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Şubat ayına başlarken, Ulus olarak derin bir acıyla 

sarsıldık. 

 

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük can ka-

yıpları ve acılar yaşadığımız deprem felaketi, ülke-

mizde derin üzüntüye sebep oldu. 

 

Doğa ile iç içe yaşarken, doğa üzerinde yaşamları-

mızı kurarken, temel mühendislik bilimleri başta ol-

mak üzere özel mühendislik uzmanlığı, akıl ve sorum-

luluk duygusu ile alacağımız kararlarla güvenli bir ge-

lecek inşa etmemiz mümkündü. 

 

Aklımızla tecrübelerimizden yararlanıp, kuvvetimizle 

geleceğimizi yeniden inşa edecek ve yaşamlarımızı 

güzelleştirecek kararlar alarak bu felaketlerle bir da-

ha karşılaşmamayı diliyoruz. 

 

Bu acı doğa felaketinde yaşamlarını kaybeden yurt-

taşlarımıza Tanrı’dan rahmet, yaralılara acil şifa dili-

yoruz. 

 

Ülkemiz ve Ulusumuzun Başı Sağ Olsun. 
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Son yıllarda büyük kanatlı yetiştiricisi ülke-
lerde milyonlarca sürü Avian Influenza’dan 
etkilenmektedir. Bu salgınlar Avian Influen-
za’ya karşı aşı lobisinin sesini giderek yük-
seltmesini de beraberinde getiriyor. 
 
Aşılama çağrısı giderek artıyor. Bu baskılar 
öylesine arttı ki, Uluslararası Yumurta Ko-
misyonu (IEC) ve Uluslararası Kümes Hay-
vanları Konseyi (IPC), sektörü, uluslararası 
kuruluşları ve hükümetleri aşılamaya izin 
verme yönünde ikna etmeye çalışırken, aşı-
lama sonrası ticaret engellerini ortadan kal-
dırmak için ortak bir bildiri hazırladı. 
 
2022 yılı bahar aylarının başından bu yana, 
kanatlı sektöründe Avian Influenza virüsü-
nün beklentilerin ötesinde ilerlediği fark edil-
dikçe panik başladı. Avian Influenza, kanatlı 
sektöründe büyük hasarlar oluşturmakta ve 
her yıl tekrar etmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epidemiyolog Prof. Dr. Arjan Stegeman, 
“Son birkaç yıldır Avian Influenza enfeksi-
yonlarında zaten bir değişiklik görmüştük.”  
 
Avian Influenza, virüsün yaşayamadığı sıcak 
yaz aylarında bile enfeksiyonlara neden ola-
rak yıl boyunca karşımıza çıktı.  
 

Uluslararası Yumurta Komisyonu 
(IEC) Avian Influenza Küresel Uzman Grubu 
Üyesi Stegeman, “Avian Influenza, 2004 yılı-
na kadar çok nadir görülürken, 2014 yılından 
bu yana her yıl düzenli olarak görülen enfek-
siyonlara dönüştü.” 
 
Prof. Dr. Arjan Stegeman’ın vermiş olduğu 
Avian Influenza enfeksiyon verileri, Avrupa 
Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından 
da onaylanmaktadır. 
 
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merke-
zi ve AB Referans Laboratuvarları , Avru-
pa’da Haziran ayından Eylül ayına kadar ya-
bani ve evcil kuşlarda benzeri görülmemiş 
sayıda yüksek derecede patojenik Avian Inf-
luenza (HPAI) virüs varyantı tespit edildiğini 
bildirdi.  
 
Geçmiş yıllarda, yaz döneminde bir kaç va-
ka dışında Avian Influenza vakaları görülme-
mekteydi 2021-2022 yaz aylarında, HPAI 
Avrupa’da şimdiye kadar görülen en büyük 
salgına neden oldu. 
 
Devam eden HPAI, kanatlı işletmelerinde 
2.467 salgın ve 47,5 milyon kanatlı itlafına 
neden oldu. Ayrıca, HPAI A(H5N1) virüsü de 
ilk kez 2021 yılı sonbaharında Atlantik Okya-
nusu’nu geçerek Avrupa’dan Kuzey Ameri-
ka’ya göç yolları yoluyla yayılarak Kana-
da’nın birkaç eyaletinde ve ABD eyaletlerin-
de 40 milyon kanatlıyı etkileyen ciddi bir sal-
gına neden oldu. 
 
“Avian Influenza salgınını ve aşıyı bir tabu 
olarak görmeyi bırakıp aciliyet duygusuyla 
tepki vermenin zamanı geldi…”  
 
EFSA, erken teşhise yönelik uygun biyogü-
venlik önlemleri ve sürveyans stratejileri da-
hil olmak üzere uygun ve sürdürülebilir HPAI 
vakalarını azaltma stratejilerinin hızlı bir şe-
kilde uygulanmasını önermektedir. Avian Inf-
luenza enfeksiyonlarını orta ve uzun vadeli 
önleme stratejileri, kanatlı nüfusunun yoğun 
olduğu alanlarda ve Avian Influenza enfeksi-
yonlarına karşı duyarlı kanatlı işletmelerinde 
öncelikli olarak uygulanmalıdır.  

‘‘ Kanatlı sektörü, milyonlarca kanatlının bir hastalıktan ölmesi pahasına 

değerli hayvansal protein üretmek için mücadele etmektedir.   
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Prof. Dr. Arjan Stegeman, “Avian Influenza 
virüsünün hemen her coğrafi alanlarda ya-
bani kuşlarda bulunması ve ticari operas-
yonlarda tekrarlayan enfeksiyona yol açması 
nedeniyle, mevcut ‘temizleme’ stratejisi artık 
virüsü ortadan kaldırmıyor. Bu hastalığa kar-
şı bakış açımızı değiştirmezsek, kanatlı sek-
törü ciddi tehlike altında olmaya devam ede-
cektir.” 
 

Avian Influenza Enfeksiyonlarına 
Karşı Aşılama 
 
Avian Influenza ile mücadelede virüsü kont-
rol altına almak gereklidir. Kanatlı endüstrisi 
için öncelikli acil durum, hastalığın neden 
olduğu doğrudan hasarın sınırlandırılması, iş 
sürekliliği ve itlafın doğrudan ve dolaylı mali-
yetlerinin hükümetler tarafından eksiksiz ola-
rak karşılanmasıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben Dellaert, “Milyonlarca kanatlının bir has-
talıktan ölmesi pahasına değerli hayvansal 
protein üretmek için mücadele ediyoruz.”  

Uluslararası Yumurta Komisyonu’nun Avian 
Influenza Uzman Grubu Başkanı Ben Della-
ert, “Mevcut durumda, Avian Influenza açı-
sından açık havada çiftçilik neredeyse im-
kansız hale geliyor. Aynı zamanda sektörü-
müz, Avian İnfluenza baskısının alternatif 
barınma sistemlerinin kullanılması gerektirdi-
ğini biliyor. Günümüzde Avian Influenza en-
feksiyonları nedeniyle zor günler geçiriyo-
ruz. Milyonlarca kanatlının bir hastalıktan 
ölmesi pahasına değerli hayvansal protein 
ürettiğimizi tüketicilere anlatmak giderek zor-
laşacak. Bu da yeni çözümler gerektirmekte-
dir.  
 
Başta Newcastle enfeksiyonları olmak üze-
re, pek çok kanatlı hayvan hastalığında ol-
duğu gibi, aşılama, Avian Influenza ile mü-
cadelede en önemli araçtır. Dellaert, “Avian 
Influenza Uzman Grubunun üzerinde çalıştı-
ğı da tam olarak bu” diyor. “Aşıyı kullanılma-
sı mümkün ve kabul edilebilir kılmak istiyo-
ruz. Bunun için hem Uluslararası Yumurta 
Komisyonu hem de Uluslararası Kümes 
Hayvanları Konseyi tarafından uluslararası 
hayvan sağlığı kuruluşları ve tüm üye ülkele-
rimizden Ulusal Veteriner Komisyonlarını 
Avian Influenza enfeksiyonlarına karşı aşıla-
mayı onaylamaya ikna etmelerini iste-
yen ortak bir bildiri taslağı hazırladık .” 

