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Merhaba; 

Yirmi birinci sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını 

yaşıyoruz. 

Veteriner Tavukçuluk Derneği Sempozyumu Sayın Prof. Dr. Erol 

Şengör'ün anısına Ankara’da düzenlendi. Sektör paydaşlarının 

bir araya geldiği sempozyumda, Prof. Dr. Erol Şengör’ün sektörü-

müze yapmış olduğu katkılar paylaşıldı. Bu vesile ile bir kez daha 

Ailesi, sevenleri ve sektörümüze baş sağlığı diliyoruz.  

Kasım Ayı Kanatlı Sektörü güncel gelişmelerini sizler için derledik. 

Ukrayna Limanları’ndan tahıl sevkiyatını amaçlayan Tahıl Korido-

ru Anlaşması’nın devamı ile ay içinde 879 USD buğdayın tonu 

767 USD seviyelerine geriledi. 

Rus-Ukrayna savaşını, Rusya’nın Batılı ülkelerle olan siyasi müca-

delesini içermektedir. Bu anlaşmazlığa bağlı olarak, Rusya, ka-

natlı yetiştiricilerinden ithal aşılardan uzak durmalarını öneriyor. 

Bu önemli pazarın ülkemiz aşı ihracatına katkısı nasıl olur? Detay-

ları yazımızda sizler için değerlendirdik. 

Gıda arzındaki belirsizliklerle ortaya çıkan hayvansal üretimdeki 

zorluklar, alternatif gıda arayışlarını güçlendiriyor. FDA, laboratu-

varda üretilen tavuk etinin gıda olarak kullanılmasına onay verdi. 

Haberin detaylarını yazımızda okuyabilirsiniz. 

Gıda güvenliği, güvenilir gıdanın tüketicilere ulaşması açısından 

önem taşımaktadır. Güncel bir çalışma ile bağırsak sağlığının 

korunması ve güçlendirilmesi ile, gıda zehirlenmesine neden 

olan bakterilerin yayılımını azalttığını göstermektedir. Çalışmayı 

sizler için kaleme aldık. 

Hayvan refahı için önem taşıyan kafessiz üretim sistemleri, küresel 

şirketler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı. Bu ko-

nudaki gelişmeleri bu sayımızda okuyabilirsiniz. 

Gelecek, gıda için endişeli bir süreci de beraberinde getiriyor. 

Tavuğun geleceğini ve 2050 yılı sonrası kümes hayvanlarının du-

rumunu inceleyen detaylı araştırma yazımızı okuyabilirsiniz. 

Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, bu süreçte 

katkıda bulunan, sizlere ve ekibimize teşekkür etmek istiyoruz. 

Artan ilginiz karşısında daha iyi bir içerik hazırlamanın heyecanını 

yaşıyoruz. 

“Turkish Poultry; bilgiye en sade haliyle ulaşabilmeniz için; gün-

cel, güvenilir.”  

Keyifli okumalar dileriz.  

Sağlıkla kalın. 

 

Uğraş Kaynarca 
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ABD, İLK KEZ ERKEK CİVCİVLERİ  
ET KAYNAĞI OLARAK KULLANMAYA BAŞLADI 

‘‘ Hollanda menşeili Kipster firması, yumurtacı tavukların kardeşleri-

nin büyüyerek alternatif bir et kaynağı haline gelmesine izin vererek er-
kek civcivlerin itlafına son vermeye karar verdi.  

ABD’de yumurta endüstrisinde yılda yaklaşık 
300 milyon erkek civciv itlaf edilmekte-
dir. Ancak Hollandalı bir şirket olan ve ABD 
yumurta pazarına yeni giren Kipster, bunun 
yerine alternatif bir et kaynağı olarak bu ta-
vuklar için bir yöntem buldu. 
 
Önümüzdeki haftalarda ilk Kipster horozları 
15 haftalık olacak. Bu Amerikan horozları 
daha sonra insan tüketimi için et ürünlerine 
dönüştürülecek. 
 
 
 
 

Sandra Vijn, “Artık sorumluluk alıyoruz .  
Horozları yaşattık. İnsanlar tavuk yemeyi ter-
cih ediyorsa, tavuklarımızın horoz kardeşleri 
neden olmasın? Sonuç olarak, et için daha 
az piliç gerekecek.” 
 

Kullanılmamış Bir Protein Kaynağı 
 
Kipster’a göre, yumurta üreticilerinden gelen 
horozlar ve itlaf edilen tavuklar, kullanılma-
yan bir et kaynağıdır. Yumurtacı tavuklar, 
yumurtlama periyodunun bitiminden yaklaşık 
90 hafta sonra et kaynağı haline gelir. Şirket, 
yarım kilo horoz ve tavuk etinin yarım kilo 
broyler etinin yerini alabileceğini de ekliyor. 
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Nancy Roulston, “Kipster’ın yumurta üretimi-
ne refah merkezli yaklaşımı, işletmelerin şef-
katle inovasyonu bir araya getirmesi duru-
munda acı çekmenin gereksiz olduğunu 
gösteriyor.”  
 
