    95.949           -7.8          904.777          909.310           0.5

Tavuk yumurtası (Bin adet)     1.693.868    1.617.495           -4.5          14.716.386    14.643.728      -0.5

Hindi eti (Ton)            5.635            4.563         -19.0                 42.439            44.788           5.5  

60 

Tavuk yumurtası üretimi 
% 4.5, tavuk eti üretimi %7.8 

azaldı
TÜİK Eylül 2020 verilerine göre; tavuk eti üretimi 174 bin 35 ton, tavuk yumurtası üreti-
mi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi % 4.5, tavuk eti üretimi % 7.8, kesilen 
tavuk sayısı %7.9, hindi eti üretimi ise % 19 azaldı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre hindi eti üretimi %5.5, tavuk eti üretimi % 0.9, kesilen tavuk sayısı % 0.5 artarken, tavuk yumurtası 
üretimi % 0.5 azaldı.
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Eylül ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı %7,3 artarak 95 milyon 949 bin adet oldu.



Kesilen tavuk sayısı, Eylül 2020

Eylül ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi 

%1,7 artarak 1,6 milyar adet oldu.

Tavuk yumurtası üretim miktarı, Eylül 2020
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KARMA YEM SANAYİİ 
RAPORU 2019

KARMA YEM SANAYİİ 
RAPORU 2019

Ülkemizde karma yem sanayii son 20 yılda yıllık 
ortalama %8 büyüme ile gelişmeye devam etmek-
tedir.

Türkiye karma yem üretimi kendi yemini yapan 
üreticiler de dikkate alındığında 25 milyon tonu 
geçmektedir. Türkiye bu üretimi ile Dünyada 7. 
AB ülkeleri içerisinde ilk sırada yer almaktadır.

Dünya karma yem üretiminin 2018 yılı veri-
lerine göre %42’sini kanatlı yemleri, %27’sini 
domuz yemleri ve %19’unu ruminant yemle-
rinin oluşturduğu belirtilmektedir.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, oldukça detaylı Karma Yem Sanayii Raporu 2019’u yayınladı. 
Rapordan özet bilgiler sunuyoruz.

Dünya karma yem üretiminin 2018 yılı veri-
lerine göre %42’sini kanatlı yemleri, %27’sini 
domuz yemleri ve %19’unu ruminant yemle-
rinin oluşturduğu belirtilmektedir.

Ülkemizde karma yem sanayii son 20 yılda yıllık 
ortalama %8 büyüme ile gelişmeye devam etmek-
tedir.

Türkiye karma yem üretimi kendi yemini yapan 
üreticiler de dikkate alındığında 25 milyon tonu 
geçmektedir. Türkiye bu üretimi ile Dünyada 7. 
AB ülkeleri içerisinde ilk sırada yer almaktadır.



Dünya karma yem üretimi 
1975 yılında 300 milyon ton 
seviyelerinde iken 1990 yılı-
na kadar her yıl ortalama %6 
civarında büyüyerek 1990 yı-
lında 537 milyon ton seviye-
sine ulaşmıştır. Karma yem 
endüstrisinin bu büyüme hızı 
1990-2010 yılları arasında bir 
miktar azalma göstermiş ve 
büyüme yıllık %2 seviyeleri-
ne gerilemiştir. 

Ancak dünya karma yem üre-
timinin 2010 yılından sonra 
yine hızlı bir büyüme trendi-
ne girdiği ve yıllık büyüme-
nin %6’yı geçtiği görülmek-
tedir. Bu büyüme trendi ile 
dünya karma yem üretimi 1 
milyar tonu oldukça aşmış 
vaziyettedir.

Ülkeler bazında dünya kar-
ma yem üretiminde ilk sıra-
da 188 milyon ton üretimi ile 
Çin yer almaktadır. Ardından 
177 milyon ton ile ABD ve 69 
milyon ton ile Brezilya gel-
mektedir.

Bu üç ülkenin karma yem 
üretimi dünya karma yem 
üretiminin %40’ına denk gel-
mektedir.

AB-28 toplamında ise 163 mil-
yon ton karma yem üretil-
mektedir. AB-28’de bir bütün 
olarak alındığında ise Çin, 
ABD, Brezilya ve AB-28’in 
toplam karma yem üretimleri 
dünya karma yem üretiminin 
yarıdan fazlasını (%55) oluş-
turmaktadır.



