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Merhaba; 

 

Altıncı sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını 

yaşıyoruz. 

 

Covid-19 pandemisi baskısını artırmaya devam ediyor. 

Delta varyantı ve yeni varyantların varlığı Kanatlı Sektörü 

üyeleri olarak bizleri şaşırtmasa da kış aylarına artan vaka-

larla girileceği tahmin ediliyor. 

 

Cem Konuk, dünyada yeni vakalarla kendini göstermeye 

devam eden Avian Influenza Hastalığını inceliyor. Yeni 

vakalarla Avrupa ve Uzakdoğu’da gündemde olan Av-

ian Influenza enfeksiyonu ile ilgili yazıyı okuyabilirsiniz. 

 

Damızlık yetiştirme, broyler işletmelerin temeli olduğu gibi 

ticari yumurtacı civciv temini için de kritik öneme sahip 

üretim modelidir. Uğraş Kaynarca, Damızlık Besleme ve 

Yönetiminin Sürü Performansına Etkisi ‘ni inceliyor. “Üreme 

Uniformitesi”nden “Döllü Yumurta Kalitesi”ne kadar tüm 

süreçlerin en ince ayrıntılarına kadar değerlendirildiği ya-

zıyı okuyabilirsiniz. 

 

Ticari olarak değerli bir emtia olan ve yaklaşık 120 milyon-

luk canlı varlığı ile üretimi yapılan şehirlerimizin ekonomisi-

ne katkı sağlayan Yumurta Üretimi’nde son ürün olan yu-

murtayla ilgili olarak Yumurta Kabuğu: Yapısı, Oluşumu ve 

Kalitesini Etkileyen Faktörler başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz. 

 

Endüstri 4.0 ve 5G teknolojilerini konuştuğumuz bu günlere 
Hayvanların İnternetinin Hayvancılık Endüstrisindeki Fay-

daları başlıklı inceleme yazımızı değerlendirmenize sunu-

yoruz. 

 

Bu heyecanımızı tutkuyla paylaşan ve bu süreçte katkıda 

bulunan sizlere ve ekibimize teşekkür etmek istiyoruz. 

 

Yeni Eğitim ve Öğretim Yılının başladığı Eylül ayında tüm 

öğrencilerimize başarılar diliyoruz. 

 

Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, bu 

süreçte katkıda bulunan,  sizlere ve ekibimize teşekkür 

etmek istiyoruz. Artan ilginiz karşısında daha iyi bir içerik 

hazırlamanın heyecanını yaşıyoruz. 

 

Keyifli okumalar dileriz.  

 

Sağlıkla kalın. 

 

Uğraş Kaynarca 
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KANATLILARDA  
AVİAN INFLUENZA 

                       Avian Influenza, 
kanatlı hayvanların  solunum, 
sindirim ve sinir sistemlerini 
etkliyen yüksek ölümlerle seyre-
den bir salgın hastalığıdır.  

Etken orthomiyxoviridae ailesine 
ait  zarflı bir RNA virüsüdür. Olgun 
virüs partikülleri elektron mikrosko-
bunda yuvarlak, pleomorfik veya fi-
lamenöz yapıda gözlenebilir. Bu tür-
deki virüsler tavuk eritrositlerini he-
maglutine yapma özelliğine sahiptir. 
Böylelikle etken tanısında HI testle-
rinden yararlanılabilir. 
 
Bu virüsün doğal konakçıları ördek-
ler, kazlar, yabani su kuşlarıdır. Göç-
men kuşların sürekli olarak göç yap-
ması ile hastalık ticari olarak yetişti-
rilen işletmelerdeki kanatlılara temas 
yolu ile yayılırlar. Hindiler bu hastalı-
ğa en duyarları türlerdir.  
 
İnfluenza virüsünün düşük patojenik 
suşları ile enfekte olmuş yabani kuş-
larda klinik olarak hiçbir belirti gös-
termemesine rağmen kümes hay-
vanlarında orta ve yüksek şiddetli 
solunum sistemi belirtileri; öksürük, 
tıskırık, hırıltı şeklinde gösterebilir. 
Yumurta veriminde azalma, ishal ve 
iştahsızlık görülebilir.  
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Yüksek patojen suşlarda ise ördeklerde veya yabani 
kuşlarda hiç belirti göstermez veya çok hafif belirtiler 
gösterebilir. Çiftlik hayvanlarına bulaşma söz konusu 
olduğunda ise %100’e varan mortalite ve morbidite ile 
seyreder. Genelikle yüksek derece ağırlık kaybı, yem 
tüketiminde düşüş, yumurta veriminin birden azalma-
sı, ibik ve sakallarda siyanoz, ödem, bacaklarda 
ödem, kırmızı lekeli renk oluşumları, sinirsel belirtiler 
şeklinde semptomlar görülür.  

Postmortem bulgularında 
tracheada mukus, airsaccu-
lit, şişmiş kafalar, egg perito-
niti, sinüzitis, sulu akciğerler 
ve fibrinli enterit görülebilir.  
Bifurkasyon bölgesinde tı-
kaç görülebilir. Perikardit, 
cilt nekrozu, bacaklar üzerin-
de kanamalar, dalak böbrek 
ve akciğer üzerinde nekrotik 
odaklar görülebilir. Hemoraji 
ve pancreas’ta beyazlaşma 
görülebilir. Proventriculusde 
kanama odakları görülebilir.  
 
AGP ve ELISA testleri, se-
rumda antikor varlığını belir-
lemek için kullanılabilir. HA 
ve N’ye karşı spesifik serum-
lar kullanılarak alt tiplendiri-
lebilir veya alt tip spesifik 
problar kullanılarak yeni ger-
çek zamanlı PCR testleri ile 2 
saat içinde tanı koyulabilir. 
Avian influenza ihbarı mec-
buri hastalıklar arasında yer 
almaktadır. Korunma için ka-
rantina tedbirlerini en iyi şe-
kilde uygulamak ve biyogü-
venlik kurallarına uymak ge-
reklidir. Ülkemizde bilinen 
aşısı yoktur. Tedavi olarak 
sekunder enfeksiyon oluşu-
muna karşın antibiyotik uy-
gulamaları yapılabilir. Geçti-
ğimiz aylarda avian influenza 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerin-
de görülmüştür ve komşu 
ülkelerde de görüldüğü bildi-
rilmiştir. Komşu ülkelerde bu 
hastalığın görülmesi ülkemiz 
için büyük tehdit oluştur-
maktadır. Bu yüzden biyogü-
venlik tedbirlerine daha çok 
dikkat edilmelidir. 
 
Kaynaklar 
Armin R W Elbers , Guus Koch, Annemarie Bouma., 
Performance of Clinical Signs in Poultry for the De-
tection of Outbreaks During the Avian Influenza A 
(H7N7) Epidemic in The Netherlands in 2003., Avian 
Pathol,2005 Jun;34(3):181-7. doi: 
10.1080/03079450500096497. 
Anna R Spickler ,Darrell W Trampel, James A Roth., 
The Onset of Virus Shedding and Clinical Signs in 
Chickens Infected With High-Pathogenicity and Low-
Pathogenicity Avian Influenza Viruses., Avian Pat-
hol,2008 Dec;37(6):555-77. doi: 
10.1080/03079450802499118. 
Terra R Kelly, Michelle G Hawkins, Christian E Sand-
rock, Walter M Boyce., A Review of Highly Pathoge-
nic Avian Influenza in Birds, With an Emphasis on 
Asian H5N1 and Recommendations for Prevention 
and Control., J Avian Med Surg,2008 Mar; 22(1):1-16. 
doi: 10.1647/2006-036R.1. 
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Cem Konuk; “Göçmen kuşların 
sürekli olarak göç yapması ile 
hastalık ticari olarak yetiştirilen 
işletmelerdeki kanatlılara temas 
yolu ile yayılırlar.”  
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Hong Kong hükümeti tarafından yayınla-
nan rapora göre , ilk vakanın, semptomla-
rın başlamasından önce canlı evcil kü-
mes hayvanları ile temas etmiş olan Sic-
huan Eyaletindeki Xuanhan’da yaşayan 
51 yaşındaki bir kadın olduğu belirtiliyor-
du. Bu vakada 25 Haziran’da semptomlar 
gelişti ve hasta 2 Temmuz’da tedavi için 
sağlık merkezi tarafından kabul edildi. 
Hasta 4 Temmuz’da vefat etti. 
 