ASPCA kurumsal politika ve hayvan bilimi 
kıdemli direktörü Nancy Roulston: “Kipster’ın 
yumurta üretimine refah merkezli yaklaşımı, 
işletmelerin şefkatle inovasyonu bir araya 
getirmesi durumunda acı çekmenin kaçınıl-
maz olmadığını gösteriyor. ASPCA, gıda şir-
ketlerinin tedarik zincirlerinde hayvan refahı-
nı iyileştirmek için Kipster’ın sunduğu inanıl-
maz fırsatı fark etmelerini umuyor.”  
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Hillary Dalton, “Kipster’in erkek civicivlerin 
imhasının ortadan kaldırılma çabasından 
memnuniyet duyuyoruz.” 
 
Compassion in World Farming’in kıdemli 
araştırma müdürü Dr Hillary Dalton, erkek 
civcivlerin itlaf edilmesinin “Milyonlarca is-
tenmeyen erkek civciv yumurtasını kuluçka-
ya yatırmak kaynak israfı” anlamına geldiğini 
söylüyor ve Kipster’ın “ortadan kaldırmaya 
yönelik öncü çabalarından” memnun olduğu-
nu ekliyor. “Bu aynı zamanda ABD için çev-
resel bir sorun” diye ekledi.  
 
Kipster kurucularına göre şirket, dünya nüfu-
sunu dürüst bir şekilde “tüm canlılara saygı 
duyarak ve gelecek nesillere hiçbir bedel 
ödemeden” beslemenin bir yolunu bulmak 
için kuruldu.  
 
Kaynak: Poultry World  
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MISIR’DA YEM KITLIĞI NEDENİYLE  
CİVCİVLER İTLAF EDİLİYOR 

‘‘ Mısır’da ithalat kısıtlamaları nedeniyle oluşan 

yem kıtlığı, civcivlerin itlaf edilmesine yol açtı.  
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Ülkede yaşanan Amerikan Doları kıtlığı, Mı-
sır’ı ithalatı kısıtlamaya zorladı. İthalat kısıt-
lamaları nedeniyle oluşan yem kıtlığı, civciv-
lerin itlaf edilmesine yol açtı. Bu durum de-
vam eden gıda krizini daha kötü hale getirdi, 
tavuk eti ve yumurta fiyatlarının yükselmesi-
ne neden oldu. Sonunda kümes hayvanı ye-
mi ithalatı serbest bırakıldı.  
 
Mısır, yaşanan Amerikan Doları kıtlığı nede-
niyle ithalat üzerinde sıkı kontroller uygula-
maya başladı. 
 
The National gazetesi Eylül ayında Mısır’ın 
net Amerikan Doları rezervinin 32 milyar do-
lar olduğunu ve bunun bir dolar kıtlığı anla-
mına geldiğini, Mısır’ın bu nedenle ithalat 
üzerinde sıkı kontroller uyguladığını ve ban-
kaların Mısır ve Soya Fasulyesi sevkiyatları-
nı serbest bırakmak için gerekli akreditifleri 
vermeyi durdurduğunu bildirdi.  
 

Tavuk Beslemek Yüksek Maliyetli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mohamed El Shafei, “Tavuk beslemek çok 
yüksek maliyetli hale geldiği için civciv itlafla-
rı artmaya başladı. 
 
Mısır Kümes Hayvanları Üreticileri Birliği 
başkanı Mohamed El Shafei, tavuk besle-
menin çok maliyetli hale geldiğini ve kümes 
hayvanı çiftçilerinin onları itlaf etmeye başla-
dığını ve bunun da ülke çapında kümes hay-
vanı arzını azalttığını söyledi. 
 
Mısır’da tavukların ihtiyaçlarını karşılamak 
için aylık 500.000 ton ithal mısır ve 250.000 
ton soya fasulyesi gerektiği bildiriliyor. Bu 
miktarı ithal etmek için sendikanın her ay 
340 milyon ABD dolarına ihtiyacı olacak-

tır. The National’ın haberine göre El Shafei 
ayrıca, kümes hayvanı endüstrisi Mısır’daki 
iş gücünün yaklaşık %10 ‘unu istihdam ettiği 
için “herhangi bir büyük ölçekli kapatmanın 
ülkenin işsizlik oranı için felaket olacağının” 
altını çizdi. 
 

Zor durum kötüleşiyor 
 
Genel olarak fiyatlarda keskin bir artış oldu 
ve enflasyon oranı yaklaşık %14 ‘e yükseldi 
(Temmuz 2022).  
 
Mısır’ın döviz rezervleri, ülkenin ana döviz 
kaynağı olan turizm gelirleri Covid-19 salgı-
nındaki kısıtlamaların yoğun olduğu 2020 
yılından bu yana azaldı. Rusya-Ukrayna sa-
vaşı, petrol ve buğday fiyatlarının yükselme-
sine neden olarak ülkedeki ekonomik krizi 
daha da kötüleştirdi. Ayrıca savaş, Mısır’a 
gelen turistlerin %30 ‘unu oluşturan Rus ve 
Ukraynalı turistlerin ülkeyi ziyaretini ve bera-
berlerinde getirecekleri dövizi engelledi. 
 
