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Merhaba; 

 

Yedinci sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyo-

ruz. 

 

Covid-19 pandemisi ve önlemleri ile Eğitim Öğretim Yılı’na baş-

ladık. Yeni varyantlar ülkemizde ve dünyada dikkatle takip edili-

yor. 

 

Kamuoyunda en dikkat çeken konulardan olan Gıda güvenliği 

ve riskleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. Yazarımız Veli-

can Çelik, Soner Yalçın’ın kaleme almış olduğu Saklı Seçilmişler 

kitabını sizler için değerlendirdi. Velican Çelik’in değerlendirme-

lerini Soner Yalçın’ın “Saklı Seçilmişler” Kitabı Üzerine Eleştiri 

Yazısı başlıklı değerlendirmesini beğeninize sunuyoruz. 

 

Hızlı endüstriyel kanatlı üretim modellerinde zamanla yarışılmak-

ta ve artan yem maliyetleri karşısında yemden yararlanma sevi-

yelerini en üst düzeye getirme hedefleniyor. Yazarımız Tahir Sarı, 

Yumurta Tavuklarında Probiyitik Kullanımını sizler için derledi. 

 

Tavuk embriyoları ve civcivlerde metabolizma ve karaciğer 

fonksiyonları üzerine yapılan araştırma bulguları hem hayvan 

hem de insan sağlığı üzerinde yenilikçi tedavi yöntemleri gelişti-

rilmesinde öncü olabilir. Uğraş Kaynarca’nın derlediği Tavuk 
Embriyoları ve Civcivlerde Metabolizma ve Karaciğer Fonksi-

yonları Üzerine Araştırmalar başlıklı yazısını okuyabilirsiniz. 

 

Serbest gezen tavuk üretiminde yem maliyetlerinin artmasıyla 

ilgi giderek azalsa da Serbest Gezen ve Organik Yetiştirilen Ta-

vuk üretiminin de hastalıklarla mücadele ettiğini sektörümüz 

dışındaki okuyuculara not düşmek için Serbest Gezen ve Orga-

nik Yetiştirilen Tavuklarda Önemli Sağlık Sorunları ve Başarılı 

Antibiyotiksiz Yumurta Üretimi başlıklı derlemelerimizi okuyabilirsi-

niz. 

 

Değişen mevsimsel koşullar hem ısı hem de nem dengesini 

olumsuz etkilemektedir. Bu durum kümes hava şartlandırmasını 

zorlaştırmakta ve enfeksiyöz hastalıkların varlığına katkı sunmak-

tadır. Broyler Üretiminde Sıcak ve Nemli Havalara Hazır Olmak 

başlıklı yazımızı beğeninize sunuyoruz. 

 

Bu vesile ile Atatürkümüz’ü kaybettiğimiz tarih olan 10 Kasım ’da 

Atatürkümüz’ü saygı, teşekkür ve gönül borcu ile anıyoruz. 

 

Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, bu süreçte 

katkıda bulunan,  sizlere ve ekibimize teşekkür etmek istiyoruz. 

Artan ilginiz karşısında daha iyi bir içerik hazırlamanın heyecanı-

nı yaşıyoruz. 

 

Keyifli okumalar dileriz.  

 

Sağlıkla kalın. 

 

Muhammet Ali Ağmaz 
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SONER YALÇIN’IN “SAKLI SEÇİLMİŞLER” 
KİTABI ÜZERİNE ELEŞTİRİ YAZISI 

                  Gün geçmiyor ki gerek görsel gerekse de yazılı basında gıda 
üzerine yalan yanlış beyanlara rastlamayalım. Kitaba haksızlık etmek iste-
mem, içinde çok doğru, yerinde haklı tespitler de var. Ama şurası bir ger-
çek ki, gıdaya vurmak popüler bir konu. Kitlelerin dikkatini he-
men oraya odaklayabiliyorsunuz.  

Hoş Soner Bey’in böylesine bir popülizm 
yapmaya da ihtiyacı yok. Zira kendileri son 
derece tanınmış, aynı zamanda sevdiğim 
değer verdiğim saygın bir gazeteci. Keşke 
kulvarında kalsaydı. Üretici kitlelerin tersi-
ne, sadece tüketeceği gıdanın organik ni-
teliği ile daha da sadeleştirecek olursak 
doğallığıyla ilgilenen tüketici kitle cephe-
sinden bakarak Saklı Seçilmişler’i okudu-
ğunuzda fena halde irkiliyorsunuz. Bilim ve 
teknolojinin hayatın her alanında kendisine 
sağladığı baş döndürücü nimetlerini kanık-
sayan insan, her ne hikmetse onun gıdaya 
yansımalarını kabullenmekte zorlanıyor. 
Yapay bir dünyaya doğru evrildiği hissine 
kapılıyor. Tarım ve hayvancılığın bilimsel 
ilerlemelerden payına düşeni almasından 
rahatsız sanki. Kendince birçok bahaneleri 
var, organoleptik lezzet kaybından tutun 
da GDO’sına kadar. 
 
Darvin’in doğal seleksiyonu yüzyıllardır 
kaplumbağa hızında ağır aksak yoluna de-
vam ede dursun, insanın tercihli seleksiyo-
nu tavşan hızında son iki yüzyıla damgası-
nı vurmuş gibidir. Değişim ve dönüşüm 
baş döndürücü bir hızdadır. İnsanın elini 
dokundurduğu Toprak; toprakta yetişen 
bitkiler, üzerinde yaşayan hayvanlar, hatta 
suda yaşayan balık türlerine kadar, tüm 
canlıların kaderini belirlemede doğa artık 
kendi başına belirleyici değildir. Yeryüzü; 
büyük insanlığın çıkarlarının küresel güdü-
münün boyunduruğu altındadır. 
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Azımsanmayacak ve yabana atılmayacak bir defodur 
bu. Zira insanın tercihli seleksiyonu doğal olandan 
daha acımasız işler, insan kendi eliyle yerel türleri 
yok edip, hızlı ve öfkeli olanları koyar. 
 
Pek çok ülkede tüketiciler, bu duruma karşı direnç olarak 
fabrika gibi çalışan çiftliklerin kamu kaynaklarıyla sübvan-
se edilmesinin yerine ekolojik, sosyal ve etik açıdan hay-
vancılık pratiklerini destekleyen akılcı politikalar talep edi-
yor. Ben de talep ediyorum kuşkusuz, sizlerde talep edi-
yorsunuz muhakkak. Ancak talepler ve  gerçekler arasın-
da çok ciddi çelişkiler var. İnsanlık tarihinde ilk kez 2007 
yılında kentlerde yaşayan nüfus, kırsal nüfusu geçti. 
2014’te dünya nüfusunun %54’ünü kentsel nüfustu. 2050 
yılında ise dünya nüfusunun üçte ikisinin hatta % 80’nin 
şehirlerde yaşayacağı ön görülüyor. Bütün bunlar gele-
cekte büyük insanlığın az buçuk nereye doğru evrileceği-
ni kestirmemize olanak tanıyacak gibi. Küresel tiranlar, 
megapol şehirlerde topladığı İnsanların temel ihtiyacı 
olan barınma beslenme giyinme hatta kültürel aktiviteleri-
ne kadar hayatlarının her alanını planlıyor gibi. Nelerin 
trend olacağına, kültürel anlamda nelerin tüketileceğine 
hatta ne giyeceğimize ve ne tüketeceğimize kadar her 
şey ince ince planlanıyor. 

Dünya nüfusunun süratle kent-

leşmesine ilişkin örneği ülkemiz 

üzerine  vererek yürüyelim. Ül-

kemizde 2012 yılı itibariyle 

6063 sayılı yasa ile sayısı 30’a 

çıkartılan büyükşehirlerin ve bu 

büyükşehire bağlı ilçelerin sınır-

ları içerisindeki tüm köy ve bel-

delerin tüzel kişiliği sona erdi

(rildi). On altı bin köy, mahalle 

statüsüne getirilerek şehre bağ-

landı. Bırakın Kavılca Buğda-

yı’nı Soner Bey, köyler göçmüş. 

Türkiye’deki kentli nüfusun top-

lam nüfusa oranı yaklaşık yüz-

de 77’den yüzde 91’e çıkmış 

oldu. Bunun anlamı çok açık. 

