
ÇOKLU İNAKTİF IB SUŞU İLE KORUMA UZUN DÖNEMLİ  

IB KORUMASINDA NE KADAR ETKİLİ? 



Genel Yayın  

Yönetmeni 

Uğraş Kaynarca 

Editörler Kurulu 

Haber ve İçerik 

Editörleri 

Muhammet Ali Ağmaz 

Uğraş Kaynarca 

Aylık Dergi Editörü 

Muhammet Ali Ağmaz 

Yazarlar 

Cem Konuk  

Emrah Boran 

Eylem Akkaya  

Gündüz İlsever 

Hakan İsmet Tünaydın 

Muhammet Ali Ağmaz 

Şerife Ünal  

Tahir Sarı 

Uğraş Kaynarca 

Ümit Sarıkaya 

Velican Çelik 

Yunus Emre Yayla  

Konuk Yazarlar 

Emre Başaran 

İlhan Atalay 

İÇİNDEKİLER 
 

Çoklu İnaktif IB Suşu ile Koruma                                             3 

Uzun Dönemli IB Korumasında Ne Kadar Etkili? 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim   

 

Sanal Gerçeklik ve Kanatlı Sağlığı                                       11 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Işık Renk Değişiminin Yumurta Verimine Etkisi                  13                               

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Mısır ve Soya Fasulyesi Fiyatları Zirveyi Zorluyor                 15 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Broyler Üretiminde Topallığın                                                17 

Otomasyon İle Erken Tanısı  

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Türkiye Kanatlı Pazarı Büyümeye Devam Ediyor                23 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Ukrayna Tahıl İhracatı                                                            27 

Yeni Sezona Düşüşle Başladı  

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Yumurta Fiyatları                                                                    29 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Yurtdışı Yem Hammadde Kontratları                                    31 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Hammadde Piyasaları                                                           32 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Yem Katkıları Piyasaları                                                         33 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

03 



Merhaba; 

 

On sekizinci sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını 

yaşıyoruz. 

 

Ukrayna Limanları’ndan tahıl sevkiyatını amaçlayan Tahıl 

Koridoru Anlaşması’nda taraflar arasındaki anlaşmazlığın gün 

yüzüne çıkması, gıda tedarik zincirinde endişeye yol açtı.  

Belirsizlik sonrası tonu 800 USD altında seyreden buğdayın 

fiyatı 800 USD seviyelerinin üzerini gördü. 

 

Kanatlı yetiştiriciliğinde Enfeksiyöz Bronşitis önemini korumaya 

devam ediyor. Bir yandan mevcut canlı aşılarla iyi bir koruma 

sağlanmaya çalışılırken öte yandan uzun dönem yetiştirme-

de inaktif aşıların etkinliği konuşuluyor. 

 

Çoklu IB varyant suş içeren inaktif IB aşıların programdaki ye-

rini inceliyoruz. Ülkemizde var olan IB suşlarının yanında ülke-

mizde varlığı bilimsel araştırmalarla gösterilmemiş olan Orta-

doğu Varyantlarının koruma programına olan etkilerini yazı-

mızda okuyabilirsiniz. 

 

Yapay zekanın gündemde olduğu ve endüstri 4.0 yolundaki 

çalışmalar devam ederken Sanal Gerçekliğin kanatlı sağlı-

ğında kullanımı ile ilgili bilgileri ve güncel gelişmeleri sizler için 

derledik. 

 

Yeni teknolojilerin kanatlı üretiminde kullanılmasının örneği 

olarak broyler üretiminde topallığın otomasyon ile erken tanı-

sına ait verileri okuyabilirsiniz.   

 

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) Mısır üretiminin azaldığını 

açıklamasının ardından Chicago mısır vadeli işlemleri hızla 

yükselerek Haziran ayı sonundan bu yana en yüksek seviye-

lerine yaklaştı. 

 

Tüm dünyadaki tedarik belirsizliğine ve üretim maliyetlerimiz-

de yüksek artışa rağmen Türkiye’de kanatlı pazarı büyümeye 

devam ediyor. İlgili verileri ve haberleri yazımızla sizlere sunu-

yoruz.  

 

Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, bu sü-

reçte 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, güvenilir.”  

 

Keyifli okumalar dileriz.  

 

Sağlıkla kalın. 

 

Muhammet Ali Ağmaz 
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               Enfeksiyöz Bronşitis (IB) kanatlıların akut ve hızla yayılan, 
ekonomik kayıplara sebep olan, viral solunum sistemi hastalığıdır.  
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Verim düşüklüğünden kaynaklanan kayıplar 

genellikle ölümle sonuçlanan kayıplarla ilgili 

olmakla birlikte broyler kümeslerinde ekono-

mik önemi daha fazladır. Broylerlerde ölüm 

genellikle yaşamlarının son iki haftasında, 

(5. ve 6. haftalarda) en üst seviyededir. 

Ölümler genellikle IB enfeksiyonundan etki-

lenen solunum sistemine yerleşen bakterile-

rin oluşturduğu sistemik enfeksiyonlar sonu-

cu oluşan sekonder enfeksiyonlar sebebiyle 

olur¹.  

 

IB sadece kanatlıların bir hastalığı olarak 

rapor edilmiştir.  

 

Bütün yaştaki kanatlılar enfeksiyondan etki-

lenebilirler. Ancak bununla birlikte hastalığın 

klinik şiddeti değişkendir. Ortaya çıkışı yıl 

boyunca sabit değildir, kış ayları boyunca 

daha sık olduğu rapor edilmiştir². Enfeksiyöz 

Bronşitis Virüsü (IBV) ile enfekte olan Ticari 

Yumurtacı Tavuklarında hem solu-

num¹ ̄³ hem de üreme sistemi¹ ̄³  komplikas-

yonları gelişebilmektedir. Yumurta kanalının 

enfeksiyonları, yumurta üretiminin azalması-

na ve yumurta iç ve kabuk kalitesinin düş-

mesine neden olarak büyük verim kayıpları-

na neden olabilmektedir. Virus oviduktta rep-

like olur. IB yumurta üretiminin %10-%50 

düşmesine, aynı zamanda yumurta kabuğu 

renginin açılmasına ve yumurta kabuğu bo-

zulmalarının artmasına sebep olur¹. Virüsün 

bazı suşlarının şiddetli böbrek hasarlarına 

ve yüksek oranda ölüme sebep olduğu bildi-

rilmiştir¹ ̄ ². Yapılan çalışmalarda 2005-2019 

yılları arasında yalnızca IBV nedeniyle İngil-

tere’de 22,5 ticari yumurtacı tavuk etkilen-

miştir. 