İkinci vakanın, Sichuan Eyaleti, Kaiji-
ang’da yaşayan ve daha önce canlı evcil 
kümes hayvanları ile teması olan 57 ya-
şındaki bir adam olduğu belirtildi. 22 Ha-
ziran’da semptomlar gelişti ve hasta 5 
Temmuz’da tedaviye alındı. Hastanın du-
rumu hâlen kritik. 
 
Üçüncü vakanın ise, Chongqing Beledi-
yesindeki Tongnan’da yaşayan ve başla-
madan önce canlı evcil kümes hayvanları 
ile teması olan 66 yaşındaki bir erkek ol-
duğu aktarıldı. 23 Haziran’da semptomlar 
gelişti ve hasta 30 Haziran’da tedaviye 
alındı. Hastanın durumu hâlen kritik. 
 
2014 yılından bugüne, Anakara sağlık 
yetkilileri tarafından 35 insan kuş gribi A
(H5N6) vakası rapor edilmiştir. 
 
CHP sözcüsü, “H5N6 da dahil olmak üze-
re tüm yeni influenza A enfeksiyonları 
Hong Kong’da bildirimi zorunlu bulaşıcı 
hastalıklardır” dedi. 
 
Yerel gözetim, önleme ve kontrol önlem-
leri yürürlükteyken, CHP yetkilileri teyak-
kuzda kalacaklarını ve son gelişmeleri 
izlemek için Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili 
sağlık yetkilileriyle yakın işbirliği içinde 
çalışacaklarını açıkladı. 

Hükümet, halkı katı kişisel, el, gıda ve 
çevre hijyeni sağlamaya ve kümes hay-
vanları ile uğraşırken aşağıdaki tavsiyele-
ri dikkate almaya çağırıyor: 
 
Kümes hayvanları, kuşlar, hayvanlar veya 
bunların dışkılarına dokunmaktan kaçınıl-
malıdır, 
Canlı tavuk alırken onlara ve dışkılarına 
dokunulmamalıdır. Alt kısımlarına üflen-
memelidir. Dışkı ile kirlenen yumurtalar 
deterjanla yıkanmalı ve yumurtalar he-
men pişirilip ve tüketilmelidir. Tavuklara 
ve yumurtalara dokunduktan sonra eller 
daima sabun ve suyla iyice yıkanmalıdır; 
Yumurtaların beyazı ve sarısı sertleşene 
kadar iyice pişirilmelidir. Çiğ yumurta tü-
ketilmemelidir. Pişmiş yiyecekler çiğ yu-
murtalı soslara batırılmamalıdır. Tavuk eti 
iyice pişirilmelidir. Pişmiş kümes hayva-
nından pembemsi sıvı akıyorsa veya ke-
miğinin orta kısmı hâlâ kırmızıysa, kümes 
hayvanının tamamen pişmesi sağlanmalı-
dır, 
Özellikle ağza, buruna veya gözlere do-
kunmadan önce, yiyeceklere dokunma-
dan veya yemek yemeden önce ve tuvale-
te gittikten sonra, yürüyen merdiven tı-
rabzanları, asansör kontrol panelleri veya 
kapı kolları gibi halka açık tesisatlara ve-
ya ekipmanlara dokunduktan sonra veya 
ellerin kirlendiği durumlarda eller sık sık 
yıkanmalıdır. Öksürdükten veya hapşır-
dıktan sonra solunum salgıları görülür, 
ateş veya solunum semptomları gelişirse, 
hastaneye veya kliniğe giderken veya 
ateş veya solunum semptomları olan 
hastalarla ilgilenirken maske takılmalıdır. 
 
Kaynak: The Poultry Site  

HONG KONG HÜKÜMETİ ÜÇ İNSAN KUŞ GRİBİ 
AI(H5N6) VAKASI BİLDİRDİ 
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Hong Kong Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hong Kong Sağlığı Koruma 
Merkezi (CHP) yakın zamanda Anakara’da üç insan kuş gribi A
(H5N6) vakası bildirdi ve halkı hem yerel hem de seyahat sırasın-
da sıkı bir biçimde kişisel, gıda ve çevre hijyenini sürdürmeye ça-
ğırdı.  



CANLI AŞILAMA BAŞARISINA  
KLOR VARLIĞININ ETKİSİ 
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Canlı aşıların bağışıklık oluşturması için, kanatlı hayvanlara ulaşana kadar canlılığı-
nın korunabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de su şartlandırıcı kullanılmalı, dezen-
feksiyon sistemleri devre dışı bırakılmalı ve temizlik kimyasallarının ekipmanla te-
mas etmesi önlenmelidir.  
 
Canlı aşıları içme suyu yoluyla veya sprey olarak uygularken, aşı titresini büyük öl-
çüde azaltacak faktörler, aşılama başarısını olumsuz etkilemektedir. Klor, Hidrojen 
Peroksit veya suyun pH değerinin 6.8’in altında olması ve ağır minerallerin varlığı 
aşılama sonrası titre oluşumunu olumsuz etkilemekte ve etkisiz aşılamaya neden 
olabilmektedir.  
 
Klor, içme suyunu dezenfekte etmenin en etkili ve uygun fiyatlı seçeneğidir. Bu ne-
denle de kanatlı işletmelerinde su dezenfeksiyonu için klor en çok kullanılan ürün-
dür.  

             Canlı aşıların etkin bir şekilde uygulanması, uygun 
taşıma ve saklama, kullanım ve uygulama sırasındaki doğru 
adımlara bağlıdır.   



Elektron mikroskobu ile yapılan ince-
lemelerde, saha suşları ile aşı suşları-
nın inanılmaz derecede birbirlerine 
benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Bu 
nedenle klor, aşı suşu ile saha suşları 
arasında ayrım yapamayacağından 
her ikisini de etkin bir şekilde yok 
edecektir. İngiltere Liverpool Üniversi-
tesi’nde 1970 ‘li yıllarda Dr. Jordan 
tarafından yapılan çalışmada, Enfek-
siyöz Bronşitis (IB) Aşı virüsünün 
0,02 ppm klora 5 saat süreyle maruz 
bırakılmıştır. İlk üç saat içinde yapılan 
gözlemlerde, klora maruz bırakılan 
aşı ilk bir saat içinde 100 kat zayıfla-
mış ve üç saat sonra tamamen inakti-
ve olmuştur. 
 
Kümeslerde içme suyu dezen-
feksşyonu için yaygın olarak kullanı-
lan klor, aşılama başarısını olumsuz 
olarak etkilemektedir. Aşılama başarı-
sı için aşılama suyunda klor varlığının 
en aza indirilmesi önem taşımaktadır. 

Klor nedir? 
 
Klor, sodyum klorürün elektrolizi 
yöntemi kullanılarak Klor-alkali işle-
mi ile elde edilir. 
 

Klor canlı aşıları nasıl etki-
ler? 
 
Canı aşılar, saha virüs veya bakte-
riyel enfeksiyonlarının zayıflatılmış 
versiyonlarıdır. Dolayısıyla aşı için-
deki suşlar “canlı”dır. Canlı viral ve 
bakteriyel yapı klora maruz bırakıl-
dığında, anlamlı bir etkisi olmaz. 
En kötü ihtimalle zayıflar, ve sürü 
içinde kuştan kuşa düzensiz bir ge-
çişe neden olur. 
 
Canlı aşılar klordan uygun şekilde 
korunmazsa, aşı türüne bağlı ola-
rak bakteri veya virüsü oluşturan 
protein yapısı hızla bozulur ve aşı-
ları etkisiz hale getirir. 
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DAMIZLIK BESLEME VE YÖNETİMİNİN SÜRÜ 
PERFORMANSINA ETKİSİ 

                   Damızlıkların yönetimi ve beslenmesi, maksimum sayıda civciv 
elde etmek ve üretimde civcivlerin performansı için önemlidir.   
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Üreme uniformitesi 
Dişi kondisyonlarının skorlanması – Işık uyarımı sırasında kas gelişimi ve yağ rezervleri 
Sağlık programlarının önemi 
Döllü yumurta kalitesi 
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Yumurta Uniformitesi 
 
Broyler işletmelerinde, çok genç olmayan damızlık sürülerden elde edilen uniform civcivler ter-
cih edilir. Çok genç damızlık sürülerden elde edilen çıkımlarda çok küçük civcivler ve daha az 
hareket kabiliyetine sahip civcivler elde edileceğinden sürü performansı olumsuz etkilenmekte-
dir. 
 
