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Avian Influenza hastalığı, epidemiyolojisi nedeni ile dünya çapında sınır tanımadan etkili 
olmaktadır. Kontrolü mümkün olmayan göçmen kuşlar ile göç yolları güzergahında dönemsel 
olarak taşındığı için, göç yolları üzerinde olan ülkelerde hastalığın görülmemesi ya da tamamen 
yok edilmesi mümkün değildir. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) verilerine göre 2003-2008 
yılları arasında evcil ve yabani hayvanlarda, toplam 61 ülkede beş binin üzerinde Avian 
Influenza vakası rapor edilmiştir. 2007 yılında 27 ülke, 2008 yılında ise Çin Halk Cumhuriyeti, 
Mısır, Almanya, Hindistan, İran, Tayland, Türkiye, Ukrayna, İngiltere ve Vietnam’da olmak 
üzere toplam 11 ülkede vaka rapor edilmiştir. Hastalığın bugüne kadar yetmişin üzerinde ülkede 
varlığı bildirilmiştir. 

 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2003 yılından günümüze kadar Avian Influenza’nın 
dünyadaki insan sağlığı açısından bilancosu ise, 694 insan vakası ve 402 insan ölümü şeklinde 
olmuştur (06.Ocak.2015, DSÖ).  

   Özellikle son yıllarda dünya gündemini meşgul eden küresel ısınmanın göç eden kuş türleri, 
göç yolları ve göç zamanlarının değişimine neden olması, kanatlı popülasyonunun 
dağılımındaki değişiklikler ve açık besleme modelleri ile canlı kanatlı pazarlarındaki artış 
Avian Influenza’nın dünyadaki yayılışıyla ilgili olarak öne sürülen başlıca teoriler arasında yer 
almaktadır. Türkiye’de de hastalığın bulaşmasını kolaylaştıran birçok risk faktörü mevcuttur. 
Dünya kanatlı endüstrisi ile yakın işbirliği içerisinde olan ülkemizde, kanatlı popülasyonu 
genellikle Batı ve İç Anadolu Bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye, 500 dolayında sulak alan 
ve su kuşları ile göçmen kuşların ana konaklama alanlarına sahiptir. Yoğun kanatlı 
yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelere de yakın olan bu sulak alanlar, her yıl oldukça fazla sayıda 
göçmen su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye; Avrupa, Ortadoğu, Hazar Denizi ve 
Afrika arasında uzanan dört önemli göç yolu üzerinde yer almaktadır. Her yıl ilkbahar ve 
sonbahar döneminde çok sayıda göçmen su kuşu bu yolları kullanmaktadır.  
 
Türkiye’de Avian Influenza için yapılan çalışmalar; ilk salgından önce yapılan çalışmalar, 
salgınlar esnasında yapılan çalışmalar ve salgınlardan sonra yapılan ve halen yürütülen 
çalışmalar olarak ayrılmaktadır.  
 
İlk salgından önce yapılan çalışmalar;  

  
   Türkiye’de 1989 ve 2004 yılları arasında Avian Influenza’nın varlığının taranması açısından 

çeşitli araştırmalar yapılmıştır.  Bu çalışmalarda solunum sistemi ile ilgili problemler olan 
sürülerde ve klinik olarak normal görünümlü kanatlılarda Avian Influenza virusunun varlığının 
araştırılması hedeflenmiştir. Örnekler, ticari kanatlı sürüleri, hayvanat bahçesindeki kanatlılar, 
kafes kuşları, evcil ve yabani kanatlılardan alınmıştır. Yaklaşık 593 sürü ve 55 yabani kuştan 
örnek alımı yapılmıştır. 7.300 organ numunesi / kloakal sıvap örnekleri virolojik olarak, 27 bin 
dolayında da serum örneği serolojik olarak test edilmiştir. Değişik zaman dilimlerinde ve 
değişik coğrafik bölgelerde yapılan bu çalışmalarda test edilen kanatlıların hiç birinde Avian 
Influenza virusu ve bu virusa karşı oluşmuş antikorun varlığı saptanmamıştır.  