Köyler bugün kısmen köy vasıf-

larını korusalar da artık üretim-

den yavaş yavaş çıkıyorlar. İn-

sanlar kentte yaşamaya ve tü-

ketime özendiriliyor. Nüfusun 

büyük çoğunluğu kentte toplan-

dığına  ve köyler boşaltıldığına 

göre karnımızı kim, nasıl doyu-

ruyor? Soru da sorun da tam 

olarak bu. Köy ve köyler var mı 

gerçekten. Ne kadar nüfus kal-

mışlar, kendi beslenme alışkan-

lıkları nasıl? Üretime katkı pay-

ları ne kadar ve daha da önem-

lisi endüstriyel üretim anlayışı-

na ne kadar yakın, ne kadar 

uzaklar? Bu soruların yanıtını 

aramak ciddi bir doktora tezi 

konusudur. Hal ve durum böyle 

iken sırf tribüne oynayan ami-

golar gibi köy yumurtası ve köy 

tavuğu tüketin, dağ çileği yiyin, 

endüstriyel etleri, yağı, yoğur-

du, sütü içmeyin, zinhar kanser 

olursunuz ne yerseniz organik 

olanını yiyin falan. İnsanların 

aklıyla dalga geçmektir bu. 
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Velican Çelik; “Uzun soluklu düşünüldüğünde insanın 
yaptığı tercihli seleksiyonun çok önemli bir defosu var-
dır. Diğer türlerin ekimine ya da çoğalmasına izin verme-
diğinden nesillerini köreltir ve istemeden de olsa biyolojik 
çeşitliliği azaltır.”  
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Yaşadığımız çağın, endüstrileşmenin doğur-
duğu bir sonuç bu. Bu  küresel  ticaretin  ya 
da işgalin ne derseniz deyin işte, sadece ül-
kemizle sınırlı kaldığını düşünmek ise traji-
komik bir yaklaşım. Sanki bütün dünyanın 
emperyal güçleri işi gücü bırakmış sadece 
bizimle uğraşıyorlar. Ama şu rahatlıkla söy-
lenebilir, bilimsel ilerlemelerin kendisine  
sağladığı olanaklarla fark yaratan ve küresel 
ticarette suyun kaynağını elinde tutan ülke-
ler, bırakın kendi toplumlarını beslemeyi, 
dünya pazarını avucu içine almış durumda-
lar. Biz ve bizimle aynı kümede olan ülkeler 
ise onların açık pazarı konumundalar. Bizim 
küresel ticaretten anladığımız yegâne çıka-
rım, çok kere kalitesini göz ardı ederek en 
ucuz malı bulup iç pazarınızı küresel pazarın 
çöplüğüne çevirmekten başka bir şey değil. 
Bu al-sata dayalı ve üretimden uzak küresel 
ticaret anlayışı, kısmen yeni zenginler türet-
mekle birlikte, ülke içindeki üretimi baltaladı-
ğından işsizler ordusu çığ gibi büyüğü gibi; 
kırsaldan kente göçü arttırdığı da bir gerçek. 
Özellikle bunun tarım ve hayvancılık konu-
sunda verdiği kalıcı hasarların yeni yeni far-
kına varıyoruz sanki. Üretmenin ve yüzünü 
üretime çevirmenin ülkelerin kalkınmasında 
yegane altın anahtar olduğu gerçeğini gemi 
karaya oturunca anlamaya başladık. Süratle 
Kökleri bizde olan mahsullerimizi destekle-
mek, çoğaltmak, dünya pazarına sunmak 
için yoğun emek sarf etmeliyiz ve daha da 
önemlisi akılcı devlet politikaları ile tarım ve 
hayvancılığımızı bu küresel tiranların işgalin-
den kurtarmalıyız. Bir yeri ya da bir alanı kü-
resel işgalden  korumanın yegâne yolu yerel 
olanı / yerli olanı desteklemek olduğunu dev-
let ve yurttaş olarak kavramak zorundayız. 
Bunun için reyonlarda gezinirken pirincin ne-
renin mahsulü olduğuna bakmanız yeterli. 
Çikolata ve şekerlemelerin glikoz şurubu içe-
rip içermediğini, raf ömrü uzun gıdalarda ne 
türden koruyucuların kullanıldığını üzerinde-
ki etiketi okuyarak öğrenmeniz mümkün. Sa-
tın alma kriterlerinizi değiştirmeniz, çoğalt-
manız gerek. Sadece fiyat odaklı hareket 
ederek sağlıklı kalamazsınız. 
 
Kitabın beğendiğim ve en tutarlı bulduğum 
yeri ise Tarım ve hayvancılık politikalarımız-
daki kırılmaları çok güzel aktarmış Soner 
Bey. Maalesef küresel kuşatılmışlığın yoğun 
yaşandığı ülkelere baktığımızda ülkelerin 
kendi kaderini belirleme yetilerinin çok önce-
den ellerinden alındığı, bu yön ve biçim ver-

menin başlangıçta hissettirilmeden yapılarak 
bu güne geldiği aşikâr. Oralara diyecek bir 
söz yok. Ne var ki; bu haklı tespitleri maske-
leyecek, o kadar çok gereksiz soslar boca 
edilmiş ki ne yediğinizin (pardon  ne  okudu-
ğunuzun) pek tadına varamıyorsunuz. Buna 
biraz da Soner Yalçın’ın dağınık yazar stilini 
ilave edin iş daha da zorlaşıyor. Dağarcığı-
nızda daha çok o irkiltici olan gıda hileleri 
kalıyor. Düşünsenize dişinizi fırçalarken kor-
kuyorsunuz, elmayı ısırırken bile. Ama bu 
türden sorunlara bir gıda sorunu olmaktan 
çok, ahlaki bir sorun olarak bakarım ben. Gı-
da üretirken hilelere bulaşmak bir üretim mo-
deli olmaktan çok bir ahlak sorunudur. Gıda 
hilelerinin özellikle satın alma gücü düşük, 
kişi başına düşen milli gelir payı az toplum-
larda daha sık yaşanır olması bir kader ol-
maktan ziyade bir sonuç sanki. Ülkeler bi-
reylerinin satın alma gücünü artırdıkça, bi-
reylerin de artan sosyal refah düzeylerinin 
paralelinde tercihleriyle gıda hilelerinin önü-
nü kesmeleri mümkün olabilir ancak. 
 
Özellikle serbest piyasa ekonomisine geçişle 
birlikte -korumak bir tarafa dursun- yerli ta-
rım ve hayvancılığı tamamen savunmasız 
bırakan yanlış politikalar neticesinde onarımı 
mümkün olmayan yaralar aldığını görüyoruz. 
Serbest piyasa  koşullarının doğası gereği 
tüketici kitlenin her şeyi ucuza temin etme 
hırsı (alıştırılmış refleks), üretenlerin ya da 
aracıların üretim maliyetlerini düşürme ve 
daha fazla kazanma hırsı (kazanılmış ref-
leks) var oldukça, kapitalizmin acımasız bu 
iki dişlisi arasına sıkışmaya mahkum gibi du-
ruyor büyük insanlığımız. 
 
Kitabın bana göre en yumuşak karnı Küresel 
Kuşatılmışlığı sadece gıdayla sınırlı olduğu-
nu sanmak ve ret etmek ve Gıda Dışı Küre-
sel Kuşatılmışlığı ve onun defektlerini ise 
görmemezlikten  gelmek. Obeziteyi, diyabe-
ti, artan kanser vakalarını hatta kısırlığı da 
buna ekleyelim; sadece beslenmeyle ilişki-
lendirilerek açıklamak ne kadar sağlıklı bir 
yaklaşımdır? Bilim ve teknolojinin diğer ni-
metlerinin bu hastalıkların ortaya çıkışındaki 
tetikleyici etkinliğinden hiç bahsedilmiyor. 
Yüksek yalıtımlı evlerde yaşamak, yaşadığı-
mız şehirlerde bir ağ gibi yayılmış baz istas-
yonları ile her gün kucaklaşmak, yoğun tra-
fik, egzoz gazları, aşırı gürültü, gittikçe ağır-
laşan hava kirliği, kitle iletişim araçlarının 
radyasyon salımı, en nihayet metropollerde,  
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yaşamanın ağır stresigeçim kaygısının, gittikçe artan alkol ve uyuşturucu kullanımının, yetersiz 
egzersiz ve beden gücüne dayanmayan çalışma temposunun bütün bunların en az beslenme 
kadar saydığımız hastalıkların ortaya çıkmasında güçlü tetikleyici etkileri var. Kabul edelim et-
meyelim, bilim ve teknolojik olanakların getirdiği ve dayattığı yeni yaşam tarzı bu. Neresi doğal 
kalmış ki bu yeni yaşam tarzının gıdası doğal kalsın. Ondan dolayı tercihlerimizi doğal olanı 
aramaktan çok, satın alma gücümün ölçüsünde sağlıklı bulduğumuz ürünleri satın almaktan 
yana kullanmamızın daha akılcı bir seçenek olacağı kanaatindeyim. Çünkü doğal olana eriş-
menin  güçlüğü  bir yana, önümüze çıkan ve doğal olarak tanımlanan her gıdanın “gerçekten 
organik mi ve sağlıklı mı” ve benzeri şüpheler insana olan güveni sorgularken, ürünlerin elde 
edilişi ve işleme tekniği ve yapılışı itibariyle gıda kaynaklı enfeksiyonlar açısından çok kolay 
bulaşma kaynağı olabilecekleri de göz ardı edilmemelidir. Örneğin sokak sütünü doğallığından 
dolayı UHT sütlere tercih ediyor ve kaynama süresini en az 30 dk daha kısa tutuyorsanız vay 
halinize. Bence UHT süt için hiç değilse Brusella’ya yakalanmazsınız. 
 
Sonuç olarak yaşadığımız çağı ve onun gereklerini ret etmek gibi bir lükse sahip değiliz. 
Ama bu yapılmayacak hiç bir şey yok anlamına gelmemeli.  

Ya küresel tiranların yapmaya çalıştığının tersine pılıyı pırtıyı toplayıp köylere yerleşip Kavılca 
Buğdayı ekmeliyiz ya da üç beş tavuk ne bileyim inek beslemeliyiz. Ama bu da pek akılcı gö-
zükmüyor. Zira her birimizi şu veya bu sebeple kentlere bağlayan yığınla gerekçelerimiz 
var. Tersine göçler olsa da bunun çok cılız kalacağı inancındayım. Ama daha akılcı bir seçe-
nek olarak gıda endüstrisinin kusurlarını onarma da, tüketici bilincinin attırılması 
ve daha da önemlisi kişi başına düşen milli gelirdeki payının artırılması gerekli. Batıda olduğu 
gibi, tüketici akılcı tercihleriyle endüstriyele yön verilebilir. Ancak akılcı tercih için öncelikle tü-
ketici bilincinizin ve satın alma gücünüzün artması gerekli. Ne tükettiğini bilmek gıdayla birlikte 
neler aldığını bilmekten geçer.  



                    Probiyotikler, bağırsak mikrobiyal dengesini değiştirerek konak-
çı hayvanlarda yemden yararlanmayı artıran, yemle ya da içme suları ile 
hayvanlara verilen yem katkılarıdır. Probiyotikler canlı bakteri, mantar ya da 
maya kültürlerini bulundurabilir.  
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Probiyotik olarak Kullanılan Mikroorganizmalar 
 
Kanatlı beslenmesinde probiyotik olarak kullanılan mikroorganizmalar şunlardır: 
Bakteriler: Bacillus coagulans, Lactobacillus casei, Bacillus lentus, Lactobacillus fermentum, 
Bacillus lincheniformis, Lactobacillus lactis, Bacillus pumilis, Lactobacillus plantarum, Bacillus 
subtilis, Pediococcus cerevisiae, Bacteroides amyplophilus, Pediococcus pentosaceus, Bacte-
roides capillosus, Streptococcus faecium, Bacteroides ruminocola, Streptococcus intermedius, 
Bacteroides suis, Streptococcus lactis, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium bifidum, 
Clostridium butyricum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brecis, Lactobacillus bulgaricu 
Mayalar: Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae, Torulopsis candida 
Bu preparatlar da bunlardan herhangi birinin tek bir türü bulunabileceği gibi aralarında sinerjiz-
ma oluşturacak olan birkaç tür bir arada bulunabilir. 

YUMURTA TAVUKLARINDA PROBİYOTİK KULLANIMI 
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Probiyotik Kullanımı 
 
Kanatlı hayvan beslemesinde kullanılan pre-
paratlar genellikle bakteri içeren ürünlerdir. 
Bakteri kullanılmasında temel gerekçe; hem 
bağırsak florasını zenginleştirerek yemden 
yararlanmayı artırmak hem de bağırsak vil-
luslarına tutunarak buralarda patojen mikro-
organizmaların (Salmonella ve E.coli) yer-
leşmesini ve çoğalmasını önlemektir. Lacto-
basiller mide pH’sına dayanıklı bakterilerdir. 
Bu sayede mide ortamının düşük pH’sından 
en asgari şekilde etkilenerek sindirim kanalı-
nı geçer ve bağırsaklara kadar canlılığını 
devam ettirebilir. Diğer bakterilerin kullanıl-
masında ise özel kaplama formlarından fay-
dalanılmaktadır. Bu kaplama ürünler mide 
asiditesinden en az etkilenerek bakterilerin 
bağırsaklara canlı olarak ulaşmasını sağlar. 
 