Avian Influenza H5Nx 2023 Güncel Salgın Haritası  
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Avian Influenza aşılaması için cevap bekle-
yen sorular, 
 
1. Hangi virüs suşları için hangi aşı? 
2. Aşılı ve enfekte kuşlar ayırt edilebilir mi? 
3. Avian Influenza sürveyans programı han-

gi önergeleri sağlamalıdır? 
 
Dellaert’in de belirttiği gibi, Avian Influenza 
enfeksiyonuna karşı aşılama uygulamaları-
nın yapılması önünde çok sayıda engel 
var. “Elbette teknik sorular var. Hangi virüs 
suşları için hangi aşı? Aşılı ve enfekte kuşla-
rı ayırt edebilir miyiz? Avian Influenza sürve-
yans programımız hangi yönergeleri sağla-
malıdır? Bununla birlikte, çok sayıda araştır-
ma devam ettiği için teknik sorunlar aşılabi-
lir. İlerlemeden önce üstesinden gelinmesi 
gereken gerçek zorluk ticaret kısıtlamaları-
dır. Aşı, ticaret kısıtlamalarına yol açarsa, 
ihracatçı ülkeler için yeni bir kuş gribi strate-
jisi uygulamak zor olacaktır.”  

Ticaret 
 
Avian Influenza, enfeksiyon korkusu nede-
niyle sınırları kapatmak ve yerel pazarları 
korumak için sıklıkla kullanıldı ve kötüye kul-
lanıldı. Virüs, kanatlı üretimi için küresel bir 
tehdit haline gelmesine rağmen, bu refleks-
ler hala tehdit oluşturuyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chad Gregory, “İhracatçı ülkeler, olası ticari 
sonuçlar nedeniyle Kuş Gribi aşılamasına 
karşı tereddütlü.”  
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Şu anda Avian Influenza aşısı, ihracat yap-
mayan bazı ülkelerin alet çantasında. ABD 
Birleşik Yumurta Üreticileri Başkanı Chad 
Gregory’nin de dile getirdiği gibi, ihracatçı 
ülkeler olası sonuçlar nedeniyle tereddüt-
lü . “Yumurta üreticilerimiz, Kuş Gribi salgını-
nın yükünü taşıdıkları için ileriye dönük bir 
aşılama stratejisini destekliyorlar. Dürüst ol-
mak gerekirse, bu Rus ruleti oyununda Tica-
ri Yumurtacı İşletmeler ölesiye korku-
yor. Ancak bana göre ABD Beyaz Et üretici-
lerimizin aşılamayı bir seçenek olarak gör-
meleri pek olası değil. Korkuları, yıllık 3-4 
milyar dolarlık ihracatta büyük darbe alacak-
ları yönündedir” dedi.  
 
“Aşı, kullanılmayacak kadar değerli bir 
araç…”  
 
Kanatlı endüstrisi, aşılama konusunda ABD 
Veteriner Komisyonlarını devreye sokarsa, 
hükümet yetkililerinin esnek ihracat akışını 
sağlamak için ithalatçı ülkelerdeki yaklaşık 
60 komisyon üyesi Veteriner Hekimleri de 

ikna etmesi gerekir. Bunun nasıl sonuçlana-
cağını tahmin etmek zor.”  
 
Gregory, virüsün 6 ay daha enfeksiyonlara 
neden olması durumunda tazminat ödeme-
lerinin hükümeti aşılama yönünde zorlayaca-
ğını söyledi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Arjan Stegeman, “Mevcut Avian 
Influenza virüs türü insanlar için tehlikeli de-
ğil ama mutasyonlar görüyoruz ve hatta son 
zamanlarda memelilerde türler arası enfeksi-
yonlara tanık olduk.”  
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Avrupalı bakış açısıyla Stegeman, Avru-
pa’da geleneksel üretim sistemlerine (kapalı 
kümesler) sahip broyler işletmeleri şimdiden 
darbe aldığından, broyler endüstrisinin Avian 
Influenza enfeksiyonları yönünden hiçbir şe-
kilde güvende olmadığı konusunda uyarı-
yor. Şunu ekliyor: “Kuş gribinin bir halk sağlı-
ğı yönü de olduğu için, olduğu yerde durdu-
rulması gerekiyor. Mevcut virüs türü insanlar 
için tehlikeli değil ama mutasyonlar görüyo-
ruz ve hatta son zamanlarda memelilerde 
türler arası enfeksiyonlara tanık olduk.”  
 
Aşı, kullanılmayacak kadar değerli bir araç-
tır. “Mükemmel bir aşımız olmasa bile, yine 
de değerli olabilir. Yıllar geçtikçe, çeşitli hay-
van hastalıkları kusurlu aşılarla kontrol altına 
alınmıştır. Newcastle hastalığı, şap hastalığı 
ve Aujeszky hastalığı bunun güzel örnekleri-
dir.”  
 

3 Aşı İçin Deneme Araştırmaları  
Devam Ediyor 
 
2022 yılı bitmeden 3 araştırma tesisi, küçük 
ölçekli bir aşı denemesinin ilk sonuçlarını 
görmeyi umuyordu. Fransa, İtalya ve Hollan-
da’da, Avian Influenza aşıları, aşıların enfek-
siyona karşı nasıl korudukları ve herhangi 
bir virüs bulaşması olup olmadığı hakkında 
bir fikir edinmek için birden fazla aşı kapalı 
alanlarda test ediliyor. Şimdiye kadar umut 
verici olmasına rağmen, kontrollü saha de-
nemelerinin devam etmesi ve takip edilmesi 
gerekiyor ve önümüzdeki yıllarda gerçek 
aşılama için ufku zorluyor. 
 

Wageningen Biyoveterinerlik  
Araştırması (WBVR) 
 
3 farklı ilaç firmasının Avian Influenza aşıla-
rını test eden laboratuvarlardan biridir.  
Aşı denemeleri, yumurtacı tavuklarda mev-
cut H5 virüslerine karşı aşıları test etmek 
için dizayn edilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Nancy Beerens, “Avian Influenza aşı de-
nemelerinde, aşıların hastalığın klinik belirti-
leri üzerindeki etkisini test ediyoruz. Aşıların 
virüsün yayılmasına karşı etkinliği, çalışma-
daki bir diğer önemli parametredir.”  
 
Avian Influenza araştırmacısı Dr. Nancy Be-
erens, Boerderij internet sitesine yapmış ol-
duğu açıklamada, “Avian Influenza enfeksi-
yonlarına karşı potansiyel aşılar sahada uy-
gulanmadan önce daha fazla bilgi edinmek 
gereklidir” dedi. 
 
Avian Influenza Aşı deneme çalışmaları, 
Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Ba-
kanlığı’nın himayesinde yapılmaktadır. Bu ilk 
aşı denemesi, WBVR’nin yüksek koruma 
ünitesindeki hayvan tesislerinde gerçekleşti-
riliyor. Modern aşılar, 3 farklı ilaç şirketi tara-
fından geliştirilmektedir. 
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Test edilen aşılar farklı teknolojilere da-
yanmaktadır. Beeens yapmış olduğu 
açıklamada, “Bu denemede, aşıların 
hastalığın klinik belirtileri üzerindeki et-
kisini test ediyoruz. Aşıların virüsün ya-
yılmasına karşı etkinliği, çalışmadaki bir 
diğer önemli parametredir” diyor. “Bu 
denemede test ettiğimiz yeni aşı türleri-
nin, virüsün yayılmasına karşı önceki 
aşılara göre daha iyi koruma sağlama-
sını bekliyoruz. Spesifik teşhis testleri 
kullanılarak aşılanmış ve enfekte hay-
vanlar arasında ayrım yapmak da 
mümkün” diye sözlerine devam etti. 
 
Birçok Avrupa ülkesi aşılama çalışma-
larına başladı. “Bu çalışmaların sonuç-
ları, kanatlı hayvanların aşılanmasına 
izin verebilecek gelecekteki Avrupa ta-
rım politikası için çok önemlidir. 

