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Basın Bildirisi     14.10.1997 

 

Konu: Ekim 1997 de yapılan konferans ve panellerin getirdiği 

önemli görüşler. 

 

Derneğimizin öncülüğünde 1 ve 3 Ekim 1997 tarihlerinde 

Ankara ve İstanbul'da Almanya'nın tanınmış uzmanlarından 

Prof. Dr. Ulrich Neumann tarafından "Tavuklarda bağışıklık 

sistemi ve bağışıklık sistemini bozan etmenler" konulu 

iki konferans ve yine aynı tarih ve yerlerde ve buna ek olarak 

9.Ekim 1997 günü İzmir'de ülkemizde mevcut çok değerli 

bilim adamları ve çok değerli uzmanların katılımları ile 

"Modern Tavukçulukta Koruyucu Hekimliğin ilkeleri" 

konulu paneller düzenlenmiştir. Bu konferans ve panellerin 

sonucunda oluşan görüşler maddeler halinde aşağıda olduğu 

gibidir. 

1. Modern tavukçulukta tavuk hastalıklarının açacağı 

zararlara yer yoktur. Gelişmiş ülkelerde, sürülerin 

hastalıklardan korunması ile ilgili olarak alınan önlemler 

zinciri (biosecurity) sayesinde tavuk hastalıklarının 

vereceği zararlar en aza indirilmiştir. Türkiye için 

önerilen model de biosecurity konusunda eksiklerin 

tamamlanması olmalıdır. 

2. Hastalık etkenlerinin işletmelerden uzakta tutulması, 

hayvanlar için sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması ve 

hayvanların hastalıklara karşı güçlü kılınmaları 

(bağışıklık oluşması) hastalıklardan korunma ile ilgili 

önlemler zincirinin (biosecurity) en büyük halkalarıdır. 



Modern tavukçulukta sürülerin hastalıklardan 

korunması ile ilgili önlemler zinciri (biosecurity) 

tavukçuluk işletmeleri kurulurken önceden düşünülmüş 

olmalı ve üretimin tüm aşamalarında gözönünde 

bulundurulmalıdır. 

3. Bağışıklık sistemi canlıları hastalıklara karşı koruyan 

önemli bir güçtür. Yanlış uygulamalar ile bağışıklık 

sisteminin bozulması, civciv, piliç ve tavukların 

hastalıklara yenik düşmesi çok kolaydır. Aşırı soğuk ve 

aşırı sıcak çevre koşulları, bakteriler ve çeşitli virüsler, 

küfler tarafından üretilen çeşitli zehirler, gereksiz yere 

yapılan aşı ve ilaç uygulamaları, gereğinden kalabalık 

kümesler, kötü bakım koşulları, susuzluk, hava 

içerisinde zehirli gazların bulunması, ıslak altlık, 

bağışıklık sistemini bozan ve hayvanları hastalıklara 

hazır hale getiren faktörlerin bazılarıdır.  

4. Sağlık koşulları bozuk kümeslerdeki hayvanlara ya da 

hasta hayvanlara aşı uygulamak yanlıştır. Zor 

koşullarda aşı bir çare olarak düşünülmemelidir. Aşı 

ancak uygun koşullarda sağlıklı sürülerin korunması  

için gerekli bir araçtır. Aşılama programlarını yaparken 

her kümesin kendi koşulları ayrı ayrı düşünülerek 

hareket edilmelidir. Yanlış uygulamalar sonucu aşı 

reaksiyonlarının oluşacağı, hayvanlarda aşı 

reaksiyonları sonucu bağışıklık sisteminin çökeceği ve 

daha çok sorun oluşacağı unutulmamalıdır. 

5. Türkiye de tavukçuluk hızla gelişmektedir. Bazı 

sorunların aşılması ile bu gelişme ülkemiz için büyük 

yararlar sağlayacaktır. Türkiye'deki Veteriner 

Fakülteleri tavukçuluk alanında eğitim verecek "Kanatlı 

hayvan yetiştiriciliği, beslenmesi ve hastalıkları 



anabilim dalları” nı derhal kurarak gelişen sektöre daha 

faydalı olmanın yollarını açmalıdır. 

Tüm üyelerimize, Türk Tavukçuluk Sektörünün değerli 

mensuplarına ve Türk Kamuoyu’na saygı ile duyururuz. 

Dernek Yönetim Kurulu 