 

Enfeksiyöz Bronşitis kaynaklı yumurta kalite-

si sorunları arasında, 

1. Azalmış kabuk kalınlığı, 

2. Benekli ve rengi bozulmuş bir kabuk, 

3. Sulu albümin 

gibi sorunlar yer almaktadır. 

 

Enfeksiyöz Bronşitis koruması için uygulana-

cak aşı türleri, sahada bulunan yaygın ende-

mik suşlara yönelik olmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yumurtlayan tavuklarda Enfeksiyöz Bronşitin 

(IB) önlenmesi, esas olarak yetiştirme döne-

minde canlı ve inaktif aşıların kullanılması 

yoluyla olur. 

 

Uygulanacak aşı türleri, sahada bulunan 

yaygın endemik suşlara yönelik olmalıdır. 

 

Ülkemizde bulunan Enfeksiyöz Bronşitis 

Suşları, 

 

Canlı IBV aşı suşları, 

1. IB H120, 

2. IB Mass, 

3. IB 793b like, 

4. IB D274, 

5. IB 1494/06 

 

İnaktif IBV aşı suşları, 

1. IB H120, 

2. IB D274, 

3. IB D1466. 
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Saha çalışmalarına dayalı akademik makalelere göre ülkemizde tespit edilen Enfeksiyöz Bron-
şitis saha suşları, 

Broylerlerde, 

1. 24 Broyler sürüsünde IB 1494/06 – Aşı ya da saha suşu 

2. 5 Broyler sürüsünde IB H120 saha suşu, 

Ticari Yumurtacılarda, 

1. IB 793b like saha suşu, 

2. IB 1494/06 Aşı ya da saha suşu 

 

Görüldüğü üzere ülkemizde tespit edilen saha IBV suşları mevcut canlı aşılarımızla örtüşmek-
tedir. Dolayısıyla, 

Broylerlerde homolog IBV aşı suşları ile IBV aşılaması sonrası yüksek koruma oranları yakala-
mak muhtemeldir. 

Ticari yumurtacılarda uzun dönem koruma için canlı IBV aşılaması ile elde edilen hücresel ba-
ğışıklık sonrası inaktif IBV aşılamaları ile humoral bağışıklık elde edilmesi önemlidir. 

Ancak ülkemizde yapılan IB prevalansı çalışmaları sonrası inaktif aşılarda bulunan yalnızca 
inaktif IB H120 suşu saha suşu ile örtüşmektedir. Çünkü IB H120 esas IB suşu’dur ve yeni var-
yantlar bu suş ile ilişkilidir. 

 

GD 2017 Guideline ‘ında belirttiği üzere dünyadaki IBV serotip dağılımı aşağıdaki gibidir, 

Ortadoğu’da sırasıyla görülen IBV serotipleri, 

 

 IB 793 b like – İnaktif IBV aşısı bulunmuyor 

 IB Mass – İnaktif IBV aşısı bulunmuyor 

 IB 1494/06 – aşı ya da saha suşu? – İnaktif aşısı bulunmuyor 

 15/885/00 – SPF sürülerde enfeksiyon kabiliyeti var ancak etlik piliçlerde yayılımı çok yavaş 
ve semptomlar çok kısıtlı⁵ 

 IB QX – Nadir görülüyor – İnaktif IBV aşısı bulunmuyor 

 IB D274 – Nadir görülüyor – İnaktif IBV aşısı var 

 IB D1466 – Görülmüyor – İnaktif IBV aşısı var 

ELSEVIER journal homepage: www.elsevier.com/locate/virusres 
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IB D274 ‘ün sahadaki yaygınlığı ile ilgili ola-
rak bilimsel kabulü yüksek dergilerde veri 
bulunmamaktadır. 
 
Aynı zamanda ülkemizde yayınlanmış IB 
D1466 pozitif izolat da bulunmamaktadır. 
 
Aşı yolu ile de olsa kanatlılara verilen her 
yeni antijen kanatlının enerjisini kullanmakta 
ve immun sitemi yormaktadır. 
 
Dolayısı ile geniş IB koruması adına yapılan 
ek antijenik aşı yükü ile ilgili somut çalışma 
bulunmamaktadır. 
 
Ayrıca ülkemiz ticari yumurtacı ve damızlık-
larında, 
 
inaktif IB aşılamasında tercih edilen inaktif 
IB aşı suşları ile, 
 
 IB H120, 
 
 IB H120 + IB D274 ya da 
 
 IB H120 + IB D274 + IB D1466 
 
suşları uygulanması ile Enfeksiyöz Bronşitis 
Koruma oranları ile ilgili bir çalışma bulun-
mamaktadır. 
 
Çalışmalar, D1466 aşı suşunun immünojeni-
sitesinin, ortalama IB aşısınınkinden daha 
düşük olabileceğine işaret etmektedir⁶. 
 
Dolayısı ile canlı olarak resesif olabilecek 
suşların inaktif olarak kullanılmasının Enfek-
siyöz Bronşitis’e karşı koruma etkisi daha 
geniş çalışmalarla kanıtlanmalıdır. 
 