Uniform yumurtaların elde edilebilmesi özellikle yetiştirme sırasında yumurtaların uniform ol-
masına ve damızlıkların yönetimine bağlı olacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavukların uniformite esas olarak ilk 8 hafta boyunca elde edilir. 16 haftadan itibaren, kas geli-
şimi (etlenme) ve yağlanmadaki uniformite, iyi bir cinsel uniformite elde etmede daha önemli 
hale gelir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortalama uniformite, % 88,2 ‘dir. (+/- %10) 
Bu, civcivlerin kuluçkada % 80 ve üzeri üniformite göstermesi gerektiği anlamına gelir ki bu ol-
dukça iyi bir durumdur. 
25 haftada, 50 g’dan daha ağır olan yumurtalar, % 80 ve üzeri üniformiteye ulaşır ve yaklaşık 
% 89 ‘da sabitlenir. 

Tablo 1 kas gelişiminde beklenen hızlı değişiklikleri 
göstermektedir (12 haftada 2. derece kas gelişimi 
ile %70; 18. haftada 3. derece kas gelişimi ile dişi-
lerin %79’u ve 21. haftada derece 3 veya 4 ile sü-
rünün %97’si). 

Grafik 1, Cobb 500 FF (hızlı tüy) tavuklar için ho-
mojenlik ve yumurta ağırlığı arasındaki korelasyo-
nu göstermektedir.  



Işık Uyarımı 
 
Normalde tüketilen toplam yem miktarı ile dişi-
lerin 21 haftalık yaştaki yetiştirme sonu vücut 
durumu arasında pozitif bir korelasyon var-
dır. Bu durum ilk 6-8 çıkım esnasında canlı civ-
civ çıkım oranını doğrudan etkiler. 
 
Yeterince beslenemeyen veya zayıf rasyonlar-
la beslenen damızlıklarda daha yüksek oranda 
erken ölüm görülebilir. 
 
Doğru oranda vücut yağlanması için ilk aydın-
latma uyarısı kritik önem taşımaktadır. 
 
Civciv yemi dönüşümü ve büyümesi, daha iyi 
kas gelişimi ve doğru oranda vücut yağlanması 
gösteren anaçlar seçilerek şu noktalar daha da 
iyileştirilebilir; 
 
Dişilerde ideal cinsel olgunluk zamanlaması 
Yüksek pik ve üretimde sürekliliği 
Erken yaşlardan itibaren yüksek kuluçka çıkım 
oranı, yüksek civciv kalitesi ve canlılığı 
Üretim başlangıcında ölüm oranının azaltılma-
sı 
 
Sadece karın yağını ölçerek doğru miktarda 
toplam vücut yağı olduğunu varsaymak kolay 
değildir. 12 haftalık yaş sonrası dişiler, kas ge-
lişimi seviyesi ve pelvik yağ birikim derecesi ile 
ifade edilen yaşa uygun kondisyon kazanmalı-
dır. 
 
Yem tüketimi ve unformite ile birlikte hafta-
lık tartım verilerinin yanı sıra kanatlıların 
kendileri ve kümesler üzerindeki gözlemle-
rin analiz edilmesi önemlidir. 
 
Yetiştirme sırasında daha düşük yem alımı, 
üretkenlikte olumsuz sonuçlar doğurabi-
lir. Örneğin, dişileri uyarırken beslemeyi aşırı 
kısıtlamak, yanlış vücut kondisyonuna neden 
olur ve bu feci bir hatadır.  

Dişilerin durumunu değerlendirilmelidir 
(etlenme) 
 
16, 19 ve 21 haftalık: dişilerin kondisyonu 
(etlenme) değerlendirilmelidir. 
19 ve 21 hafta: Pelvik yağ depoları değer-
lendirilmelidir. 
25, 30 ve 40 hafta: Yem tüketimindeki 
azalmayı daha doğru bir şekilde hesapla-
mak için depolanan karın yağı seviyesi 
değerlendirilmelidir. 
Bahsi geçen yaşlardaki > 50hfta yaşın 
üzerindeki dişilerin, karın bölgesindeki 
yağları değerlendirilmeli, tartılmalı ve > 2 
cm çapından daha büyük follikül sayımı 
yönünden muayene edilmelidir. 
 
Yağ depolamak son derece önemlidir. 
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Damızlıkların üretime başlayacakları yaş doğru belirlenmelidir (23-24 veya 25 haftalık yaşlar). 
Işık uyarımı sırasında dişilerin % 95 ‘inden fazlasının kas gelişimini garanti eden bir beslenme 
programı geliştirilmelidir. Tablo 1 ‘de yer alan değerlere uygun olarak dişilerin 3. ve 4. derece-
de olmaları ve % 90 ‘ından fazlasının yeterli pelvik yağa sahip olması gerekir.  

Dişiler, enerji gereksinimlerini karşılamak için yağ depolarından enerji rezervlerini harekete ge-
çirir.   

Grafik 2, enerji rezervi olarak yeterli kabul edilen, 
ortalama % 2 karın yağına sahip 36 dişiye ait 25 
haftalık verileri göstermektedir. Yağ yüzdesi daha 
yüksek olan tavukların daha fazla follikül sayısına 
sahip olma eğilimi vardır.  

Grafik 3, dişi ve erkeklerde canlı ağır-
lık eğrisi, yumurta ağırlıkları ve verilen 
yem miktarları ile sürünün 60 haftalık 
yaşa kadar performansını göstermek-
tedir.  

Dişiler, 40 haftalık yaşta olana 
kadar vücut yağlarını kaybede-
ceklerdir (Şekil 4) ve yem alımı 
sürdürülürse veya yemde azal-
ma yavaş gerçekleşirse, daha 
sonra tekrar yağ biriktirmeye 
başlarlar.  
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‘’Üretim döngüsüne yeterli yağ 

deposuyla başlamak çok önemli-
dir. Bununla birlikte aydınlatma 
programının başlangıcında fazla 
vücut ağırlığı ile yeterli miktarda 
depolamayı karıştırmadan baş-
lanmalıdır. 
 
Daha yüksek bir vücut ağırlığı daha yüksek 
miktarda yağ rezervi anlamına gelmemekte-
dir. Üretimin başlangıcında ve pik verimde 
enerji rezervleri düşükse, besleme miktarı 
daha yavaş azaltılmalıdır. Besinlerin yumur-
ta sarısı yoluyla aktarılması yoluyla damız-
lıkların iyi bir performans göstermesi ve çok 
iyi bir civciv kalitesi elde etmesi için yağ re-
zervleri gereklidir. 
 

 

Sağlık programı 
 
Kabuk kalitesinin bozulması civcivlerin kali-
tesini dolaylı olarak etkiler. Aşı programları, 
yumurtanın dış kalitesini etkileyen Newcast-
le hastalığı, enfeksiyöz bronşit veya kuş gribi 
gibi hastalıkları önlemelidir. Şu noktalar mut-
laka göz önünde bulundurulmalıdır: 
 
Program olabildiğince basitleştirilmelidir. 
Aşılar doğru şekilde verilmelidir. 
İyi bir bağışıklık tepkisi elde etmek için tüm 
sürünün aşıyı alabilmesi  iyi planlanmalıdır. 
Aşılar, beslenme programında strese neden 
olarak dişilerin gelişimi için gerekli besin 
maddelerinin yönünü değiştirir. 
Stresi azaltmak için inaktif aşılar programda 
yer almaldır. 
Bağışıklık sistemini değerlendirmek için mo-
nitorizasyon programı uygulanmalıdır (Elisa, 
HI ve gerekirse pCr) 
Aşı programları periyodik olarak gözden ge-
çirilmeli ve gerekli değişiklikler uygulanmalı-
dır. 
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Kabuk kalitesi 
 
Kabuğun bütünlüğünü etkileyen hastalıklara 
karşı koruyucu önlemler alınmalıdır. 
Kuluçka ve kabuk kalitesini etkileyen olum-
suz uygulamalardan kaçınılmalıdır. 
Kabuk kırıklarına karşı ince taneli kireç taşı 
kullanılabilir. 
> % 50 den daha iri kireçtaşı (2-3 mm) kulla-
nılabilir. 
Öğleden sonraları, özellikle kabuk kalitesin-
de önemli bir bozulma meydana gelmeden 
10 hafta öncesinden itibaren altlığa kaba kal-
siyum parçacıkları ilave edilebilir. 
Döllü yumurtaların yönetimi, optimal yapı ve 
temizlikte bir kabuk elde etmek için planla-
malar ana hedef doğrultusunda yapılmalıdır. 
 