 
Aşı Zaman Alacak  
 
WBVR’deki Avian Influenza aşı araştır-
maları, Avian Influenza ile aşılama yo-
luyla mücadeleyi amaçlayan araştırma-
nın ilk adımıdır.   
 
Bu araştırmadan elde edilen bilgiler, 
saha denemesi gibi gelecekteki araştır-
malar için kullanılacaktır. Ne yazık ki 
kanatlı işletmeleri kısa vadede virüse 
karşı aşılama yapamayacak. Beerens, 
“Başarılı olsa bile tek bir denemeyle 
aşılama noktasında değiliz” diye vurgu-
luyor. Aşıların uzun vadeli koruma sağ-
layıp sağlamadığını ve aşılamanın gün-
lük kanatlı işletmelerinde uygulamasın-
da nasıl çalıştığını görmek için bir yıl 
sürecek olan yeni deneme çalışmaları 
muhtemelen Ocak ayında bir saha de-
nemesi ile yapılacak. 
 
Ek olarak, yeni aşıların (denemedeki 3 
aşı dahil) onay için önce üretici tarafın-
dan ruhsatlanması gerekecektir. 2022-
23 yılı Avian Influenza sezonunda aşı 
olmanın pratikte mümkün olmadığını 
söyleyen Beerens, önümüzdeki sezon-
da (Ekim 2023’ten itibaren) aşılamaya 
başlamak için her şeyin hazır olacağına 
dair şüpheleri olduğunu sözlerine ekle-
di. 
 
Kaynak: Poultry World 
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B kalite yumurta sayısında görülebilecek ani 
artış her zaman önemli bir sorun olarak de-
ğerlendirilmelidir. B kalite yumurtanın görü-
nümünü iyi gözlemlemek, işletmenin sorun-
ları, üretim ve kanatlı refahı üzerinde daha 
fazla etkisi olmadan önce belirlemesine ve 
ele almasına yardımcı olabilir. 
 
Veteriner Hekim Kathryn Stewart, pozitif bir 
enerji dengesi ile sağlıklı bir kabuk elde et-
menin yollarını açıkladı: 
 

Beslenme 
 
Kabuk büyük ölçüde kalsiyum karbonattan 
oluşur ve 1 yumurta üretmek için 25 saatin 
20’sini alır. Rasyondaki kalsiyumunun yarısı 
kadarı, kabuk üretimi için gereklidir. Kalsi-
yum,gerektiğinde ilave olarak kemik depo-
sundan gelir, ancak bu mümkün olduğunda 
engellenmelidir.  
 
Aşağıdaki durumlarda tavuklar, 
 
Negatif enerji dengesine sahip olması ya da 
rasyonun Kalsiyum, Vitamin D3 ve Fosfor 
açısından yetersiz olması durumunda, ince 
kabuk üretimine karşı rasyonda daha fazla 
desteğe ihtiyaç duyacaktır, 
 Yetersiz tüylenme, 
 Kırmızı akar istilası, 
 Zayıf bağırsak sağlığı, 
 Aşırı büyük yumurtalar. 
 

Isı Stresi 
 
Isı stresi, özellikle tavuk nefes nefese kaldı-
ğında, hayvandaki metabolik durumlar nede-
niyle kalsiyum emilimini etkileyebilir.  
 
Bu durumlarda takviye önemlidir.  
 
Araştırmalar, Kalsiyum takviyesini yem veya 
su yoluyla sağlamanın 
 Üretimi, FCR’ı, 
 Hormon seviyelerini, 
 Bağışıklık fonksiyonlarını, 

 Yumurta kütlesini, 
 Kabuk kalitesini 
artıracağını göstermiştir. 
 

Yiyecek Miktarı 
 
Kabuğun oluşumu büyük oranda gece bo-
yunca meydana gelir. Bu nedenle ışıkları 
kapatmadan önce tavuğun bağırsağında yi-
yecek bulunmasını sağlayacak kadar yem 
yemesi önemlidir. 
 
Tavuğun dinlenme sürelerini önemli ölçüde 
kesintiye uğratabilen 
 Ağır Kırmızı Akar istilası 
 Dışkılama 
gibi fiziksel rahatsızlık veren durumlar kabuk 
deformasyonuna neden olabilir. 
 

Paketleme Sorunları 
 
Paketleme makineleri kabuktaki kılcal çat-
lakları ve kabuk hasarını şiddetlendirebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteriner Hekim Kathryn Stewart, 
“Yumurtaların, tavuklar incelenmeden önce 
bile önemli bir tanı aracı olduğunu biliyoruz.” 

‘‘ Kabuk kusurları, tüketicilerin pazarda estetik açıdan güzel görünümlü ve 

tek tip yumurta istemesiyle, genellikle finansal bir kayıp olarak kabul edi-
lir. Ancak yumurta kabuğu, sürünün sağlığı, yönetimi ve üretkenliği için bir 
işaret olarak görülmelidir.  
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Stewart, Veteriner Hekim olarak yumurtala-
rın, tavuklar incelenmeden önce bile önemli 
bir tanı aracı olduğunu söyledi: “Örneğin, 
müşterilerimizi arayıp daha soluk yumurtala-
rı olduğunu söylüyoruz. Renk çoğunlukla ge-
netik olarak belirlenir, ancak kahverengi ta-
vuklarda “soluk” yumurtalardaki artış, enfek-
siyöz bronşite, zayıf bağırsak sağlığına, ilaç-
lara, beslenmeye, yaşa, parazitlere veya 
strese bağlanabilir. Kabukta görülen sivilce 
benzeri kabartılar, ve zımpara görünümlü 
kabuklar, yumurta kanalının zarar görmesine 
bağlı olarak enfeksiyöz bronşitten de kay-
naklanabilir.” 
 
Bazı hayati ve bakteriyel hastalıklar tipik B 
kalite yumurtalara neden olabilir. 
 

Enfeksiyöz Bronşitis 
 
Genellikle buruşuk kabuklara ve soluk renkli 
görünümlü kabuklu yumurtalara neden olur.  
 

Newcastle Hastalığı 
 
Sivri veya şekilsiz yumurtalara neden olabi-
lir. 
 

Mycoplasma Synoviae 
 
Tipik olarak yarı saydam görünüme neden 
olur.  
 

Egg Drop Sendrom 
 
Soluk, şekilsiz ve zayıf yumurtalara yol aça-
bilir, ancak önemli bir üretim düşüşü ile bir-
likte görülür. 
 

Kirli Yumurtalar ve Yumurtalarda 
Kan 
 
Yumurtaların yıkanması yasaklanırken, nor-
mal ama kirli yumurtalar birinci sınıf yumurta 
olarak satılamamaktadır ve bu da maddi ka-
yıplara yol açmaktadır.  
 
Yer yumurtalarının satışının önlenmesi ka-
buk kontaminasyonunu önlemek amaçlıdır. 
 
 
 
 
 

Yer yumurtasının nedeni, 
 Çoğu follukların yönetiminden, 
 Sistemin yanlış kullanımından, 
 Tavukların çok erken yumurtladıkları kö-

şelerdeki çöplerden kaynaklanmaktadır.  
 
Bu durumların önüne geçmek için yumurta-
ların sık sık toplanması önerilmektedir. 
 
Kirli Yumurtalar 
 
Bağırsak sağlığı optimal düzeyin altında ol-
duğunda görülebilir. 
 
Eğer dışkı gevşekse, yumurtlama durumun-
da yumurtayı dışkı ile kirletebilir veya folluk-
ları kirletebilir. Kısa ve verimli sindirim siste-
mine sahip olmaları nedeniyle yumurtlayan 
tavuklarda bağırsak sağlığı kolayca zorlana-
bilir.  
 
Tavukların bağırsak mikrobiyomu, 
 Kirli su, 
 Uygun olmayan havalandırma, 
 Sıcaklık, 
 Hastalık, 
 Solucanlar, 
 Yem yönetimi, 
 Stres, 
 Genel bağışıklığın baskılanmasından 
olumsuz etkilenebilmektedir. 
 