Kullanılan preparatlar tek bir mikroorganiz-
mayı bulunduracağı gibi, sekiz farklı tür mik-
roorganizma ile de hazırlanmış olabilir. 
 

Probiyotiklerin çalışma mekanizma-
sı hakkında 
 
Bu bakteriler gram (+) olup, anaerob’durlar. 
Pataojen olmayan bu bakteriler önce bağır-
sak epitel dokuya tutunurlar ve buradan in-
vaze olmazlar. Bu şekilde hem patojen bak-
terilerin buralarda kolonize olmalarını önler 
hem de ürettikleri laktik asit, asetik asit gibi 
organik asitler yardımıyla ortam pH’sını dü-
şürürler. Böylece üremek için nötr yada ba-
zik ortama ihtiyacı olan patojenler için ortamı 
elverişsiz hale getirirler. 
 
Probiyotik bakteriler selülaz, ksilanaz, lipaz, 
proteaz, β-glukanaz ve amilaz gibi enzimler 
üretirler. Bu enzimler sindirim sistemi hücre-
leri tarafından enzimlerle simbiyotik bir etki-
leşime girerek enzimatik aktiviteye katkıda 
bulunur. Bu katkı özellikle sindirim sistemi 
yeterince gelişmemiş olan genç hayvanlar 
için önemlidir. Bu fayda enzimatik sindirime 
sahip kanatlılar için son derece önemlidir. 

Probiyotik mikroorganizmalar B grubu vitaminlerini (Niasin, Biotin, Piridoksin, FolikAsit, Panto-
tenikAsit) sentezlerler. 
 
Lactobacilluslar E.coli’ye karşı anti-E.coli faktörü salgılayarak E.coli’nin toksik amin sentezini 
engellerler. Yine lactobacilluslar hidrojen peroksit üreterek antibakteriyel  etki gösterirler. 

Tahir Sarı; ” Probiyotikler 
immun sistemde antikor 
salınımını artırma, fagosi-
toz mikroorganizmaların 
makrofaj aktivitesini artır-
ma ve bağırsak epitelinde 
lokal antikor miktarının artı-
rılması ile bağışıklık siste-
mine katkıda bulunur.”  
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Probiyotik Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 
Probiyotik kullanımı esnasında bu preparatların canlı organizmalar barındırdığını unutma-
mak gerekir. Bu organizmalar ortam koşullarına duyarlıdır. Depolama koşulları, üretim 
teknolojileri ve üretimine katıldıkları karma yemlerin hazırlanış şekillerindeki olumsuzluk-
ların hepsi probiyotik etkinliğini azaltır. 22-25 santigrad derece arası sıcaklıklar probiyotik-
ler için uygun olan ortam sıcaklıklarıdır. 
 
Karma yemlere katılan mineral premikslerindeki bazı mineraller ( özellikle Fe ve Cu ), vi-
tamin premikslerindeki K vitamini, antifungal ve antioksidan katkılar ile antibakteriyel 
ürünler probiyotiklerin etkinliğini azaltabilir. 
 
Yemin günlük olarak hazırlanıp tüketime sunulan işletmeler için bu olumsuzluklar minu-
mum düzeyde olacaktır. 
 

Sonuç 
 
Değişen ortam şartları, uygulanan tedavi ya da destekleyici tedaviler, yem ya da ham-
madde değişimleri gibi faktörlerin bağırsak florası üzerine yapacağı olumsuz etkiler düşü-
nüldüğü zaman bağırsak florasının desteklenmesi fikri kaçınılmaz olacaktır. Tercih edile-
cek olan probiyotiğin içeriğini belirlemek içinse; sürünün gereksinimi, kullanılacak olan 
ürünün yukarıda belirtilen hassasiyetlerden mümkün olduğunca muaf olması ve ekonomik 
şartlar belirleyici olacaktır. 
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HANGİ YUMURTA DAHA SAĞLIKLI; 
KAHVERENGİ Mİ, BEYAZ MI? 
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Wageningen Üniversitesi Kanatlı Hayvan Uzmanı Ingrid de Jong, bu sorunun kendisine 
sıklıkla sorulduğunu belirtiyor. Wageningen Livestock Research Kıdemli Araştırmacısı De 
Jong, tavuklar ve tavuk yumurtaları hakkında çok sayıda araştırmaya sahiptir.  

‘’ Kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalardan daha sağlıklı olduğu 
bilinen bir efsanedir.  

Ingrid de Jong; “Beyaz bir yumurta, kahverengi bir yumurtadan 
daha sağlıklı veya daha sağlıksız değildir. İçerdikleri besin de-
ğerleri tamamen aynıdır.”  



Peki bu efsane nereden geliyor? De 
Jong, “Serbest dolaşan tavuk yumurtaları 
eskiden kahverengiydi, bu yüzden insan-
lar bunu daha sağlıklı bir yumurtayla iliş-
kilendirir. Günümüzde serbest dolaşan 
tavuk yumurtaları beyaz renkli de olabil-
mektedir ve bu tamamen yetiştirme için 
seçilen ırkla ilşkilidir, dolayısıyla bu var-
sayım artık geçerli değil” diyor. 
 
Ancak araştırmacı, yumurtalar arasında as-
lında bir fark olduğunu söylü-
yor. “Kahverengi tavukların kahverengi, be-
yaz tavukların beyaz yumurta verdiğini söy-

leyebiliriz. Beyaz tavuklar kahverengi tavuk-
lardan biraz daha küçüktür ve bu nedenle 
yumurta üretmek için daha az yeme ihtiyaç 
duyarlar. Daha az yem ve dolayısıyla daha 
az gübre, beyaz bir yumurtanın biraz daha 
fazla olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla be-
yaz yumurta üretimi daha çevre dostudur.” 
 
Kısacası, yumurta renginin yumurta tadına 
hiçbir etkisi yoktur. Bilinçli bir seçim yapmak 
ister misiniz? Hayvan refahı daha iyi olan ve 
mümkün olan en küçük karbon ayak izi bıra-
kan yumurta üretimini tercih edin. 
 
Kaynak: The Poultry Site 
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Maryland Üniversitesi (UMD) Hayvan ve Kuş 
Bilimleri (ANSC) Yard. Doç. Dr. Nishanth E. 
Sunny, ekibi ile birlikte tavuk embriyoları ve 
yeni çıkım civcivleri inceleyerek kanatlı üreti-
mini iyileştirmek için uzun süreli bir araştır-
ma yürütüyor. Araştırmanın amacı, hayvan 
ve insan sağlığını iyileştirmek.  
 
Çıkımdan sonraki ilk hafta, bir tavuğun ne 
kadar sağlıklı olacağının ve civcivin ne kadar 
iyi büyüyeceğinin en önemli göstergesidir. 
Bu süre zarfında civcivler, embriyo safhasın-
da içinde büyüdükleri yağ açısından zengin 
diyetten yüksek karbonhidratlı diyete doğru 
dramatik bir metabolik değişim geçirirler. Bu, 
çoğu civciv için doğal ve sağlıklı bir geçiş 
anlamına gelirken, çeşitli türlerde ve insan-
larda yüksek yağlı diyet, yağlı karaciğer has-
talığı ve Tip II diyabet gibi ciddi metabolik 
sonuçlara yol açmaktadır. 
 
Araştırmacılar, sağlıklı ve verimli kanatlı üre-
timi için çok kritik olan bu metabolik geçişi iyi 
analiz ederek, sadece bu geçişi olabildiğince 
sorunsuz hale getirmek için beslenmeyi opti-
mize etmekle kalmıyor, aynı zamanda kara-
ciğerin diğer hayvanlarda ve insanlarda me-
tabolik hastalıkları önlemeye yardımcı olmak 
için nasıl çalıştığına dair içgörü de kazanı-
yor. 
 

Yard. Doç. Dr. Sunny, “Yumurtayı düşündü-
ğünüzde, temel olarak yumurta sarısı ile 
çevrili bir yağ ve protein topu olan yumurta 
sarısından oluşur” diye açıklıyor. “Yani bir 
tavuk embriyosu yumurtanın içindeki gelişi-
min son aşamalarına geldiğinde, enerji için 
yumurta sarısına ihtiyaç duyar ve karaciğer-
de hızla yağ biriktirir. Bunun ilginç olmasının 
nedeni, insanlarda ve fareler gibi diğer me-
melilerde yağ birikiminin metabolik hastalık-
larla ilişkili olmasıdır. Ancak tavuk embriyo-
larında bu sorunlar asla yaşanmamakta-
dır. Tavuk embriyoları, yumurta sarısı lipidle-
rini kullanmada, metabolize etmede ve enerji 
üretmede çok başarılıdırlar. Bu yeni araştır-
manın amacı, tavuklardaki metabolik geçişi 
anlayarak, tavuk embriyosunun karaciğerinin 
tüm bu yağlı yumurta sarısı besinlerini toksik 
lipid yan ürünleri veya hastalık oluşturmadan 
nasıl kullanabildiğini anlamaktır. 
 
Maryland Üniversitesi (UMD) Hayvan ve Kuş 
Bilimleri (ANSC) Prof. Dr. Tom Porter, Ame-
rika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Ulu-
sal Gıda ve Tarım Enstitüsü (USDA-NIFA) 
hibesi ile Yard. Doç. Dr. Sunny ile ortak 
araştırma yapmaktadır. Prof. Dr. Tom Por-
ter, kümes hayvanı fizyolojisi ve genetik 
ekspresyonu üzerine uzun yıllara dayanan 
deneyime sahiptir. 

TAVUK EMBRİYOLARI  
VE CİVCİVLERDE  

METABOLİZMA VE KARACİĞER  
FONKSİYONLARI ÜZERİNE  

YENİ ARAŞTIRMALAR 

Tavuk embriyoları ve civcivlerde metabolizma ve karaciğer fonksi-
yonları üzerine yapılan araştırma bulguları hem hayvan hem de insan sağlı-
ğı üzerine yenilikçi tedavi yöntemleri geliştirilmesinde öncü olabilir, hay-
vanlarda ve insanlarda metabolik ve karaciğer hastalıkları hakkında bilgi 
sağlayabilir.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Tom Porter, “Embriyo dönemindeki metabolik de-
ğişikliklerinin civcivin refahı ve büyüme potansiyeli üzerin-
de etkileri vardır.”  
 