Kabuk kirliliği 
 
Bakteriyel kontaminasyonu önlemek için ve-
rimli yumurtalar topladıktan hemen sonra de-
zenfekte edilmelidir. 
Kuluçka çıkım oranı % 10 veya daha fazla 

düşmeye başladığında yüksek bakteri yükü-
nü azaltmak için taban yumurtalarını < %1 
‘in altına düşürmeye yönelik bir program uy-
gulanmalıdır. 
Dişilerin follukları daha fazla kullanmasını 
teşvik etmek için ekipman doğru dağıtılmalı, 
doğru kondisyonlama ve pelvik yağ yüzdesi 
elde edilmelidir. 
Follukların temiz tutulması için altlık kalitesi 
korunmalıdır. 
Civcivlerin mükemmel canlılığa sahip olma-
ları ve yaşamlarının ilk haftasında iyi vücut 
ağırlığına ulaşmaları için; 
Mükemmel kalitede olmaları esastır.  
Işık uyarımı sırasında doğru koşullandırma 
ve yeterli yağ rezervine sahip uniform damız-
lıklar yetiştirilmelidir.  
Sağlanan optimal yetiştirme programı döllü 
yumurtaya aktarılacak ve nihayetinde kuluç-
kada çıkan civcivlerin canlılığına ve üretken-
liğine katkıda bulunacak olan besinlerin en 
iyi bir şekilde aktarıldığının işareti olacaktır. 
 
Kaynak: Avicultura 
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Yumurtlama ve özellikle yumurta kabuğu-
nun oluşum süreci, tavuk organizması için 
bedeli ağır süreçlerdir. Bu nedenle yoğun 
yumurtlama döneminde tavukların yaşı ile 
birlikte yumurta üretiminin ve yumurta kabu-
ğunun kalitesinin bozulmasına neden olur. 
 
Yumurta üretiminin ve özellikle yumurta ka-
buğu kalitesinin uzatılmış üretim döngüleri 
yoluyla (tavuklar 100 haftalık olana kadar) 
korunması, yumurtlama döneminde genetik 
destekli seleksiyon programları ve yeterli 
tavuk beslemesi yoluyla elde edilebilecek 
çok önemli bir endüstri sorunudur. 
 

Sürdürülebilir gıda üretimi, sürekli küresel 
nüfus artışı bağlamında toplumumuz için 
en önemli zorluklardan biridir. Yumurta, 
proteinler, vitaminler ve yağ asitleri açısın-
dan zengin, diyetimizdeki en eksiksiz, 
önemli ve ucuz yiyeceklerden biridir.  

Kabukları zarar görmüş yumurtalar bakte-
rilerle (Salmonella) daha kolay kontamine 
olduğundan, yumurta kabuğunun kalitesiz 
olması yumurta gıda güvenliği açısından 
büyük bir risk oluşturmaktadır. 

Travel ve ark., 2011 

YUMURTA KABUĞU: YAPISI, OLUŞUMU VE 
KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Yumurta kabuğunun kalitesi tüketiciler için son derece önemli-
dir. Özellikle kabuğun kalitesi, yumurtanın gıda güvenliği açısından çok 
önemli bir faktördür, çünkü eğer hasar görürse veya kütikülü yoksa yumur-
talar bakteriler tarafından kontamine olmaya daha yatkındır.  
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Yumurta Kabuğu 

Yumurta kabuğu, yumurta içeriğini mekanik darbelere, 
dehidrasyona ve mikroorganizmaların bulaşmasına kar-
şı koruyan ince bir mineral tabakasıdır (yaklaşık 350 
mikron kalınlığında). Bu tabaka, embriyonun nefes al-
ması için gerekli olan gazların değişimini sağlayan çok 
sayıda gözenekle delinir. Ayrıca iskelet gelişimi için ge-
rekli olan kalsiyumu sağlar. 

Yumurta kabuğu organik zarlardan, mineral tabakadan 
ve kabuğun dış yüzeyini kaplayan kütikülden olu-
şur (Şekil 1). 

Şekil 1. Yumurta kabuğunun üst yapısı ve mikro yapı-
sı. Kütikül (A) ve kabuk kesiti (B) ile yumurta kabuğu-
nun dış yüzeyinin elektron mikroskobu görüntüleri .PL, 
ML ve SM: sırasıyla palisade tabakası, meme tabakası 
ve zarlar. Ölçek çubuğu 100 mikrona eşittir.  

Son olarak, yumurta kabuğunun dış yüzeyi, gözenekleri 
kaplayan, kabuğun geçirgenliğini kontrol eden ve ka-
buktan bakteri girişini engelleyen çok ince bir organik 
tabaka (birkaç mikron kalınlığında) olan kütikül ile kaplı-
dır (Muñoz et al. ., 2015). Kütikül, güçlü antimikrobiyal 
aktiviteye sahip proteinler (lizozim) ve lipitler içerir. 

Bu nedenle kütikül varsa, bakterilerin penetrasyo-
nuna karşı etkili bir bariyerdir ve yumurtanın gıda 
güvenliği için büyük önem taşır. Bu nedenle Avrupa 
yönetmelikleri yumurtaların yıkanmasına izin ver-
memektedir, çünkü bu uygulama bu koruyucu taba-
kaya zarar verebilir ve hatta tamamen ortadan kaldı-
rabilir. 
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Yumurta Kabuğu Oluşumu 
 
Yumurta tavuklarının yumurtlamak için özel fizyolojik 
adaptasyonları vardır (Nys ve Le Roy, 2018). Tavuklar 
yaklaşık 16 haftalıkken cinsel olgunluğa eriştiklerinde 
östrojen seviyeleri yükselir ve yumurta kanalı çok hızlı 
bir şekilde büyümeye başlar. İki hafta sonra ilk yumurta-
larını bırakırlar. Yumurta kabuğu oluşumu ve minerali-
zasyonu, büyük miktarda kalsiyum gerektiren bir süreç-
tir. Tavukların, toplam vücut kalsiyumlarının %10’una 
eşdeğer olan günde 2 g’dan fazla kalsiyumu mobilize 
etmesi gerekir. Genel olarak, kalsiyum kısmen diyetten 
ve kısmen de iskeletten gelir. 
 
Yeterli bir kalsiyum kaynağı elde etmek için, bağır-
sak ve rahim duvarları tarafından kalsiyum emilimi-
ni artıran D vitamini oluşumu uyarılır. 
 
Buna ek olarak, tavuklar uzun kemiklerinin ilik boşlukla-
rında (medüller kemik) metabolik olarak aktif olan ve 
kalsiyumu serbest bırakmak için daha kolay emilebilen 
yeni bir kemik türü geliştirirler. Medüller kemik, tavukla-
rın yemek yemediği ve bağırsak kalsiyum kaynağının 
tükendiği geceleri yumurta kabuğunun kireçlenmesi için 
bir kalsiyum deposu görevi görür. 
 
Medüller kemik oluşumu, ilk yumurtanın yumurtlan-
masından yaklaşık iki hafta önce başlar (Whitehead, 
2004). 
 
Günlük yumurtlama döngüsü sırasında, uterus doku-
sundan büyük miktarlarda kalsiyum ve karbonat iyonu 
taşıması gereken tavukların fizyolojisinde dikkate değer 
değişiklikler vardır (Nys ve Le Roy, 2018). Akşamları, 
yumurta kabuğu oluşumu başlamadan hemen önce, 
tavuklar kalsiyum için özel bir iştah geliştirir ve yumurta 
kabuğunun oluştuğu gece boyunca, bağırsak dokuları 
tarafından kalsiyum emilimini artıran D vitamini üretimi 
uyarılır. 
 
Ek olarak, medüller kemiğin emilmesi, diyetteki kalsi-
yum rezervleri tükendiğinde yumurta kabuğunun oluşu-
mu için sürekli kalsiyum transferine izin verir. Öte yan-
dan, yumurta kabuğu oluşumu sırasında, yumurtlayan 
tavuklar, karbonat iyonlarının oluştuğu yeterli solunum 
CO2 elde etmek için hiperventilasyon yaparlar. 
 