Yumurta Kabuğu Üzerinde Kan Lekeleri 
 
Yumurta kabuğu üzerinde görülen kan, ge-
nellikle 
 
 Önemli bir kırmızı akar istilasına, 
 Gagalamaya, 
 Büyük yumurtalar 
nedeniyle yumurta kanalında sarkma ve/
veya hasara işaret eder. 
 

Kötü Su Kalitesi ve Su Hijyeni 
 
Kötü su kalitesi ve su hijyeni çok yaygın bir 
sorundur, bu nedenle işletmeler suyu sık sık 
analiz ettirmeli ve doğru sanitasyon yapıldı-
ğından emin olmalıdır.  
 
Kaynak: Poultry World 
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Domuz ve kümes hayvanları rasyonlarında 
işlenmiş böcek proteininin kullanımı için 
2021 yılı Eylül ayında verilen AB onayının 
ardından, domuz ve kümes hayvanı sektör-
lerinde rasyonda kullanılmak üzere böcekle-
re olan talebin keskin bir şekilde artması 
beklenmektedir. Bununla birlikte, tüketicilerin 
böceklerin rasyonda kullanılmasını kabûl et-
meleri, böcek yetiştiriciliği sektörünün ve bö-
cek bazlı rasyonlarla beslenen hayvanlardan 
elde edilen gıdanın gelişimini belirlemek için 
çok önemlidir. 
 
Batı ülkelerinde yenilebilir böceklerin tüketici 
tarafından gıda olarak kabul edilmesine iliş-
kin artan literatüre rağmen, tüketicilerin bö-
ceklerin rasyonda yem olarak kullanılmasına 
yönelik tutumlarını az sayıda araştırma ince-
lemiştir. 
 

Anket 
 
2019 yılı Aralık ayı ile 2020 yılı Ocak ayı 
arasında 565 et tüketicisi ile çevrimiçi bir an-
ket gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada araştır-
macılar, tüketici tercihlerini ve tutumlarını, 
özellikle de böcek bazlı ya da diğer canlılarla 
beslenen kümes hayvanı eti ürünlerini satın 
alma isteğini ve böyle ürünlere para ödeme 
istekliliğini anlamayı amaçladılar. ankette 
örnek ürün olarak Ördek Eti kullanılmıştır. 
 
Tüketiciler 2 gruba ayrıldı.  
 
Kontrol grubu, 
Sorular sorulmadan önce kanatlı rasyonla-
rında böcek kullanımının yararları hakkında 
ek bilgi almayan tüketicilerden, 
 
Çalışma grubu, 
Çevre, güvenlik ve besinsel faydalar hakkın-
da bilgi alan tüketicilerden 
oluşturulmuştur. 
Her iki gruba da önce böcek bazlı rasyonla-
rın ürün tadına etkisi ile ilgili yönleri soruldu. 
 

Satın Alma İsteği 
 
Araştırmacılar, araştırma gruplarına bilgiyi 
vermeden önce, diğer yem türlerinin yanı 
sıra böcek unu ile beslenen bir ördek satın 
alma konusunda orta derecede olumlu bir 
istek olduğunu gözlemlediler. En yüksek ter-
cih puanı sırasıyla, 
 
 Tahıl bazlı yem en yüksek puanı aldı. 
 Ardından GDO’suz soya fasulyesi küspe-

si, 
 Böcek küspesi ilk iki yem hammaddesini 

takip etti. 
 
En düşük puanlar, en az sevilen yem kay-
nakları olan 
 GDO’lu soya fasulyesi, 
 Balık ununa 
verildi. Bu puanlamada, daha önce de bilin-
diği gibi, GDO’ların algılanma durumuyla ilgi-
liydi. 
 
Ankete yanıt verenler ayrıca böcek bazlı ye-
meklere yönelik tercihlerini artıracak yönde 
etiketleme konusundaki tutumlarını da dile 
getirdiler. Ankete katılanların yaklaşık % 
80’i, etiket bu rasyonun hayvanın beslenme-
sini ve refah durumunu nasıl iyileştirdiğini 
belgelediğinde, böcekle beslenen ördeği ye-
meye istekli olacaklarını bildirdi. 
 
Tüketicilerin böcekle beslenen balıkları satın 
almaya istekli olduklarını bulan önceki çalış-
maların aksine, yanıt verenlerin çoğu 
(kontrol grubunda %64,9 ve çalışma grubun-
da %72,7) aynı ortalama fiyatı ödemeye is-
tekli olacaktır.  Bu anket, ördek eti ile ilgili 
düşük satın alma isteğiyle ilgiliydi. 
 
Tüketiciler ilginç bir şekilde, canlı böceklerle 
beslenen ördeği, böcek unu ile beslenen ör-
değe kıyasla daha güçlü bir şekilde tercih 
ettiler. Bu kararı etkilediği düşünülen 2 ana 
sebep vardı: 

‘‘ Kanatlı rasyonlarında böceklerin kullanılması, çevresel zenginleştirme 

aracı ve bir besin kaynağı olarak hayvan refahı ve sağlık yararları sağlayabi-
lecektir. Bununla birlikte, böceklerle beslenen çiftlik hayvanlarından elde 
edilen ürünlerin tüketiciler tarafından kabûl edilmesine yönelik yapılan 
araştırmalar oldukça sınırlıdır.  
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 Birincisi, tüketiciler, kanatlıların böceklerle 
beslendiği fikrini tercih edebilmektedirler 
çünkü bu tür beslenme hayvanların doğal 
ortamlarında da gerçekleşmektedir ve da-
ha fazla hayvan refahını düşündürmekte-
dir. 

 İkinci olarak, hayvanların ‘taze’ (yani can-
lı) dolayısıyla işlenmemiş bir şey yedikleri 
fikri, güvenlik açısından daha olumlu ola-
rak algılanmaktadır. Ayrıca rasyona ekle-
nen böcek bazlı ürüne “böcek unu” denil-
mesi, “böcek bazlı yem”, “böcek bazlı 
beslenme” ve “böcek bazlı yemek” gibi 
diğer isimlerden farklı algılanabilir. 

 

Sosyo-demografik farklılıklar 
 
Erkekler Kadınlara Göre Daha İstekli 
 
Cinsiyet göz önüne alındığında, erkekler 
canlı böceklerle beslenen bir çiftlik ördeğine 
karşı kadınlardan daha olumlu bir tutum ser-
gilemektedirler ve böcek bazlı bir yemek ve 
canlı böceklerle beslenen bir çiftlik ördeği 
satın alma konusunda daha güçlü bir istek 
gösterdiler.  
 
Gençler Daha Olumlu Bakıyor 
 
Öte yandan, daha genç insanlar, böcek bazlı 
bir yemek ve canlı böceklerle beslenen bir 
çiftlik ördeği yemeye veya satın almaya kar-
şı daha olumlu bir tutuma sahipti. 
 
Öğrenim Düzeyi Arttıkça Alım İsteği  
Artıyor 
 
Anket sonuçları, orta öğretime kıyasla yük-
sek öğretimi tamamlayan katılımcılar arasın-
da, böcek bazlı bir yemekle beslenen bir çift-
lik ördeği yemeye karşı önemli ölçüde daha 
olumlu bir tutum ortaya koydu. 
 
Yeme İsteği 
 
Böcek içeren rasyonla beslenen ördek yeme 
fikrinin onlara nasıl hissettirdiği sorulduğun-
da, yanıt verenlerin çoğu merak ve kayıtsız-
lık ve ardından hoş bir şaşkınlık duygusu 
bildirdi.  

Yeme İsteği, Bilgilendirilmiş Grupta Daha 
Fazla 
 
Çevre, güvenlik ve besinsel faydalar hakkın-
da bilgilendirilen tüketicilerden oluşan grup, 
%26,7 oranıyla daha fazla yeme isteği gös-
terdi. Bu oran kontrol grubunda %16 olarak 
bulundu. 
 
Merak, Bilgilendirilmiş Grupta Daha Fazla 
 
Çevre, güvenlik ve besinsel faydalar hakkın-
da bilgilendirilen tüketicilerden oluşan grup, 
%27,4 oranıyla daha fazla merak gösterdi. 
Bu oran kontrol grubunda %18,8 olarak bu-
lundu. 
 
