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Merhaba; 

Onuncu sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşı-

yoruz. 

2022 yılına umutla girdik. Son iki yılda yaşadığımız Covid-19 pan-

demisinin sona ermesi, emtialarda yaşanan arz sorunu ve ticari 

zorluklar ve sosyal kısıtlamaların bitmesi ümidiyle yeni yıla başlı-

yoruz. 

Bu vesile ile Yeni Yılınızı Kutluyoruz. Ülkemizde hep birlikte sağlık, 

mutluluk, esenlik ve başarı dolu bir yıl geçirmeyi diliyoruz. 

2014 yılında ortaya çıkan İnfeksiyöz laryngotracheitis hastalığı, o 

yıllarda yüksek ölümlere neden olurken bugün yönetilebilir bir 

hastalık olarak değerlendiriliyor. Hakan İsmet Tünaydın, ILT En-

feksiyonlarının Ekonomik Önemi ve korunma yolları başlıklı yazıyı 

sizler için kaleme aldı. 

Damızlık üretiminde Horoz yetiştirme sürü verimi ve kuluçka çıkım 

başarısını doğrudan etkilemektedir. Damızlık yönetiminin önemli 

parçası olan yemleme konusunu detaylı inceleyen Ümit Sarıka-

ya, Broyler Damızlıklarda Broyler Yetiştirmede Spin Feeder Yem-

leme konusunu yazdı. 

Dünya Veteriner Hekimler Birliği (WVA) ve Brooke İlk Küresel Te-

mel Veteriner İlaç Listesi’ni oluşturarak ilaç kullanım protokolleri-

ne standart getirmeyi amaçlıyor. Kapsamlı çalışmayı bu sayımız-

da okuyabilirsiniz. 

Yem hammadde tedariki konusu gittikçe önemli bir sorun haline 

geliyor. Alternatifleri değerlendirirken yalnızca matriks değerleri-

ni yakalamanın üretimdeki sonuçlara yansıması hep merak ko-

nusu olmuştur. Hammadde içeriğindeki değişikliklerin entegras-

yonlara maliyetini okuyabilirsiniz. 

Geçmiş verileri değerlendirmek amacıyla yazı dizmizin yayım-

lanmış 1. Bölümü olan Artan Yem Maliyetleri ve 2021 yılına bakış 

başlıklı değerlendirmeyi beğenilerinize sunuyoruz.  

Covid-19 pandemisiyle gündeme gelen Coronavirus ailesi ve 

yeni varyasyonlar gündemdeki yerini korurken Kanatlı Hayvan-

lar ve Covid-19 başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. 

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. 

Mutlu Yıllar 

Keyifli okumalar dileriz.  

Sağlıkla kalın. 

Uğraş Kaynarca 
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WVA ve Brooke, ilk küresel temel hay-
vancılık ilaçları listesini oluşturuyor 
 
Dünya Veteriner Hekimler Birliği 
(WVA) ve Brooke , hayvancılık için ilk küre-
sel temel veteriner ilaçları listesini oluştur-
mak için işbirliği yapacak. Bu işbirliği ile sı-
ğır, domuz ve kümes hayvanları gibi gıda 
üretimi kaynağı olan  hayvansal üretimin ve 
atlar ve eşekler gibi iş amaçlı kullanılan hay-
vanların daha iyi, tam zamanında ve stan-
dartlaştırılmış tedaviye erişimini sağlayacak-
tır. Ayrıca, COVID-19 gibi zoonotik hastalık-
ların gelecekteki pandemilerini önlemeye 
yardımcı olacaktır. 
 
Liste, her ülkede her veteriner hekim için te-
davi uygunluğuna, terapötik etkiliğine ve ma-
liyet etkinliklerine göre seçilen temel ilaçları 
ve aşıları içerecektir. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO), yaklaşık iki milyar insanın temel ilaç-
lara erişimi olmadığını tahmin ediyor ve bu 
sorunun hayvan popülasyonları içinde daha 
da kötü olduğuna inanılıyor. WVA ve Broo-
ke'un amacı, veteriner hekimlerin bilgi ve 
becerilerle donatılması, tedavi amaçlı medi-
kal terapötiklerle çözüm sunacak bilgiye 
ulaşmasıdır. 
 
