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Merhaba; 

Sekizinci sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşı-

yoruz. 

Covid-19 pandemisi Yeni Normalleşme Süreci ile devam edi-

yor. Kısa süre içinde yasakların da kalkması bekleniyor. 

Adenovirüslerin dünyanın her yerindeki kuş türleri boyunca 

yaygın olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir. Sağlıklı ve hastalıklı 

kuşlardan ve enfekte olmamış hücre kültürlerinden ve aşılan-

mamış yumurtalardan bile izole edilebilen adenovirüs ile ilgili 

yazıyı Yazarımız Cem Konuk sizler için Kanatlılarda Adenovirus 

Enfeksiyonları başlıklı yazıda kaleme aldı. 

Covid-19 pandemisi ile birlikte gündemden uzun bir süre daha 

düşmeyeceğe benzeyen çip krizi ile mikroçiplerin yaşamımız-

da ne deli fazla yer aldığını göstermiştir. Yenilikçi teknolojilerin 

de kanatlı endüstrisinde daha fazla yer almasını göz önünde 

bulundurarak sizler için Kanatlı Sağlığı Yönetiminde Mikroçipler 

başlıklı yazıyı derledik. 

Sektörümüz için kanatlı ürünlerini tüketen insan sağlığını doğru-

dan tehdit eden Salmonella konusu Gıda Güvenliği başlığında 

gündemde en ön sıralarda yer alıyor. Yazarımız İsmet Tünaydın 

Kanatlı Tifosu (S gallinarum) ‘na Karşı Koruma Stratejileri ‘ni siz-

ler için yazdı. 

Araştırmacılar, art arda iki kanatlı sürüsünde enfeksiyona ne-

den olan öldürücü bir Salmonella enteritidis suşunun genomu-

nu tespit ettiler. Kümes hayvanlarında enfeksiyon yeteneğine 

sahip yeni bir Salmonella enteritidis alt türü tespit edildi 

başlıklı yazıyı beğenilerinize sunuyoruz. 

Göçmen kuşların bağırsaklarında yaşayan ve dışkı ile doğaya 

saçılan Avian Influenza virusları göçmen kuşlar için genellikle 

zararsızdır. Bildiklerinizi unutun; Avian Influenza Virusu sahada 

ne kadar canlı kalır? başlıklı araştırmamız yeni ve ilginç veriler 

içeriyor. 

Bu sayımızda Zoonoz Hastalıklarda Aşılar Neden Önemlidir? 

konulu yazımızda insan ve hayvanların bulaşıcı hastalıklara 

karşı kazanılmış bağışıklık elde edilme tarihi ve aşıların bulun-

masına dair keyifli bir yazı sunuyoruz. 

Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, bu süreç-

te katkıda bulunan,  sizlere ve ekibimize teşekkür etmek istiyo-

ruz. Artan ilginiz karşısında daha iyi bir içerik hazırlamanın he-

yecanını yaşıyoruz. 

 

Keyifli okumalar dileriz.  

Sağlıkla kalın. 

Uğraş Kaynarca 

Turkish Poultry Net 
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‘’ Adenovirüslerin dünyanın her yerindeki kuş türleri boyunca yaygın oldu-
ğu gösterilmiştir¹. Birçok adenovirüs, sağlıklı ve hastalıklı kuşlardan ve en-
fekte olmamış hücre kültürlerinden ve aşılanmamış yumurtalardan izole 
edilmiştir¹.  

KANATLILARDA 
ADENOVİRUS ENFEKSİYONLARI 
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Serolojik çalışmalar, antikorların tüm dünyada sağlıklı kanatlılarda yaygın olduğunu ve kanatlı 
sürülerinde enfeksiyon insidansının çoğu ülkede % 100’e yaklaştığını göstermiştir. Virüsler, yu-
murta yoluyla dikey olarak ve ayrıca yanal olarak bulaşabilir ve vektörlerle bulaşma gösterilme-
miştir. 
 
Bazı virüsler, bıldırcın bronşiti (QB), yumurta damlası sendromu (EDS), hemorajik enterit (HE), 
inklüzyon cisimciği hepatiti (IBH) gibi önemli hastalık durumları ile ilişkilidir. Diğerleri solunum, 
sinir, üreme ve iskelet sistemi hastalıkları ile ilişkilendirilmiştir, ancak deneysel çalışmalar ge-
nellikle hastalık belirtilerinin hiç olmaması veya sadece hafif olması ile sonuçlanmıştır, bu da 
onların dahil olan birincil ajanlar olma ihtimalinin düşük olduğunu düşündürmektedir². 
 
Adenoviridae ailesi Mastadenovirus, Aviadenovirus, Atadenovirus, Siadenovirus ve Ichtadeno-
virus olmak üzere 5 farklı genus içermektedir. Aviadenovirüsler kısıtlayıcı enzim sindirim mode-
line göre 5 türe (FAdV-A ila FAdV-E) ve Cross – Nötralizasyon testine ile de 12 serotipe (FAdV
-1 ila 8a ve 8b ila 11) ayrılmıştır. 
 
Belirtilen serotipler tarafından kanatlı hayvanlarda Karaciğer Hücrelerinde İnklüzyon Cisimcik-
leri (Inclusion Body Hepatitis-IBH), Hepatitis – Hidroperikard Sendromu (Hepatitis – Hydroperi-
cardium Syndrome-HHS) ve Adenoviral Kaslı Mide Erozyonu (Adenoviral Gizzard Erosion – 
AGE) olmak üzere 3 farklı hastalık tablosu oluşturulmaktadır. 
 

Karaciğer Hücrelerinde İnklüzyon Cisimcikleri 
 
IBH, esas olarak FAdV-2, FAdV-11 (Fowl aviadenovirus D türü) ve FAdV-8a ve FAdV-8b (Fowl 
aviadenovirus E türü) serotiplerine ait FAdV’lerin neden olduğu bir hastalıktır. Tarihsel olarak 
IBH, tavuklarda etkilenen bireylerde karaciğer hasarı ile ilişkili olarak “akut hepatik hasar” tanı-
mıyla Helmboldt ve Frazier (1963) tarafından rapor edilmiştir (Hoffmann ve ark., 1975., Rosen-
berger ve ark., 1975., Fadly ve ark., 1976). 
 
