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Merhaba; 

On beşinci sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. 

Kümes hayvanı üretiminde çevresel atık en önemli konulardan biridir. Gerek 

karbon ayak izi ve gerekse suların kontaminasyonu açısından dikkatlerin üze-

rinde olduğu üretim modelidir. Kanatlı hayvan endüstrisi işleme tesislerinin atık 

su arıtma sistemlerinde perasetik asidin etkileri üzerine yapılan araştırmaları 

tüm detaylarıyla Haziran sayımızda okuyabilirsiniz. 

Kanatlı sektörü kanatlı ürünleri üretiminde, kanatlı ürünlerini tüketen insan sağlı-

ğını doğrudan tehdit eden Salmonella konusu Gıda Güvenliği başlığında gün-

demde en ön sıralarda yer alıyor. İki kanatlı sürüsünde enfeksiyona neden olan 

öldürücü bir Salmonella enteritidis suşunun genomunun tespit edildiği araştır-

mayı sizler için derledik. 

Rusya ve Ukrayna arasında savaş nedeniyle hammadde ve tahıl piyasasında 

fiyat dalgalanmaları ile kendini gösteriyor. Son hafta soya ve soya küspesinde 

yüzde onu aşan fiyat gerilemesi örülürken, bu oran buğday ve mısırda yüzde 

beş oranları ile sınırlı kaldı. 

Limanlarda bekleyen gemilerdeki tahıl stoklarının alıcı ülkelere sevk edilebilme-

si için girişimler devam ediyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği konu ile ilgili 

endişeleri ortadan kaldırmak için açıklama üzerine açıklama yapıyor. Lübnan, 

Mısır ve Libya, tahıl ithal ettikleri Rusya ve Ukrayna’daki tedarik sorunlarının 

etkilerini derinden yaşamaya başladı.  

Uğraş Kaynarca’nın Ukrayna Krizi ile tahıl fiyatlarının 2023 yılının sonlarına kadar 

daha da yükseleceğine dair inceleme yazısını bu sayımızda okuyabilirsiniz. 

Hem tahıl krizi hem de dövizdeki yukarı yönlü seyir nedeniyle yem maliyetleri 

artmaya devam ediyor. Haziran ayı ile Ticari yumurtacı Rasyon Maliyetlerinin 

Zirvede olduğunu değerlendiren araştırmayı sizler için derledik. 

Her ne kadar Haziran ayının son haftasında düşüş eğilimi gösterse de Soya 

Fasulyesi ve Buğday’ın fiyat yükselişinin altında yatan nedenleri bu sayımızda 

okuyabilirsiniz. 

Tüm dünyada son üç yıldır gündemden düşmeyen Avian Influenza enfeksiyo-

nu ile mücadele için Avrupa Birliği kararını verdi. Avrupa Birliği’nin Avian Influ-

enza aşısı kullanımı için verdiği kararı ve gerekçelerini tüm detayları ile okuyabi-

lirsiniz. 

Bağırsak bütünlüğü için dünyanın farklı bölgelerinde değişik koruma program-

ları uygulanmaktadır. Söz konusu bağırsak olduğunda sektörümüz, üretim 

maliyetlerinin yüzde yetmişinden fazlasını oluşturan bir yönetim riski ile karşı 

karşıyadır. Geleneksek koksidiyoz yönetiminde anti-koksidiyaller ya tek başına 

ya da koksidiyoz aşısı ile birlikte kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 

etlik piliç üretimindeki koksidiyoz yönetim programlarını, tercihlerin yıllara göre 

değişimlerini ve son eğilimleri sizler için kapsamlı bir yazıda derledik. 

Kanatlı sektörümüzdeki değerli temsilcilerimizden Orhan Bayır ve Konuralp 

Özçelik’ten sonra kanatlı sektörümüzün sevilen ismi saygıdeğer Bülent İçöz’ü 

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Ailesi, sevenleri ve sektörümüze baş 

sağlığı diliyor, bu vesile ile yakın zamanda kaybettiğimiz sektör temsilcilerimizi 

saygı ile anıyoruz.  

Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, bu süreçte katkıda bulu-

nan, sizlere ve ekibimize teşekkür etmek istiyoruz. Artan ilginiz karşısında daha 

iyi bir içerik hazırlamanın heyecanını yaşıyoruz. 

Keyifli okumalar dileriz.  

Sağlıkla kalın. 

Muhammet Ali Ağmaz 
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             Kanatlı hayvan endüstrisi işleme tesislerinin atık su arıtma sistemle-
rinde perasetik asidin (PAA) etkileri üzerine yapılan araştırmalar, anaerobik 
reaktörlere 200/29 mg/L düzeyine kadar PAA/H2O2 eklemenin sistem perfor-
mansını etkilemediğini, ancak atık suda daha yüksek seviyede PAA kon-
santrasyonlarının olduğunu ortaya koyuyor.  

Kanatlı hayvan endüstrisi işleme tesislerinin 
atık su arıtma sistemlerinde perasetik asidin 
(PAA) etkileri üzerine yapılan araştırmalar, 
anaerobik reaktörlere 200/29 mg/L düzeyine 
kadar PAA/H2O2 eklemenin sistem perfor-
mansını etkilemediğini, ancak atık suda da-
ha yüksek seviyede PAA konsantrasyonları-
nın olduğunu ortaya koyuyor.  
 