66 

ABD, dünya hububat üretiminin en faz-
la gerçekleştiği ülkeler içerisinde ilk sıra-
da yer almaktadır. ABD’de 2018 yılında 
432 milyon ton hububat üretimi gerçek-
leşmiştir. İkinci sırayı ise 363 milyon ton 
ile Çin almaktadır. AB ise 307 milyon 
ton üretimi ile üçüncü, Hindistan 146 
milyon ton ile dördüncü ve Rusya 129 
milyon ton üretimi ile beşinci sırada yer 
almaktadır. AB’de bütün olarak kabul 
edildiğinde hububat üretimindeki bu 
ilk beşin üretimi toplam hububat üreti-

minin %66’sına denk gelmektedir (Ano-

nim 2019b).

Sayılan bu ülkelerdeki hububat üretim 

deseni ülkelere göre farklılık göstermek-

tedir. Örneğin ABD hububat üretiminin 

%86’sı mısır üretiminden ileri gelmek-

teyken, Çin’deki toplam hububat üreti-

minin ise %60’sı mısır, %38’i ise buğday-

dan oluşmaktadır (Anonim 2019b).

Grafik 5. Dünya hububat üretiminde 
ürünlerin payı (2018)

Kaynak: Anonim 2019b
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DÜNYA HAYVANSAL ÜRÜNLER 
ÜRETİMİ, TİCARETİ VE TÜKETİMİ

FAO tahminlerine (Anonim 2018b) 
göre dünyada 2018 yılında 335 mil-
yon ton et üretimi gerçekleşmiş olup, 
bu üretimin %36’sı kanatlı, %36’sı do-
muz, %22’si sığır ve %4’ü de koyun 
etinden kaynaklanmaktadır.

Dünya et üretiminin 2018 yılında 
2017 yılına göre % 1,5 arttığı tahmin 
edilmektedir. Dünya toplam et üre-
timinin %10’unu (33,7 milyon ton) 
dünya ticaretine konu olmaktadır. 
Dünya et ticaretinde en önemli payı 
%40 ile kanatlı eti ticareti almaktadır. 
Daha sonra sırasıyla sığır eti (%32) ve 
domuz eti (%25) gelmektedir.

FAO raporuna (Anonim 2018b) göre 
dünya süt üretiminin 2018 yılında 
2017 yılına göre %2 artış ile 826,9 
milyon tona ulaştığı tahmin edilmek-
tedir. Dünya toplam süt üretiminin 
%9’u (74,5 milyon ton) süt ve süt 
ürünleri şeklinde dünya ticaretine 
konu olmaktadır.

Dünya yumurta üretimi de yıllar itiba-
riyle artmaya devam etmekte olup 80 

milyon tonu geçmiş durumdadır. Dün-
ya yumurta üretimi 2017 yılında 2016 
yılına göre %1,3 artış göstermiştir.

FAO yayınladığı raporunda (Anonim 
2018b) dünya balık üretiminin 2018 
yılında 2017 yılına göre %2,1 artarak 
178,8 milyon tona ulaştığını tahmin 
etmektedir.

Dünya toplam balık üretiminin %34’ü 
dünya ticaretine konu olmaktadır.

Dünya kişi başı et tüketiminde bazı 

ülkeler aşağıdaki grafikte yer almak-
tadır. OECD verilerine göre ABD yıl-
da kişi başına 98,3 kg et tüketimi ile 
ilk sırada yer almakta olup, bu ülkeyi 
Avustralya (95 kg/kişi/yıl), Arjantin 
(91,4 kg/kişi/yıl) ve İsrail (81,4 kg/
kişi/yıl) izlemektedir. AB-28’de ise 
kişi başı yıllık et tüketimi 69 kg’dır. 
Türkiye kişi başına yıllık et tüketimin-
de (38,1 kg/ kişi/yıl) dünya ortalama-
sının (34,3 kg/kişi/yıl) bir miktar üze-
rinde yer almaktadır. ABD yıllık kişi 
başına et tüketiminin Türkiye’den 
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2,6 kat, AB-28 yıllık kişi başına et 
tüketiminin ise Türkiye’den 1,8 kat 
daha fazla olduğu görülmektedir.

Dünya kişi başına yıllık et tüketimle-
rinin %41’i kanatlı eti, %36’sı domuz 
eti, %19’u sığır eti %5’i ise koyun eti 
tüketiminden oluşmaktadır. Kanatlı 
eti ve domuz eti tüketimi toplam et 
tüketiminin %77’sini oluşturmaktadır.