Bu yıl, Mısır’ın ithalatı yaklaşık 83 milyar 
ABD dolarına yaklaştı ve bu ithalatın %24 
‘ünü gıda maddeleri oluşturdu.  
 
İlginç olan, Mısır’ın aynı zamanda dünyanın 
en büyük buğday ithalatçısı olmasıdır. 
 

Kanatlı Yemlerinin Limanlardan Bir 
Miktar Hareketi 
 
Kasım ayında Mısır’ın her hafta limanlardan 
“uygun miktarda” yem hammaddesini ser-
best bırakacağı açıklandı.  
 
“Yaklaşık 1,5 milyon ton mısır ve 500.000 
ton soya fasulyesi limanlarda mahsur kaldı.” 
 
Reuters’in bildirdiğine göre, kümes hayvan-
ları üreticileri birliği yaklaşık 1,5 milyon ton 
mısır ve 500.000 ton soya fasulyesinin li-
manlarda mahsur kaldığını söyledi ve tarım 
bakanlığından bir komitenin yem mevcudiye-
tini sağlamak için haftalık olarak toplanaca-
ğını söylediğini de sözlerine ekledi. 
 
Kısıtlamanın gevşemesinden bu yana 44 
milyon ABD Doları değerinde yaklaşık 
62.000 ton soya fasulyesi piyasaya sürüldü. 
 
Kaynak: Poultry World 
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ABD Tarım Bakanlığı tarafından yapılan bir 
incelemenin ardından, Upside Fo-
ods’un canlı hayvanlardan toplanan hücrele-
ri kullanarak laboratuvarda yetiştirdiği tavu-
ğun tüketicilere satılması için onay verdi. Bu 
onay, dünyada yetiştirilmiş et, kümes hay-
vanları veya deniz ürünleri için ABD 
FDA’nden “sorunsuz” onayı alan ilk şirket 
olduğu bildiriliyor. Şirkete göre, FDA’nin 
“Başka sorusu yok”.  
 
ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA, “Dünya bir 
gıda devrimi yaşıyor ve ABD Gıda ve İlaç 
İdaresi FDA, gıda arzında yeniliği destekle-
meye kararlı.”  
 
ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA, “Dünya bir 
gıda devrimi yaşıyor ve ABD Gıda ve İlaç 
İdaresi FDA, gıda arzında yeniliği destekle-
meye kararlı. Bu taahhüdün bir örneği ola-
rak, bugün hayvan doku kültürü hücrelerin-
den yapılmış bir insan gıdasına ilişkin ilk pa-
zar öncesi danışma sürecimizi tamamladığı-
mızı duyuruyoruz.” diye yazdı.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Uma Valeti, “Bu, gıda tarihinde bir dö-
nüm noktası” dedi.  
 
Upside Foods’un CEO’su ve kurucusu Dr. 
Uma Valeti, “Bu, gıda tarihinde bir dönüm 
noktası” dedi. “Şüphecilerle dolu bir dünyada 
Upside’a başladık ve bugün tarih yazdık… 
ABD’li tüketicilerin yakında doğrudan hayvan 
hücrelerinden yetiştirilen lezzetli etleri yeme 
şansına sahip olacakları için çok heyecanlı-
yım.” 
 
Kaynak: Poultry World 

                ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA, insan tüketimi için laboratuvarda 
yetiştirilen hücre kültürü tavuk etini onayladı.  

FDA LABORATUVARDA  
YETİŞTİRİLEN TAVUK ETİNİ 

ONAYLADI 
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BAĞIRSAK SAĞLIĞININ OPTİMİZASYONU,  
GIDA ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLAN BAKTERİLERİN  

YAYILIMINI AZALTIYOR 
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Bildirilen tüm gıda kaynaklı hastalık vakaları-
nın yaklaşık %90’ına, yüksek düzeyde anti-
mikrobiyal dirence sahip olduğu gösterilen 2 
bakteri ailesi olan Salmonella ve Campylo-
bacter türleri neden olmaktadır. Bağırsak 
sağlığının optimizasyonu, gıda zehirlenmesi-
ne neden olan bu bakterilerin yayılımını 
azaltmaktadır. 
 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya ça-
pında her yıl yaklaşık 600 milyon insan 
kontamine gıdaları yemekten hastalanı-
yor. 
 
2005 – 2020 yılları arasındaki veriler, 
Campylobacteriosis enfeksiyonlarının, in-
sanlarda en sık bildirilen zoonoz olmaya de-
vam ettiğini göstermekte-
dir. Campylobacter’in yalnızca ABD’nde yıl-
da 1,5 milyon enfeksiyon vakasına neden 
olduğu tahmin edilmektedir. İnsanlarda 
Campylobacter enfeksiyonunun kaynağına 
yönelik araştırmalar, onu, Campylobacterio-
sis etkeni için büyük bir rezervuar olduğuna 
inanılan kontamine kümes hayvanı ürünleri 
ile ilişkilendirmiştir. Kümes hayvanlarının ba-
ğırsakları ve karaciğeri Campylobacter içe-
rebilmekte ve kesim sırasında hayvanın ye-
nilebilir diğer kısımlarını kontamine edebil-
mektedir. 
 
