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Bu Cost Aksiyonu yumurtacı tavuklarda sıklıkla
ve değişik şiddette karşılaşılan göğüs kemiği
hasarlarının nedenleri ve çözüm yollarını
araştırmak için konuda çalışan bilim insanları ve
kurumlar arasında bir işbirliği sağlamaya
çalışmaktadır. Kurulacak bu işbirliği sayesinde
ilgili aksiyon bilimsel toplantılar, eğitim
programları, araştırmacı değişimi yolu ile farklı
disiplinleri bir araya getirerek, konuda hızlı ve
etkili bir çözüm getirecek yenilikçi ve disiplinler
arası sonuçlar elde etmeyi hedeflenmektedir. Bu
aksiyonun katılımcıları bilim insanları, kamu
kurumları, sivil toplum örgütleri ve sanayiciler
gibi değişik gruplardan oluşmaktadır. Farklı
katılımcılardan oluşan bu Aksiyondan hayvan
refahı ve verimliliğini arttıracak önemli çıktılar
elde edilmesi beklenmektedir.

Bu COST aksiyonu; bakım, besleme, genetik ve
barındırma gibi alanlardaki yenilikçi yaklaşımlar
ile yumurtacı tavuklarda göğüs kemiği hasarları
problemini çözerek yüksek düzeyde hayvan
refahı ve verimlilik elde etmek amacıyla
oluşturulmuştur.

AMAÇ ÇALIŞMA GRUPLARI (ÇG)
VE AMAÇLARI

GENEL BİLGİ

ÇG1
Göğüs Kemiği Hasarlarının Tanı

ve Teşhisinin Geliştirilmesi
� Göğüs Kemiği Hasarlarının doğru ve hassas bir

şekilde değerlendirilebilmesi için geliştirilen

teknikler üzerindeki çalışmaları koordine etmek

� Çiftlikte doğrudan hayvan üzerinde özellikle

teknolojik aletlerle yapılan çalışmaların paylaşılması

ve farklı değerlendirme yöntemlerinin bir araya

getirilmesi

ÇG2
Göğüs Kemiği Hasarlarının  Hayvan Refahı

ve Verimlilik Üzerine Etkileri
� Göğüs Kemiği Hasarlarının iyileşme sürecinin

tamamlanmasına kadar olan dönemde, buna
ilişkin hayvan refahı parametreleri (ağrı duyma,
anormal yürüyüş vb.) ve verimlilik (yumurta verimi
ve kalitesi vb.) üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve
ölçülmesi.

ÇG3
Göğüs kemiği hasarlarınının nedenleri
ve yenilikçi stratejilerin belirlenmesi

� Farklı barınaklarda göğüs kemiği hasarlarının
nedenlerini tespit etmek

� Barındırma/yönetim, genetik ve besleme
konularında sektör tarafından uygulanabilecek,
yenilikçi stratejiler geliştirmek


