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Merhaba; 

 

On dokuzuncu sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını 

yaşıyoruz. 

 

Veteriner Tavukçuluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Prof. Dr. 

Erol Şengör'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesi, sevenleri 

ve sektörümüze baş sağlığı diliyoruz. 

 

Ukrayna Limanları’ndan tahıl sevkiyatını amaçlayan Tahıl Koridoru 

Anlaşması askıya alındı. Bu gelişme sonrasında buğdayın tonu 800 

USD altında seyreden buğdayın fiyatı 950 USD seviyelerini gördü. 

 

Bu fiyat artışına Ukrayna tahıl ihracatındaki düşüşlerin de etkisi oldu. 

Tüm bu düşüşün nedenlerini sizler için derledik. 

 

Savaşlar, üretimin azalmasına, üretim girdilerinin artmasına ve ürün 

arzının azalmasına neden oluyor. Ukrayna’da yumurta üretimi de 

oldukça olumsuz etkilenerek, yumurta fiyatları tarihi rekorlara koş-

maya başladı. 

 

Gıda arzındaki belirsizliklerle ortaya çıkan hayvansal üretimdeki zor-

luklar, alternatif gıda arayışlarını güçlendiriyor. Bitki bazlı hazır yenile-

bilir omlet çok kısa sürede sofralarımızda. Haberin detaylarını yazı-

mızda okuyabilirsiniz. 

 

COVID 19 pandemisinin uluslararası piyasalardaki ve sosyal yaşamı-

mızdaki yıkıcı etkisi bir yana, bu krizden alacağımız çok önemli çıka-

rımlar da bulunuyor. Konuyla ilgili olarak COVID pandemisinin ka-

natlı sağlığı ve refahı üzerindeki bazı olumlu etkilerini bu sayımızda 

okuyabilirsiniz. 

 

Kuş gribine karşı aşılama, tahıl ve enerji görünümüne yönelik detaylı 

incelelemiz yine bu sayımızda sizlerle. 

 

Hollanda Avian Influenza konusunda öncülük ederek ilk aşılama 

denemelerini başlattı. 

 

Ayrıca Avian Influenza aşılaması OIE ‘nin de gündemine girdi. Yakın 

zamanda aşılamaya eni ülkelerin de katılımını görebileceğiz. 

 

Enfeksiyöz inklüzyon cisimcikli hepatitis ve üretimdeki olumsuz etkile-

rini yazımızda inceleyebilirsiniz. 

 

Uzmanlar, insan gıdasında çok önemli yer tutan tavuk üretiminin 

2023 yılında küresel olarak artış göstereceğini belirtiyor. 

 

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 yaşıyo-

ruz. 

 

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

güvenilir.”  

 

Keyifli okumalar dileriz.  

 

Sağlıkla kalın. 

 

Uğraş Kaynarca 

Turkish Poultry Net 
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Liron Nimrodi, “Müşterilerimiz, kullanımı ko-
lay, son derece besleyici ve lezzetli, bitki 
bazlı yumurta çözümleri arıyor.”  
 

Zero Egg CEO’su ve kurucu ortağı Liron 
Nimrodi, “Müşterilerimiz, kullanımı kolay, 
son derece besleyici ve lezzetli, bitki bazlı 
yumurta çözümleri arıyor” dedi. “İlk günden 
beri onlarla ilgileniyoruz, onları dinliyoruz; 
karşılaştıkları zorlukları, benzeri görülmemiş 
işgücü kıtlığı, tedarik zinciri kesintileri ve art-
mış üretim maliyetleri.” 
 
Nimrodi, “Lezzetli ve besleyici bitki bazlı yu-
murta yemekleri sunmayı ve müşterilerinin 
ihtiyaçlarını karşılamayı her zamankinden 
daha kolay hale getirmek için Zero Egg Sco-
opable Scramble’ı yarattık,” diye ekle-
di. “Aslında, New York City genelinde beş 
lokasyondaki müşterilerimizden biri olan The 
Grey Dog, menülerine Zero Egg’i ekledikle-
rinden beri inanılmaz bir başarı elde etti. 
Tüm lokasyonlarımı arasında Grey Dog’un 
bitki bazlı Zero Egg Kahvaltı Burrito’su, kla-
sik yumurta ürünlerinin de olduğu menüler 
arasında en çok satan 3. kahvaltılık ürün ol-
du. 
 
