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Ülkemizde kanatlı üretimi, hem tüketim miktarının hem de ihracatın artmasına paralel olarak 

artmaktadır. Bu artış ile birlikte ürün kalitesinin de yükseldiğini izlemek mümkündür. Hem 

kanatlı eti hem de yumurta üretiminde artış bölgesel hayvan varlığını arttırmaktadır. Bu durum 

hem hastalık problemlerinin potansiyel riskini arttırmakta hem de kontrolü ile ilgili alınması 

gereken önlemlerin daha detaylı yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Ülkemizde kanatlı ürünleri ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bu konuları, halk sağlığı 

problemleri, hayvan refahı, yem hammadde, yem katkıları ve hastalıklar olarak gruplamak 

mümkündür. Üretim aşamasında ise genel olarak tartışılan konular arasında kanatlı sağlığını ve 

performansını etkileyen hastalıklar ilk sırada gelmektedir. Hastalıkların etkileri dikkate 

alındığında, bunların gruplandırılması ve hastalıklara göre önceliklerin belirlenmesi uygun 

olacaktır. Önemli hastalıklar başlığı altığında, hem kanatlı sağlığına ciddi etkileri olan hem de 

uluslararası ticareti sınırlandıran/etkileyenler hastalıklar vardır. Bunlar Avian Influenza (AI) ve 

Newcastle hastalığıdır (ND). Ayrıca bu hastalıklara ilave olarak kanatlı sağlığını etkileyen ve 

uluslararası ticaret üzerine etkisi sınırlı olan hastalıklar da vardır. Bunlara örnek olarak, 

infeksiyöz laringotracheitis (ILT), infeksiyöz bronşitis (IB), mikoplazma infeksiyonları gibi 

hastalıklar sayılabilir. Bu hastalıklardan farklı olan ve halk sağlığını üzerinde etkisi olan 

hastalıklar da bulunmaktadır. Bu hastalıkaların en iyi örnekleri Salmonella ve Campylobacter 

infeksiyonlarıdır. Bu makalede önemli kanatlı hastalıklarının kontrolüne yönelik bilgiler 

verilecektir. Ülkemizde Avian Influenza, Newcastle Hastalığı, Kanatlı Tifosu ve Pullorum, 

bildirimi zorunlu hastalıklardır.  Bu hastalıkların kontrolü ile ilgili yapılması gerekenler 

mevzuatlarla belirlenmiştir. Mevzuatla ilgili detaylara girilmeden, işletme düzeyinde üretimin 

olumsuz etkilenmesi için alınması gereken önlemler detaylandırılacaktır.  

Konunun tartışılması için “Hastalık kontrolünde ne kadar başarılıyız” sorusunun cevabını 

araştırarak işe başlayabiliriz. Bu kapsamda hastalıkların genel bilgileri verilerek 

değerlendirmeler yapılacaktır. İlk Avian Influenza vakası, 2005 yılında Ekim ayında Manyas’ta 

tek bir vaka ile ortaya çıktı. Başka bir vaka görülmedi. Bir odakta tek vaka ve sonrasında yeni 

vakalar görülmemesi önemli bir başarıdır. Daha sonra ise aynı yılın son günlerinde Iğdır-Aralık 

ilçesinde bir vaka görüldü ancak kontrol edilemeden 2006 yılının Mart ayının sonuna kadar 

devam etti. 2005 yılında 6 ilde 9 vaka, 2006 yılında 54 ilde 233 vaka toplamda ise 242 vaka 

görüldü. İkinci salgının etkilediği il sayısı ve vaka adeti düşünüldüğünde, ilk vakadaki gibi 

başarıdan söz etmek mümkün değildir. 2007 yılında Şubat ayında 2 ilde 18 vaka ve 2008 yılında 

Ocak ayında 7 il 10 vaka bildirimi oldu. Vakaların sadece biri dışında diğerlerinin serbest 

yaşayan kanatlılarda görülmüş olması, ticari işletmeler açısından oldukça önemli bir başarıdır. 



2005-2015 yılları arasında, 2008 yılından sonra AI vakası görülmemesi, hastalık kontrolünde 

genel anlamda başarılı olunduğu değerlendirilebilir.  