  Bakanlığımızca Avian Influenza hastalığı konusunda yapılan çalışmalara 2000 yılından itibaren 
ağırlık verilmiştir. Bakanlığımızca ticari kanatlı işletmelerinde AIV varlığını ortaya koymak ve 
Risk analizi belirlemek amacıyla 2002 yılında bir Ulusal AI Serosurvey Çalışması yapılmıştır. 
Bu kapsamda  Türkiye çapında 312  endüstriyel kanatlı işletmesinden yaklaşık 18,669 kan 
serumu alınmış ve yapılan testler sonucu  Türkiye’deki  ticari kanatlı işletmeleri Avian 
Influenza’dan ari bulunmuştur.   

 
  2002 yılında Avian Influenza hastalığı konusunda Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma 

Enstitüsü Ulusal Referans Laboratuvar olarak belirlenmiştir. Bölge Veteriner Kontrol ve 
Araştırma Enstitülerine intikal eden solunum sistemi hastalıklarından şüpheli materyaller Avian 
Influenza yönünden de taranmıştır. 2002 yılında Avian Influenza hazırlanmış ve Acil Eylem 
Planının uygulanmasıyla ilgili 04-09 Eylül 2005 tarihinde Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde bir 
tatbikat yapılmıştır. 

 
Ülkemizde Ekim 2005’e kadar Avian Influenza vakası rapor edilmemiştir. İlk vaka 5 Ekim 
2005’de Balıkesir’in Manyas ilçesi Kızıksa Beldesinde ortaya çıkmıştır. Bu ilk vaka açıkta 
yetiştirilen küçük çaplı bir hindi sürüsünde görülmüştür ve alınan önlemler sonucunda 
yayılmadan kontrol altına alınmıştır. Laboratuvar çalışmalarında  H5N1 virusunun izolasyonu 
yapılmıştır. Virusun, NA geninin dizin analizi çalıs ̧malarında A/Great Black Headed Gull/ 
Qinghai/1/05 olarak tiplendirilmiş olan virusla yakın benzerliği olduğu (% 99.6) tespit edilmiştir. 
Bu nedenle de Türkiye izolatının, 2005 yılında Orta Asya’da izole edilen suşlarla direkt 
ilişkisinin olduğu ortaya konulmuştur. Bu virusun HA geni, A/Grebe/Novosbrisk/05 suşu ile en 
yakın bulunmus ̧tur (% 98.7) ve bu nedenle de Türkiye izolatının, o dönemde Rusya, Moğolistan 
ve Çin’de salgınlara sebep olan viruslar ile direkt ilişkili olduğu ortaya konulmuştur 

Türkiye’de ikinci salgın 2005 yılının Aralık ayında Iğdır ilinin Aralık ilçesinde ortaya çıkmıştır. 
Fakat ülkemiz bu ikinci salgında birinci salgındaki kadar şanslı olmamış ve çok kısa sürede 
salgınlar hızla yayılarak Doğu Anadolu bölgesi ve Türkiye’nin birçok yerinde hastalık ortaya 
çıkmıştır. 2005 ve 2006 yıllarında toplam olarak; 49 ilde 200 merkezde köy tavuklarında, 18 ilde 
30 merkezde ise yabani kuşlarda bireysel vaka olarak hastalık görülmüştür. Yaşanan salgında 54 
il etkilenmiştir. Samsun ilindeki bir mihrakta düşük patojeniteli ihbarı mecburi Avian Influenza 
(LPNAI) H7N1 ve çok patojen ihbarı mecburi Avian Influenza (HPNAI)  H5N1 virusu izole 
edilmiştir. Diğer tüm vakalarda ise çok patojen ihbarı mecburi Avian Influenza (HPNAI) H5N1 
virusu  izole edilmiştir. En son vaka 31.03.2006 tarihinde çıkmış olup, 01.05.2006 tarihinde 
hastalık tamamen sona ermiş ve durum Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatına (OIE) bildirilmiştir.  

 
                Üçüncü Salgın 2007 yılının Şubat ayında Batman ili Gercüş ilçesi Boğazköy beldesinde ortaya 

çıkmış ve iki ilde görülmüştür. Toplam 27.190 kanatlı itlaf edilmiş ve 318.000 TL tazminat 
ödenmiş. Salgınlar 31.03.2007’de bitmiştir 

  
                Dördüncü Salgın: 2008 yılının Ocak ayında Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde ortaya çıkmış ve beş 

ilde görülmüştür. Salgınlar esnasında toplam 7,477 kanatlı itlaf edilmiş ve 46.430 TL tazminat 
ödenmiştir. Salgınlar 14.04.2008’de bitmiştir. Türkiye, 14 .07. 2008’de OIE’ye HPAI yönünden 
arilik bildirimini yapmıştır. 
 