Zero Egg Scoopable Scramble, DOT Foods 
aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
gıda hizmeti operatörleri ve gıda üreticileri-
nin kullanımına sunulacak.  
 
Kaynak: The Poultry Site 

Zero Egg, yemeye hazır ilk bitki bazlı çırpılmış ‘yumurta’yı sunar 
 
Gıda teknolojisi girişimi şirketi olan Zero Egg, yakında yenilikçi bir ürünü piyasaya süreceğini 
duyurdu: Zero Egg Scoopable Scramble – dünyanın ilk yemeye hazır dondurulmuş bitki bazlı 
omlet.  
 
Zero Egg, en son teknolojiyi kullanarak, sıradan bir yumurta ile aynı tada ve dokuya sahip don-
muş çırpılmış yumurta geliştirdi. Bu yenilikçi ürün, hazır gıda endüstrisinde oyunun kurallarını 
değiştirecek şekilde hazırlandı ve bitki bazlı yumurtaları ana akıma sunmayı her zamankinden 
daha kolay hale getirdi.  

BİTKİ BAZLI HAZIR YENİLEBİLİR  
OMLET YAKINDA SOFRALARIMIZDA 
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                COVID-19 pandemisinde üretim zorluklarıyla başa çıkmak için 
benimsenen yönetim teknikleri, kanatlı üreticilerinin işletmelerinde  
kanatlı sağlığı ve refahında iyileşmelere yol açtı.  
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Perdue Farms Teknik hizmetler ve İnovas-
yondan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Bruce Stewart-Brown, pandeminin şirketin 
neredeyse her bölümünü etkilediğini ve şir-
keti değişen tüketici taleplerine yanıt vermek 
için müdahaleler yapmaya zorladığını söyle-
di. 
 
Bruce Stewart-Brown, Perdue Farms’ın sa-
hadaki kanatlı sayısını azaltmak da dahil ol-
mak üzere aldığı önlemlerin sürü sağlığına 
pozitif katkı yaptığını söyledi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruce Stewart-Brown, “2020 yılı Mart ayında 
Gıda Sektörü çöküş yaşadığında, kanatlı 
üretimi devam ediyordu ve durdurulması 
mümkün değildi. Kemiksiz et talebinde ol-
dukça büyük düşüş oldu.”  
 
Perdue Farms, pandeminin başladığı 2020 
Mart döneminde kanatlı üretimini durdurma-
dı ancak yetiştirilen sürü sayısını önemli öl-
çüde azalttı. 
 
Stewart-Brown, “Broyler sürülerini doğru 
canlı ağırlıkta tutmak için sürülerin büyüme-
sini sahada yavaşlattık” dedi. “Pazar, nor-
malden bir gram daha ağır tavuk istemiyor, 
bu yüzden ağırlık spesifikasyonunu nasıl 
karşılayacağınızı bulmanız gerekiyor.” 
 
Perdue Farms, o dönemde aşağıdaki üretim 
modelini uyguladı: 
 
 Büyüme oranlarını azaltmak için azaltıl-

mış protein 
 
 Kanatlı aktivitesinin kontrol edilmesi için 

farklı aydınlatma programları 

 Tüketimi yavaşlatmak için peletlerin daha 
da küçük boyutta üretimi 

 
Stewart-Brown, “Kanatlıların hedef canlı 
ağırlıklarına ulaşmaları 10 gün daha uzun 
sürdü, bu da sahaya arz edilen et miktarını 
azaltarak sistemin daha başarılı çalışmasına 
izin verdi” dedi. 
 

Sağlık ve Refah Faydaları 
 
Metrekareye düşen civciv sayısının azalma-
sının üretime fazlasıyla olumlu katkıları ol-
maktadır.  
 
Şirket kuluçkahaneye yerleştirilen yumurta 
sayısını azalttığında, işletmelere daha az 
civciv girişi mümkün oldu. Civcivler kümeste 
daha fazla alana sahipti ve birim alan düşen 
civciv sayısının azalmasının sağlık üzerinde 
olumlu etkileri oldu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruce Stewart-Brown, “Gerçekten harika bir 
ayak tabanı sağlığı gördük. Ayrıca yaşam 
oranları tipik olarak gördüğümüzden daha 
iyiydi. Devam eden yönetim değişikliklerinin 
net olarak olumlu faydaları vardı.“  
 
“Genel olarak, endüstrinin yerleştirme yo-
ğunluğuna bakmaya devam etmesi gereki-
yor” diye devam etti. “Son 5 yıldır alan mik-
tarını artırıyoruz, tavuğa net faydasını anla-
maya çalışıyoruz ve aynı zamanda çiftlikte 
daha az sayıda tavuk için çiftçiye nasıl öde-
me yapacağımızı bulmaya çalışıyoruz.” 
 