Son yirmi yılda, dünyanın farklı bölgelerinde artan sayıda IBH salgını bildirilmiştir. IBH sahada, 
beş haftalık yaşa kadar olan broylerleri etkiler, ancak aynı zamanda, yumurtacılarda ve broyler 
damızlıklarında da ara sıra rapor edilmiştir. IBH salgınlarında ölüm 3-4 gün içinde zirveye ula-
şır ve % 10 ila % 30 arasında değişkenlik gösterir. Etkilenen tavuklarda kaydedilebilecek ek 
klinik belirtiler arasında zayıf büyüme, ilgisizlik, kabarık tüyler ve toplanma davranışı yer alır. 
IBH, daha az şiddetli olmasına rağmen klinik olarak HHS’ye çok benzer. Ayrıca, IBH geçiren 
sürüde eş zamanlı olarak diğer enfeksiyonlarında görülmesi sebebiyle semptomlar ayrıcı tanı 
için yeterli olmamaktadır. 
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Postmortem bulgularda, karaciğerin şiştiği, tekstürün 
parçalanabilir olgusu, mermer benzeri bir patern ve 
nekrotik odakların olduğu şiddetli bir hepatit fark edilir. 
Ek olarak, bazı çalışmalar IBH ile enfekte hayvanların 
pankreasında nekroz, atrofi, renk değişimi ve peteşiyel 
kanamalar bildirmiştir. Ayrıca, IBH’nin hem deneysel 
hem de saha vakalarında şişmiş ve hemorajik böbrekler 
gözlenmiştir.  

Resim 1 : İBH ve HHS nin dünyadaki salgın durumu  

Hepatitis – Hydropericardium Syndrome 
 
Hidroperikardiyum sendromu (HPS) olarak da adlandırılan HHS, 1980’lerin sonunda Pakis-
tan’da ortaya çıktı ve daha sonra endemik hale geldi ve diğer Asya ülkelerine , bazı Arap ülke-
lerine ve Latin Amerika’nın bazı bölgelerine yayılmıştır. Tarihsel olarak, HHS’nin etiyolojisi yem 
bozuklukları veya zehirlenmelerle açıklanırken (Jaffery, 1988; Qureshi, 1989), hepatositlerdeki 
bazofilik nükleer inklüzyon cisimciklerinin ve karaciğer homojenatlarındaki adenovirüs partikül-
lerinin gözlenmesine dayanarak, sendromun viral etiyolojisi ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır. 

Resim 2 : Renk soluk, gevrek, 
peteşiyal kanamalı karaciğer  

Resim 3 : a: Ok ile gösterilen yerlerde hidroperikardiyum olgusu ve büyümüş karaciğer. 
b: Ürik asit birikmiş böbreklerde ödem olgusu (Li ve ark., 2017)  
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1987’de Pakistan’ın Karaçi kenti yakınların-
da bildirilen ilk sendrom vakalarını, 1990’la-
rın başlarında kanatlı sektörünü ciddi şekilde 
etkilediği Hindistan’da daha fazla yayılma 
göstererek tavukçuluk yapılan bölgelerinde 
büyük salgınlara yol açmıştır. Sonraki yirmi 
yılda, ortadoğudan, Rusya’dan, Slovak-
ya’dan, Güney Amerika’dan gelen raporlar 
da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölge-
lerinde doğal salgınlar bildirilmiştir. 
Bu dönemde toplanan önemli miktarda epi-
demiyolojik veri, HHS’nin birincil etiyolojisin-
de FAdV-C türünün tek bir serotipi olan 
FAdV-4’ün etkileri görülmüştür. 
Etkilenen başlıca kanatlı türü, 3-6 haftalık 
yaştaki broylerlerdir. Yumurtacılarda ve 
broyler damızlıklarında nadir olarak rapor 
edilmiştir. Duyarlılık açısından yaş ve gene-
tik kanatlı türü gibi belirli konakçılarla ilgili 
faktörler önemlidir. Güvercinler, bıldırcınlar 
ve devekuşları dahil olmak üzere diğer evcil 
kuş türlerinde ara sıra hastalık belirtileri ra-
por edilmiştir. 
Hastalığın seyri ve klinikopatolojik belirtiler, 
tipik olarak daha belirgin olmasına rağmen, 
IBH ile bazı paralellikler gösterir. Perikardi-
yal kesede sıvı birikimi, genellikle HHS’nin 
patogonomonik bir özelliği olarak algılanan 
ve en belirgin büyük patolojik bulguyu oluş-
turur. Ancak, bazı salgınlarda hidroperikar-
dın bulunmadığına dair raporlar da vardır 
(Rodriguez ve ark., 2014). Fokal nekrozlar 
ve peteşiyal kanamalarla birlikte şiş, parça-
lanabilen, rengi değişmiş karaciğerler ile ka-
rakterizedir ve bu yüzden, klasik IBH’ye ben-
zerdir; bu nedenle durum bazen IBH-HPS 
olarak da adlandırılır. IBH’ye benzer histopa-
tolojik değişiklikler esas olarak karaciğerde 
bulunurken, inflamasyon ve dejeneratif sü-
reçler de başta kalp, böbrekler, akciğerler ve 
bağırsak olmak üzere diğer organlarda da 
yaygındır. Önemli olarak, lenfoid doku tro-
pizmi, HHS suşlarının patogenezinin önemli 
bir yönünü oluşturur ve lenfosit tükenmesi ile 
birlikte lenfoid organların dejenerasyonuna 
neden olurlar ve bu durum virülan FAdV-4 
suşlarının immünosüpresif potansiyelini gös-
termektedir. 
 

Adenoviral Kaslı Mide Erozyonu 
 
Kümes hayvanlarında taşlık erozyonları ile 
ilgili literatür çok sınırlıdır, ancak durumun 
beslenme uzmanları tarafından ilk kez rapor 
edildiği tarih 1930’ların başlarıdır. FAdV ile 
taşlıktaki makroskopik lezyonların ilişkilendi-
rilmesi için besleyici faktörlerin yanı sıra bazı 
bulaşıcı nedenler araştırılmış ve tanımlan-
mıştır. 
 