GD 2017 Guideline ‘ında belirttiği üzere ba-
şarılı bir IBV koruması, 
 
Sahada özellikle pCr ile tespit edilen varyant 
IB suşlarının, 
 
 Gerçekten saha kaynaklı mı 
 
 Ya da diğer işletmelerdeki varyant Enfek-

siyöz Bronşitis aşı suşu baskısıyla mı 
ortaya çıktığı çok iyi ayırt edilmelidir. 
 
 
 
 

Aşılama Stratejileri 
 
 Sahada ilgili varyant Enfeksiyöz Bronşitis 

suşunun varlığına yeterli kanıt olmadık-
ça varyant aşı suşları kullanılmamalıdır. 

 
 Sahada bulunan varyant aşı suşları-

nın aşı kaynaklı mı yoksa sahada hastalık 
kaynaklı mı olduğu iyi tespit edilmelidir. 

 
 Sahadaki hastalık kaynaklı varyant IB 

suşları kendi homolog aşı suşlarına %
99,3 oranında benzerlik gösterdiği göz 
önünde bulundurulmalı, sahada tespit edi-
len suşun pCr ile kesin ayırım yöntemi 
konusunda bilimsel evrelerde konsensüs 
bulunmadığı dikkate alınmalıdır. 

 
 Bölgede diğer işletmeler varyant Enfeksi-

yöz bronşitis aşısı kullanıyorsa, nedenleri 
iyi araştırılmalı ve bu kullanımdan doğan 
yeni Enfeksiyöz bronşitis varyantları da 
göz önüne alınarak Enfeksiyöz bronşitis 
aşı programı düzenlenmelidir. 

 
Sahada özellikle pCr ile tespit edilen varyant 
IB suşlarının, gerçekten saha kaynaklı mı ya 
da diğer işletmelerdeki varyant Enfeksiyöz 
Bronşitis aşı suşu baskısıyla mı ortaya çıktı-
ğı çok iyi ayırt edilmelidir.  
 
Bu aşamada Nekropsi ve Hemaglutinasyon-
İnhibisyon testleri önem taşımaktadır. 
 

• Heterolog varyant Enfeksiyöz bronşitis suş-
ları ile koruma tercih edilirken, 

 
 Çapraz koruma yapıyor olmak için çapraz 

koruma yapılmamalıdır. 
 
 Çapraz koruma için heterolog suşların ko-

ruması diğer IB suşuna karşı en az % 80 
ve üzeri koruması olduğu çalışmalarla ka-
nıtlanmış olmalıdır. 

 

• Çapraz koruma için verilen her suşun bağı-
şıklık sistemi üzerinde yük oluşturacağı ve 
enerji alacağı unutulmamalıdır. 
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• Yalnızca fazla suş içeriği nedeniyle canlı 
ya da inaktif IB aşısı seçimi, sahadaki var-
yantlara yeteri kadar koruma sağlayamadı-
ğı gibi, 

 
 Hem immun sistemi meşgul edecek, hem 

de hayvanın enerjisinden pay alacaktır. 
 
 Her bir birim enerjinin günümüz yem mali-

yetlerini göz önüne aldığınızda sahadaki 
maliyeti unutulmamalıdır. 

 
Uzun yaşayan Ticari Yumurtacı ve Damızlık 
sürülerde inaktif Enfeksiyöz Bronşitis aşıları 
tercih edilirken, 
 
Uzun yaşayan Ticari Yumurtacı ve Damızlık 
sürülerde inaktif Enfeksiyöz bronşitis aşıları 
tercih edilirken, Programda ilk uygulanan 
canlı ib suşu ile homolog ve uyumlu, filoge-
netik haritada yakınlığı bulunan suşlar tercih 
edilmelidir.  
 
Programda ilk uygulanan canlı ib suşu ile 
homolog ve uyumlu, filogenetik haritada ya-
kınlığı bulunan suşlar tercih edilmelidir. 
 
İnaktif aşıların daha fazla heterolog suş içer-
mesi genel olarak diğer IB suşlarına karşı 
daha fazla antikor yanıtı vereceği kabul edi-
lir.  Ancak bu antikor yanıtının, 
 
 İçerdiği IB suşlarının sahadaki suşlara 

yüzde seksen ve üzeri koruma sağlayıp 
sağlamadığına, 

 
 Ülke sahasındaki yaygınlığına, 
 
 İnaktif aşıdaki IB suşlarına homolog canlı 

IB suşu ile aşılama yapılıp yapılmadığına, 
 
 Doz başına antijen miktarına, 
 
 Antijen kalitesine, 
 İçerdiği adjuvana, 
 
 Uygulama kalitesine bağlı olduğu unutul-

mamalıdır. 
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Filogenetik haritada IB suşları incelenirken, 
S1 ve S2 bölgelerinin ayırımı önem taşırken 
bu ayırımlarda benzerlikten daha çok bu 
suşlarla yapılmış çapraz koruma çalışmaları 
ve bu çalışmaların yayınlandığı dergilerin 
akreditasyonu ve güvenilirliği çok iyi sorgu-
lanmalıdır.  
 
Genel olarak Homolog IB suşları homolog IB 
baskısına karşı en iyi korumayı sağlarlar. 
 
Broylerlerde, 
 
Çapraz korumanın sağlanması için uygun 
saha IB suşları ile yeniden aşılanmasıyla, 
Örn, Ülkemizde 
 
 D0.        IB H120 
 
 D14.     IB 793b / IB 1494/06 
 
Ticari Yumurtacı ve Damızlıklarda 
 
Tercih edilecek varyant IB suşları mutlaka 
Ticari Yumurtacı Ruhsatı ile kullanım onaylı 
olmalıdır. Sonradan yapılan ruhsat varyas-
yonları için de puanı yüksek ve referans 
akademik çevrelerce kabul gören akademik 
dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmalar 
referans alınmalıdır.  
 
İlk canlı aşılamaların varyant IB suşu içer-
mesi etkin bir IB koruması sağlayacaktır. 
İnaktif aşılamalar için her varyant ib suşu 
için özel bir inaktif varyant ib suşu içerme-
si  gerekmemektedir. 
 