Prof. Dr. Tom Porter, “Civcivlerin yaklaşık %1-2 ‘sine yu-
murtadan çıktıktan sonra ihtiyaç duydukları her şey verilir, 
ancak asla büyümezler” diyor. “Bu kulağa küçük bir miktar 
gibi gelse de, endüstrinin ölçeğini düşündüğünüzde, çok 
daha iyi performans gösterebilecek, ancak bunun yerine 
aynı miktarda yem tüketerek gerçekten büyümeyen mil-
yonlarca kuş anlamına gelmektedir.”  
 
Prof. Dr. Tom Porter, “Civcivlerin yaklaşık %1-2 ‘sine yu-
murtadan çıktıktan sonra ihtiyaç duydukları her şey verilir, 
ancak asla büyümezler.”  
 
‘’ USDA verilerine göre her yıl 90 ila 180 milyon civciv 
bu metabolik değişimlerden etkilenmektedir.  
 
Yard. Doç. Dr. Sunny, Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ‘nde 
insanlarda karaciğer hastalığı için bir model olarak fareler-
de karaciğer fonksiyonunun benzer yönlerini inceleyen ve 
halen devam eden bir araştırmayı sürdürmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yard. Doç. Dr. Nishanth E. Sunny, “Bu araştırmanın hay-
van bilimi perspektifinden temel amacı, tavuklar için meta-
bolik geçişi ve özellikle de karaciğerin nasıl çalıştığını ve 
sağlıklı kaldığını anlamaktır.”  
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“Karaciğerlerin ne yaptığını anlarsak, bu ge-
çişe ince ayar yapmak ve tavuklar için müm-
kün olduğunca pürüzsüz hale getirmek için 
beslenme veya farmakolojik yaklaşımları 
kullanabiliriz. Ancak benim için çok ilginç 
olan ikinci hedef, insanlarda ve diğer türler-
de karaciğer kaynaklı metabolik hastalıkları 
önlemek ve tedavi etmek için karaciğerin na-
sıl çalıştığını çok yönlü anlamak için bir fırsat 
olarak kullanmaktır.” 
 

Yard. Doç. Dr. Sunny, bu metabolik geçişin 
mekanizmalarının gerçekten anlaşılabilmesi 
ve biyokimyasal yolları izlemek için izleyici 
moleküllerin (kararlı izotoplar) kullanılması 
da dahil olmak üzere tavuk modellerinde 
yaygın olarak kullanılmayan yenilikçi teknik-
leri özellikle bu çalışmaya dahil etmektedir 
 
Yard. Doç. Dr. Sunny en çok hücrenin güç 
merkezi olarak bilinen ve organın enerjisinin 
çoğunu oluşturmak için kullanılan karaciğer 
mitokondrisinin biyokimyası ile ilgilenmekte-
dir. 
 
Yard. Doç. Dr. Sunny, “Günümüzde metabo-
lik ya da psikolojik her tür hastalık, hücrenin 
enerji dengesini korumadaki rolü nedeniyle 
mitokondriyal işlev bozukluğu bileşenine sa-
hiptir” diyor. “Yani bir karaciğer perspektifin-
den, tavuk embriyosu ve yeni yumurtadan 
çıkmış civcivlerdeki mitokondrilerin yağ veya 
lipit yükünü nasıl üstlenebildiğini ve herhangi 
bir anormallik olmadan verimli bir şekilde na-
sıl kullanabildiğini bilmek istiyoruz.” 
Yard. Doç. Dr. Sunny’nin açıkladığı gibi, mi-
tokondriyal metabolizmayı incelemek zor bir 
süreçtir ve tavuklarda yaygın olarak yapıl-
mamıştır.  
 
Yard. Doç. Dr. Sunny’nin mitokondriyi ince-
lemek için ileri biyokimyasal tekniklerdeki 
uzmanlığını, Prof. Dr. Tom Porter’ın tavuk-
lardaki genlerin ekspresyon modellerini gös-
teren önceki çalışmasıyla birleştirerek, bu 
metabolik geçiş sırasında neler olup bittiği-
nin ve bunun sağlıklı veya anormal karaciğer 
fonksiyonuyla nasıl ilişkili olduğunun tam bir 
resmini çizebilecekler. 
 
Yard. Doç. Dr. Sunny, “Civcivlerde embriyo 
aşamasından kuluçka çıkımı sonrası geçişe 
yönelik çalışmalarda kullanılan gelişmiş tek-
niklerin olmaması nedeniyle, bu modellerde 
yapılan araştırmaların çoğu sonuçları gen 
ekspresyon profillerine dayanmaktadır” diye 
açıklıyor. “Biyokimyasal yollardaki değişiklik-
leri hesaba katmadan yapılan sonuçlar eksik 
olabilir çünkü varsayımlar yapıyorsunuz ve 
ilgili mekanizmaları doğru bir şekilde izleye-
miyorsunuz. Daha eksiksiz bir resim elde 
etmek ve önceki araştırmaların nasıl devam 
ettiğini görmek istiyoruz.” 
 
Kaynak: The Poultry Site 
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BROYLER ÜRETİMİNDE  
SICAK VE NEMLİ  
HAVALARA HAZIR OLMAK 

Yaz aylarında ve mevsim geçişlerinde yüksek sıcaklık ve artan 
nem, ülkemizin değişik mevsim şartlarının yaşandığı üretim 

bölgelerinde kanatlı sürüleri için tehlikeli bir kombinasyon oluş-
turmaktadır.  
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Aynı mevsim içinde bu değişken iklim ve 
hava şartlarında broyler sürülerinin sıcak ve 
nemli günlerde verim kaybı ve ölüm yaşa-
maması için bir dizi önlem alınmasını gerek-
tirmektedir. 
 
Bu önlemlerin bazıları masraf gerektirmek-
tedir; örneğin yedek fan kayışları tedariki. 
Diğer önlemler ise yalnızca önemli zaman 
yatırımı gerektirmektedir. Broyler civcivleri 
henüz küçükken harekete geçmek, civcivle-
rin en iyi performansı göstermesine yardım-
cı olacaktır. 
 

Hava hızı önemlidir 
 
En büyük öncelik, ihtiyaç duyulduğuna ısı 
stresini en aza indirmeye yönelik olmalı-
dır. Günümüzde civcivler aşırı ısındıklarında 
iyi performans göstermemektedirler. Civciv-
lerin canlı kalmasını sağlamak için yeterli 
miktarda tek tip hava hızı çok önemli-
dir. Sadece birkaç yıl önce iyi değer olarak 
kabûl edilen kümes tabanındaki 122 m/dk’lık 
hava hızı artık yeterli olmamakta-
dır. Modern, tünel havalandırmalı etlik piliç 
kümeslerinde hava hızı 214 m/dk’ya ulaşa-
bilmektedir ve bu hızın tamamına ihtiyaç du-
yulmaktadır. 
 
Fanlar, yüksek yaz sıcaklıklarına karşı ilk 
savunma hattımızdır. Tünel havalandırmalı 
bir kümeste hava akımı, soğutmanın %75 
‘ini veya daha fazlasını sağlar. Ancak, fan 
kayışları sağlam ve gergin olmalı-
dır. Gevşeyen kayışlar, fan kanatlarını daki-
kada maksimum devirde döndüremez ve 
kasnak üzerindeki aşınmayı artırır. Kayışlar, 
kasnağın biraz üzerinde veya üst kısmı ile 
aynı hizada olmalıdır. 
 
Fan kayışları yılda bir kez veya yapılan rutin 
kontrollerde kasnağın aşağısında hareket 
ettiğinin görüldüğü durumlarda mutlaka de-
ğiştirilmelidir. Kasnaklar da aşınabilir ve “V” 
şekli yerine “U” şekli geliştirebilir. Bu durum-
larda kayış mutlaka yenilenmelidir. 
 
Fan kanatları ve kepenkleri temiz tutulmalı-
dır.  Kirli panjurlar hava akışını %30 ‘a kadar 
azaltabilir. Rulmanlar da unutulmamalı-
dır. Bazı rulmanlar sızdırmaz tiptedir, ancak 
bazılarında gresörlük kanalı vardır ve ilkba-
har ve sonbaharda yılda iki kez mutlaka 
yağlanmalıdır. Kuru rulmanlar, fan kanatları-

nı döndürmek için daha fazla güce ihtiyaç 
duyacaktır ve bu da verimliliği azaltacaktır. 
 

Ped soğutma sistemi 
 
Yeterli hava hızı kritik öneme sahiptir, ancak 
aşırı sıcak havalarda, fanlar gibi bakım ge-
rektiren Ped Soğutma Sistemine de ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Tom Tabler; “Pedlerin soğutma 
hücreleri tıkanırsa statik basınç artar. Artan 
statik basınç fanları daha fazla çalışmaya 
zorlar.”  
 
 
Bu da hava akışını azaltır ve soğutmayı 
azaltır. Ped hücreleri tozdan, örümcek ağla-
rından ve özellikle mineral birikintilerinden 
arındırılmış olmalıdır.  
Ped alanı, kümesteki fan sayısı ve boyutuna 
(cfm çıkışı) uygun olmalıdır. Pedlerin düz-
gün temizlenip temizlenmediğini kontrol et-
mek için, tüm tünel fanları açıkken ped sis-
teminin ortasındaki hava hızı ölçülmeli-
dir. 15 cm’lik bir ped sistemi için, pedlerin 
önündeki hava hızı 107 ile 122 m/dak ara-
sında olmalıdır. Hava hızı bundan daha yük-
sekse, muhtemelen pedlerde tıkanıklık var-
dır veya ped boşluğu tünel fan kapasitesiyle 
uyumlu olmayabilir. 
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Pedlerin önündeki düşük hava hızı ve yüksek nem genellikle altlığın ıslak olmasına neden 
olur. Ped soğutma hücre alanına kuşların girişini önlemek için kuş çitleri kullanılmalıdır. 

Pedlerin üst kısmında bulunan dağıtım borularındaki deliklerde kalıntı olmadığından emin olun-
malıdır. Kış boyunca birikmiş olabilecek kiri veya kalıntıları temizlemek için, sistemi ilkbaharda 
şarj etmeden önce, dağıtım hatları yıkanmalıdır. Pedler kullanımdayken bu deliklerin yakından 
izlenmesi gerekir, böylece deliklerdeki tıkanmalar tespit edilerek ortadan kaldırılabilir. Deliklerin 
üzerindeki kuru çizgiler pedlerin tıkandığının göstergesidir. 

Dağıtım borusu çalıştırıldığında pedin tamamı ıslanmalıdır. 

