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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Hayvan YetiĢtiriciliği 

DAL/MESLEK Kanatlı Hayvan YetiĢtiriciliği 

MODÜLÜN ADI  Etlik Civciv YetiĢtiriciliği 

MODÜLÜN TANIMI  

Etlik ve damızlık tavuk yetiĢtiriciliği içinde yer alan etlik 

civciv yetiĢtiriciliği üretimi ile ilgili konuların verilerek 

uygulama becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK 
Etlik civcivler gelmeden önceki hazırlıkları yapmak, etlik 

civcivlerin bakım/beslenmesini yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak etlik 

civciv yetiĢtiriciliğini yapmak için gerekli ön hazırlıkları 

yaparak etlik civcivlerin bakım ve beslemesini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak etlik civcivler gelmeden önce 

kümes hazırlığı yapabileceksiniz. 

2. Etlik civcivlerin bakım ve beslemesini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Kafesler, yemlikler, suluklar, yem, iĢ elbisesi, 

çizme, eldiven, altlık, su, temizlik malzemeleri, 

dezenfeksiyon malzemeleri, çemberler, ısıtma, aydınlatma ve 

havalandırma sistemleri, termometre  

Ortam: Kümes ve sınıf 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyeti sonrasında o 

faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. Bunun için cevap anahtarları 

hazırlanmıĢtır. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru–yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak, modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. Ölçme 

değerlendirme faaliyetleri esnasında önerilere uymanız 

modülü daha iyi öğrenmeniz için önemlidir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin temel Ģartı hayvansal protein gereksiniminin 

karĢılanmasıdır. Ülkemizde ve dünyada piliç eti üretimi en ucuz ve kaliteli beyaz et üretimin 

en kestirme yoludur. 

 

Kasaplık et tavukçuluğunda üretim süresi çok kısa olup, birim alanda yoğun (entansif) 

üretim yapılmaktadır.  6–7 haftada bir ürün dönüĢümü gerçekleĢmektedir. Yemin ete 

dönüĢme oranının yüksek olması, iĢ gücünün diğer tarımsal iĢletmelere nazaran daha düĢük 

olması, kırmızı etle kıyaslandığında tavuk etinin ucuz, kolesterol ve yağ oranının düĢük, 

sindirimi kolay, besin değeri açısından iyi bir protein kaynağı olması nedeniyle etlik piliç eti 

üretimi hayvancılık sektöründe özel bir önem arz etmektedir. 

 

Ülkemizde kırmızı et üretimine yönelik hayvancılık faaliyetleri her geçen sene 

azalmakla beraber hem maliyetler yükselmiĢ hem de kaliteli ürün üretim Ģansı azalmıĢtır. 

Oysa tavukçuluk özellikle etlik piliç üretiminde sözleĢmeli üretimin yaygınlaĢmaya 

baĢlamasıyla her geçen sene hızla artıĢ olmuĢ, aynı zamanda ürün kalitesinde AB standartları 

yakalanmıĢtır. 

 

Etlik piliç üretiminin önemi, birinci derecede piliç etinin diğer etlere oranla daha 

ucuza üretilebilmesi ve dolayısıyla tüketiciye düĢük fiyatla sunulabilmesinden kaynaklanır. 

Bu nedenle de et üretimi amacıyla yapılan hayvancılık dalları arasında üretimdeki en hızlı 

artıĢlar piliç eti üretiminde sağlanmıĢtır. 
 

Bu modülü baĢarıyla tamamladığınızda, etlik civcivler gelmeden önceki gerekli 

hazırlıkları yapabilecek, etlik civcivlerin her türlü bakım ve beslemelerini tekniğine uygun 

olarak gerçekleĢtirebileceksiniz.  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak etlik civcivler 

gelmeden önce kümes hazırlığı yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Bölgenizde etlik piliç üretimi yapan kümesleri geziniz. 

 Bu iĢletmelerin hangilerinin bağımsız olarak, hangilerinin sözleĢmeli 

yetiĢtiricilik yaptıklarını araĢtırınız. 

 Bağımsız üretim yapan yetiĢtiricilerin, civciv teminini nereden ve hangi 

firmalardan gerçekleĢtirdiklerini öğreniniz. 

 Civcivler gelmeden önce kümeslerde gerçekleĢtirilen hazırlık faaliyetlerinin 

neler olduğunu soruĢturunuz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ETLĠK CĠVCĠV YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ ĠÇĠN 

ÖN HAZIRLIKLAR 
 

Etlik piliç üretimi, günlük etlik civcivlerin yaklaĢık 5 – 7 haftalık bir süre boyunca 

büyütülerek pazarlanması ile sonuçlandırılan bir üretimdir. Bu üretim yıl boyunca 

yinelenerek sürdürülür. 

 

Etlik piliç üretiminde kullanılan hayvan materyali, kuluçkadan çıktıktan sonraki ilk 2 

hafta “etlik civciv”, daha sonra kesime kadar “etlik piliç” adını alır. Bu kavramlar, hem diĢi 

hem de erkekleri kapsamaktadır. Ülkemizde etlik piliç yerine eĢanlamlı olarak “kasaplık 

piliç” veya yabancı kaynaklı olan “broiler = broyler” gibi sözcükler de kullanılmaktadır. 

Etlik piliçler kesim yaĢında ortalama 1800 – 2500 g canlı ağırlığa ulaĢırlar ki bu da yaklaĢık 

1200 – 1700 g karkas ağırlığı demektir. 

 

Etlik piliç üretim iĢletmeleri ya bağımsız ya da entegre bir damızlık iĢletme ile birlikte 

çalıĢırlar. Bağımsız iĢletmeler, civciv ve yem materyali sağlama, teknik bilgi edinme, 

üretilen piliçleri kesme ve pazarlamada kendi tercihlerine göre hareket ederler. Bu üretim 

tipinin bazı dezavantajları vardır. 

 

 Üretici, her üretim döneminde kuluçka iĢletmesi ve yem fabrikası ile bağlantı 

kurarak civciv ve yem sağlamak zorundadır. Yeni civciv temininin gecikmesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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üretimin sürekliliğini bozar, kümesten etkin yararlanmayı önler, karlılığı 

düĢürür. 

 Üretici, yemini kendisi yapmak isterse, iĢletmede bir yem üretim ünitesi kurmak 

zorundadır. Bu ise büyük bir yatırımı gerektirir. 

 Her üretim döneminde tavuk kesimhaneleri ile anlaĢma yapmak gereklidir. 

 

Günümüzde bu tip iĢletmelerin sayısı oldukça azalmıĢtır çünkü iĢletmelerin düzenli, 

kaliteli civciv ve yem sağlama, piliçleri uygun yaĢta ve ağırlıkta kesime gönderme, 

pazarlama sırasında sıkıntıya düĢme olasılığı yüksektir ancak bir yöredeki etlik piliç 

iĢletmeleri kendi aralarında birleĢerek örgütlendiklerinde üretimlerini sağlıklı olarak 

sürdürebilirler. 

 

Resim 1.1: Yumurtadan yeni çıkmıĢ günlük etlik civcivler  

Etlik piliç üretimi, entegre damızlık iĢletmeler ile üretim iĢletmeleri arasında yapılan 

sözleĢme vasıtasıyla da gerçekleĢtirilebilir. SözleĢmeli üretime ülkemizde “fason üretim” de 

denilmektedir. SözleĢmeli üretimde entegre iĢletme üreticiye; ücretsiz civciv, yem, aĢı sağlar 

ve entegre iĢletmenin teknik personeli belirli aralıklarla sürüyü kontrol eder. Üretici, kesim 

yaĢında etlik piliçleri kesim için firmaya teslim eder ve yapılan masraflar düĢülerek kesim 

ağırlığı üzerinden üreticiye ödeme yapılır. Bu tip üretimin yararı, üreticinin yem ve kesim 

için yatırım yapmasına gerek kalmaması, kesim yaĢı geldiğinde ürününü pazarlama 

garantisinin olmasıdır. 

 

Günümüz etlik piliç üretiminde kullanılan hayvan materyali hibritlerdir. Hibrit basit 

anlatımla genetik yapıları bakımından birbirinden farklı ebeveyn hatların çiftleĢtirilmesiyle 

elde edilen, verim özellikleri ve yaĢama gücü yüksek döllere verilen isimdir. Hibritlerin 

geliĢtirilmesinde saf ırklardan yararlanılır. 

 

Broiler yetiĢtiriciliğinde randımanlı ve ekonomik bir sonuç almak için civciv büyütme 

döneminde rahat ve sağlıklı bir çevre sağlanması önemlidir. Optimum çevrenin 

sağlanmasındaki hatalar büyüme ve geliĢmeyi azaltması, daha zayıf yemden yararlanma 

vermesi, hastalık çıkıĢı ihtimalinde artıĢ, ölüm ve ayıklanan hayvan oranının yüksekliği 

nedeni ile iĢletmenin karlılığını düĢürecektir. Keza civciv büyütme döneminde, özellikle ilk 
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bir haftalık sürede yapılacak hatalar sonradan telafi edilemeyecektir. Bu nedenlerle bu ilk 

dönemde yapılacak iĢler çok önemlidir. 

 

1.1. Etlik Piliç YetiĢtirme Sistemleri 
 

Günümüz etlik piliç yetiĢtirme sistemlerinde, kapalı–penceresiz (çevre denetimli) veya 

perdeli kümesler kullanılmaktadır. Kapalı kümeslere “çevre denetimli kümesler” de 

denilmektedir. Bu tip kümeslerde havalandırma, aydınlatma, ısıtma yapay olarak 

gerçekleĢtirilir ve kümes içi optimum koĢulları sağlamak kolaydır. Ülkemizde etlik piliç 

üretiminde bu tip kümesler hızla yaygınlaĢmaktadır. 

 

Resim 1.2: Kapalı çevre denetimli etlik piliç kümesleri 

 

 

Resim 1.3: Kümes iç görünümü 
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Pencereli–perdeli tip kümeslerde havalandırma, pencere veya perdelerin açılıp 

kapatılması ile sağlanır. Aydınlatmada doğal gün uzunluğundan ve ek ıĢıklandırmadan 

yararlanılır. 

Etlik piliç üretiminde baĢarılı olabilmek için üretim yöntemlerini bilmek, yılda üretim 

dönemi sayısı ile ilgili bilgilere sahip olmak gerekir. 

