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Merhaba; 

 

Beşinci sayımızla sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. 

 

Temmuz ayı sonlarında, ülkemiz ormanlarını etkisi altına alan 

orman yangınları kâbusu ile karşılaştık. Ciğerlerimiz Ağustos ayı 

başında da yanmaya devam etti. Bu süreçte önemli ölçüde 

ormanlık alan kaybı yaşarken mikrofauna ve mikrofloramız zarar 

gördü. Orman yangınları ile mücadele eden görevli ekiplerimize 

ve gönüllü vatandaşlarımıza cani gönülden teşekkürü borç bili-

riz. Bu felaket esnasında yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza 

rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.  

 

Covid-19 pandemisi baskısını artırmaya devam ediyor. Delta 

varyantı gölgesinde turizm sektörümüz mücadele ederken, tü-

ketim eğilimleri de sektörümüz tarafından yakından takip edili-

yor. 

 

Emrah Boran, kanatlı üretiminde en önemli bileşen olan yem ve 

yem partikül büyüklüğünün değişiminin yem tüketimine etkisini 

inceliyor. Azalan yem tüketimi ile ortaya çıkan (SMS) Yüksek 

Ölüm Sendromu’nu tüm detaylarıyla okuyabilirsiniz. 

 

Şerife Ünal, Türkiye Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Çalış-

malarını sizler için kaleme aldı. Üretim modelimiz dışa bağımlı 

gen havuzu ile sürdürülmektedir. Yerel gen kaynaklarımızın mev-

cut durumu ve çalışmalarla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.  

 

Hem uluslararası hem de yerel pazarlarda hammadde ve gıda 

fiyatları yüksek seyretmektedir. Fiyatların kendisi arz ve talebi 

etkilemeye başladığında pazarın zirvesine ulaşılmaktadır. Yüksek 

fiyatlar talebi azaltır ve boğa piyasasını durdurarak arzı arttırır; 

yüksek fiyatları yüksek fiyatları iyileştirdiği eski bir sözdür. Bu eski 

sözün sürükleyici hikayesini Yüksek Seyreden Fiyatların Çaresi, 

Yine Yüksek Fiyatların Kendisidir başlıkla yazımızda okuyabilirsi-

niz 

 

Dünya et fiyat endekslerinde artış devam ederken dünya tahıl 

stokları da 2017 yılından bu yana ilk kez açılış seviyelerinin üze-

rinde olacak. Bütün bu gelişmelere rağmen 12 aydır art arda 

tırmanan küresel gıda fiyatları haziran ayında düşüşe geçti. Fi-

yatlardaki bu düşüşün nedenlerini Küresel Gıda Fiyatları 12 Ay 

Sonra İlk Kez Düştü başlıkla yazımızda okuyabilirsiniz. 

 

Bu heyecanımızı tutkuyla paylaşan ve bu süreçte katkıda bulu-

nan sizlere ve ekibimize teşekkür etmek istiyoruz. 

 

Bu vesile ile 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Kutluyoruz. Mustafa 

Kemal Atatürkümüz ve silah arkadaşlarına teşekkürlerimizi ve 

gönül borcumuzu sunuyoruz. 

 

Keyifli okumalar dileriz.  

 

Sağlıkla kalın. 

 

Muhammet Ali Ağmaz 
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Yüksek Ölüm Sendromu   
SMS (Spiking Mortality Syndrome) 
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Burada amaç, yem partikül büyüklüğüne 
hayvanların yem tüketimine doğrudan ve 
dolaylı etkilerini gözlemlemekti. Bu nedenle 
10. gün yem partikül büyüklüğü crumble 
formdan pelet forma değiştirilmiş 11. günde 
tüm gün boyunca sürünün yem tüketimi ta-
kip edilmiştir.  
 
Broyler sürüleri randomize olarak dört grup 
halinde gruplara ayrıldı. 
 
Kontrol grubu; herhangi bir değişim yapıl-
madı 
1. Grup; 10.gün pelet yeme geçildi 
2. Grup; yemlik değişti 
3. Grup; Hem yem tipi hem de yemlik değişti 
 
10. ve 11.günlerde Yüksek Ölüm Sendromu 
yaşayan civcivler yüz üstü yatma ve dispne 
semptomları ile belirlendi. 
 
10. gün yapılan gözlemlerde, birinci, ikinci 
ve üçüncü grupta yer alan civcivler belirgin 
bir şekilde daha az yem yediler. Yem alımın 
azalması sonucu enerji kaybı nedeniyle yat-
ma eğilimi gösterdiler. 
 
SMS yaşayan civcivlerin kan plazma glukoz, 
insülin, T3, T4 ve karaciğer glikojen miktar-
ları düşüktü. 
 
Yem alımını kısıtlayan durumlar, 10. ve 11. 
günlerde SMS vakalarını tetiklemektedir. 
 
10. ve 18. günlerde SMS, broyler civcivlerde 
ölüm oranlarını % 0,5-2 düzeyinde aniden 
arttırır¹ ̄ ² ̄ ³ ̄ ⁴. Sendrom, düşük morbidite ve 
yüksek mortalite ile karakterizedir. Civcivler 
temel olarak hipoglisemik sendroma maruz 
kalırlar¹ ̄ ⁵. SMS, yemde mikotoksin varlığı, 
pankreas, barsak ve karaciğer de arenavi-

rus enfeksiyonu etkileri gibi çoklu nedenleri 
olan bir durumdur⁶. Tam karartmanın yapıl-
maması düşük melatonine neden olur ve 
sendromun oluşumuna katkı sağlayan stre-
se yol açar³. Çoğu uzman şiddetli hipoglise-
miye neden olan açlık ve stresle beraber 
arenavirus enfeksiyonunun büyük olasılıkla 
SMS vakalarının nedeni olduğunu öne sü-
rer¹. 
 