Ped sisteminin doğrudan güneş ışığına maruz kalması durumunda, yosun oluşumu meydana 
gelebilir. Bu yosun oluşumu hava akışını kısıtlayabilir. Yosun oluşumunu önleyici ürünler kulla-
nılabilir. Önerilen yosun önleyici ürünleri öğrenmek için ped sistemini kuran yetkili servise danı-
şılabilir. 

Gece soğutma 

Mevsimsel çevre sıcaklığı azaldıkça, bazı fanların geceleri daha fazla durmasını sağlayarak 
elektrik tasarrufu sağlanabilir, ancak gece nem seviyesi gündüze göre çok daha yüksek olduğu 
için önemli performans kayıplarına neden olabileceği göz önüne alınmalıdır. 

Civcivler, hava sıcaklığından bağımsız olarak, sıcak havalarda kendilerini serinletmek için solu-
num sistemlerindeki suyu buharlaştırırlar. Nem seviyeleri yüksek olduğunda, bu buharlaşma 
neredeyse imkânsız hâle gelir. Civciv çok efor sarfederek biraz rahatlar, ancak bu efor ısı stre-
sini artırır. 

Civcivler en az 35 günlük yaşa geldiğinde gece boyunca ek fanlar çalıştırarak yüksek hava akı-
şını sürdürmek, ısı kaybını artırabilir. Yetiştiriciler, geceleri sıcaklık düştüğünde tünel fanlarını 
kapanmalarını önlemek için gece kilitler. Ancak, gece sıcaklık dereceleri çok iyi takip edilmeli-
dir. Gece sıcaklık dereceleri düştüğünde fazla sayıda fan kilitli olduğunda kümes kontrol işlem-
cisi klape havalandırmasına geçeceğinden kümes içi statik basınç aşırı yükselecektir. 

İlave fanların gece çalışmasını sağlamak için kümes kontrol işlemcisi 5°C düzeyine kadar dü-
şürebilir veya fanın kapanmasını geciktirmek için tünel fanı KAPALI sıcaklığını 2°C yerine AÇIK 
sıcaklığın birkaç derece altına ayarlanabilir. 

Yağmurlama (sprinkler) soğutma 

Arkansas Üniversitesi ve Mississippi Eyalet Üniversitesi’nde yapılan çalışma sonuçları, yağmur-
lama soğutma sistemi kullanılarak soğutma suyunun kullanımın azaltılmasının sürü performansı-
na olumlu katkılarının olduğunu göstermektedir. 

1-3
 

Yağmurlama soğutma sistemlerinin ped soğutma sistemi ile kombine kullanımı soğutma perfor-
mansını iyileştirmekte ve soğutma suyunu kullanımını azaltmaktadır. Yağmurlama soğutma sis-
temi kümesin nemini daha düşük seviyede tutmayı sağlayacaktır. Civcivler, hava akımı ile birlikte 
su damlacıklarının etkisiyle ayağa kalkar ve sıkışan ısıyı serbest bırakır, bu da yeme ve içme ak-
tivitesinin korunmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, kuşların yağmurlama arasında kuruması 
için zaman kazanmalarını sağlamak için yağmurlama aralıklarının iyi takip edilmesi kritik derece-
de önemlidir. 

Yağmurlama soğutma sistemi, suy ile soğutma sisteminin ana yöntemi haline gelebilir. 32° C ‘ye 
yaklaşan kümes sıcaklıkları, daha düşük kümes nem seviyeleri, daha düşük ölüm oranı, daha iyi 
performans ve gelişmiş soğutma suyu tasarrufu sağlar. Aslında, yağmurlama ile soğutma tekno-
lojisinin soğutma suyu kullanımında %50’ye kadar tasarruf sağlayabileceği ve kümes içi bağıl 
nemi %20 oranında azaltabileceği tahmin edilmektedir. 

4 
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Yaz mevsimi için hazırlık 
 
Yaz mevsimine hazırlık için öneriler, 
 
Tüm fan sistemlerindeki kayış gerdiriciler 
kontrol edilmeli, gerekirse onarılmalı veya 
değiştirilmelidir. 
 
Sıcak hava sızdıran noktalar kapatılmalı-
dır. Sıcak havalarda kümese giren tüm hava 
Ped soğutma sistemlerinden gelmelidir. 
 
Hava akışını engelleyebilecek tünel perdele-
ri ve kapılarının tamamen açık olduğundan 
emin olunmalıdır. 
 
Yedek jeneratörün bakımı unutulmamalı ve 
çalışır durumda olduğundan emin olunmalı-
dır.Haftalık olarak saat ölçeri kontrol edilmeli 
ve gerekirse çalştırılmalıdır. Akü ve yakıt 
beslemesi düzenli olarak kontrol edilmeli, 
yedek yakıt filtreleri bulundurulmalıdır. Yakıt 
deposu mutlaka yarı seviyede dolu bulundu-
rulmalıdır. 
 
Kümes tünel havalandırma modundayken 
en kötü performansı evaporatif pedlere en 
yakın kurşun fanların gösterdiği unutulma-
malıdır. Mümkünse, sistem, girişten en 
uzaktaki tünel fanları önce, yan duvar fanları 
daha sonra çalışacak şekilde ayarlanmalı-
dır. Tüm fanlar yan duvarlardaysa, önce ped 
soğutma sistemi girişlerinden en uzaktaki 
fanlar çalışacak ve ardından tekrar girişlere 
doğru çalışacak şekilde ayarlanmalıdır. 
 
Günlük olarak kullanılan pedlere zarar ver-
mesini önlemek için, mineral, kireç ve pH 
birikimi önlenmelidir. Bu ndenle haznedeki 
su haftada bir kez değiştirilmelidir. 
 
Pedlerde su girişini sağlıklı sürüdürebilmek 
için soğutma hücresi sistemindeki filtreler ve 
süzgeçler temizlenmelidir. 
 
Pedlerde hava akımı girişini sağlıklı sürüdü-
rebilmek için ped önlerindeki ot ve benzeri 
bitkiler biçilmelidir. 
 
Ped soğutma sistemini devreye sokmadan 
önce kaç tane tünel fanının çalışması gerek-
tiği planlanmalıdır. Ped soğutma sistemi 
devreye girmeden önce tüm tünel fanlarının 
açık olması gereklidir. 
 

Stoğunuzda yedek fan kayışları, fan motor-
ları, karter-pompa motorları, su filtreleri, 
PVC boru bağlantı parçaları, devre kesiciler 
gibi yedek parçalar mutlaka hazır bulunmalı-
dır. 
 
Devre kesici panel, özellikle fanlar ve karter 
pompası için ana kesici ve kesiciler olmak 
üzere aşırı ısınma panelleri sürekli takip 
edilmelidir. Kızılötesi sıcaklık ölçer ve aşırı 
ısınma devre kesicileri için kontrol yöntemi 
olarak kullanılabilir. Aşırı ısınma nedeniyle 
devre kesiciler devreye giriyorsa, sistem 
mutlaka uzman bir elektrik teknisyenine 
kontrol ettirilmelidir.. 
 
Hem sulukları hem de ped soğutma sistemi-
ni beslemek için yeterli su basıncı ve hacmi 
olduğundan emin olunmalıdır. Yedek su 
kaynağını bulunmalı ve aksi durumda dev-
reye sokulabileceğinden emin olunmalıdır. 
Tüm bu maddelere ek olarak, özellikle yarka 
yetiştiricileri kümes statik basıncını izlemeli 
ve ışık kapanlarının hava akışını kısıtlama-
dığından emin olmalıdırlar. 
 
Kümes ısısı klasik bilinenin aksine 27°C ila 
28°C yerine 28.8°C ila 29.4°C olana kadar 
ped soğutma sistemi devreye sokulmamalı-
dır. Bu, kümesin biraz daha sıcak olduğu, 
ancak nemin daha düşük olacağı ve sürü 
performansı korunurken soğutma suyundan 
tasarruf ediilebileceği anlamına gelir. 
 
Biyogüvenlik mutlaka eksiksiz sağlanmalı-
dır. Ayak banyoları yaz boyunca tazelenmeli 
ve etkili dezenfektanlarla dolu olmalıdır. Ke-
mirgenler hastalık taşıyıcıdır ve tesislerde 
yapısal hasara da neden olur. Bu nedenle 
yem istasyonları düzenli olarak izlenmeli ve 
gerektiğinde taze yem dışarıda tutulmalıdır. 
Kümesleri sıcak havaya hazırlamak için ön-
ceden alınacak önlemler, uzun ve sıcak yaz 
aylarını yönetmeyi daha kolay hale getire-
cektir. Civcivlerin hayatta kalma ve en iyi 
performanslarını sergileme olasılıkları çok 
daha yüksek olacaktır. 
 
Kaynak: The Poultry Site 
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SELENYUM 
 
Tarihsel açıdan en ilginç eser minerallerden biri selenyumdur. 1817'de keşfin-
den sonra hayvanlar için toksik ve kanserojen olduğu belirlendi. Ancak 1957'de 
selenyumun, hayvanları karaciğer nekrozu, eksüdatif diyatez ve pankreas fibro-
zu gibi rahatsızlıklardan korumak için beslenme açısından gerekli olduğu belir-
lendi. 1973 yılında selenyumun temel bir besin maddesi olduğu belirlen-
di. Kümes hayvanları için diyetlere eklenen en toksik eser mineral olarak kabul 
edilmektedir. FDA, bu potansiyel toksisite nedeniyle selenyumun hayvan yem-
lerine dahil edilmesini düzenlemiştir.  



Serbest gezen sistem kafessiz üretimin top-
lam üretim içerisindeki yüzdesi günden güne 
istikrarlı olarak artmaktadır. Ayrıca çok ulus-
lu şirketlerin kafessiz üretim taahhütleri, bu 
üretim tarzını, bu ürünü sunan markaların 
dışında yerel talebin çok az olduğu veya hiç 
olmadığı ülkelere yayma potansiyeline sa-
hiptir. 
 

Ülkemizde Serbest Gezen ve Orga-
nik Tavuk Üretimi 
 
Özellikle ülkemizde son derece popüler olan 
ve refahı artan hanelerin tercih etmeye baş-
ladığı, Serbest Gezen Tavuk Yumurtası ve 
Serbest Gezen Tavuk Eti, sağlık algısıyla 
gündemden düşmüyor. 
 