Tanimura ve arkadaşları tarafından 1993 
yılında immuno-histokimyasal ve elektron 
miskobik yöntemler kullanılarak 50-60 gün-
lük ani mortalite artışı görülen sürülerde bir 
adenovirüs varlığı tespit edilmiş ve AGE 
hastalığı ile ilişkilendirilmiştir. Benzer yön-
temler uygulandığında, adenoviral taşlık lez-
yonları, ABD’deki yarka ve broyler sürülerin-
den (Goodwin ve ark., 1993) ve Japon broy-
lerlerinde mortalitenin arttığı bir salgından 
(Abe ve ark., 2001) yapılan geriye dönük bir 
çalışmada ayrıca bildirilmiştir. Hastalığın sal-
gınlarındaki çoğunda FAdV-1 suşlarının ne-
den olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bir ça-
lışmada ise kesilmiş etlik piliçlerin taşlık lez-
yonlarından izole edilen FAdV-8 enfeksiyo-
nunun ardından hafif taşlık lezyonlarının ge-
lişimi bildirilmiştir. Enfekte olan sürülerin taş-
lıklarında enfeksiyondan sonraki dört hafta-
ya kadar hastalığın karakteristik bulgusu 
olan taşlık erozyonu görülmüştür. Genel ola-
rak, glandüler epitel hücrelerinin dejeneras-
yonu ve nekrozu, intranükleer inklüzyon ci-
simcikleri ve lamina propriada, kas tabaka-
sındaki lenfatik hücre infiltrasyonu gibi tipik 
histolojik değişiklikler, taşlıklarda büyük lez-
yonların saptanmasıyla eşzamanlı olarak 
görülmektedir. 
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Resim 4 : a : 41 günlük yarkanın taşlağında-
ki erozyonlar (Grafl ve ark., 2017). b: Deney-
sel olarak enfekte edilmiş broylerlerdeki 
AGE (Hess M, 2000)  

 
Teşhis 
 
Virus izolasyonu için örnekler; dışkı, sekal 
tonsiller, farenks, böbrek, karaciğer ve mak-
roskopik bakıda patolojik bulgu gösteren or-
ganlardan alınabilir. Primer olarak virus izo-
lasyonunda embriyolu tavuk yumurtaları ço-
ğu adenovirus serotipleri için duyarlı olma-
makla beraber, hücre kültüründen yoksun 
laboratuvarlar tarafından bazı serotipler için 
alternatif metot olarak embriyolu tavuk yu-
murtalarının sarı kesesi ve koriyoallantoik 
membranları (CAM) kullanılabilir. Zaman ve 
iş kaybına sebep olan bu yöntemler günü-
müzde teşhis için PCR temelli testlerin kulla-
nılması yaygındır. Teşhis için ELISA testi de 
kullanılabilir fakat sağlıklı veya hasta hayvan 
ayrımı yapma konusunda zorluk yaşanmak-
tadır. 
 

Koruma ve Kontrol 
 
Tesislerin ve ekipmanın uygun şekilde de-
zenfekte edilmesi, yeterli havalandırma, uy-
gun ışık ve kümes hayvanı işçilerinin veya 
ziyaretçilerin kısıtlı girişi, adenovirüs enfeksi-
yonlarını önlemede yardımcı olabilir. Bunun-
la birlikte, hastalığa karşı aşılama, aşılanmış 
tavuklar için geniş koruma sağlar ve doğru-
dan kayıpları en aza indirir; Böylece, bu en-
feksiyonları kontrol etmenin en temel yolu 
aşılamadır. 
 
Primer patojen olduğu kanıtlanmış olan ge-
notiplere yönelik aşılamalar daha uygun ola-
bilir. Adenovirüsler vertikal bulaşma yolu ile 
yayıldıkları için damızlık hayvanların aşılan-
maları düşünülebilir ve bu damızlıklardan 
elde edilen yavru sürülerinde koruma sağ-
lanması için antikor titre düzeyleri belirli bir 
seviyenin üzerinde tutulmalıdır. FAdV-D ve 
FAdV-E genotiplerine ait izolatlardan hazır-
lanan inaktif aşılar, 10 ve 17 haftalık yaşlar-
da damızlık hayvanlarda uygulanmış ve bu 
damızlıklardan elde edilmiş olan yavrularda 
50 haftalık yaşa kadar IBH hastalığına karşı 
tam bir koruma sağlanmıştır (Alvarado ve 
ark., 2007). Avustralya’da FAdV-8b serotipi 
ile hazırlanan canlı aşı damızlık hayvanlara 
uygulanmış ve yavrularda koruma sağladığı 
bildirilmiştir (Takase ve ark., 1990). 
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‘‘Kümeslerde ortam ve yönetim değişikliklerinin kanatlı konforu üzeri-

ne etkileri değerlendiriliyor.  
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Yenilikçi teknolojiler gün geçtikçe kanatlı endüstrisinde daha fazla yer alıyor. Kârlılığın küçük 
değişimlerde saklı olduğu günümüzde, araştırmacılar, kümes hayvanlarının yönetimi, kümes 
çevre kontrolü ve enerji tasarrufu, üretim maliyetlerini düşürürmeyi, kanatlıların performansını, 
sağlığını ve konforunu iyileştirmeye çalışıyorlar.  
 
UGA Tarım ve Çevre Bilimleri Koleji (CAES) Kanatlı Bilimi Bölümü Öğretim Üyeleri Brian Fairc-
hild ve Michael Czarick fizyolojik alanda uygulamalı araştırmalar yapıyorlar. Bu araştırmalarla 
kümes hayvanlarının yönetimi, kümes çevre kontrolü ve enerji tasarrufu, Georgia’daki kanatlı 
üreticilerinin üretim maliyetlerini düşürürken kuşların performansını, sağlığını ve konforunu iyi-
leştirmeye çalışıyorlar.  
 

Kümes ısısını gerçek zamanlı izleme 
 
Czarick ve Fairchild, ekipleri ile birlikte kanatlıların deri altına yerleştirilen bir radyo frekansı ta-
nımlama (RFID) çip teknolojilerini araştırmaktadırlar. Bu teknoloji, kanatlıların ısıl konfor sevi-
yelerini sürekli belirlemek için gerçek zamanlı olarak sıcaklıklarını izlemelerine olanak tanır. 
Kristin Miles, “Kanatlıların deri altına RFID çipi yerleştirerek vücut ısısını izliyoruz.”  

KANATLI SAĞLIĞI YÖNETİMİNDE  
MİKROÇİPLER 

Yüksek lisans öğrencisi Kristin Miles, “Kanatlıların deri altına RFID 
çipi yerleştirerek vücut ısısını izliyoruz, ardından kümeslerine kurulan 
anten sistemi ile, böylece antenin yanından geçtiklerinde vücut sıcak-
lıklarını okuyor” dedi. “Bu sistem bize, kanatlıların vücut ısılarının 
normalden fazla artıp azaldığı durumları doğrudan bize bildiri-
yor. Kanatlıların ortam sıcaklığı, hava hızı, nem gibi farklı yönleri de-
ğiştirebiliriz ve bu değişimin kanatlılar için faydalı mı yoksa zararlı mı 
olduğu konusunda bize doğrudan geri bildirim sağlayabilir.” 