Dünya Sağlık Örgütü, temel beşeri ilaçların 
ilk listesini 1977'de oluşturdu. Bu liste, sek-
tördeki en son bilgileri ve gelişmeleri yansı-
tacak şekilde iki yılda bir güncellenmekte-
dir. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ile yakın-
dan iç içedir. Hayvansal ürünler, milyarlarca 
insanın beslenme ve geçim kaynaklarının 
önemli bir bölümünü oluşturur ve veteriner 
hekimler bu ürünlerin güvenliğini sağlamak-
tan sorumludur. Özellikle düşük ve orta gelir-
li ülkelerde, COVID-19, kuş gribi veya SARS 
gibi zoonotik hastalıkların pandemilerinde 
gösterildiği gibi, insanlar hayvanlara o kadar 

yakın bir yerde yaşıyor ve çalışıyor ki pato-
jenler türden türe kolayca seyahat edebili-
yor. Ortaya çıkan hastalıkların yüzde 75'inin 
ve bulaşıcı insan hastalıklarının yüzde 60'ın 
hayvan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Bu ne-
denle, Brooke Küresel Hayvan Sağlığı Da-
nışmanı Dr. Shereene Williams şunları söy-
ledi: “Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki ça-
lışmalarımızda, çoğu temel ilaçlara erişimi 
olmayan 4.000'den fazla veteriner hekim ve 
veterinerlik uzmanı ile çalışıyoruz. Yalnızca 
Etiyopya'da, uygulayıcıların yüzde 100'ünün 
hayvanlar için ağrı kesici ilaçlara erişemedi-
ğini ve yüzde 40'ının şırınga ve iğne gibi te-
mel gereçlerden yoksun olduğunu gör-
dük. Bu durum, veteriner hekimlerin hayvan-
ları acı ve hastalıklardan korumak ve kurtar-
mak için mesleki yeminlerini yerine getirme-
lerini imkansız kılıyor, insan sağlığını da ris-
ke atıyor.” 
 
Dünya Küçük Hayvan Veterinerleri Birliği'nin 
(WSAVA) köpekler ve kediler için temel ilaç-
lar listesinin başarısı üzerine inşa edilen pro-
je, hayvan sağlığının mevcut boşluklarını ve 
ihtiyaçlarını anlamak için hayvan sağlığı sis-
temlerinde çok çeşitli paydaşlara danışmayı 
içerecektir. 
 
WVA Başkanı Dr Patricia Turner şunları söy-
ledi: “Bu çok önemli ve gecikmiş bir pro-
je. Bu projenin sonunda, dünyanın dört bir 
yanındaki düzenleyici makamlar ve hükü-
metler, tüm veteriner hayvan sağlığı profes-
yonellerinin günlük sorumluluklarını yerine 
getirmek için kitlerinde hangi ilaçlara ve tera-
pötiklere sahip olması gerektiği konusunda 
rehberliğe sahip olacaklar. Sonuç olarak, 
hem hayvanlar hem de insanlar daha iyi 
sağlık ve esenliğe sahip olacak ve sonuçta 
topluluk refahını artıracak. " 
 
Kaynak: The Cattle Site 

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ (WVA) VE 
BROOKE, İLK KÜRESEL TEMEL VETERİNER İLAÇLARI 
LİSTESİ'Nİ OLUŞTURUYOR  



Hammadde İçeriğindeki Değişkenlikler, 

Broyler Entegrasyonları’na Yılda  

19 Milyon Dolar Kaybettirebilir 
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Broyler endüstrisinde şirketler, birbirine bağlı kompleks üretim sistemleri ağından oluşur. Bu 
şirketlere entegrasyon denmesinin nedeni budur. Kuluçkahaneler, broyler çiftlikleri, yem fabri-
kaları ve hatta yem bitkisi tarlaları ve lojistik şirketleri bu endüstriye ait olabilmektedir.  

Raporlar, etlik kümes hayvanı üretiminde 
yemin toplam üretim maliyetinin yaklaşık %
65’ini oluşturabileceğini göstermiştir. Bu ne-
denle, kârlı bir sistemi sürdürmek için en id-
eal yem formülasyonu gereklidir. Bununla 
birlikte, yem rasyonları besin içeriği olarak 
ideal değerlerden farklı olabilmektedir. Bu 
durum, üretim maliyetlerini artırabilir. Yem 
hammaddelerinin besin konsantrasyonun-
daki bu farklılıklar önceden tanımlanabil-
mektedir ve yem hammaddelerinin yüksek 
besin değişkenliğinden kaynaklanmaktadır. 
 
