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Merhaba; 

 

On altıncı sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. 

 

Ülkemizin öncülüğünde Birleşmiş Milletler’in girişimiyle Ukrayna Limanla-

rı’ndan tahıl sevkiyatını amaçlayan Tahıl Koridoru Anlaşması 22 Temmuz 2022 

tarihinde İstanbul’da imzalandı. Bu anlaşma Birleşik Devletler’den Beyaz 

Saray ve Avrupa Birliği tarafından memnuniyetle karşılandı. 

 

Bu anlaşma ile Ukrayna tahılı limanlardan tahliye edilmeye başlanacak ve 

Limanlarda bekleyen gemilerdeki tahıl stoklarının alıcı ülkelere sevk edilecek. 

Anlaşma, olası gıda krizi için umut olacak. 

 

Emrah Boran’ın, antibiyotik direnci konusunda bakterilerin gizli yeteneklerini 

ortaya çıkaran makalesini bu sayımızda okuyabilirsiniz. 

 

Campylobacter ve Salmonella gıda üretimindeki en önemli risk faktörleri 

olduğu iyi bilinmektedir. Biyosensörlerin gelişen teknoloji ile birlikte patojen 

bakterilerin tespiti konusundaki önemini bu sayımızda okuyabilirsiniz. 

 

Etlik piliç üretiminde son işlem öncesi Salmonella tespiti, bakteriyel riski üretim 

aşamasında kontrol altına alabilmek önemli avantajlar sunmaktadır. Yeni 

teknolojiler ile birlikte CRISPR yöntemi ile tek bir numune ile birden fazla Sal-

monella serotipinin tanımlanmasına izin vermektedir. Salmonella serotipleri-

nin üretime hangi yolla girdiğine dair ışık tutan yazıyı okuyabilirsiniz. 

 

2022 yılında hemen hemen tüm ülkelerin gündemi olan enflasyon, özellikle 

gelişmekte olan ülkeler tarafından üretim zincirine ve son noktada peraken-

decilere baskı ile kontrol altına almaya çalışılmaktadır. İran, enflasyonla 

mücadelede fiyat baskısının açıkça uygulandığı bir ülke konumundadır. Bu 

baskının İran Ticari Yumurta ve Beyaz Et üretimine etkilerini yazımızda okuya-

bilirsiniz. 

 

Rusya önemli kuluçkalık yumurta ihracatçısı konumundadır. Öyle ki, son beş 

yılda ülkemiz Broyler Damızlık firmaları için de önemini korumaktadır. Rusya – 

Ukrayna savaşı ile yaptırımların gündeme gelmesi bu pazarın durumunu da 

etkilemektedir. Rusya, bu paradokstan çıkmak için damızlık ihracatına doğru 

hızla yönelmektedir.  Bu konudaki detaylı incelemeleri yine bu sayımızda 

okuyabilirsiniz. 

 

Yapay zekâ günümüzde basit bir tartıdan elektronik kol saatine ya da cep 

telefonu kamerasından sanayii üretim tesislerine kadar bir çok alanda haya-

tımıza girmektedir.  Kanatlı hayvanlarda sorunların erken tespiti kısa üretim 

dönemlerinde büyük verim kazançları açısından önem taşımaktadır. Hay-

van refahı açısından yapay zekanın kanatlı hayvan üretimindeki yerini ve 

son gelişmeleri bu sayımızda okuyabilirsiniz. 

 

Antibakteriyel direncin önüne geçmek için sorunların ve hastalıkların doğru 

tespiti önem kazanmaktadır. Bu anlamda bakteriyel hastalıkların eliminasyo-

nu ve virüslerin kontrolü ile daha az ve bilinçli antibiyotik kullanımı antibiyotik 

direncine olumlu katkılar sunacaktır. Virüslere dirençli kümes hayvanlarının 

yetiştirilmesi en azından hastalıkların eliminasyonu gibi büyük bir avantaj 

getirecektir. Virüslere dirençli kümes hayvanlarının geliştirilmesinin tüm detay-

larını bu sayımızda keyifle okuyabilirsiniz. 

 

Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, bu süreçte katkıda 

bulunan, sizlere ve ekibimize teşekkür etmek istiyoruz. Artan ilginiz karşısında 

daha iyi bir içerik hazırlamanın heyecanını yaşıyoruz. 