Kanatlılar, memeliler gibi homeotermiktir ve nispeten sabit bir vücut sıcaklığını korumak için 
ısı üretirler. 5 kiloluk bir tavuk saatte 12,59 kCal’dan fazla ısı üretecektir. 5 kg ağırlığında 20 
bin tavuk kapasiteli bir kümeste ortalama olarak olarak saatte 251.888 kCal ısı üretilir. 
 
Normalde, bir tavuğun vücut sıcaklığı 40 ila 41,6 santigrad derecedir. Bu değerler, çevre sı-
caklığına bağlı olarak biraz dalgalanacaktır. Soğuk havalarda, bir tavuğun vücut ısısı ölüm 
gerçekleşmeden önce 22,8 santigrad dereceye kadar düşebilir. Yüksek sıcaklıklarda marj da-
ha dardır. 45 ila 47,2 santigrad derece arasındaki vücut ısısı kanatlılar için ölümcül hâle gelir. 
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Isı stresini azaltmak için otomasyon sistemleri 
 
Kanatlı araştırmalarında bu teknolojiyi kullanan Lisans öğrencisi Isabel Luo, “Geçmişte 
civcivlerin sıcaklığını manuel olarak ölçmek zorunda kalırdım, bu yöntem hemzaman alıcı 
hem de civcivler için stres oluşturuyordu. RFID çipleri ile günde binlerce kez civcivin vücut 
ısısını ölçebiliyorum, bu da bana inanılmaz derecede doğru veriler sağlıyor ve en önemlisi 
ise civciv bunu yaptığımı bile bilmiyor.” 
 
RFID teknolojisi, hava hareketinin yumurtadan yeni çıkmış civcivlerin vücut sıcaklığını na-
sıl etkilediği, soğuk içme suyunun genç civcivlerin sıcaklığını düşürüp düşürmediği, civciv-
lerin sıcaklığının büyüklük veya yumurta tavuğunun yaşı, civciv sıcaklığının gün boyunca 
nasıl değiştiği ve civciv sıcaklığının yaşamının ilk haftasında nasıl değiştiği konusunda 
anlık doğru veriler sağlamaktadır. 
Araştırma ekibi şimdi yalnızca laboratuvarda değil, kümeslerde de kanatlıların sıcaklığını 
izlemek için taşınabilir bir sistem geliştiriyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Brian Fairchild, “Bu teknolojinin, kanatlı dünyasında henüz keşfetmeye başladı-
ğımız pek çok uygulama alanı var. Artık çevrenin veya yönetim uygulamalarının kanatlıla-
rın termal konfor seviyesini nasıl etkilediğini tahmin etmemize gerek yok, bunu doğrudan 
ölçebiliriz. Bu, yalnızca kanatlı performansını ve sağlığını en üst düzeye çıkarmamıza 
yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda kanatlıların refahını da iyileştirecek” dedi. 
 
Genç civcivler soğuğa, daha yaşlı piliçler ise sıcağa daha duyarlıdır. Fairchild ve Cza-
rick’in ekibi tarafından geliştirilen sistem, hem genç civcivler hem de yaşlı tavuklar için et-
kili olacaktır. 

Prof. Dr. Brian Fairchild, “Artık çevrenin veya yönetim uygulamaları-
nın kanatlıların termal konfor seviyesini nasıl etkilediğini tahmin et-
memize gerek yok, bunu doğrudan ölçebiliriz.”  
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Fairchild ve Czarick, 20 yıldır kümes çevre kontrolü alanındaki araştırma ve Yayım programları 
üzerinde birlikte çalışmaktadır. Yıllar boyunca yaptıkları çalışmalar, kümes ortamlarının korun-
masına yardımcı olurken, enerji tasarrufu ve iyi kuş refahına elverişli ortamların korunmasına 
yardımcı oldu. 
 
Fairchild, “Birlikte yaptığımız birçok iş, kanatlılar için çevreyi iyileştirmek için kümeslerde uygu-
lanacak yeni ekipman ve yeni teknolojileri değerlendirmek ve aynı zamanda yetiştiricinin işlet-
me maliyetlerini düşürmeye amaçlamaktadır” dedi. 
 
Kaynak: The Poultry Site  

Lisansüstü öğrencisi Kristin Miles (solda), Profesör Brian Fairchild (ortada) ve yüksek lisans öğrencisi 
Isabel Luo ile bir test ortamında civcivlerin sıcaklığını takip ediyorlar. 
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KANATLI TİFOSU  
(S. GALLİNARUM)‘ NA KARŞI  
KORUMA STRATEJİLERİ 
Kanatlı Tifosu, tavuk ve hindilerde Salmonella Gallinarum bakterisi tarafından 
meydana gelen akut ve sistemik seyirli bir bakteriyel enfeksiyondur.  
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Hastalık çok çabuk yayılma kabiliyetine sa-
hip olup, ölüm oranı oldukça yüksektir, mü-
dahale edilmediği durumlarda ölüm oranı %
100 dür. Hastalık vertikal yolla bulaşabilece-
ği gibi, tavuk biti, fare, yemler, su, dışkı , alt-
lık ve bulaşık alet ekipman, personel teması 
yolu ile de bulaşabilir. Hastalığa karşı kahve-
rengi yumurtacı ırklar beyaz ırklara göre da-
ha az dirençlidir. Kanatlı tifosu ihbarı mecbur 
hayvan hastalığı sınıfında olduğu için hasta-
lıktan korumak ayrı bir önem taşır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hakan İsmet Tünaydın; “Kanatlı tifosuna 
karşı mücadele bir bütündür, tek bir basa-
mak ile tam korumanın sağlandığından asla 
bahsedilemez.”  
 
Tüm koruma yöntemlerinin doğru olarak uy-
gulanması ile başarılı bir koruma sağlanabi-
lir. 

Kanatlı Tifosu’ndan Korunma Yön-
temleri 
 
Aşılama 
 
Sürüler yarka döneminde en az 2 kere Sal-
monella gallinarum suşuna karşı aşılanmalı-
dır. Sahada kullanılan farklı Salmonella suş-
larının aşıları ile çapraz bağışıklık sağlana-
bilse de aşılama tifo yoğun bölge ve riskli 
sürülerde Salmonella gallinarum suşu içeren 
aşılar ile yapılması tercih edilmelidir.  
 