Newcastle Hastalığı ülkemizde ilk kez 1940 yılların ortalarında ortaya çıkmıştır. Bu yıldan 

sonra farklı zamanlarla hastalığa bağlı kayıplar bildirilmiştir. 2007-2014 yılları arasında köy 

kanatlılarında toplam 549vaka bildirilmiştir. Bu hastalığın çok sayıda ilde görüldüğü ve bu 

bilgilerin hasta tavukların teşhis amacıyla laboratuvarlara ulaştırıldığı düşünülünce, hastalığın 

köy kanatlıları için hala önemi ortadadır ve ticari işletmeler için önemli bir risktir. Çok sayıda 

ilden izole edilen etkenlerin aynı moleküler özellikte olması, bulaşmanın ve hastalığın 

dağılımında kontrol noktalarının yeniden değerlendirilmesinde yarar vardır. 

Yukarıda verilen hastalıklarla ilgili bilgiler ışığında, hastalık kontrolünde ülkemizde 

yapılan/yapılamayan uygulamaların başta sektör olmak üzere yeniden değerlendirilmesi yararlı 

olacaktır. Bu değerlendirme bundan sonraki süreçte, hastalık kontrolünde daha çok başarı 

sağlamayı hedeflemelidir.  

Koruma ve Kontrol: Temel İlkeler 

Bu kapsamda öncelikle ülkemiz kanatlı sektörü için risklerin iyi belirlenmesi ve bu risk(ler)in 

yönetilmesi için uygulamaların nasıl olacağı ortaya konulmalıdır. İlave olarak kanatlı 

işletmelerinde ve köylerde bulunan kanatlıları hastalıklardan koruma için biyogüvenlik, 

aşılama ve gerekli durumlarda tedavi işlemlerinin detaylandırılması; hastalıkların doğru ve hızlı 

tanısının yapılarak kontrol mekanizmalarının çalıştırılması önem arz etmektedir. Yukarıda 

ifade edilen konular aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.  

Ülkemizde kanatlı hayvan üretimini olumsuz etkileyebilecek en önemli riskler, Avian Influenza 

ve Newcastle hastalığıdır. Avian Influenza yüksek patojeniteli (H5, H7) ve düşük patojeniteli 

olmak üzere iki grupta incelenebilir. Yüksek patojeniteli AI virusları ve düşük patojeniteli H5 

ve H7 AI viruslarının neden olduğu hastalıklar bildirimi zorunludur. Bunların dışında düşük 

patojeniteli (H9 gibi) Avian Influenza viruslarının neden olduğu infeksiyonlar bildirimi zorunlu 

olmasa da kanatlı üretiminin olumsuz etkileme potansiyeli bulunmaktadır. Bildirimi zorunlu 

olan virulent (velojenik) ND virüs (vNDV) infesiyonları da bildirimi zorunlu hastalıklar 

arasındadır.  vNDV infeksiyonları günümüzde köy kanatlılarında görülmektedir ve ülkemizin 

ihracat potansiyelini sınırlamaktadır. Bildirimi zorunlu olan AI ve düşük patojeniteli AI virüs 

infeksiyonları, 2008 yılından bu yana bildirilmemiş ve dolaşımda değildir.  

Her iki grup hastalığın dünyada dağılımı artmaktadır. Özellikle yüksek patojeniteli AI virüs 

infeksiyonları yeniden aktif haldedir ve komşu ülkelerde (Romanya, Bulgaristan gibi) bildirimi 

yapılmıştır. vNDV infeksiyonu ise ülkemizde köy tavuklarında aktif haldedir. Bu nedenden 

dolayı ülkemizde HPAI ve ticari işletmelerde vNDV infeksiyonunun görülebilme riski 

bulunmaktadır. Bu hastalıkların önlenmesi, koruma ve kontrol ile ilgili alınması gereken 

önlemlerin bir disiplin içinde yapılması önemlidir. Ülkemizde son dönemde bazı yumurtacı 

işletmelerde infeksiyöz laringotracheitis de bildirilmiştir. Bu hastalığın kontrolünde de bazı 

zorluklar bulunmaktadır. Alınacak önlemler, bulaşıcı tüm hastalıkların dağılımın 

azaltılmasında yararlı olacaktır. 