 
“Turkish Poultry; bilgiye en sade haliyle ulaşabilmeniz için; güncel, güveni-

lir.”  

 

Keyifli okumalar dileriz.  

 

Sağlıkla kalın. 

 

Uğraş Kaynarca 
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BİYOSENSÖRLER KANATLI ÜRÜNLERİNİN  
İŞLENMESİNDE GIDA GÜVENLİĞİNİ ARTIRABİLİR 

                    Michigan Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, kanatlı ürünlerinin 
işlenmesinde Salmonella ve Campylobacter türlerinin tespitini iyileştir-
mek için hızlı bir nano parçacık bazlı biyosensör testi geliştiriyorlar.  

3 │ Turkish Poultry Net 
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Michigan Eyalet Üniversitesi Biyosistem ve 
Ziraat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Evangelyn Alocilja, “Büyük üretim 
tesislerinde, gıda kaynaklı bakteriyel ajanla-
rın, düşük maliyetli, yerinde ve doğru tespiti 
için karşılanmamış bir ihtiyaç var” dedi. 
 
Günümüzde kullanılan patojenlerin tespiti 
için en yaygın yaklaşım geleneksel bakteri 
kültürü kullanılmaktadır. Bakteri kültürü kul-
lanımı pahalı ve zaman alıcı bir yöntemdir. 
Ayrıca kapsamlı eğitim ve laboratuvar tarzı 
bir ortam gerektirmektedir. 
 
Neden Salmonella ve Campylobacter için 
endişe duyuluyor? 
 
Campylobacter  ve Salmonella , dünyada en 
sık bildirilen gıda kaynaklı hastalıklardan so-
rumludur. Ayrıca, her iki patojen, antibiyotik 
direnci nedeni ile ciddi bir endişe kaynağı 
olmaya devam etmektedir.  
 
ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Ekonomik 
Araştırma Servisi,“2018 yılında gıda kaynak-
lı 15 patojene bağlı ekonomik yükün 
ABD’nde 17,6 milyar dolar olduğu tahmin 
ediliyor. En çok bildirilen gıda kaynaklı bak-
teriyel hastalıklara Salmonella ve Campylo-
bacter patojenleri neden olmuştur.” 
 
Gıda kaynaklı patojenlerin tespiti için 
SMART biyosensör kullanımı 
 
Projenin amacı, tüm kanatlı ürünleri işleme 
ortamlarında kullanımı kolay olan Salmonel-
la ve Campylobacter patojenlerini tespit et-
mek için hızlı bir test yöntemi oluşturmaktır.  
 
Prof. Dr. Evangelyn Alocilja, “Bu araştırma, 
büyük örnekleme gerektiren durumlarda, 
Salmonella ve Campylobacter türlerinin hızlı 
tespiti için Site-enriched-Multi-Array-
Reporting Biosensing Technology (SMART 
biyosensör) geliştirecektir.”  
 
Prof. Dr. Evangelyn Alocilja, “SMART biyo-
sensörü, glikan kaplı manyetik nanopartikül-
ler kullanarak beş dakika içinde patojen 
konstantrasyonunu yerinde izolasyon meto-
dunu içerir. İzole edilmiş bakterilerden elde 
edilen DNA, tek iplikli oligonükleotit probları 
ile konjuge edilmiş altın nanopartiküller kul-
lanılarak ekstrakte edilecek ve tespit edile-
cektir. Tespit, renk değişimi yoluyla gerçek-

leşmektedir: Hedef DNA mevcut olduğunda 
kırmızı; hedef DNA olmadığında mavi renk 
oluşacaktır. 
 
Ön sonuçlar, teknolojinin gıda kaynaklı pato-
jenlerin genomik DNA’sını bir saatten kısa 
sürede tespit edebildiğini ortaya koydu. 
 
