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Dersin Yardımcıları  

Dersin Amacı Hayvan beslemede kullanılan yem maddeleri, yem hijyeni ve teknolojisi alanındaki bilimsel ve 
teorik bilgilerin aktarılması, söz konusu bu bilgilerle donatılmış Veteriner Hekimlerin yetiştirilmesi 

Dersin Öğrenme Çıktıları  Bu dersin sonunda öğrenci;  
1. Yem hijyeni ve teknolojisi alanında mevcut ve güncelleşmiş bilimsel bilgileri gerek teorik ve 

gerekse uygulamalı olarak öğrenecek. 
2. Yem maddelerini tanıyarak rasyonel hayvan beslemede kullanımlarını öğrenecektir. 
3. Yem sektöründe çalışacak olan veteriner hekimlerin yem ve yem katkı maddeleri konusunda 

gerekli bilgileri kazanması 

Dersin İçeriği Bilimsel hayvan besleme alanında yem maddelerini tanımak.   

Haftalar Teorik Konular Uygulama Konular 

1 Yemlerin tanımı ve sınıflandırılması, buğdaygil, baklagil ve 
diğer yeşil yemler 

Buğdaygil, baklagil ve diğer yeşil yemlerin tanıtımları 

2 Konserve yemler ve kurutma yöntemleri, silaj yapımı ve yapım 
teknikleri 

Kurutma yöntemlerinin incelenmesi, silaj yapımının 
ve yapım tekniklerinin gösterimi 

3 Kök yumru ve dolgu maddesince zengin yemler Kök yumru ve dolgu maddesince zengin yemlerin 
tanıtılması 

4 Buğdaygil ve baklagil tane yemlerinin besin maddelerinin 
incelenmesi hayvanlarda kullanım olanakları 

Buğdaygil ve baklagil tane yemlerinin tanıtılması  

5 Endüstri yan ürünlerinde besin maddelerinin incelenmesi elde 
ediliş yöntemleri ve hayvanlarda kullanım olanakları 

Endüstri yan ürünlerinde besin maddelerinin 
tanıtılması 

6 Endüstri yan ürünlerinin elde ediliş yöntemleri ve hayvanlarda 
kullanım olanakları 

Endüstri yan ürünlerinin tanıtılması 

7 Endüstri yan ürünlerinin elde ediliş yöntemleri ve hayvanlarda 
kullanım olanakları 

Yemlerin laboratuvarda fiziksel ve kimyasal olarak 
değerlendirilmesi, Yemde numune alma, Weende 
analiz sisteminin anlatımı ve uygulaması 

8 Hayvansal kökenli yem maddelerinin elde ediliş yöntemleri, 
besin madde komposizyonları ve hayvanlarda kullanılma 
olanakları 

Yemde numune alma, Weende analiz sisteminin 
anlatımı ve uygulaması 

9 Alternatif yem maddelerinin elde edilişleri ve besin madde 
içerikleri 

Yemde numune alma, Weende analiz sisteminin 
anlatımı ve uygulaması 

10 Yem hijyeni Hayvansal kökenli yem maddelerinin tanıtımı 

11 Yemlerde bulunan antinutrisyonel maddeler ve bunların 
giderilme yöntemleri 

Alternatif yem maddelerinin incelenmesi 

12 Yem katkı maddelerinin incelenmesi ve hayvanlarda kullanım 
koşulları  

Ppm ve ppb uygulamaları 

13 Yem maddelerinde biyoteknolojinin uygulama alanları Tüm yem maddelerinin genel tanıtımı, incelenmesi, 
yem fabrikalarında uygulamalar  

14 Mineral yemler ve yemlik yağlar ve hayvanlarda kullanım 
olanakları 

Tüm yem maddelerinin genel tanıtımı, incelenmesi, 
yem fabrikalarında uygulamalar 
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