Kişi başına et tüketimi anlamında ilk 
sırada yer ABD’nin bu tüketiminin 
%50’si kanatlı, %26’sı sığır ve %23’ü 
domuz eti tüketiminden ileri gelmek-
tedir. İsrail’in kişi başına et tüketimi-
nin %72’si kanatlı eti tüketiminden, 
%24’ü ise sığır eti tüketiminden kay-
naklanmaktadır. Türkiye’de ise yıl-
lık kişi başı et tüketiminde ilk sırayı 
%63’lük oranı ile kanatlı eti almakta-
dır.

Dünya gıda, et ve süt fiyat endeksin-
de 2000’li yılların başı ile 2019 arasın-
daki fiyat değişimleri verilmektedir. 
Buna göre 2007-2008 yıllarına kadar 
nispeten dengeli bir seyir izleyen fi-
yatlar bu yıllarda yaşanan gıda krizi-
nin etkisi ile normal fiyatların 2 katına 
çıkmıştır. Takip eden 2009 yılında fi-
yatlar önemli seviyede azalmış ancak 
sonrasında yeniden artış trendine gir-
miştir.

Gıda fiyatlarının 2011 yılından itiba-
ren 2016 yılına kadar tekrar düşüşe 
geçtiği gözlenmiştir. Daha sonrasın-

da ise fiyatlar daha dengeli bir seyir 
izlemiştir. Fiyat artışlarının yaşandığı 
dönemlerde et fiyatlarındaki artışların 
süt ürünlerinin fiyat artışlarının altın-
da kaldığı, süt ürünleri fiyatlarında 
daha şiddetli inişler ve çıkışların oldu-
ğu görülmektedir.

Karma Yem Fabrika Sayısı ve  
Kapasite Durumu

Türkiye, hayvancılık alanında gelişmiş 
ülkelere kıyasla yem sektörüne daha 
geç başlamasına rağmen hem tekno-
lojik açıdan, hem de yem kullanma 
bilinci açısından önemli bir gelişme 
kaydetmiştir. Ülkemiz yem sektörü 
başlangıçta insan gücüne dayalı çalış-
sa da son yıllarda otomasyona, hatta 
tamamen bilgisayar denetimli sistem-
lere doğru hızlı bir geçiş görülmüştür.

Sektörümüzde yerli makine üreticisi 
firmaların yem teknolojisi bilgisinin 
artması, bazı karma yem fabrikaları-
nın tamamen yerli üretim makinaları 
tercih etmesine neden olmaktadır.

525 faal yem fabrikası

1996 yılından bu yana serbest piyasa 
koşullarında kendi ayakları üzerinde 
durmayı başarabilen karma yem sek-
töründe, 525 faal yem fabrikası bulun-
maktadır.

1960 yılında sayısı 4 olan karma yem 
fabrikalarının üretimi 56.000 ton iken 

bu rakam 2018 yılında 525 fabrikaya, 
üretim ise 18.263.000 ton/yıla çıkmıştır.

Sektörün toplam fabrika sayısı ve 
toplam kapasitesi bakımından 1970-
1990 yılları arasında hızlı bir sıçrama 
ile büyük bir gelişme içinde olduğu, 
bunda karma yeme olan talebin artma-
sı ile 1985-1989 yılları arasında karma 
yeme uygulanan sübvansiyonların et-
kili olduğu söylenebilir. 1960’dan bu 
yana toplam fabrika sayısının ve faal 
kapasitenin artmaya devam ettiği göz-
lenmektedir.

Sektörde tek vardiya üzerinden hesap 
edildiğinde kapasite kullanım oranı 
%100, çift vardiya üzerinden hesap-
landığında ise kapasite kullanım oranı 
%66’dır. Buradan da sektörümüzün 
mevcut haliyle %34 oranında büyüme-
ye açık olduğu görülmektedir. 

2018 yılı için, ülkemizdeki toplam yem 
fabrikalarının %54,1’ini 10 ton/saat 
kapasiteden küçük fabrikaların oluş-
turduğunu söyleyebiliriz. 11-20 ton/
saat kapasiteli fabrikaların oranı %25,9 
olup, geri kalan %20’lik kısım ise 20 
ton/saat üzeri fabrikalardır. 50 ton/saat 
ve üzerinde kapasiteyle çalışan fabri-
kalar ülkemizdeki yem fabrikalarının 
%5,5’lik kısmını oluşturmaktadır.