Türkiye’de yaşanan Avian Influenza salgınlarında vakalar sulak alanlar ve göç yollarıyla 
örtüşmektedir. Vakalar sınırlı alanlarda ve az sayıda ölümle seyretmiştir. Ticari işletmelerde 
hastalık görülmemiştir.  
  Salgın döneminde yapılan çalışmalar; 

 



      İlk Avian Influenza vakası tespit edildiğinde Bakanlıkta Acil Eylem Planı çerçevesinde Ulusal 
Hastalık Kontrol Merkezi ve hastalık görülen İl Müdürlüklerinde de Yerel Hastalık Kontrol 
Merkezleri oluşturulmuştur. Kanatlı hayvanların sevklerine ülke genelinde kısıtlamalar 
getirilmiştir. Ülke genelinde tüm kanatlı hayvanlar için av yasağı getirilmiştir. Hastalık çıkan 
bölgelerde ‘Yol kontrolleri’ sıklaştırılmış ve semt pazarlarında kanatlı hayvanların satışları 
yasaklanmıştır. Sınır kapılarında kontroller artırılmıştır.  

 
     Salgın sırasında Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi ilgili 

Bakanlıklarla ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışılmıştır. OIE, FAO, WHO ve AB 
gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışılmış, gelişmeler şeffaf bir şekilde bu 
kuruluşlara ve komşu ülkelere bildirilmiştir. 

       
           Yoğun Avian Influenza salgınlarının yaşandığı dönemde Laboratuvarların teşhis hizmetlerinin 

hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri alet ve 
ekipman yönünden güçlendirilmiştir. Dünya Bankası projesiyle tüm Araştırma Enstitülerine 
gerekli olan donanım sağlanmıştır. Ulusal Referans Laboratuvarı personeli eğitilmiş ve Referans 
Laboratuvarı teşhis kapasitesi artırılmıştır. Türkiye’deki Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitülerinde OIE tarafından bildirilen test metotları kullanılmaktadır. Bu bağlamda laboratuvar 
uzmanlarına metot birliği konusunda eğitimler verilmiştir. “Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden 
Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Programı” çerçevesinde de Bornova, Etlik ve Pendik 
Veteriner Kontrol Araştırma Enstitülerinde Biyogüvenlik 3 düzeyine, diğer 5 Bölge Veteriner 
Kontrol ve Araştırma Enstitüsündeki laboratuvarlar Biyogüvenlik 2 seviyesine getirilmiştir. 
Alınan eğitimler ve laboratuvarların altyapısının desteklenmesi sonucu şu anda Avian Influenza 
teşhisi konusunda tüm Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri hastalığın teşhisini 
yapabilmektedir.  

 
Asya kökenli HPAI H5N1’in yakın zamanda yayılması ve Türkiye’de sporadik olarak ortaya 
çıkması, gerek evcil kanatlılarda gerekse de yaban kus ̧larında surveylans ve erken tes ̧his 
sistemlerinin güçlendirilmesine olan gereksinime açıkça is ̧aret etmis ̧tir. 

 
İlk vakayı takiben Manyas ilçesinin yakınında bulunan ve en büyük sulak alanlardan biri olan 
Manyas Kuş Cenneti ve yine aynı bölgede bulunan Uluabat Kuş Cennetindeki yabani kuşlarda 
bir survey çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmada bu alanlarda bulunan değişik kuş türlerinden 
örnekler alınmış ve alınan örneklerden virus izolasyonu çalışmaları yapılmıştır.  Bu çalışmalar 
sonucunda örneklerin tümü Avian Influenza virusunun varlığı yönünden negatif bulunmuştur.  