Campylobacter bulaşmasının ana yolu-
nun genellikle çiğ veya az pişmiş et ve et 
ürünlerinin tüketimi ile gıda kaynaklı ol-
duğu düşünülmektedir. 
 
2017 yılında Birleşik Krallık Gı-
da Standartları Ajansı , tavuk boynu derisi 
örneklerinin %56’sının Campylobacter spp. 
ile kontamine olduğunu ve bunların %7’sinin 
tavuk derisinin gramı başına 1.000 CFU ‘dan 
fazla koloni oluşturabilme yeteneğine sahip 
olduğunu bildirdi.  
 
Campylobacteriosis’ten sonra, Salmonello-

sis insanlarda en sık rapor edilen ikinci gıda 
kaynaklı gastrointestinal enfeksiyondur. ABD 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi , ABD 
‘nde her yıl 1,35 milyon enfeksiyona Salmo-
nella’nın neden olduğunu ve bunun da 420 
kişinin ölümüyle sonuçlandığını tahmin et-
mektedir. 
 
Salmonella bulaşmasının ana yolunun 
genellikle kümes hayvanlarının eti ve yu-
murtası gibi ürünlerin tüketimi ile gıda 
kaynaklı olduğu bilinmektedir. 
 
Campylobacter gibi, Salmonella da ishal, 
ateş ve mide kramplarına neden olmakta-
dır. Salmonella’nın insanlara bulaşmasının 
ana yolu, enfekte hayvan dışkısı ile kontami-
ne olmuş yiyecekleri tüketmektir. Yumurta 
ve yumurta ürünleri, gıda kaynaklı salmonel-
losis salgınlarında en yaygın araçlardan biri-
dir. İnsan enfeksiyonlarından sorumlu ilk 5 
Salmonella suşundan 4’ünün ana kaynağı 
olarak kümes hayvanlarının (hem piliç hem 
de yumurtacı) olduğu bilinmektedir.  
 
Bu nedenle, bakterilerin insan popülasyonu-
na yayılmasını durdurmak için kümes hay-
vanlarında Salmonella’nın kontrol altına alın-
ması kritik öneme sahiptir.  
 
Yumurta ve yumurta ürünleri, gıda kaynaklı 
Salmonellosis salgınlarında en yaygın kay-
naklardan biridir. 
 
Kümes hayvanlarından Salmonella enfeksi-
yonlarını azaltmanın en iyi yolları arasında, 
 
 Çiğ et işleme ve etin iyice pişirilmesinin 

önemi hakkında halkı eğitmek, 
 Kontaminasyonu azaltmak için işleme te-

sislerinde kesim hijyeni ve teknolojisini 
geliştirmek, 

 Kümes hayvanlarındaki enfeksiyonları 
kontrol etmek 

yer alır. 

                Bakteriyel gıda enfeksiyonları – veya gıda zehirlenmesi – hem  
sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir gıda güvenliği 
sorunu ve halk sağlığı sorunudur.  
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Çeşitlilik, Patojen Kolonizasyonuna 
Karşı Korur 
 
Kümes hayvanlarında Campylobacter ve 
Salmonella seviyelerini azaltmak için bütün-
cül bir yaklaşıma ihtiyaç vardır ve bunun bir 
kısmı bağırsak mikrobiyomunun çeşitliliğini 
artırmayı içermelidir.  
 
Kümes hayvanlarında hem Campylobacter 
hem de Salmonella’yı kontrol etmek, çok 
yüksek biyogüvenlik seviyeleri ile sağlanabi-
lir. Ancak, bu düzeyde bir biyogüvenlik çoğu 
broyler işletmesi için mümkün değildir. Bu 
nedenle, kümes hayvanlarında Campylobac-
ter ve Salmonella seviyelerini azaltmak için 
bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç vardır ve bu-
nun bir kısmı, patojen kolonizasyonuna karşı 
artan dirençle bağlantılı olduğu için bağırsak 
mikrobiyomunun çeşitliliğinin arttırılmasını 
içermelidir.  

 
 
 

Genellikle Antimikrobiyal Direncin 
Neden Olduğu Gıda Kaynaklı  
Hastalıklar 
 
Gıda güvenliği ile ilgili bir başka endişe de, 
gıda kaynaklı hastalıklara neden olan bakte-
rilerin barındırdığı antimikrobiyal direnç dü-
zeyidir.   
 
Antimikrobiyal direnç, bir gıda güvenliği so-
runudur çünkü antimikrobiyal dirençli bakte-
riler, gıda zinciri yoluyla hayvanlardan insan-
lara geçebilir. ABD’de her yıl 2,8 milyondan 
fazla insan antibiyotiğe dirençli enfeksiyon-
larla hastalanmakta ve 35.000 ölümle so-
nuçlanmaktadır. Ekonomiler ve sağlık sis-
temleri üzerindeki yük oldukça fazladır çün-
kü antimikrobiyal direnç, hastanede kalış sü-
resinin uzamasına ve ayrıca daha maliyetli 
ve yoğun bakıma yol açabilir.  
 
Antimikrobiyal dirençli bakteriler, gıda zinciri 
yoluyla hayvanlardan insanlara geçebilir.  
 