Kabuk kalsifikasyon süreci, yumurta oluşum süreci-
nin en uzun aşamasıdır (Nys ve diğerleri, 
1999). Yumurta kabuğu mineralizasyonu uterusta 
meydana gelir ve yaklaşık 18 saat sürer ve yumurt-
lamadan (dışlanma) yaklaşık 1 saat önce kütikülün 
birikmesiyle sona erer. 
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Yumurta Kabuğunun Kalitesi 
 
Kabuklu yumurta sayısı toplam yumurta üretiminin yaklaşık % 6-8 ‘ini oluşturmaktadır. Bu yu-
murtalar pazarlanamaz, bu da yumurta üreten sanayi için önemli ekonomik kayıplara neden 
olur (Hamilton ve diğerleri, 1979). 
 
Kötü yumurta kabuğu kalitesi de yumurta gıda güvenliği için önemli bir risk oluşturur, 
çünkü kabuğu hasarlı yumurtalar bakterilerle daha kolay kontamine olur. 
 
Kabuğun kalitesi, yaş, genetik ve beslenme gibi birçok faktörün yanı sıra çevresel faktörlere 
(kafes türleri, aydınlatma programları) bağlıdır (Dunn ve diğerleri, 2009; Nys, 2017). Özellikle 
yumurta kabuğunun kalitesi tavukların yaşıyla birlikte bozulmaktadır. 
 
Örneğin, yumurtlama döneminin sonunda (65-70 haftalık) tavuklarda hasarlı yumurta yüzdesi 
üretimin % 20-30 ‘una kadar çıkabilir. Bu, üretim döngüsünü 70 haftalık veya bir yıllık yumurt-
lama dönemiyle sınırlamanın ana nedenlerinden biridir (Travel ve diğerleri, 2011; Bain ve di-
ğerleri, 2016). 
 
Tavuğun yaşıyla birlikte yumurta kabuğu kalitesindeki (kırılmaya karşı direnç) kademeli düşüş, 
kısmen, üretim döngüsü boyunca biriken mineral miktarının neredeyse sabit kalmasından 
(yaklaşık 6 g), yumurta boyutunun biraz artmasından kaynaklanmaktadır. tavuk yaşı ile (60 ila 
67 g arası). 
 
Şu anda, tavuk seçimi ile yaşla birlikte kilo alımı azaltılmıştır. Yine de, kabuk ağırlığı yüzdesi 
ve yumurta kabuğu kalınlığı, tavuk yaşlandıkça azalma eğilimindedir. Aynı şekilde, yumurta 
kabuğunun yapısal özelliklerinde, tavukların yaşı ile birlikte dikkate değer değişiklikler (meme 
yoğunluğunda azalma ve mineral kısım ile zar arasında daha az birleşme; kalsit kristallerinin 
boyutunda artış; kütikül miktarında azalma) vardır. ) yumurta kabuğunun mekanik özelliklerini 
ve kalitesini ve bütünlüğünü azaltır (Rodriguez-Navarro ve diğerleri, 2002; Robert ve diğerleri, 
2013). 
 
Bu sorun, endüstrinin tavuklarda yumurtlama süresini 100 haftaya kadar uzatmayı, tek bir dön-
güde tavuk başına 500 yumurta üretmeyi amaçladığı için artık daha da kötüleşebilir. Bu ne-
denle, daha uzun üretim süreleri boyunca tavuk performansını ve yumurta kalitesini korumak 
için çözümler bulmaya büyük ilgi vardır. (Bain ve diğerleri, 2016; Nys, 2017). 
 
Hem yumurta üretiminin hem de kabuk kalitesinin büyük ölçüde genetik olarak belirlendiği bi-
linmektedir, bu da genetik destekli seleksiyon programları aracılığıyla bu parametreleri artır-
mayı mümkün kılmıştır (Dunn ve ark., 2009; Bain ve ark., 2016). Bununla birlikte, yoğun yu-
murtlama organizma için çok talepkardır, bu nedenle, genetik potansiyellerine ulaşmak için 
tavukların sağlık koşullarının en iyi şekilde korunmasına ihtiyaç vardır. 
 
Yumurtlama dönemi boyunca optimal kalsiyum ve eser element (Mn, Zn, Cu) seviyeleri ile ye-
terli tavuk besleme, tavuğun genel sağlığını korumak, medüller kemikte yeterli kalsiyum birik-
tirmek ve yumurta kanalını oluşturmak ve korumak için kilit bir unsurdur. iyi kabuk kalitesini 
korurken uzun süreli yumurtlama döngülerinde dokular korunmuş olur (Nys 2017). 
 
Yumurta kabuğunun kalitesi yumurtanın gıda güvenliği için çok önemli bir faktördür. Yumurta 
üretiminin ve özellikle yumurta kabuğu kalitesinin uzatılmış üretim döngüleri (100 haftaya ka-
dar) yoluyla korunması, tavukların genetik seçimi yoluyla elde edilebilecek çok önemli bir en-
düstri sorunudur. Bununla birlikte, yumurtlama döneminde tavukların doğru beslenmesi, tavu-
ğun genel sağlığının korunmasında ve dolayısıyla genetik potansiyeline ulaşmasında kilit bir 
unsurdur. 
 
Kaynak: Avicultura 
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HAYVANLARIN İNTERNETİNİN  
HAYVANCILIK ENDÜSTRİSİNDEKİ  
FAYDALARI 

Kanatlı endüstrisinde yeni teknolojilerin benimsenme oranı, ta-
rım sektöründeki en yüksek oranlardan biridir. En çığır açıcı 

teknolojilerden biri, insan müdahalesi olmaksızın birbirine bağlı 
cihazların ve yazılımların ağı olan Nesnelerin İnterneti’dir (IoT).  
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Kanatlı sektöründe, Hayvanların İnterneti 
(IoA), bu birbirine bağlı sistemlerin, hayvan 
çevre koşulları ve hayvan tepkileri ile ilgili 
verileri, karar vermede veya anında hareke-
te geçmek için ağa aktarmasıyla başlar. 
 
IoA, akıllı çiftçilik ve hassas hayvancılık tek-
nolojilerinin teknolojik hareketine aittir. 
 
Kanatlı hayvan endüstrisi, elektronik sensör-
lerin, cihazların, telekomünikasyonun, yazılı-
mın, internetin ve bulut tabanlı bağlantının 
hızla genişlemesinin bazı faydalarından ya-
rarlanmaktadır. Ancak, bu alanlardaki yeni 
gelişmeler bizi yepyeni bir düzeye taşıyabi-
lir.  
 
IoA, kanatlı endüstrisinin verimliliğini, biyo-
güvenliğini, gıda güvenliğini, refahını, sürdü-
rülebilirliğini ve şeffaflığını geliştirmeye yar-
dımcı olabilir. 
 
Mevcut ve potansiyel uygulamaların kısa bir 
incelemesini yapacağız. 

 
OTOMATİK VERİ TOPLAMA 
 
Otomatik veri toplama, iletişim ve analiz, 
anlaşılabilir bilgiler elde ederek çözümler 
ve iyileştirme fırsatları sunar. 
 
Vücut ve yumurta ağırlıklarının, yem ve su 
tüketiminin gerçek zamanlı toplanması, üre-
tim zinciri, lojistik ve işleme tesislerinde 
planlamaya yardımcı olabilir. 
 
Otomatik ve uzaktan kumanda kullanarak 
makine ve muhafaza ekipmanı ayarlarını 
değiştirme yeteneği, optimum çevre koşulla-
rını garanti etmek için anında müdahaleye 
izin verir. 
 
Katastrofik kayıpları önlemek ve potansiyel 
davranışsal veya sağlık sorunlarının başlan-
gıcını tespit etmek için riskleri ve tedavi ma-
liyetlerini azaltmak için otomatik alarm sis-
temleri ve anormallik algılama sistemleri IoA 
ile uygulanabilir. 
 
IoA teknolojileri kuluçkahanelerde, çiftlikler-
de ve işleme tesislerinde istilacı olmayan, 
kesintiye yol açmayan hayvan refahı değer-
lendirmelerini uygulayabilir. 
 

Ayrıca, diğer bakteriyel ve viral enfeksiyon-
lar veya parazit istilaları arasında Salmonel-
la, Campylobacter, E. coli’yi tespit etmeye 
yardımcı olabilir, gıda güvenliğini ve potan-
siyel zoonotik endişeler haline gelebilecek 
bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlar. 
 