Hayvancılığın gelişimi, ihracat olanak-
larının artması, teknolojik gelişmeler 
gibi nedenlerle karma yemlere olan 
ihtiyaçtaki artış, karma yem sanayii-
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Kaynak: OECD ve TÜİK verilerinden derlenmiştir.
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nin gelişimini olumlu yönde etkilemiş 
ve daha yüksek kapasiteli fabrikaların 
kurulmasını özendirmiştir. Gelişmek-
te olan ülkelerde görülen sektörel 
büyüme eğilimleri ile uyumlu olarak 
ülkemizde de, ilerleyen yıllarda kü-
çük kapasiteli fabrikalardan yüksek 
kapasiteli fabrikalara geçiş olacağı 
öngörülmektedir. Nitekim son 10 yıl-
da 1-10 ton/saat arası kapasiteli fab-
rikaların toplam fabrikalar içindeki 
oranı %61’den %54’e, 11-20 ton/saat 
kapasiteli fabrikaların ise %27,8’den 
%26’ya gerilemiştir. Aynı dönemde 20 
ton/saat kapasiteden büyük fabrika-
ların toplam fabrikalar içindeki oranı 
%11,6’dan %19,9’a yükselmiştir.

Bundan 10 yıl öncesinde 50 ton/saat 

kapasiteden büyük sadece 5 fabrika 
varken günümüzde bu rakam 29’a 
ulaşmıştır. Yeni kurulan yem fabrika-
larına bakıldığında 100 ton/saat kapa-
siteden büyük fabrikaların da kuruldu-
ğu görülmektedir. Ülkemizde faal yem 
fabrikaları ağırlıklı olarak İç Anadolu, 
Marmara ve Ege bölgelerinde yer al-
maktadır.

Karma Yem Üretimi

Türkiye karma yem sanayii tarım sek-
törünün genel büyümesinden daha 
hızlı bir büyüme kaydetmiştir. Tarım 
sektörü 1995’den bu yana her yıl orta-
lama %2 büyürken karma yem sanayii 
her yıl ortalama %8 büyümüştür.

Yine tarım sektörü son 5 yılda her yıl 
ortalama %4 büyürken karma yem sa-
nayii ise her yıl ortalama %9 büyümek-
tedir.

Karma yemler, ağırlıklı olarak büyük-
küçükbaş, kanatlı ve balık yemleri 
olarak üretilmekte, bunun yanı sıra at 
yemi, kemirgen yemi, pet yemleri gibi 
üretimler de yapılmaktadır. Kanatlı ve 
balık yemleri daha çok entegrasyonlar 
tarafından üretilmekte ve tüketilmek-
tedir. Üretildikten sonra piyasaya arz 
edilen yemler ise genellikle büyük-kü-
çükbaş yemleridir.

2018 yılı verilerine göre toplam kar-
ma yem üretimimizin büyük kısmı, 
nüfusun fazla ve endüstrinin gelişmiş 

Tarım sektörü son 5 yılda her yıl ortalama %4 büyürken   
karma yem sanayii ise her yıl ortalama %9 büyümektedir.



Broiler yemi üretimi, broiler enteg-

rasyonlarının yoğun olarak kurul-

maya başladığı 1990’da 432 bin ton 

seviyesindeyken 2018 yılına gelindi-

ğinde 5,3 milyon ton’a yükselmiştir. 

Aynı dönemde yumurta üretimini-

nartmasına bağlı olarak yumurta 

yemi üretimi de 900 bin ton’dan 3,6 

milyon ton’a çıkmıştır; ancak kendi 

yemini kendi üretenlerin üretim ra-

kamları da göz önüne alındığında, 

yumurta yemi üretiminin 4,5 milyon 

ton olduğu tahmin edilmektedir.
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olduğu Ege (6,7 milyon ton), Marma-
ra (5,7 milyon ton) ve İç Anadolu (4,9 
milyon ton) bölgelerinde gerçekleş-
tirilmektedir. Bu üç bölgede Türkiye 
toplam karma yem üretiminin %72’si 
üretilmektedir. Bu bölgeleri sırasıyla 
Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu Ana-
dolu ve Doğu Anadolu bölgeleri takip 
etmektedir.