Ampisilin, sülfametoksazol ve tetrasiklin anti-

biyotik olarak hayvansal üretimde yaygın 
olarak kullanılmaktadır ancak bu ilaçlar in-
sanlarda bakteriyel enfeksiyonlara karşı mü-
cadelede de önemlidir. 2020 yılında, Salmo-
nella spp. Etlik piliç ve hindi karkaslarında 
bulunan ampisilin, sülfametoksazol ve tetra-
siklin orta ile çok yüksek arasındaydı ve bazı 
durumlarda %50’nin üzerine ulaştı. 
 
Antimikrobiyal direnci çevreleyen artan far-
kındalık ve baskı ve antibiyotiklerin hayvan 
yemlerinde kullanılmasının etkileri, birçok 
ülkenin hayvan yemlerinde antibiyotik büyü-
me destekleyicilerinin kullanımını yasakla-
masına yol açmıştır. Ancak bu yasaklar, an-
timikrobiyal direncin daha fazla ortaya çık-
masını durdurmak için yeterli değil. Kalıcı bir 
sorundur ve antibiyotik kullanımı üzerindeki 
kısıtlamalara rağmen direnç oranları hala 
yüksektir. Patojenler dirençli genler barındır-
dığından, direnci azaltmanın ve antibiyotikle-
re karşı bakteriyel duyarlılığı artırmanın yol-
larını bulmak çok önemlidir. 
 
Kaynak: Poultry World 
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Cees Jan Hollander, “Kafessiz üretim mode-
linde üretilen kanatlı ürünleri kullanımı taah-
hüdü bugünden yarına gerçekleşmez.”  
 
Küresel düzeyde %100 kafessiz üretim sis-
temleriyle üretilen kanatlı ürünlerini kullanımı 
başarıyla gerçekleştiren firma, hayvan refa-
hının rejeneratif tarım stratejisinin temel da-
yanağı olduğuna ina-
nan Danone’dir . Danone Küresel Çiftçilik 
Uzmanlığı Yöneticisi Cees Hollander, şirke-
tin kafessiz üretim modelinde üretilen yu-
murta ve yan ürünlerinin kullanımını ilk kez 
taahhüt ettiğinde, bunu bir gecede yapılama-
yacağını bildiğini ve bunu sağlayabilecek 
kapasitedeki tedarikçilerle çalışmanın hayati 
önem taşıdığını söyledi.  

Sosyal yardım kuruluşu Compassion in World Farming tarafından yayınlanan 6. Egg 
Track raporuna göre 2021 yılında Pizza Express, Yum!, Brands ve Bloomin’ Brands gibi 
firmaların bulunduğu gıda üretim ve tedarik şirketleri devam eden Covid-19 pandemisine 
ve kuzey yarımkürede Avian Influenza salgının devam etmesine rağmen kafessiz sistem-
lerde üretilen kanatlı ürünlerini tercih edecekleri taahhüdünde bulundular. 
 
Egg Track tarafından izlenen 232 şirket bulunmaktadır ve bu şirketlerin 103 ‘ü küresel, 52 
‘si Kuzey Amerika’da, 76 ‘sı Avrupa’da ve 2 ‘si Asya-Pasifik bölgesinde faaliyet göster-
mektedir. Bu firmalardan 175 ‘i (%75,4), kafessiz üretim tercihi 2021 yılında %71 iken 
2022 yılında %79,1 seviyelerine yükselmiştir. Küresel düzeyde kafessiz üretim kaynağı 
kullanana şirketlerin kafessiz kaynak kullanımı son 12 ayda %55,2 seviyesinden %63,1 
seviyesine yükseldi. 
 
Kafessiz üretim sistemlerinde üretilen yumurtaların hızla endüstri standardı haline 
geldiğini görebiliriz. 

‘‘ Artan tüketici yönelimleri ve kurumsal talepler, kafessiz yumurta üre-

timi sistemleri ile üretim yapan işletmelerin sayısının artmasını teşvik 
ediyor.  

KÜRESEL ŞİRKETLER  
KAFESSİZ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİ  

TERCİH EDİYOR 
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“Ancak kafessiz üretim sistemleri ile üretilen 
kanatlı ürünlerini üretimlerimizde kullanma 
hedeflerimizde ısrar ettik ve 2020 yılında %
100 kafessiz yumurta ve yumurta yan ürün-
leri kullanım hedefimize ulaştık. İlerlememizi 
takip etmek ve raporlamak, şirketimizin için-
de ve dışında kendimize koymuş olduğumuz 
hedefi yakalamanın en önemli yoludur. Bu 
nedenle tüketicilerin ve yatırımcıların artan 
şeffaflık ve üretim proseslerimizde iyileştir-
me taleplerine yönelik olarak Çiftlik Hayvan-
ları Refahına İlişkin İş Karşılaştırma-
sı (BBFAW) raporlamasına dahil olduk.  He-
yecan verici olan ise, CIWF’in takibi sayesin-
de kafessiz sistemlerde üretilen yumurtaların 
hızla endüstri standardı haline geldiğini gö-
rebiliyoruz.” 
 