 
      2005-2006 salgınlarının bitiminden sonra 01-28 Mart 2006 tarihleri arasında köy tavuklarında 

aktif klinik survey çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışma kapsamında; 63 ildeki, toplam 13.886 
köyde, 140.000 kümes Avian Influenza yönünden taramadan geçirilmiştir. Yapılan bu çalışma 
sonucunda da, H5N1’in varlığı tespit edilmemiştir. Yine aynı dönemde ticari işletmelerde de 
aktif klinik survey çalışması yapılmış, bir program dahilinde İl Müdürlüklerinin personel sayısı 
ve bölgedeki işletme sayısı dikkate alınarak yapılan bu çalışmada da herhangi bir pozitiflik tespit 
edilmemiştir. Halen ticari kanatlı işletmelerinin taranmasına devam edilmektedir. 

      
      Bu dönemde ticari işletmelerde sektör tarafından da gerek virolojik ve gerekse serolojik 

taramalar yapılmış ve bütün sonuçlar negatif olarak rapor edilmiştir. 
    Salgın döneminde sektöre yönelik bazı ekonomik tedbirlerin alınması yönünde de çalışmalar 

yapılmıştır. Hastalık görülen bölgelerde itlaf edilen 1.867.658 adet muhtelif kanatlı hayvan için  
12.877.850,80 YTL tazminat ödenmiştir. Köy tavuklarının ana kaynağı olan yumurtacı çıkma 
tavuklardan 13.417.511 adet itlaf edilerek 14.759.262,00 YTL ödeme yapılmıştır. Yumurtacı çıkma 



tavukların kesimhanelerde ve renderinglerde değerlendirilmesi için destekleme kapsamında toplam 
457.514,89 YTL ödeme yapılmıştır. Salgın esnasında Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Müdürlükleri ile illerde alet malzeme ve akaryakıt alımı, eğitim ve diğer ihtiyaçlar için 3.607.204,50 
YTL  harcama yapılmıştır. Hastalıkla mücadelenin kamu adına toplam ekonomik boyutu 
31.701.831,69 YTL dir.  

       
          2007 yılında Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün danışmanlığında 5 il ve çevresinde serolojik bir 

tarama çalışması planlanmıştır. Bu çalışmanın ilk aşamasında Samsun ili seçilmiştir. Bunun nedeni 
Samsun ilinin, 2005–2006 salgınlarında, vakaların yaklaşık % 25’inin görüldüğü il olması, bir 
vakada H7N1 düşük patojen avian influenza virusu tespit edilmesi ve ayrıca çok önemli iki büyük 
sulak alan olan Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarının bu ilde bulunması, dolasıyla bu bölgede köy 
tavukları ve yaban hayatının iç içe olmasıdır. Bu çalışma kapsamında Samsun çevresindeki 7 
odaktan 1072 serum örneği alınmıştır. Bunlar ELISA ile test edilmiş ve % 15.9 oranında pozitiflik 
bulunmuştur. Pozitif örnekler daha sonra H tipinin belirlenmesi için Hemaglutinasyon Inhibisyon 
testine tabi tutulmuş, % 6.3 oranında pozitiflik tespit edilmiş ve bu serumlarda  H7, H9 ve düşük 
titrelere sahip H5 antikorları saptanmıştır. Daha sonra Avian Influenza’nın epidemiyolojisini daha 
iyi anlamak için çalışmanın kapsamı genişletilmiş ve Samsun iline yakın bulunan Tokat ve Sinop 
illeri ile 2005-2006 yıllarındaki salgınlarda köy tavuklarında herhangi bir pozitifliğin bulunmadığı 
fakat küçük çaptaki yarı ticari bir işletmede H5N1’in tespit edildiği Elazığ ili ve klinik olarak hiçbir 
vakanın tespit edilmediği Kütahya ilide çalışma kapsamına alınmıştır. Bornova Veteriner Kontrol 
ve Araştırma Enstitüsünde yürütülen bu çalışmalarda; yaklaşık 4340 kan serumu örneği ELISA ile 
taranmış ve pozitif bulunan serum örnekleri daha sonra Hemaglutinasyon Inhibisyon testi ile 
tiplendirilmiştir. Muayeneler sonucunda az sayıda serum örneğinde H3, H6, H7, H9 antikorları 
tespit edilmiştir. 