Günlük civcivlerin kümese giriĢinden pazarlanıncaya kadar geçen süreye “üretim 

dönemi” denir. Bir üretim dönemi, pazar istemi ve amaca göre 38 – 49 günler arasında 

değiĢir. Normal koĢullarda iki üretim dönemi arasındaki süre 7 ile 14 gün arasında değiĢir.  

 

Dönem 

uzunluğu 

(gün) 

Dönemler arası süre (gün) 

7 8 9 10 11 12 13 14 

38 8,1 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 7,2 7,0 

39 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 7,2 7,0 6,9 

40 7,8 7,6 7,5 7,3 7,2 7,0 6,9 6,8 

41 7,6 7,5 7,3 7,2 7,0 6,9 6,8 6,6 

42 7,5 7,3 7,2 7,0 6,9 6,8 6,6 6,5 

43 7,3 7,2 7,0 6,9 6,8 6,6 6,5 6,4 

44 7,2 7,0 6,9 6,8 6,6 6,5 6,4 6,3 

45 7,0 6,9 6,8 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 

46 6,9 6,8 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 

47 6,8 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 

48 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 

49 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 

Tablo 1.1: Üretim dönemleri, dönemler arası süre ve yılda üretim sayısı 

Kümes veya kümeslerden etkili yararlanmak bakımından bir yılda gerçekleĢtirilen 

üretim dönemi sayısını artırmak gerekir. Bu da bir yandan üretim döneminin uzunluğuna 

diğer yandan da üretim dönemleri arasında temizlik ve dezenfeksiyon için bırakılan süreye 

bağlı olarak değiĢir. Temizlik uzadıkça ve pazarlama yaĢı geciktikçe bir yılda 

gerçekleĢtirilen üretim dönemi sayısı azalır. 

 

Etlik piliç üretiminde üretimin sürekliliği yönünden iki yöntem uygulanmaktadır. 

 

1.1.1. Hepsi Ġçeri – Hepsi DıĢarı Sistemi 
 

Broiler yetiĢtiriciliğinde en pratik program, iĢletmedeki bütün broilerlerin aynı anda 

aynı yaĢta olduğu, hepsi içeri hepsi dıĢarı (doldur–boĢalt) sistemidir. Piliçlerin pazarlama 

yaĢı ve ağırlığı göz önüne alınarak kümesin kapasitesi kadar günlük etlik civciv alınır. Bütün 

civcivler aynı günde, aynı yaĢta kümese konur ve aynı günde kesime sevk edilir veya satılır 

ve kümes boĢaltılır. Bu yöntem, her üretim dönemi sonunda iĢletmedeki bütün kümeslerin 

aynı zamanda temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine olanak sağlar.  Bir müddet de kümes 

boĢ bırakılabilir. Üretim dönemleri arasındaki bu süre ve uygulanan iĢlem bulaĢıcı 

hastalıkların ortaya çıkıĢını önleyebilir ve yeni dönem hayvanlar hastalıktan ari, temiz bir 

çevreye yerleĢtirilmiĢ olurlar. Bu sistemde kümeslerde hep aynı yaĢta hayvan bulunacağı için 

nispeten daha güvenilir sistemdir. Bugün dünyada etlik piliç üretiminde en yaygın olarak 
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uygulanan yöntem “doldur – boĢalt” yöntemidir. Tek kümeste üretim yapanlar zaten bu 

yöntemi uygulamak zorundadır.  

 

1.1.2. Devreler Halinde Üretim Sistemi 
 

Bu yöntem çok sayıda kümesi olan iĢletmeler için söz konusudur. GeçmiĢte broiler 

üretiminde çok yaygın bir uygulama olduğu bilinmektedir. Bu sistemde 1 veya 2 hafta 

aralıklarla iĢletmeye yeni civciv partileri getirilir. Böylece iĢletmede değiĢik yaĢlarda civciv 

ve piliç bulunur. Bu sistemde iĢletmede her zaman kesim çağına eriĢmiĢ pazarlamaya hazır 

piliçler vardır. Bir yandan piliçler kesilip pazara gönderilirken bir yandan da iĢletmeye yeni 

civcivler gelir. Yani üretimde süreklilik söz konusudur. Bu yöntemde hastalıkların denetim 

altında tutulması daha zordur. Daha titiz bir üretim planlaması gerektirir. Bu nedenle yeni 

baĢlayanlara önerilmez. 

 

Son yıllarda izolasyon, sağlık koruma ve hastalık kontrol programlarındaki son 

geliĢmeler aynı iĢletmede farklı yaĢ grubundaki hayvanları tutmayı mümkün hale getirmiĢtir. 

Bugün tavukçuluğu geliĢmiĢ ülkelerde bu sistemi uygulayan birçok iĢletme vardır ancak bu 

program, tavukçuluğa yeni baĢlayanlar için uygun değildir. Bu sistemde iĢletmede bir 

tavukçuluk uzmanının bulunması zorunlu olabilir. 

 

1.2. Kümes Büyüklüğü ve Kapasitesi 
 

Kümes boyutlarının belirlenmesinde birçok faktörün kombinasyonu rol oynadığından, 

broiler kümeslerinin büyüklüğünü tespit etmede belirli bir formül bulunmamaktadır. Bugün 

tavukçuluğu geliĢmiĢ ülkelerde ticari üretimin yapıldığı çok az kümes 10 binden daha az 

kapasitelidir. Bazı kümesler 50 bin veya daha fazla kapasitelidirler. 

 

Pencereli kümeslerde geniĢlik 10 – 12 m, penceresiz yani çevre denetimli kümeslerde 

ise 12 – 16 m olarak önerilmektedir.  Pencereli kümeslerde doğal havalandırmanın güçlüğü 

nedeni ile daha geniĢ kümesler yapılmamalıdır. 

 

Bu geniĢliklerdeki kümesler için uzunluk 120 – 180 m arasında değiĢir. Kümes yerinin 

istenen büyüklükte bina yapımına elveriĢli olduğu durumlarda amaçlanan kapasiteye göre 

kümes uzunluğu belirlenir. Örneğin bir dönemde 20.000 piliç üretim kapasiteli bir kümes 

yapmak istenirse m
2
ye 15 piliç hesabı ile yaklaĢık 1.333 m

2
 taban alanı olan kümese 

gereksinim vardır. GeniĢliği 12 m olarak kabul ettiğimizde kümes uzunluğu da 110 m 

olmalıdır. 

 

Kümes yüksekliğinin genellikle 2,45 m olması önerilmektedir ancak yazların önemli 

sorun olduğu sıcak iklimli bölgelerde yüksekliğin 3 m ye kadar artırılmasında yarar vardır. 

 

Broiler kümeslerinde kat sayısı, kümesin büyüklük ve yapı özelliği için önemlidir. 

Bugün iki veya üç katlı kümesler de kullanılmakla beraber genellikle tek katlı kümeslerin 

yaygın olduğu görülür. Çok katlı kümesler servisteki zorluklardan ileri gelen dezavantajlara 

sahiptir. Bu durum özellikle üst katlara ekipman, civciv ve yem taĢımada önemlidir. Üretim 

dönemi sonunda piliçlerin aĢağıya indirilmesi büyük zorluğa neden olur. Özet olarak çok 
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katlı kümeslerde iĢ gücü önemli miktarda artmakta, bu da maliyetlerin artmasına neden 

olmaktadır. 

 

Broiler kümeslerinde populasyon büyüklüğü de önemli bir husustur. Broilerin 2500’ü 

aĢmayan gruplar halinde büyütülmeleri daha iyi sonuç vermektedir çünkü populasyon 

büyüklüğü 2500 ü aĢtığı takdirde her 1000 hayvanlık artıĢ için hayvan baĢına 3,6 gram daha 

az canlı ağırlık elde edilmektedir. Populasyon büyüklüğü bu miktarı aĢmadığı takdirde 

dönem sonunda hayvanların daha kolay yakalanmaları da bir avantajdır. 

 

Kümeslerde yerin beton olması iyi bir kümes yapısının gereğidir ancak toprağın kuru, 

gözenekli ve nemi aĢağı çeken özellikteki yerlerde kümeslerde toprak zemin kullanıldığını 

görmek mümkündür. 

 

1.3. YetiĢtirme Sistemleri 
 

Bugün broiler üretimi, ya altlıklı yer siteminde ya da kafeslerde yapılmaktadır. 

Dünyada ve ülkemizde yaygın olarak etlik piliçler yerde barındırılmaktadır. Altlıklı yer 

sisteminde kümesin tabanına altlık veya yataklık dediğimiz talaĢ vb. materyal uygun 

kalınlıkta tamamen kaplanır. Civcivler, yemlik, suluk gibi ekipmanlar yataklık üzerine 

yerleĢtirilir. Hayvanlar üretim döneminin sonuna kadar burada tutulur. 

 

Altlıklı yer siteminde broiler civcivlerinin sevk ve idaresinde, sıcaklığın kontrol altına 

alındığı 2 temel sistem kullanılmaktadır. Bunlar bölgesel ısıtma ve tüm kümesi ısıtma 

Ģeklindedir. 

 

 Bölgesel ısıtma (radyan ısıtıcılar): Isı kaynağı bölgesel ısıtma yaptığından 

civcivler daha serin alanlara gidebilirler ve kendileri için daha uygun sıcaklıklar 

seçebilirler. 

 

 Tüm kümes ısıtma: Isı kaynağı daha geniĢ bir alana yayıldığından civcivlerin 

kendilerine uygun bir sıcaklık alanı seçmeleri daha zordur. Tüm kümes ısıtma, 

bütün kümesin ya da kümesin tecrit edilmiĢ belli bir bölgesinin sadece üflemeli 

ısıtıcılarla ısıtılması olup amaç kümeste ya da havada tek bir sıcaklık derecesi 

oluĢturmaktır. 

 

Hem radyan sisteminde hem de tüm kümes ısıtma sisteminde amaç, mümkün olan en 

kısa zamanda iĢtahın geliĢtirilmesi ve civcivin hareketliliğinin teĢvik edilmesidir. 

 

Etlik civciv üretiminde en çok tercih edilen yöntem radyan ısıtıcıların kullanıldığı 

bölgesel (kısmi) ısıtmadır. Kısmi ısıtma ile yakıt tüketimi azaltılır. Bu dönemde yakıt gideri 

üçte bir kadar düĢürülebilir. Bir bakıcı daha fazla sayıda civcive bakabilir. Böylece iĢçilikten 

tasarruf sağlanmıĢ olur. 