Kaynak: Poultry World 
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BESLENME MÜDAHALELERİ İLE PİLİÇ  
BÜYÜMESİNİN YAVAŞLATILMASI 

‘‘ Piliç üretiminde verimlilik ve pazara sunma süresi çok önemli-

dir. Üretim zincirindeki her halka buna göre ayarlanmıştır. Ancak 
zincirdeki kesintiler nedeniyle kümeslerden kesimhaneye sevki-
yatların bazen üretim planlamaları ve pazar talepleri doğrultusun-
da ertelenmesi gerekebilir. Bu nedenle, ideal üretim planlamaları-
nın hedefi doğrultusunda ilerlemesi için etlik piliç büyümesini 
yavaşlatmak gerekebilir.  
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Kesintisiz broyler üretimini sürdürülebilir bir 
iş modeli olarak devem ettirmek için endüst-
ri, kanatlı ürünlerinin damızlık işletmelerin-
den kuluçkahaneye, oradan yetiştirme işlet-
melerine ve son olarak kesimhaneye sorun-
suz akışını sağlamak için dikey entegre üre-
tim sistemine güvenmektedir. Her adımın 
lojistiği, birinden diğerine planlı bir şekilde 
koordine edilir. Bu sistem, sadece her civci-
vin refahını korumakla kalmaz, aynı zaman-
da çok ince marjlarda çalışan bir sistemin 
verimliliğini de artırır. 
 
Tedarik zincirinde aksamalar meydana gel-
diğinde sorunlar ortaya çıkar. Konusunda 
yetkin bir ekibin hızlı ve kararlı eylemi, teda-
rik zinciri kesintilerinin üstesinden gelecektir. 
Ancak bu çözümler genellikle program deği-
şikliklerini gerektirecektir.  
 
Sürülerin çiftlikten ayrılıp işleme tesisine gir-
mesini geciktiren aksamalara nasıl yanıt ve-
rilir? 

 
Tam Zamanında 
 
Modern ticari piliçler, üretim dönemi boyun-
ca günde ortalama 60 gram canlı ağırlık artı-
şı ile hızla büyürler. Maksimum büyüme, 
yerleştirmeden 3 hafta sonra gerçekleşmek-
tedir. Etlik piliçlerin verimliliğini en üst düze-
ye çıkarmak için tam olarak programlanmış 
kesimhanelere sevk edilmesi tam zamanın-
da gerçekleşmelidir. 
 
Ancak bazen, etlik piliç büyümesini yavaşlat-
mak için besleme ve yemleme müdahaleleri 
gerekmektedir. Son 2 yılda, özellikle Covid-
19 pandemisinin neden olduğu tedarik zinciri 
kesintileri, etlik piliç canlı ağırlığının yönetil-
mesini gerekli kılan koşullar yaratmış-
tır. Tedarik zincirindeki aksamaların diğer 
nedenleri, damızlık işletmelerinden kesimha-
neye kadar işgücü eksikliklerinden, ticari kı-

sıtlamalar nedeniyle talepteki ani değişiklik-
lerden veya doğal afetlerden kaynaklanır. 
 
Etlik piliç büyümesindeki yavaşlamanın de-
recesi, civcivlerin işletmelerden kesimhane-
ye sevk edilmesini engelleyen zincirdeki bo-
zulmanın ciddiyetine göre belirlenir. Broyler 
büyümesini 1 veya 2 gün yavaşlatmak için 
gereken adımlar, büyümeyi 6 veya 10 gün 
kadar yavaşlatmak için gerekenlere kıyasla 
büyük farklılıklar gösterir. 
 
Bir büyümeye müdahale stratejisi uygular-
ken birincil hedef, kanatlı sağlığını olumsuz 
etkilemeden ve ölüm oranını artırmadan bü-
yümeyi yavaşlatmak ve karkas kalitesini ko-
rumaktır.   
 
Ancak bu müdahalelerin karkas ve göğüs eti 
verimi üzerinde etkisi olabilir. Etlik piliç büyü-
mesini başarıyla yavaşlatmak, aşağıdaki ge-
nel beslenme önerilerine bağlıdır: 
 
 Diyetle sindirilebilir lizin (% dLys) ve diyet 

enerjisi yüzdesini düşürmek, 
 Diğer tüm temel amino asitleri % dLys’ye 

ideal bir oranda formüle etmek, 
 % dLys düşürüldüğünde amino asit sevi-

yelerinin orantılı olarak düştüğünden emin 
olunmalı, 

 Yem formülasyon yazılımında protein 
yüzdesi için herhangi bir minimum sınır 
kullanmamalıdır. 

 
Etlik piliç büyümesini yavaşlatmak ve iste-
nen pazar ağırlığına ulaşmak için özel ras-
yon önerileri sağlanabilir. Yönetim, programı 
ırkın potansiyelinden tam olarak yararlana-
cak şekilde ayarlarken sürünün temel ihti-
yaçlarını her zaman karşılamalı-
dır. Kılavuzlardan bazılarının, kendi deneyi-
minize veya altyapınıza dayalı olarak yerel 
olarak uyarlanması ve hayvan refahı veya 
bakımı için herhangi bir ulusal gereksinime 
uymanızı sağlaması gerekebilir. 
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Büyümeyi 2-3 Gün Yavaşlatmak 
 
Küçük piliçler (işleme ağırlığı <1,75 kg, 28-
30 günlük büyüme): Başarılı müdahale, nor-
mal pazar kesim yaşından yaklaşık 7-8 gün 
önce başlamalıdır. Yetiştirme programında 3 
rasyon kullanılıyorsa, son yemin enerji içeri-
ğinin 200-250 Kcal/kg (90-115 kcal/lb) ve % 
dLys içeriğinin yaklaşık % 0,05 birim düşü-
rülmesini öneririz. Örneğin, % 1,15 dLys’yi 
%1,10 dLys’ye düşürmek gibi. 
 
Bu değiştirilmiş rasyon ile beslemeye stan-
dart pazar kesim yaşından 7-8 gün önce 
başlanmalıdır. Civcivler 3 haftalık yaşa geldi-
ğinde günde 2-3 saat yem kısıtlaması uygu-
layarak beslenme zamanı yönetilmeli-
dir. Yem kısıtlaması her gün aynı saatte uy-
gulanmalıdır. Etlik piliç kümesinde mümkün-
se ışık yoğunluğunu azaltacak müdahaleler 
yapılmalıdır. Yüksek oranda ince madde içe-
ren peletlenmiş rasyonla beslemek, yem tü-
ketim oranlarını da azaltacaktır. 
 
Orta ve büyük piliçler (işleme ağırlığı 
>1,75 kg): Orta ve büyük piliçlerin bakım 
prosedürü, standart pazar kesim yaşından 7
-8 gün önce başlayan müdahalelerle küçük 
piliçlerde uygulanan stratejiye benzer. İlk 
olarak, bu süre zarfında yem enerji içeriğini 
150-200 kcal/kg (normal yeme kıyasla) 
azaltmak gerekir. % dLys’yi küçük etlik piliç 
programından biraz daha yüksek olmak üze-
re % 0,07 birim azaltılmalıdır. Yemleme hızı-
nı yavaşlatmak için püre veya yüksek oran-
da ince tane içeren peletlenmiş bir rasyon 
da tercih edilebilir. 
 
Yem kısıtlaması gerekiyorsa, daha genç 
yaşta (12-14 günlük) 2 saatlik kısa bir kısıtla-
mayla başlanmalıdır. Bu, genç civcivlerin 
günlük kısa süreli bir kısıtlamaya uyumunu 
sağlayacaktır. Yem kısıtlamasının daha ileri 
yaşlara ertelenmesi, yemliklerde yoğun re-
kabete yol açarak deride çizikler ve morar-
malara neden olabilir. Diğer bir seçenek de 
karanlık süreyi yasal maksimum süreye çı-
karmaktır. Yem kısıtlaması planlanıyorsa, 
koksidiyoz kontrolü için bir anti-koksidiyal 
programından çok bir koksidiyoz aşılama 
programı daha uygundur. 
 