Örnek bir aşılama programı çalışması⁶, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Wit ve arkadaşları – Avian Pathology, 
2013  
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Enfeksiyöz Bronşitis suşları Filogenetik Haritası 

 
 
Kaynaklar: 
1. Cavanagh, 2003 
2. (Butcher, 2002) 
3. Esendal, 2002 
4. Chhabra R. ve ark., Clin. Vacc. Imm. 2015 
5. Faez Awad ve ark., Res. Vet. Sci., 2016 
6. J. De Vit ve arkadaşları, 2013 
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SANAL GERÇEKLİK VE KANATLI SAĞLIĞI 

                Birleşik Devletler Iowa Üniversitesi araştırmacıları, video izle-
menin tavukların sağlık ve refahını artırabileceğini belirtiyor.  
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Bilim adamları, ticari yumurtacı üretim kü-
meslerinde serbest dolaşan bir ortamı simü-
le ederek tavuklara sanal gerçeklik sahnele-
rini daha “doğal” ortamlar olarak gösterme-
nin, tavukların kanındaki ve bağırsak mikro-
biyotasındaki stres göstergelerini azalttığını 
buldular. Sanal gerçeklik sahneleri ayrıca E. 
coli bakterilerine karşı artan dirençle ilgili bi-
yokimyasal değişikliklerin oluştuğunu göz-
lemlediler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graham Redweik,”Tavuklara sadece serbest 
gezindikleri ortamları göstermenin bile ben-
zer immünolojik faydaları teşvik edebileceği-
ni düşünmek bile merak uyandırıcı.”  
 
Tavukların video projeksiyonlarının serbest 
menzilli ortamlarda görüntülenmesi yönüyle 
kurgulanan pilot çalışma, hakemli dergi olan 
Frontiers of Science’da yayınlandı. Sahne-
ler, çitle çevrili bir açık arazi alanına açılan 
kapalı tesisleri, çim alanları, çalıları ve çiçek-
lerle çevrili açık çayırları gösteriyordu.  
 
 

Çalışma Tavukların Yoğun Streste 
Olduğu 5 Günlük Süreyi İçeriyor 
 
34 ticari yumurtacı tavuktan oluşan bir gru-
bun barınaklarının 4 duvarında 5 gün boyun-
ca videolar gösterildi. Videolar, 15 haftalık 
yaşta, tavukların üretim kümeslerine taşındı-
ğı yüksek riskli stres döneminde test edildi. 
 
Video içeriğinde tüneme, toz toplama, temiz-
leme ve yuvalama gibi bir dizi olumlu kümes 
hayvanı davranışı sergileyen çeşitli serbest 
dolaşan tavuk gruplarını bulunuyor-
du. Videolar, kontrol grubunda bulunan sürü-
ye gösterilmemiştir. 

Yararlı Etkiler 
 
Sonuçlar, çalışma grubundaki tavukların 
kontrol grubuna kıyasla olumlu değişimleri 
gösterdi. Farklılıklar, genç tavuklarda sepsis 
ve ölüme neden olabilen E. Coli bakterisine 
karşı artan direnci içeriyordu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yrd. Doç. Dr. Melha Mellata “Serbest dola-
şan yumurta tavuklarında üretim ortamların-
da, yaralanma, hastalık ve yırtıcılardan kay-
naklanan riskler de dahil olmak üzere birçok 
riskler var. Bununla birlikte, serbest gezinen 
ortamlardaki tavuklar, genel sağlıklarını ve 
bağışıklıklarını güçlendirdiğini düşündüğü-
müz olumlu, normal davranışları daha sık 
gösterme eğilimindedir.”  
 
Yrd. Doç. Dr. Mellata, sadece tavuklara ser-
best gezinen ortamları göstermenin bile ben-
zer immünolojik faydaları teşvik edebileceği-
ni düşünmenin merak uyandırıcı olduğunu 
ekledi. Mellata, “Ayrıca, yumurta üretiminde 
enfeksiyonları ve antibiyotik ihtiyacını azalt-
mak için nispeten ucuz bir yol olabilir.” diye 
sözlerini tamamladı.  
 

Gelecekteki Araştırmalar 
 
Gelecekteki araştırmaların, görsel uyaranları 
tavukların bağırsaklarındaki değişikliklere 
bağlayan nörokimyasal mekanizmaları araş-
tırması daha yeni veriler elde edilmesini sağ-
layacaktır. 
 
Kaynak: Poultry World 
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Mississipi Üniversitesi bilim insanları tarafın-
dan yürütülen çalışma, tavukların yarka aşa-
masında mavi ışıktan üretim aşamasında 
kırmızı ışığa geçişe nasıl tepki vereceğini 
inceledi. 
 
Ticari yumurtacı tavukların büyümesi ve yu-
murta üretmeye başlaması için ışığa ihtiyacı 
vardır. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar 
ve kanatlı bilimideki gelişmeler doğrultusun-
da LED aydınlatma teknolojinin sunmuş ol-
duğu veriler, kümes içinde tüm ışığın eşit 
enerjiye sahip olmadığı anlaşılmıştır. 
 
Araştırmacılar geçmişte, kırmızı ışık altında 
yumurtlayan tavukların sadece daha erken 
yumurtlamaya başlamadığını, aynı zamanda 
beyaz veya yeşil ışıkta tutulan tavuklardan 
daha fazla yumurta üretimine sahip oldukla-
rını göstermişti. Ayrıca birden fazla çalışma 
da mavi ışık gibi daha kısa dalga boylarının 
tavuklarda daha iyi büyüme ve daha az akti-
viteye neden olduğunu göstermektedir. 
 

Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkiler 
 
Son araştırmalar, kırmızı ışık altında yetiştiri-
len tavukların, kontrol grubuna kıyasla nis-
peten daha düşük bir dalak yüzdesine sahip 
olduğunu buldu. Bu, tavukların daha zayıf 
bağışıklık sistemlerine sahip olduğuna da 
işaret etmektedir. 
 