Kuluçkahane, çiftlik ve nakliyedeki çevresel 
koşullar, zamanında ve daha hassas bir şe-
kilde izlenebilir ve değiştirilebilir. 
 
Sürülerin yem ve su alımı, davranışları, ses-
leri, hareketleri ve fizyolojik tepkileri elektro-
nik sensörler, cihazlar veya yapay görme ile 
ölçülebilir. 
 
Farklı üretim lokasyonlarında toplanan veri-
ler, manuel metodolojilerden daha kısa sü-
relerde analiz için merkezileştirilebilir. 
 

BLOK ZİNCİR 
 
Veri paylaşımı ile ilgili olarak, blok zinciri 
gibi teknolojiler, cihazlar ve veritabanları 
arasında verilerin güvenli bir şekilde ak-
tarılmasını sağlar. 
 
Blockchain, makineler arası işlemleri müm-
kün kılmak için IoT ve şimdi IoA ile birlikte 
kullanılan dağıtılmış veya merkezi olmayan 
bir defter teknolojisidir. 
 
Blok zinciri, eşler arası düğümler aracılığıyla 
bağlanan bir ağda “zincir” olarak bilinen çe-
şitli veri tabanlarında “bloklar” olarak bilinen 
işlem kayıtlarını veya bilgileri depolayan bir 
yapıdır. 
 
Depolama, birden fazla kaynak tarafından 
doğrulanan dijital bir defter olarak adlandırı-
lır. Bu sayede kalıcı, değiştirilemez bir kayıt 
oluşturur. 
 
Blockchain, günümüzde her seviyede müş-
terilerin ihtiyaç duyduğu üretim zincirinde 
şeffaflık sunmanın en iyi yolu olan işleme 
için hayvan yemi ve nihai ürünlere izlenebi-
lirlik sağlar. 
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Şu anda, sensörler, cihazlar ve yazılımlar satın almak ve kurmak için yapılan ilk ekonomik yatırım bir 
sınırlama olabilir. Ancak, yakında, yatırımın geri dönüşü, bu teknolojilerin kitlesel olarak uygulanmasını 
daha üretken bir sistem için bir ihtiyaç haline getirecek kadar çekici olabilir. 

IoA ‘nden elde edilen bilgiler, diğer cihazları kontrol eden veya insan karar vericilere üretimi artırma, ve-
rimliliği artırma, operasyonel riskleri azaltma, anında ve zamanında önlem alınmasına yardımcı olma ve 
zaman ve kaynakları optimize etme konusunda tavsiyelerde bulunan yazılımlara rehberlik edebilir. 

IoA, kaçınılmaz olarak, karmaşık karar verme süreçleri için Büyük Veri Analitiği ve karar destek sistem-
leriyle çalışmak için tüm koşulları bizlere sunuyor. 

Bu sistemler tarafından toplanan tüm verilerin kullanımı henüz zorluklar içermektedir. 

Bu verileri matematiksel modellerle entegre etmek, hedef çevre koşullarından veya performans para-
metrelerinden olası sapmaları algılamak için daha doğru uyarı veya anormallik algılama sistemleri oluş-
turabilir. 

Bu uyarı sistemleri, IoA’nın en büyük faydalarından biridir. 

Kanatlı teknik personelinde veri analitiği ve matematiksel model geliştirme konusundaki bilgi birikimi, 
IoA teknolojilerini uygulama ve bunlardan yararlanma konusundaki en büyük sınırlamadır. 

Gerekli beceriler arasında otomatik veri ambarı, veri entegrasyonu ve istenen bilgiyi elde etmek için is-
tatistiksel analiz bulunur. 

Veri yönetişimi ve güvenliği, IoA kullanırken ele alınması gereken başka bir husustur. 

IoA’ya yatırım yapanlar için verilerin gizliliği ve güvenliği önemlidir. 

IoA ayrıca, durağan veya veritabanlarında ve hareket halinde veya cihazlar arasındaki işlemler sırasın-
da saklanan verileri korumak, ayrıntılı erişim kontrolleri uygulamak ve kötü niyetli davranışları izlemek 
için katı güvenlik standartları kullanarak siber güvenlik kuralları uygular. 

ÜRETİM VE REFAH İÇİN FAYDALAR 

Üreticinin üretim döngüsü sırasında çevresel koşullar ve hayvan performansı konusundaki belirsizliği, 
IoA’ya bağlı cihazların gerçek zamanlı izleme ve otomatik yanıtları ile çözülebilir. 

Tüketicinin hayvan refahı veya gıda güvenliği ile ilgili endişeleri, yeni özel sensörler ile sürekli izleme ve 
kayıt kullanılarak ele alınabilir. 

Bu veriler, bu konularla ilgilenen tüm taraflara, kanatlı sürülerinin üretken verimliliğini, refahını ve 
sağlık koşullarını her an değerlendirmek için çok sayıda parametre sağlayabilir. 

Kanatlı sürülerini sürekli olarak denetleyecek yeterli eğitimli ve deneyimli insan eksikliği, dünya çapında 
yaygın ve giderek artan bir sorundur. Otomasyon birçok ülkede gerekli hale geliyor. 

Hayvan refahı düzenlemeleri ve tüketicinin hayvan refahı durumu hakkında daha fazla bilgi edinme talep-
leri artan bir ilgi görmektedir. 

Kümes hayvanları için mevcut refah değerlendirme protokollerini basitleştirmeye yönelik tüm girişimler, 
hala biyogüvenlik sorunları ve daha fazla üretim maliyeti getiriyor. Yeni elektronik ve telekomünikasyon 
teknolojileri bu sorunların çoğunu çözebilir. 
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ÇEVRE İZLEME VE KONTROL 
 
Çevre sorunlarının çoğu, kümes hayvanı 
işçileri orada olmadığında ortaya çıkar. 
Ardından, istenen kanatlı yönetim güven-
cesi düzeyine ulaşmak için otomasyon 
bir ihtiyaç haline gelir. 
 
İşletme içinde istenmeyen çevre koşulları 
bazen kaçınılmazdır, ancak bu koşullara 
maruz kalmayı en aza indirmek için hızlı de-
ğişiklikler yapılabilir. 
 
Bu daha hızlı müdahale yeteneği, IoA’nın 
ana faydalarından biri olabilir. 
 
Çoklu algılama izleme ve elektronik kontro-
lörler, insanlar olmadığında yapmaları gere-
ken işlemleri cihazlara gösterebilir. 
 
Birden fazla elektronik sensör, inkübatör ve-
ya işletme içi ortamı şartlandırmak ve değiş-
tirmek için sıcaklık, bağıl nem, ışık yoğunlu-
ğu, karbondioksit (CO2) veya monoksit, 
amonyak, havalandırma oranı ve hava hızı-
nı izleyebilir.  
 
Bu sensörler ve özelleştirilmiş yazılıma sa-
hip elektronik kontrolörler arasındaki ileti-
şim, kümes hayvancılığı tesislerinde birçok 
prosedürü otomatikleştirmiştir. 
 
Örneğin, yüksek CO2 seviyeleri, amonyak 
gazı, sıcaklık veya nem, havalandırma 
hızının veya fan süresinin artmasını tetik-
ler. 
 
CO2 ve amonyak gibi yüksek seviyelerde 
zararlı gazlara maruz kalma süresi büyü-
meyi, yem dönüşümünü, immünolojik 
tepkileri etkileyebilir ve hatta ölüm oranı-
nı artırabilir. 
 
Tavukların yaşamlarının ilk iki haftasında 
3.000 ppm’den fazla CO2’ye maruz kalmala-
rının artması, yem dönüşümünü (fCr) kötü-
leştirebilir ve piliçlerin kesim yaşına yakın 
ölüm oranlarını artırabilir. 
 
Kümeslerde en yüksek CO2 konsantrasyon-
ları genellikle gecenin en soğuk saatlerinde 
veya sabahın erken saatlerinde işçilerin bu-
lunmadığı saatlerde meydana gelir. Elektro-
nik sensörler olmadan, birden fazla hayvan 
tesisini günde 24 saat sürekli olarak gerçek 

zamanlı olarak izlemek, haftanın yedi günü 
mümkün olamaz. 
 