USPOULTRY ve USPOULTRY Vakfı, Geor-
gia Atlanta’da bulunan Georgia Teknoloji 
Enstitüsü’nde, Dr. Spyros G. Pavlostathis 
öncülüğündeki araştırma ekibinin kanatlı 
hayvan endüstrisi işleme tesislerinin atıksu 
arıtma sistemlerinde perasetik asidin etkisini 

değerlendirdikleri araştırma projesinin ta-
mamlandığını duyurdu. 
 
Perasetik asit (PAA), kanatlı hayvan endüst-
risinde etkili bir antimikrobiyal ajan-
dır. Kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmakta-
dır. Atık su bileşenleriyle reaksiyon sonra-
sında kalan PAA, biyolojik atık su arıtma 
proseslerini etkileyerek atık su deşarj gerek-
sinimlerini karşılamayı zorlaştırabilir. Atık su 
kalitesi üzerindeki potansiyel olumsuz etkiler 
ve kanatlı hayvan endüstrisi işleme tesisle-
rinde PAA’nın hızla artan kullanımı nedeniy-
le, atıksu arıtma sistemlerinde PAA’nın etki-
leri ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. 

DÜŞÜK KONSANTRASYONLARDA PERASETİK ASİT,  
ATIK SULARIN ARITILMASINDA GÜVENLİ BULUNDU 
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Dr. Spyros G. Pavlostathis; “Atık su arıtma 
sistemlerinde anaerobik reaktörlere 200/29 
mg/L düzeyine kadar Perasetik Asit (PAA/
H2O2) konsantrasyonları sistem performan-
sını etkilememektedir.”  

Sonuçlar aerobik ve anoksik organik madde 
bozunmasının yanı sıra kanatlı hayvan en-
düstrisi işleme tesislerindeki atıksu ile nitrifi-
kasyon, denitrifikasyon ve anaerobik bozun-
manın, atık PAA ve Hidrojen Peroksit (H2O2) 
içinde artık PAA ve Hidrojen Peroksit (H2O2) 
bulunmadığında normal tesis işletimi sırasın-
da etkilenmeyeceğini göstermektedir. 
 
Bununla birlikte, nitrifikasyon, denitrifikasyon 
ve anaerobik bozunma, chiller tanklarının 
boşaltılması nedeniyle tesis işletme vardiya-
sının sonunda yüksek konsantrasyonlarda 
kalıntı PAA düzeylerine sahip atık su oluş-
ması durumunda veya kazara PAA solüsyo-
nu dökülmeleri durumunda atıksu tesis işleti-
mi olumsuz etkilenecektir. 
 
Kaynak: The Poultry Site 

Atık su bileşenleriyle reaksiyona girdikten sonra kalan Perasetik Asit (PAA), biyolojik atık su 
arıtma işlemlerini etkileyebilir. Bu nedenle, Dr. Spyros G. Pavlostathis ve Georgia Teknoloji 
Enstitüsü’ndeki çalışma arkadaşları, yakın zamanda, kanatlı hayvan endüstrisi işleme tesisleri 
atıksu arıtma sistemlerinde PAA’nın etkilerini değerlendirmeyi amaçlayan bir araştırma projesi-
ni tamamladılar.  
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KÜMES HAYVANLARINDA ENFEKSİYON YETENEĞİNE SAHİP 
YENİ BİR SALMONELLA ENTERİTİDİS ALT TÜRÜ TESPİT EDİLDİ 

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi Araştırma ekibi, art arda iki kanatlı sürüsünü enfekte eden 
öldürücü bir Salmonella enteritidis suşunun genomunu tespit etti. Araştırma ekibi, SE_TAU19 
olarak adlandırdıkları bu yeni Salmonella enteritidis alt türünün hem antibiyotiğe dirençli oldu-
ğunu hem de potansiyel olarak insanları enfekte edebileceğini açıkladı.  
 
Salmonella serovar Enteritidis (SE) en sık kümes hayvanları ile ilişkilidir ve küresel olarak in-
san hastalıklarının önde gelen nedenidir.  
 
Salmonella’nın iki türü vardır; bunlardan biri, Salmonella enterica , insan hastalığında rol oy-
nar. S. enterica , çoğu insanlarda hastalığa neden olabilen 2.500’den fazla serovar veya bakte-
ri grubu içerir.  
 
İnsan Salmonella enfeksiyonlarının çoğu gıda kaynaklıdır ve tavuklar gibi birçok hayvan, kendi-
leri hastalanmadan patojeni barındırabilir.  
 
NC State Veterinerlik Koleji Luke Borst Laboratuvarı Araştırma Görevlisi DVM Ph.D. Grayson 
Walker, SE_TAU19’un kümes hayvanlarında klinik hastalığa neden olma yeteneği ile ilgili araş-
tırmayı açıklayan bir makalenin ilk yazarıdır. 

              Araştırmacılar, art arda iki kanatlı sürüsünde enfeksiyona neden 
olan öldürücü bir Salmonella enteritidis suşunun genomunu tespit ettiler. 
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DVM Grayson Walker; 
“Genellikle Salmonella’enteritidis’in tavukları 
enfekte etmediğini ve tavukların sadece taşı-
yıcı olduğunu düşünürüz ; ancak Salmonella 
enteritidis SE_TAU19 tavuklar için öldürü-
cüydü ve tavukları gerçekten enfekte etti.”  
 