SMART teknolojisi kanatlı ürünleri üreti-
cilerinin daha hızlı karar vermesini sağla-
yacak 

Prof. Dr. Evangelyn Alocilja, “Biyosensör 
kültürün yerini alamasa ve RT-PCR kadar 
hassas olmasa da, yüksek frekanslı testlere 
izin verecek ve üreticilerin daha hızlı karar 
vermesini destekleyerek hayvan sağlığı ve 
refahının iyileştirilmesine, verimlilik ve genel 
işletme karlılığı ve bu patojenlerin gıda teda-
rik zincirine girmesini önleyecek ve böylece 
halk sağlığını koruyacak patojen azaltma 
programlarının uygulanması için önemli kat-
kılar sunacak.” dedi. 
 
Kaynak: Watt Poultry 
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Rice Üniversitesi’nde devam etmekte olan 
çalışmada, atık sulardaki antibakteriyel di-
rençli (ARG) genlerin imhası için trap&zap 
sistemi üzerinde çalışılmaktadır. 
 
Süper bakteriler (superbugs) dezenfeksiyon 
ile temizlense bile diğer bakterilerin daha 
sonra kullanması için ortama bıraktıkları di-
rençli genler temizlenmez. 
 
Bakteriler hücre bölünmesi geçirdiklerinde 
sadece önemli genleri aktarmazlar, aynı za-
manda hızlıca saçılımlarına yardımcı olan 
etkili yöntemlere sahiptirler. 
 
Horizontal gen transferi olarak bilinen süreç 
sayesinde etraflarındaki diğer bakterilerle 
genleri eşleştirme ve melezleme yapabilirler. 
Bu antibiyotik direnci gibi yetenekleri daha 
hızlı yaymaya müsaade eder. 
 
Bu durum aynı zamanda bu yeteneklerin yok 
edilmesini zorlaştırır. 
 
Bir süper bakteri kolonisi temizlense bile o 
bölgedeki gelecek bakteri popülasyonlara 
ARG’leri içeren plazmidleri gerisinde bıraka-
bilir. 
 
Çin’deki bir tesiste NDM1 olarak adlandırılan 
bir genin yayılımını araştırmacılar tespit et-
miştir. Bu genler nanolevhalar tarafından filt-
relenebilir ve UV ışınları ile tahrip edilebilir. 
 
Bu bilgiler ışığında kümeslerde gelişen anti 
bakteriyel dirençli bakteriler dezenfeksiyonla 
temizlense dahi, ARG’lerin temizlenmesi söz 
konusu değildir ve bir sonraki döneme biyo-
güvenlik eksiklikleri ile aktarılması mümkün-
dür. Bu yüzden olabildiğince antibiyotik kul-
lanımının azaltılmasında fayda vardır. 
 
Bu durum yapılan antibiyogramların tamamı-
na yakınında direnç görülmesinin nedeni 
olabilir. 
 
Antibiyotiklerin gereksiz ve koruyucu amaçlı 
kullanımı iyi huylu, antibiyotiklere duyarlı 
bakterilerin ölmesine fakat süper bakterilerin 
daha da çoğalmasına neden olabilmektedir. 
 
KAYNAKLAR 
Michael Irwing, Rice University, journal Environmental Science Technology, 
12 March 2020 



CRISPR METODU TAVUKLARDA SALMONELLA 
TESPİTİNİ İYİLEŞTİREBİLİR Mİ? 
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             Kanatlı endüstrisinin tüm çabalarına 
rağmen, insanlardaki Salmonella vakaları aynı 
seyirde devam ediyor.  
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Applied and Environmental Microbiology 
dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, 
gıda güvenliğini artırmak için Salmonella 
tespitine yönelik daha iyi test yöntemlerinin 
geliştirilmesi önemlidir. 
 
Georgia Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğ-
retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nikki Shariat, 
“Kanatlı endüstrisi için Salmonella , gıda 
kaynaklı hastalıkların önde gelen bakteriyel 
nedenlerinden biridir. Son birkaç yılda kü-
mes hayvanları endüstrisi, beyaz et üreti-
minde Salmonella’yı azaltmak için önemli 
çabalar sarf etti.” diyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yrd. Doç. Dr. Nikki Shariat, “Ne yazık ki, bu-
na rağmen, etlik piliçlerde Salmonella’nın 
azalması göz önüne alındığında, kanatlı 
ürünleriyle ilişkili insan Salmonella vakaları-
nın sayısı, gerçekten beklediğiniz kadar 
azalmadı.” 
 