 
 
 

Piliç büyümesini 4-6 Gün  
Yavaşlatmak 
 
Küçük piliçler (işleme ağırlığı <1,75 kg, 28-
30 günlük büyüme): Bunu başarmak zor ola-
caktır. Müdahale yaklaşık 12 günlük yaştan 
itibaren başlanmalıdır. Başlangıç yeminde 
herhangi bir değişiklik yapılması önerilmez, 
ancak 12 veya 13 günlükken seyreltilmiş 
ikinci bir beslemeye başlanmalıdır. İkinci ve 
üçüncü yemdeki yem kalorileri ve % dLys, 
normal yemlere kıyasla % dLys yaklaşık %
0,05 birim düşürülürken, yaklaşık 200-250 
Kcal/kg düşürülmelidir. Daha fazla önlem 
gerekirse, küçük etlik piliç için yem kısıtla-
ması, hafif azaltma ve pelet kalitesi ile ilgili 
önceki bölümde verilen öneriler izlenmelidir. 
 
Orta ve büyük piliçler (işleme ağırlığı 
>1,75 kg): Bu prosedür, 12-13 günlük yaşta 
başlayan müdahalelerle küçük etlik piliçlerin 
tavsiyelerine benzer. İkinci, üçüncü ve dör-
düncü besleme (gerekirse) normal besleme-
lerden 200 Kcal/kg daha düşük enerji ile ye-
niden formüle edilmelidir ve % dLys yaklaşık 
% 0,07 birim azaltılmalıdır. Yüksek oranda 
toz ve hatta ezilmiş yem içeren peletlenmiş 
bir rasyon ile beslemek de tüketim oranlarını 
azaltacaktır. Gerekirse hafif bir yem kısıtla-
ması uygulanabilir ancak bunun 12-13 gün-
lük yaştan itibaren başlaması gerekir. Etlik 
piliçlere 2-3 saatlik kısa yem kısıtlama süre-
sine uyum sağlamaları için zaman tanımak, 
yemlikteki yığılmadan kaynaklanan çizikleri 
ve karkas hasarlarını en aza indirecektir. 
 

Piliç büyümesini 7-10 Gün  
Yavaşlatmak 
 
Küçük piliçler (işleme ağırlığı <1,75 kg, 28-
30 günlük büyüme): Küçük etlik piliç progra-
mında bu yavaşlama mümkün olmayabilir. 
 
Orta ve büyük piliçler (işleme ağırlığı 
>1,75 kg): Bu, yemin kısıtlanmasını ve farklı 
bir başlangıç yeminin verilmesini içerebilen 
önemli bir müdahaledir. Etlik civcivler, yarka-
larda kullanılana benzer bir başlangıç yemi 
(% 18 protein, % 0,95 % dLys, 2740 Kcal/
kg) ile başlatılmalıdır. 
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Günlük ad libitum yem tüketiminin yaklaşık 
% 80’ini sağlayarak yarka civcivi 21 günlük 
olana kadar beslenmeli ve yaklaşık 14 gün-
lük yaştan itibaren yem kısıtlamasına baş-
lanmalıdır. 
 
Kesin yem ölçümü mümkün olmadığında, 
karanlık saatleri uzatmak, yemlikleri yükselt-
mek veya yem erişimini sınırlamak için diğer 
yöntemler dahil olmak üzere yem alımını kı-
sıtlamak için diğer yöntemler düşünülmeli-
dir. Amaç, genç yaşta yem kısıtlamasına 
başlamaktır. Bu metot, sürünün değişime 
alışmasını sağlayacaktır. 
 
Yaklaşık 21 günlük yaşta, yarka yetiştirme 
yemi vermeye başlanmalıdır. Mümkünse, 
yem miktarı günlük yem tüketiminin yaklaşık 
% 60’ı ile sınırlandırılarak kısıtlı beslemeye 
devam edilmelidir. Yüksek oranda ince taneli 
pelet yemle beslemeye izin verilmeli veya 
daha da iyisi, 21 günlük yaşa geldikten son-
ra püre yemine geçilmelidir. Burada önerilen 
yarka civciv başlangıç ve yarka büyütme 
yemleri, % 15-25 oranında dökme veya buğ-
day kepeği, pirinç değirmeni yemi ve soya 
kabuğu gibi ‘doldurucu’ içerik maddeleri içer-
mektedir. Rasyon dolgu malzemelerinin arzı-
nın hızlı artışının, yem depolama alanıyla 
ilgili bir sorun yaratabileceğini tahmin etmek 
önemlidir. Dolgu maddesinin lojistiğinin 
(hammadde temini ve yem değirmeninde 
depolanması) planlanması ve koordine edil-
mesi gerekir. 
 
Bu broyler yavaşlatma programını başarılı 
bir şekilde uygulamak için, kısıtlama süresi 
boyunca sürekli seyreltilmiş yem tedarikini 
sağlamak gerekir. Mümkünse, göz önünde 
bulundurulması gereken ek bir seçenek, çift-
lik seviyesinde tam yemi % 30-40 tam buğ-
day veya kırık mısır (mısır) ile değiştirmek-
tir. Bu aynı zamanda büyümeyi yavaşlatmak 
için de kullanılabilir. Tam buğday veya kırık 
mısır ile ikame ediliyorsa, verilen yemin en 
az % 50-60’ının vitamin premiksi ve mineral 
premiksi içermesine dikkat edilmelidir. Tam 
buğday veya kırık mısırın % 40’tan fazla da-
hil edilmesi diyet eksikliklerine yol açabilir. 

Mümkün Olduğu Kadar Erken 
 
Dikey entegre kanatlı endüstrisi, yalnızca 
üretim maliyetlerini kontrol etmek için değil, 
aynı zamanda alanı daha verimli kullanmak, 
hacim olarak satın almak ve ürün üzerinde 
daha iyi kalite kontrolü sağlamak için üretim 
sürecinin tüm yönlerinin yönetimini kolaylaş-
tırır. Tüm üretim segmentlerinin tek bir çatı 
altında olması, sorunlar çıkması durumunda 
tedarik zincirinde hızlı ayarlamaların yapıl-
masını da sağlar. 
 
Neyse ki, hızla büyüyen piliçler, diyet bileşi-
mi, yem formu ayarlanarak ve küçük kısıtla-
malar uygulanarak yavaşlatılabilir ve pazar 
ağırlığına getirilebilir. Kilit nokta, tedarik zin-
ciri kesintisini tanımak ve işleme tarihini ye-
niden kalibre etmektir, böylece yeni işleme 
tarihini karşılamak için yavaş büyüme için 
uygun ayarlamaları yapmak için zaman var-
dır. 
 
Kaynak: Poultry World 
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Birlikte mesai yaptığımız, Dostumuz, Ağabeyimiz 

 Sayın Veteriner Hekim Sabahattin TUMAMA’yı  

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz . 

 

Ailesi, sevenleri, MSD Hayvan Sağlığı Ailesi ve  

sektörümüze baş sağlığı diliyoruz.  
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Mazandaran Kanatlı Eti Üreticileri Birliği 
CEO’su Ataullah Hassanzadeh, İran Kanatlı 
Eti Yetiştiriciliği Endüstrisinin son birkaç yıl-
dır iyi durumda olmadığını, özellikle son bir 
kaç ayda en dip noktada olduğunu belirtiyor. 
 
İran Beyaz Et Pazarı, 15 milyon adet etlik 
piliç üretimi fazlasıyla 400 milyar toman 
(0,95 milyon ABD Doları) değerine ulaş-
tı. Rakamla kabaca, talebin %20-30 oranın-
da düştüğünü gösterdi. Mazandaran Kanatlı 
Eti Üreticileri Birliği, ülkenin başkenti Tah-
ran’da tüketilen piliç etinin %80’ini sağla-
maktadır. 
 
İran Beyaz Et Üreticileri, kuluçkalık yumurta-
ları üretim döngüsünden çıkarmak zorunda 
kalıyor.  
 
Düşen tüketim, beyaz et üreticilerini hareke-
te geçmeye zorladı. Hassanzadeh, üreticile-
rin kuluçkalık yumurtaları üretim döngüsün-
den çıkarmak zorunda kaldığını söyledi. 
 