Grayson Walker,  
Ayrıca Salmonella’nın etrafta dolaşmayı sev-
diğini biliyoruz . Bu suş, yetiştirme periyodu 
boyunca etlik piliçleri öldürdü ve bir yıl sonra 
farklı bir sürüde tekrarladı. Böylece genomu 
sıralamaya ve hangi direnç ve virülans özel-
liklerinin suşu benzersiz kıldığını görmeye 
karar verdik.” 

Ekip, suşun genomunu sıraladı ve yedi anti-
mikrobiyal direnç geni, 120 virülans geni ve 
büyük bir virülans plazmiti içerdiğini bul-
du. Plazmitler, suşu antibiyotiğe daha di-
rençli veya daha bulaşıcı hale getirmek için 
suşlar arasında değiş tokuş edilebilen “takas 
edilebilir” genetik elementlerdir. 
 
Grayson Walker, “Bunun ‘yeni’ 
bir Salmonella türü olduğunu söyleyemesek 
de, bu türün kümes hayvanları için ölümcül, 
antibiyotiğe dirençli ve bulaşıcı olduğunu, 
aynı zamanda insanları da enfekte edebile-
ceğini söyleyebiliriz” diyor.   
 
Grayson Walker, “İyi haber şu ki, genomu 
sıralayarak artık gelecekteki salgınların kö-
kenini belirlemeye ve içermeye yardımcı ola-
bilecek verilere sahibiz.” 
 
Araştırma Frontiers in Veterinary Science’da 
yer almaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri 
Tarım Bakanlığı Hayvan Bitki Sağlığı Denet-
leme Servisi’nin Ulusal Biyolojik ve Tarımsal 
Savunma Tesisi Bilim Adamı Eğitim Progra-
mı tarafından desteklenmektedir. Tüm ge-
nom dizilimi, ortak yazar Sid Thakur’un labo-
ratuvarında 1U18FD00678801 hibesi altında 
finanse edilen FDA GenomeTrakr programı 
tarafından tamamlanmıştır. 
 
Kaynak: The Poultry Site 



KANATLI HAYVANLARDA KULUÇKALAMA 

            
           
  Kanatlı sektörünün içinde barındırdı-

ğı beyaz et ve yumurta içerdiği yüksek dü-
zeyde  protein, karbonhidrat, yağ  gibi besin 
maddeleri ve ekonomikliği sebebiyle insa-
noğlunun en çok tükettiği gıda ürünüdür. Bu 
nedenlerden dolayı tüm dünyada ve ülke-
mizde kanatlı sektörüne olan talep  gün geç-
tikçe artmaktadır.  
 
Yüksek kalitede civciv ve kuluçka randımanı 
elde edilebilmesi için yumurtanın elde edildi-
ği anaç tavuktan tutunda, yumurtanın depo-
lanması, kuluçka işleminin koşulları, çıkım 
sonrası bakım ve besleme  hepsi önem arz 
eder.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yunus Emre Yayla, “Artan talebi karşılamak 
için hızlı ve seri üretimin beraberinde getirdi-
ği makineleşme, kuluçka makinelerinin orta-
ya çıkmasına bu nedenle kuluçkalama işle-
minin daha da bir önem kazanmasını sağla-
mıştır.”  
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Yumurtanın elde edilmesi: 
 
Kaliteli çıkımın yolu kaliteli kuluçkalık yumur-
tadan geçer. Kaliteli yumurtayı ise manage-
ment kurallarının iyi uygulanmış olduğu anaç 
sürüler belirler. Örneğin vücut büyüklüğü ile 
yumurta büyüklüğü arasında pozitif korelas-
yon vardır. Aşıları düzenli olarak yapılmış 
PS kümeslerden alınan yumurtaların kuluç-
ka çıkım işlemi sırasında ve sonrasında da-
ha az enfeksiyona bağlı ölüm gerçekleşiyor. 
 
Kaliteli çıkımın yolu kaliteli kuluçkalık yumur-
tadan geçer. Kaliteli yumurtayı ise manage-
ment kurallarının iyi uygulanmış olduğu anaç 
sürüler belirler.  
 

Yumurtanın depolanması: 
 
Yumurta depolanmasındaki en hassas nokta 
ısı, nem, çevirme işlemi ve havalandırmadır. 
Bu dört koşulun herhangi birinde oluşan ak-
saklık canlı gelişimini olumsuz etkiler. Yu-
murtanın kuluçka makinesine konmasından, 
civcivlerin ergin birey olmasına kadar geçen 
süreci sağlıklı ve normal bir şekilde tamam-
layabilmesi için bu dört koşula çok dikkat et-
mek gerekiyor. 
 
a. Isı: 
Bir yumurta için fizyolojik gelişimin başladığı 
sıcaklık derecesi 23,6 C⁰ dır. Depolama sıra-
sında fizyolojik gelişim istemediğimiz için en 
uygun depolama sıcaklığı 13-18 C⁰ dır. 
 

b. Nem: 
Bekleme süresinde genel olarak %60-65 ye-
terlidir. Lakin deve kuşu yumurtasında bu 
oran %40’ı geçmemeli, sülün yumurtasında 
ise %65-70 ‘den aşağı olmamalıdır. 
 
c. Çevirme: 
Yumurtayı aldığımız sürü hakkında bilgimiz 
yok ise depolama sırasında çevirme işlemi 
yapmamalıyız. Diğer türlü periyodik aralıklar-
la çevirme işlemi yapılmalıdır. 
 
d. Havalandırma: 
Yumurtanın depolandığı ortamdaki oksijen 
seviyesi % 21 olmalıdır. 
 