Yumurtacı sahasında canlı bakteriyel aşılar 
daha çok tercih edilmekte olup, hastalığın 
çok yoğun seyrettiği işletmelerde 3 aşılama-
ya kadar yapılmaktadır. Salmonella aşılama 
programlarının düzenlenmesinde aşı firma-
larının teknik ekibi, uygulayıcı veteriner kli-
nikleri ile çalışma yapılarak aşılama progra-
mı hazırlanması önemlidir. 
 
Su Sanitasyonu 
 
Sudan gelebilecek bulaşıklığı önlemek için 
İçme suları uygun bir içme suyu dezenfekta-
nı ile sürekli dozajlama yöntemi ile sanitize 
edilmelidir. Hidrojen peroksit, Klordioksit, Hi-
poklorit kullanılabilecek içme suyu dezenfek-
tan içerikleri arasında sayılabilir. Su sanitas-
yonu sırasında düzenli aralıklarla dozaj tüke-
tim miktarları, su klor seviyeleri ölçümü ve 
bakteriyolojik su analizleri yapılarak kontrol 
sağlanmalıdır. 
 
Su Sistemi Dezenfeksiyonu 
 
Amaç su hattında biriken biyoflim tabakaları-
nın önüne geçerek bu tabakalarda bakteri 
üremesine yol açan ortamı ortadan kaldır-
maktır. 
 
Dönem aralarında içme suyu hatları dezen-
fekte edilerek su hattından gelecek riskler 
önlenmelidir. Bu amaçla hidrojen peroksit, 
perasetik asitli ürünler sahada tercih edil-
mektedir. Su sistemi dezenfeksiyonu sıra-
sında hatlara yoğun dezenfektan verileceği 
için bu uygulama kümes boşken kümes te-
mizliği sırasında yapılmalı ve hatlar sonra-
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Yemde Koruma 
 
Hastalığın vücuda giriş yolu sindirim sistemidir. Hayvanların tüketeceği yem rasyonlarına sü-
rekli olarak probiyotik, prebiyotik, organik asit ve toksin bağlayıcı ürünlerle yemdeki hammadde 
ve yemden gelebilecek risklerin azaltılması mümkündür. 
 
Sağlıklı bir sindirim sistemine sahip hayvanlar daha dirençli iken, koksidiyoz, toksikasyon, ye-
tersiz besleme, viral hastalık geçirmiş sürülerde direnç daha düşük olmaktadır. Probiyotikler 
bağırsak lümeninde patojenlerin üremesini ve villuslara tutunmasını engellerken, prebiyotikler 
bağırsak duvarına tutunamayan bakterileri bağlayarak dışkı ile dışarı atılmasını sağlayacaktır. 
Organik asitler ise bağırsak asitliğini arttırarak hem salmonella bakterisinin üremesini enge-
mekte hem de hücre duvarını parçalayarak bakteri sayısını önemli şekilde azaltmaktadır. Özel-
likle mono bütirin ve sodyum bütirat formundaki bütirik asit ve kaplanmış formik asit içeren or-
ganik asitler salmonella korumasında etkilidir. Toksikasyonların bağışıklık ve bağırsak epitelin-
de meydana getirebileceği zararların önüne geçmek için geniş spektrumlu toksin bağlayıcıların 
yaşamın her döneminde koruyucu olarak yemden kullanımı tavsiye edilmektedir. Yemde kulla-
nılabilecek hayvansal kökenli yem hammaddelerin salmonella riski yüksek sürülerde kullanıl-
maması, hammadde kabulünde ve depolama sırasında riskli hammddelerin salmonella kontrol-
lerinin yapılması, ve bu tip riskli ürünlerde yem koruyucu ve salmonella önleyicilerin kullanılma-
sı önemlidir. 
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İçme suyu yoluyla koruyucu uygulamalar 
 
İçme suyu ile organik asit uygulamalarında uygulamanın 3-4 gün uygulama 3-4 gün dinlendir-
me şeklinde sürekli devam etmesi başarıyı arttırır. 
 
Yem içi uyguamalarla yeterli koruyuculuğun sağlanamadığı durumlarda veya korumanın etkinli-
ğini arttırmak için içme suyu ile koruyucu ve destekleyici ürünlerin verilmesi önemlidir. İçme su-
yu ile verilebilen organik asit ve probiyotikler, esaniyel yağ içerikli bitkisel ürünler yemde yapı-
lan uygulamaları destekler, sürülerin direncini arttırır . İçme suyu ile kullanılabilen organik asit-
lerin formik ve bütirik asit içerikli olması bu tip organik asitlerin gram (-) bakteriler üzerindeki 
etkinliği nedeniyle de tercih sebebidir. İçme suyu ile organik asit uygulamalarında uygulamanın 
3-4 gün uygulama 3-4 gün dinlendirme şeklinde sürekli devam etmesi başarıyı arttırır. Organik 
asit kullanımında kullanılan suyun pH değerinin 4,0 altına düşmemesi gerektiği unutulmamalı-
dır. İçme suyunun pH değeri 4,0 değerinin altında olduğunda, su tüketimi azalacak ve başka 
problemlere neden olacaktır. Yem içerisinde probiyotik kullanılmadığı veya kullanılamadığı du-
rumlarda içme suyu ile verilebilen probiyotikler destekleyicidir, burada uygulamadan sonuç al-
mak için içme suyu probiyotik kullanım süresinin aralıksız en az 5-6 gün süreyle yapılmasına 
dikkat edilmelidir. Timol ve karvakrol gibi esansiyel yağ içeren ürünlerin belirli aralıkla kullanımı 
bağırsak sağlığını desteklemesi, iştah arttırıcı olması ve antibakteriyel özellikleri olması nedeni 
ile tercih edilebilir. Bu gibi esansiyel yağ içerikli ürünlerin kullanımı da organik asitler gibi dönü-
şümlü olarak yapılabilir. 
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Bit mücadelesi 
 
Bit, kanatlı tifosunun yayılmasını sağlayan 
en önemli vektördür. 
 
Tavuk bitine karşı düzenli aralıklarla, kalıntı 
yapmayacak hayvan ve insan sağlığına za-
rarlı olmayan ürünler ile düzenli aralıklarda 
tekrarlanmalı ve takip edilmelidir. Bit, kanatlı 
tifosunun yayılmasını sağlayan en önemli 
vektördür. Bit mücadelesi iyi yapılmayan iş-
letmelerde, diğer koruma önlemleri alınsa da 
başarı sağlamak mümkün değildir. Tavuk biti 
ile birlikte hastalık hayvandan hayvana ve 
kümesten kümese kolaylıkla taşınır. Sahada 
özellikle yaz aylarında bit aktivitesinin artma-
sı ile kanatlı tifosu vakalarında artış gözlen-
mektedir. Bit mücadelesi için kullanılan ürün-
ler bitin yaşam döngüsüne göre uygulanma-
lı, 7-8 günde bir en az 2 kere tekrar edilmeli-
dir. 
 