       
          Samsun ilinde H7 izolasyonunun yanısıra H9 virüsüne karşı antikor tespit edildiğinden, bu il ve 

çevresinde FAO’ nun danışmanlığında virolojik bir survey çalışması düzenlenmiştir. Bu çalışmalar 
kapsamında bölgedeki köy tavuklarından 278 adet kloakal sıvap örneği alınmıştır. Bu örnekler, önce 
antijen tespit eden ELISA testi ile taranmış ve tümü negatif bulunmuştur. Virus izolasyonu amacıyla 
aynı örneklerin, embriyolu tavuk yumurtasında seri pasajları yapılmış ve herhangi bir virus izole 
edilememiştir.  

 
           2005-2006 salgınları esnasında çeşitli yabani kuş türlerinden H5N1 virus izolasyonu yapılmış ve 

yaklaşık 30 adet pozitif vaka teyit edilmiştir. Bu nedenle yaban hayatında bir survey çalışması 
planlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de yaban kus ̧larının daha iyi izlenmesini sağlamak ve böylece 
erken uyarı ve risk değerlendirme fonksiyonlarını güçlendirmek amacıyla yaban hayatında ulusal 
bir survey çalışması planlanmış ve çalıs ̧malar 3 büyük sulak alanda yürütülmüştür. Çalışmalar için, 
değis ̧ik üreme alanlarından gelen su kus ̧larının toplandığı ve karıs ̧tığı, Avian Influenza virusunun 
bulas ̧ma fırsatı bulacağı ve değişik konakçı populasyonları arasında ve geniş coğrafik dağılımlara 
yayılabileceği doğal alanlar hedeflenmiştir. 

          Kızılırmak Deltasının örnekleme alanı olarak seçilmesinin nedenleri; Karadeniz           kıyılarında 
yer alan Samsun iline bağlı olan Bafra’da bulunan Kızılırmak Nehrinin deltası ve Çars ̧amba 
ilçesinde bulunan Yes ̧ilırmak Nehrinin deltasının oluşturduğu iki büyük sulak alanın bulunmasıdır. 
Her yıl ilkbahar ve sonbahar döneminde çok sayıda göç- men su kus ̧u bu alanlardan geçer. 
Kızılırmak Deltası, el değmemis ̧ flora ve faunaya sahip 70.000 hektarlık doğal bir alandır. Bu alanda 
310 kus ̧ türü bulunmakta, yaklas ̧ık 100.000 göçmen ya da göçmen olmayan kus ̧ bu alanda kıs ̧ 
mevsimini geçirmektedir. Bu sulak alanların ekosistemi biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir. 
Yes ̧ilırmak Deltası da benzer zengin doğal kaynaklara sahiptir. Evcil kümes hayvanları (özellikle 
tavuk, hindi, kaz ve ördek) bu sulak alanların yakınlarında bulunmaktadır. Bu alanlarda, mevsimsel 



su tas ̧kınlarının yas ̧andığı dönemlerde, yabani ve evcil kanatlılar arasında özellikle yabani kuş 
sayısının en yüksek olduğu dönemde daha yakın bir ilişki olmaktadır. 

          Survey alanlarından ikincisi olarak Doğu Akdeniz kıyısında, Adana ili sınırları içerisinde, Ceyhan 
Nehri’nin ağzı ile Yumurtalık Körfezi arasında kalan ve Çukurova Deltası’nda yer alan çok büyük 
bir sulak alan sistemi olan Yumurtalık Lagünleri, üçüncü alan olarak da Sakarya Nehri ile Kirmir 
ve Aladağ Çayları’nın beslediği Sarıyar Barajı’nda yer alan Nallıhan Kuş Cenneti seçilmiştir. 
Nallıhan Kus ̧ Cenneti, hem geçmiş yıllarda yüksek sayıda angıt gözlendiği için hem de 2005 yılında 
Avian Influenza virusu taşıyan bir yaban ördeğinin tespit edildiği yere çok yakın olduğu için çalışma 
alanı olarak belirlenmis ̧tir. Çalışmalarda hedef tür olarak Avian Influenza rezervuarı olan kus ̧ 
familyaları arasındaki kuş toplulukları seçilmiştir. Örnekler ulusal ve uluslararası uzmanlardan 
olus ̧an ekipler tarafından toplanmıştır. 

        Bu çalıs ̧ma, Türkiye’de kıyı kus ̧larının ve diğer su kus ̧larının ortak ve sistematik bir çabayla, Avian 
Influenza’nın izlenmesi amacıyla yakalandığı ve örneklendiği ilk çalışma olma özelliğini 
tas ̧ımaktadır.  