Analitik Kimyagerler Derneği 
(AOAC) düzenli besleme madde analizi için 
farklı metodolojiler yayınlamaktadır. Bu yön-
temler genel olarak yem fabrikalarında uy-
gulanmaktadır. Yine de, metotların çoğunun 
zaman alıcı olmasına rağmen daha doğru 
sonuçlar verdiği düşünülüyor. Besin bileşi-
minin anlık olarak tahmin edilmesine olanak 
tanıyan NIR kalibrasyonların kullanılması, 
yem fabrikalarında kullanılan en yaygın tek-
niktir. Bu sistemin hızına ve hassasiyetine 

rağmen, sonuçlar, analiz edilen numunenin 
değerleri kadar doğru olabilir. Ek olarak, 
analiz sonucundaki gecikmeler, büyük şir-
ketlerin yem fabrikası teknik uzmanlarında 
şüphe uyandırabilmektedir. 
 
Sonuçların şüphe uyandırdığı durumlarda 
yem fabrikası teknik uzmanları, rasyonlara 
güvenlik marjları eklemek için beslenme 
tablolarına (kitap değerleri) veya yem bile-
şenlerinin geçmiş kayıtlarına bakma eğili-
mindedir. Bu, Ticari Yem Fabrikalarının be-
lirlenen asgari yasal gerekliliklere uyum sağ-
lamasına imkân verirken, entegrasyonlarda 
hayvanların performansını etkileyebilecek 
yetersiz besleme değerleri riskini ortadan 
kaldırır. 
 
Sorun, kayıtlardaki standart sapma eksikliği 
nedeniyle güvenlik marjlarının gereğinden 
fazla olmasıdır. Sonuç olarak, içerikteki be-
sin maddelerinin nasıl değişebileceğine dair 
net bir bilgi yoktur. 
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Uygun olmayan numune alma ve hammad-
de içeriğindeki değişkenlik, broyler yemlerin-
de besin maddelerini nasıl etkiler? 
 
Journal of Applied Poultry Research’ün Mart 
2021 sayısında yayınlanacak olan yeni ça-
lışmada, Avustralya’daki New England Üni-
versitesi’nden araştırmacılar, starter, 
grower, finisher and withdrwal etlik piliç ras-
yonlarının Ham Proteinindeki değişkenliği 
değerlendirmek için 10.000 simülasyon ger-
çekleştirdi. Simülasyonlar, optimum spesifi-
kasyonlarla karıştırılmış bir rasyonun, öneri-
len besleme değerlerinin altına düşme olası-
lığını tahmin etmek için, rasyon bileşenleri-
nin ortalamasına ve standart sapmasına da-
yandırılmıştır.  
 
Çalışma dizaynı şu şekilde belirlendi, 
 

Araştırmacılar, beslenme tablolarından %
19,2 Ham Protein’e göre formüle edilen 
withdrawal rasyonlarında, rasyonun %
18,2’den daha az Ham Protein değerine sa-
hip olma olasılığının yaklaşık %10 olduğunu 
göstermiştir.  
 
Bununla birlikte, sadece buğday analiz doğ-
ruluğunu iyileştirmekle, düşük besin değerli 
rasyon elde etme olasılığı %5’ten az olacak-
tır.  
 
Brüt kâr oranı, rasyonların içerdiği besinlerin 
daha düşük olduğunda %63, daha yüksek 
olduğunda ise %21 oranında etkilendi. 
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“Bu nedenle, sadece yem maddesinin 
besin içeriğini fazla hesaplayarak 
30.000 kapasiteli broyler çiftliğinde bir 
dönem yetiştirme sonunda brüt kârlılık-
ta 19.053 $ ‘a varan zarar oluşacaktır. 
 