SMS, deneysel olarak oluşturulan viral en-
feksiyonlar sonrasında kısa bir süre yemsiz 
kalma ile başlayabilir. 
 

 
Emrah Boran; “SMS bulguları yemlik de-
ğişimi ve partikül değişimi dönemlerine 
denk gelir ve tüm bu faktörler yem tüketi-
minde azalmaya neden olabilir.”  

 

Kanada’nın Alberta Eyaleti’nde yem partikül 
büyüklüğünün değişiminin yem tüketimine etkisini 
araştıran bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmayı sizler 
için inceleyeceğiz.  ‘‘ 
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Semptomlar 
 
SMS vakalarında genel semptomlar, 8. Ve 
16. günler arasında beklenmedik şekilde 
ölümde ani yükselme ile karakterizedir. 
 
Ölüm 3-5 gün sürer, sonrasında normal dü-
zeylere iner. Etkilenen hayvanlar, yatar po-
zisyonda, deprese durumdadır ve torticollis 
görülebilir. 
 
Semptomlardan 2 – 6 saat sonra ölüm mey-
dana gelir. Ana klinik semptomları gösteren 
akut fazdaki hayvanlar karakteristik bir şekil-
de bodur ve bitkin kalır. 
 
The 1990 Delmarva Task Force, SMS 
semptomlarını A ve B olarak tiplendirmiştir. 

 
Tip A; 
 
8. ve 16. günler arasında günlük ölüm oranı 
% 0,5 ten fazladır. Karakteristik lezyon ve 
semptomların  bir kısmı ya da tümü 3 günü 
geçmeyen bir sürede gerçekleşir. 

 

Bulgular; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vücudun içine doğru büzülme pozisyonu, 
Titreme, 
Körlük, 
Yüksek ses çıkarma, 
Altlık yeme, 
Ataksi, 
Koma, 
Yüz üstü ölüm  
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Lezyonlar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öncelikle horozlar etkilenir. Sağ kalan horozların uni-
formitesi bozulur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karaciğerde kanama ve nekroz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timusta ve Bursa’da gerileme, 
Böbrekte ürat birikimi, 
Barsak ve sekumda turuncu renkli sıvı içerik  

 
Tıp B; 
 
8. ve 16. günler arasında günlük ölüm oranı % 
0.5 den azdır. Ölüm 3 günden fazla sürer ancak 
semptom ve lezyon görülmez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İyileşen civcivlerde enterit, rickets, gelişme geri-
liği ve airsacculit görülebilir¹. 
 
Kaynaklar: 
1. Davis et al., 1995 
2. Davis and Vasilatos-Younken, 1995 
3. Karki et al., 2008 
4. Dinev and Kanakov, 2011 
5. Kumari et al., 2016 
6. Goodwin et al., 1993 
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Türkİye’de Hayvan Gen Kaynaklarının 
Korunması Çalışmaları 

 
Koruma Çalışmalarının Gelişimi 
 
Dünyada hayvan gen kaynaklarının korunmasına ilişkin görüşler ve buna bağlı olarak da koru-
ma girişimlerinin geçmişi 1960 ‘lı yıllara uzanmaktadır. Belirtilen çalışmalar; resmi, sivil, özel 
ve gönüllü kurum ve kuruluşlar tarafından etkin bir şekilde yürütülmeye çalışılmaktadır. 
 
Türkiye’de hayvan gen kaynaklarının korunmasına ilişkin görüşlerin ortaya atılması 1980 lerin 
ikinci yarısına rastlar (Ertuğrul ve Aşkın 1988). Bu görüşlerin Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı’nın ilgili birimlerince benimsenmesi üzerine. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si Zootekni Bölümü’nün önderliğinde ülkesel koruma planı hazırlanmıştır. Bu plana bağlı ola-
rak Bakanlıkca “Hayvan Gen Kaynakları Muhafazası” projesi hazırlanarak 1994 yılında Devlet 
Planlama Teşkilatına sunulmuş ve kabul görerek 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. İlk aşamada 
kaybolma riski yüksek dört sığır ırkının korumaya alınmasıyla başlatılan çalışmalar daha sonra 
genişletilerek Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne 
(TAGEM) bağlı çeşitli Enstitü ve üretme istasyonlarında, 8 türe mensup 17 ırk veya hat koru-
ma altına alınmıştır.  

Şerife Ünal; “Dünyada hayvan gen kaynaklarının 
korunmasına ilişkin görüşler ve buna bağlı olarak 
da koruma girişimlerinin geçmişi 1960 ‘lı yıllara 
uzanmaktadır.”  
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Amaç Ex situ Canlı ex situ İn situ 

Gelecek garanti evet evet evet 

Sosyo- ekonomik deger hayır hayır evet 

Eğitim araştırma evet evet evet 

Kültürel tarihsel değer hayır az evet 

Ekolojik değer hayır az evet 

İlgili faktörler    

Irk değ,/gen uyum hayır az evet 

Irk hakkında bilgiler az az evet 

Ran.drift ola. hayır Evet(+) evet 

İn Situ Koruma 
 
İn situ koruma yönteminde hayvanlar yetiş-
tirme sürüleri halinde elde tutulmaktadır. Ko-
runması gereken veya öngörülen ırk hay-
vanlarından oluşan yeterli büyüklükte bir sü-
rü veya sürüler kendi doğal çevresinde rast-
gele çiftleştirme ile yetiştirilir. İn situ koruma 
yönteminin bir takım avantaj ve dezavantaj-
ları şu şekilde sıralanabilir. 
 