 

Kısmi ısıtma sisteminde ya kümesin bir bölümü perdeyle ayrılır ve sadece bu bölge 

ısıtılır, ya da her radyanın altına civcivlerin her türlü ihtiyaçlarının sağlandığı büyütme 
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çemberleri oluĢturulur. Perde ile ayırmada kümesin orta bölümü tercih edilmelidir ancak bu 

alan kümesin üçte birinden daha az olmamalıdır. 

 

Broiler üretiminde kafes sisteminin kullanımı 1960’lı yıllarda baĢlamıĢtır. Bu 

yetiĢtiricilikte genellikle her kafes gözünde 3 piliç bulundurulur. Tavuk yetiĢtiriciliğinde 

sıcak iklimlerde kümesin serinletilmesi ve yeterli havalandırma için yüksek yatırıma ihtiyaç 

duyulması, arazinin sınırlı ve pahalı olduğu yerlerde kafes sistemi daha ekonomik 

olabilmektedir. Kafes sistemi son yıllarda özellikle Mısır, Suudi Arabistan, ve Kuveyt’te 

yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. 

 

Kafeste yetiĢtirmenin avantajları Ģunlardır: 
 

 Kafesler çok katlı yapılabildiğinden birim alanda daha çok sayıda civciv–piliç 

barındırılabilir. Böylece kümesten daha etkin biçimde yararlanılmıĢ olur. 
 

 Kafeste yetiĢtirmede yerde yetiĢtirmeye göre ısıtma giderlerinde yaklaĢık %60 

oranında tasarruf sağlanabilir. 
 

 Yataklık (altlık) kullanılması gerekmediği için yataklık gideri ve iĢçiliği söz 

konusu değildir. 
 

 Kafeste barındırmada piliçlerin mikroorganizma ile bulaĢma riski daha 

düĢüktür. Koksidiyoz görülme riski de kafeste daha azdır. 
 

 Kesimden önce piliçlerin yakalanması daha kolaydır. Yakalama sırasında 

meydana gelen ezilme, berelenme gibi hasarlar en az düzeye indirilmiĢ olur. 
 

 Kümesin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi daha kolay olduğundan, bir yılda 

yapılabilecek üretim sayısı yerde yetiĢtirmeye göre daha fazladır. 
 

 Bakım, yemleme gibi iĢler için daha az iĢgücü gerekir. Böylece iĢçilik giderleri 

de azalmıĢ olur. 

 

Resim 1.4: Kafes sistemi 
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Kafeste yetiĢtirmenin sakıncaları aĢağıda sıralanmıĢtır: 
 

 Kafeste yetiĢtirmenin hayvan refahına zarar verdiği düĢünülmektedir. Kafeste 

yüksek oranda göğüs eti ödemi, göğüs kemiğinde eğrilme, bacak ve ayak tabanı 

problemleri, tüy, geri gagalama, kanat kırılmalarının görülmesi, piliçlerin 

normal davranıĢlarını sergileyememeleri hayvan refahı ile ilgili kaygıları 

güçlendirmektedir. 
 

 Kafes kullanımı yatırım maliyetini yükseltir. 
 

 Birim alanda piliç adedi arttığı için kümeste havalandırma, ısıtma ve 

aydınlatmanın daha sıkı bir biçimde denetlenmesi gerekir. 

 

1.4. Civciv Büyütme ve Bakımı 
 

Broiler yetiĢtiriciliğinde ilk iki hafta oldukça kritiktir ve bu nedenle ayrı bir özen 

gerektirir. Bu dönemde civcive yapılan muameleler, büyütme ve erken geliĢlim için 

uygulanan sevk – idare (manejman), oldukça önem taĢır. Broiler üretimi, üretimin her 

aĢamasının baĢarılı bir Ģekilde tamamlanmasına bağlı olarak nihai performansın oluĢtuğu, 

ardıĢık bir iĢleyiĢ dizisidir. En üst düzeyde performansı gerçekleĢtirebilmek için üretimdeki 

her aĢamanın ciddi bir biçimde değerlendirilmesi ve buna göre gereksinim duyulan 

iyileĢtirmelerin yapılması gerekmektedir. 

 

Resim 1.5: Broiler performansını ve kalitesini etkileyen unsurlar. 

Yumurtadan yeni çıkmıĢ günlük civcivlerin ilk dönem bakım ve beslemelerinin 

yapıldığı çok değiĢik ana makineleri mevcut olsa da, günümüzde etlik civciv yetiĢtiriciliğinin 

ilk dönem bakım ve beslemesi genellikle altlıklı yer sistemi üzerinde oluĢturulan büyütme 

çemberleri içerisinde yapılmaktadır. 35 – 50 cm yüksekliğinde ve 3 – 3,5 m çapındaki bir 

büyütme çemberi 600 – 800 civcive yetmektedir. Büyütme çemberlerinin yapımında karton, 

duralit veya tel örgü kullanılabilir. Bu sistemde kümesin tabanı, altlık veya yataklık 
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dediğimiz talaĢ vb. materyal ile uygun kalınlıkta tamamen kaplanır ve civciv büyütme 

çemberleri bunun üzerinde oluĢturulur. Ġçerisine yeterli sayıda yemlik, suluk,  ısıtıcı gibi 

ekipmanlar yerleĢtirilir. Belli döneme kadar (10–15 günlük yaĢ)  civcivlerin bakım ve 

beslenmesi bu büyütme çemberleri içerisinde gerçekleĢtirilir. 

 

Civcivleri ısı merkezlerinde, yemlik ve suluk civarında tutabilmenin en iyi yolu 

büyütme çemberleridir. Daireler içine isabet eden alanlarda altlıkların üzerinin kâğıtla 

kaplanması belirli bir süre için yararlıdır. Bu çemberler 15 günden sonra kaldırılabilir. 

 

ġekil 1.1: Civciv muhafaza çemberinde veya kümes içerisinde yemlik ve sulukların yerleĢim 

düzeni 

1.4.1. Civciv SipariĢi 
 

Broilerler’in geliĢimi ile ilgili birçok faktör kalıtsaldır. Bunun yanında kuluçkahane ile 

ilgili faktörler de vardır. Bu faktörler tamamen ticari yetiĢtiricilerin dıĢında damızlık 

firmalarla ilgili konulardır. Ancak yetiĢtiricilerin civciv alırken bir seçme alternatifleri 

olduğunu da unutmamaları gerekir. Bunun için yetiĢtiriciler en iyi (kaliteli) civcivi alabilmek 

için aĢağıdaki hususlara dikkat etmek durumundadırlar. 

 

 Hangi broiler çeĢidi (hibrit) en karlıdır? 

 Civcivlere ait damızlık sürüde hangi aĢı programları uygulanmaktadır? 

 Damızlık sürü ve kuluçkahanede uygulanan hastalık kontrol programları nedir? 

 Dağıtılan civcivlerin kalite derecesi nedir? 

 Civciv ağırlığı ne kadardır? 

 Kuluçkahanede aĢıya ihtiyaç var mıdır, yapılmakta mıdır? 

 Civcivlerde cinsiyet ayırımı yapılıyor mu? 

 Kuluçkahanede gaga kesimi yapılmakta mıdır? 
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Tavukçuluğu geliĢmiĢ ülkelerde sözleĢmeli yetiĢtiricilerin bağlı olduğu firmalar bu 

faktörleri dikkate alarak civciv temin etmektedirler. Bu nevi entegrasyonun olmadığı 

ülkelerde yetiĢtiriciler kendi aralarında birlikler halinde müesseseleĢmediği takdirde civciv 

gibi diğer girdilerde ve hatta ürünleri pazarlamada optimum Ģartlarda faaliyet göstermeleri 

mümkün değildir. 

 

Broiler yetiĢtiriciliğinde en önemli konulardan birinin sağlıklı ve yüksek kaliteli 

civcivlerle üretime baĢlanması olduğu unutulmamalıdır. 

 

Resim 1.6: Kaliteli ve sağlıklı civcivler 

Kaliteli bir civciv, yumurtadan çıktığında temiz olmalı, dik durmalı, iyi yürümeli, 

canlı ve aktif olmalıdır. Civcivin herhangi bir sakatlığı olmamalı, göbeği kapanmıĢ ve 

yumurta sarı kesesi tamamıyla çekilmiĢ olmalıdır. Civcivler hoĢnut sesler çıkarmalıdır. 

Civciv kalitesindeki problem, erken dönemdeki yanlıĢ sevk – idare (manejman) uygulamaları 

ile daha kötü bir hal alacaktır. 

 

Civcivler, kuluçka iĢletmesi tarafından üreticiye teslim edilir. Civcivlerin özellikle 

uzak yerlere taĢınmasında gerekli özen gösterilmelidir. TaĢımada bazı hususlar göz önünde 

bulundurulmalıdır: 

 

 TaĢıma aracında sıcaklık ve nem: Civciv taĢımada kullanılacak taĢıtta 

havalandırma, ısıtma ve soğutma düzeni bulunmalı, ayrıca dıĢ sıcaklıklardan 

etkilenmemelidir. Araçta civcivlerin bulunduğu bölümün sıcaklık ve nemini 

gösteren gösterge olmalı ve araç Ģoförü gerektiğinde sıcaklığı ve nemi 

ayarlayabilmelidir. TaĢıma aracı içindeki sıcaklık 24 – 26 Co, nem %50, kutu 

içinde civciv seviyesindeki sıcaklık 32 Co, nem ise %75 olmalıdır. TaĢıma 

sırasında civcivler için en düĢük ve en yüksek kritik sıcaklıklar sırası ile 31 ve 

36 Co’dir. Araç içinde her 100 civciv için 1.42 m3/dakika hava değiĢimi 

gereklidir. Her taĢımadan sonra taĢıma aracı temizlenip dezenfekte edilmelidir. 

 

 TaĢıma zamanı: Civcivler yaz aylarında günün serin saatlerinde taĢınmalıdır. 