Bir broyler entegrasyonunun yılda yak-
laşık 1.000 dönem piliç yetiştireceği 
varsayıldığında bu rakam 19 milyon $ 
zarara eşittir. “ 
 
Yem formülasyonunun doğruluğunu 
artırmak için öneriler; 
 
Boşaltma işleminden elde edilen akış 
örneklerinde veri toplama kalitesini iyi-
leştirmek için NIR kullanılmalı, 
 
Aynı bileşenin birden fazla partisinin 
tek bir siloda toplanması gerekiyorsa, 
her partiden bir numune alınmalı ve 
tüm sonuçları Yem Fabrikası Teknik 
Uzmanı’na bildirilmeli,  
 
Rasyonlar, güvenlik marjına alternatif 
olarak stochastic indikatör metoduyla 
formüle edilmelidir. 
 
Kaynaklar 
1. AviNews 
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2020 yılı tüm dünya genelinde zorlu bir yıl 
olarak geri kaldı. Elbette pandemi ile gelen 
sorunlar, küresel yem hammaddelerinin üre-
timi olumsuz etkiledi. Azalan yem hammad-
de üretiminin yanı sıra artan taleple birlikte 
fiyat artışı kanatlı sektöründeki tüm üretim 
maliyetlerinin artmasına neden oldu. 
 
Feed Strategy tarafından hazırlanan ve 5 
başlıkta incelenen yazı dizisinin ilk bölümü-
nü sizlere sunuyoruz. 

Feed Strategy dergisinin 2021 yılında Yem 
Endüstrisinin Görünüm Raporu’nda, ekono-
mistler ve endüstri paydaşları, önümüzdeki 
12 ay boyunca göz önünde bulundurulması 
gereken trendler ve konular hakkında görüş 
bildiriyorlar. 
 
Feed Strategy tarafından hazırlanan ve 5 
başlıkta incelenen yazı dizisinin ilk bölümü-
nü sizlere sunuyoruz. 

ARTAN YEM MALİYETLERİ VE 
2021 YILINA BAKIŞ 

17 │ Turkish Poultry Net 
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Artan Yem Maliyetleri 

Uzun yıllar boyunca ABD kümes hayvanları ve hayvancılık endüstrisi, 2012’deki kuraklı-
ğın neden olduğu yüksek fiyatlara kıyasla nispeten düşük tahıl maliyetlerinden yararlandı. 
Ancak 2021 yılında mısır ve soya küspesi fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde yükselmesi bek-
leniyor. 

2020 yılı ABD mısır ve soya rekoltesinin şimdiye kadarki en yüksek ikinci hasat olmasına 
rağmen, Ağustos ayında Iowa’da yaşanan Derecho Kasırgası’nın neden olduğu ve soya 
fasulyesi ekimlerinin azalmasından kaynaklanan ürün kayıplarından etkilendi. 

Amerikan Soya Fasulyesi Fiyat Grafiği  



Ayrıca, ABD’nin Çin’e soya fasulyesi ihraca-
tı 2020 yılında Brezilya’daki arzın azalma-
sıyla birlikte önemli ölçüde arttı. Dünyanın 
en büyük domuz eti üreticisi olan Çin’in, sü-
rü varlığını yeniden artırma eğilimi ve kanatlı 
üretiminin güçlü kalmasıyla bu artışın de-
vam etmesi bekleniyor. 
 
CoBank Hayvansal Proteinler Baş Ekono-
misti Will Sawyer; “Çin domuz sürü varlığını 
yeniden artırmasından kaynaklı yem talebi-
nin artmasıyla birlikte ABD tahıl vadeli iş-
lemlerinde mısır kile fiyatı 4,25 $ ve soya 
fasulyesi küspesi ton fiyatının 375 $ olması-
nı bekliyoruz,” dedi. 
 
LEAP Market Analytics’in yöneticisi Mark 
Jordan, fiyatların çok daha fazla yükselme 
riskini sınırlandırmak için yeterli bir arz tam-
ponu ve talep tarafında belirsizlik olması ge-
rektiğini düşünüyor. 

IHS Markit Gıda ve Tarımsal Emtialar Baş 
Ekonomisti Paul Hughes, “Fiyat sıkışması, 
muhtemelen Çin’in ABD’den soya fasulyesi-
nin tamamını almaktan vazgeçip, Güney 
Amerika soya fasulyesine geçiş yaptığı 
Ocak-Şubat-Mart döneminde gerçekleşe-
cek” diyor. 
 