İn Situ Korumanın Avantajları 
 
a. Hayvanlar, ıslah edilmiş populasyonlarda-
ki herhangi bir aksilik halinde anında kullanı-
labilir durumdadır. 
b. Hayvanlar, hayvan yetiştirme teknikleri, 
barınak, yem, iklim ve hijyenik koşullarda 
zaman içerisinde meydana gelebilecek de-
ğişikliklere kolaylıkla ayak uydurabilirler. 
c. Hayvanların canlı olarak korunması este-
tik ve eğitsel nitelik taşır. 
d. Bazı ülkelerde koşullar ex situ korumayı 
olanaksız kılabileceği gibi, bazı türlerde de 
dondurarak saklamanın sorunları henüz ta-
mamen çözümlenememiştir. Bu gibi durum-
larda, korumanın in situ olarak yapılması 
zorunludur. 
e. Dondurulan materyal gelecekte kullanıla-
bilecek niteliklere sahip olabilir. Fakat, yüz-
yıllar boyunca sürebilecek saklama sürecin-
de, bu nitelikler unutulabilir. 
 
İn Situ Korumanın Dezavantajları 
 
a. Korumaya alınan hayvan sayısı ekonomik 
nedenlerle sınırlı tutulacağından akrabalı 
yetiştirme sorunu ortaya çıkar. Akrabalık ar-
tışı çeşitli yöntemlerle minimumda tutulabilir. 

Fakat yüzyıllar boyunca bu şekilde yetiştir-
me sırasında tesadüfi genetik kümelenmeler 
nedeniyle başlangıç populasyonunun gene-
tik kompozisyonundan çok farklı bir kompo-
zisyon ortaya çıkabilir. 
b. Doğal seleksiyon söz konusudur. 
c. Genotip x çevre interaksiyonları söz ko-
nusudur. 
d. Çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesinde er-
kek/dişi oranı 1’den küçüktür. Yani erkekle-
rin ancak bir bölümünün genetik yapıları 
sonraki generasyonlarda temsil edilebilmek-
tedir. 
e. Öldürücü bir hastalık veya doğal afet tüm 
hayvanları yok edebilir. 
f. Ex situ korumaya göre daha pahalı bir 
yöntemdir. 
 
Ex Situ Koruma 
 
Bu koruma yönteminin esası semen, yumur-
ta veya embriyoların uygun yöntemlerle 
dondurularak saklanmasıdır. 
İn situ koruma yönteminde değinilen avan-
tajlar ex situ koruma yönteminin dezavantaj-
ları, dezavantajlar ise avantajları olarak sıra-
lanabilir. 
Koruma altına alınacak tür, ırk veya bireye 
ait gen veya genlerin DNA segmentleri şek-
lindeki kan veya diğer hayvan dokularında 
dondurularak saklanması da mümkündür. 
Yine son yıllarda rakombinant DNA teknolo-
jisindeki ilerlemelere bağlı olarak genlerin 
belirlenmesi, izole edilmesi, klonlanması ve 
belirtilen bu genlerin tür içinde veya türler 
arasında aktarımı ile belirli özelliği olan bu 
genin veya genlerin sürekli olarak korunma-
sı da olanaklı hale gelmiştir. 
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İn Situ ve Ex Situ Korumanın Birlikte Uy-
gulanması 
 
Ex situ koruma metodlarının, saklanan ma-
teryalin kullanılmasına kadar geçen süreçte 
hayvan gen kaynaklarının çoğalmasına ve 
değişen koşullara ayak uyduracak şekilde 
gelişimine olanak vermemesine karşılık, İn 
situ koruma yöntemleri ırkların düzenli bir 
şekilde değerlendirilmesine, idare edilmesi-
ne ve değişen agro ekonomik koşullarda 
kullanılmalarına olanak tanımaktadır. Bu ne-
denle, her iki yöntemin birbirlerini tamamla-
yıcı niteliklerinin olduğu ve birlikte uygulan-
masının daha etkin ve yararlı olacağı bilin-
melidir. 
Özellikle in situ korumanın uygulandığı du-
rumlarda yapay tohumlamadan yararlanıl-
ması, bu yöntemde çok daha fazla sayıda 
erkeğin kullanımını mümkün hale getirmek-
tedir. Böylece efektif populasyon büyüklüğü 
artırılarak akrabalı yetiştirme ve tesadüfi 
gen kayıpları kabul edilebilir düzeylerde tu-
tulabilmektedir. 
Bu uygulama ayrıca, ova ve embriyoları top-
lama ve dondurarak saklama gibi ex situ 
yöntemlerin yeterince veya hiç uygulanama-
dığı domuz ve kanatlılarda oldukça etkilidir. 
Gerek yetiştirme sürüleri halinde, gerek 
dondurarak saklamanın daha önce sırala-
nan dezavantajlarının elimine edilebilmesi 
için, hayvan gen kaynaklarının korunmasın-
da her iki saklama yönteminin birlikte düşü-
nülmesi ve uygulanması tercih edilmelidir. 
Hayvansal gen kaynaklarının korunması ile 
ilgili tüm sorumluluğun Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’na ait olduğunu düşünmek büyük öl-
çüde kolaycılık olarak nitelendirilebilir. Nite-
kim, dünyada yok olma tehlikesi altındaki 
bazı genotipler; ulusal parklarda, hayvanat 
bahçelerinde, müzelerde, cezaevlerinde, 

ruh hastalıkları hastanelerinde veya huzur 
evlerinde korunmakta tüm koruma çalışma-
larına sivil toplum örgütlerince önemli katkı-
lar sağlanmaktadır. Bu bağlamda; Üniversi-
teler, çevre ve orman, kültür ve turizm, ada-
let ve sağlık bakanlıkları ile birlikte il özel 
idareleri ve belediyeler kendi bünyelerinde 
mali girdileri yüksek olmayan koruma proje-
leri geliştirebilirler. Bu şekilde ulusal parklar-
da ekosistemler, müzelerde tarihsel ve kül-
türel değerler korunduğu gibi, cezaevlerin-
de, ruh hastalıkları hastanelerinde ve huzur 
evlerinde rehabilitasyon amaçlı koruma sağ-
lanmış olacaktır. 
 