        Bu çalıs ̧mada 22 yabani kuş türündeki 329 kus ̧tan alınan 658 kloakal ve trakeal sıvap örneklerinden 
yapılan RRT-PCR testlerinde; % 14.5’i pozitif, % 8.6’sı şüpheli olarak bulunmuş ve hiçbirinden 
HPAI virusu izole edilememiştir. Sadece Yes ̧ilırmak Deltası’nda, yes ̧ilbas ̧ ördekten alınan bir izolat, 
LPAI H12N2 olarak tiplendirilmiştir. 

          Van Gölü Havzası’nda 2006 yılında bas ̧latılan ve 3 yıl süreyle devam eden diğer bir çalıs ̧mada, 
çes ̧itli kanatlı türlerinden alınan dışkı materyalleri, AI tip A M2 geni yönünden RRT-PCR ile 
incelenmiş ve örneklerin % 2.7’si pozitif bulunmuştur. Pozitiflik saptanan türlerin ağırlıklı olarak 
Anseriformes ve Charadriiformes takımına ait su kuşları olduğu bildirilmiştir. 

            
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından yürütülmekte olan ve Türkiye, Rusya, Mısır, 
Bulgaristan, Tacikistan, Kore, Çin ve Nepal’in katılmış olduğu bir proje çerçevesinde 2011-2014 
yıllarında yabani kuşların aktif göç periyotları esnasında Samsun/Kızılırmak Deltası, İzmir/ Gediz 
Deltası, Van/ Erçek Gölü, Burdur/ Karataş Gölü, Balıkesir/ Manyas Kuş Cenneti, Manisa, İstanbul, 
Çanakkale, Antalya ve Muğla illeri ve çevresinden toplanan 648 cloacal sıvap ve organ örneği AI 
virusunun varlığı yönünden incelenmiş ve 5 örnekte düşük patojenik AI virusu (LPAI) tespit 
edilmiştir. Survey çalışması devam etmektedir. 

 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2014 yılı Aralık ayında yabani kuşlar ve göçmen 
kuşlarda Avian Influenza virusunun varlığının araştırılması amacıyla başlatılmış olan virolojik 
survey çalışması kapsamında Balıkesir/ Manyas Kuş Cenneti, Bursa/ Uluabat (Apolyont) Gölü ve 
İznik Gölü çevresinde yaşayan ve konaklayan yabani kuşlar, gçömen kuşlar ve göçmen kuşlarla 
temas eden su kuşlarından 152 cloacal sıvap ve organ örneği toplanmıştır. Yapılan RRT-PCR test 
sonucu bu örnekler AIV yönünden negatif bulunmuştur. Survey çalışması devam etmektedir. 
 

          HPAI,  küreselleşmiş pazarın bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve hızla yayılmıştır. Avian Influenza 
dünyada halen risk olmaya devam etmekte olup kolayca tas ̧ınabilen bir hastalıktır. Son yıllarda 
artarak devam eden salgınlar dünya coğrafyasında hemen her bölgede görülmüş, yüz milyonlarca 
kanatlı hayvan telef olmuş ve hatta insan ölümlerine neden olmus ̧tur. Tüm dünyayı etkisi altına 
alacak bir salgına yol açabileceğinden maddi ve manevi anlamda tehlikesi büyüktür. Göçmen 
kus ̧ların Avian Influenza virusunun doğal taşıyıcısı olmalarından dolayı hastalığın yayılımını 
önlemek zordur. Türkiye’nin göçmen kus ̧ların önemli göç yolları üzerinde bulunması ve ülkemizde 



yaklas ̧ık 500 sulak alanın bulunması, bunlardan 150’sinin de uluslararası öneme sahip kus ̧ alanları 
olması dikkate alındığında, Türkiye’nin tamamına yakın bir kısmının bu hastalığın riski altında 
olduğu ve bundan sonra da olacağı görülmektedir. Korunma ve kontrol için küresel boyutta önemli 
çalıs ̧malar yapılmasına rağmen HPAI virusları hala sirküle olmaktadır. Bu nedenle Avian Influenza 
ile mücadele sadece ulusal değil, uluslararası işbirliği gerektiren bir konudur. 

 

 