Diğer sensörler su akışını ve su pH’ını 
veya Oksidasyon-İndirgeme Potansiyeli-
ni algılayabilir.  
 
Elektronik su düzenleyiciler, su alımını sınır-
lamadan ve altlık ve hava nemini kontrol et-
meden su dökülmesini kontrol etmede bü-
yük fayda sağlayacaktır. 
 
Su kalitesi, hayvan sağlığı ve optimum sin-
dirilebilirlik için kritik öneme sahiptir. 
 
Asitleştiriciler gibi su katkı maddelerinin ka-
nıtlanmış faydaları vardır, ancak genel öne-
riler her koşulda optimum olmayabilir. 
 
Çoğu zaman asitleştiriciler veya diğer su 
katkı maddeleri aşırı kullanılır ve su sanitas-
yon sistemlerinin etkinliği konusunda belir-
sizlik vardır. 
 
Su kalitesi parametrelerinin değerlendirilme-
si laboratuvarlarda periyodik olarak yapıl-
makta olup, su kalitesi gün içerisinde bile 
değişkenlik gösterebilmektedir. 
 
Sensörler, bu değişkenliği izlememize, etki-
sini ve onu kontrol etmek için seçilen yön-
temleri değerlendirmemize yardımcı olabilir. 
 
Su kalitesi sensörleri ve IoA, her su kalitesi 
koşulunda kullanılacak uygun su katkı mad-
desi seviyelerinin belirlenmesine yardımcı 
olabilir. 
 
Otomatik tartma ekipmanı, diyet bileşimi, 
yem katkı maddeleri, yem kalitesi ve yem 
üretimindeki değişikliklerle ilişkilendirile-
bilecek anında yem alımı ve vücut ağırlık-
ları sağlar. 
 
Sensörler, inkübatör veya evin enerji verim-
liliğini iyileştirmek için fanların, sprinklerlerin, 
ısıtma ve soğutma sistemlerinin ne kadar 
süre çalıştığını algılayabilir. 
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Hava hızı sensörleri, tesis genelinde hava hızının homojenliğini kontrol edebilir. 
 
Mekanik olarak havalandırılan kümeslerdeki hava akışının türbülanslı doğası, iyileştirmeler yapmak için 
kümes başına geçerli ortalamalar elde etmek için sürekli ölçümler gerektirir. 
 
Çalışmalar, kümeslerdeki hava hızlarını yalnızca otomatik, çok yönlü hız sensörlerinin doğru bir şekilde 
ölçebildiğini göstermiştir. 
 
Işık sensörleri, tavukların, yetiştiricilerin ve yumurtacıların tüm yaşamları boyunca önemli fak-
törler olan farklı alanlardaki ışık yoğunluğunu, bir kümesteki belirli fotoperiyodu belirleyebilir. 
 
Kablosuz ivmeölçerler, çevresel stres, hastalık veya kuzey kümes hayvanları akarları gibi parazitlerin 
katmanlar halinde bulunduğu istilalardan etkilenen kuş aktivitesini izlemek için kullanılabilir. 
 
Makine kuluçka makineleri, kuluçka tesisleri ve çiftlikler için çoklu algılama sistemleri ve elekt-
ronik kontrolörler, yirmi yılı aşkın bir süredir dünya çapında pazarda yer almaktadır. 
 
Çevresel kontrolde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir, ancak üstesinden gelinmesi gereken sık sık meka-
nik, kalibrasyon ve bakım sorunları vardır. 
 
Düzeltici önlemleri zamanında almak için yerel personelin eğitimi gereklidir. 
 
IoA, mevcut ve yeni cihazları birden fazla protokol ve standart arasında bağlayabilir, veri akışla-
rını birleştirebilir ve alınan verileri alaka düzeyi ve bağlam için optimize edebilir. 
 
Sürekli izleme, düşük performans gösteren süreçleri düzeltmeye ve daha iyi ve yeni stratejiler oluştur-
mak için yeni fırsatlar geliştirmeye yardımcı olabilir. 
 
Örneğin, biyogüvenlik ve gıda güvenliği kuluçkahane, çiftlik ve işleme personeli veya ekipmanı için izle-
me cihazları kullanılarak geliştirilebilir, insanlar veya ekipman istenen sınırlara uymadığında riskleri 
azaltmak için hareketleri gerçek zamanlı olarak kaydedebilir. 
 
Tüm bu teknolojiler, daha iyi embriyo ve kuş büyümesi veya yumurta üretimi elde etmeye, yöne-
tim sorunlarını önlerken refahı ve sağlığı iyileştirmeye ve enerji verimliliğini artırmaya yardımcı 
olabilir. Tüm bu faydalar bir araya geldiğinde üretim maliyetlerini en aza indirebilir ve kanatlı sü-
rülerinin verimliliğini artırabilir. 
 

REFAH VE SAĞLIK DEĞERLENDİRMELERİNİN GELECEĞİ 
 
Diğer yandan, fizyolojik parametreleri ölçen elektronik sensörler, gelecekte refah değerlendir-
melerindeki farkı işaretleyebilir. 
 
Ses ölçümü stresi, bulaşıcı ve paraziter hastalıkları veya yem alımındaki değişiklikleri tespit edebilir. 
Optik akış gibi görüntüleme teknolojileri, yürüme problemlerini, tüy gagalamayı ve bulaşıcı hastalıkların 
ilk belirtilerini tespit edebilir. 
 
Kızılötesi teknolojiler, bir kuşun termoregülatör özelliklerini ve diyetler, çevresel veya sosyal stres nede-
niyle metabolizma değişikliklerini değerlendirebilir. 
 
Ses stresi, ve paraziter hastalıkları veya yem alımındaki görünüşte gözden geçirilebilir. 
Optik gibi yönlendirme teknolojileri, yürüme problemlerini tüy gagalamayı ve gözden geçirilir, ilkni göz-
den geçirebilir. 
 
Kızılötesi teknoloji, bir kuşun termoregülatör satın almak ve tercih edenler için tercih edebilir veya stres 
olabilir.  
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AKUSTİK SENSÖRLER 
 
Biyoakustik sensörler, kuşların yaydığı çok çeşitli sesleri toplamaya yardımcı oluyor. 
 
Kuşlar, sosyal etkileşimleri ve alarm sinyalleri için akustik iletişime güvenirler. 
 
Belirli yayılan seslendirmelerin sıklığı, stres göstergeleri ile ilişkilendirilebilir. Cornell Ornitoloji Laboratu-
varı’ndan Raven gibi yazılımlar bu seslerin analizini mümkün kıldı. 
 
Kuşların davranışları, refah durumlarını tespit etmenin anahtarıdır. 
 
Kuşların davranışlarının çoğunu seslendirdiği için şanslıyız; şimdi onları anlamamız gerekiyor. 
 
Dünya çapındaki ticari kuluçkahanelerde kuluçka penceresini en aza indirmek veya kuluçkayı 
senkronize etmek için ses analizine dayalı teknolojiler kullanılmaktadır. 
 
Bu teknik, embriyoların iç pipping aşamasına ulaştıklarında veya geçtiklerinde yaydıkları sesin algılan-
masına dayalı olarak geliştirilmiştir. 
 
Seslerin tepe frekansı tespit edildikten sonra, kuluçka makinesi, aynı embriyonik gelişim aşamasına 
sahip diğer tavukları yumurtadan çıkmaya teşvik etmek için kuluçka penceresini daraltmak için dam-
perleri kapatıp açarak sıcaklık profilini ve CO2 konsantrasyonlarını ayarlayabilir. 
 
Çiftliklerde, seslendirme sıklığı, piliçlerin veya tavukların yemlere erişemediği bölümleri tespit 
edebilir. 
 
Daha yüksek ciyaklama oranları ve toplam sesler, tüy gagalama sorunlarının başlangıç noktasını işaret 
edebilir. 
 
Tüy gagalama ile ilgili ses sinyalleri, genlikte ani bir artış ve ardından 1000 Hz ile 5000 kHz arasında 
sinyallerde ani bir düşüş ile karakterize edilmiştir. 
 
Ses analizleri ayrıca piliçler ve yumurta tavukları için termal ortamın yeterliliğini tespit etmeye 
yardımcı olabilir. 
 
Seslerin genliği, gürültü frekans spektrumu, sinyallerin enerjisi ve bant genişliği ile geliştirilen modeller, 
kuşlar için stres olaylarını tespit etmede %98 doğruluk oranına sahiptir. 
 