Kısaca özetlemek gerekirse; 
 
– Türkiye hayvan gen kaynaklarının mevcut 
durumunun belirlenmesine de hizmet ede-
cek envanter çalışması gerçekleştirilmelidir. 
– Bu çalışmaya dayalı olarak korumaya alı-
nacak genotipler belirlenmelidir. 
– Şu anda yürütülmekte olan ex situ İn vivo 
koruma yanında, ex situ ve yetiştirici elinde 
(İn situ) koruma yöntemleri devreye sokul-
malıdır. 
– Koruma çalışmalarına özel ve yeterli dü-
zeyde bütçe ayrılmalıdır. 
– Uluslararası kuruluşların fonlarından des-
tek sağlanmalıdır. 
– Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TAGEM 
dışındaki uygun kuruluşlarının koruma prog-
ramına katılımı sağlanmalıdır. Çeşitli bakan-
lıklar, kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin 
koruma programlarına katılımı sağlanmalı-
dır. 
– TAGEM bünyesinde Hayvansal Gen Kay-
naklarının Korunması ile ilgili bir birim oluş-
turulmalı, bu birimin ve burada görevlendiri-
lecek elemanların alt yapılarının geliştirilme-
si sağlanmalıdır. 



[ 
 

[  

YÜKSEK SEYREDEN FİYATLARIN 
ÇARESİ, YİNE YÜKSEK FİYATLARIN 
KENDİSİDİR 

2020 Ağustos ve 2021 Mayıs ayları arasında yaşananlar gibi 
hızla yükselen fiyatlar, fiyat rallisini ateşleyecek bir katalizörü 
ve ardından en yüksek fiyata ulaşılana kadar kendi kendini 

besleyen boğa piyasası dinamiklerini içermektedir. Sonuç ola-
rak, yüksek fiyatların çaresi, yüksek fiyatların kendisidir.  

11 │ Turkish Poultry Net 
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2020 yılının sonbahar aylarından 2021 yılı-
nın ilkbahar aylarına kadar, tahıl da dahil 
olmak üzere her türden emtia fiyatları olağa-
nüstü yükseldi. Örneğin mısır fiytaları iki ka-
tına çıktı. Diğer birçok emtia, özellikle keres-
te fiyatı da dahil olmak üzere ikiye veya üç 
katına çıktı. Mayıs ayında piyasaların ateşi 
yükseldi. Şu anda fiyatlar, hâlâ yüksek sey-
retmekle birlikte, çok çeşitli emtialar için de 
ılımlı hâle geldi. 
 
Dünya ekonomisinin 2021’de Covid-19’un 
en kötü etkilerinden kurtulacağının farkına 
varılması adeta katalizör görevi gördü. Dur-
gunluk, hızla düşen ve hızla toparlanan “V” 
şeklinde olacaktı. Spesifik olarak, tahıl söz 
konusu olduğunda, Çin’den gelen tahıl tale-
binin artması ek bir katalizördü. Boğa piya-
sası başladığında, satıcılar daha yüksek fi-
yat beklentileri ile satmak konusunda istek-
siz hale gelir , alıcılar ise daha yüksek fiyat-
lardan kaçınmayı umarak satın almak için 
çok heveslidir. Boğa piyasası, bu dinamik-
lerle kendi yukarı yönlü momentumunu bes-
leyerek yukarı doğru ilerler. 
 

Yüksek fiyatların yüksek fiyatları 
iyileştirdiği çok eski bir sözdür. 
 
Fiyatların kendisi arz ve talebi etkilemeye 
başladığında pazarın zirvesine ulaşılır. Yük-
sek fiyatlar talebi azaltır ve boğa piyasasını 
durdurarak arzı artırır; yüksek fiyatların yük-
sek fiyatları iyileştirdiği eski bir sözdür. 
 
Fiyatlar tepe noktasına bir kez ulaştığında, 
alıcılar satın alma konusunda daha az endi-
şeli hale gelir; çünkü gelecekte daha iyi bir 
fiyat beklerler. Satıcılar ise, yüskek seyre-
den fiyatlar gerilemeden önce satmak için 
endişelidir. Şu anda tahılda yaşanan durum 
tam olarak böyle açıklanabilir. Kuraklık etkisi 
dışında fiyatlar düşme eğilimindedir. 
 
Covid-19 pandemisi ekonomik aktiviteye 
hâlâ karanlık bir gölge düşürse de, ekono-
mik genişlemenin hız kazandığı görülüyor. 
Dünya ekonomik büyümesinin, birkaç ay 
önceki sadece % 4’lük tahminlere kıyasla, 
bu yıl % 5,6 olacağı tahmin ediliyor. Dünya 
kanatlı endüstrisi için de beklentiler daha 
olumlu görünüyor. 
 
Hâlâ yanlış gidebilecek birçok risk bulun-

maktadır. Covid-19 pandemisinin yeni var-
yasyonları, dünya nüfusunun çoğunluğunu 
aşılamayı zorlaştırabilir; tahıl fiyatları halen 
yüksek ve daha da yükselme eğilimine gire-
bilir. Ayrıca Asya ve Avrupa’da son zaman-
larda ortaya çıkan kuş gribi salgını önümüz-
deki sonbaharda daha büyük bir etkiyle geri 
dönebilir. 
 

Dünya ekonomik büyüme oranı 
2022 ve 2023 yıllarında daha ılımlı 
olacaktır. 
 