Salmonella enfeksiyonları sabit kalır 
 
Araştırma , ABD Tarım Bakanlığı (USDA) 
Gıda Güvenliği Denetim Servisi (FSIS) tara-
fından 2016 ve 2020 yılları arasında derle-
nen Ulusal Salmonella verilerini analiz et-
miştir. 
 
Genel olarak, tavuklarda Salmonel-
la kontaminasyonu vakaları 2016’da % 
9’dan 2020’de % 6.57’ye düştü, ancak 
ABD’nde Salmonella ile enfekte olan kişi sa-
yısı dört yıllık süre boyunca sabit kaldı. 
 
Yrd. Doç. Dr. Shariat, “Bu, kanatlı ürünlerinin 
işlenmesi esnasında hâlâ bulaşabilen ba-
zı Salmonella serotiplerinin insan hastalıkla-
rıyla daha fazla ilişkili olduğunu gösteriyor.” 
dedi. 

CRISPR ile Salmonella kontrolü 
 
Yrd. Doç. Dr. Shariot’un laboratuvarı, Geor-
gia Poultry Lab Network ile ortaklaşa ola-
rak ,damızlık tavuklarda tavuk ürünlerine 
karşı hangi Salmonella suşlarının bulundu-
ğunu belirlemek için CRISPR-SeroSeq adlı 
bir teknik kullanarak birkaç numuneyi test 
etti.  

 

Yrd. Doç. Dr. Shariat, “CRISPR-SeroSeq, 
tek bir numunede birden fazla serotipi tanım-
lamamıza izin veren amplikon PCR tabanlı 
yeni nesil bir dizileme aracıdır.”  
 
CRISPR tekniği ile, canlı tavuklarda gele-
neksel yaklaşımlarla tanımlanma-
yan  yeni Salmonella serotipleri bulundu.  
 
Her iki yaklaşım da, yaygın olarak insan 
hastalıklarıyla ilişkili olmayan fazla miktarda 
Kentucky serotipi tespit etti. Ancak, insanlar-
da gıda kaynaklı hastalıklara neden olan In-
fantis, Enteritidis ve Schwarzengrund sero-
tiplerini yalnızca CRISPR-SeroSeq tanımla-
dı. 
 
Yrd. Doç. Dr. Shariat, “Kanatlı hayvan üreti-
minde Salmonella’yı  kontrol etmek çok kar-
maşıktır. Salmonella’nın üretim zincirime ne-
reden girdiğini görmek için bunun gibi yük-
sek çözünürlüklü yaklaşımları kullanabil-
mek , kanatlı ürünlerini işleyen şirketlere da-
ha iyi kontroller geliştirmeleri için daha fazla 
bilgi verecek.” 
 
Kaynak: Watt Poultry 
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İRAN: TAVUKÇULUK SEKTÖRÜNÜN 
ÇÖKÜŞÜYLE İLGİLİ ENDİŞELER 

11 │ Turkish Poultry 

Sarpoosh gazetesinin haberine göre, İran Hükümeti’nin gıda enflasyonunu fiyat sınırlarıyla 
düşürme planı, tavuk ürünlerinin çiftlikten çıkış fiyatlarını son derece düşürdüğü için İran 
önümüzdeki 3 ay içinde tavukçuluk işletmelerinin toplu kapanışları görülebilir. 
 
Ulusal Broiler Çiftçileri Birliği CEO’su Habib Asadollahnejad, sektördeki ortalama üretim 
maliyetlerinin kg başına 50.000 Toman’a (yaklaşık 1.51 $) yakın olduğunu, toptan satış 
fiyatının ise 30.000 Toman (yaklaşık 0.90 $) ile sınırlı olduğunu söyledi. Asadollahnejad, 
yetkililerin sübvansiyonlarla işletme sermayelerini desteklemeyi amaçlayan yardım yapma-
ya söz vermesine rağmen, mevcut koşullar altında işletme kümes hayvanı yetiştiricilerinin 
faaliyete devam etmeye güçlerinin kalmadığını söyledi. 