AkĢam yerine sabah saatleri tercih edilmelidir. Böylece iĢletmede civcivleri 

kontrol ve gözlem için yeterli zaman kalmıĢ olur. 
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 TaĢıma kutuları: Civcivler özel olarak yapılmıĢ plastik ya da karton civciv 

taĢıma kutuları ile taĢınmalıdır. Kutular araca hava akımına engel olmayacak 

biçimde yerleĢtirilmelidir. Plastik kutular kullanıldığında aĢırı sıcaklık ve 

nemden hayvanlar daha az etkilenirler. Bu nedenle aracın sıcaklık ve nemi daha 

önem kazanır. Civcivler kümese alındıktan sonra karton kutular imha 

edilmelidir. Plastik kutular ise kuluçka iĢletmesine geri gönderilir. Plastik 

kutular kuluçka dıĢında ayrı bir yerde yıkanıp dezenfekte edildikten sonra tekrar 

kullanılabilir. 

 

 TaĢıma süresi: Çok uzak yerlere taĢımada sık sık mola vererek civcivler 

kontrol edilmelidir. Kuluçkadan çıktıktan en geç 10–12 saat sonra civcivler 

kümese yerleĢtirilmiĢ olmalıdır. 

 

1.4.2. Civcivler Gelmeden Önceki Hazırlıklar 
 

Broiler yetiĢtiriciliğinde baĢarının anahtarı, civcivler henüz kümese gelmeden 

baĢlayan sistemli ve randımanlı manejman (kümes içerisindeki faktörlerin kontrolü ve 

denetimi) programlarında yatmaktadır. Daha baĢlangıçta hayvanlara optimum bir çevre 

sağlanması karlı bir üretim döneminin birinci Ģartıdır ayrıca baĢlangıçta yapılacak hataların 

sonradan telafi edilemeyeceği bilinmelidir. 

 

Yeni yapılmıĢ bir kümesin hazırlanmasında gübre temizliği ve dezenfeksiyon söz 

konusu değildir fakat her üretim dönemi sonunda kümesin temizlenip dezenfekte edilmesi 

gerekir. Civcivler kümese gelmeden önce aĢağıdaki iĢlerin tamamlanması gereklidir: 
 

 Ġki üretim dönemi arasında yeterli temizlik ve dezenfeksiyon programları 

uygulanmalı ve sonra da kümesin 1 – 2 hafta boĢ kalması sağlanmalıdır. Bu 

iĢlemler, hastalık etmeni çoğu organizmaların yeni döneme bulaĢmasını 

önleyecektir. 
 

 Kümesteki tüm alet ekipman, suluk, radyan gibi gereçler ve gübre ile karıĢık 

yataklık dıĢarı çıkarılır. 
 

 Kümes tabanı iyice yıkanır, kümes içi ve çevresi tümüyle hastalık etmeni 

organizmalara karĢı dezenfekte edilir ve 2 – 3 gün süreyle havalandırmaya 

bırakılarak kurutulur. 
 

 Yemlik, suluk gibi kullanılan tüm gereçler temizlenerek dezenfekte edilir. 

Suluklar iki üretim dönemi arasında kimyasal maddeler kullanılarak basınçlı su 

ile temizlenmelidir. Sulukların ve su sisteminin içinde kimyasalların bir gece 

kalması tavsiye edilir. Bu amaçla kullanılabilecek kimyasal maddeler; 

amonyum hidroksit, kuaterner amonyum tuzları, sodyum hipoklorit, toz haline 

getirilmiĢ kuru klor, iyot solüsyonları ve hidrojen peroksit olabilir. 
 

 Tüm ekipmanlar, ısıtıcılar, elektrik tesisatının ve havalandırma sisteminin çalıĢır 

durumda olduğu kontrol edilmelidir. 
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 Kümes çevresi kontrol edilerek yangından korunma amacıyla kuru otlar 

temizlenir. 
 

 Kümes önündeki dezenfeksiyon paspası temizlenerek yeniden dezenfektan 

konur. 
 

 Uygun bir materyalle yataklık (altlık) serilir ve kümes fümige edilir. 

Fümigasyon iĢlemi için formalin uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Bu iĢlem 

için önce kümes kapatılır ve en az 21
o
C ye kadar ısıtılır. Kümes içinde nem 

%70–80 olmalıdır. Daha düĢük sıcaklık ve nem düzeylerinde uygulama 

etkisizdir. Kümes alanının her 100 m
3
 ü için 240 g potasyum permanganat 

üzerine 525 ml formalin eklenerek karıĢtırılır, formaldehit gazı çıkıĢı sağlanır. 

Fümigasyondan sonra kümes 24 saat kapalı tutulmalıdır. Bu süre sonunda 

kümes açılarak gaz kalıntılarının çıkması ve kümes havasının temizlenmesi için 

havalandırılır. Gerek formalin solüsyonu gerekse formaldehit gazı, insan ve 

hayvan sağlığı için çok tehlikeli olduğundan, uygulama sırasında göz ve eller 

korunmalıdır. 
 

 Yeterli sayıda yemlik, suluk, ısıtma gereçleri yerleĢtirilir. Yemlik ve sulukların 

kümes içindeki dağılımı uygun olmalıdır. 
 

 100 civcive bir yuvarlak tabla yemlik (plastik tepsi) hesaplanmalıdır. 
 

 100 civciv baĢına, 4 – 5 litrelik bir civciv suluğu hesaplanmalıdır. Civcivler 

geldiğinde suluklardaki su, oda sıcaklığında olmalıdır. Ġlk haftadan sonra suluk 

sayısı artırılır. 
 

 Civcivler kümese gelmeden mevsime bağlı olarak 24 – 48 saat önce kümes 

ısıtılmağa baĢlanmalıdır. Böylece civcivler kümese geldiğinde yataklık ve içme 

suyu ısınmıĢ ve kümes içi sıcaklığı da istenen seviyeye getirilmiĢ olacaktır. 
 

 Civcivler kümese geldiğinde civciv muhafaza çemberlerinde civciv seviyesinde 

30 
o
C sıcaklık olması sağlanmalıdır. Bu Ģekilde ısıtıcıların kullanıldığı birinci 

günde kümes içi çevre sıcaklığı da 24 – 27
o
C lik sınırlar içinde olmalıdır. 

 

 Kümes içi çevre sıcaklığının kontrolü için maksimum – minimum 

termometreler kullanılmalı, bütün kümeste sıcaklığın aynı olarak sağlanmasına 

dikkat edilmelidir. Termometrelerin doğru çalıĢıp çalıĢmadıkları kontrol 

edilmelidir. 
 

 Isıtıcılar çalıĢtırılmaya baĢlandıktan sonra, kümese belirli ölçüde taze hava 

girmesi sağlanmalı, fakat hava cereyanından sakınmalıdır. 
 

 Civcivler gelmeden önce kümeste lambalar tam olarak yakılmalıdır. 
 

 Mümkünse kümeste % 60 – 70’lik rutubet sağlanmalıdır. 
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Resim 1.7: Kümes dezenfeksiyonu 

1.4.2.1. Altlığın Serilmesi 

 

Yer sisteminde sürünün bakım ve idaresinde önem verilecek en önemli birkaç 

husustan birini altlık (yataklık) teĢkil etmektedir çünkü tavuk yetiĢtiriciliğinin en çok ihmal 

edilen yönlerinden biri altlık konusudur. Broiler yetiĢtiriciliğinde, sürünün sağlığı, verimi, 

dolayısıyla dönem sonu elde edilecek kar veya hâsılat kâfi miktarda ve iyi kalitede yataklığın 

sağlanması ve bakımına bağlıdır. 

 

Altlık civcivler için nispeten sıcak ve kuru bir çevre sağlar. Suluklardan meydana 

gelecek döküntüleri ve sıçramaları emer. Hayvanların dıĢkısı ve ıslanma ile birlikte kümes 

tabanında çeĢitli parazit ve mikroorganizmaların neden olduğu hastalık etkenlerini önemli 

ölçüde engeller. Altlık aynı zamanda ısı izolasyonu sağlar. Yer sisteminde beton olan 

zeminde civciv ve piliçlerin üĢümesi önlenmiĢ olur. 

 

Yataklık olarak talaĢ, bıçkı tozu, çam ya da kereste yongası, çeltik kavuzu, ağaç 

kabuğu, yer fıstığı kabuğu, ezilmiĢ mısır koçanı, saman ve kâğıt kullanılabilir. Etlik piliç 

üretiminde en yaygın olarak kullanılan yataklık materyali %14 – 18 rutubetli yumuĢak 

talaĢtır. 

 

TalaĢın zor bulunduğu ve pahalı olduğu durumlarda çeltik kavuzu ile talaĢ 

karıĢtırılarak kullanılabilir. Çeltik kavuzu tek baĢına kullanıldığında da iyi bir altlık 

materyalidir. Civcivler çeltik kavuzunu yeme eğiliminde olabilirler ancak zararsızdırlar. Hiç 

arzu edilmemekle beraber altlık olarak testere talaĢı kullanmak durumunda kalınmıĢsa hiç 

olmazsa birkaç gün için yataklık üzerine kağıt serilmelidir. Bu uygulama, alıĢıncaya kadar 

civcivlerin yem yerine yataklık materyalini yemesini önleyecektir. 
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Yazın 5 – 8 cm, kıĢın 8 – 10 cm kalınlığında veya ortalama 5 kg / m
2
 olacak miktarda 

tozsuz ağaç talaĢı veya diğer yataklık materyalleri serilmelidir. Yataklığın bütün kümeste 

aynı seviyede serilmiĢ olmasına dikkat etmelidir. Yataklığın muntazam ve düzgün 

serilmemesi halinde; büyümenin en süratli olduğu kritik bir zamanda civcivler ya çukur 

kısımlarda kalarak yemsiz – susuz kalabilecekler ya da bir araya sıkıĢan civciv grupları 

nedeniyle zeminde uygun ve homojen bir dağılım sağlanamayacaktır. 
 

Ġyi ve kaliteli bir yataklıkta aĢağıdaki özellikler bulunmalıdır: 
 

 Yataklık hafif ve yumuĢak olmalıdır. 
 

 Yataklığın orta büyüklükteki parçacıklardan oluĢması istenir. Özellikle etlik 

piliç üretiminde yataklığı oluĢturan parçalar 0,6 cm’den daha küçük olmalıdır. 
 

 Yataklık yüksek düzeyde nem emici özellikte olmalıdır ancak çok çabuk 

kuruma özelliği de taĢımalıdır. 
 

 DüĢük ısı iletkenliği göstermelidir. Böylece civcivlerin taban betonundan soğuk 

alması önlenmiĢ olur. 
 