Hastalıkların hızlı yayılmasında ve kontrolünde zorlukların başında bölgesel hayvan 

yoğunluğunun artması gelmektedir. Bölgesel ve işletmedeki kanatlı yoğunluğunun artması, bir 

hastalık çıkması durumunda kayıpları ciddi düzeye ulaşmasına neden olacaktır ve hastalık 

sonrasında kontrol önlemlerini de zorlaştıracaktır. Bu nedenle bölgesel yoğunluğun yüksek 

olduğu yerlerde, koruma ile özellikle biyogüvenlik önlemlerinin çok detaylı çalışılması 

gerekmektedir. İllere göre kümes sayıları Şekil 1 de, illere göre taciri kanatlı yoğunlukları Şekil 

2 de verilmiştir. Bu veriler değerlendirildiğinde, hem kümes sayıları hem de kanatlı 

yoğunlukları yüksek olan illerde alınması gereken önlemler diğer illerden farklı olmalıdır. Bu 

kapsamda iller arası kanatlı yoğunlukları da çok farklılık  

 

Şekil 1. İllere göre kümes sayıları  

 

Şekil 2. İllere göre kanatlı hayvan yoğunluğu (kanatlı/km2; köy kanatlıları hariç) 



göstermektedir (Tablo 1). Tablo 1 de görüldüğü gibi belirli bir alanda (km2) en yüksek kanatlı 

varlığı Düzce ilindedir ve diğerlerinden oldukça yüksektir. Bu nedenle bu yoğunlukların daha 

dar alanlarda çalışması ve hastalıkların bulaşmasında etkili faktörlerin bu veriler ışığında 

değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 

Sıra İl Yoğunluk (kanatlı/km2) 

1 Düzce 8508 

2 Sakarya 5045 

3 Bolu 3648 

4 Manisa 2657 

5 Balıkesir 2122 

6 Kocaeli 2109 

7 İzmir 1714 

8 Uşak 1390 

9 Kastamonu 1289 

10 Afyon 1232 

 

İşletmelerde çok yaşlı üretim, hastalık kontrolünü zorlaştıran diğer faktördür. Herhangi bir 

kümeste hastalık çıktığında, diğer kümesleri korumak ve hastalandırmamak için yoğun çaba 

göstermek gerekir ancak çoğunlukla bu başarılamaz. Bu işletmeler yumurtacı veya damızlık 

işletmelerse ve çok yaşlı ise, bazı hastalıklar işletmeye girdikten sonra yayılmasını engellemek 

ve bu hastalığı işletmeden çıkarmak zorlaşır. Bu nedenle tek yaşlı işletmelerin oluşturulması 

önem taşır. 

Köy kanatlı hayvanları, Avian Influenza ve Newcastle hastalığı için ilk aşamada başlatıcı rol 

oynarlar. Köy kanatlıları bu hastalıkların devamlılığını sağladıkları gibi ticari işletmeler için 

riski artıran en önemli bileşendir. Ayrıca köy kanatlılarının orijini de önem taşır. Ekonomik 

ömrünü tamamlamış ticari kanatlıların köylere dağıtılması, özellikle yaş ve bağışıklık düzeyi 

nedeniyle, risk oluşturur. Bu hayvanlar hastalanmazlar ancak virusun saçılmasında rol oynarlar. 

Bir diğer önemli konu köy kanatlılarının serbest dolaşımıdır ve bu hayvanlar yaban hayatındaki 

kuşlarla temasa gelebilir, AI ve ND viruslarını alarak hastalık için ilk temas noktasını 

oluşturabilirler.  



Köy Kanatlılarında Newcastle Hastalığına Karşı Aşılama Projesi (6 İlçe, aşılanan kanatlı 

toplam 105.079) kapsamında toplanan verilerin değerlendirilmesi sonucunda bazı bilgilere 

ulaşılmıştır. Bu bilgiler aşağıda özetlenmiştir.  