Tüm bu koşullar sağlandığında ise; 
 Tavuk yumurtası 7-10 gün 
 Bıldırcın yumurtası 1 hafta 
 Keklik ve sülün yumurtası 2 hafta 
 Deve kuşu yumurtası 1 hafta 
 Kaz, ördek yumurtası 3 hafta 
süresine kadar dayanabilir. 
 
Depolamadan çıktıktan sonra kuluçkaya 
koymadan önce ön ısıtma yapabiliyorsak ön 
ısıtma uygulanmalı eğer yapamıyorsak oda 
ısısında 3-4 saat bekletmeliyiz. 
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Kuluçkalama işlemi: 
 
Kuluçka gelişim ve çıkım dönemi olmak üzere iki temel yapıdan oluşur. Farklı tür kanatlılar için 
kuluçka süreleri yukarıda ifade edilmiştir. 
 
a. Gelişim dönemi: 
Kuluçka süresinden 3 gün öncesi Gelişim Süresini verir. Örneğin tavuklar için bu süre 21 gün-
lük çıkımın 3 gün öncesi, 18 gündür. 
Gelişim döneminde genel olarak 37,5 C⁰ sıcaklık, % 60 nem, her 90 dakikada bir çevirme işle-
mi ve gerekli oksijen için havalandırma delikleri bulundurulmalıdır. 
 
b. Çıkım dönemi: 
Çıkım süreci tüm kanatlılarda kuluçkanın son 3 günü olarak kabul edilebilir. 
 
Çıkım döneminde çevirme işlemi yapılmamalı, yumurtalar viyolden çıkım sepetine alınmalıdır. 
Bu dönemde sıcaklık ortalama 37.2 C⁰, nem ise % 65-70 seviyelerinde olmalıdır.  
 

Çıkım sonrası bakım ve besleme: 
 
Çıkım tamamlandıktan sonra uygun ortamlara alınan civcivler için ilk bakım beslemenin doğru 
yapılması önem arz çünkü ölümler en çok çıkım sonrası ilk bir haftada meydana gelir. Bu dö-
nemde bakım beslemeye ek olarak ilk 10 gündeki yapılması gereken aşılar önem arz eder. 

Beç tavuğu 28 gün  Keklik – Sülün 23-24 gün  Bıldırcın 17-18 gün  

Tavuk 21 gün  Kaz – Ördek 28-31 gün  Deve kuşu 42 gün  



AVIAN INFLUENZA  
(KUŞ GRİBİ) 

Kuş gribi (AI), insan gıdası için yetiştirilen kuş türlerini (tavuk, hindi, bıldır-
cın, beç tavuğu vb.) ve ayrıca evcil kuşları ve yabani kuşları etkileyen olduk-
ça bulaşıcı bir viral hastalıktır.  

11 │ Turkish Poultry Net 
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İnsanlar dahil tüm memeliler kuş gribine ya-
kalanabilir. Kuş gribi, kümes hayvanlarında 
çok az klinik belirtiye neden olan veya hiç 
klinik belirti göstermeyen düşük patojenik 
(LPAI) suşları ve ciddi klinik belirtilere ve po-
tansiyel olarak yüksek mortaliteye neden 
olabilen yüksek düzeyde patojenik (HPAI) 
suşları olmak üzere iki kategoride sınıflandı-
rılır. Yabani kuşlar, her tür kuş gribi virüsü-
nün doğal konakçıları ve rezervuarlarıdır ve 
bu virüslerin mutasyonunda ve yayılmasında 
önemli bir rol oynar. Kuş gribi, yıllar içinde 
uluslararası toplumun dikkatini çekmiştir.   
 
Kuş gribi, kanatlılarda birçok ülkede iç tüke-
tim ve uluslararası ticaret üzerinde ciddi so-
nuçlar doğuran salgınlar oluşturur. Bu ne-
denle ülkeler, sahadaki vakaları uluslarası 
kuruluşlara bildirmek ya da bildirmemek gibi 
ticari kaygılar içeren tercihlerde bulunurlar. 
Kuş gribinin kanatlı kaynağında izlenmesi ve 
kontrol edilmesi, duyarlı kuş türleri ve orta-
mındaki virüs yükünü azaltmak için mutlak 
önem taşır. OIE uluslararası standartları ile 
uyumlu biyogüvenlik önlemlerinin uygulan-
ması, üretim sektörünün ve ticaretin güven-
ce altına alınmasında, gıda güvenliğinin ve 
çiftçilerin geçim kaynaklarının korunmasında 
ve zoonotik potansiyele sahip kuş gribi türle-
ri ile insan enfeksiyonu riskinin sınırlandırıl-
masında kilit öneme sahiptir. 
 

Kuş gribi nedir? 
 
Kuş gribi (AI), hem evcil hem de yabani kuş-
ları etkileyen oldukça bulaşıcı bir viral hasta-
lıktır. Kuş gribi (AI) virüsleri ayrıca sıçanlar, 
fareler, gelincikler, gelincikler, domuzlar, ke-

diler, kaplanlar, köpekler ve atlar dahil olmak 
üzere memeli türlerinden ve ayrıca insanlar-
dan daha az sıklıkla izole edilmiştir. 
 
Kuş gribi (AI) virüslerinin dolaşımı yeni bir 
olgu değildir. Literatürde evcil kanatlı sürüle-
rinde yayılan kuş gribinin tarihsel salgınları-
nın birçok tanımı vardır. Kuş gribi (AI) dünya 
çapında meydana gelir ve farklı suşlar dün-
yanın belirli bölgelerinde diğerlerinden daha 
yaygındır. 
 