‘’ Tavuk ürünlerinin fiyatı, yükselen gıda enflasyonuna karşı mücadele 
eden İran hükümeti tarafından düzenleniyor.  
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İran Tarım Bakanı, üreticilere çiftlikleri 
kapatırlarsa ağır para cezaları ödemek 
zorunda kalacaklarına dair bir ültimatom 
verdi.  
 
Fiyat sınırlamaları 
 
Gıda fiyatları, yükselen gıda enflasyonuna 
karşı mücadele eden İran hükümeti tarafın-
dan düzenleniyor. Mayıs ayı başlarında İran, 
hükümetin yumurta, tavuk, süt ürünleri ve 
yemeklik yağ için sübvansiyonları kesmesi-
nin ardından son on yılın en güçlü gıda pro-
testolarına sahne oldu. Yerel insan hakları 
aktivistlerine göre, yetkililerin protestolar 
üzerindeki şiddetli baskısı birkaç ölüm ve 
çok sayıda tutuklamayla sonuçlan-
dı. Protestoların ardından hükümet, yeni bir 
toplumsal huzursuzluk dalgasına neden ol-
mamak için fiyatları revize etmekte isteksiz 
görünüyor. 
 
Artan fiyat aralığı 
 
Asadollahnejad, “Sorun yaşayan sadece kü-
çük ölçekli etlik piliç üreticileri değil, aynı za-
manda büyük üretim yapan işletmeler de et-
kilenmektedir.”  
 
İran tavukçuluk endüstrisi, son birkaç yılda 
yem sübvansiyonlarından ve diğer devlet 
desteklemelerinden yararlanarak tavan fiyat 
sınırlamalarına alıştı. Bununla birlikte, hükü-
met fiyatı ile üretim maliyetleri arasındaki 

fark, küresel pazarda artan tahıl fiyatları ve 
İran ulusal para biriminin döviz kurundaki 
değer kaybı da dahil olmak üzere bir dizi 
faktör nedeniyle 2022 yılında artış gösterdi.   
 
Beyaz et üretimi her geçen gün azalıyor 
 
Ulusal Broyler Çiftçileri Birliği sözcüsü Mo-
hammad Yousefi, İran’ın yılda yaklaşık 2,3 
milyon ton piliç eti ürettiğini, ancak üretim 
performansının artık neredeyse her gün düş-
tüğünü belirtiyor. “Tarım Bakanı, üreticilere 
çiftlikleri kapatırlarsa ağır para cezaları öde-
mek zorunda kalacaklarına dair bir ültima-
tom verdi. Bu uyarılar mantık dışı. Hükümet, 
çiftliklerin üretime devam etmesini istiyorsa, 
kilogram başına 60.000 Toman (1.81 $) kar-
şılığında tavuk satın alacak ve bunu insanla-
ra kilogram başına 20.000 Toman (0.60 $) 
karşılığında satacak” dedi. 
 
Kesimhanelere giden yumurtacı tavuklar 
 
Bir diğer kümes hayvanları üreticileri derneği 
olan Vatan Tavukçuluk Çiftçileri Sendikası 
Başkanı Hamid Kaşani de yurt içi yumurta 
piyasasındaki toptan fiyatların reel fiyatın % 
50 altında olması nedeniyle yumurta üretici-
lerinin kesimhanelere tavuk göndermeye 
başladığını söyledi. Kaşhani, tahıl fiyatlarının 
hızla artması nedeniyle üretim maliyetlerinin 
arttığını açıkladı. 
 
Kaynak: Poultry World 



RUSYA, KULUÇKALIK YUMURTA 
İTHALATINDAN VAZGEÇİYOR 
‘’Rusya Ulusal Kanatlı Üreticileri Birliği, Rus kanatlı endüstrisinin 
kuluçkalık yumurta ithalatını sonlandırdığını bildirdi.  

13 │ Turkish Poultry Net 
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Rusya’nın kuluçkalık yumurta ithalatı 
2022 yılı Ocak – Nisan döneminde % 38 
azalarak 158 milyon adet olurken, damız-
lık civciv ithalatı geçen yılın aynı dönemi-
ne göre % 54 artarak 490.600 adete ulaş-
tı. Rusya, damızlık civcivlerin çoğunu Be-
larus, Almanya ve ABD gibi ülkelerden 
ithal etti. 
 