Fare mücadelesi 
 
Fareler salmonella taşıyıcısı olduğu için ke-
mirgen mücadelesi hassasiyetle sağlanmalı-
dır. Günümüzde fare kanatlı sektörünün 
önemli sorunlarından biri olup bu probleme 
dikkatli şekilde yaklaşılması gerekir. Özellik-
le farenin giriş yerleri, üreme alanları tespit 
edilip kapan ve ilaçla mücadele edilirken bu 
uygulamaları yapan kişilerin bilgili ve eğitimli 
olması önemlidir. Bu gibi uygulamalar için 
profesyonel firmalardan yardım ve hizmet 
alınması başarıyı arttıracaktır. 
 
Dezenfeksiyon işlemleri 
 
Kümes ,araç , alet ekipman, personel ve 
çevre dezenfeksiyonu işlemleri hassasiyetle 
uygulanmalıdır. Biyogüvenlik tek başına de-
zenfeksiyon anlamına gelmese de en önemli 
noktalarından biri dezenfeksiyon ve dezen-
fektan kullanımıdır. Doğru doz ve doğru süre 
ile uygulanmayan en iyi dezenfektanın bile 
çalışmayacağı unutulmamalıdır. Doğru et-
ken madde ve uygulama için üretici firmalar-
dan mutlaka görüş ve teknik destek istenme-
lidir. 
 
 
 
 
 
 

Yabani kuş ve hayvanların engellenmesi 
 
Yabani kuşlar taşıyıcı olma riski yüksek hay-
vanlardır kümes içlerine girişi kuş telleri ile 
engellenmeli, tesis çevresinden yabani kuş 
ve hayvanlar uzaklaştırılmalıdır. kümes çev-
resinde kuşları çeken ve yuvalanmasını sağ-
layan ortamlar uzaklaştırılmalıdır veya orta-
dan kaldırılmalıdır. 
 
Yönetimsel uygulamalar 
 
Kümes temizliği, gübre atımı, personel ve 
araç girişleri kontrol altında tutulmalı, kü-
mesler arası personel geçişi kısıtlanmalıdır. 
Kümes tozunda çok fazla salmonella bakte-
risi yaşar bunun yayılımını engellemek için 
düzenli temizlik önemlidir. Gübrenin günlük 
olarak atılması dışkı ile atılan hastalık etke-
ninin yayılmasını engelleyecektir. Riskli kü-
meslerde personel geçişinin sınırlandırılma-
sı, koruyucu kıyafet kullanımı hastalığın di-
ğer kümeslere yayılmasını engelleyecektir. 
 
Monitoring 
 
Civcivlerin kümesteki yaşamlarının ilk günü 
alınacak numune damızlık kökenli bir salmo-
nella varlığını tespit etmenizde yardımcı ola-
caktır. 
 
Sürülerin ilk gününden itibaren belirlenmiş 
konrtol programına göre düzenli kan, dışkı 
ve swap numuneleri alarak laboratuvar ana-
lizleri ile sürülerin sağlık durumu izlenmelidir. 
Özellikle 2 yıldır yürürlükte olan ulusal sal-
monella kontrol programı sayesinde damız-
lık ve yumurtacı işletmelerde civcivlerin ilk 
gününden itibaren, yarka ve yumurtlama dö-
neminde belirli aralıklarla alınan numuneler 
özel ve devlet laboratuvarlarında incelen-
mektedir. Bu sayede erken teşhis ile müca-
deleye destek olmaktadır. 
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BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN;  
AVİAN INFLUENZA VİRÜSÜ SAHADA  
NE KADAR CANLI KALIR? 
                Avian Influenza virusları göçmen kuşlar için genellikle zararsızdır. 
Avian Influenza virüsleri göçmen kuşların bağırsaklarına yerleşir ve dışkıla-
rıyla doğaya geri saçılır.  
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Mevcut COVID-19 pandemisi ile birlikte, SARS-CoV-2 virüsünün vektörleri ve vücut dı-
şında virüslerin uzun süre enfeksiyon gücüne sahip olmaları artık bir sır değil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rebecca Poulson, Kızılkımkuşu gibi göçmen kuşlarla çalışıyor. Ayrıca influenza virüslerinin ko-
nakçılarıyla, özellikle de kıyı kuşlarıyla göçüyle ilgilenmektedir. 
 
 
Küçük kıyı şeridini kullanan kuş sürüleri ile çok sayıda virüs transferi gerçekleşiyor. Poulson ve 
ekibi, Delaware Körfezi’ndeki kıyı kuşlarında bulunan virüsleri güneydoğu ABD kıyılarında bu-
lunanlarla karşılaştırarak, Avian Influenza virüslerinin nasıl seyahat ettiğini ve bulaştığını, yılın 
diğer zamanlarında nerede tutulabilecekleri konusunda kapsamlı veri topluyor. 

Georgia Veteriner Fakültesi Kümes Hayvanları Teşhis ve Araştırma Merkezi Asistanı Rebecca 
Poulson ve çalışma arkadaşları, Avian Influenza virüslerinin, önceden düşünülenden çok daha 
uzun süre, 7 ay boyunca ördeklerin dışında canlı ve bulaşıcı kalabileceğini keşfetti. 
 
Poulson ve ekibi, virüsün kuşların dışında ne kadar süre canlı kalabileceğini anlamak için ağız-
dan ve dışkıdan örnekler aldı. Örnekleri aldıktan sonra, onları çevrede tuttular ve virüsün ara-
dan yarım yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen diğer kuşlara bulaşma yeteneğine sahip ol-
duğunu buldular. 

Rebecca Poulson; “Çalışmamız bize, göçmen kuşlar 
aylar sonra geri döndüğünde bile virüsün enfeksiyon 
gücünün uzun süre devam edebileceğini gösterdi.”  
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SELENYUM ÇALIŞMALARI  
 
Broyler ve yumurta tavukları rasyonlarında kullanıma uygun ticari inorganik ve 
organik selenyum kaynaklarını karşılaştırmak için çalışmalar yapılmış-
tır. Selenyum kaynağı olarak sodyum selenit ve selenyumla zenginleştirilmiş 
maya (seleno-metionin) kullanılmıştır. Yumurta üretiminde selenyum kaynağın-
da bir fark bulunmazken, organik selenyumla beslenen tavuklardan elde edilen 
kırık yumurta yüzdesinde artış olmuştur. Bununla birlikte, selenyumla zengin-
leştirilmiş mayayla beslenen tavukların yumurtalarındaki selenyum konsantras-
yonu, sodyum selenitle beslenen tavuklarınkinden çok daha fazla bulunmuştur. 
Bu da yumurta tavuğuna organik selenyumun mevcudiyetinde bir artış olduğu-
nu göstermektedir. 
 