Piyasa verileri, AB kafessiz sürülerinin ge-
çen yıl büyümeye devam ettiğini, 128 şirket-
ten 109 ‘unun ilerleme kat ettiğinin bildirildi-
ğini (%85) ve tedarik zincirlerinin şu anda 
ortalama %84,4 oranında kafessiz üretim 
modelinde üretilen yumurta ve yumurta yan 
ürünleri kullandığını gösteriyor. 
 

Birleşik Krallık’ta konvansiyonel hayvan sa-
yısının birim metrekare alanda yoğun kafes-
lerde üretim sadece %35 oranındaki pazar 
payı ile gerilemeye devam ederken, serbest 
gezen üretim modelinde üretim %59, orga-
nik %4 ve klasik barınak üretimi %2 oranın-
da devam etmektedir. 
 
Compassion in World Farming üretim yapan 
şirketleri, sonuçları memnuniyetle karşıla-
makla birlikte şirketleri, tavuk hareketinin sı-
nırlandırıldığı, kafesli kümeslere uygun bir 
alternatif olarak görülmediği için 
“kombinasyon” veya “sınırlı erişim” sistemleri 
gibi sistemleri tercih etmeme konusunda dik-
katli olmaya çağırdı. Hayır kurumu, şirketler-
den tedarik zincirlerinde bu sistemlere izin 
vermeyeceklerini belirterek kafessiz üretim 
modeli taahhütlerinde güncellenmiş bir ma-
nifesto yayınlamalarını talep etmektedir. 
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Kafessiz üretim modeline kabûl edilebilir 
hızda geçiş yapan lider şirketlerin küresel 
taahhütlerinde bir artış görmek harika. 
 
ALDI Nord, Barilla, Bennet, Carrefour İspan-
ya, Chef Express, Coop Italy, Tesco ve Uni-
lever dahil olmak üzere lider firmalar kafes-
siz üretim sistemlerinde üretilen yumurta ve 
yumurta yan üretimini arz etme taahhütlerini 
fazlasıyla yerine geitridi. 
 
Hayır kurumu, işlenmiş gıdalarda kullanılan 
ve çok sayıda tavuğu etkileyen çok büyük 
yumurta üretim hacmini kabul ederek, gele-
cek yılki raporunda kafessiz sistemlerde üre-
tilen yumurtalara odaklanacağını bildirdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Tracey Jones, “Kafessiz üretim sistemle-
rinde üretilen kanatlı ürünlerini kullanma ta-
ahhütlerinde ilerlemekte olan şirketler alkış-
lanmalı. Kafessiz üretim sistemlerine kade-
meli geçiş gösteren lider şirketlerin küresel 
üretim taahhütlerinde artış görmek ise hari-
ka.”  
 
Kaynak: Poultry World  
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‘‘ Kümes hayvanlarına yönelik küresel talep hızla artmaktadır. 1960 ile 

2020 yılları arasında, dünya çapında üretim hızla artmıştır. Sürdürülebi-
lir gıda üretimi ve güvenliği giderek daha büyük önem kazanmaktadır.  
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Tavuk Popüler Bir Protein  
Kaynağıdır 
 
Kümes hayvanlarına yönelik küresel talep 
hızla artmaktadır. 1960 ile 2020 yılları ara-
sında, dünya çapında üretim hızla artmış ve 
üretimde Asya kıtası başı çekmektedir.  
 
Brezilya’dan Çin’e kadar büyük ekonomiler 
tercihlerini, geleneksel olarak tükettikleri et-
lerden kümes hayvanı kaynaklı et yönünde 
değiştiriyor.  
 
Aslında, onlarca yıldır kümes hayvanları 
özellikle gelişmekte olan pazarlarda, dünya-
da en çok tüketilen canlı hayvan ürünü hali-
ne gelmiştir. 
 

İnsan Irkı, İlk Kez Diğer Herhangi 
Bir Protein Türünden Çok Daha 
Fazla Tavuk Tüketecek 
 
Toplam tavuk eti tüketimi 1960 yılında 10 
milyon tonun altındayken 2021 yılında 120 
milyon tonun üzerine çıktı. Tavuk eti tüketi-
minin 2050 yılına kadar 180 milyon tona ula-
şacağı tahmin edilmektedir. Bu rakam, tavuk 
eti tüketiminin 1960 yılından 2050 yılına ka-
dar %1.200’lük bir artış göstereceği anlamı-
na gelmektedir. ABD hükümet verilerine gö-
re bu artış, domuz etindeki büyüme oranının 

3 katından ve sığır etindeki büyüme oranının 
10 katından fazla olacağını göstermektedir.  
Tavuk eti, 2030 yılına kadar tüketilen tüm 
etin %41’ini oluşturma yolunda ilerlemekte-
dir. Tüm bu tahminler, insan ırkı, ilk kez, di-
ğer herhangi bir protein türünden çok daha 
fazla tavuk tüketeceğini göstermektedir. 
 

Engeller Nelerdir? 
 
Tavuk, sürüdürülebilir protein kaynağı için 
anahtar rol üstlenmektedir.  
 