Araştırmada, bilim insanları, 2 benzer kü-
mesten oluşan kafessiz bir kümes sistemin-
de 1.000 Hy-Line W-36 tavuğu yetiştirildi. Bir 
kümesteki tavuklar 1-18 haftalıktan itibaren 
mavi ışık aldı. Aynı tavuklar daha sonra 19-
31 haftalıktan itibaren kırmızı ışıkta yetiştiril-
meye devam edildi. Kontrol grubu, çalışma 
boyunca normal LED ampullere maruz bıra-
kıldı. Araştırmacılar daha sonra bu deneyi 
tekrarladı. 
 

Tavuk Büyüklüğü ve Yumurta  
İlişkisi 
 
Mavi ışıktan kırmızı ışığa geçiş, tavuk boyu-
tu ve yumurta ilişkisi söz konusu olduğunda 
bir fark yaratıyor gibi görünüyordu. Bilim in-
sanları, mavi ışıkta yetiştirilen tavukların, 
yarka evresinde önemli ölçüde daha yüksek 
vücut ağırlığına sahip olduğunu bul-
du. Işıklar kırmızıya döndüğünde, tavuklar, 
normal LED ışık verilen tavuklara kıyasla, 
daha yüksek nispi yumurta sarısı yüzdesine 
ve daha düşük nispi ak (yumurta akı) yüzde-
sine sahip yumurtalar üretti. 
 

Üretilen Yumurta Sayısı 
 
Bilim insanları, gerçek yumurta üretim sayı-
ları ve diğer bazı faktörlerin ışığın renginden 
etkilenmiş gibi görünmediğini belirtmektedir. 
 
Kaynak: Poultry World 

IŞIK RENK DEĞİŞİMİNİN  
YUMURTA VERİMİNE ETKİSİ 
‘’ ABD ‘nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, yumurtlama dön-

güsü sırasında mavi ışıktan kırmızı ışığa geçiş, tavukların bağışık-
lığını etkileyebilmektedir.  
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ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) Mısır üreti-
minin azaldığını açıklamasının ardından Chi-
cago mısır vadeli işlemleri salı günü yükse-
lerek Haziran ayı sonundan bu yana en yük-
sek seviyelerine yaklaştı. 
 
USDA’nın yurt içi mısır hasatı beklentilerinin 
tahminlerden daha fazla düşük olduğunu be-
lirtmesinin ardından soya fasulyesi de hazi-
ran ayından bu yana en yüksek fiyatlardan 
işlem görürken, buğday fiyatları da iki ayın 
en yüksek seviyesine yaklaştı. 
 
Chicago Board of Trade’de (CBOT) en çok 
işlem gören mısır sözleşmesi, 00:56 GMT 
itibarıyla kile başına %0,1 artışla 6,97 dolar-
dan işlem gördü. Pazartesi günü kile başına 
6,96 dolardan sona erdi ve 27 Haziran’dan 
bu yana en yüksek fiyatına ulaştı. 
 
Soya fasulyesi kile başına 14,87-3/4 dolar-
dan yatay seyrederken, buğday %0,9 artışla 
kile başına 8,66-1/4 dolara yükseldi. 
 
USDA, ” ABD mısır ve soya fasulyesi arzı 
birkaç yılın en düşük seviyelerine gerileye-
cek.”  
 
USDA Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 
batı kesimlerdeki mısır ve soya fasulyesi ye-
tiştirilen bölgelerde Ağustos ayında yaşanan 
sıcak ve kuru havanın her iki ürün için hasat 

potansiyelini azaltması nedeniyle ABD mısır 
ve soya fasulyesi arzının birkaç yılın en dü-
şük seviyelerine gerileyeceğini açıkladı. 
 
IKAR Tarım Danışmanlığı pazartesi günü 
yaptığı açıklamada, Rusya buğday ihracat 
fiyatlarının küresel göstergeler ve ithalatçı-
lardan gelen taleple geçen hafta yükseldiğini 
açıkladı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Baptiste Djebbari, “Ukrayna tahıl ihra-
catını artırmak için Romanya ile anlaşma 
imzalayacak.”  
 
Fransa Ulaştırma Bakanı pazar günü yaptığı 
açıklamada, Ukrayna’nın Akdeniz de dahil 
olmak üzere gelişmekte olan ülkelere tahıl 
ihracatını artırmaya yardımcı olmak için Ro-
manya ile bir anlaşma imzalayacağını söyle-
di. 
 
Kaynak: The Poultry Site 

MISIR VE SOYA FASULYESİ FİYATLARI  
ZİRVEYİ ZORLUYOR 

                Mısır fiyatları, ABD’ndeki hasatın düşük görünümü nedeniyle 
3 ayın zirvesinde seyrediyor. Soya fiyatları ise zirveyi zorlamaya devam 
ediyor.  
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BROYLER ÜRETİMİNDE TOPALLIĞIN  
OTOMASYON İLE ERKEN TANISI 

‘‘ Topallığın akıllı tanı sistemleri ile erken tespiti, sağlıklı ve kârlı üre-

tim için önemli avantaj sağlamaktadır.  
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Topallık, etlik piliçlerin refahını ve kârlılığı 
etkileyen önemli bir üretim hastalığı-
dır. Topallık, etlik piliç üretim sistemlerinde 
yaygın bir durum olmasına rağmen, yürüyüş 
ve duruş anormallikleri ve standart değerlen-
dirme kriterleri için bireysel hayvan gözlemi-
nin olmaması nedeniyle erken tanısı müm-
kün olmayabilir. 
 
Üretimde mali kayıpları azaltmak ve refah 
sorunlarını en aza indirmek için topallığın 
erkenden doğru tanısı ve tedavisi şart-
tır. Topallığı değerlendirmek için en yaygın 
yöntem, yapılması kolay ve uygulaması 
ucuz olan ancak zaman ve emek gibi deza-
vantajları olan ve ayrıca insanın görsel algı-
sının sınırlamaları nedeniyle gözlemci hata-
sına eğilimli olan görsel puanlamadır. Bu ne-
denle, insanın görme kapasitesine dayan-
mayan ve subjektif olmayan teknoloji tabanlı 
topallık saptama yöntemleri, topallığı daha 
doğru saptama yöntemleri sunabilmektedir. 