 
 

Rus gazetesi Kommersant, kuluçkalık yu-
murta fiyatlarındaki keskin artışın Rus ka-
natlı üreticilerinin üretim programlarını re-
vize etme gerekçelerinden biri olduğunu 
bildirdi. Fiyat artışı bir dereceye kadar, 
batı yaptırımlarının neden olduğu lojistik 
zorluklara bağlanıyor. Örneğin, Rus aracı 
şirketleri, Avrupa’dan konteyner ithal etme 
maliyetinin konteynır başına 2022 yılının 
başında 3.200 € iken bu rakamın şu anda 
11.000 € düzeylerine çıktığını belirtiyorlar. 



Yükselen fiyatlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genrikh Arutyunov, “Bir kuluçkalık yumurtanın 
üretimi, satın almaktan % 30 daha ucuza mâl 
oluyor.”  
 
Rus kanatlı üreticisi Trust-Poultry Genel Müdürü 
Genrikh Arutyunov, kuluçkalık yumurtanın ortala-
ma fiyatının 2021 yılının sonundan 2022 yılı Mart 
ayına kadar % 70 – 80 düzeyinde arttığını belirti-
yor. 
 
Arutyunov, artan üretim maliyetleri göz önüne 
alındığında, Rus kanatlı entegrasyonlarının ken-
di damızlık civcivlerini üretmekle piyasada fiyat 
açısından rekabet edemeyeceklerini ve kârlılığı 
kabul edilebilir bir seviyede tutamayacaklarını 
bildiklerini sözlerine ekledi. 
 
Yaptırım tehdidi 
 
Kanatlı işletmelerinde civciv ithalatına geçiş bazı 
riskleri de beraberinde getirmektedir. Arutyunov, 
çiftliklerde sürdürülebilir üretimi sağlamak için 
yılda 4 ila 6 kez damızlık civciv girişi sağlanması 
gerektiğini belirtti. Arutyunov, “Rusya’da henüz 
yeterli üretkenliğe sahip melezler olmadığı için, 
piyasadaki işletmeler Aviagen veya Cobb’dan 
civciv satın almaktadır.” diyor. 
 
Kommersant gazetesi, Rus kanatlı endüstrisin-
den bir kaynağa atıfta bulunarak, Batı yaptırımla-
rının gıda ithalatını etkilemesinin beklenmediğini, 
ancak herhangi bir tahminde bulunmanın zor ol-
duğunu yazdı. 
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Teknik sorunlar 

 
Konstantin Korneev, “Civciv nakliyesindeki 
tüm detaylar özel olarak düşünülmüş ve tüm 
süreçlerde son teknolojiden yararlanılmakta-
dır. Bu nedenle civcivleri ithal etmenin mali-
yeti kuluçkalık yumurta ithal etmekten daha 
yüksektir.”  
 
Rus danışmanlık ajansı Rincon Manage-
ment Yönetici Direktörü Konstantin Korneev, 
Rus dergisi Agroinvestor’a verdiği demeçte,” 
Normalde kuluçkalık yumurta satın almanın 
tercih edilen bir seçenek olduğunu çünkü 
taşıma sırasında civcivlerin ölüm oranının 
arttığını” söyledi. 
 
Korneev, “Kuluçkalık yumurtaların mevcut 
fiyatının üreticilere uygun olmadığını biliyo-
ruz. Tecrübelerimize dayanarak civciv ithal 
etmenin daha ucuz olduğunu gördük. Ancak 
civciv ithalatına geçme fikrini “şu anki mev-
cut koşullara en uygun teknik çözüm” olarak 
nitelendiriyoruz.” 
 
Konstantin Korneev, “Civciv ithalatına geç-
menin sistemik veya endüstriyi kökten değiş-
tiren bir şey olduğu söylemeyiz.”  
 
Kaynak: Poultry World  
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‘’ Araştırmacılar, yapay zekanın kanatlı üretiminde kanatlı refahını  

artırmada önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor.  
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Yeni araştırma sonuçlarına göre, kümesler-
de tavukların yardım çağrılarını ölçebilen ye-
ni teknoloji, yardım çağrılarını kümesteki di-
ğer seslerden % 97 doğrulukla ayırt edebildi-
ğini gösteriyor. 
 