 Yataklık ucuz olmalı ve kolay bulunabilmelidir. Etlik piliç üretiminde her girdi, 

maliyeti etkilediğinden ucuza sağlanması üretim maliyetini düĢürür. 
 

 Yataklık gübrenin değerini olumsuz yönde etkilememelidir. Gübre iĢletmeye ek 

gelir sağlayabilir. 
 

 Piliçlerin yataklığı yemeleri halinde hasta olmamaları önemlidir. Bu nedenle 

yataklık pestisit ve metal içermemeli, tozsuz, küfsüz ve temiz olmalıdır. 
 

 Kullanılan yataklık ne tam olarak kuru ne de çok nemli olmalıdır. En uygun ve 

en yaygın materyal, %14 – 18 rutubetli beyaz ve yumuĢak ağaç talaĢıdır. 

 

ġekil 1.2: Kötü kaliteli altlığın sebepleri 
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1.4.2.2. Ġçme Suyunun Hazırlanması 

 

Broiler yetiĢtiriciliğinde beklenen performansın elde edilebilmesi için kullanılacak 

suyun taze ve temiz olması esastır. Ġçme suyunda kullanılacak iyi bir su dezenfektanı veya su 

sterileyicisi, hastalık meydana getiren organizmalar ile yosun ve mantarların kontrolünde 

yardımcı olabilecektir. Kullanılan suyun mineral kapsamı ve herhangi bir kirlenme problemi 

olup olmadığı analizlerle kontrol edilmelidir. Su normal içme suyu olmalıdır. Bütün sularda, 

tat ve kaliteyi etkileyen çeĢitli maddeler solüsyon halinde bulunabilir ancak bu maddelerin 

konsantrasyonları yapılacak analizlerle izlenmelidir.  

 

Civcivlerin ilk gün su içmeyi süratle öğrenebilmeleri için fazla sayıda suluk 

kullanmak yararlı olur. Kümeste civciv veya piliçler 2,5 – 3 m’den daha fazla bir mesafede 

suluk aramak durumunda kalmamalıdır. Suluklar bütün kümese eĢit aralıklarla 

yerleĢtirilmelidirler. 

 

Kullanılacak suluk sayısı civciv sayısına bağlıdır. Broyler sürüleri için, ilk günlerde 40 

cm çapa sahip otomatik yuvarlak askılı suluklardan (çan tipi suluklar) 100 hayvana 1 adet 

suluk hesabıyla yerleĢtirme yapılmalıdır. Ġlk günlerde buna ilave 100 civciv baĢına her biri 

asgari 4 litrelik 1 adet civciv suluğu daha bulundurulması gerekir. Uzun suluklar 

kullanılıyorsa civciv baĢına 2 cm’lik su içme mesafesi (suluk uzunluğu) olmalıdır. 

 

Resim 1.8: Piliç büyütmede kullanılan suluk çeĢitleri 

Nipel suluklar büyütme döneminin baĢlangıcında 12 civcive 1 tane olacak Ģekilde 

hesaplanır. Burada da ilk 3 – 4 gün için 100 civciv baĢına 1 adet olmak üzere ilave civciv 

suluklarının temin edilmesi gerekir. Daha sonra 8 – 9 pilice bir nipel suluk önerilir. 

 

Civcivler kümese gelmeden son bir kez yemlik ve sulukların kümes içindeki dağılımı 

kontrol edilmelidir. Civcivler gelmeden 4 saat önce suluklar doldurulmalıdır. Böylece civciv 

geldiğinde suyun sıcaklığı 24
o
C civarında olur ve civcivlerin soğuk su içmeleri önlenir. 

Suyun sıcaklığı ilk birkaç gün 24 
o
C olmalı, daha sonra tedricen 18

o
C ye kadar indirilebilir. 

Bayat veya beklemiĢ su kullanmamalı, her zaman taze su hazır olmalıdır. 

 

Broiler üretiminde erken yaĢtaki (ilk 7–10 gün) civciv ölümleri broiler yetiĢtiricilerini 

uzun zaman düĢündürmüĢtür. Bu problemin azaltılması için çeĢitli manejman teknikleri 
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denenmiĢtir. Bunlardan birisi de içme suyuna Ģeker ilavesidir.  Yapılan bir denemede (Tablo 

1.2) Ģekerli suyun erken civciv ölümlerini belirgin Ģekilde azalttığı sonucu elde edilmiĢtir. 

Bugün için Ģekerli su uygulaması yetiĢtiriciler arasında oldukça yaygındır. Bu uygulama, 

civciv kümese yerleĢtirildikten itibaren 15 saat süreyle %8’lik Ģeker solüsyonu hazırlanarak 

verilmesi Ģeklindedir. Civcivlere ilk gün verilen Ģekerli su ikinci gün bitmemiĢse dökülür. 

ġeker mikrobiyal faaliyetler için uygun bir ortam oluĢturduğu için suluklar iyice yıkanır ve 

temiz su ile doldurulur. 

 

Muamele Toplam ölüm oranı (%) 53 günlük canlı ağırlık (g) 

Normal su verilen civcivler 4,57 1643 

ġekerli su verilen civcivler 2,19 1657 

Tablo 1.2: Normal ve Ģekerli içme suyunun ölüm oranı ve canlı ağırlığa etkisi 

1.4.2.3. Yemliklerin Hazırlanması 

 

Etlik piliç üretiminde kullanılan yemlikler; düz zincirli yemlikler, dairesel ya da tüp 

yemliklerdir. Civcivler ilk geldiğinde civciv yemlikleri (yuvarlak tabla-plastik tepsi) 

kullanılır. YaklaĢık bir hafta içinde civcivler normal yuvarlak askılı yemliklere alıĢtırılır. 

Zincirli yemlikler kullanılıyorsa etlik piliç baĢına 2,5 cm yemlik uzunluğu (80 piliç/m), 

dairesel tepsi yemlikler kullanılıyorsa 100 civciv için 1 yemlik hesaplanır. Ayrıca ilk günler 

civciv yetiĢtirme alanının en az % 25’ine serilen kâğıtların üstüne de yem dökülerek tüm 

hayvanların yemle buluĢmaları sağlanmalıdır. Hayvanlar yemliğe ulaĢmak için 4 m’den fazla 

yürümek zorunda bırakılmamalıdır. 

 

Broyler civcivlerine ilk 10 gün süreyle verilen baĢlatma yeminin, elenmiĢ krambıl 

(granül) ya da mini pelet formda olması gerekir. 

 

Resim 1.9: Piliç büyütmede kullanılan yemler 

Hangi tip yemlik kullanılırsa kullanılsın genel olarak yemlikler aĢağıdaki özellikleri 

taĢımalıdır: 

 

 Yemlikler kolay temizlenebilmeli, dezenfekte edilmeye elveriĢli bir maddeden 

yapılmıĢ olmalıdır. 
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 Yemlikler, değiĢik yaĢlarda civciv ve piliçler için kullanılabilecek Ģekilde 

yükseklik ayarlamalı olmalıdır. 

 

Kümeste hayvanların yemliklerden eĢit bir Ģekilde yararlanabilmeleri için uygun bir 

yerleĢim düzeni gereklidir. Yeterli sayıdaki yemlik kümesteki yerleĢim alanına homojen bir 

Ģekilde dağıtılmıĢ olmalıdır. GeniĢliği 10 metreye kadar olan kümeslerde binanın uzunluğu 

boyunca 2 yemlik hattı, 12 metre geniĢlikteki kümeslerde 3 yemlik hattı ve daha geniĢ 

kümeslerde 4 yemlik hattı yeterli olmaktadır. 

 

Resim 1.10: Piliç büyütmede kullanılan yemlik çeĢitleri 

1.4.2.4. Kümes Isısı 

 

Kümes içinin istenilen sıcaklığa ulaĢması için civcivler kümese yerleĢtirilmeden 24 

saat önce kümes ısıtılmaya baĢlanmalıdır. 

 

Isı kaynağı olarak elektrikle veya likit gaz (LPG) ile çalıĢan termostatlı radyanlar ya 

da entfraruj ampuller kullanılabilir. Ülkemizde yaygın olarak LPG ile çalıĢan radyanlar 

kullanılmaktadır. Radyanların kapasitesine göre bir radyandan yararlanabilecek civciv sayısı 

değiĢir. Genellikle kapasitelerine göre değiĢmekle birlikte bir radyan 500 – 700 adet civcive 

yetebilmektedir. 

 

Son zamanlarda güneĢ enerjisinden faydalanarak kümesin ısıtılması için çalıĢmalar 

yapılmaktadır. Bu sistemde, kolektör, sıcak su depolama tankı ve ısıyı transfer edecek bir 

sisteme gereksinim vardır. 

 

Civciv büyütme döneminde ısıtmada en yaygın ve en çok tavsiye edilen yöntem 

radyan ısıtıcıların kullanıldığı bölgesel (kısmi) ısıtmadır. Civcivler daha kümese gelmeden 

önce ısıtıcılar çalıĢtırılmalı ve ısıtıcılar altında civciv seviyesinde 30
o
C’lik sıcaklık 

sağlanmalıdır. 



 

 20 

 

Resim 1.11: Civciv seviyesinde sıcaklık ölçümü 

 

 

ġekil 1.3: LPG ile çalıĢan radyan ısıtıcı  

Ġlk günlerde civcivleri ısı kaynağına yakın tutabilmek için büyütme (civciv muhafaza) 

çemberleri kullanılmalıdır. Büyütme çemberinin 600 - 800 civciv baĢına 3 – 3,5 m çapında 

olması tavsiye edilmektedir. Büyütme çemberlerinde sıcak yaz ayları için 1,25 cm aralıklı tel 

örgü kullanılabilir ancak yılın soğuk mevsimlerinde hava cereyanı geçirmeyen bir materyalle 

kaplı olmalıdır. 
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Resim 1.12: Kümes içinde oluĢturulmuĢ büyütme çemberleri 

 

 

Resim 1.13: Tel örgülü bir civciv muhafaza çemberi 
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1.4.2.5. Kümes Havalandırması 

 

Broylerler geliĢirlerken oksijen tüketir ve atık gaz ile su buharı üretirler ayrıca broiler 

kümeslerinde ısıtıcıların yanması atık gazların miktarını artırır. Havalandırma sistemi bu atık 

gazları kümes ortamından uzaklaĢtırmalı ve iyi kalitede havayı içeriye ulaĢtırmalıdır. 