 
Etlik Piliçlerde Topallık 
 
Topallık, çeşitli lezyonlar, genetik yatkınlık 
ve hastalıklar, beslenme, barınma sistemleri 
ve yönetim uygulamaları gibi diğer faktörle-
rin neden olduğu normal yürüyüşten sapma 
olarak tanımlanır. Bununla birlikte, topallık 
terimi, ayak ve bacak problemleri, konfor-
masyonel eksiklikler, topallık, sakatlık, uzuv-
larda yaralanmalar ve apseler dahil olmak 
üzere çok çeşitli durumlar için de kullanıl-
maktadır. 
 
Topallık epizodik olabilir ve birden fazla ek-
lem etkilenebileceğinden bacağın bölümleri 
arasında değişkenlik gösterebilir. Ağrı, ra-
hatsızlık, hareket kabiliyetinde azalma ve 
çevreyle başa çıkma yeteneğinde azalma ile 
ilişkisi nedeniyle topallık, kötü refahın bir 
göstergesi olarak kabul edilir. Etlik piliçlerde 
topallık prevalansı % 14,1 ile % 57 arasında 
değişmektedir. 
 
Etlik piliç yetiştiriciliğinde topallığın birincil 
maliyetleri arasında artan iş yükü, tıbbi teda-
vi, azalan üretkenlik ve üreme performansı, 
daha yüksek ıskarta oranı ve artan üretim 
maliyetleri yer alır. Topallığın ABD kanatlı 
endüstrisine yılda yaklaşık 150 milyon USD 
maliyeti olduğu tahmin edilmektedir. 
 

Teknolojik Etlik Piliç Yetiştiriciliği 
 
Modern kümes hayvanları üretiminde yetişti-
riciler, hayvanları bireysel olarak ve doğru 
izlemeyi sağlayan ve günlük kümes yöneti-
minde kendilerine yardımcı olacak güvenilir 
ve uygun maliyetli teknolojilere ihtiyaç duy-
maktadır. 
 
Etlik piliç yetiştiriciliğinde kümes üretimini 
izlemek, modellemek ve yönetmek için mü-
hendislik tekniklerinin uygulanması, yetiştiri-
cilerin, piliç üretiminin yoğunlaştığı durumlar-
da hayvanlarla bireysel teması sürdürme ye-
teneğini artırmayı ve sağlık, refah ve yöne-
tim sorunlarını önlemeyi amaçlamakta-
dır. Teknolojik piliç yetiştiriciliğini kullanarak, 
topallık tahmininin doğruluğunu artırmaya 
yönelik kullanılabilecek büyük miktarda veri 
kısa sürede toplanabilir. 
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Topallığın Görsel Olarak  
Skorlanması 
 
Etlik piliçlerdeki görsel topallık skorlama sis-
temleri, 5 skalalı bir skorlama yöntemi kul-
lanmaktadır. 
0 = Normal yürür, 
1 = Saptanabilir ancak tanımlanamayan yü-
rüme anormalliği, 
2 = Genel fonksiyon üzerinde çok az etkisi 
olan tanımlanabilir yürüme anormalliği, 
3 = Tanımlanabilir anormallik işlevi bozmak-
tadır, 
4 = Ciddi işlev bozukluğu, ancak yine de yü-
rüyebilmektedir, 
5 = Tam topallık. 
 

 
 
 
 

Topallığın Otomatik Olarak  
Saptanma İhtiyacı 
 
Ekonomik kayıpları ve refah sorunlarını ön-
lemek için topallığın erken ve doğru tespiti 
ve tedavisi esastır. Ayrıca hayvanların, to-
pallığı ciddi hale gelene kadar bir kendini 
koruma mekanizması olarak içgüdüsel ola-
rak gizlemesi ve görsel bir puanlama yönte-
mi kullanırken erken aşamalarda topallık de-
ğerlendirmesini zorlaştırması da mümkün-
dür. 
 
Ayrıca, hayvanlarına her gün bakan yetiştiri-
ciler, topal hayvanların sayısını tespit etmek-
te yetersiz kalabilir ve yalnızca ciddi derece-
de topal hayvanları fark edebilir. Topallığın 
üreticiler tarafından yeterince tespit edilme-
mesi, var olandan daha az sayıda topal hay-
vanın tedavi görmesine ve dolayısıyla çiftlik-
te topallığın yaygınlaşmasına neden olur. 
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Topallığın Otomatik Olarak  
Algılanması 
 
Sensörler, veri ve görüntü analizi kullanıla-
rak kinematik analiz ve davranış değişikliği 
tespitine dayalı tam otomatik ve sürekli bir 
topallık tespit sistemi geliştirmek için çeşitli 
bilimsel yaklaşımlar kullanılmıştır. Kinematik 
analiz, nedensel kuvvetleri dikkate almadan 
hareket geometrisini ölçer ve adım uzunlu-
ğu, duruş ve sallanma süresi gibi farklı yürü-
yüş özelliklerini hesaplar. 
 
Topallık, yaralı hayvan davranışını etkileye-
bileceğinden, bacaklar arasındaki eşit olma-
yan ağırlık dağılımı, ayakta dururken bacak-
lar arasında daha fazla ağırlık kayması, ar-
tan yatma süreleri ve nöbetler, düşük yürü-
me hızı ve beslenme davranışı ve aktivite-
sindeki değişiklikler gibi parametreler topallı-
ğın tespiti için kullanılabilmektedir. Kamera-
lar ve bir kuvvet platformu gibi sensörler, 
davranış değişiklikleri ve topallığı tespit et-
mek için kullanılabilir. 
 