Tüm bu zorluklara rağmen, daha fazla insan 
aşılandıkça pandeminin dünya ekonomisi 
üzerindeki durgunluk etkileri azalacaktır. 
Günümüzde, ekonomik durgunluğun, dün-
yanın durgunluktan girdiği kadar hızlı çıkma-
sıyla birlikte klasik “V” şeklinde durgunluk 
olduğu görülüyor. Dünya ekonomik büyüme 
oranı 2022 ve 2023 yıllarında daha ılımlı 
olacaktır. 

Dünya Ekonomik Büyüme Oranı % Dünya Ban-
kası, Real GDP  
 
Et dünya nüfusunun çoğu için bir lüks oldu-
ğundan, ekonomik durgunluk dönemlerinde 
hayvansal protein talebi normalde azalır. 
Son yaşadığımız ekonomik durgunlukta, 
protein talebi üzerindeki olumsuz etkiler, bir-
çok hükümetin tüketici gelirini desteklemek 
için verdiği yoğun çabalarla hafifletildi. So-
nuç olarak, et durgunluğu beklenenden da-
ha hafif oldu ve çoğu ülkede talep güçlen-
mektedir. 
 
Kanatlı hayvan endüstrisi bu krizi atlatmak 
için iyi bir konumdaydı. Ekonomik durgun-
lukta esnasında talepte daha pahalı etler-
den kümes hayvanlarına doğru bir kayma 
vardı. Mevcut ekonomik genişlemede, reka-
bet eden etlerin yüksek fiyatları, tavuk fiyatı-
nın yükselmesine yardımcı oldu. 
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Mısır 
 
Mısır fiyatları, özellikle Çin’e yapılan yüksek 
ihracat ve hem Kuzey hem de Güney Ameri-
ka’daki olası kuraklık endişeleri nedeniyle 
2020 yılının Ağustos ayı ile 2021 yılının Ma-
yıs ayı arasında olağanüstü yükseldi. Tahmini 
bitiş envanteri, her yeni raporla birlikte düştü 
ve bu, tahıl kullanıcıları için her zaman kötüye 
işaret oldu. Geçen hasat yılı olan 2019-2020 
döneminde, ABD’de 1,9 milyar kilelik bir en-
vanterle sona erdi. Bu hasat yılı olan 2020-
2021döneminde ise biten envanterin 1,1 mil-
yar kileye düşmesi bekleniyor. Dünya kapa-
nış stokları da düşmeye devam ediyor. 

Chicago’da, Temmuz mısır vadeli işlemlerinin fiyatı 2020 Ağustos ayındaki 3.50$’dan 2021 Mayıs ayın-
da %100’lük bir artışla 7.00$’ın üzerine çıktı. Daha da yükselmesi için, kuraklık artış haberleri fiyatları 
destekleyecek. Ne yazık ki Brezilya’da da kuraklık görünüyor ve Midwest te (Mississippi’nin batısında) 
kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya görünüyor. Sonuç olarak, mısır için ödenen fiyat, bu hasat yılında or-
talama olarak geçen hasat yılına göre en az kile başına bir dolar daha fazla olacak. Kuraklık olmasa 
bile, önümüzdeki hasat yılında (Eylül 2021 – Ağustos 2022) fiyatlar kile başına ortalama bir dolardan 
fazla artacaktır. 

Soya Fasulyesi 

2021 hasat yılında soya küspesinin ortalama fiyatı, geçen hasat yılına göre en az 100 $ da-
ha yüksek olacaktır. 

Soya fasulyesi fiyatları, kuraklık riskine karşı mısırdan daha fazla savunmasızdır. ABD’deki stokların mini-
mum seviyelere düşmesi bekleniyor. Bir kümes hayvanı şirketi, bu yılın sonlarında kıtlık korkusuyla Bre-
zilya’dan soya fasulyesi ithal etmeye başladı. Bu hasat yılında soya küspesinin ortalama fiyatı, geçen ha-
sat yılına göre en az 100 $ daha yüksek olacaktır. Mısırda olduğu gibi, nedenin büyük bir kısmı, Afrika 
Domuz Ateşi’nden sonra dönen artan domuz popülasyonunu beslemek için Çin’e yapılan ihracatın çok 
daha yüksek olmasıdır. Soya fasulyesi yağı fiyatındaki mevcut güç, soya fasulyesi küspesindeki artışın 
azaltılmasına yardımcı olmaktadır. 

ABD’nin dünya soya üretimine mısır kadar hakim olmadığını hatırlamak önemlidir. Brezilya ve Arjantin, 
dünya soya fasulyesi arzı üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir. Mevcut Güney Amerika hasadı iyi gö-
rünmektedir ancak mükemmel değil. Güney Amerika’dan yapılan ihracatın bu hasat yılında beklenenden 
biraz daha az olması muhtemeldir. 
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Mısır için ödenen fiyat, bu hasat 
yılında ortalama olarak geçen ha-
sat yılına göre en az kile başına bir 
dolar daha fazla olacak. 
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Amerika Kanatlı Endüstrisi 
 
Tuhaflıklarla geçen 2020′ yılından sonra 
2021 yılının daha “normal” bir yıl olması 
beklense de normalden başka bir şey olma-
dı. 
 
Yıl sandviç savaşlarıyla başladı ve ardından 
yıkıcı bir buz fırtınası, işgücü kıtlığı, buhar 
toplayan bir ekonomi, çok yüksek tahıl fiyat-
ları, inanılmaz pahalı kereste ve hatta siber 
saldırı geldi ve bunların hepsi hem talepte 
güçlü bir artışa hem de sınırlı bir artışa kat-
kıda bulundu. 
 