Selenyumla zenginleştirilmiş mayayla beslenen tavukların yumurtalarında daha 
önce gözlemlenen sonuçlara benzer şekilde artan bir doku selenyum konsant-
rasyonu olduğu görüldü. Bu sonuçlar, organik selenyum kaynaklarının, karaci-
ğer veya kas gibi vücut dokularında depolandıktan sonra bile selenyum bağımlı 
aktivitelerde kullanım için mevcut olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, selen-
yumla zenginleştirilmiş maya, zamanla sodyum selenitten daha yüksek düzey-
de beslenme aktivitesi sağlar.  
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ZOONOZ HASTALIKLARLA MÜCADELEDE 
AŞILAR NEDEN ÖNEMLİDİR? 



İnsan ve hayvanların bulaşıcı hastalıklara karşı kazanılmış bağışıklık edinme tarihi, on beşinci 
yüzyılda Çin’de yapılan variolasyon uygulamasıyla başlar. Pirbright Enstitüsü Kuş Gribi Virüsü 
Grubu üyeleri Prof. Dr. Munir Iqbal ve Dr. Joshua Sealy, bu variolasyon uygulamasının, bir 
hastadan bulaşıcı materyalin alınarak hafif ancak koruyucu bir enfeksiyon başlatmak için en-
fekte olmayan bir bireye aşılanma yolyla yapıldığını belirtiyor. 
 
Edward Jenner dünyanın ilk aşısını geliştirdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edward Jenner ilk aşılamayı yaptı.  
 
 
Çin’de yapılan ilk variolasyon uygulamasından yaklaşık 200 yıl sonra, Edward Jenner, sığır çi-
çeği virüsü kullanarak hastaları çiçek hastalığına karşı bağışıklamayı sağlayan dünyanın ilk 
aşısını geliştirerek immünoloji alanında çığır açtı. 
 
Louis Pasteur, günümüzde Dünya Zoonoz Günü olarak kutlanan 6 Temmuz 1885 yılında kudu-
za karşı ilk aşıyı başarıyla uyguladı. Takip eden on yıllar içinde difteri, tetanoz, şarbon, kolera, 
veba, tifo, tüberküloz, kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve çocuk felci aşıları bulundu. Bu pato-
jenlerin birçoğu yıllardır insanları enfekte etmekte ve can kayıplarına neden olabilmekteydi. 
Günümüzde bu hastalık etkenleri, aşıların uygulanmadığı coğrafyalarda insanları enfekte et-
meye devam ediyor. 
 
21. yüzyılda, aşı araştırmaları başka bir büyük değişim geçiriyor. 
 
2019 yılında, hayvanlardan kaynaklandığına inanılan ve insanlarda şiddetli akut solunum send-
romu Coronavirus 2 (SARS-CoV-2, COVID-19 ‘a neden olan virüs) ortaya çıktı. Hastalık 
COVID-19 pandemisine dönüştü ve bu virüsü kontrol etmek için acil bir aşı geliştirme ihtiyacı 
ortaya çıktı. 
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                Pirbright Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Munir Iqbal ve Dr. Joshua Sealy, 
bulaşıcı hastalıklarla savaşta 600 yıllık gelişen teknolojiyi değerlendiriyor.  



Patojenlerin evrimi 
 
Genel olarak insanlar, çiftlik hayvan-
ları da dahil olmak üzere, yalnızca 
hayvan rezervuarlarında dolaşan bir-
çok patojene karşı saf bir bağışıklık 
sistemine sahiptir. 
 
Çoğu patojen, belirli hayvan türlerini en-
fekte etmek için evrimleşmiştir; bu, hay-
van patojenlerinin insanlarda hastalığa 
neden olmasını engelleyen önemli bir 
bariyerin var olduğu anlamına ge-
lir. Bununla birlikte, influenza virüsleri ve 
koronavirüsler dahil olmak üzere bu pa-
tojenlerin bir kısmı, özellikle insan popü-
lasyonunda önceden bağışıklık olmadığı 
için, bu engelleri aşabilecek ve enfekte 
etmekte başarılı olabilecek şekilde geliş-
me kapasitesine sahiptir. 
 
İnfluenza virüsleri ve koronavirüsler in-
san bağışıklık sistemlerini aşabilecek 
şekilde varyasyon gücüne sahiptir.  
 
Bu olağanüstü gelişme yeteneği aynı za-
manda bu patojenlerin aşıların üstesin-
den gelme potansiyeline sahip olduğu 
anlamına gelir. Zoonotik virüslerin bu po-
tansiyellerinin üstesinden gelmek için aşı 
teknolojileri ilerlemelidir.  
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Aşı çeşitleri 
 
İnsanlarda ve hayvanlarda dolaşan patojen-
lerle mücadele etmek için bir çok aşı tekno-
lojisi kullanılmakta ve geliştirilmektedir.   
 
Bir aşının hastalığı ortadan kaldırmada veya 
azaltmada etkili olması gerekir, ancak pato-
jenlerin çeşitliliği, aşıların bazen patojen çe-
şitliliğine eş değer düzeyde çeşitli alt suşları 
içermesi ve belirli zorluklara hitap etmesi ge-
rekmektedir. 
 
Geleneksel inaktive patojen aşılar 
 
Patojeni ‘öldürerek’ üretilir, güvenli bir aşıla-
ma sağlar. 
 
Subunit aşılar 
 
Patojenin yalnızca bir alt parçasına karşı bir 
bağışıklık tepkisi oluşturmak için uygulanabi-
len hedef patojenin yalnızca bir parçasını 
içeren aşılardır . 
 
Her iki teknoloji de koruyucu antikor tepkileri 
ortaya çıkarır ve çeşitli patojenlere karşı 
uzun bir süredir başarılı immunite sağlamış-
lardır. Bununla birlikte, antikor yanıtı, aşılar-
dan kaçınmak için sürekli şekil değiştiren 
patojenin tüm varyasyonlarına karşı yeterli 
koruma sağlamaz. 