Endüstriyel üretimin yoğun yetiştirme siste-
minden kaynaklanan hastalık baskılarının 
varlığı ve bu nedenle yoğun antibiyotik ve 
katkı maddeleri kullanımı algısı bu tercihteki 
en önemli etkenlerdendir. Ancak bu araştır-
mada, üretimin bireyselden ticari şekle dön-
mesiyle, serbest gezen sistemde üretim ya-
pan bireysel işletmeler de sürü kapasitelerini 
artırmakta, tavuğun doğası gereği hedef ol-
duğu hastalıklar yaşanmaktadır. Gerek sürü 
sağlığını gerekse üretim parametrelerini ko-
rumak için Aşı, antibiyotik ve yem katkı mad-
delerinin kullanımı serbest gezen model üre-
timde de kaçınılmazdır. 
 
Entegrasyon tipi ticari işletmelerde alınan 
TR numarası ile işletme, sürüdeki hayvanlar 
ve üretilen ürünler yasal olarak izlenebilir-
ken, kullanılan aşı, ilaç ve antibiyotik gibi far-
masötik ürünler kayıt altına alınabilmektedir. 
Bireysel işletmelerin büyük çoğunluğunda, 
işletme numarası ve kayıt bulunmadığından 
ürünlerin izlenebilirliği, kullanılan aşı ve ilaç 
gibi farmasötiklerin takibi mümkün değildir. 
Bu durum, “sağlıklı” algısı içinde sağlık açı-

sından şüpheli ürünlere eğilimin risklerini or-
taya koymaktadır. 
 
Bu yazımızda Serbest Gezen sistem Kafes-
siz Üretim Modelinde kanatlılarda yaşanma-
sı muhtemel hastalıkları, korunma ve tedavi 
seçeneklerini inceliyoruz. 
 
Kafessiz üretimin maliyeti, geleneksel kafes 
sistemlerine göre% 30 – 40’a kadar daha 
yüksek olabiliyor.  
 
Bu ekonomik etki, serbest pazardaki yumur-
ta talebini değiştirebilirken, daha büyük risk 
ise, kafessiz sistemlerin doğasında bulunan 
üretim değişkenliğidir. 
 

Serbest gezen, kafessiz üretimde 
sağlık sorunları 
 
Serbest gezen tavuklar, diğer tavuklarla aynı 
hastalıklara maruz kalır. Hastalıklarla karşı-
laşma riskleri endüstriyel üretimdeki tavuk-
lardan çok daha fazladır. 
 
Serbest gezen tavuklar, diğer tavuklarla aynı 
hastalıklara maruz kalır. İyi yönetilen kafes-
siz bir sürü, geleneksel tarzda üretimdeki bir 
sürü ile aynı veya daha iyi mortalite oranına 
sahip olabilir. Ancak, altlık veya meraya eri-
şimi olan tüm tavukların, bu ortamın getirdiği 
hastalıklarla ve bakım-yönetim zorluklarıyla 
karşılaşma şansı çok daha yüksektir. 

 
 

 

SERBEST GEZEN VE ORGANİK YETİŞTİRİLEN  
TAVUKLARDA GÖRÜLEN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARI 
‘’ Son 10 yılda ABD ve Avrupa’da kafessiz, serbest gezen ve organik ta-
vuk üretiminde büyüme görülmektedir.  

Kafesli ve 
Kafessiz Üre-
timde mortali-
te karşılaştır-
ması  
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Viral Hastalıklar 
 
İnfeksiyöz Bronşitis 
 
İnfeksiyöz Bronşitis Virüsü (IBV) Avian Coro-
navirus etkeni tarafından oluşturulan, kanat-
lılarda başta solunum yolu olmak üzere  üro-
genital yolları da etkileyen hastalıktır. Solu-
num sistemi hasarı ile karakterize hastalık, 
Broiler yetiştiriciliğinde verim kaybına neden 
olmakta, Damızlık ve Ticari Yumurta üreti-
minde Yumurta Sayısı’nı düşürmekte 
ve yumurta kalitesini olumsuz yönde etkile-
mektedir. 
İnfeksiyöz Bronşitis’in etkileri virüsün virülen-
sine, civcivin yaşına, ilk aşılama programına, 
genç civcivlerde maternal immuniteye ve eş-
lik eden Kolibasilloz (E. Coli), Mycoplasmo-
zis (Mycoplasma spp.) ve NewCastle 
(ND) hastalıklarının varlığına göre değiş-
mektedir. 
Türkiye Kanatlı Sektörünü en çok etkileyen 
İnfeksiyöz Bronşitis Suşları 
IB H120 
IB Mass 
IB D274 
IB 793/B 
IB Egypt Variant 2 (IB 1494/06) 
IB QX (IB D388) 
İşletme ve Kümeslerde Biyogüvenlik diğer 
viral ve bakteriyel hastalıklarda olduğu gibi 
büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte 
İnfeksiyöz Bronşitis’te Korunmanın en 
önemli yolu Aşılamadır. 
 
NewCastle Hastalığı (Yalancı Veba) 
 
NewCastle Virüsü (NDV) Myxovirusların Pa-
ramyxovirus (PMV-1) tarafından oluşturulan, 
kanatlılarda solunum, sindirim ve sinir siste-
minde bozukluklar meydana getiren, çok bu-
laşıcı ve yüksek mortalite ile seyreden has-
talıktır. 
İşletme ve Kümeslerde Biyogüvenlik diğer 
viral ve bakteriyel hastalıklarda olduğu gibi 
büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte 
NewCastle Hastalığı’nda Korunmanın en 
önemli yolu Aşılamadır. 
 

Bakteriyel Hastalıklar 
 
Kanatlı Bağırsak Spirochetozu 
 
Brachyspira, tavukların bağırsaklarını etkile-
yen gram negatif bakterilerdir. Üç ana pato-

jenik tür vardır  
B. intermedia 
B. Pilosicoli 
B. Alvinipulli 
Klinik belirtiler olarak, kötü kokulu, karamel 
renkli, köpüklü dışkılar ile yumurtaların üze-
rinde temizlenmesi çok zor olan koyu kahve-
rengi yapışkan kalıntı bulunur.  
Brachyspira, üretimde düşüşe veya pik veri-
me çıkmakta dirence neden olabi-
lir. Brachyspira tüm üretim sistemlerinde bu-
lunur, ancak kafessiz sürülerde, özellikle de 
temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi zor 
olan açık alan erişimi olan sürülerde daha 
sık görülebilir.  
Brachyspira etkeni aşısı yoktur. Bu nedenle 
antibiyotiklerle tedavi sürüler için tek seçe-
nektir. 
 
Kolibasilloz 
 
Avian patojenik Escherichia coli (APEC), ka-
natlıların neredeyse tüm sistemlerini etkile-
yebilen gram negatif bakterilerdir. E. Co-
li, hem primer hem de sekonder hastalık et-
keni olabilir.  
İnfeksiyöz bronşitis, Miycoplasma başta ol-
mak üzere immun supresyona neden olan 
hastalık bulunan kanatlılar için ölüm nedeni 
genellikle E. Coli enfeksiyonudur. 
Tavuklarda yaygın olarak görülen E. co-
li enfeksiyonu belirtileri coliseptisemia, peri-
tonit, salpingitis, ve air sacculitis’tir. Serbest 
gezen sistem kafessiz kümeslerin, colibasil-
losis için ortam oluşturacak derecede yük-
sek miktarda toz ve partiküllerin yanı sıra 
amonyak seviyelerine sahip olduğu gösteril-
miştir.  
Tüm peritonitlere E. coli enfeksiyonu neden 
olmamakla birlikte (Salmonella, Pasteurel-
la ve Gallibacterium da benzer klinik belirtile-
re neden olabilir), genellikle E. coli söz konu-
sudur. 
Aşılama seçenekleri olarak, büyütme sıra-
sında uygulanan otojen aşı veya canlı aşıla-
malar programa dahil edilebilir. E. co-
li enfeksiyonu varlığında da aşılamanın, or-
ganik üretim gibi tedavi seçeneklerinin kısıt-
landığı durumlarda zaman zaman etkili oldu-
ğu bilinmektedir.  
Tedavi, mevcut antibiyotikler kolibasilloza 
karşı sınırlı bir etki göstermektedir ancak eli-
mizde bulunan en etkili seçenektir. 
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Tavuk Cholera 
 
Pasteurella multocida, çoğu kanatlı türünü 
etkileyebilen gram negatif bir bakteridir.Tipik 
olarak primer patojendir.  
Pek çok hayvan potansiyel olarak tavuk ko-
lerası için konakçı olabilirken, bu hastalık 
genellikle biyogüvenlikte yaşanan aksaklık-
lar ve başka bir tavuk sürüsünün girişinin bir 
sonucu olarak sürülerde görülür.  
Klinik belirtiler genellikle tavuklarda solunum 
yolunda başlar, ancak hastalığın akut dö-
nemlerinde herhangi bir hastalık belirtisi ol-
madan ölümler görülebilir. Daha kronik en-
feksiyonlar için hastalığın görünümü, geniş 
septisemi ve peritonit ile birlikte kolibasilloza 
benzer olabilir. Şiş kafalar koleranın başka 
bir yaygın görünümüdür.  
Aşılama hastalığı kontrol altına almak için iyi 
bir yöntemdir ancak rutin olarak tüm sürüler-
de kullanılmaz. Kolera öyküsü olan veya en-
demik bölgede bulunan sürülerin aşılanması 
gerekir. Hem canlı hem de inaktif Pasteurel-
la aşıları mevcuttur. Pasteurella’ya karşı aşı-
lama homolog bir serotip ile yapılmalı-
dır; ABD’de tavukları etkileyen en yaygın se-
rotipler A: 1, 3 ve 4’tür. Ticari aşılar veya 
otojen aşılar (ülkemizde otojen aşılar bulun-
mamaktadır) kullanılabilir. Aşılama yetiştir-
me döneminde iki kez uygulanmalıdır. Daha 
düşük hastalık baskısı varlığında, kanat zarı 
aşılamasıyla uygulanan iki canlı attenue aşı 
suşu vardır (Ülkemizde bulunmamaktadır).  
P. multocida tedavisinde sülfonamidler, tet-
rasiklinler ve diğer bazı antibiyotikler uygula-
nır; ancak mortalite, genellikle tedavi bittik-
ten sonra yeniden başlayacaktır. 
 