 

Zararlı gazları dıĢarı atmak ve temiz hava temin etmek için havalandırmaya önem 

verilmelidir. Civcivlerin kümese yerleĢtirildiği ilk hafta aĢırı havalandırmadan 

kaçınılmalıdır. Bu dönemde hızlı hava değiĢimi istenmez çünkü henüz yeterli geliĢme 

göstermeyen civcivlerin üĢütmesi söz konusu olabilir. Zararlı hava cereyanlarına ve kümes 

sıcaklığında aĢırı düĢmelere yol açmadan yeterli ve düzenli havalandırma yapılmalıdır. 

Özellikle günlük civcivlerin büyütüldüğü birimlerde aĢırı havalandırmaya bağlı olarak nem 

%50’nin altına düĢerse hayvanlar su kaybetmeye baĢlar. Bu durum ölüm oranını 

yükseltebilir. Çevre denetimli kapalı kümeslerde zemine yakın yerlerdeki hava hızının 0.15 

m/saniye değerinde veya daha az olmalıdır. 

 

Havalandırma ile aynı zamanda kümes içerisindeki nem de kontrol altında tutulur. 

Civcivler için ilk 3 gün bağıl nem düzeyi %60 – 70 olmalı, dönemin geri kalan günlerinde 

ise %50’nin üzerinde tutulmalıdır. Kümesin nem düzeyi günlük olarak düzenli bir Ģekilde 

izlenmelidir. Eğer bu düzey ilk haftada %50’nin altına düĢerse çevre tozlu ve kuru olacaktır. 

Civcivler su kaybetmeye baĢlayacak ve solunum sistemi problemlerine meyilli hâle 

geleceklerdir. Performans kötü bir Ģekilde etkilenecektir. 

 

Kullanılan kümes ve havalandırma sistemleri iklime bağlı olacaktır ancak her koĢulda 

etkin bir havalandırma, aĢırı sıcaklık ve nemi uzaklaĢtırmalı, zararlı gazları ortamdan atarak 

hava kalitesini iyileĢtirmeli ve yeterli oksijeni sağlamalıdır. Kümes havalandırma sistemleri; 

doğal havalandırma ve mekanik havalandırma olarak 2 grupta incelenebilir. 

 

Doğal havalandırma küçük kümeslerde ve pencereli – perdeli kümeslerde tercih edilen 

sistemdir. Doğal havalandırmalı kümeslerde hayvanlar tarafından üretilen sıcak ve nemli 

havanın yükselmesi ile kirli hava havalandırma bacasından dıĢarı çıkarken taze hava yan 

duvarlarda bulunan hava giriĢ deliklerinden içeri alınır. Sistemin avantajı, kuruluĢ 

maliyetinin düĢük olması ve hava hareketi için enerjiye gereksinim olmaması, dezavantajı 

ise havalanma hızının kontrolünün zor olmasıdır. Kümesin yönü, rüzgârın kümes içine 

giriĢine izin verecek Ģekilde olmalıdır. Bu sistemde, kümes içindeki havanın sirkülâsyonu 

için uygun büyüklükte ve sayıda fan da kullanılabilir. Fanların sayısı ve büyüklüğü 

kümesteki toplam civciv sayısı ve eriĢecekleri maksimum canlı ağırlığa göre belirlenir. 
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Resim 1.14: Doğal havalandırma 

Havalandırmada ikinci seçenek mekanik havalandırmadır. Kapalı ve çevre denetimli 

kümeslerde uygulanır. Yatırım maliyeti ve enerji tüketimi yüksek olmakla birlikte, en önemli 

avantajı kümes içindeki hava hızının doğrudan kontrol edilebilmesidir. 

 

Resim 1.15: Mekanik havalandırma 

Havalandırma ilk günden baĢlayarak kümes içi nemi kontrol altında tutmak 

bakımından son derece önemlidir.  
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Havalandırma sistemleri havalandırma düzeyini minimum ve maksimum değerler 

arasında tutacak Ģekilde ayarlayabilmelidir. 

 

Genç hayvanlar ve soğuk hava koĢulları için minimum havalandırma tercih 

edilmelidir. Minimum havalandırma; kümes içinde hava kalitesini sürdürebilmek için gerek 

duyulan en düĢük hava değiĢimi olarak tanımlanır. Minimum havalandırmanın amacı ihtiyaç 

duyulan hava sıcaklığını korurken, zararlı gazları ve aĢırı nemi ortadan kaldırmak amacıyla 

kümes içindeki zararlı durgun havayı dıĢarı atmak ve kümes içinde temiz havayı sağlamaktır. 

Minimum havalandırma değeri 0.70 m
3
/saat/kg canlı ağırlıktır. Maksimum havalandırma ise 

kümes içindeki sıcaklığın dıĢarıdaki sıcaklıktan 3 
o
C den fazla olmaması için gerek duyulan 

hava miktarı olup, her kg canlı ağırlık için saatte 7,5 m
3
/saat olarak hesaplanmalıdır. Her 

10000 m
3
/saat hava çıkıĢı için 0.35 – 0.85 m

2
’lik giriĢ gereklidir. Hava giriĢi kümes içi 

koĢullarını etkilemeyecek biçimde ayarlanmalıdır. 

 

Sıcak bölgeler için en etkili sistem tünel havalandırmadır. Tünel havalandırmada 

kümesin bir ucunda hava giriĢi ve diğer ucunda fanlar yerleĢtirilerek havanın hayvanlar 

üzerinden saatte 2 m hızla hareket etmesi sağlanır. Bu sistemde fanların, hava giriĢlerinin 

pozisyonu ve büyüklüğü çok önemlidir. 

 

Fanlar ve hava giriĢleri kümesin karĢılıklı 2 ucuna yerleĢtirilmelidir. Hava giriĢlerinin 

yerden yüksekliği 0.75 m’den az olmamalı, mümkünse yerden 1 m yüksekliğe konulmalıdır. 

 

Hayvanların sağlıklı olması ve maksimum büyüme hızına eriĢmeleri için hayvan 

seviyesinde sürekli temiz hava dolaĢımı sağlanmalıdır. Bu da etkin havalandırma ve 

serinletme sistemi ile sağlanır. Havalandırma sistemi, kümes içindeki sıcak havayı ve nemi 

uzaklaĢtırır, havadaki karbondioksit, metan, hidrojen sülfit, amonyak gibi gazların miktarını 

en düĢük düzeyde tutar. 

 

ġekil 1.4: Mekanik havalandırma 
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ġekil 1.5: Soğutmalı mekanik havalandırma 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak, etlik civcivler gelmeden önce 

kümes içinde ve dıĢında gereken hazırlıkları tekniğine uygun olarak yapınız. 

AALĠYETĠ 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 TaĢınabilir donanımları 

(suluklar, yemlikler vb.) 

kümes dıĢarısına çıkarınız. 

 Kümes içindeki sökülebilir tüm donanımları (suluk, 

yemlik, ısıtıcı vb.) söküp kümes dıĢarısına taĢıyınız. 

 Sökülemeyen donanımları yukarı kaldırarak kümes 

tabanını çalıĢılabilir hale getiriniz. 

 DıĢarı taĢınan donanımları düzenli olarak ve gruplar 

halinde diziniz.  

 Altlığı kümesten 

uzaklaĢtırınız. 

 Tulum, çizme, eldiven, Ģapka ve maske kullanınız. 

 Kümes içinde çalıĢabilecek bir traktöre tesviye 

küreği bağlayınız. Altlık – gübre karıĢımını tesviye 

küreği ile kümes dıĢına kürüyünüz. 

 Kalan az miktardaki gübreyi kürek ve sert kıllı 

süpürge kullanarak kümes dıĢına çıkarınız ve 

kümesi yıkanabilecek hale getiriniz. 

 Kümesi yıkayıp dezenfekte 

ediniz ve havalandırınız. 

 Tazyikli su , hortum ve pülverizatör kullanınız. 

 Suyun kümes elektrik tesisatına temasından 

kaçınınız. 

 Kümesin tamamını toz ve gübre kalıntısından 

arındıracak Ģekilde yıkama yapınız. 

 Kümes dezenfeksiyonunda maske ve eldiven 

kullanınız ve kimyasallarla temastan kaçınınız. 

 Kümes dıĢına taĢınan ekip-

manları yıkayıp dezenfekte 

ediniz. 

 Yemlik ve sulukları su havuzunda bekleterek kir 

kalıntılarını yumuĢatınız. 

 Ekipmanları, fırça veya sünger kullanarak temiz su 

altında yıkayınız ve dezenfekte ediniz.  

 Kümes tabanına altlık 

(yataklık) seriniz. 

 Altlık serilmeden önce kümesin tamamen 

havalanmasını ve kurumasını sağlayınız. 

 Altlık kalınlığının 5 cm’den daha az olmamasına 

(yazın 5 – 8, kıĢın 8 – 10 cm) dikkat ediniz. 

 Altlık içerisinde yabancı cisim (tel, cam vb.) 

olmadığından emin olunuz. 

 Altlık kalınlığının, kümes tabanının her bölgesinde 

eĢit kalınlıkta ve düzgün olmasını sağlayınız. 

 Büyütme çemberleri 

oluĢturunuz. 

 Karton, duralit, tel örgü benzeri malzemelerden 

yararlanınız. 

 Çemberlerin her ısıtıcı bölgesinin altına ve ısıtıcıları 

merkez alarak kurunuz. 

 Çember çapını en az 3 – 3,5 m olacak Ģekilde 

ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kümesi fümige ediniz ve 

havalandırınız. 

 Fümigasyondan önce kümes sıcaklığının en az 21 

oC olmasını sağlayınız. 

 Maske ve eldiven kullanmayı ihmal etmeyiniz. 

 Gaz çıkıĢından önce kümes ortamını terk ediniz. 

 Fümigasyondan sonra kümesi en az 24 saat kapalı 

bırakınız ve daha sonra iyice havalandırınız.  

 Büyütme çemberleri 

içerisine yemlik, suluk, 

ısıtıcı gibi ekipmanları 

yeterli sayıda ve uygun 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Civciv tabla yemliklerini ve civciv suluklarını 100 

civcive 1 adet olacak Ģekilde yerleĢtirmeyi 

unutmayız. 

 Civciv suluklarına civcivler gelmeden en az 4 saat 

önce su doldurunuz. 