Yem cinslerine göre üretimlerin böl-
gelere dağılımına bakıldığında, büyük-
küçükbaş yem üretiminin en yoğun 
olduğu bölgeler olarak yine sırasıyla İç 
Anadolu, Ege ve Marmara bölgeleridir. 
Bu üç bölgede toplam büyük-küçük-
baş yem üretiminin %72’si üretilmek-
tedir. Ege ve Marmara bölgelerinde 
büyük-küçükbaş yem üretiminin bü-
yük bir bölümünü süt yemleri oluştur-
maktadır. İç Anadolu bölgesinde ise 
besi yemlerinin süt yemlerinden bir 
miktar daha fazla üretildiği göze çarp-
maktadır. Süt işletmelerinin yoğun 
olduğu ve kaliteli kaba yem kaynak-
ları konusunda diğer bölgelere göre 
avantajlı olan yerlerde, süt yemlerinin 
toplam rasyon içindeki oranının diğer 
bölgelere göre azaldığı görülmektedir. 
İç Anadolu gibi kaliteli kaba yem kay-
naklarının temini konusunda sorun 
yaşayan ve yağış oranı az olan bölge-

lerde ise besicilik faaliyetlerinin kar-
ma yem yoğun olarak yapıldığı dikkat 
çekmektedir.

Kanatlı yemi üretimi ise en fazla Ege 
ve Marmara’da gerçekleşmektedir. 
Bu bölgeleri sırasıyla Karadeniz ve İç 
Anadolu bölgeleri izlemektedir. Ege 
bölgesindeki kanatlı yemi üretiminde 
yumurta yemleri ile broiler yemleri 
hemen hemen aynı miktarda üretil-
mektedir. Broiler entegrasyonlarının 
yoğun olduğu Marmara ve Karadeniz 
bölgelerinde ise broiler yemlerinin 
ağırlık kazandığı görülmektedir. İç 
Anadolu bölgesindeki kanatlı yemi 
üretimi ise ağırlıkla yumurta yemi üre-

timinden kaynaklanmaktadır.

Türkiye Karma Yem Sanayii Cirosu

Türkiye karma yem sanayiinin cirosu 
1990’lı yılların başında 1 milyar USD 
seviyesinin biraz üzerindeyken 2018 
yılında 7.2 milyar USD seviyesine ulaş-
mıştır. 1993-2018 yılları arasında yem 
üretimleri 5.2 kat artmışken cironun 
5.7 kat arttığı görülmektedir. Özel-
likle 2002-2004 ile 2007-2014 yılları 
arasında ciroda çok hızlı bir artış göze 
çarpmaktadır. 

Karma Yem Fiyatları

Karma yem fiyatları 1734 sayılı Yem 

Türkiye karma yem sanayiinin cirosu 1990’lı yılların başında 1 milyar USD          
seviyesinin biraz üzerindeyken 2018 yılında 7.2 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. 





Kanunu ve Yem Yönetmeliği’nin 

1973 yılında yürürlüğe girmesinden 

itibaren devlet tarafından tespit edil-

mekte iken, 24 Ocak 1980 kararları 

sonrası fiyatlar serbest piyasa koşul-
larında teşekkül etmektedir.

Yem sanayii bir ara endüstri kolu-
dur. Girdilerini büyük oranda bit-

kisel üretimden alır ve ürettiğini 

hayvansal üretime verir. Bu özelli-

ği nedeniyle yem fiyatları ağırlıkla 

iki unsurdan etkilenir. Bunlardan 
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birisi hammadde fiyatları, diğeri ise 
hayvansal ürün fiyatlarıdır. Yem ham-
madde fiyatlarındaki değişime bağlı 
olarak yem fiyatları da yıllar itibariyle 
değişim göstermektedir.

Son 10 yılda etlik piliç yemi fiyatları 
%129, yumurta yemi fiyatları %144, 
süt yemi fiyatları %137, besi yemi fi-
yatları ise %120 artış göstermiştir. 
Aynı dönemde mısır, arpa ve çavdarın 
yer aldığı hububat fiyatları %105, full-
fat soya ve soya küpesi %202, buğday 
kepeği, razmol ve kırık buğdayın yer 
aldığı hububat yan ürünleri %149, ay-
çiçeği tohumu küspesi ve DDGS (da-
mıtma sanayii yan ürünleri) fiyatları 
ise %258 artış göstermiştir.

Yine son 10 yıllık dönemde rasyonlar-
da yoğun olarak kullanılan yukarıda 
sayılan yem hammaddelerin fiyat artı-
şı ortalaması %179, karma yemlerdeki 
fiyat artışı ortalaması ise %133 olarak 
tespit edilmiştir.