Veri ve görüntü analiz teknikleri, görüntüleri 
değerlendirmek, işlemek ve görüntülerden 
faydalı bilgileri çıkarmak ve görüntü kalitesini 
iyileştirmek için kullanılabilirken, çözünürlü-
ğü artırarak parazit ve bulanıklık gibi isten-
meyen etkileri azaltır. 
 

Çalışmalarda kullanılan sensörler 
 
Nass ve arkadaşları, 2010 yılında civcivler 
özel platformda yürürken her iki ayaktaki di-
key tepe kuvvetini analiz ederek etlik piliçteki 
hareket eksikliklerini değerlendirdi. Yaş veya 
yürüyüş skorundan bağımsız olarak her 
ayak için tepe kuvvet asimetrisi bulundu. 
 
Aydın, Silvera ve arkadaşları, 2017 yılında 
derinlik sensörlü 3 boyutlu bir kameranın, 
etlik piliçlerdeki topallıkların otomatik olarak 
değerlendirmesi için herhangi bir müdahale 
olmadan kullanılabileceğini belirtmişler-
dir. Araştırmacılar, topallık göstergesi olarak 
yatma olaylarının sayısı, yatma gecikmesi, 
hız, adım sıklığı, adım uzunluğu, yan vücut 
salınımı ve günlük aktiviteyi kullandılar. 



Turkish Poultry Net │ 22 

Naas ve arkadaşları, 2018 yılında etlik piliç 
yürüyüş skoru videolarını analiz etmek için 
bir algoritma ve yazılım geliştirdiler. Geliştiri-
len yazılım kullanılarak ticari yetiştirme ko-
şullarında etlik piliçlerde yer değiştirme hızı 
kolayca ölçülebildiği için topallık tespit edile-
bilmektedir. Van Hartem ve arkadaşları, 
2018 yılında sürü davranışı analizi için ka-
mera tabanlı bir izleme aracının, yetiştiricileri 
ticari kümes ortamında olası yürüyüş sorun-
larına karşı uyarabileceğini gösterdi. 
 
Değerli Araçlar 
 
Akıllı piliç yetiştiriciliği, piliç üretimi yoğunlaş-
maya devam ederken üreticinin hayvanlarla 
bireysel temasını sürdürme yeteneğini artı-
rır. Akıllı etlik piliç yetiştiriciliği ile, topallığın 
doğru tahmin edilebilmesi için kullanılabile-
cek veri kısa sürede toplanabilmektedir. 

Dijital kamera tabanlı bir izleme aracı doğru, 
ucuz ve güvenilirdir. Bununla birlikte, hayvan 
takibini standart hale getirmek için daha faz-
la veri toplamaya ihtiyaç bulunmakta-
dır. Kuvvet platformları, topallık konusunda 
gelecekteki nesnel araştırmaları destekle-
mek için iyi bir potansiyele sahiptir, ancak 
tek başına yeterli olmayabilir. 
 
Ancak, çiftlik ortamı için güvenilir bir sistem 
oluşturmak için daha fazla ölçüme ve özellik-
le hassas yazılımlara ihtiyaç vardır. Benzer 
şekilde, güvenilir bir topallık tespit sistemi 
geliştirmek için, farklı kaynaklardan gelen 
verilerin çok değişkenli bir yaklaşım kullanı-
larak birleştirilmesi gerekecektir. 
 
Kaynak: The Poultry Site 



23 │ Turkish Poultry Net 

TÜRKİYE KANATLI PAZARI 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR 



Turkish Poultry Net │ 24 

 
 

 
Türk Kanatlı Sektörü, toplam tavuk eti üretimin % 99′ unu üretmektedir. Beyaz et olarak adlan-
dırılan tavuk eti, ülkedeki ana protein kaynağıdır. Sektör, yüksek üretim maliyetleri, girdi tedari-
ki için dışa aşırı bağımlılık, kişi başına düşen tüketim seviyeleri ve komşu ülkelerdeki siyasi ve 
ekonomik çalkantılar nedeniyle ihracatla ilgili sorunlar gibi son üç yıldır devam eden zorluklarla 
karşı karşıyadır. 
 

Türkiye’de tavuk eti üretimi 
 
Türkiye, 2021 yılında yüksek yem fiyatları ve 2022 yılı ortalarında yeniden açılana dek kapalı 
olan Irak ihracat pazarı sonrası sürülerin itlaf edilmesinin etkisiyle 2020 yılına göre % 2,4 dü-
şüşle 2,25 milyon ton tavuk eti ve 19,3 milyar adet ticari yumurta üretti. 
 
Artan yem fiyatlarına rağmen, Türkiye’deki tavuk eti üretimi, öncelikle kuluçkalık yumurtaların 
ve günlük civcivlerin daha verimli bir şekilde tedarik edilmesi ve güçlenen dış talep nedeniyle 
2022 yılında % 10 oranında artarak 2,46 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 2022 yılın-
da damızlık ithalatı % 12 arttı ve kuluçkalık yumurtaların çoğu iç üretimde kullanılırken, bu artı-
şın % 2’lik kısmı kuluçkalık yumurta olarak Irak ve Rusya’ya ihraç edildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye Kanatlı Eti Üretim ve İhracat verileri  

                Kanatlı sektörü, Türkiye’nin en iyi entegre edilmiş önde gelen sek-
törlerinden biridir. 2023 yılında Türkiye’de piliç eti üretiminin yüzde 9, tüke-
timin yüzde 5, ihracatın ise yüzde 15 artması bekleniyor.  
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2023 yılında Türkiye’de tavuk eti üretiminin, 
nispeten istikrarlı ihracat talebi ve daha yük-
sek iç tüketim beklentisi nedeniyle % 9 arta-
rak 2,68 milyon tona ulaşacağı tahmin edili-
yor.  
 