Ekonomik sonuçlar 
 
Kuş gribi salgınları, ulusal düzeyde olduğu 
kadar kanatlı endüstrisi için de yıkıcı sonuç-
lara yol açabilir. 
 
Deneyimler gösteriyor ki: 
 
 Kanatlı yetiştiricileri sürülerinde % 50 dü-

zeyine varan yüksek ölüm oranı yaşayabi-
lirler 

 Kanatlı hayvan endüstrisinin emek yoğun 
doğası nedeniyle, özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde, iş kayıpları ortaya çıkmak-
tadır 

 Salgınları kontrol altına almak için sağlıklı 
knatlıların da itlaf edilmesi gerekir, bu du-
rum hayvan refahını ağır bir ihalal konu-
sudur. Ayrıca protein israfına ve olumsuz 
ekonomik etkilere yol açar 

 HPAI ‘nin varlığı, canlı kanatlı, beyaz et 
ve yumurta ürünlerinin uluslararası ticare-
tini kısıtlamaktadır 

 Etkilenen bölgelerde seyahat ve turizmi 
kısıtlayabilir. 
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İletim ve yayılma 
 
Kuş gribi (AI) virüslerinin yayılmasına çeşitli 
faktörler katkıda bulunabilir, örneğin:  
 Küreselleşme ve uluslararası ticaret 
 Canlı kanatlı, beyaz et ve yumurta ticareti 
 Yabani kuşlar ve göç yolları 
 
Kuşlarda, Kuş gribi (AI) virüsleri dışkı ve so-
lunum salgılarıyla saçılır. Kuş giribi (AI) vi-
rüslerinin tamam, enfekte olmuş kuşların 
salgılarıyla, özellikle dışkı veya kontamine 
yem ve su yoluyla doğrudan temas yoluyla 
yayılabilirler. Kuş gribi (AI) virüsleri düşük 
sıcaklıklarda bile uzun süre hayatta kalma 
yetenekleri başta olmak üzere oldukça di-
rençli doğası nedeniyle, çiftlik ekipmanları ile 
taşınabilirler ve işletmeden işletmeye kolay-
ca yayılabilirler. 
 
Yabani kuşlar normalde solunum veya ba-
ğırsak yollarında Kuş gribi (AI) virüslerini ta-
şırlar, ancak genellikle hastalanmazlar, bu 
da virüsleri göç yolları boyunca uzun mesa-
felere taşımalarına izin verir. 
 
 
 
 
 

 

Yabani kuşlar ve Kuş gribi (AI) vi-
rüslerinin küresel epidemiyolojisi 
 
Yabani kuşlar, tüm kuş gribi virüsleri için do-
ğal konaklar ve rezervuarlardır, bu nedenle 
bu virüslerin evriminde, korunmasında ve 
yayılmasında önemli bir rol oynarlar. İlgili 
başlıca vahşi türler su kuşları, martılar ve 
kıyı kuşlarıdır; ancak virüsün farklı kuş türleri 
arasında kolayca geçtiği görülmektedir. 
 
Enfeksiyon insidansı mevsimsel olarak de-
ğişmektedir. En yüksek izolasyon yavru kuş-
larda sonbahar aylarında görülmektedir. 
 
Yabani kuşlarda bulunan kuş gribi (AI) virüs-
lerinin kümes hayvanlarındaki salgınların 
kaynağı olduğu bilinmektedir. Yabani kuşla-
ra doğrudan maruz kalma en olası bulaşma 
faktörüdür. 
 
Bu nedenle, kümes hayvanları yetiştiriciliğn-
de başta biyogüvenlik önlemleri olmak üzere 
kümes hayvanlarının yabani kuşlarla teması-
nın sınırlandırılması, yabani kuşlardan kuş 
gribi virüsünün bulaşma riskini azaltmak için 
önemli bir kontrol metodudur. Böylece evcil 
kanatlıların yüksek düzeyde patojenik form-
lara maruz kalmaları engellenirken virüsün 
mutasyon riskini azaltmak için önemli bir se-
çenektir. 
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Halk sağlığı riski 
 
OIE (Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ), “İnsan tüketimi için yetiştirilen kümes hayvanları etinin ve 
yumurtalarının tüketilmesinin kuş gribi (AI) virüsünü insanlara bulaştırabileceğine dair hiçbir ka-
nıt yoktur.”  
 
Enfekte kuşlarla yakın temasta bulunan kişilerin kuş gribi enfeksiyonuna yakalanma riski yük-
sektir. 
 
İnsanlarda kuş gribi enfeksiyonu vakalarında sıklıkla konjonktivit veya hafif solunum yolu has-
talığı görülürken, bazı virüsler çok daha ciddi semptomlara neden olma eğilimindedir. 
 
Bununla birlikte, insan tüketimi için yetiştirilen kümes hayvanları etinin ve yumurtalarının tüketil-
mesinin kuş gribi (AI) virüsünü insanlara bulaştırabileceğine dair hiçbir kanıt yoktur. Önleyici bir 
önlem olarak, kuş gribi (AI) salgınını kontrol altına almak için alınan önlemler sonucu itlaf edi-
len hayvanların insan gıda ve hayvan yemi zincirine girmesine izin verilmemeli, temizlik ve pi-
şirme işlemi için ihtiyati tedbirlere uyulmalıdır. 
Çeşitli suşların (örneğin H5N1, H5N2, H5N8, H7N8) devam eden dolaşımı nedeniyle, kuş gribi 
(AI) salgınları küresel bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. 
 