Tavukların ihtiyaçlarına dikkat edilmesinin 
önemine vurgu yaparak, mekanın yakından 
değerlendirilmesi gereken unsurlardan biri 
olduğunu vurguladı. 
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Salmonella Vakalarında Azalma 
 
İnsanlar pandemi sırasında hastaneye veya 
doktora gitmeyi bırakmış olabilir veya evde 
yemek yerken yemeklerini nasıl hazırladıkla-
rına daha dikkat etmiş olabilir.   
 
Stewart-Brown, Salmonella vakalarındaki 
azalmanın pandeminin bir başka olumlu so-
nucu olduğunu da sözlerine ekledi. Hastalık 
Kontrol Merkezleri ve diğer devlet kurumları 
tarafından hazırlanan bir rapora göre, gıda 
endüstrisi Salmonella vakalarında % 25’lik 
bir azalma hedefine ulaştı. 
 
Ancak Steward-Brown, iyileşmeye yol açan 
bazı hafifletici koşullar olabileceğini söyle-
di; insanlar pandemi sırasında hastaneye 
veya doktora gitmeyi bırakmış olabilir veya 
evde yemek yerken yemeklerini nasıl hazır-
ladıklarına daha dikkat etmiş olabilir. 
 
Stewart-Brown, daha az Salmonella vakası 
ile ilişkili bir başka faktörün de kümeslerdeki 
altlıktaki değişiklik olabileceğini kaydetti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Her zaman bir etlik piliç kümeslerinde bir 
numaralı en iyi gıda güvenliği müdahalesinin 
kuru altlık olduğuna inandım ve bu bizim için 
odak noktası oldu” dedi. “Ayrıca ayak tabanı 
sağlığı ve Salmonella taşıyıcısının birbiriyle 
ilişkili birkaç ölçüm olduğunu düşündüm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruce Stewart-Brown, “Başka bir deyişle, 
yem ne kadar iyi olursa altlık o kadar kuru ve 
yem ne kadar iyi olursa Salmonella o kadar 
az olur . Daha kuru tesislerin faydaları hak-
kında iyi bir bilim var ve bunun daha fazla 
tartışılması gerektiğini düşünüyorum.”  
 
Kaynak: The Poultry Site  
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KUŞ GRİBİNE KARŞI AŞILAMA, TAHIL VE 
ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 

                Avian Influeanza aşılaması gündemde yerini koruyor. Aşılama 
denemelerinin başlatılması söylemleri ışığında Avian Influenza aşıla-
masına ilgi artmaya devam ediyor.  

Avrupa Komisyonu, Avian Influenza aşılamasının faydalarını tartışmaya hazır olduğunu 
açıkladı. Bu elbette bir onay anlamını taşımamaktadır ancak aşılama onayına giden süre-
cin başlangıcıdır. Tartışmadaki kilit konu, entegrasyonların bir günlük civcivleri mi yoksa 
aşılanmış damızlıklardan elde edilen civcivleri mi üretime alacakları olacaktır.  
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Rusya – Ukrayna Savaşı hareketlendi, tahıl 
fiyatları artış eğilimine girdi.  
 
Ukrayna’daki durum son haftalarda Kiev’in 
lehine değişmeye başladı. Türkiye’nin Uk-
rayna ile Rusya arasında aracılık ettiği tahıl 
ihracat anlaşması tehdit altına girdi. Küresel 
gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı olan 
ancak halihazırda artan enerji fiyatlarından 
etkilenen anlaşma Putin’in anlaşma koşulla-
rından memnun olmadığını iddia etmesi ve 
geri çekilme tehdidinde bulunması nedeniyle 
Moskova’nın baskısı altında görünüyor. 
 
Tehdidin kendisi bile buğday fiyatlarının ye-
niden yükselmesine yol açarak yetiştiriciler 
ve gıda üreticileri için daha fazla sıkıntıya 
neden oldu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enerji tedariki riski devam ediyor.  
 