Yem Maliyetleri, Mısır ve Soya Fasulyesi 
 
Türkiye, 2021 yılında 5,5 milyon ton etlik pi-
liç yemi ve 3,7 milyon ton yumurtacı yem 
üretti. Etlik piliç yem rasyonlarında kullanılan 
ana bileşenler mısır ve soya fasulyesi-
dir. Türkiye her iki mahsulü de yetiştirirken, 
talebi karşılamak için önemli bir kısmı ithal 
edilmektedir. 
 
Orman Yangınları, Piyasa Fiyatları ve  
İhracat, Tavuk Tüketimindeki Büyümeyi 
Engelliyor 
 
Tavuk eti tüketiminin 2023 yılında 2022 yılı-
na göre % 5 artarak 1,7 milyon ton olacağı 
tahmin ediliyor. 
 
2022 yılında tüketimin, artan ihracat, yüksek 
piyasa fiyatları ve 2021 yılındaki büyük or-
man yangınları sonrası kısıtlamalar ve artan 
kömür fiyatı nedeniyle ve mangal yasakları-
nın etkisiyle 2021 yılından daha düşük sevi-
yede 1,6 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. 
 
2021 yılında tavuk eti tüketimi, bahar ayla-
rında sokağa çıkma yasağı, yazın seyahat 
kısıtlaması gibi Covid-19 önlemlerinin etki-
siyle olumsuz etkilenmesi nedeniyle 2020 
yılı seviyelerine yakın seyretti. 
 
Kanatlı Ticaretinde Önemli Kavşak 
 
Türkiye iç tüketim için tavuk eti ithal etmese 
de, başta Irak (% 80) ve Suriye (% 20) ol-
mak üzere Orta Doğu’ya önemli bir ihracat 
noktası olarak hizmet veriyor.  
 

Türkiye, çoğunlukla Birleşik Krallık, ABD ve 
Kanada’dan kuluçkalık yumurta ve Almanya, 
Birleşik Krallık ve ABD’den günlük damızlık 
civciv ithal etmektedir. 
 
Tavuk Eti En Çok İhraç Edilen Hayvansal 
Ürünler Arasında Yer Alıyor 
 
Kanatlı eti, süt kaymağı ve levrek ile birlikte 
Türkiye’nin en çok ihraç edilen 3 hayvansal 
ürünü arasında yer almaktadır.  
 
Türkiye’deki HPAI vakaları nedeniyle ithalat-
çı ülkelerdeki kısıtlamalar, Türkiye kanatlı 
hayvan ihracat pazarını etkileyen başlıca 
olumsuz faktörlerden biri olduğu gibi, komşu 
ülkelerdeki siyasi ve ekonomik çalkantılar da 
ithalatçı firmalarla sözleşme yapan ihracatçı-
lar için belirsizliğe neden oluyor. 
 
2021 yılında Türkiye, toplam kanatlı üretimi-
nin % 26’sını (% 98,2 piliç eti; % 1,8 hindi 
eti) ihraç etti ve tavuk eti ihracatı (pençeler 
hariç) 563.274 ton seviyesine (857 milyon 
ABD$ değerinde) ulaştı.  
 
2022 yılında tavuk eti ihracatının, özellikle 
Irak ve İran’dan (Mayıs 2022’deki pazarın 
kapanmasına kadar) güçlü ihracat talebi ne-
deniyle 2021 yılından % 52 daha fazla ger-
çekleşerek 860.000 tona ulaşacağı tahmin 
ediliyor.  
 
2023 yılında Türkiye’nin tavuk eti ihracatının 
% 15 artarak 989.000 ton olacağı tahmin 
edilmektedir. 
 
Tavuk pençesi ihracatı açısından Çin, Özbe-
kistan, Tayland, Suriye ve Irak Türkiye için 
büyük bir ihracat pazarıdır. 
 
Kaynak: Poultry World 
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Ukrayna’nın tahıl ihracatı, bu yılın Şubat ayında Rusya’nın ülkeyi işgal edip Karadeniz limanla-
rını kapatmasından bu yana düşüş gösterdi. 
 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında, küresel gıda fiyatlarında artış görülürken Afrika ve Orta 
Doğu’da kıtlık korkuları gündeme oturdu. 
 
Moskova ile Kiev arasında, Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğunda yapılan bir an-
laşma uyarınca, Temmuz ayı sonunda üç Karadeniz limanının engeli kaldırıldı. 
 
Bakanlık verilerine göre, Temmuz 2022-Haziran 2023 sezonunda şimdiye kadar 4.49 milyon 
ton mısır, 2.78 milyon ton buğday ve 669.000 ton arpa ihraç edildi. 
 
Ukrayna’nın tahıl ihracatı sezona göre 21 Eylül’de % 43.2, 9 Eylül’de % 48.6 ve 2 Eylül’de % 
54.5 oranında daha düşük gerçekleşti. 
 
Ukrayna Hükümeti, Ukrayna’nın Rus kuvvetlerine karşı toprak kaybı ve verimlerdeki düşüş ne-
deniyle 2021 yılında elde edilen rekor 86 milyon ton tahıl sonrasında bu yıl 50 milyon ila 52 mil-
yon ton tahıl hasat edebileceğini açıkladı. 
 
Kaynak: The Poultry Site 

                Ukrayna Tarım Bakanlığı verilerine göre yeni sezonda tahıl ihraca-
tı ilk verilere göre yüzde 41,5 oranında düşüşle başladı.  
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Yumurta Fİyatları 
26 Eylül 2022 Verileri 

Yumurta Fiyatları ve İhracat Grafiği  



Turkish Poultry Net │ 30 



Kaynak: İnvesting 
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Yurtdışı Yem Hammadde Kontratları  
26 Eylül 2022 fiyat verilerini içerir. 
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AG Market verileridir.  

 Hammadde Pİyasaları 
Eylül 2022 Hammadde Kontratları – 26 Eylül 2022  
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Yem Katkıları Pİyasaları 
Çin Menşeili Vitamin Fiyatları – 26 Eylül 2022 
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Çin Menşeili Aminoasit Fiyatları – 26 Eylül 2022 