Kaynak: OIE World Organisation for Animal Health  
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Biyomarket A.Ş. Genel Müdürü  

Sn. Bülent İçöz’ü 

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.  

 

Ailesi, sevenleri, Biyomarket A.Ş. Ailesi ve  

sektörümüze baş sağlığı diliyoruz.  



AVRUPA BİRLİĞİ, AVIAN INFLUENZA AŞISI 
KULLANIM KARARINI VERDİ 
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 Avrupa Birliği Tarım Bakanları, Avian Influenza ile mücadelede Aşılamanın tamamlayıcı 
bir araç olması gerektiği görüşünü benimsediler.  
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Avrupa Birliği Tarım bakanları, kış aylarında görülen rekor düzeydeki Avian Influenza salgını-
nın ardından , Avian Influenza virüsünün özellikle sınırları geçme kabiliyetini, ekonomik etkileri-
ni ve Avian Influenza salgınları nedeniyle ticarette yaşanan kesintileri değerlendirdiler.  
 
Avian Influenza ile ilgili önerilerini sıralayan Avrupa Birliği Tarım Bakanları, Avian Influenza aşı-
sının Avian Influenza ile mücadelede biyogüvenlik ve itlaf önlemlerinin içeren ana stratejinin 
tamamlayıcı bir parçası olduğunu açıkladılar.  
 
Avrupa Birliği Tarım Bakanları, üye ülkelerin Avian Influenza aşılarını denemelerini ve sonuçla-
rını paylaşma çağrısında bulundular.  

Avian Influenza ve Ticaret 
 
Avian Influenza Aşılarının kullanımının ticari alanlarda kabulü üzerinde daha fazla çalışma ve 
tanıtım faaliyetleri gereklidir.  
 

Avian Influenza – Avrupa’da son durum 
 
Fransa 
16 milyondan fazla kanatlının itlafına yol açan rekor seviyedeki 1.378 Avian Influenza salgını-
nın ardından tüm kısıtlamaları kaldırdı. 
 
Hollanda 
Sınır komşuları Almanya ve Belçika’nın kısıtlamaları kaldırmasına rağmen kısıtlamalara devam 
edeceğini açıkladı. 
 

Avian Influenza Risk Durumu 
 
Hollanda 
Uzmanlar kısıtlamaların devam etmesine rağmen risk seviyesini Yüksek seviyeden Orta Yük-
sek seviyeye düşürdü. 
 
İngiltere 
30.000 adetlik hindi sürüsü Avian Influenza şüphesi ile itlaf edildi ve yapılan testler HPAI varlı-
ğını doğruladı. 
 
Kaynak: Poultry Network 

Avrupa Birliği Tarım Bakanları – 2022  
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Yem hammaddeleri fiyatları Nisan ayı sonu itibari ile düşüşe geçmesine rağmen tarihi rekor 
seviyelerde kalmaya devam ediyor.  
 
Buğday ve Soya fiyatları uzun süredir yüksek seyrediyordu. Haziran ayı başında rasyon ham-
madde fiyatlarında zirveden dönüş yaşandı. 
 
Uluslararası piyasalarda Yemlik Buğdayın ton maliyeti Mayıs ayı ortasında 410,00 USD civa-
rında seyrederken Haziran ayı başında 377,00 USD ‘na geriledi. 
 
Soya küspesi ton maliyeti Nisan ayında zirveye ulaşarak 617,00 USD ‘na yükseldi ancak Hazi-
ran ayı başında 603,00 USD düzeyine geriledi. 
 
Tüm bu fiyat gerilemelerinin etkisiyle Ticari Yumurtacı rasyon maliyeti Mayıs ayı başında 
494,00 USD iken Haziran ayında 473,00 USD olarak güncellendi. 
 
Elbette ülkemizde USD/TL kur baskısı rasyon maliyetindeki bu düşüşleri maliyetlerimizde gör-
me şansımızı azaltmaktadır. 
 
Rekor seviyedeki hammadde fiyatları  
 
Peş peşe Nisan, Mayıs ve Haziran ayları Ticari Yumurtacı Rasyonları’nda rekor fiyatların görül-
düğü aylar olarak kayıtlara geçti. 
 
Rasyon maliyetlerindeki son gevşemeye rağmen Vadeli Hammadde Piyasaları yukarı yönlü 
eğilimde görünüyor. 
 
Buğday fiyatlarını ele aldığımızda Karadeniz Bölgesi’nde riskleri göz ardı etmemek gerekiyor. 
 
Ukrayna’daki Rus Ablukası kalkmadıkça fiyatlarda bir rahatlama beklenmemektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yıllara göre Ticari Yumurtacı Rasyon Maliyeti – USD / Ton 
 
Kaynak: Poultry Network  



UKRAYNA KRİZİ: 
TAHIL FİYATLARI  
2023’ÜN SONLARINA 
KADAR DAHA DA  
YÜKSELECEK 
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Ukrayna, başta buğday, arpa ve mısır olmak üzere dünyanın 
önde gelen tahıl üreticilerinden biridir.  
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2022 yılının Şubat ayında Rusya’nın Ukray-
na’yı işgali sırasında, Ukrayna’nın Karadeniz 
limanları kapatıldı veya hasar gördü. Bu da 
2021 hasadından sevk edilemeyen 25 mil-
yon ton tahılın ülkede hapsedilmesi anlamı-
na geldi. Bunun dünya tahıl fiyatları ve stok 
seviyeleri üzerinde etkisi çok hızlı oldu. 
 