� Aşılama kapsamında ulaşılan köylerde kanatlı hayvan besleme oranı %33.2 

(13680/41113 hane)  

� >30 adet kanatlı besleyen hane 6221 (%45.4) 

� Tavuk dışında kanatlı besleme oranları; hindi (%2.1), ördek-kaz (%5.4), hobi 

(%1.6) 

� Aynı ortamda birden fazla kanatlı bulundurma oranı %3.1 

� Kanatlı beslenme amacı; yumurta %43.2, yumurta-et %56 

� Ticari yem kullanımı %28.2, yem verilmeyen %3.2  

� Kanatlı orijini %54.4’ü dışarıdan erişkin kanatlı 

� Son dönemde ölümle seyreden hastalık görülme durumu %23 

� Hasta/ölen hayvanların %54.3’ü kontrolsüz çevreye atılıyor.  

Bu köylerden tesadüfi örnekleme ile alınan kan serumlarında aşı yapılmadığı bildirilmesine 

karşın yüksek düzeyde NDV antikorlarının saptanması (Şekil 3), bu kanatlıların orijini 

konusunda bilgi vermiştir. Yüksek titre hastalık titresinden farklı olarak yoğun aşılama titresi 

olarak belirleniştir ve bu bulgu bu kanatlıların ticari işletmelerden sağlanan aşılı tavuklar 

olduğunu göstermektedir.  

 

Şekil 3. Köy tavuklarında NDV antikor titreleri 



Hastalıkların devamlılığını sağlayan diğer risk faktörü ise dönem arasının yeterli olmasıdır. 

Dönem arası yetersiz işletmelerde, hastalık etkenlerinin giderilmesine yönelik işlemlerin 

(dezenfeksiyon gibi) başarıya ulaşması zordur. Ayrıca işletmede kanatlı dışında hayvanlar var 

ise yine işletmeye hastalık girişi ve/veya devamlılığında ilave bir risk faktörüdür.  

Hastalıklarda bir başka risk faktörü, işletmede/kümesteki hastalıkların teşhisinde yaşanan 

problemlerdir. Hastalık teşhisinde laboratuvar kullanma alışkanlığının olmaması ve doğru 

teşhis konulamaması (AI veya ND gibi), hastalıkla ilgili spesifik düzenlemelerin gözden 

kaçırılmasına neden olabilir ve buna bağlı olarak işletme/bölge düzeyinde sıkıntılar artabilir. 

Hastalık etkenlerinin kontrolüne yönelik yapılan tüm uygulamalar biyogüvenlik kapsamında 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, hastalık etkenlerinin işletmeye girişini engellenmesi, 

infeksiyon çıktığı durumda, hastalığın sağlıklı hayvanlara bulaşmasını önlenmesi, hastalık 

etkenleri ile bulaşık materyallerin çevreye saçılmaması için önlem alınması, hastalık 

etkenlerinin ortamdan giderilmesinin sağlanması başarılmalıdır. Bu işlemlerin başarıyla 

uygulanması için genel yaklaşımları bilen insan kaynağını oluşturmak da önemlidir. Bu 

kapsamda her kümes/işletme için biyogüvenlik planı oluşturmak ve bu kapsamda 

kümes/işletmeyi çevreden ayırmak, giriş-çıkış kontrolü, sanitasyon-temizlik ve dezenfeksiyon 

uygulamalarını yapmak başarı için gereklidir. Biyogüvenlik planını, üretim modeli, bölge ve 

ülkedeki hastalıkların durumuna göre detaylandırmak başarıyı artıracaktır. 

 

Şekil 4. Kümes için biyogüvenlik planı. 

Aşılama, hastalıkların neden olduğu kayıpları azaltmak için kullanılmaktadır. Bu nedenle iyi 

bir program kapsamında uygulanan aşılar, hayvanlarda bağışıklığı artırarak hastalıkların 

kontrolünde avantaj sağlar. Ancak unutulmamalıdır ki, sadece aşılama ile biyogüvenlik 

uygulamalarının hedefe ulaşması mümkün değildir. Hastalık kontrolünde aşılar bir araçtır ve 

iyi bir biyogüvenlik kapsamında önemli avantajlar sağlar. 