2021 yılı, sandviç savaşlarının ısınmasıyla 
başladı. McDonalds başta olmak üzere bir-
çok fast-food oyuncusu, rekabetçi bir şekil-
de beyaz etli tavuklu sandviç sunma eylemi-
ne girişti. Bu ani talep artışı karşısında, 
2021Ş yılı şubat ayında etkisi aylarca süren 
yıkıcı bir buz fırtınası yaşandı. Cömert işsiz-
lik yardımları da dahil olmak üzere çok sayı-
da faktörün neden olduğu işgücü sıkıntısı, 
tesislerin tam kapasite ile çalışamaması an-

lamına geliyordu. Ayrıca tahıl ve kerestede 
yavaşlayan arz nedeniyle, ceza gibi yüksek 
derecede tahıl fiyatları, kereste ve diğer in-
şaat malzemeleri için rekor seviyede yüksek 
fiyatlar görüldü. Kereste, çelik ve betonun 
fiyatlarının yüksek olması, yeni bir işleme 
tesisi kurma kararını çok daha zor hale ge-
tirdi. 
 
2021 yılının başlangıcındaki anormal olayla-
rın bir sonucu olarak, tavuğun her parçası-
nın fiyatları yükseldi. Fiyatlar muhtemelen 
önümüzdeki aylarda da yüksek seyredecek-
tir. 
 
2020 yılında Çin, pazarını ABD tavuğuna 
açtı ve Çin, Meksika’dan sonra ABD tavuğu 
için ikinci büyük pazar haline geldi. Pazar, 
sadece pound başına 2 $ değerinde olabi-
len pençeler için değil, aynı zamanda büyük 
miktarlarda bacak çeyrekleri için de geçerli 
oldu. Son birkaç ayda Çin’e yapılan bacak 
ihracatı fiyatların artmasıyla yavaşlasa da, 
tüm yıl için ihracatın en azından 2020 yılı 
rakamlarına benzer olması beklenebilir. 

USDA (Haziran WASDE), tavuk 
üretiminin bu yıl sadece % 0.7 
daha yüksek olmasını bekliyor. 
Grafikten de görülebileceği gibi, 
tavuk üretimi ilk çeyrekte daha 
düşük, ikinci çeyrekte daha 
yüksek oldu ve 2021 yılı için 
her çeyrekte sadece biraz daha 
yüksek olacağı tahmin ediliyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son zamanlarda, 2021 yılı ve 
2020 yılı civciv girişleri arasın-
daki karşılaştırma, 2020 yılında 
geçici bir düşüş olduğunu gös-
terdi.  
 
Bu rakamlar göz ardı edilmeli-
dir. İşleme tarihini göstermek 
için 7 hafta ileriye alınan civciv 
girişlerinin grafiği, şu anda üre-
timin bir önceki yıla göre pan-
demiden etkilenen rakamlardan 
geçici olarak çok daha yüksek 
olduğunu gösteriyor. Temmuz 
ayında iki yıldaki üretim tekrar 
bir araya gelecek ve bir önceki 
yıla göre önemli bir artışın ol-
madığı ortaya çıkacak.  
 
 
 
 
 

2007 yılında ve 2013 yılındaki 
büyük durgunluğa bağlı düşü-
şün ardından ABD’de kişi başı-
na düşen kırmızı et ve kümes 
hayvanı tüketimi, 2019 yılına 
kadar her yıl istikrarlı bir şekilde 
artmıştır.  
 
2020 yılında, sığır eti ve domuz 
eti düşmeye başlarken, tavuk 
tüketimi aynı seviyeye geldi. Bu 
trend 2021 yılında da devam 
edecek. Sonuç olarak, kişi ba-
şına toplam et tüketimi düş-
mektedir. Tüketimin düşmesi ve 
talebin artmasıyla birlikte, tüm 
etler için fiyatların yüksek olma-
sı şaşırtıcı olmayacaktır. Sığır 
eti ve domuz eti için fiyatların 
yüksek olması, tavuk eti fiyatla-
rının da yüksek kalacağını ga-
ranti etmektedir.  
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ABD Üç Aylık Broiler Üretimi USDA – 
Milyon Pound  

Haftalık Civciv Girişleri – Milyon Adet 
2021 – 2020 – 7 Hafta İleri  

ABD Kişi Başına Kırmızı Et ve Kanatlı 
Hayvan Tüketimi USDA – libre  



Kemiksiz Göğüs Eti 
 
Kemiksiz göğüs etinin fiyatı 2020 yılında bir hız 
trenindeydi. Fiyatlar süpermarket stoklama aşa-
masında yükseldi, yemek hizmetindeki düşüş 
nedeniyle düştü, bazı tesisler kapandığında yük-
seldi ve sonra tesisler yeniden açıldığında düştü. 
2020 yılı sonunda göğüs eti fiyatları en düşük 
fiyatına geriledi. 2021 yılında, kısmen yeni fast 
food tavuklu sandviçler ve daha fazla yemek ser-
visi satış noktasının açılması sayesinde göğüs eti 
her ay istikrarlı bir şekilde arttı. 
 
Fiyatlar Mayıs ayında zirve yapmış olabilir, ancak 
yılın geri kalanında da yüksek kalması muhte-
meldir.  
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Çeyrek Bacaklar 
 
Bacak çeyrek fiyatları büyük ölçüde ihracat paza-
rına bağlıdır. Çin’e yapılan ihracat son birkaç ay-
da düştü, ancak diğer ülkeler buradaki açığı ka-
pattı. Toplam ihracatın bu yıl geçen yıla göre da-
ha yüksek olması muhtemeldir. Dünya olası gö-
rünen Covid-19 pandemisinin üstesinden gelirse, 
ihracat görünümü daha da iyi olacaktır. Güçlü 
ihracatın yanı sıra, butlara ve özellikle kemiksiz 
butlara yönelik artan iç talep, but fiyatlarına yeni 
bir destek sağlayacaktır. 
 
Kuzeydoğu fiyatlarının yılın geri kalanında 40 
sentin üzerinde kalmaya devam etmesi olasıdır.  