İnfekiyöz Coryza 
 
Avibacterium paragallinarum, yüzde şişlik ve 
yapışkan burun akıntısı ile karakterize klinik 
belirtileri olan gram negatif bir bakteridir.  
İnfeksiyöz Coryza, diğer solunum yolu en-
feksiyonlarının etkilediği çiftliklerde genelde 
sekonder bir patojendir. İnfeksiyöz Coryza, 
üretime % 10-40 arasında düşüşlere neden 
olabilir. Ayrıca, çiftlikteki ve çevresindeki di-
ğer sürüler için biyogüvenlik sorunları yara-
tabilir. Kanatlı kolerasına benzer şekilde, İn-
feksiyöz Coryza da sürüler tedavi edildikten 
sonra bile işletmeden çok zor temizlenir. 
Aşılama, A, B veya C serotipi için homolog 
bir aşı kullanımı ile mümkündür. 
Coryza tedavisi sülfonamidler, tetrasiklinler 

ve diğer bazı antibiyotiklerle gerçekleştirile-
bilir. Ancak ölüm oranı genellikle, tedavi bit-
tikten sonra yeniden başlayacaktır. 
 
Mycoplasmosis 
 
Mycoplasma gallisepticum (Mg) ve M. syno-
viae (Ms), tavukları etkileyen yaygın mikop-
lazma türleridir. Mycoplasma türleri, hücre 
duvarı olmayan ve kanatlıların dışında pek 
yaşamayan küçük bakterilerdir. Normal ko-
şullar altında, Mycoplasma, konakçı kanatlı-
nın dışında 2 – 3 gün hayatta kalabilir. Bu 
durum, birçok çiftlik için biyogüvenlikteki ak-
samanın temelini oluşturur.  
Civcivlere dikey geçiş nedeniyle damızlık 
sürülerinin Mycoplasma spp‘den ari olması 
istenir. Mycoplasma ile enfekte olan sürüle-
rin enfeksiyon kaynağı, çok yaşlı sürülerin 
bulunduğu çiftlikler veya çevredeki kuşlardır. 
Klinik belirtiler arasında verimdeki düşüşler, 
verimsiz tavukların varlığı ve solunum bulgu-
ları olarak sıralanabilir. İnfeksiyöz bronşit ve 
E. coli gibi diğer patojenlerin neden olduğu 
enfeksiyonların varlığı, Mycoplasma enfeksi-
yonlarını çok daha kötü hale getirebilir. Mg 
genellikle Ms’den daha fazla üretim sorunu-
na neden olur. Ancak bazı Ms enfksiyonları, 
yumurta kabuğunda zayıflık olmak üzere çe-
şitli sorunlara neden olabilir. 
Aşılama, dünyanın birçok yerinde, özellikle 
de hastalığın endemik olarak görüldüğü çift-
liklerde de yaygındır. Canlı Mg aşısının 3 
ana suşu (TS11, 6/85 ve F suşu) ve bir Ms 
canlı aşı suşu (Ms-H) vardır. Aşılar, her ta-
vuğun yeterli titreyi elde etmesini sağlamak 
için göz damlasıyla uygulanır. Bir Mg bakte-
riden aşısı da piyasada mevcuttur, ancak 
tüm sürü için etkinliği konusunda veriler net 
değildir (ülkemizde bulunmamaktadır).  
Mycoplasma tedavisi için çeşitli antibiyotikler 
kullanılabilir. Ancak enfeksiyon tedavi süresi 
boyunca çiftlikte devam ettiği için, tedavi sık-
lıkla tekrar edilmek zorundadır. 
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Ornithobacterium Rhinotracheale (ORT) 
 
ORT, daha çok serbest gezen sistem ka-
fessiz sürülerde olmak üzere, tavuk ve hin-
dilerde sıklıkla görülen gram negatif bakte-
riyel bir hastalıktır.  
ORT tipik olarak, solunum bulgularına yol 
açar ve verim düşüşlerine neden 
olur. Enfeksiyonu endemik olarak yaşayan 
bazı çiftlikler otojen aşı kullanmasına rağ-
men ticari bir aşı yoktur.  
Antibiyotiklerle tedavi etkili olabilir, ancak 
suşlar büyük ölçüde değişebileceğinden 
kanatlı ırkı ve enfeksiyona duyarlılığı 
önemlidir. Su yollarının dezenfekte edilme-
si ve kapalı alanların enfeksiyonlara karşı 
dezenfeksiyonu da hastalığın etkisini 
azaltmaya yardımcı olabilir. 
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Parazitler 
 
Nematodlar 
 
Nematodların, en yaygın olarak görülen ve en zararlılarından biri yuvarlak kurt olarak bili-
nen, Ascaridia galli’dir. Parazitler, serbest gezen sistem kafessizüretim için önemli bir problem-
dir. Avrupa’da yapılan bir araştırmada, serbest gezen sistem kafessiz tavuklarda Ascaridia enfek-
siyonlarının insidansının % 28-77 arasında olduğunu, buna karşılık kafeste yetiştirilen tavuklar-
da% 5’in altında olduğu bulunmuştur. Solucanların dışarıdan kapalı kafes sistemi ile yetiştirilen 
çiftliklere getirilmesiyle, serbest gezen sistem kafesli yetiştirilen sürülerdeki enfeksiyon oranları 
arasında önemli bir fark yoktur.  
Klinik belirtiler arasında yavaş büyüme, anemi ve yoğun enfestasyon baskısı olduğunda yumurta 
üretimde düşüş veya davranış değişiklikleri yer alır.  
Temizlik ve dezenfeksiyon yararlıdır, ancak Ascaridia yumurtaları tipik deterjanlardan ve dezen-
fektanlardan etkilenmez. Parazit yükleri çok ağırlaştığında fenbendazol kullanarak tedavi gerekli 
olabilir. 
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Koksidiyoz 
 
Coccidia, çoğu serbest gezen sistem kafes-
siz üretimde yaygın görülen, tavukların ba-
ğırsak sisteminin protozoal parazitleridir.  
Tavukları etkileyen yedi ana coccidia türü 
vardır:  
Eimeria acervulina, 
Eimeria praecox, 
Eimeria maxima, 
Eimeria necatrix, 
Eimeria mitis, 
Eimeria brunetti, 
Eimeria tenella 
Ülkemizde yaygın olarak görülen Eimeria 
türleri ise; 
Eimeria acervulina, 
Eimeria maxima, 
Eimeria necatrix, 
Eimeria tenella 
Her koksidia türü, bağırsak sisteminin farklı 
bölümlerine afiniteye sahiptir ve farklı sevi-
yelerde hasara neden olabilir. Koksidia, 
genç civcivlerde ve yumurtacı kümesine yeni 
taşınmış yarkalarda ölüme neden olur. Genç 
civcivler için de büyüme ve kilo alamama 
yaygın bir işarettir. Sürülerde uniformite bo-
zukluğuna yol açar.  
Koksidiyozu kontrol altına almak için üç ana 
yaklaşım vardır: 
Temizlik, 
Tedavi, 
Aşılama.  
Oosistler çoğu deterjan ve dezenfektana di-
rençli olsa da, mümkün olduğunca fazla or-
ganik maddeyi çıkararak ortamdaki yükü 
azaltmaya yardımcı olmak için temizlik çok 
önemlidir.  
Direnç oluşumunu önlemek ve ye yardımcı 
olmak ve duyarlılığın restorasyonu için anti-
koksidayller bir rotasyon programı içinde kul-
lanılmalıdır. 
Aşılama, serbest gezen sistem kafessiz sü-
rülerde kullanılabilir. Çiftlikte aşı içerisindeki 
Eimeria suşlarının ilk üç hafta boyunca siklu-
sunun oluşmasına izin verilirse, çok etkili 
olur. 
 
Histomoniasis 
 
Histomonas meleagridis (karabaş hastalığı), 
sekal solucan olan Heterakis gallinarum ile 
bağlantılı tavukların protozoal bir hastalığı-
dır. Histomonas, karaciğerde tipik dairesel 
“ana” lezyonlar olmak üzere, tavukla-

rın sekum ve karaciğerinde lezyonlara ne-
den olur. Hastalık, verimde düşüşe neden 
olur ve yüksek ölümle sonuçlanabilir.  
Günümüzde Histomonas’a karşı etkili hiçbir 
ilaç bulunmamaktadır. 
Tek seçenek, sürüler arasında kümes ve 
açık alanları iyi bir şekilde temizleyerek ve 
açık mera alanlarını da kontrol altına ala-
rak Heterakis solucan yükünü azaltmaktır. 
 

Serbest gezen sistem Kafessiz sü-
rülerde Management 
 
Serbest gezen sistem kafessiz yetiştirmede 
kanatlıların karşılaştığı tek sağlık sorunu 
hastalıklar değildir. Kanibalizm, gagalama ve 
tüy yolma sürü ölümlerinde önemli oynayabi-
lir. Ayrıca fark edilmeyen bir hastalığın sürü-
de ilerlemeye başladığının da bir göstergesi 
olabilir. Tüm serbest gezen sistem kafessiz 
yetiştirilen kanatlılarda, hataları en aza indi-
rerek, verim ve sağlık yönünden başarılı bir 
sürüye sahip olmak için gerekli olan, sürü 
yönetimine daha fazla odaklanmak-
tır. Civcivleri yaşlarına uygun olarak, ortama 
alıştırmalarını sağlamak, yumurta işletme-
sindeki yönetim sorunlarını azaltmanın en iyi 
yoludur. 
 
Kaynaklar:  
The Midwest Poultry Federation Convention Reports 
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Dış Tarım Servisi (FAS) raporuna göre , 
Türkiye’nin etlik piliç eti üretimi son iki 
yıldır durgun seyrederken, yem fiyatları 
artmaya devam ediyor. Raporda, etlik pi-
liç yem fiyatlarının 2021 yılında 2020 yılı-
na kıysla % 60 daha yüksek olduğu belir-
tiliyor.  
 
FAS tarafından yapılan analizler, Türki-
ye’nin ithal hammaddeye olan bağımlılığı-
nın ve yüksek yem fiyatlarının sektörün 
büyümesini sınırladığını ortaya koyu-
yor. Kesimhane kapasitesinin olmaması, 
son dönemde yaşanan kuraklık ve Türk 
lirasının ABD doları karşısında değer kay-
betmesi kanatlı sektörü üzerinde ek bir 
yük oluşturuyor. COVID-19 salgını nede-
niyle restoranların kapanması da sektö-

rün durgunluğuna katkıda bulundu. 
Durgunluk, Türkiye’de kanatlı etine yöne-
lik artan talebe rağmen meydana gel-
di. FAS, 2021 yılı için piliç üretim hacim-
lerinin %1.5 artarak 2.17 milyon metrik 
tona (MMT) ulaşmasının beklendiğini tah-
min ediyor. USDA ayrıca tavuk eti üreti-
minin 2022’de % 3 artarak 2.23 MMT’ye 
ulaşacağını tahmin ediyor. 
Raporda, Türkiye’de iç pazarda tavuk eti 
tüketiminin azalabileceği öngörülü-
yor. FAS, artan ihracat, yüksek piyasa fi-
yatları ve yetersiz üretim hacimleri nede-
niyle 2022 yılında tüketimin 1.691 MMT’ye 
ulaşmasını bekliyor. 
 