Goldman Sachs’taki analistlere göre, AB ül-
kelerinin bu kış gaz kıtlığını önleme çabaları, 
enerji maliyetine yansıdığında başarılı olabi-
lir. Avrupa toptan doğalgaz fiyatlarının me-
gavat saat başına yaklaşık 186 £’dan saatte 
100 £’un altına düşeceğini tahmin ediyorlar. 
 
Rusya enerji sağlayıcısı Gazprom, Avru-
pa’ya olan arzını azaltmaya başlamadan ön-
ce birçok Avrupa ülkesi gaz depolama tesis-
lerini tamamen doldurmak için çalış-
tı. Bununla birlikte, İngiltere’de, Ofgem’in 
başkanı, hem yerel hem de ticari müşterile-
rin faturalarını azaltmanın tek yolunun hükü-
met müdahalesi olacağı konusunda uyarır-
ken, İngiltere enerji krizine daha uzun vadeli 
çözümler arıyor. Ofgem’in CEO’su Jonathan 
Brearley, Hükümet destek paketinin şu anda 
bir miktar yardım sağladığını, ancak yeni 
Başbakanın Ekim ve gelecek yıl fiyat artışla-
rının yaratacağı etkinin üstesinden gelmek 
için daha fazla hareket etmesi gerektiğini 
söyledi. 
 
Bazı faktörler ülkelerin kontrolü dışında bu-
lunmaktadır. Rusya – Ukrayna savaşının so-
na ermesi, gaz piyasasını istikrara kavuştu-
racak, bu da enerji firmalarının enerji tedariki 
için daha az ödeme yapacakları ve dolayı-
sıyla tüketiciler için toptan fiyatlara dayalı 
tavan fiyatın düşebileceği anlamına gelmek-
tedir. 
 
Bununla birlikte, savaş petrol ve gaz fiyatla-
rını artırmış olsa da, küresel ekonomi Covid-
19 nedeniyle neredeyse tamamen kapanma-
dan çıktıkça artan talep nedeniyle yükseliş 
eğilimindeydi.  Ancak Rusya’ya yönelik yap-
tırımlar ve Moskova’nın arzı kapatması ne-
deniyle küresel rekabeti ve dolayısıyla tüm 
dünyada enerji fiyatlarını artırmaktadır. 
 
Kaynak: Poultry News 
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ENFEKSİYÖZ İNKLÜZYON CİSİMLİ HEPATİTİS (IBH)  
TEŞHİSİ DETAYLARDA GİZLİDİR 

                IBH enfeksiyonu genellikle net semptomlar vermez. Ancak 
çiftlikte gözlemleyebileceğimiz küçük işaretler, teşhiste önemli avantaj-
lar sağlar.  
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IBH enfeksiyonlarının izlenmesindeki ilk ko-
şul, sürünün bulunduğu bölgedir. IBH bir 
coğrafi yetiştirme bölgesinde sorun oluşturu-
yor veya herhangi bir çiftlikte IBH enfeksiyo-
nu vakalarının tekrarladığına dair bir kayıt 
varsa, teknik personelin dikkatli olması gere-
kir.  
 
Broiler kümesinde IBH enfeksiyonlarının en 
önemli erken belirtisi, ölüm oranlarında mey-
dana gelen ani bir artıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guillermo Zavala, “IBH riski altındaki ve IB-
H’dan etkilenen sürülerde günlük ölüm oran-
larına bakmak, IBH teşhisi için önemli veriler 
sunar.”  
 
Avian Health International Teknik Müdürü, 
Guillermo Zavala, “IBH enfeksiyonu varlığın-
da, bronşit veya NDV gibi hastalıkların yok-
luğunda, günlük mortalite % 0,1’in üzerine 
çıkıyor” dedi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simmon Foods Teknik Müdürü Sara Throne, 
“26 ve 28 gün yaştaki sürülerde mortalitede 
tipik bir artış gözlemliyoruz.”  
 
Guillermo Zavala, ölüm oranındaki artışın, 
10 ila 16 gün boyunca sürebileceğini ve son-
rasında düşüş gösterdiğini belirtti. Zavala, 
“Elbette bu düşüş esnasında dikkatli olmalı 
ve olası nedenleri araştırmalıyız.” dedi.  

Civcivler Önemli Uyarılar Verir 
 
Mortalite önemli uyarılar verirken asıl yanıt-
ları civcivlerde bulabiliriz. Sara Throne, 
“Çiftliğe gidip kümesi gezmeye başladığınız-
da, hareketsiz ve birbirine sokulmuş kuşları 
göreceksiniz” diyerek sözlerine devam et-
ti, “O zaman bu civcvilere nekropsi yapmak 
için en iyi zamandır.” dedi. 