 
 
 
 
 
 
Canlı atenüe aşılar 
 
Tipik olarak, hastalığa neden olmalarını ön-
lemek için modifiye edilmiş ancak yine de 
doğal olarak oluşan muadillerine benzer bir 
bağışıklık tepkisini tetikleyebilen enfeksiyöz 
patojenler kullanır. Bu aşılar etkili br immuni-
te sağlar çünkü bir antikor tepkisinin yanı 
sıra, farklı hastalık suşlarında değişmeden 
kalan patojenlerin korunmuş kısımlarını da 
hedefleyen hücresel bir bağışıklık tepkisini 
de indükleyebilirler. Bu, canlı zayıflatılmış 
aşıların, patojenin aşı bağışıklığından kaç-
masına izin verebilecek mutasyonlarına kar-
şı korumada daha etkili olduğu ve birden 
fazla patojen suşuna karşı daha iyi koruma 
sağladıkları anlamına gelir. 
 
Bununla birlikte, canlı atenüe aşıların önemli 
bir dezavantajı, patojenik potansiyelleri hak-
kında çok az bilginin olduğu hastalık etken-
lerinde, atenüe olmayan bir duruma geri 
dönme riskini taşıyarak hastalık riskini bera-
berinde getirmeleri veya ciddi hastalığa veya 
ortaya çıkan mutant patojene neden olabilen 
patojenlere karşı kullanılamamalarıdır. 
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Yeni aşı teknolojileri 
 
Viral vektör aşılar 
 
Konakçı hayvanda hastalığa neden olmayan, bir 
bağışıklık tepkisini indükleyen hedef patojenin 
bir parçasını içeren ve bir virüsün ‘omurgasını’ 
oluşturan aşılardır. Lisanslı viral vektör aşıların 
çoğu hayvanlarda kullanılmaktadır. SARS-CoV-2 
pandemisinden önce insanlar için yalnızca tek 
vektörlü aşı (Ebola virüsüne karşı) lisanslanmış-
tır. 
 
Viral vektör aşılar, patojene özgü güçlü bir bağı-
şıklık tepkisi oluştururler ve gelişen bu bağışıklık 
uzun ömürlüdür. 
 
DNA/RNA aşıları 
 
mRNA aşıları uygun maliyetlidir, güvenlidir ve 
hücre kültürü sistemlerinden değil, sentetik ola-
rak kimyasallar kullanılarak üretilir. 
 
Konakçı hücrelerin bir bağışıklık tepkisi ortaya 
çıkarmak için işlediği bir patojen parçasını kodla-
yan genetik materyal içerir. 
 
SARS-CoV-2 ‘ye karşı bir kaç mRNA aşısı kulla-
nılmaktadır.  
 
Bu nedenle, aşılarımızın hedefini ve istenen ba-
ğışıklık tepkisinin doğasını dikkatli bir şekilde 
seçme kapasitesine sahibiz. SARS-CoV-2 – 
( Covid-19 ) pandemisi ile aşıların önemi bir kez 
daha vurgulandı ve gelecekte, büyüyen aşı sila-
hımıza olan ihtiyaç, insanlığın yeni hastalıklara 
karşı korunma ihtiyaçları ile artacaktır. 
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Beslenme 
 
Zoonoz hastalıkların insan popülasyo-
nuna girmesi için izlenebilir bir yol ge-
liştiriliyor. 
 
İnsan nüfusu arttıkça beslenme ihtiya-
cı da artmaktadır. İnsan beslenmesi-
nin önemli bir kaynağı hayvansal kay-
naklıdır; dolayısıyla bu talep, çiftlik 
hayvanlarının popülasyonu artmasına 
neden olacaktır. 
 
Çiftlik hayvanlarının artan nüfusunu 
barındırmak için vahşi yaşam alanları-
na tecavüz edilmektedir. Bu durum, 
çiftlik hayvanları ile vahşi hayvanlar 
arasındaki etkileşimi kolaylaştırmakta-
dır. Sonuç olarak, zoonoz hastalıkların 
insan popülasyonuna girmesi için izle-
nebilir bir yol geliştiriliyor. 
 
Ayrıca, insan beslenmesi ihtiyacı da 
vahşi hayvanların satın alınmasıyla 
karşılanmaktadır. Batı Afrika Ebola 
virüsü salgınının, vahşi hayvanların 
insan tüketimi için avlanması ile başla-
dığına dair önemli kanıtlar bulunmak-
tadır. Benzer şekilde, SARS-CoV-
2’nin vahşi hayvanlardan kaynaklandı-
ğına inanılmaktadır. 
 
Zoonoz hastalıkların oldukça geniş 
kapsamlı etkileri vardır. İnsanlar ve 
hayvanlar doğrudan patojene bağlı 
hastalık ve ölümlere maruz kalır ve 
küresel ekonomiler önemli kayıplara 
uğrar. 
 
Mevcut SARS-CoV-2 pandemisi bu-
nun en açık örneğidir. Çiftliklerde ve 
yabani kuşlarda enfeksiyona neden 
olan ve kuş gribi gibi zoonoz enfeksi-
yon potansiyeli taşıyan virüsler, bir 
sonraki pandeminin yakınımızda ola-
bileceğini sürekli olarak hatırlatmakta-
dır. 
 
Kaynak: The Poultry Site  
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KANATLI BESLEMESİNDE ORGANİK VE İNORGANİK  
MİNERALLERİN VERİMLİLİĞİ 
 
Kanatlı hayvanlarda biyo yararlanımlarının daha yüksek olması nedeniyle inor-
ganik kaynaklar yerine organik mineralleri kullanma eğilimi artmaktadır. Orga-
nik mineraller, hayvanların performansları üzerinde olumsuz bir etki yaratma-
dan doz oranındaki azalma nedeniyle besleme maliyetini düşürmektedir. Ayrıca 
kanatlıların dışkısındaki iz minerallerin atılımındaki azalma nedeniyle çevre kir-
liliği de azalmaktadır. Kanatlı hayvanlarda en yaygın olarak kullanılan ve değer-
lendirilen organik formlar amino asit kompleksleri, proteinatlar, çinko, bakır ve 
manganez şelatlarıdır. Çalışmaların çoğu, hem etlik piliçlerde hem de yumurta-
cı tavuklarda organik minerallerin anti-nutrisyonel faktörler üzerindeki olumlu 
etkilerini göstermiştir. Organik minerallerin inorganik minerallere göre başlıca 
yararı, daha iyi emilmeleri ve düşük dışkı atılımları nedeniyle daha düşük doz-
larda kullanım imkanı vermektedir.  