Ukraynalı Tarım Uzmanı Yevhenii Tkachen-
ko’ya göre, Ukrayna’nın tahıl ihracat sistemi 
Karadeniz limanlarına ve bu limanlar üzerin-
den karayolu ile nakliyeye odaklanı-
yor. Limanlardaki tahıl siloları ve depolama 
tesislerinin iyi durumda olduğunu ancak bu 
limanlar tekrar açılana kadar 25 milyon ton 
tahılın kolayca taşınamayacağını söyledi. 
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Yüksek Tahıl Fiyatları 
 
Uluslararası Gıda Politikası Enstitüsü’nde 
çalışan USDA eski yetkilisi Dr. Jim Glauber, 
en azından kuzey yarımkürede 2023 sonba-
har hasadına kadar “Buğdayımız bitmeye-
cek, sadece daha pahalı olacak” dedi.  
 
Tkachenko’nun Ukraynalı tahıl üreticileriyle 
yaptığı görüşmelerde, çiftçilerin 2022 yılında 
mahsullerini hasat etmeyeceklerini söyledik-
lerini açıkladı. Ukrayna’nın hububat üretim 
ve taşıma sistemi Karadeniz limanlarına ve 
bu limanlardan nakliyeye yönelik olduğun-
dan, çiftçiler sevkiyat yapılmayacak bir şeyi 
hasat etme masrafına katlanmak istemiyor-
lar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yevhenii Tkachenko, “Kamyonlar 40 ton ta-
hıl taşıyabiliyor ve sevk edilmeyi bekleyen 
25 milyon ton tahıl var, dolayısıyla bunun 
uygulanabilir bir fikir olmadığını düşünüyo-
rum.”  

Tkachenko, karadan tahıl nakliyesinin işe 
yaramayacağını söyledi. Komşu ülkeler, ta-
hılı sevk edilebileceği diğer Avrupa limanları-
na götürmek için kara taşımacılığını teşvik 
ediyor. Ancak Tkachenko, kamyonların 40 
ton tahıl taşıyabildiğini ve sevk edilmeyi bek-
leyen 25 milyon ton tahıl olduğunu, dolayı-
sıyla bunun uygulanabilir bir fikir olmadığını 
kaydetti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jim Wiesemeyer, Karadeniz limanları açıla-
na kadar Ukrayna tahıllarının hiçbir yere git-
meyeceğini ve tüm dünya için tahıl maliyet-
lerinin yüksek seyredecek”   

Pro Farmer’dan Jim Wiesemeyer, Karadeniz 
limanları açılana kadar Ukrayna tahıllarının 
hiçbir yere gitmeyeceğini ve tüm dünya için 
tahıl maliyetlerinin yüksek seyredeceğini 
söyledi . Wiesemeyer, ABD şu anda bu sü-
rece dahil olmasa da, Karadeniz limanlarıyla 
ilgili durumun bir noktada ele alınması ge-
rektiğine inanıyor. 
 
Glauber, maliyetlerin yüksek olmasına ve bir 
yıldan fazla bir süre daha öyle kalacağına 
rağmen, dünya çapındaki talebi karşılamak 
için hala yeterli tahıl, özellikle de buğday ola-
cak, dedi. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 
savaşı 2023’ün ötesine geçerse, dünya ça-
pındaki tahıl durumunun şimdiye kadar gö-
rülmemiş biçimde olumsuz yönde değişece-
ğini söyledi. 
 

Düşük Tahıl Stokları 
 
Glauber, tahıl üretimi açısından her zaman 
bilinmeyen bir faktör gibi görünen Çin’in dün-
ya çapındaki mevcut tahıl stoklarının 
2007/2008’den bu yana en düşük noktasın-
da olduğunu vurguladı. 
 
Glauber, yüksek tahıl fiyatlarının bazı ülkele-
ri şimdiden etkilemiş olmasına rağmen, etki-
lenen en büyük bölgenin büyük buğday tü-
keticileri oldukları için Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika olduğunu söyledi. Bu bölgede tüketi-
len kalorinin % 35 ‘i buğdaydan geliyor ve bu 
buğdayın % 70’i Karadeniz bölgesinden – 
Ukrayna ve Rusya’dan geliyor. 
 
Glauber, hayvansal tarım için yem üretimi 
açısından, hayvancılık ve kümes hayvanı 
üreticilerinin henüz tam olarak etkilenmediği-
ni, ancak daha yüksek tahıl fiyatlarının onları 
hazırlıksız yakalayıp bu sektördeki kâr marj-
larını daraltacağını belirtti. 
 
Kaynak: The Poultry Site  
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ABD ETLİK PİLİÇ ENDÜSTRİSİ KOKSİDİYOZ 
YÖNETİMİNDE DAHA ESNEK 
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ABD’nde geleneksel koksidiyoz yönetiminde 
antikoksidiyaller, ya tek başına planlı bir an-
tikoksidiyal program ile ya da bir rotasyon 
programının içinde aşı ile birlikte kullanıl-
maktadır. 
 
Etlik piliç üreten bir çok işletmenin progra-
mında yaz aylarında havalandırmanın art-
ması ve koksidiyoz baskısının azalmasının 
da avantajı ile koksidiyoz aşıları daha yaygın 
biçimde kullanılmaya başlandı. 
 