Piliçler, rastgele seçilmiş 600 seslendirmenin tepe frekansına sahiptir ve piliçler büyüdükçe seslendir-
melerin tepe frekansı azaldı. Broiler damızlık tavuklar, yuvalamadan yoksun bırakıldıklarında belirli 
seslendirmelere sahiptir. 
 
Hastalıkları tespit etmek ve teşhis etmek için ses sinyalleri de değerlendirilmiştir. 
 
Sadeghi liderliğindeki İranlı bir grup araştırmacı, yapay sinir ağlarıyla analiz edilen ses sinyallerinden 
Clostridium perfringens enfeksiyonu kaynaklı nekrotik enterit tespit etti. 
 
Teşhis doğruluk oranları, enfeksiyondan altı gün sonra % 66 ve enfeksiyondan sekiz gün sonra % 100 
olarak gerçekleşti. 
 
Enfeksiyöz bronşit virüsü ile enfekte olmuş tavukların ürettiği rallerin sıklığı, enfekte tavuklarda klinik 
belirtiler ortaya çıkmadan önce hastalığın tespit edilmesine yardımcı olabilmektedir. 
 
Bu gibi hastalıkların non-invaziv ve objektif yöntemlerle teşhis edilmesi büyük bir ilerleme olacaktır. 
 
 



HAREKET SENSÖRLERİ 
 
Hareket özgürlüğü, hayvan refahının önemli bir bileşenidir. Hareketin ölçülebilir düzeyde olup 
olmadığı, bir sürüdeki refah durumunun doğrudan göstergesidir. 
 
Yüksek stok yoğunluğu, kümes çevre koşulları, sağlık durumu, diğer faktörlerin yanı sıra hareketi etkile-
yebilir. 
 
Katmanlı kümeslerde, Tavuklar tünekten atladıklarında hareketleri, davranışları ve iniş kuvvetlerini tespit 
etmek için Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS), kablosuz radyo kimlik etiketleri ve tavuklara bağlı 3 eksenli iv-
meölçerler ve video kayıtlarının bir kombinasyonu değerlendirilmiştir. . 
 
Bu sistemler, tavukların hareketlerini omurga kırılma insidansı ile ilişkilendirebilmiştir. 
 
eYeNamic kameralı izleme ve yazılım sistemleri gibi sistemler ile broiler hareket paternleri kayıt altına 
alınabilir. Bu sistemler, sürekli ve objektif gözetim ile piliçlerde yürüme skorlarını değerlendirebilir. 
 
Ancak sadece hayvan hareketleri izlenemez. İnsanlar ayrıca hastalıkları ileten vektörler olabilir. 
Ardından, çeşitli tesislerdeki insan faaliyetlerinin izlenmesi, hastalık bulaşmasını kontrol etmeye 
ve biyogüvenliği geliştirmeye yardımcı olabilir.  
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GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ 
 
Broiler kümeslerinde sürü aktivite indeksi ve 
ciddi bacak problemlerini tespit etmek için 
video görüntüleri otomatik olarak analiz edi-
lebilir. Ayak dermatitini puanlamak, karkas 
incelemesini iyileştirmek veya işleme tesisle-
rinde miyopatileri otomatik olarak tespit et-
mek için görüntü analizi de uygulanabilir. 
 
Optik akış analizi, bir kümesteki yüzlerce kuşu 
içeren hareketli görüntülerin otomatik ve sürekli 
olarak değerlendirilmesini sağlar. 
 
Sistem, video görüntülerinin piksel cinsinden 
parlaklık değişim oranını algılar. 
 
Bu, yürüme skoru, pododermatit, diz yanığı ve 
etlik piliç sürülerindeki ölümler gibi belirli hareket 
parametreleriyle ilişkilendirilebilecek görüntülerin 
istatistiklerini üretir. 
 
Optik akış, mikroorganizmalarla enfeksiyo-
nun tespit edilmesine de yardımcı olabilir. 
Örneğin, optik akış paternleri, Campylobac-
ter ile enfekte tavukları yumurtadan çıktıktan 
7 ila 10 gün sonra tespit etmiştir.  
 
Campylobacter tipik olarak tavuklarda klinik be-
lirtilere neden olmaz, ancak sağlıklı sürülerden 
farklı sürü aktivite paternlerine neden olur. Bu 
tür bir teknoloji, enfekte olmuş sürülerin tespit 
edilmesine, enfeksiyon kaynağının belirlenmesi-
ne ve önleyici tedbirlerin uygulanmasına yardım-
cı olabilir. 

 
Piliçler için en iyi hava hızını ve optimum sıcak-
lıkları saptamak için kızılötesi termal görüntüle-
me kullanılmıştır. Kızılötesi görüntüler ayrıca 
tavuklardaki tüy örtüsünü değerlendirebilir veya 
diyetteki değişiklikleri ve herhangi bir stres düze-
yini fark edebilir. 
 
Temassız Raman spektroskopisi, yumurtadaki 
tavuk embriyolarının cinsiyetini değerlendirmek 
için kullanılan bir teknolojidir. Bu teknoloji, yu-
murtadan çıkmadan önce embriyoları çıkararak 
yumurtacı sürülerdeki erkekleri itlaf etme sorun-
larını azaltmaya yardımcı olabilir veya günlük 
tavuklarda manuel cinsiyetlendirme maliyetlerini 
azaltabilir. 
 
Son olarak, IoA, insanlar tarafından gerçekleşti-
rilen veri toplamayı da entegre edebilir. Kanatlı 
hayvan işçilerinin birçok gözlemi, veri analizinde 
sıklıkla dikkate alınmaz. 
 
Bunlar, analiz edilebilecek şekilde paylaşılması 
ve saklanması gereken değerli değerlendirme-
lerdir. Sensörler ve cihazlar tarafından otomatik 
olarak toplanan verilerin sonuçlarını daha iyi an-
lamak için gözlem kayıtlarının uygun biçimlen-
dirmesi eklenebilir. 
 
IoA’nın faydaları çoktur ve bu alandaki yatırımla-
rın garantili bir getirisi vardır. IoA ile ilişkili geli-
şen teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edin-
mek, daha fazla avantaj ve kâr elde etmek için 
gereklidir. 
 
Kaynak: Avicultura 
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Tuz Zehirlenmesi 
 
Tuz zehirlenmelerine karşı tavuk, 
hindi, ördek ve güvercinler duyarlı 
olup, gençlerde daha çok görülmek-
tedir. Genç kanatlılarda böbrekler 
tam olarak gelişimi tamamlamadığı 
için erişkinlere 
oranla tuz zehirlenmesine daha du-
yarlıdır. Tuz zehirlenmeleri akut ve-
ya kronik seyreder. Akut zehirlen-
me, kanatlıların yanlışlıkla fazla mik-
tarda tuz almaları sonucu şekillenir. 
Genellikle kronik tuz zehirlenmeleri 
daha çok görülen şeklidir. Bu tip ze-
hirlenmeler kuyu suyu kullanan işlet-
melerde görülmektedir. 
 
Kanatlı hayvanlarda kilo başına 4 gr 
tuz öldürücüdür. Tuz miktarının artı-
rılması tavuklarda gelişmeyi yavaş-
latır. %0,25 tuzlu su 4 hafta boyun-
ca yan etkisi olmaksızın hayvanlara 
verilebilir. %0,5 miktarı toksiktir. %
0,9 tuzlu suyu içen civcivlerde ölüm 
oranı %100’dür. 
 
Kanatlılarda Na+ zehirlenmesi iki 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Na+ 
yüksek dozda alındığında, hayvan-
larda şiddetli ishal, dehidrasyon, kilo 
kaybı ve ölüm, Na+ düşük düzeyde 
alındığı zaman ise karın boşluğunda 
su toplanmasına bağlı olarak 1-2 
gün süren geçici bir vücut ağırlığı 
artışı görülür. Tuz zehirlenmesinde 
hayvanlar iştahlarını kaybederler, 
susama artar ve solunum güçleşir, 
hastalar ayakta duramaz. 
 
Nekropside; asites, hidroperikardi-
yum, kalpte hipertrofi, akciğerlerde 
ödem ve enteritis tablosu görülür. 
Civcivlerde başlıca bozukluklar nef-
ritis, myokardial kanamalar, asites 
ve subkutan ödemlerdir. 
 
Kaynak: Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kitabı 