2018 yılında 2017 yılına göre etlik pi-
liç yemi fiyatları %30, yumurta yemi 
fiyatları %26, süt yemi fiyatları %30 ve 
besi yemi fiyatları da %26 artış göster-
miştir. Aynı dönemde hububat fiyat-
ları %12, fullfat soya ve soya küpesi 
fiyatları %53, hububat yan ürünleri fi-
yatları %23, ayçiçeği tohumu küspesi 
ve DDGS fiyatları ise %64 artış göster-
miştir. Bu verilere göre belirtilen dö-
nemde yem hammadde fiyatları %38 
artarken karma yem fiyatları ise %28 
artmıştır.

Yem hammaddesi bazında bakıldığın-

da yem fiyat artışlarının daha çok dolar 
ile satın alınan yem hammaddelerinin 
fiyatlarındaki artışlardan kaynaklandı-
ğı anlaşılmaktadır.

2018 yılında hububat rekoltelerin-
deki azalma, döviz kurundaki ve faiz 
oranlarındaki artışlar, ABD-Çin arasın-
daki ticari gerilim nedeniyle Çin’in 
Türkiye’nin ithalat pazarlarına ağırlık 
vermesi, transgenik ürünlerin onay-
lanmasındaki aksaklıklar nedeniyle 
hammadde ithalatında yaşanan sıkıntı-
lar, yem hammadde fiyatlarının artma-
sına neden olmuştur.

Yem hammadde fiyatlarının aşırı ar-
tışını önlemek adına TMO tarafından 
belli dönemlerde arpa ile mısır itha-
latı yapılarak karma yem sanayiine 
arz edilmiş ve kepeklerle küspelerde 
gümrük vergileri 10 Ağustos 2018 iti-
bariyle sıfıra indirilmiştir. Bu çabalara 
rağmen yem hammaddeleri ve karma 
yemdeki fiyat artışları istenilen seviye-
de dengelenememiştir.

Yem fiyatlarındaki artışlar 2008-2011 
arasında yem hammadde fiyatlarında-
ki artışa benzer gerçekleşmiş ancak 
2011 yılından sonra ise karma yem 
fiyat artışları yem hammadde fiyat 
artışlarının altında kalmakla beraber 
bir paralellik göze çarpmaktadır. Sek-
törde fiyat anlamında yoğun bir re-
kabetin olması, yem hammadde fiyat 
artışlarının mümkün olduğunca karma 
yem fiyatlarına daha az yansıtılmaya 
çalışıldığını ortaya koymaktadır. Özel-
likle döviz kurlarındaki aşırı artışların 
yaşandığı 2018 yılında bu durum daha 

da belirgin hale gelmiştir.

Yem fiyatlarındaki değişimin TÜFE 
(tüketici fiyat endeksi) ile kıyaslama-
sı 2008 yılı başlangıç olarak alınmak 
suretiyle aşağıdaki grafiklerde yapıl-
mıştır. Etlik piliç yemi fiyatlarındaki 
bir önceki yıla kıysala artışların 2013, 
2014 ve 2018 yılları haricinde TÜFE ile 
benzer veya altında kaldığı görülmek-
tedir. Yumurta tavuk yeminde 2014 
ve 2018 yıllarında, süt yeminde 2018 
yılında fiyat değişimlerinin TÜFE’nin 
bir miktar üzerinde seyrettiği gözlen-
mektedir.

Hayvansal üretimde karlılığın bir gös-
tergesi de hayvansal ürün fiyatının 
yem fiyatına oranlanmasıyla oluşturu-
lan paritedir. Karlı bir hayvancılık için 
süt üreticisinin 1 kg çiğ süt sattığında 
1,3 kg yem alabilmesi yani çiğ süt/yem 
paritesinin 1,3 olması beklenmekte-
dir. Türkiye’de ise gerçekleşen çiğ 
süt/yem paritesinin 2009 yılı ile 2018 
yılının belli dönemleri hariç 1,3’ün al-
tında gerçekleştiği gözlenmiştir.

Benzer bir durum kırmızı et ve yem fi-
yatı için de geçerlidir. Yani kârlı ve sür-
dürülebilir bir besicilik için besicilerin 
1 kg karkas et sattığında 23 kg yem 
alabilmesi beklenmektedir. Son yıllar-
da paritenin ideal paritenin üzerinde 
seyrettiği görülmektedir. 2019 yılında 
ise kesim fiyatlarının düşmesi ve yem 
fiyatlarının artması neticesinde parite 
ideal paritenin altına inmiştir.
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