Günümüze kadar yetiştiriciler, tavuklardaki 
bireysel refah sorunlarını ayırt etmek için 
konvansiyonel yetiştiriciliğe güvenmek zo-
runda kaldılar. Bakıcıların konvansiyonel ye-
tiştirmede sürü içinde dolaşmaları tavuklar 
üzerinde daha fazla stres oluşturmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alan McElligott, “Nihai hedefimiz yardım 
çağrılarını saymak değil, tavukların daha az 
stres yaşayabileceği koşulları yaratmak.”  
 
“Hong Kong City Üniversitesi Hayvan Davra-
nışları ve Refahı konusunda uzman Doç. 
Dr. Alan McElligott, Guardian gazetesine 
verdiği demeçte, “Tavuklar çok seslidir, an-
cak tehlike çağrısı diğerlerinden daha yük-
sek olma eğilimindedir ve bizim saf ton çağ-
rısı olarak tanımlayacağımız bir sestir. ” 
 
Araştırma ekibi, tavukların bireysel kayıtları-
na dayalı olarak tehlike çağrılarını otomatik 
olarak tanımlamak için derin öğrenme aracı 
geliştirdi. 

Bu teknolojinin 5 yıl içinde piyasada buluna-
bileceğini belirten McElligott, “Nihai hedefi-
miz tehlike çağrılarını saymak değil, tavukla-
rın yaşayabileceği ve daha az strese sahip 
olabileceği koşulları yaratmak” dedi. 
 
Mortaliteyi azaltın ve işçilik maliyetlerini 
düşürün 
 
Yapay zeka teknolojisi işgücü maliyetlerini 
düşürür.  
 
Doç. Dr. Alan McElligot, Ayrıca, hastalığı er-
ken tespit etmenin ölüm oranını ve canlı 
ağırlık artışındaki azalmayı durdurabilece-
ğinden, üreticileri bu teknolojiyi kullanmaya 
ikna etmenin nispeten basit olabileceğini be-
lirtiyor.  
 
Araştırmacılar, Çin’in Guangxi eyaletinde 
büyük bir kanatlı işletmesi olan Lingfeng Po-
ultry işletmelerinde tavukların seslerini kay-
detti.  
 
3363 tehlike çağrısı ve 1973 doğal ahır ses-
leri değerlendirilerek tavukların tehlike çağrı-
larını otomatik olarak tanımlamak için yeni 
bir yapay zeka tabanlı model olan Light-
VGG11 geliştirildi. Light-VGG11, 
VGG11’den önemli ölçüde daha az paramet-
re ile ve % 55,88 daha hızlı algılama hızı ile 
karşılaştırılabilir performansla, % 94,58 has-
sasiyetle daha kullanışlı bir sistemdir. 
 
Light-VGG11’in performansını geliştirmek 
için, farklı veri artırma tekniklerinin (yani za-
man maskeleme, frekans maskeleme, aynı 
sınıftaki karışık spektrogramlar ve Gauss 
gürültüsü) etkileri araştırıldı ve bunların tehli-
ke çağrılarının tespitini % 1,52’ye kadar iyi-
leştirebilecekleri bulundu. Aynı sınıf ve Ga-
uss gürültüsünün karışık spektrogramları ve 
tehlike çağrılarının tespitini % 1,52 düzeyine 
kadar iyileştirebilecekleri keşfedildi. 
 
Kaynak: Watt Poultry 
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                Kanatlıların bağışıklığı ile ilişkili genler üzerinde yapılan çalış-
malar, kümes hayvanlarının viral enfeksiyonlara karşı daha dirençli ola-
cağını göstermektedir.  
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Yaygın kanatlı virüslerine karşı daha dirençli 
veya daha duyarlı olduğu bilinen farklı tavuk 
ırkları üzerinde yapılan araştırma, tavuğun 
enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisinde mer-
kezi bir role sahip olan düzinelerce gen var-
yasyonunu ortaya çıkardı. 
 
Roslin Enstitüsü bilim insanları tarafından 
elde edilen ilk bulgular, hastalığa dirençli kü-
mes hayvanlarının yetiştirilmesine yardımcı 
olmak için tavukların enfeksiyona karşı tep-
kisini belirleyen genetik varyasyonların olabi-
leceğini gösterdi. 
 