 
Sara Throne, “IBH enfeksiyonu geçiren sü-
rüde nekropside elde edeceğiniz en önemli 
bulgu büyümüş karaciğerdir.”  
 
 
Sara Throne, nekropside karaciğer görünü-
münü tarif ederek  “Yuvarlak kenarlarlı, çok 
şişkin; solgun ve üzerinde sarı yağ tabakası-
birikmiş görünüme sahiptir.” dedi. 
 
“Bu durumun bir anormallik olmadığından 
emin olmak için birden fazla civcive nekropsi 
yapmanız gerekir.” diye sözlerini sürdürdü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joel Cline, “Artmış mortalite, büyümüş kara-
ciğer ve sarı renkte yağlanma IBH enfeksi-
yonunun tipik belirtisidir.”  
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Wayne Farms Teknik Müdürü Joel Cline, 
ölüm oranlarının artması, büyümüş karaci-
ğerin ve sarı yağlanmanın IBH enfeksiyonu-
nun tipik bulguları olduğunu kabul etti. “Neler 
olup bittiğini anlamak için çok fazla teşhis 
testi gerekmiyor” dedi. “IBH enfeksiyonunun 
tespiti bizim için oldukça basit bir teşhis.” di-
yerek sözlerine devam etti. 
 
Pilgrim Teknik Müdürü Suzanne Doug-
herty, “Kesimhanede Clostridium yönünden 
sürüleri izlediğimde karaciğerlerde sarı yağ-
lanma görmeye başladım. Aynı eyalette, 
farklı üretim bölgesinde bir işletmede IBH 
enfeksiyonu varlığı olduğunu biliyordum” de-
di. “Şüpheli sürülerde histopatoloji yaparak 
IBH enfeksiyonunu teşhis ettim.” dedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzanne Dougherty, IBH enfeksiyonunun 
yatay olarak yayıldığında dikey enfeksiyon-
lara göre daha az mortalite ve semptoma 
neden olmaktadır.”  
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Virüs İzolasyonu İçin En Güvenilir 
Yol Laboratuvar Teşhisi 
 
Kanatlı adenovirüsünün (FAdV) neden oldu-
ğu IBH enfeksiyonunun teşhisi, nekropsi ile, 
formalinle sabitlenmiş dokuların histopatolo-
jisi veya PcR analizi ile oldukça kolaydır. Sa-
ra Throne, “Virüsün değişmediğinden emi-
niz, 8b serotipi enfeksiyonua neden olmaya 
devam ediyor. Otojen aşı üretimi enfeksiyo-
nu önlemede etkili olacaktır.” 
 
Suzanne Dougherty, 8b’nin açık ara baskın 
serotip olmasına rağmen, Pilgrim’e üretim 
yapan işletmelerde bazı 8a ve 11 serotipleri-
ni bulduğunu kaydetti. “Otojen aşı kullandığı-
mız bazı komplekslerde, bu serotipler bulu-
nursa aşılama programımıza serotip 11 suşu 
içeren otojen aşıları ekleyeceğiz” dedi. 
 
Suzanne Dougherty, serotip 11’in sürüdeki 
tek FAdV olduğunu, bazen de serotip 11 ve 
8b ile bir co-enfeksiyon olduğunu keşfet-
ti. “Virüs izolasyonu için örnekleri sürekli ola-
rak değerlendirmeseydik, bu co-enfeksiyon 
olgusunu yakalayamamış olabilirdik” dedi. 
 
Joel Cline ayrıca, sürünün hangi IBH enfek-
siyonu serotipiyle uğraştığı konusunda gün-
cel kalmak için düzenli örneklemeyi benim-
sediklerini; ve bu düzenli örneklemenin oto-
jen aşı etkinliği için kritik olduğunu belirt-
ti. “Her sürü için olmasa da zaman zaman 
8b’yi doğrulamak için düzenli örnekler gön-
deriyoruz” dedi. 