Hughes, Çin’in aynı zamanda DDGS içeren 
ABD tahılını satın almaya başlayabileceğini 
öne sürüyor ve bu da “başka bir yükseliş 
unsuru çünkü bu, DDGS’i ABD yem rasyon-
larından çıkaracak ve ABD soya fasulyesi-
nin makul derecede yüksek seviyelerde tu-
tulmasına yardımcı olacaktır.” 
 
Kaynak: Feed Strategy 
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FarmEcon LLC başkanı Thomas Elam, mısır ve soya küspesi fiyatlarının 2021’de yaklaşık       
% 10 artacağını tahmin ediyor. 
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KANATLI HAYVANLAR  
VE COVID-19  
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Bu kaosun ortasında virüsle ilgili bilimsel ol-
mayan varsayımlar paniğe neden oluyor. 
Özellikle Tavuk Eti ve Yumurta hakkında 
sinsi bir söylenti dolaşmaktadır. Bu söylenti-
lerin etkisi kümes hayvanları ve ürünlerine 
olan talepteki keskin düşüşte açıkça görüle-
bilir. Hindistan, dünyada yumurta üretiminde 
üçüncü ve tavuk eti üretiminde yedinci sıra-
dadır. Bununla birlikte, son dönemlerdeki 
tedarik zincirindeki aksamalar ve virüs hak-
kındaki söylentiler nedeniyle kanatlı üretim 
maliyetleri getirilerine göre dört kat artış gös-
termiştir. 
 
Hindistan’ın başlıca yumurta üretim merkezi 
olan Namakkal’da 200 milyon ticari yumurta 
fazlalığı bulunmaktadır. Sonuç olarak Ulusal 
Kümes Hayvanları Endüstrisi’ne bağımlı 
yaklaşık 20 milyon insanın geçim kaynakları 
ciddi ve olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. 
 
Bu noktada, kanatlılarda Coronavirus bulun-
maktadır; tavuklar, Japon Bıldırcınları ve ör-
dekler gibi. Ancak bu, büyük resmin sadece 
bir paçasıdır. 
 
“Coronavirus” tanımlaması yalnızca tek bir 
virüsü belirtmez; SARS-CoV-2, MERS CoV, 
Sığır Coronavirusları, Kanatlı Coronavirusla-
rı ve diğerleri gibi bir grup ilgili virüsü temsil 
eder. Tüm Coronaviridae ailesi dört alt türde 
sınıflandırılır; Alfa, Beta –, Gama –
 ve Deltacoronavirus. 
 
Bilimsel olarak SARS-CoV-2 olarak adlandı-
rılan ve COVID-19 hastalığına neden olan 
yeni “coronavirus” SARS-CoV-2, SARS ve 
MERS coronavirusları Betacoronavirus sını-
fına aittir. Veteriner Hekimlerin İnfeksiyöz 
Bronşitise neden olan coronavirusu (IBV) 
Gammacoronavirus sınıfındadır.  
 
Bilim insanları IBV’yi ilk olarak 1930 ‘ların 
başında Kuzey Dakota’da bildirmiştir. O ta-
rihten beri kanatlılardan insana bulaşabilen 

IBV vakası olmamıştır. Ancak bilim insanları 
IBV virüsünü kasıtlı olarak embriyolu tavuk 
yumurtasına inoküle edebilir veya virüsü la-
boratuvar hayvanlarında çoğaltabilir. 
 
Başka bir deyişle buradaki etkileyici sonuç, 
onlarca yıllık araştırmalardan sonra bile ka-
natlıları IBV virüsüne karşı korumak için aşı 
geliştiremediğimizdir. Bunun en önemli ne-
deni, IBV virüsünün sürekli olarak varyasyo-
na uğraması ve aynı zamanda virüsün yeni 
suşlarının oluşmasıdır. Eski suşlara karşı 
koruma sağlamak için tasarlanan aşılar, yeni 
varyasyonlara karşı daha az etkilidir. 
 
Kanatlıların COVID-19’u barındırdığı ve in-
sanlara bulaştırdığı iddiasını destekleyen 
hiçbir bilimsel kanıt yoktur. 21. Yüzyılın ilk 
salgını olan SARS salgınını hatırlayın. Bilim 
insanları virüsün yarasalardan insanlara bu-
laştığını kanıtlamış olsa da bu kanıt tüm 
hayvanların coronavirusu insanlara bulaştı-
rabileceği anlamına gelmiyordu. 
 