Aşı kullanımındaki artış, ABD kanatlı endüst-
risinin “Antibiyotiksiz Üretim” (NAE) üretimi-
ne geçişindeki hızı da gösteriyor. 2021 yılın-
da yaklaşık her on etlik piliçten altısı (% 59) 
antibiyotiksiz üretildi; bu rakam 2014 yılında 
sadece % 3 ‘tü. 
 

Aşıdaki artış 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greg Rennier “Etlik piliçlerin % 55 ‘inin kok-
sidiyoz aşısı olduğunu gördük.”  

Rennier Associates’in başkanı Greg Ren-
nier, “Son on yılda koksidiyoz aşısı kullanımı 
arttı ve 2021 yılında aşı oranlarında yüzde 6 
oranında bir artış gördük, ” dedi.  
 
Koksidiyoz aşıları 2013 yılında ABD’nde etlik 
piliç üretiminin yalnızca %18 ‘inde kullanılı-
yordu. Rennier, son 2 yılda bazı işletmelerin 
etlik piliçleri koksidiyoz için iki kez aşıladığını 
da sözlerine ekledi. 
 
“Çift aşılama, aşılanmamış civciv oranının 
en düşük olması nedeniyle aşılama başarısı-
nı artırmaya yönelik bir stratejidir” diye açık-
ladı. “Kapalı bir kümeste koksidiyoz proble-
mini başlatmak için sadece birkaç hasta civ-
civ yeterlidir.” 
 
Koksidiyoz yönetiminde önerilerini sıralayan 
Rennier, “Antibiyotiksiz Üretim” modelinde 
koksidiyoz aşılarının antibiyotik olmayan an-
tikoksidiyaller ile birlikte kullanımının en et-
kin yönetim modeli olduğunu düşündüğünü 
belirtti. 
 
Öbiyotikler – gastrointestinal sistemdeki mik-
rofloranın sağlıklı bir dengesini sağladığı dü-
şünülen botanikler ve esansiyel asitler gibi 
ürünler – aşı ve ilaç programlarını destekle-
mek için de kullanılmaktadır. 
 
 

ABD’nde 2021 yılında üretilen etlik piliçlerin yarısından fazlası, büyüme hızını ve 
yem dönüşümünü azaltabilen koksidiyoza karşı aşı kullanımını tercih etmiştir.  
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Antibiyotikler hala oyunda 
 
ABD’nde iyonofor kullanımı hala popülerliği-
ni korumaktadır.  
 
Örneğin; lasalosid, monensin, narasin ve 
salinomisin sınıfı işletmelerin programlarında 
yer almaktadır.  
 
ABD’nde etlik piliç üreten bazı şirketler, anti-
biyotik kullanımlarını “yalnızca iyonoforlarla” 
sınırlamayı politika haline getirdiler.  
 
Rennier, iyonoforların ABD Gıda ve İlaç Dai-
resi tarafından antibiyotik olarak sınıflandırıl-
masına rağmen, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
insan sağlığı üzerinde hiçbir etkileri olmadığı 
için koksidiyoz tedavisinde kullanımlarını 
onayladığını belirtti.  
 
Rennier’e göre, 2021 yılında “yalnızca iyo-
nofor” kullanan sürüler ABD üretiminin % 18 
‘ini oluşturuyordu, bu oran 2020 yılında % 22 
iken üreticilerin doğru antikoksidiyal progra-
mı bulma çabaları nedeniyle 2019 yılında 
sadece % 15 düzeyindeydi. 

Greg Rennier, “Rennier, ABD’nde üretilen 
etlik piliçlerin % 21’inin “azaltılmış kullanım” 
programları uygulamaktadır.”  
 
ABD kümes hayvanı üretiminde antibiyotik 
kullanımı azalmaktadır. Rennier, ABD’nde 
üretilen etlik piliçlerin % 21’inin “azaltılmış 
kullanım” programları olarak adlandırdığı 
programları uyguladığını belirtti. Bu, civcivle-
re FDA tarafından avilamisin, basitrasin ve 
bambermisin gibi insanlar için tıbbi açıdan 
riskli olmadığı düşünülen antibiyotikler veril-
diği anlamına gelmektedir. 
 
Rennier yine 2021 yılında, etlik piliçlerin yal-
nızca % 2 ‘sinin “tam spektrumlu” program-
lar kullanılarak üretildiğini belirtti. Tam spekt-
rumlu programda insan sağlığı için riskli ola-
rak kabul edilen tüm FDA onaylı antibiyotik-
lerin kullanımı anlamına gelmektedir. Bu 
oran, 2014 yılında % 45 ‘in altındaydı. 
 
Kaynak: The Poultry Site 
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Yumurta Fİyatları 
27 Haziran 2022 Verileri 

Yumurta Fiyatları ve İhracat Grafiği  
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Kaynak: İnvesting 
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Yurtdışı Yem Hammadde Kontratları  
27 Haziran 2022 fiyat verilerini içerir. 



Turkish Poultry Net │ 32 

AG Market verileridir.  

 Hammadde Pİyasaları 
Ağustos 2022 Hammadde Kontratları – 20 Haziran 2022 
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Yem Katkıları Pİyasaları 
Çin Menşeili Vitamin Fiyatları – 27 Haziran 2022 
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Çin Menşeili Aminoasit Fiyatları – 27 Haziran 2022 