Covid-19 pandemisi, dünyadaki tahılın üçte 
birine kaynak sağlayan iki ülke arasındaki 
savaş, kuş gribi, iklim değişikliğinin çevresel 
etkileri, hayvan refahı hakkında yanlış bilgi-
lendirme… Bu engellerden sadece birisi bile 
gıda güvenliğini alt üst etme potansiyeline 
sahiptir. Bu engeller aynı anda ortaya çıktı-
ğında, kusursuz bir fırtına ile karşı karşıya 
kalırız. 2057 yılında insan popülasyonunun 
10 milyara ulaşacağı düşünüldüğünde, bu 
popülasyonun protein ihtiyacını karşılamak 
için tavuk, 
 Yüksek besin değeri, 
 Sürdürülebilir üretim modeli, 
 Artan küresel popülaritesi ile uygun bir 

çözüm sunar. Bu nedenle “tavuğun gele-
ceği”, gıda güvenliği için 

uygun bir protein kaynağıdır. 
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Tavuk eti neden daha popüler hale 
geliyor? 
 
Tavuk konusunda herkes hemfikir.  
 
 Tavuk, büyük dini veya kültürel kısıtlama-

lar olmaksızın evrensel olarak kabul gör-
mektedir. 

 Satınalınabilirliği, özellikle yüksek enflas-
yon dönemlerinde, çeşitli gelir düzeylerin-
deki insanlar için onu daha erişilebilir kıl-
maktadır. 

 
Tavuk ekonomiktir. 
 
 Tüketicilerin diğer hayvansal proteinleri 

üretme ve satın alma maliyeti önemli öl-
çüde artmaktadır. 

 Tavuk üretiminin toplam üretime göre fi-
yatı 30 yıl öncesine göre üçte bir oranında 
düşerken, diğer hayvansal proteinlerin 
üretim maliyetleri artmaktadır.  

 Yem verimliliği, yaşanabilirlik, sağlık, re-
fah ve et verimi gibi kilit faktörlerde yaşa-
nan büyük ilerlemeler nedeniyle, yem ve 
yakıt gibi artan girdi maliyetlerine rağmen 
tavuk eti tüketiciler için uygun fiyatlı ve 
çiftçiler için kârlı hale gelmektedir. 

 
Tavuk insanlar için sağlıklıdır.  
 
Küresel pandemi veya diğer stres faktörleriy-
le karşı karşıya olsak da, bağışıklık sistemle-
rimizi güçlü tutmamız hayati önem taşımak-
tadır.   
 
 Tavuğun yüksek protein içeriği ve kritik 

besinleri, özellikle küçük çocuklarda güçlü 
kemikler ve dokular oluşturmak için ge-
reklidir.  

 300 gramlık tek bir porsiyonda tavuk eti, 
300 kalori içieriği ile tüm temel amino asit-
lerin önerilen günlük miktarını karşılar. 

 Ayrıca niasin, B6 vitamini, selenyum ve 
diğer besin maddelerini yüksek miktarda 
içermektedir.  

 100 gramda 3,57 gram ile tüm karasal 
hayvan etleri arasında en düşük yağ içeri-
ğine sahiptir (ve ayrıca soya fasulyesin-
den daha düşüktür). 

 
Tavuk sürdürülebilir üretim modeline sa-
hiptir.   
 

Tüketiciler, karbon dostu tavuk sayesinde 
iklime karşı sorumlu olmak için lezzetten 
ödün vermek zorunda olmadıklarını öğren-
dikçe, bazı restoranlar ve şirketler yeşil he-
deflere yardımcı olmak için kümes hayvanla-
rına yönelmektedir.  
 
 Tavuk ayrıca tüm kara kökenli hayvansal 

proteinler arasında en küçük karbon ayak 
izine sahiptir ve zararlı gazların dörtte biri-
ni yaymaktadır.  

 Ek olarak, tavuk üretimi, tarım arazisi ve 
su gibi çok daha az doğal kaynak gerekti-
rir. Barınma ve ulaşım gereksinimlerinin 
düşürülmesiyle elektrik ve gaz da koru-
nur. 

 
Yetiştirme refahı ve sürdürülebilirlik: 
Dünyayı beslemenin anahtarı 
 
Gezegenimizde artan refah seviyesi ile hay-
van refahı daha büyük önem taşımaktadır. 
Ana gen kaynağı şirketler bu konuda daha 
verimli ırklarla hayvan refahı sağlandığında 
dahi verim yönlü kayıp yaşanmaması için 
çalışmaktadırlar. 
 
Üretim modeline yapılan genetik katkılar sür-
dürülebilir gıda üretimi için büyük önem taşı-
maktadır. 
 
Gelecek ne gösteriyor? 
 
Sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği giderek 
daha önemli hale gelecek.  
 
Artan nüfusla birlikte, değişen sosyal ve sos-
yo-ekonomik demografi görülmeye devam 
edecek. Bu değişikliklere sürekli gelişen geli-
şen tüketici kalıpları eşlik edecektir. Gıda 
üretimi buna ayak uydurmak için hızlanırken, 
küresel kaynaklarımız üzerinde artan bir 
baskı olacak.  
 