COVID-19 hastalığına neden olan yeni 
SARS-CoV-2 coronavirusnun genetik özel-
liklerinin yüzde 85 oranında SARS coronavi-
rusu ile benzediği göz önüne alındığında ka-
natlıların da COVID-19’u bulaştıramadığını 
söylemeye gerek yok. 
 
Kanatlı hayvanlardan insana herhangi bir 
biçimde coronavirus bulaştığına dair kanıtı-
mız yok. Söylentiler, fikirler ve spekülasyon-
lar, özellikle endişe verici bir salgının orta-
sında, deneysel kanıt yerine hikayelere da-
yanmaktadır ve yalnızca korkuyu ve paniği 
arttıracaktır. Sağlığınız, diğer insanların sağ-
lığı ve çevrenizdeki kanatlılar ve diğer hay-
vanlarla ilgili her hangi bir karar vermeden 
önce, doğrulanmış bilimsel raporlara ve bi-
limsel uzmanlığa güvenmek her zaman da-
ha doğrudur. 
 
Kaynaklar 
https://science.thewire.in/the-sciences/coronavirus-covid-19-chicken-
betacoronavirus-ibv/ 
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KANNİBALİZM 
 
Kannibalizm, tavukların ve diğer kanatlıların tüy çekme, baş, boyun, ibik ve vü-
cudun diğer kısımlarının gagalanması ile ortaya çıkan bir hastalıktır ve bu du-
rum her yaştaki hayvanlarda görülmektedir. Hastalığın çıkışında çeşitli faktörler 
rol oynamaktadır. Ancak bütün olgularda kannibalizmi ortaya çıkaran nedenler 
farklı olabilir. Aynı koşullar altında, aynı yemlerle beslenen tavuklarda bir kü-
meste kannibalizm görülürken, diğer kümeste hayvanların normal olmaları 
dikkat çekicidir. 
 
Genel olarak kannibalizmde görülen hazırlayıcı nedenler şunlardır: 
1. Yalnız pelet veya sıkıştırılmış yemlerle beslenme, 
2. Yemlerde fazla miktarda mısır bulunması, 
3. Kümeste yeterli yemlik ve suluk bulunmaması, 
4. Uzun süre hayvanların yemsiz bırakılmaları, 
5. Yeterli tünek bulunmaması, 
6. Kümeslerin yeterinden fazla aydınlatılması 
7. Hayvanların sıkışık olmaları, 
8. Kümesin çok sıcak olması, 
9. Beslenme bozuklukları, gıda maddeleri ve mineral madde eksiklikleri, 
10. Ektoparazitlerden ileri gelen irritasyonlar, 
11. Yetiştirme hataları, 
12. Yeni yumurta verimine giren hayvanlarda oviduktun prolapsusu. 
 
Kanatlı hayvanlarda kannibalizm çeşitli formlarda görülür. Bunların başlıcaları 
parmak gagalama, tüy çekme; kloaka, başın, kanat ve kuyruğun gagalanması-
dır. 
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                    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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KOLİN EKSİKLİĞİ 
 
Kanatlı hayvanlarda kolin, metionin ve kreatin gibi önemli amlno asitlerin değer-
lendirilmesi ve sentezlenmesi için gereklidir. Civcivlerin kolin gereksinimi her bir 
kilogram yem için 1300 miligramdır. Kolin eksikliğinde civciv ve palazlarda 
perosis şekillenir. Genç hindiler kolin eksikliğine karşı çok duyarlıdır. Yeterli ko-
lin ve manganez içermeyen yemler hindilerde ileri derecede perosis'e neden 
olur. Perosis bacak ekleminde iğne başı şeklinde hemorajiler ve hafif bir şişlik 
ile başlar.Daha sonra tibiometatarsal eklemde, metatarsus rotasyonu sonu bir 
düzleşme olur. İlerleyen olaylarda bacaklar hayvanın ağırlığını kaldıramaz, 
hayvanlar çökerler. Civciv ve piliçlerde kolin eksikliği, perosis şekillenmeden 
fark edilirse, sağlatım sağlanabilir. İlerlemiş olaylarda, tendonun kayması halin-
de sağaltım mümkün değildir. 
 
Kaynak: Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kitabı 