Bu adım, binlerce pahalı yumurtanın boşa 
gittiği için beyaz et üreticileri için büyük ka-
yıp anlamına gelmektedir. İran pazarında 
kuluçkalık yumurta fiyatı, 2022 yılının başın-
da 2.500 tümen (0,006 ABD doları) iken, 
2023 yılı Ocak ayı itibarıyla adet yumurta 
fiyatı 12.000 tümen (0,028 ABD doları) sevi-
yesinde bulunuyor. Günlük civciv adet fiyatı 
ise 2020 yılı başında 3.000 ila 5.000 tümen 
düzeyindeyken (0,007 ABD Doları ila 0,012 
ABD Doları), 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 
15.000 tümen (0,036 ABD doları) seviyesin-
dedir. 
 

Gıda Kuponları Gereklidir 
 
Talepteki ani düşüşün en önemli nedeni ola-
rak İran Hükümeti’nin 2022 yılı Kasım aynı-
da başlattığı başarısız “Gıda Endüstrisi Re-
formu” gösteriliyor. Hükümet, beyaz et üreti-
cilerinin yem satın almak için kullandığı dev-
let destekli döviz kuru oranlarını revize et-
ti. Hassanzadeh, bu adımın mısır ve soya 
fasulyesi fiyatlarında beş kat artışa neden 

olduğunu ve etlik piliç pazarında benzeri gö-
rülmemiş bir fiyat artışına neden olduğunu 
belirtiyor. 
 
Hükümet, fiyatlardaki artışı telafi etmek için 
2022 yılı sonunda nüfus için piliç eti fiyatını 
kısmen karşılayacak gıda kuponları getirme-
yi planladı. Ancak, sistemdeki altyapının za-
manında hazır olmadığı ortaya çıktı. 
 
İran nüfusunun mevcut gerçek gelir seviyesi 
ile, beyaz et pazarındaki talebin, son birkaç 
yılın ortalama rakamına benzer şekilde aylık 
120 milyon etlik piliç olduğu tahmin edili-
yor. Hassanzadeh, gıda kuponları olmadan 
bu rakamın 90 milyon adete düştüğünü söy-
ledi. Gıda karnesi sisteminin ne zaman uy-
gulamaya konulacağına dair bir netlik yok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beyaz Et Üreticileri Sektörü  
Bırakmayı Düşünüyor 
 
Öte yandan, Hassanzadeh, son fiyat artışı-
nın bile İranlı çiftçilerin üretim maliyetlerinde-
ki artışı tam olarak telafi etmediğini söyle-
di. Şu anda üreticiler piliçleri kişi başına 
10.000 tümen (0,024 ABD Doları) zararla 
satıyorlar. Yeni kriz, uzun süredir sorunlarla 
boğuşan sektörü ciddi şekilde vuru-
yor. Hassanzadeh, kümes hayvanı çiftçileri-
nin “kayıplardan bıktıkları” ve bazılarının iş-
lerini bitirmeyi düşündükleri görüşünü dile 
getirdi. 
 
Kaynak: Poultry World 
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‘‘ İran beyaz et pazarında geçtiğimiz aylardan başlayarak %20-30 düzeyin-

de talep düşüşü yaşandı. Talepteki bu daralma, işletmelerin operasyonlarını 
küçültmesine neden oldu.  
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‘‘ Danimarka’da organik yumurta sarısında 

çevresel kirletici per- ve polifloroalkil (PFAS) 
tespit edildi.  
 
PFAS adı verilen zararlı maddenin, organik 
yumurta üretimi yapılan işletmelerde kanatlı 
beslemesinde kullanılan yemlerde içeriğinde 
bulunan balık unu yoluyla bulaşmış olabile-
ceği belirtiliyor. Sıklıkla organik yumurta tü-
keten çocukların risk altında olma ihtimali 
endişelere yol açtı.  
 
Kontaminasyon, Danimarka Ulusal Gıda 
Enstitüsü tarafından Danimarka Veterinerlik 
ve Gıda İdaresi ile işbirliği içinde yürütülen 
bir çalışmada tespit edildi. Araştırmacılar 
PFAS maddesinin serbest gezen, kümeste 
yetiştirilen veya kafeslerde yetiştirilen tavuk-
lardan elde edilen yumurtalarda daha düşük 
seviyelerde olduğunu belirtiyorlar. 
 

‘PFAS; Sonsuza Dek Kimyasal’ 
 
PFAS’lar, çevrede bozunmamaktadırlar ve 
gıdalarla alındıklarında madde konsantras-
yonunun yarıya inmesi 3-7 yıl sürebildiği için 
‘sonsuza kadar kimyasal’ olarak bilinirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Kit Granby, “Konu AB’ne bildirildi. 
Yetkililer PFAS Ulusal İzleme Programları 
gerçekleştirecekler.”  

DTU Ulusal Gıda Enstitüsü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Kit Granby , Danimarka yem sektö-
rünün yumurtlayan tavuklar için balık ununu 
organik yemle değiştirmeyi gönüllü olarak 
kabul ettiğini ve konunun AB’ne bildirildiğini 
söyledi. 
 
“Yetkililer, PFAS için başlıca yem ham mad-
delerinde PFAS’ı kontrol etmek için ulusal 
izleme programları gerçekleştirecek ve 
AB’ye rapor verecektir. Granby, uzman med-
ya kuruluşlarına verdiği demeçte, her iki yü-
kümlülük de tüketicileri PFAS dahil olmak 
üzere kimyasal kirletici maddelere karşı ras-
yon maruziyetinden koruyacaktır. 
 

Balık Unu Kontaminasyonu 
 
Granby, balık unu kontaminasyonunun olası 
nedeninin, balıkların beslenmesinde rol oy-
nayan okyanus ve deniz ürünlerinin, 
PFAS’ın atmosferik birikimi ile kirlenmesi ne-
deniyle, rasyondaki balık ununun ham mad-
delerin içeriğinde yer almasından kaynaklan-
dığını söyledi. 
 
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi , bu yılın 
başında, 4 spesifik PFAS’ın (PFOA, PFNA, 
PFHxS ve PFOS) toplamının tolere edilebilir 
haftalık alımını, haftada vücut ağırlığının ki-
logramı başına 4,4 nanogram olarak belirle-
miştir. Hatırı sayılır miktarda yumurta yiyen 
çocuklar arasında – haftada 5-6 – yumurta 
alımı haftada vücut ağırlığının kilogramı ba-
şına 10 nanogramdır. Ek olarak, Danimar-
ka’daki tüm vatandaşlar, toplam alıma katkı-
da bulunan diğer birçok gıda ve kaynaktan 
PFAS’a daha fazla maruz kalmaktadır. 
 
Granby, “Çocuklar, güvenli bir alım için sınır 
olan miktarın yalnızca yumurtalardan iki ka-
tından daha fazla PFAS’a maruz kalma ris-
kiyle karşı karşıya olduğunda, risk belirgin-
dir” diye ekledi. 
 
Ancak PFAS’ların sizi gerçekten hasta eden 
maddeler olmadığını, ancak uzun yıllar çok 
miktarda tüketirseniz bağışıklık sistemini et-
kileyebileceğini vurguladı. 
 
Kaynak: Poultry World 

Turkish Poultry Net │ 28 

ORGANİK YUMURTADA ÇEVRESEL KİRLETİCİLERİN VARLIĞI 
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‘Hayvan refahı’ terimi çoğunlukla çiftlik hay-
vanlarının sağlığı, yaşam kalitesi ve esenliği 
ile ilişkilendirilir. Bu bağlamda odak noktası, 
ısı stresi, barındırma ve yetiştirme koşulları, 
yeterli beslenme veya ayak tabanı dermatiti 
gibi hayvan refahı için önemli olan konular-
dır.   
 
İyi tasarlanmış araştırma modelleri, çiftlikte 
çözümler getirir ve aynı zamanda ürün geliş-
tirme sürecinde hayvan refahı üzerindeki 
olumsuz etkileri sınırlandırır. 
 