Laboratuvar Teşhisi Bir Süreçtir 
 
Laboratuvar teşhislerinde taze karaciğer nu-
muneleri tercih edilmektedir. Sara Throne, 
histopatoloji için karaciğerin küçük bir bölü-
münün formalin kavanozuna konup patoloğa 
gönderildiğini açıkladı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holly Sellers, “IBH enfeksiyonuna neden 
olan virüsleri yalnızca PcR ile kolayca tespit 
edebiliriz. Bu sayedene size genotipi rahat-
lıkla söyleyebiliriz.”  
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Georgia Üniversitesi Kümes Hayvanları Teş-
his ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan 
Veteriner Hekim Holly Sellers, laboratuvar 
sürecinin histopatoloji ve mikroskobik lez-
yonların IBH ile uyumlu olduğunun doğrulan-
masıyla başladığını söyledi. “Sonra, tespit 
için taze [sabit olmayan] karaciğer dokusu 
üzerinde polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 
yapacağız, ardından tipleme için sıralama 
yapacağız” dedi. 
 
Holly Sellers, IBH enfeksiyonu olan ve en-
feksiyona neden olan serotipleri bilmesi ge-
reken birçok işletme olduğunda, PCR tercih 
edilen testtir. Virüs izolasyonundan daha 
ucuz ve daha hızlıdır.” dedi. “Ardından, do-
kuya geri dönebilir ve izolatın otojen bir aşı-
ya olası dahil edilmesi için hastalığın ciddi-
yetine veya coğrafi bölgeye bağlı olarak se-
çilen yerlerde virüs izolasyonu yapabiliriz.” 
 

Serotipler Arasındaki Değişkenlik 
 
ABD’deki IBH enfeksiyonu vakalarından ge-
len adenovirüslerin yaklaşık % 98’i 8b olarak 
tanımlanır, ancak bu serotip içinde bazı ge-
netik varyasyonlar vardır. Sellers, 2018’den 
bugüne izole edilen 8b serotiplerine bakıldı-
ğında ve bunları 20 yıl önceki referans 8b ile 
karşılaştırdığında, bazı nükleotid değişiklik-
leri olduğunu belirtti. “Bu 8b’lerin klasik 
8b’lerden serolojik olarak farklı olduğunu 
önerecek herhangi bir veriye sahip değiliz – 
ancak genetik olarak biraz farklıydılar.” 
 
Sellers, 11 ve 8a serotiplerinin varyasyonu-
na bakıldığında, “bunların % 99,9 veya daha 
fazla oranda yüksek oranda korunduğunu” 
belirtti. 
 
8b ile 8a arasındaki ilişkinin nasıl yığıldığı 
sorulduğunda, Sellers, ikisini birbirinden ayı-
ran bir çeşitlilik alanı olduğuna dikkat çek-
ti. “Sadece hekson [protein] nükleotid dizisi-
ne bakarsak, bu ilişki yaklaşık %93’tür” de-
di. “8b ve D11 hekson dizilerinin nükleotid 
benzerliği %70’in biraz üzerindedir. Farklı 
serotipler, farklı genotipler ve farklı gruplar.” 
 
Kaynak: Poultry Producer 
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                Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) tarafından ticari 
yumurtacı tavuklarda avian influenza enfeksiyonuna karşı aşılama ile 
korumaya yönelik bir deneme başlatıldı.  
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Üç farklı aşı firmasının mevcut H5 virüsleri-
ne karşı geliştirmiş olduğu avian influenza 
aşıları yumurta tavuklarında test edili-
yor. Avian influenza enfeksiyonlarını araştı-
ran Nancy Beerens, “Mevcut avian influenza 
aşılarının sahada uygulanabilmesi için avian 
influenza enfeksiyonuna karşı potansiyel 
aşılar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç 
var” dedi. Avian influenza aşı araştırması, 
Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Ba-
kanlığı tarafından desteklenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nancy Beerens, “Bu denemede, aşıların 
hastalığın klinik belirtileri üzerindeki etkisini 
test ediyoruz. Ayrıca aşıların virüsün yayıl-
masına karşı etkinliği çalışmanın önemli bir 
parametresidir” dedi. “Deneme yaklaşık üç 
ay sürecek ve ardından veriler analiz edile-
cek. Kesin sonuçları Aralık ayının ikinci yarı-
sından önce beklemiyoruz.”  
 
 
Nancy Beerens, avian influenza enfeksiyo-
nuna karşı savaşta aşı çağrısının giderek 
arttığını söyledi. “Önceden yaz aylarında av-
ian influenza enfeksiyonu görülmüyordu. Bu 

yıl, virüs ilk kez ilkbaharda göçmen kuşlarla 
birlikte Hollanda’yı terk etmedi. Virüs yaz ay-
larında ülkemizde kalan kuşlara bulaştı. Bu, 
virüsün hala enfekte olmuş kuşlardan gelen 
kuş pislikleri yoluyla yayıldığı ve bu nedenle 
kümeslerin enfekte olmaya devam ettiği an-
lamına geliyor.” 
 