Kaynak: Poultry World  
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RUSYA, YETİŞTİRİCİLERDEN İTHAL  
AŞILARDAN UZAK DURMALARINI İSTEDİ 
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1 Temmuz 2023’ten itibaren, Rus izleme ko-
mitesi Rosselhoznadzor, tüm ithal aşı suşla-
rının Rus bilim kurumlarında saklanmasını 
gerektiren yeni bir veterinerlik yönetmeliğinin 
yürürlüğe girmesini planlı-
yor. Rosselhoznadzor, tedarikçi firmaların 
aşı suşlarını Rus bilim insanlarına vermeyi 
reddetmesi durumunda ürünlerinin ithalatını 
yasaklayacağını belirtiyor.  
 
Rosptitsesoyuz, “Tüm ithal kanatlı aşı suşla-
rının Rus bilim kurumlarında saklanmasını 
zorunlu kılan yeni bir veterinerlik yönetmeli-
ğinin yürürlüğe girmesi bekleniyor.”  
 
Rusya Tarım Bakanlığı yaptığı açıklamada, 
son birkaç yılda Rus hayvancılık endüstrisin-
de ithal aşı payında istikrarlı bir düşüş gör-
düğünü söyledi. Öte yandan Rosselhoz-
nadzor, 2022 yılının ilk 10 ayında Rusya’nın 
aşılar dahil 19 milyar kutu veteriner ilacı ithal 
ettiğini tahmin ediyor. 
 
Rosselhoznadzor, Rus kümes hayvanı en-
düstrisinde ithal aşıların payının %43 oldu-
ğunu tahmin ediyor. Bu rakam domuz en-
düstrisinde %53, büyükbaş hayvan endüstri-
sinde ise %71 düzeyinde seyrediyor. 
 
 

Ürünlerin güvenliği onaylanmalıdır. 
 
Rus yetkililer, yeni kuralların yabancı teda-
rikçilerin veteriner ilaçlarına yasaklanmış un-
surlar eklemesini engelleyeceğini açıkla-
dı. Rosselhoznadzor, 2022 yılı Kasım ayın-
da yapılan rutin bir incelede, kümes hayvan-
larında enfeksiyöz laryngotracheitis (ILT) 
hastalığına karşı ithal edilen bir aşıda 
Newcastle Hastalığı virüsü parçalarının var-
lığının bulunduğunu söyledi. 

Rosselhoznadzor, “ILT aşısı içinde Newcast-
le Hastalığı virüsü parçaları tespit edildi.”  
 

Fikri mülkiyet risk altında olabilir 
 
Rus hayvancılık endüstrisinden bir kaynak, 
yerel İzvestia gazetesine, yabancı şirketlerin 
fikri mülkiyetlerinden korktukları için aşı suş-
larını Rus bilim insanlarına verme konusun-
da isteksiz olduklarını söyledi. 
 
Ancak Rus düzenleyici kurumu, aşı suşları-
nın toplanmasının uluslararası uygulamaya 
uygun olduğuna, tüm yabancı şirketlerle im-
zalanacak tipik anlaşmaların fikri mülkiyet 
haklarının korunmasını garanti ettiğine dik-
kat çekti. 
 
Rus çiftçiler, “Yabancı aşı ve ilaç ithalatında-
ki kısıtlama haberleri endişe verici.”  
 
Rosselhoznadzor, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve 
İspanya’dan yabancı aşı tedarikçilerinden 
aşı suşlarını geçirmek için şimdiden 89 baş-
vuru aldığını söyledi. Öte yandan, Rus vete-
riner farmakoloji derneği, girişimin başarılı 
olduğunu söylemek için henüz çok erken ol-
duğunu söyledi. Rosselhoznadzor’un kam-
panyası, Rusya pazarındaki paniği tetikleye-
bilir.  
 
İzvestia’nın haberine göre, bazı Rus çiftçiler, 
yabancı aşı ve ilaç ithalatındaki aksamaların 
Rus hayvancılık sektöründeki üreticiler için 
oldukça zorlayıcı olacağı konusunda da uya-
rıda bulundu. 
 
Kaynak: Poultry World 

‘‘ Rusya Kümes Hayvanları Yetiştiricileri Birliği Rosptitsesoyuz, üyelerine 

yazdığı bir mektupta, Rusya Tarım Bakanlığı’nın çiftçilere yerel olarak üreti-
len veteriner ilaçları ve aşılara geçişi hızlandırmalarını tavsiye ettiğini, çün-
kü yeni veterinerlik kuralları uyarınca ithalat yapılamayabileceğini söyledi.  
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Yumurta Fİyatları 
26 Aralık 2022 Verileri 

Yumurta Fiyatları ve İhracat Grafiği  
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Yurtdışı Yem Hammadde Kontratları  
26 Aralık 2022 fiyat verilerini içerir. 

Kaynak: İnvesting 
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AG Market verileridir.  

 Hammadde Pİyasaları 
Aralık 2022 Hammadde Kontratları – 26 Aralık 2022  
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Yem Katkıları Pİyasaları 
Çin Menşeili Vitamin Fiyatları – 26 Aralık 2022 
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Çin Menşeili Aminoasit Fiyatları – 26 Aralık 2022 