Tedavi uygulamaları, bazı hastalıkların kontrolünde avantaj sağlayabilirler (örneğin 

koksidiozis). Ancak AI ve ND gibi hastalıkların kontrolünde tedavi işlemleri, koruma ve 

kontrol çalışmalarında kullanılamazlar. 

 Hastalıklarım kontrol edilmesinde, hastalıkların laboratuvar teşhisinin yapılması önemlidir. 

Uygun laboratuvarlarda uygun teşhis yöntemi kullanılarak yapılan uygulamalar, hastalığın 

belirlenmesi ve gerekli olduğu durumlarda epidemiyolojik ve tiplendirme çalışmalarının 

yapılması, hastalığın kontrolü için en önemli aşamalardan biridir. Hastalıkların izlenme 

sürecinde ise uygun örnekleme ile aktif surveylerin yapılması, hastalıkların varlığını ve 

epidemiyolojisini belirlemede yardımcı olur. Önemli hastalık şüphesi bulunan materyallerin 

yurt dışı laboratuvarlara gönderilmemesi önemlidir ve bu işlemin ülkemizdeki laboratuvarlarda 

yapılması, kontrol stratejilerinin doğru uygulanması için gereklidir.  

Önemli hastalıkların izlenmesi ile elde edilen bilgilerle hastalıktan koruma, kontrol ve 

eradikasyon programı yürütülmelidir. Bu kapsamda hastalıkların teşhis altyapısının 

geliştirilmesi ve hastalıkların epidemiyolojilerinin belirlenmesi, erken hastalık tanısı ve acil 

önlemlerin alınması, acil durum bütçesi oluşturmak, veteriner ürünlerin ve biyolojiklerin etkin 

kullanımı, teknik personelin hastalıklardan koruma ve kontrol konusunda bilimsel prensiplere 

dayanan yeni ve güncel bilgilerle sürekli eğitilmesi gereklidir. Hastalık bulaşmasında etkili 

faktörlerin belirlenmesi/kontrol edilmesi, hayvan hareketlerinin kontrolü, altlık kontrolü, köy 

kanatlılarının orijini, çeşitliliği ve kayıt bilgilerinin sağlanması, başarı için önemlidir. Ayrıca, 

teknik personelin hastalık kontrolünde kapasitesini ve liderlik özelliklerini geliştirilmeli, 

paydaşların konuyla ilgili eğitim ve programlara katılması ve kalıcılığı sağlanmalı, hastalık 

kontrolü ile ilgili tüm kurallara uyulduğu denetlenmeli ve hastalık kontrolü ile ilgili gerekli yeni 

uygulamaların hayata geçirilmelidir. 

Hastalık kontrolünde ve uluslararası ticaretin devamlılığının sağlanması için, bölgelendirme 

(=bölgeselleşme) işleminin sonuca ulaştırılması gereklidir. Bu kapsamda sonuca ulaşmada, 

aktif survey çalışmalarının yapılması ve özellikle köy kanatlılarındaki ND kontrolünün 

başarılması temeldir. Bu işlemlerde başarıya ulaşılması, bölgelendirme çalışmalarının sonuca 

ulaşmasını sağlayacaktır. Bölgelendirme, hastalıkların tüm ülkede değil başlangıçta daha dar 

bölgelerde etkin kontrolün sağlanması için gereklidir. Bu çalışmaların genişletilmesi ile 

hastalıkların kontrolü kolaylaşacaktır. Ayrıca kanatlı üretiminin artmasını sağlayacağı gibi 

uluslararası düzeyde de önemli avantajlar sağlayacaktır. Bölgelendirme, hastalık kontrolünde 

daha etkin mücadele (il düzeyinde), üretimi planlamak, uluslararası ticaret, açıklık, Resmi 

otorite-sanayi işbirliğini sağlamak ve gelişmiş ülkelerle eşit duruma gelmek için bir ihtiyaçtır. 

Sonuç olarak, hastalıkların izlenmesi/epidemiyolojik yaklaşım, etkin biyogüvenlik 

uygulamaları, teknik ekibin eğitimi, bölgelendirme ve Resmi otorite-sektör işbirliğinin 

arttırılması ülkemizde kanatlı sektörünün ihtiyaç duyduğu temel konulardır. 

 