Kanatlı sürülerinin aşılanmasının birçok artı-
sı ve eksisi vardır. “Avian influenza aşıları 
hastalığa karşı koruma sağlamalı, aynı za-
manda virüsün yayılmasını da önlemeli-
dir. Aşılanmış bir sürüye avian influenza bu-
laşırsa ve buna rağmen civcivlerde hastalık 
belirtisi görülmezse, yetiştiriciler virüs enfek-
siyonunu fark etmez. Bu durumda aşı virüs 
bulaşmasını azaltmada yeterince etkili değil-
se, bu potansiyel olarak virüsün işletmeler 
arasında ‘sessiz’ yayılmasına neden olabilir” 
dedi. Bu husus, Avrupa Birliği’nin aşılanmış 
kanatlı hayvanlar için geçerli kuralları olma-
sının nedenlerinden biridir. 
 
“Bu denemede test ettiğimiz yeni aşı türleri-
nin, virüsün yayılmasına karşı önceki aşılar-
dan daha iyi koruma sağlamasını bekliyo-
ruz.   
 
Ayrıca spesifik teşhis testleri ile aşılanmış ve 
enfekte hayvanlar arasında ayrım yapmak 
mümkündür.” Birçok Avrupa ülkesi kuş gribi 
aşısı çalışmalarına başlamıştır. “Bu çalışma-
ların sonuçları, kümes hayvanlarının aşılan-
masına olanak tanıyan gelecekteki Avrupa 
tarım politikasını hazırlamak için çok önemli-
dir.” 
 
Kaynak: Poultry News 



19 │ Turkish Poultry Net 



Turkish Poultry Net │ 20 

Ticari olarak yetiştirilen kanatlıların avian inf-
luenza enfeksiyonuna karşı önleyici aşılan-
ması, aşılanmış bazı kanatlıların enfekte ol-
maları durumunda hastalığı bulaştırabilme 
potansiyeli ve aşıların içerdiği avian influen-
za virüslerinin hızlı mutasyona uğrama risk-
leri de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle 
reddedildi. 
 
Avian influenza enfeksiyonuna karşı aşılama 
konusunda adım atmamış olmanın diğer ne-
denleri arasında, her bir civcive aşı uygulan-
masıyla ilgili pratik hususlar, aşıların kanıt-
lanmış bir etkinliğinin daha fazla çalışma ge-
rektirmesi, aşılanmış civcivlerin bu hastalıkla 
enfekte olmuş civcivlerden ayırmanın zorlu-
ğu, civcivlere daha fazla muamele edilmesi-
nin refah etkileri, biyogüvenlik sorunları ve 
sonrasında ortaya çıkabilecek ticaret sorunu 
oluşturma potansiyeli sayılabilir. 
 

Hükümetler Kuş Gribine Karşı Aşı-
lamayı Düşünüyor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Christine Middlemiss, “Hükümetler 
artık ciddi olarak avian influenza enfeksiyon-
larına karşı aşılamayı düşünmektedir.”  
 

Defra Baş Veteriner Hekimi Prof. Dr. Christi-
ne Middlemiss, mevcut salgının özellikle Av-
rupa’da ve Kuzey Amerika’nın bazı bölgele-
rinde çok büyük olduğunu söyledi.  
 

Bilgi Boşluklarını Doldurma 
 
İngiltere Hayvan ve Bitki Sağlığı Kurumu Ve-
teriner Hekimi Prof. Dr. Ian Brown, bizzat 
kendisi tarafından yürütülen H5N1 virüsünün 
evrimleşme süreci ve kümeslere nasıl girdiği 
konusunda devam eden çalışmanın altını 
çizdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ian Brown, “Proje açıkça kuş gribi aşılarına 
bakmasa da, H5N1 virüsünün evrimi üzerine 
yaptığı araştırmaların bir kısmı, AB’nin araş-
tırdığı gelecekteki aşı geliştirme çalışmaları-
nı besleyebilir.”  
 