 Yemlik ve sulukların ısıtıcıya yakın olmasına, 

büyütme çemberi içerisinde homojen bir dağılım 

göstermesine dikkat ediniz. 

 Isıtma, aydınlatma ve 

havalandırma düzenlerini 

çalıĢtırınız ve kontrol ediniz. 

 Civcivler gelmeden en az 24 saat önce kümesi 

ısıtınız. 

 Ampulleri kontrol ediniz. Patlayanları değiĢtirerek 

tozlu olanları temizleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Etlik piliç üretiminde, günlük etlik civcivlerin yaklaĢık büyütülüp beslendiği süre 

………………………… dır. 

2. Entegre damızlık iĢletmeler ile  üretim iĢletmeleri arasında yapılan sözleĢme 

vasıtasıyla  gerçekleĢtirilen sözleĢmeli üretime …………………………………. 

denilmektedir. 

3. Günlük civcivlerin kümese giriĢinden pazarlanıncaya kadar geçen süreye 

……………………………………. denir. 

4. Broiler üretiminde normal koĢullarda, iki üretim dönemi arasındaki süre 

………………………….. arasında değiĢir. 

5. Pencereli kümeslerde geniĢlik ………………………………… penceresiz, yani çevre 

denetimli kümeslerde ise ………………………………. olarak önerilmektedir. 

6. Civcivleri ısı merkezlerinde, yemlik ve suluk civarında tutabilmenin en iyi yolu 

………………………………… dir. 

7. Büyütme çemberleri ………….. günden sonra kaldırılabilir. 

8. Kuluçkadan çıktıktan en geç ………………………. saat sonra civcivler kümese 

yerleĢtirilmiĢ olmalıdır. 

9. Etlik piliç üretiminde en yaygın olarak kullanılan yataklık materyali %14 – 18 

rutubetli ………………………………. dır. 

10. Nipel suluklar büyütme döneminin baĢlangıcında ………….. civcive ………….. tane 

olacak Ģekilde hesaplanır. 

11. Broyler civcivlerine ilk 10 gün süreyle verilen baĢlatma yeminin, 

……………………………………………….. formda olması gerekir. 

12. GeniĢliği 10 metreye kadar olan kümeslerde binanın uzunluğu boyunca …….. yemlik 

hattı, 12 metre geniĢlikteki kümeslerde ………. yemlik hattı düĢünülmelidir. 

13. Kümes içinin istenilen sıcaklığa ulaĢması için civcivler kümese yerleĢtirilmeden 

…….. önce kümes ısıtılmaya baĢlanmalıdır. 

14. Sıcak bölgeler için en etkili havalandırma sistemi …………………………….. dır. 

15. Hava giriĢlerinin yerden yüksekliği …………………. m’den az olmamalıdır. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak etlik civcivlerin 

bakım ve beslemesini yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Bölgenizde mevcut etlik piliç kümeslerini geziniz. 

 Bu iĢletmelerin civciv bakım ve beslemede hangi tip ekipman ve donanım 

kullandığını araĢtırınız. 

 Kümes sıcaklığı, nemi, havalandırması, aydınlatması vb. manejman (sürü 

denetim ve idaresi) teknik ve yöntemlerini inceleyiniz. 

 YetiĢtiricilerin civciv büyütmede kullandıkları yem çeĢit ve özelliklerini 

araĢtırınız. 

 Etlik piliç kümeslerinde gaga kesimi uygulamasını ve kanibalizmle (hayvanların 

birbirlerini gagalayarak zarar vermesi) mücadele yöntemlerini soruĢturunuz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. ETLĠK CĠVCĠVLERĠN BAKIM VE 

BESLEMESĠ 
 

Broiler yetiĢtiriciliğinde randımanlı ve ekonomik bir sonuç almak için civciv büyütme 

döneminde bakım ve besleme kurallarına uyulması, rahat ve sağlıklı bir çevre sağlanması 

önemlidir. Bu dönemde yapılacak hatalar, büyüme ve geliĢmeyi azaltması, daha zayıf 

yemden yaralanma vermesi, hastalık çıkıĢı ihtimalinde artıĢ, ölüm ve ayıklanan hayvan 

oranının yüksekliği nedeni ile iĢletmenin karlılığını düĢürecektir. Keza civciv büyütme 

döneminde, özellikle ilk bir haftalık sürede yapılacak hatalar sonradan telafi edilemeyecektir. 

Bu nedenlerle bu ilk dönemde yapılacak iĢler çok önemlidir. 

 

2.1. Civciv Geldiği Gün Yapılacak ĠĢler 
 

Araç iĢletmeye geldiğinde civcivler bir kez daha kontrol edilerek kutularla kümese 

taĢınır. Kutular içinde civcivlerin uzun süre tutulması su kaybını artırır ve büyüme hızını 

geriletir. Kutuların kapağı açılarak, civcivler büyütme birimlerine yavaĢça ve sayılarak 

bırakılır. Eğer farklı sürülerden gelen civcivler varsa, civcivler ayrı bölmelere 

yerleĢtirilmelidir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Civcivler alınırken ve yerleĢtirilirken aĢağıdaki hususlar yerine getirilmelidir: 

 

 Alınacak civcivler, kuluçkadan çıktıktan 10–12 saat içerisinde kümese 

yerleĢtirilmiĢ olmalıdırlar. Bu sürenin gecikmesi dehidrasyonla (su kaybı) 

sonuçlanacaktır.  AraĢtırmalar, bu sürenin uzamasının özellikle 24 saati geçmesi 

halinde olgun broiler ağırlığının menfi yönde etkileneceğini ve ölüm oranının 

yükseleceğini göstermektedir. 

 

 AĢılama, yükleme, indirme gibi iĢlemler sırasında dikkatli olmalı, civcivler 

hava cereyanına maruz bırakılmamalıdırlar. 

 

 Her kümese sadece bir anaç sürüden elde edilmiĢ civcivlerin konmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

 Her ısıtıcı çevresine yerleĢtirilecek civciv sayıları önceden belirlenmelidir. 

 

 Isıtıcılar son bir kez daha kontrol edilmeli ve civciv seviyesindeki sıcaklık 30 
o
C 

olarak belirlenmelidir. 

 

 Civcivler geldiğinde, vasıtadan kümese süratle taĢınmalı, her ısıtıcı yanına 

önceden belirlenen sayıda kutu bırakılmalı ve kapakları açılmalıdır. Daha sonra 

kutular boĢaltılarak civcivler sulukların yanına yerleĢtirilmelidir. Civcivlerin 

yerleĢtirilme iĢine kümesin sonundan baĢlanmalıdır. Civcivlerin vasıtadan 

indirilmesi sırasında, dolu civciv kutularının kümesin bir yerine yığılması gibi 

bir hata kesinlikle yapılmamalıdır. 

 

 BoĢ civciv kutuları, önce kümeste kolayca çıkarılabilecek yere konulmalı, 

yerleĢtirme bittikten sonra kutular kümesten çıkarılmalıdır. 

 

 BoĢ civciv kutularının yakılması tavsiye edilmektedir çünkü bir enfeksiyon, 

ekseriya iĢletmeden iĢletmeye civciv kutuları ile taĢınmaktadır ancak plastik 

kutular yeniden kullanıldığından bu kutular yıkanmalı ve dezenfekte 

edilmelidir. 

 

 Civcivler kümese yerleĢtirildikten sonra bütün civcivlerin yem, su ve ısı 

kaynağını bulup bulmadıkları kontrol edilmelidir. 
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Resim 2.1: Civciv kutularının kümes içerisine boĢaltılması 

2.1.1. Civciv Sayısı Sıklığı 
 

YerleĢim sıklığı birim alanda (örneğin 1 m
2
 de) barındırılan civciv veya piliç sayısı ya 

da canlı ağırlık olarak tanımlanır ayrıca bunun tersi olan civciv veya piliç baĢına düĢen 

kümes alanı da yerleĢim sıklığını belirtmeye yarar. 

 

Ġlk günlerde civcivleri ısı kaynağına yakın tutabilmek için, 3 – 3,5 m çapındaki civciv 

büyütme çemberlerine 600 – 800 adet civciv yerleĢtirmek gerekir. Bu alan büyük tutulursa 

civcivlerin tamamı için ideal sıcaklık (civciv seviyesinde 30 
o
C) ortamını sağlamak güçleĢir. 

Küçük tutulursa büyütme çemberinde oluĢan sıkıĢıklık civcivlerin tamamının suluk ve 

yemliklerden eĢit Ģekilde faydalanmasını engeller. Her iki durum da istenmeyen bir 

durumdur. 

 

Civciv büyütme çemberleri 15 gün sonra kaldırılır ve hayvanlar tüm kümes alanına 

dağılırlar. Ġleriki dönemlerde kümes tipine ve canlı ağırlık artıĢına bağlı olarak hayvan 

sıklığını ayarlamak gerekir. Pencereli kümeslerde broilerlerin optimum geliĢmeleri için 

uygulanabilecek yerleĢim sıklığı, 9 – 13,5 adet/m
2
 veya 15 – 22 kg/ m

2
 olarak söylenebilir. 

Tablo 2.1’de farklı canlı ağırlıklardaki broiler için yerleĢim alanı ihtiyaçları verilmiĢtir. 

 

Canlı Ağırlık (kg) 

YerleĢim Sıklığı 
Broiler Üretimi 

Kg / m
2
 Hayvan baĢına (m

2
) 

Hayvan sayısı 

(m
2
 de) 

1,4 0,06 17,9 24,5 

1,8 0,07 13,5 24,5 

2,3 0,09 10,8 24,5 

2,7 0,12 8,3 23,5 

3,2 0,16 6,3 20,1 

Tablo 2.1: Broiler için uygulanabilecek yerleĢim sıklığı 
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Penceresiz çevre kontrollü kümeslerde uygulanabilecek yerleĢim sıklığı ise 12 – 22 

adet/ m
2
 veya 30 – 35 kg/ m

2
 olarak hesaplanabilir. 

 

Genel olarak piliç baĢına düĢen alan azaldıkça, baĢka bir deyiĢle birim alanda 

yetiĢtirilen piliç sayısı arttıkça performans, hayvan refahı, hayvan davranıĢları ve sağlığı 

olumsuz etkilenir. 