Kanatlar 
 
Geçen yıl yemek servisi talebinin çöküşü hiçbir 
pazarda kanat pazarını etkilediği kadar derin etki-
lemedi. Aniden artan işsizlik, düşen ücretler, spor 
müsabakalarının iptal edilmesi, restoran ve barla-
rın kapatılması kanat fiyatlarına büyük ama geçi-
ci bir darbe oldu. Kanat fiyatları hemen geri to-
parladı ve 2020 yılının geri kalanında ve şimdiye 
kadar tüm 2021 yılı boyunca yükselmeye devam 
etti. Artan fiyatların bir nedeni, büyük tavuk kemi-
ği çıkarma üretiminin düşmesi nedeniyle arzın 
azalmasıydı. Yemek servisinin yeniden açılma-
sıyla birlikte kanatlar, toptan pound başına 3 do-
ların üzerine çıktı (Kuzeydoğu Fiyatı). 
 
Kanat fiyatları zirve yapmış olsa da, yılın geri ka-
lanında yüksek kalması muhtemel görünüyor.  

Amerika’da tavuk üretimi kanat, but ve göğüs eti 
fiyatlarının yüksek olması nedeniyle oldukça 
kârlıdır. Rakip etlerin yüksek fiyatları nedeniyle 
baharın sonlarında mevsimsel bir zirveden sonra 
normalde olacağı gibi fiyatlar bu yıl düşmek yeri-
ne yüksek kalmaya devam edecek. Yüksek tahıl 
fiyatlarına rağmen sektörün yıl boyunca yüksek 
oranda kârlılığını sürdüreceği görülüyor.  

Kemiksiz Göğüs 2020-2021 USDA – 
Kuzeydoğu Fiyatı – Cents/lb  

Bacak Çeyrek Fiyatı – 202-2021 USDA – 
Kuzeydoğu Fiyatı – Cents/lb  

Tüm Kanat Fiyatları – 2020-2021 USDA – 
Kuzeydoğu Fiyatı – Cents/lb  

Haziran 2021  

Ekim 2021  
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Dünya Kanatlı Pazarı Büyüme Oranı 
 
Dünya tavuk üretimi 2020 yılında Covid-19 pan-
demisi nedeniyle sadece % 1 arttı. Üretim talep-
teki toparlanmanın gerisinde kaldığı için 2021 
yılında büyüme USDA’ya göre % 1,5 düzeyinde 
olacak. Büyümenin 2022 yılında % 2 düzeyinde 
artması bekleniyor. 
 
2021 yılında büyüme USDA’ya göre % 1,5 düze-
yinde olacak.  Dünya Kanatlı Pazarı Büyüme Oranı %  

Kaynak: Aviagen 
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ÇİNKO 
 
Organik ve inorganik çinko kaynaklarının biyoyararlanımını değerlendirmek için 
etlik piliçlerlde araştırmalar yapılmıştır. Araştırma sonuçların, etlik piliçlerde or-
ganik çinko kaynaklarının inorganik form olan çinko sülfata kıyasla sürekli ola-
rak artan biyoyararlanımlara sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, etlik 
piliçler tarafından organik kaynaklardan gelen çinkonun daha fazla emildiğini ve 
kullanıldığını ve dolayısıyla dışkıyla çinko atılımının azalacağını göstermekte-
dir. 
 
Tavuk rasyonlarında çinko eksikliğinin etkilerini değerlendiren araştırmalar, ras-
yondan çinkonun tamamen çıkarıldığında büyüme performansı ve kemik gücü-
nün olumsuz etkilendiğini göstermiştir. Civciv rasyonlarında çinko içeren for-
mülden çinkonun çıkarılması, her zaman bu olumsuz yanıtı ortaya çıkarmamış-
tır. Bu sonuç, çinkonun tavuğun yumurtlamaya başladığı günden itibaren ras-
yona eklenmesi gerektiğini göstermektedir. Çinko ancak ilerleyen zamanlarda  
çıkarılabilir. 



FAO, “Haziran ayındaki düşüş, genel olarak 
yüksek et ve şeker fiyatlarını fazlasıyla den-
geleyen bitkisel yağlar, tahıllar ve süt ürün-
leri fiyatlarındaki düşüşleri yansıttı.”  
 
Birleşmiş Milletler ‘in yayınladığı rapora gö-
re, küresel gıda emtia fiyatları 12 ay içinde 
ilk kez Haziran ayında düştü. 
FAO Gıda Fiyat Endeksi, Haziran 2021’de 

Mayıs ayına göre % 2,5 düşüşle 124,6 puan 
olarak gerçekleşti, ancak endeks yine de 
geçen yılın aynı dönemindeki seviyesinden 
% 33,9 daha yüksek. Haziran ayındaki bu 
gerileme, art arda on iki aylık yükselişin ar-
dından Endeksteki ilk düşüş oldu. 

KÜRESEL GIDA FİYATLARI 12 AY SONRA 
İLK KEZ DÜŞTÜ 

12 aydır art arda tırmanan küresel gıda fiyatları, 
haziran ayında düşüşe geçti.  
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FAO Gıda Fiyat Endeksi, 
dünya çapında en çok ticare-
ti yapılan gıda ürünlerinin 
uluslararası fiyatlarındaki de-
ğişiklikleri takip ediyor. Hazi-
ran ayındaki gerileme, genel 
olarak daha yüksek et ve şe-
ker fiyatlarını fazlasıyla den-
geleyen bitkisel yağlar, tahıl-
lar ve daha az olsa da süt 
ürünleri fiyatlarındaki düşüş-
leri yansıttı.  
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Dünya tahıl stoklarının 2017/18’den bu 
yana ilk kez artması bekleniyor 
 
FAO Tahıl Fiyat Endeksi, Mayıs ayına göre 
% 2,6 düşerek daha ılımlı bir görüntü sergi-
lese de Haziran 2020’deki değerinden % 
33,8 daha yüksek kaldı. 
 