Araştırmacılar, hepsi ayrı ayrı kümes hay-
vanları endüstrisi için oldukça maliyetli virüs 
enfeksiyonlar olan Avian Influenza, Marek, 
Gumboro ve/veya Enfeksiyöz Bronşit virüs-
lerine doğal olarak daha dirençli veya eğilim-
li olduğu tespit edilen tavuklardan alınan 
DNA örneklerini analiz etti. 
 
Bilgisayar yazılımı, interferonlar olarak bili-
nen bağışıklık proteinlerinin ve diğer ilişkili 
moleküllerin üretimiyle bağlantılı genlerdeki 
varyasyonları taradı. 
 
Araştırma ekibi, DNA’nın bu bölgelerindeki 
varyasyonların neden olduğu etkiyi ve bunla-
rın her tavuğun enfeksiyona verdiği yanıtla 
nasıl ilişkilendirilebileceğini belirlemek için 
bulgularını tavuklar için standart bir referans 
genomla karşılaştırdı. 
 
Analizler toplamda, dört enfeksiyondan biri-
ne karşı direnci veya duyarlılığı etkilemesi 
muhtemel 60 genetik varyasyonu saptadı. 
 
Yapılacak daha fazla araştırma ile 
 
Bu DNA varyasyonlarının tavuk hücreleri 
üzerindeki etkisini değerlendiren ve bu var-
yasyonların laboratuvar ortamında bu dört 
virüsün her biri (AIV, MD, IBD ve IB) ile ep-
rüvasyonunu içeren yapılacak yeni araştır-
malar, ilgili mekanizmaların daha iyi anlaşıl-
masını sağlayacaktır. 
 
Mevcut ve yeni elde edilecek bulgular, civ-
civlerin viral enfeksiyonlara karşı daha di-
rençli olmalarını sağlamak için hangi genetik 
varyasyona sahip tavukların ırklarının yetişti-
rilebileceğini belirlemeye yardımcı olacaktır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Jacqueline Smith, “Çalışmamız, kümes 
hayvanlarında bir dizi viral enfeksiyona karşı 
doğuştan gelen bağışıklığı etkileyen genetik 
faktörleri anlamak için bir ilk adım-
dır. Bulduğumuz varyantlar daha fazla araş-
tırmanın önünü açacak ve hastalığa dirençli 
tavukların yetiştirilmesi için öncü olabilir.”  
 
Bu yeni araştırma bulguları, kümes hayvan-
larını enfeksiyona karşı korumak için ilaç ta-
sarımı veya aşı geliştirme araştırmalarına da 
ışık tutacaktır.  
 
İnsanlardaki bağışıklık sistemi de bu çalış-
mada araştırılan benzer mekanizmaya sahip 
olduğu ve Avian Influenza virüsü gibi zoono-
tik virüslerin insanlara bulaşma potansiyeline 
sahip oldukları için, bu genetik varyasyon 
bulguları insanlarda bağışıklık için de geçerli 
olabilir.  
 
Çalışma baş yazarı Joshua Mountford, “Viral 
enfeksiyonlar, kanatlı endüstrisi için önemli 
bir sorundur. Aynı zamanda hayvan refahını 
da etkilemektedir. Tavukların enfeksiyona 
karşı güçlü bir direnç göstermesini sağlayan 
genetik faktörlerin belirlenmesi, birçok fayda 
sağlayacaktır.”  
 
Kaynak: Poultry News  
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Yumurta Fİyatları 
1 Ağustos 2022 Verileri 

Yumurta Fiyatları ve İhracat Grafiği  
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Kaynak: İnvesting 

27 │ Turkish Poultry Net 

Yurtdışı Yem Hammadde Kontratları  
1 Ağustos 2022 fiyat verilerini içerir. 
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AG Market verileridir.  

 Hammadde Pİyasaları 
Ağustos 2022 Hammadde Kontratları – 7 Ağustos 2022 
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Yem Katkıları Pİyasaları 
Çin Menşeili Vitamin Fiyatları – 30 Temmuz 2022 
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Çin Menşeili Aminoasit Fiyatları – 30 Temmuz 2022 