Kaynak: The Poultry Site 

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ  
YENİ BİR ZORLUKLA KARŞI KARŞIYA 

‘’Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) Dış Tarım Servisi 

FAS’ın yeni yayınına göre, COVID-19 pandemisinin etkileri, verimsiz endüst-
ri uygulamaları ve yüksek yem fiyatları Türkiye’nin “Beyaz Et” sektörüne 
zarar veriyor.  
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Yumurta üretiminde büyük bir kayıp ol-
madan bakteriyel hastalıkları tedavi et-
mek için antibiyotiklerin kullanılamayaca-
ğını bilmek, üreticinin mevcut antibiyotik-
lerden çok bakteriyel hastalık nedenleri-
nin önlenmesine daha fazla dikkat etmesi 
gerektiği anlamına gelir . 
 
AŞILAMA TAKVİMİ 
 
Hastalıkların önlenmesi için bir plan oluş-
turmak için bir grup uzmanın toplanması-
na yönelik ilk adım. 
 
Ekibin ilk üyesi, antibiyotiksiz bir çalışma 
planı (ABF) oluşturmak için yarka ve yu-
murtacıların bakımı için sağlık yönetimi 
prosedürlerinden haberdar olan nitelikli 
bir veteriner hekim olmalıdır . 
 

Veteriner hekim, aşıları tasarlanmış olan 
bakteriyel hastalıkları önlemek için aşıla-
ma programını optimize etmek zorunda 
kalacaktır. 
Ek olarak, kapsamlı bir viral aşılama 
programı, genellikle çeşitli viral hastalık-
lara ikincil olan bakteriyel hastalıkların 
önlenmesinde çok yardımcı olacaktır. 
 
Örneğin, bulaşıcı bursal hastalığına 
(rHVT-IBD) karşı herpes virüsü rekombi-
nant vektörlü aşının kullanılmasının, bur-
sal sağlığını en üst düzeye çıkarmak için 
ABF programları için gerçek bir fayda ol-
duğu kanıtlanmıştır. 
 
Neyse ki, her büyük civciv tedarikçisi, 
civcivlere yüksek düzeyde ve geniş bir 
maternal antikor yelpazesi sağlayan yük-
sek kaliteli aşılama programları kullanır. 

BAŞARILI ANTİBİYOTİKSİZ  
YUMURTA ÜRETİMİ 
‘’ Antibiyotiksiz yumurta üretiminde başarı için gerekli olan ana bileşen-

ler güçlü bir aşı programı, biyogüvenlik, toz kontrolü, kaliteli içme suyu, 
besleme, antibiyotiksiz ürün kullanımı ve kümes hayvanlarının yönetimidir.  
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İyi bir dönem arası temizlik ve dezenfeksi-
yon için kümesin öncelikli olarak altığının 
çıkarılması ve sonrasında kalan organik kir-
lerin özellikle tabandan uzaklaştırılması ve 
deterjan uygulamasından sonra durulama 
yapılması ile mümkün olur. İstenilen verim 
düzeyine ulaşmak ancak sağlıklı hayvanlarla 
başarılabilir bu da iyi yapılmış dezenfeksiyon 
ile olanaklıdır. Unutulmamalıdır ki ortamdaki 
olası etkenlerin %95’i temizlikle uzaklaştırılır 
ve kalan %5 ile savaşılır. 
 

Temizlik ve Dezenfeksiyon 
 
Tüm işlemlerin gerektiği şekilde yapılıp ya-
pılmadığının fiziksel kontrolü yapılmalı, belirli 
zamanlarda bakteriyolojik kalite kontrol uy-
gulamalarından yararlanılmalıdır. Bakteriyo-
lojik kontroller; özellikle genel mikroorganiz-
ma ve koliform yönünde olmalıdır. Kontrol 
edilecek materyaller aşağıdaki gibidir: 
      –   Kullanım suyu 
      –   Deterjan solüsyonları 
      –   İşletmenin bazı noktaları 
      –   Araç gereç ekipman yüzeyi 
      –   Durulama suyu kontrolü 
 

Dezenfeksiyon Uygulama  
Aşamaları 
 
Kuru Temizleme 
 
Tüm organik kirlerin ortamdan uzaklaştırıl-
ması çok önemlidir. Organik kirlilik olması 
durumunda dezenfektan etkinliği önemli dü-
zeyde düşer. Taban ve yan duvarların ta-
banla birleştiği noktalarda kaba temizlik son-
rası kalan kirler olacağından bunlar titizlikle 
incelenip kazınarak ortamdan uzaklaştırıl-
malıdır. Ayrıca fanların iç yüzeyinde, Klape-
lerin kenarlarında, kirişlerin üst kısmında bi-
rikmiş nem ile katılaşmış halde olan tozların 
kazınarak sökülüp atılması ve arkasından 80
-150 bar basınçlı su ile yıkanması gerekir. 
 
Taşınabilir ekipmanlar da dışarı çıkarılmalı 
ve yıkanıp dezenfeksiyon yapıldıktan sonra 
içeri alınmalıdır.  

KÜMES  
DEZENFEKSİYONU 
                  Kümes dezenfeksiyonu kurallara uygun olarak yapılmaz ve ikin-
ci plana atılır ise hiçbir ilaç ya da aşı hastalıkları önlemede başarılı olamaz.  
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Dekontaminasyon 
 
Dekontaminasyon temizlik ve dezenfeksi-
yon işleminin tümüdür. 
 
Deterjan İle Temizlik:  Dezenfeksiyon 
etkinliği için organik kirlerin fiziksel temiz-
liğinden sonra deterjan ile uygulama ya-
pılması kalan kirlerin uzaklaştırılması açı-
sından önem taşır. Yüzeye yapışmış ve 
kuru temizleme ile çıkmayan kirlerin or-
tamdan uzaklaştırılması bu işlem ile 
mümkün olabilir. Bu işlem için köpük 
oluşturmaya uygun ekipman gereklidir. 
Diğer önemli nokta deterjanın dezenfek-
tan ile uyumlu olmasıdır. Eğer dezenfek-
siyonda kullanılacak ürün asidik özellikte 
ise deterjan da asidik özellikte olmalıdır. 
Dezenfeksiyonda kullanılacak ürün bazik 
özellikte ise deterjan da bazik özellikte 
olmalıdır. Hipoklorit içerikli deterjan kulla-
nıldıysa asidik içerikli dezenfektan kulla-
nılmaz. İyot, povidon iyot, Hidrojen pe-
roksit, asetik asit, perasetik asit, potas-
yum peroksimonosülfat içerikli dezenfek-
tan kullanılacaksa bunlar asidik özellikte 
olduğundan asidik özellikte dezenfektan 
kullanılmalıdır. Ortofitalaldehit ise geniş 
pH aralığında etkilidir. 
 
İyi bir dönem arası temizlik ve dezenfek-
siyon için kümesin öncelikli olarak altığı-
nın çıkarılması ve sonrasında kalan orga-
nik kirlerin özellikle tabandan uzaklaştırıl-
ması ve deterjan uygulamasından sonra 
durulama yapılması ile mümkün olur. Kü-
mes dezenfeksiyonu kurallara uygun ola-
rak yapılmaz ve ikinci plana atılır ise hiç-
bir ilaç ya da aşı hastalıkları önlemede 
başarılı olamaz. İstenilen verim düzeyine 
ulaşmak ancak sağlıklı hayvanlarla başa-
rılabilir bu da iyi yapılmış dezenfeksiyon 
ile olanaklıdır. Unutulmamalıdır ki ortam-
daki olası etkenlerin %95’i temizlikle 
uzaklaştırılır ve kalan %5 ile savaşılır.  
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İnsekt Mücadelesi 
 
Kanatlılar kümesten çıkartılır çıkartıl-
maz kırmızı tavuk biti, altlık böcekleri, 
altın renkli örümcek böceği ve diğer ta-
ban böcekleri için altlık henüz soğuma-
dan iç, dış duvarlar, altlık ve ekipmanla-
ra ve kümes çevresine sprey ya da fu-
migasyon yönetimi ile etkili insektisit 
uygulaması yapılmalıdır. 
 

Dezenfeksiyonun Sürdürülmesi 
 
Ayak havuzları:  Kümes girişlerinde 
ayak dezenfeksiyon havuzlarında sü-
rekli dezenfektan bulundurulur ve bu 
dezenfektan kısa sürelerde değiştirilir. 
Ayak havuzunda dezenfektanın etkili 
olması için 20 saniye kalınması gerekli-
dir. 
 
Araç dezenfeksiyon sistemleri:  İşlet-
menin giriş kapısında girişi zorunlu 
araçların tekerleklerini dezenfekte ede-
cek bir sistem bulunması ve özellikle 
girişte teker dezenfeksiyonu yapmak 
bulaşmanın engellenmesi açısından 
önem taşır. Bu bir sırt pompası ile yapı-
labileceği gibi otomatik basınçlı bir si-
tem ile de yapılabilir. 
 
El hijyeni:  İşletmede işe başlamadan 
alkol bazlı dezenfektan ile giriş bölü-
münde eller dezenfekte edilmelidir. 
 
Ziyaretçiler:  Kümese ziyaretçi kabul 
etmemek temel ilkedir. Fakat girişi zo-
runlu ziyaretçiler için işletme girişinde 
varsa duş alındıktan sonra kabul etmek 
gerekir, bu olamıyorsa tek kullanımlık 
tulum ve çizme giydirdikten sonra kabul 
etmek hastalık bulaşmalarını engelle-
yecektir. 
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KROM 
 
Krom üzerinde 15 yıldan uzun bir süre önce çalışılmaya başlanan ilk eser mi-
neraldir. Krom, glikoz metabolizmasında rol oynayan bir eser mineraldir ve 
krom olmadan insülin, gıda alımından sonra glikozu kandan düzgün şekilde çı-
karamaz. Kromla yürütülen araştırmaların çoğu ilk kez insanlarla yapılmış-
tır. Domuz ve kümes hayvanlarında krom ile yapılan araştırmalar, organik kro-
mun (inorganik kromun değil) domuzlarda karkas özelliklerini ve kalitesini iyi-
leştirdiğini, canlı doğan domuz sayısını ve tavuklarda yumurta üretimini artırdı-
ğını göstermiştir. Yapılan araştırmalar, kromun dünya çapında domuz diyetle-
rinde kullanılmasına ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin domuz diyetlerinde kulla-
nılmak üzere üç organik krom kaynağına izin vermesini sağlamıştır. 