FAO, tahıl üretim tahminini 2,817 milyar ton 
seviyesine düşürmesine rağmen, 2021 yılın-
da küresel tahıl mahsulü üretiminin rekor 
seviyeye ulaşmasını bekliyor. FAO, Brezilya 
mısır mahsulü tahmininde aşağı yönlü kes-
kin bir düzeltme yaptı. Ayrıca, Yakın Do-
ğu’daki kurak koşulların küresel buğday üre-
tim beklentilerini düşürdüğünü ve geçen yıla 
göre %1.2 artışla 784,7 milyon ton olan buğ-
day mahsulü tahmininde 1 milyon tonluk bir 
kayba yol açacağını söylüyor. 
 
2021/22’de dünya tahıl kullanımı önceki aya 
göre 15 milyon ton azalarak 2.810 milyon 
tona geriledi, ancak bu rakam yine de 
2020/21’den % 1.5 daha yüksek. Aşağı yön-
lü gidişat, büyük ölçüde Çin’de mısırın hay-
van yemi için önceden tahmin edilenden da-
ha az kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 
 
Dünya tahıl stokları 2017 yılından beri ilk 
kez açılış seviyelerinin üzerinde olacak 
 
Dünya tahıl stoklarının 2021/22 dönemi so-
nunda, geçen yılki nispeten dar seviyeden 
yüzde 2,4 artarak 836 milyon tona keskin bir 
yukarı revizyonun ardından 2017/18’den bu 
yana ilk kez açılış seviyelerinin üzerine çık-
ması bekleniyor. Çin’de öngörülen yüksek 
mısır stokları, dünya tahıl stoklarında bu ay-
ki yukarı yönlü revizyonun büyük kısmını 
oluşturuyor. 
 
Uluslararası mısır fiyatları, beklenenden da-
ha yüksek verimin bir sonucu olarak son ha-
satlardan sağlanan arzın artması nedeniyle 
Arjantin’de düşen fiyatların öncülüğünde 
yüzde 5,0 düştü. Uluslararası buğday fiyat-
ları, Kuzey Amerika’daki mahsulleri etkile-
yen kuraklıktan kaynaklanan yukarı yönlü 
baskıya rağmen birçok önemli üreticinin ar-
tan üretim beklentileriyle desteklenen olum-
lu bir küresel görünüm ile Haziran ayında 
yüzde 0,8 oranında az bir düşüş gösterdi. 
 
FAO’nun 2021/22’de dünya hububat ticareti-
ne ilişkin en son tahmini, Haziran ayından 

bu yana biraz yükseldi ve, Çin’den muhte-
mel geniş ölçekli mısır alımlar nedeniyle kü-
resel mısır ticaretini rekor seviyelere taşıya-
rak şu anda 472 milyon tonluk rekor seviye-
ye ulaştı. 
 
Dünya Et Fiyat Endekslerinde artış de-
vam ediyor 
 
FAO Et Fiyat Endeksi de Haziran ayına gö-
re aylık yüzde 2,1 artarak art arda dokuzun-
cu ayda yükseldi ve endeksi geçen yılın ilgili 
ayındaki değerinin yüzde 15,6 üzerine çıkar-
dı. Ancak endeks yine de Ağustos 2014’te 
ulaştığı zirvenin yüzde 8,0 altında kaldı. 
 

FAO/OECD Emtia Fiyatı Süper Dön-
güsü beklemiyor 
 
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 
nüfus artışından kaynaklanan artan talebi 
karşılamak için üretim arttıkça, önümüzdeki 
on yılda çoğu tarım emtia fiyatlarının reel 
olarak bir miktar düşeceğini söyledi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAO Baş Ekonomisti Maximo Torero; 
“Kaynaklar bize emtia fiyatlarının süper dön-
güsüne geçeceğimizi söylemiyor.”  
 
2021-2030 yılları arasındaki tahminleri içe-
ren ortak rapor sunuldu. Raporda, Çin’in 
özellikle et, balık ve yemlik tahıllar için küre-
sel tarım pazarları için büyük bir talep oluş-
turarak itici güç olmaya devam edeceğini 
belirtiliyor. Ancak ülkenin nüfus ve talep artı-
şının geçtiğimiz on yıla göre daha düşük bir 
hızda olması bekleniyor. 
 
Kaynak: FAO 
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FİTAZ 
 
Fitat, hayvan rasyonlarında besin mevcudiyetini azaltan birçok yaygın yem içe-
riğinde bulunan bir bileşiktir. Fitatın beslenmeye karşı başlıca olumsuz etkisi, 
fitat fosforunu domuz ve kümes hayvanları gibi geviş getirmeyen hayvanlar ta-
rafından sindirim ve emilim için kullanılamaz hale getirmesidir. Fitatın ayrıca 
sindirim enzimleri, eser mineraller, kalsiyum, protein ve amino asitler ve kar-
bonhidratlar üzerinde olumsuz etkileri vardır. 
 
Fitaz, fitatı parçalayan bir enzimdir. Fitaz hayvanlar tarafından sınırlı miktarlar-
da üretilir ancak ticari olarak temin edilebilir. Domuz veya kümes hayvanlarının 
diyetlerine eklendiğinde, fosfor ve kalsiyum seviyeleri diyetin yaklaşık yüzde 
0,10'u kadar azaltılabilir. 
 
Ticari olarak, fitazın birincil kullanımı, fosfor miktarını artırarak yemlere eklenen 
inorganik fosfor miktarını azaltmaktır. Fitazın protein, amino asit ve karbonhid-
rat mevcudiyetini arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca fitaz, domuz ve kanatlılardan 
atılan protein, amino asit ve mineral miktarını azaltarak çevre üzerinde olumlu 
etkiler oluşturur.  