“…toplu itlaf halk tarafından giderek daha az 
kabul görüyor…”  

                Geçen yıl çok sayıda avian influenza vakası görülmesi, Dünya 
Hayvan Sağlığı Örgütü’nü kanatlıların avian influenza enfeksiyonuna 
karşı aşılanmasını tartışmaya yönlendirdi.  
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AB tarım bakanları, Avrupa genelinde çok 
sayıda itlaf edilen kuş nedeniyle Mayıs ayın-
da bir kuş gribi aşısı stratejisi uygulamaya 
karar verdiler. İspanya Tarım Bakanı Luis 
Planas, toplu itlafın “genel halk tarafından 
giderek daha az kabul gördüğünü” söyler-
ken, diğer bakanlar bunun son derece mali-
yetli olduğunu söyledi. 
 
İngiliz Yumurta Endüstrisi Konseyi (BEIC) 
CEO’su Mark Williams, Avrupa Komisyo-
nu’nun aşının faydalarını tartışmaya hazır 
olmasının, avian influenza aşılamasının ka-
bulüne yol açabilecek bir sürecin başlangıcı 
olduğunu söyledi. Tartışmadaki kilit konu-
nun, ticaret ortaklarının aşılı damızlık sürü-
lerden günlük civcivleri mi yoksa kümes hay-
vanlarını mı kabûl etmeye devam edecekleri 
olacağını kaydetti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark Williams, “BEIC, konuyla ilgili diyaloğu 
memnuniyetle karşılıyor ve görüşmeyi aşıla-
ma konusunda bilgilendirmek için tamamen 
meşgul olacak.”  
 
Kaynak: Poultry World  



Veteriner Tavukçuluk Derneği Yönetim Kurulu  

Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Şengör’ü kaybetmenin 

derin üzüntüsü içindeyiz . 

 

Ailesi, sevenleri ve sektörümüze baş sağlığı diliyoruz.  
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2023 YILI KÜRESEL TAVUK ÜRETİMİ  
DAHA DA ARTACAK 

‘’ USDA-FAS GAIN raporuna göre, küresel tavuk üretiminin  

2023 yılında % 2 artarak 102,7 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor .  
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Çin dışındaki tüm büyük üreticiler, Brezil-
ya’daki en önemli büyüme ile kazanç elde 
edecek. Nispeten yüksek yem ve enerji fiyat-
ları, küresel olarak karlılığı sıkıştırdı, ancak 
tüketicilerin artan gıda maliyetleri arasında 
daha düşük maliyetli hayvansal proteinler 
araması beklendiğinden, güçlü talep genişle-
meyi teşvik ediyor.   
 
2022 yılında Kanatlı üretiminde Brezilya 
Çin’i geçerek dünyanın lider üreticisi konu-
munu sağlamlaştırdı.  
 
Beyaz tavuk üretimindeki büyüme kahveren-
gi tavuk üretimindeki düşüşü dengeleyece-
ğinden Çin üretimi durağan olacak. Çinli tü-
keticiler daha çeşitli protein kaynaklarına yö-
neldikçe, 2023 yılında uygun fiyatlı tavuk 
ürünlerine, özellikle beyaz renkli tavuk etine 
olan talebin artması bekleniyor.  
 
Tayland üretimi, iç tüketimde beklenen ya-
vaş toparlanmaya ve tahıl tedariki kaynaklı 
yüksek üretim maliyetlerine rağmen % 3 bü-
yüyecek. Bu faktörler, büyüme oranını pan-
demi öncesi ortalamanın altında tutacak-
tır. Rusya ve Meksika da güçlü iç talep orta-
mında kazanç sağlayacak.  
 
AB üretiminin, yüksek patojeniteli avian influ-
enza (HPAI) salgınlarının ardından artan 
enerji maliyetleri nedeniyle yalnızca marjinal 
olarak daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. 
 
Kaynak: Poultry Site 
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Yumurta Fİyatları 
31 Ekim 2022 Verileri 

Yumurta Fiyatları ve İhracat Grafiği  
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Kaynak: İnvesting 
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Yurtdışı Yem Hammadde Kontratları  
31 Ekim 2022 fiyat verilerini içerir. 
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AG Market verileridir.  

 Hammadde Pİyasaları 
Ekim 2022 Hammadde Kontratları – 31 Ekim 2022  
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Yem Katkıları Pİyasaları 
Çin Menşeili Vitamin Fiyatları – 31 Ekim 2022 
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Çin Menşeili Aminoasit Fiyatları – 31 Ekim 2022 




