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GİRİŞ:

Otelcilik
sektöründe
hayvan refahı
konusunda yeni
bir çağ başladı.

T

üketicilerin hayvan eziyetine karşı duruşunu dikkate alan
oteller, mutfaklarına aldıkları besin ürünlerinde hayvan refahını
gözetmeye başladı. Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 12 otel
zincirinden 8’i*, ömrünü daracık kafeslere hapsedilmiş şekilde geçiren
tavukların yumurtalarını kullanmayı reddetti ve misafirlerine kafes
eziyeti içermeyen yumurta sunmak için harekete geçti.
Hangi otel zincirlerinin kafes eziyetine karşı harekete geçtiğini
karnemizden inceleyin.
Günümüzde müşteriler, tükettikleri besinlerin nereden geldiği, nasıl
üretildiği konusunda giderek bilinçleniyorlar. Yiyeceklerin insan
sağlığına etkisiyle ilgili hassasiyetin yanı sıra et, süt, yumurta gibi
besinlerin elde edilme süreçlerinde hayvanların yaşam koşulları ve
gördükleri muamele de birçok tüketicinin tercihini şekillendiriyor.
*En büyük 13 otel TÜROB’un en güncel raporuna göre (2019) şube ve oda sayısı baz alınarak seçilmiştir.
Sıralamadan Rixos Otelleri, Accor otel grubuna dahil olduğundan dolayı çıkarılmıştır.
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EZİYETİN BOYUTU:

Kafeslerde
Eziyet Çok Büyük,
Hayvan Sayısı
Çok Fazla

K

afes tavukçuluğu, endüstriyel hayvancılık uygulamaları arasında
hayvanlara en çok eziyet eden yetiştirme yöntemi. Her yıl dünyada
milyarlarca tavuk, yumurta endüstrisinin kârlılığını artırmak için
bir A4 kağıdından daha küçük bir alana hapsediliyor ve ömrü boyunca
kafesten hiç çıkarılmıyor. Türkiye’de ise yumurta için yetiştirilen
120 milyon tavuktan 100 milyonu kafeslerde tutuluyor.
Bu sayının ne kadar büyük olduğunu anlamak için bir karşılaştırma
yapmak gerekirse, etrafımızda her yerde gördüğümüz ve yardım
etmeye çalıştığımız sokak hayvanlarının sayısı Türkiye’de en yüksek
tahminlere göre 8 milyon civarında. Yani ülkemizde kafeslerde eziyet
gören hayvanların sayısı, sokak hayvanı sayısının 12 katından daha
fazla.

%5

Sokak hayvanları ve
çiftliklerdeki kara
hayvanları

%95

Tavuklar

Türkiyede sokaklarda ve çiftliklerdeki kara hayvanların
yüzde 95’ini eti ve yumurtası için kullanılan tavuklar oluşturuyor.
Sokak hayvanları ve çiftliklerdeki kara hayvanların
oranı ise yüzde 5.

8

9

EZİYETİN BOYUTU

TATİL K ARNESİ

TÜİK verilerine göre 2020 yılında Türkiye’de yumurta için
kullanılan tavuk sayısı 120 milyondan fazlaydı.
Bu Türkiye nüfusunun neredeyse 1.5 katı.

Kafes tavukçuluğunda bir tavuğa ayrılan alan yaklaşık bir dosya kağıdı
boyutundadır. Kafeslere çok sayıda tavuk sıkışık bir biçimde yerleştirilir.
Kafeste yetiştirilen bir tavuk, ömrünün sonuna dek buradan hiç
çıkamaz. Bu sebeple hiçbir zaman kendine rahatça hareket edecek
alan bulamaz ve içgüdülerini gerçekleştirme olanağı çok büyük oranda
kısıtlanır.
Örneğin bir tavuk her canlı gibi arada vücudunu esnetme gereği
duyar; ancak kafeste kanatlarını açacak kadar geniş bir alana sahip
olmadığı için esneyemez. Toprağı eşeleme, tüneyerek uyuma, follukta
yumurtlama gibi içgüdüleri engellenir. Tüm bu sebepler tavukta ciddi
tüy kaybı gibi stres kaynaklı problemlere yol açar. Yüksek stres aynı
zamanda tavukların birbirine saldırarak yaralamasına sebep olur.
Sürekli demir tellere sürtmek ve ayaklarını tellere basmak zorunda
olmak da ayrıca yaralanmalara sebep olur.
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ALTERNATİF
YÖNTEMLERE GEÇİŞ:

Kafessiz
Yetiştiriciliğe
Geçiş Fark
Yaratıyor

E

ndüstriyel hayvancılıktaki farklı uygulamaların hayvan refahı
açısından farklarını ortaya koyan çalışmalar mevcut. Hayvan refahı
konusunda bilimsel çalışmalar yürüten kuruluş Welfare Footprint
Project, kafes sisteminden, kafessiz kümes sistemine geçişin tavuklar
üzerindeki etkisine dair bir araştırma ortaya koydu. Araştırmada
tavukların farklı ortamlarda çektiği fiziksel ve psikolojik acılar
teker teker tanımlanarak türüne göre gruplandırılıyor. Çalışmanın
sonucunda ortaya çıkan tablo; geleneksel kafeslerde, zenginleştirilmiş
kafeslerde ve kafessiz kümes sistemlerinde bir tavuğun hangi acıyı
ömrü boyunca ortalama kaç saat çektiğini gösteriyor. Sonuçlar,
yumurta üretiminde kafessiz sisteme geçilmesinin yumurtası için
yetiştirilen bir tavuğun hayat koşullarında büyük oranda iyileşme
sağladığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Welfare Footprint Project, Wladimir J Alonso, Cynthia Schuck-Paim
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KAMUOYU GÖRÜŞÜ:

Tüketiciler
Eziyete Karşı

A

raştırma şirketi KONDA, 2021 yılının Ocak ayında tüketicilere
kafes yetiştiriciliğini tarif edip sonrasında tüketim tercihleriyle
ilgili sorular sorduğu bir anket gerçekleştirdi. Türkiye genelinde
yapılan anket sonuçlarına göre tüketicilerin %82 gibi büyük bir
çoğunluğu tavukların kafeslerde yetiştirilmesini doğru bulmuyor,
%76’sı endüstriyel kafeslerin yasaklanması gerektiğini düşünüyor,
ve %85’i hayvanları kötü şartlarda yetiştiren bir firmanın ürünlerini
almayacağını söylüyor.

“Endüstriyel kafes sistemleri yasaklanmalıdır”
Kesinlikle katılıyorum
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Türkiye’de her 4 kişiden 3’ü kafes sisteminin yasaklanması
gerektiğini düşünüyor.

Anket sonuçlarının da gösterdiği üzere, tüketiciler yedikleri besinlerin
nereden geldiği konusunda bilinçlendikçe hayvan eziyeti azalacak.
Bu çıkarımın yansımaları gerçek hayatta da görülüyor. Kafes
tavukçuluğunda hayvanlara çektirilen eziyet gözlerden uzak tutulmaya
çalışılsa da son yıllarda artan bilinçlendirme kampanyaları sayesinde
tüketiciler kafes yumurtasından gittikçe uzaklaşıyor.

Kaynak: Konda, Ocak 2021 Türkiye geneli anketi
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İLERLEMELER:

Şirketlerde
Dönüşüm
Çoktan Başladı

S

on yıllarda hayvan refahı konusunda yapılan bilinçlendirme
kampanyaları ve tüketicide hayvanlara yönelik gittikçe büyüyen
hassasiyet, şirketlerin hayvanlara karşı olan tavrını gözle görülür
şekilde etkiliyor. Türkiye’de şimdiye kadar 50’den fazla marka, ileriki
yıllarda kafes yumurtasını tamamen terk edeceğini taahhüt etti ve
kafessiz yumurta tedarik etmek için çalışmalara başladı.
En yakın tarihli yumurta takip raporumuza
buradan ulaşabilirsiniz
kafessizturkiye.com/yumurta-takip-raporu
Kafes yumurtasını terk etme taahhüdü veren şirket oranının en
yüksek olduğu sektör ise otelcilik sektörü. Türkiye’de faaliyet gösteren
otel zincirlerinden 15’i ya kafes yumurtasını terk ediyor ya da çoktan
etti. Şube ve oda sayısına göre en büyük 12 otelden 8’inin taahhüdü
bulunuyor. Otelcilik sektörü, kafessiz bir geleceğe doğru hızla
ilerliyor. Aşağıdaki grafik, Türkiye’de en büyük 12 otel zincirine ait
otel şubelerinden kafes yumurtasını terk etmek üzere taahhüt
vermiş olanların oranlarını gösteriyor. Grafikte de görülebileceği gibi,
en büyük zincirlerden arasında kafessiz sisteme geçme sözü vermiş
markaların şube bakımından payı %85’e kadar ulaşmış durumda.
En büyük 12 otel zincirinin yumurta politikalarına göre payları

%15,4

Taahhüt Vermemiş
Oteller

%84,6

Taahhüt Vermiş
Oteller
Taahhür Vermiş Oteller: 356

Taahhüt Vermemiş Oteller: 65

Toplam Şube: 421

Otellerin şube sayıları her otelin kendi güncel internet sitesinden alınmıştır.
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Taahhüt veren büyük yerli
zincirler arasında yer alan
Dedeman, 2021 yılı itibarıyla
kafes yumurtasını tamamen
terk etti. Koç Grubu’nun sahip
olduğu Divan Otelleri ise 2022
yılı sonuna kadar servis ettiği
tüm kabuklu yumurtaları, 2025
yılı sonuna kadar ise pastane
ürünlerinin içinde kullandığı
sıvı yumurtaları tamamen
kafessiz olarak tedarik
edeceğini taahhüt etti.
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TATİL KARNESİ:

Tatil Karnesi,
Otellerin
Geleceğinde
Kafeslere Yer
Kalmadığını
Ortaya Koyuyor

T

atil Karnesi’nde 2022 Mart ayı itibariyle Türkiye’de faaliyet
gösteren en büyük 12 otelden hangilerinin kafes yumurtasını
terk etmek üzere taahhüt verdiğini derledik. En büyük otellerin
listesini, Türkiye Otelciler Birliği tarafından yayınlanan 2019 tarihli
en güncel raporda otellerin şube ve oda sayısını baz alan listeye
dayanarak hazırladık. Listedeki otellerin isimlerine tıklayarak kendi
internet sitelerinde yayınladıkları taahhütlere ulaşabilirsiniz.
Otel sektöründeki bu muazzam ilerleme gösteriyor ki, otelcilikte yakın
gelecekte kafeslere yer olmayacak. Bir otel zincirinin verdiği taahhüt,
senede binlerce hayvanın hayatını etkiliyor. Sundukları yiyeceklerde
misafirlerin tercihlerini de gözeten birçok otel, hayvan refahı
konusunda gereken adımları attı. Tüm büyük otel zincirlerinin de kısa
zamanda sektör standartlarını yakalayacağını ve çağdışı yöntemlerle
elde edilmiş yumurtaları terk edeceğini öngörüyoruz.

DEDEMAN
ACCOR
DIVAN
HILTON
INTERCONTINENTAL
MARRIOTT
RADISSON
WYNDHAM
ANEMON
BARUT
CRYSTAL
KAYA
Otellerin taahhüt metinlerine bold yazılı otel isimlerinin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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REFERANSLAR

Referanslar
01 — “European Chains & Hotels Report 2019.” Horwath HTL, 5 Mart 2019,
www.turob.com/assets/SektorRaporlari-Dosyalari-image/HTL_2019_EU_CHAINS-2.pdf
www.press.accor.com/accorhotels-and-rixos-hotels-announce-a-strategicpartnership/?lang=en

02 — “Hayvansal Üretim İstatistikleri, Haziran 2021.” Türkiye İstatistik Kurumu, 13 Ağustos
2021,
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hayvansal-Uretim-IstatistikleriHaziran-2021-37208&dil=1#:~:text=T%C3%9C%C4%B0K%20
Kurumsal&text=B%C3%BCy%C3%BCkba%C5%9F%20 hayvanlar%20aras%C4%B1nda%20
yer%20alan,194%20bin%20ba%C5%9F%20olarak%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fti.

03 — “Adana’da Sokak Hayvanlarının Sayısı Artıyor.” Adana Veteriner Hekimler Odası,
19 Mart 2019,
http://www.adanavho.com/adanada-sokak-hayvanlarinin-sayisi-artiyor/

04 — www.farmtransparency.org/photos?id=8e34ndn8uaas9cppus5n

05 — Alonso WJ, Schuck-Paim C. “The Comparative Measurement of Animal Welfare: the
Cumulative Pain Framework.” In: Schuck-Paim C, Alonso WJ, editors. Quantifying Pain in
Laying Hens. Independently published. 2021.
https://tinyurl.com/bookhens

06 — “Türkiye Geneli Hayvan Refahı Anket Araştırması.” Türk Alman Üniversitesi,
15 Şubat 2021,
http://hukuk.tau.edu.tr/turkiye-geneli-hayvan-refahi-anket-arastirmasi

Bu raporda kullanılan görseller tipik bir kafes yumurtası tesisini temsilen kullanılmıştır.
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Kafessiz
Türkiye
Hakkında

K

afessiz Türkiye, hıncahınç sıkışık kafeslere hapsedilen tavukların
hepsini kafeslerden kurtarma amacıyla 2018 yılında faaliyetlerine
başladı. 2020 yılından beri Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği
çatısı altında faaliyet göstermektedir. 12 kişiden oluşan ekibi ve 1000’e
yakın gönüllüsüyle çalışmalarına devam eden Kafessiz Türkiye, şu anda
ağırlıklı olarak yumurta sektöründeki endüstriyel kafes cehennemini
sona erdirmek için çalışıyor.
Şimdiye kadar şirketlerin kafes yumurtası satın almayı bırakması
için Kafessiz Türkiye tarafından yürütülen kampanyalarda 300 binin
üzerinde imza toplandı. Bu kampanyaların da katkısıyla yumurta
sektörünün geleceğinde kafeslere yer olmadığını gören 50’den fazla
marka, endüstriyel kafeslerden gelen yumurtaları kullanmayacaklarını
açıkladı. Kafessiz Türkiye, 120 milyon tavuğu kafeslerden kurtarana
kadar mücadelesini sürdürecek.
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