Günümüzde beslenme uzmanlarının ana 
hedeflerinden biri, refah sorunlarıyla müca-
dele etmeye de yardımcı olabilecek yem kat-
kı maddeleri geliştirmektir. Ancak bu ürünle-
rin gerçekten etkili olup olmadığını araştır-
mak için doğrudan çiftlik hayvanları üzerinde 
test edilmeleri gerekir ki bu da refahın bir 
başka yönüdür. Tüketici açısından da hay-
van refahının giderek artan önemi göz önü-
ne alındığında, en önemli soru: hayvan de-
nemelerinin sayısını azaltabilecek uygun al-
ternatifler var mı? 
 

Ayak Tabanı Dermatiti 
 
Bir ürün geliştirme süreci, hayvan perfor-
mansına fayda sağlayabilecek içerik madde-
lerini belirlemek için yoğun bir literatür araş-
tırması ile başlar. Bununla birlikte, hayvan 
performansı her zaman hayvan refahıyla 
bağlantılıdır. Bir hayvan kendini iyi hissetmi-
yorsa, performansı bozulur. Hayvan refah 
düzeyi hakkında bir izlenim edinmenin en 
basit ve en kolay yollarından biri, ayak taba-
nı dermatitinin varlığıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angela Riemensperger, “Bir hayvan kendini 
iyi hissetmiyorsa, performansı bozulur.”  
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Ayak tabanı dermatitinin ana belirleyicisi ıs-
lak altlığa maruz kalmaktır.  
 
Ayak pedi dermatiti, ayak pedlerini etkileyen 
enflamatuar bir cilt durumudur. Şiddetine 
bağlı olarak – derinin üst tabakasının tahribi 
ve ülser oluşumundan kaynaklanır ve etlik 
piliçlerde daha sık ortaya çıkma eğiliminde-
dir. Ayakta dururken acı çeken bir hayvan, 
yemliğe gitmekte isteksiz olacak ve yem ye-
meyecektir. Bu nedenle ayak tabanı derma-
titi, yalnızca hayvan refahı açısından değil, 
aynı zamanda azalan canlı ağırlık, but ve et 
verimi ve artan karkas ayıplamaları nedeniy-
le büyük bir ekonomik etkiye sahiptir. Tavuk 
ayağı pazarının tek başına yüz milyonlarca 
dolar ciroya ulaştığı düşünülürse, bu ıskarta-
ların çok büyük bir ekonomik etkisi olmakta-
dır.  
 

Hayvan Denemelerinin Riskleri 
 
Etik yönergeler, hayvan denemeleri hayvan 
refahını korumak için tasarlandığında geçer-
lidir. Bununla birlikte, ilk adım olarak kap-
samlı bir literatür taramasından sonra bile, 
ürün geliştirme sürecinde ve ikinci adımda 
olası yeni ürünün in vitro taranmasında, bir 
hayvan denemesi sırasında hayvan refahı-
nın olumsuz etkilenme riski vardır. 
 
Tanımlanan ayak tabanı dermatiti vakaları-
nın hayvan refahı üzerindeki etkileri oldukça 
düşüktür. Buna rağmen, deneme ürününün 
çiftliğin kârlılığına olumlu katkı yapmasına 
rağmen müşterilerin ‘bilinmeyeni’ almaya 
istekli olduğu zamanlar geçmişte kal-
dı. Günümüzde, çiftlik hayvanlarının perfor-
mansına, sağlığına veya refahına katkıda 
bulunan ürünler söz konusu olduğunda, ana-
litik besleme uzmanları ve konusunda uz-
man işletme yöneticileri bilimsel verilerle 
desteklenen eylem planı talep edi-
yor. Ürünlerin etki mekanizmasını daha de-
rinlemesine inceleyen denemeler, yalnızca 
ayak tabanı dermatiti gibi parametrelere ba-
kılarak gösterilenden çok daha ciddi bir hay-
van refahı etkisine sahip olacaktır. Ancak bu 
etki nasıl en aza indirilebilir? 
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Ürün Geliştirme Etkisinin En Aza 
İndirilmesi 
 
Ahşap lignan türevli yem katkı maddelerinin 
etki şekli üzerine yakın tarihli bir yayın, çalış-
mada çiftlik hayvanı kullanımını en aza indir-
mek için farklı in vitro ve in vivo yöntemlerin 
nasıl başarılı bir şekilde harmanlanabileceği-
ni etkileyici bir şekilde göstermekte-
dir. Araştırma, belirli ağaç türlerinin kabu-
ğundan elde edilen özel olarak seçilmiş bi-
yoaktif bitki metabolitleri açısından zengin 
olan yem katkı maddelerinin sitoprotektif po-
tansiyelini test etmeyi amaçlıyordu. 
 
Test edilen katkı maddesinin anti-
enflamatuar etkilerini ve anti-oksidatif potan-
siyelini değerlendirmek için farklı hücre dizi-
lerinin kültürlerinden elde edilen gen eksp-
resyon seviyelerine ilişkin verilerin yanı sıra , 
Avusturya Yem ve Gıda Kalitesi Yeterlilik 
Merkezi’nde ‘alternatif’ bir in vivo model 
oluşturulmuştur. Güvenlik ve İnovasyon 
(FFoQSI), herhangi bir çiftlik hayvanını stre-
se sokmaya gerek kalmadan işleyen bir or-
ganizmada takviyenin bağırsak bütünlüğü 
üzerindeki etkisini test etmek için yeni bir 
yöntemdir. 
 
Meyve sineği Drosophila melanogaster’ın 
model sistemi iyi kurulmuş olmasına rağ-
men, yem takviyesi çalışmalarında kullanımı 

oldukça yenidir. D. melanogaster sinekleri-
ne, sineklerin bağırsak yollarında sızıntıya 
yol açarak bağırsak sendromu ortaya çıka-
ran bir kimyasal stres etkeni uygulan-
dı. Sinekler mavi renkli bir diyetle beslendi-
ğinde, renk molekülleri hemolimfteki sızdıran 
bağırsak duvarından geçerek vücudun tüm 
bölümlerine nüfuz ederek sineğe mavimsi 
şirin bir görünüm verir. 
 
Bu sineklerin bağırsak bütünlüğü, ağaçtan 
elde edilen yem katkı maddelerinin etkisiyle 
güçlendiğinde, sağlıklı sineklerden ayırt edi-
lemezler. Sonuç olarak, bir yem katkı mad-
desinin eklenmesi, bir popülasyondaki ‘şirin 
sineklerinin’ oranını azaltırsa, canlı hayvan-
larda bağırsak bariyerini güçlendirme potan-
siyeline sahip olarak yorumlanabilir. 
 
Bu in vitro ve ‘alternatif’ in vivo modellerden 
elde edilen bulgular, ürünlerin etki şekli hak-
kında ilk izlenimi verir. Sonuç olarak, bir 
ürün formülasyonu, sadece son bir adım ola-
rak hem kontrollü hem de saha koşullarında 
çiftlik hayvanları üzerinde test edilmeden ön-
ce uyarlanabilir ve bu tür alternatif yöntemler 
kullanılarak invazif olmayan bir şekilde ko-
layca yeniden değerlendirilebilir. Böylece 
ürün geliştirme sürecinin çiftlik hayvanları 
üzerindeki etkisi minimumda tutulur. 
 
Kaynak: Poultry World 
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SAĞLIKLI 
ÜRETİM 

KAZANDIRIR ! 



35 │ Turkish Poultry Net 

YUMURTA 
FİYATLARI 
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AG Market verileridir.  

 Hammadde Pİyasaları 
Şubat 2023 Hammadde Kontratları – 5 Mart 2023  
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27 Şubat 2023 fiyat verilerini içerir. 

Yurtdışı Yem Hammadde Kontratları  
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Yem Katkıları Pİyasaları 
Çin Menşeili Vitamin Fiyatları – 27 Şubat 2023 
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Çin Menşeili Aminoasit Fiyatları – 27 Şubat 2023 
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen Adıyaman, Kilis, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay 

olmak üzere çevre illeri etkileyen depremde hayatını kaybeden  
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 