 

Broiler üretiminde yüksek yerleĢim sıklığının etkileri aĢağıda özetlenmiĢtir: 

 

 Yem tüketimi azalır, 

 Büyüme hızı düĢer, 

 Yemden yararlanma katsayısı yükselir, 

 Ölüm oranı artar, 

 Kanibalizm çıkma ve yayılma olasılığı artar, 

 Göğüs iltihabı görülme oranı yükselir, 

 Zayıf tüylenen hayvanların sayısında artıĢ olur, 

 Piliçlerin yaralanma – berelenmelerinde artıĢ, karkas kalitesinde düĢme görülür, 

 Kümeste havalandırma ihtiyacı artar, 

 Yıllık üretim esas alındığında üretilen toplam broiler ağırlığı artar, 

 Yataklık manejmanı zorlaĢır. 

 

2.1.2. Yemlikler 
 

Kümese yerleĢtirildikten hemen sonra civcivlerin yem yemeleri ve su içmeleri çok 

önemlidir. Kuluçkadan çıkıĢtan 3 gün sonraya kadar susuz ve yemsiz yaĢayabilirlerse de bu 

gecikme vücuttan su kaybına neden olacağı için önerilmez. Bu nedenle çıkıĢtan sonra en geç 

24 saat içinde yem ve su sağlanmalıdır. Civcivlerde ilk günlerde yuvarlak tabla yemlikleri  

(100 civcive 1 adet) kullanılır. Civcivleri yem yemeye alıĢtırmak için civciv yetiĢtirme 

alanının en az % 25’ine serilen kâğıt üzerine de yem dökülmelidir. Bu sistem 2–4 gün sonra 

kaldırılır. Hayvanların yemi hemen bulabilmesi için, civcivler yerleĢtirme esnasında 

doğrudan kâğıtların üzerine konmalı, otomatik yemlik ve suluk sistemleri yere serilen 

kâğıtların çevresinde olmalıdır. 

 

Civcivlerin ilk defa yem ve su ile tanıĢtırıldığı andan hemen sonraki dönemde, 

hayvanlar aç olduklarından iyi yem tüketmeli ve kursaklarını doldurmalıdır. Bütün 

hayvanların suyu ve yemi bulduğundan emin olmak gayesiyle, civcivler kümese 

yerleĢtirildikten 8 ve 24 saat sonra kontrol edilmelidirler. Bu amaçla, her bir kümes 

bölgesinden 30–40 hayvan (kümesin 3 ya da 4 ayrı yerinden toplam 100–120 hayvan) 

örneklenmelidir. Her bir civcivin kursağı nazikçe kontrol edilmelidir. Suya ve yeme 

ulaĢabilen civcivlerde kursak, dolu, yumuĢak ve yuvarlak olacaktır (Resim 2.2). Eğer kursak 

dolu fakat yemin orijinal yapısı hissediliyor ise hayvan henüz yeteri kadar su içmemiĢ 

demektir. Hedeflenen kursak doluluk oranı yerleĢtirmeden 8 saat sonra %80, 24 saat sonra 

ise %95–100’dür. 
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Resim 2.2: 24 saat sonunda kursak doluluğu  

Civcivlerin yem ve su tüketmeye baĢlama zamanlarının canlı ağırlık ve ölüm oranı 

üzerine önemli etkisi vardır (Tablo 2.2). Kuluçkadan çıkıĢtan hemen sonra yem ve su tüketen 

civcivler ile 24 saat sonra yem ve su tüketmeye baĢlayanlar karĢılaĢtırıldığında, geç yem ve 

su tüketiminin canlı ağırlık artıĢını olumsuz yönde etkileyerek kesim ağırlığında gerilemeye 

ve ölüm oranında artıĢa neden olduğu bildirilmektedir. 

 

Yem ve su 

tüketimine baĢlama 

zamanı 

Canlı ağırlık 

artıĢı (g) 

1 – 21 gün 

Canlı ağırlık 

artıĢı (g) 

1 – 49 gün 

Ölüm Oranı 

(%) 

1 – 21 gün 

Ölüm oranı 

(%) 

1 – 49 gün 

YerleĢtirmeden 

hemen sonra 
647 2654 2,0 6,3 

YerleĢtirmeden 24 

saat sonra 
598 2568 1,5 10,5 

Tablo 2.2: Kuluçkadan çıkan civcivlerin yem ve su tüketimine baĢlama zamanlarının 

performans üzerine etkisi 

 

2.1.3. Suluklar 
 

Otomatik yuvarlak askılı (çan tipi) suluklar iyi sonuç vermektedir. Bu suluklar ayrıca 

iĢgücünden de tasarruf sağlar. Bilhassa ilk günler otomatik suluklar arasına mini civciv 

sulukları da yerleĢtirilir. Ġkinci gün bu mini suluklar otomatik suluklara doğru yaklaĢtırılır. 

BeĢinci güne kadar bu mini civciv suluklarını tedricen kaldırmalı fakat ani değiĢim 

yapmaktan kaçınılmalıdır. 

 

Çan tipi suluklarda ilk 24–72 saat için su seviyesi en üst düzeyde tutulmalı sonrasında 

düĢürülmelidir. Ġlk günlerde kullanılan civciv sulukları ısıtıcılara yakın olmalı ve yemlikler 

arasına yerleĢtirilmelidir. 
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Civcivlere yeterli miktarda suluk temini kâfi değildir. Bütün civcivlerin su içtiğinden 

de emin olmalıdır. Ekseriya civcivlerin su içmeye baĢladıkları görülebilir ancak bu hususta 

sıkı gözlemler bazı civcivlerin sulukları bulamadıklarını veya su içmediklerini gösterecektir. 

Bu durum, iĢletmelerde genel bir problemdir. Bu hususta sulukların sayısının arttırmak ve 

özellikle ilk 2 günlük dönemde aydınlatma Ģiddetini biraz yüksek tutmak gerekir. 

 

Civcivler sadece bir suluktan su içme eğilimindedirler. Eğer belirli bir suluk 

kaldırılırsa veya su kalmamıĢsa o sahadaki civcivler diğer bir suluk buluncaya veya 

seçinceye kadar bir miktar zaman geçecektir. Bu ise manejmanda istenmeyen bir durumdur. 

 

Civcivlerin nipelden su içmelerini teĢvik etmek için su basıncı yüksek tutularak nipel 

ucunda su damlası oluĢması sağlanabilir. Ġlk 24 – 48 saat süresince nipel suluklar civcivlerin 

göz hizasına gelecek Ģekilde ayarlanmalıdır. Takip eden 3 – 4. günler itibariyle nipeller 

civcivin kafası ile 45
o
 açı yapacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Civciv büyüdükçe damla 

sulukların yükseltilmesi ve içme sırasında bahsedilen açının suya ulaĢmak için vücudu 

esneten yaklaĢık, 75 – 85
o
 lik bir açının oluĢturulması gerekir. (ġekil 2.1) 

 

ġekil 2.1: Civcivde ve ilerleyen dönemde nipel suluk yükseklik ayarı 

Nipel suluk yüksekliğinin baĢlangıçta düĢük tutulması, ilerleyen dönemlerde ise 

hayvan yaĢının artmasıyla birlikte artırılması önemlidir çünkü suluk hattının çok yüksek 

seviyede olması su tüketimini sınırlandırabilir, çok alçak seviyede olması ise altlıkta ıslanma 

ya neden olabilir. Özellikle yaz aylarında kümes içi sıcaklığı yükseldiğinde, nipel sulukların 

yerden yüksekliği daha da önem taĢımaktadır. Hayvan hızlı solumağa baĢladığında, yerden 

çok yüksekte bulunan suluklardan su içmesi güçleĢir. 
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Resim 2.3: Civcivlerde nipel suluk örneği 

Nipel sulukların yararı aĢağıda belirtilmiĢtir. 
 

 Ortalama olarak su, yem tüketimi oranı askılı suluklarda 1.8 / 1, nipel 

suluklarda 1.6 / 1’dir. Aradaki fark, buharlaĢma ve suyun etrafa saçılmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 Nipel suluklardan suyun etrafa saçılması daha az olduğundan altlık daha az 

ıslanır. 

 Nipel suluklara dıĢkı bulaĢmadığından bakteriyel bulaĢma daha azdır. 

Dolayısıyla sürünün sağlığını olumlu yönde etkiler. 

 Her gün temizlenmesi gerekmediğinden iĢçilikten tasarruf sağlanır. 
 

Nipel suluk sistemleri, kümes 76 m’den uzun olduğunda yeterince etkili çalıĢtırılamaz. 

Bu nedenle, örneğin kümes 150 m uzunluğunda ise su dağıtım sistemi kümesin ortasına 

kurulmalı ve nipel suluk sistemi 2 parçadan oluĢmalıdır. 
 

Ġster askılı ister nipel suluk kullanılsın, ilk günlerde genellikle el ile doldurulan 4 – 4.5 

litre kapasiteli civciv suluklarının kullanılması önerilir. Bu suluklardan her 100 civciv için 1 

adet yeterlidir. Bu tip suluklar fazla iĢ gücü gerektirmekle birlikte civcivlerin suya daha 

kolay alıĢmalarını sağlar ve susuzluktan dolayı ölümler azalır. 

 

Resim 2.4: Civcivlerin su ve yem tüketimi 
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2.1.4. Kümes Isısı 
 

Kutulardan boĢaltılan civcivler ilk yarım saat içinde sakinleĢerek kümes içine 

dağılırlar. Kümeste özellikle sıcaklık yönünden uygun bir ortam varsa civcivler rahat 

görünür ve bu dağılım homojendir. Civcivlerin ısı kaynağının altında (ortada) toplanması 

sıcaklığın yeterli olmadığını, kenarlarda toplanmaları ise sıcaklığın yüksek olduğunu 

gösterir. Isıtıcıların yükseklikleri ayarlanarak civciv seviyesinde istenen sıcaklık 

sağlanmalıdır. Geceleyin civcivlerin davranıĢları yeniden incelenmelidir. Civcivlerin 

ısıtıcılar etrafındaki yayılmaları, davranıĢları ve gürültüleri sıcaklığın uygun olup 

olmadığının göstergesidir. ġekil 2.2’de civcivlerin ısıtıcılar etrafında yayılma Ģekilleri 

verilmiĢtir.  

 

 A Ģeklindeki gibi civcivler ısıtıcının altında küme halinde sıkıĢık bir durumda 

bulunuyorlarsa sıcaklık çok düĢük demektir. Civcivlerin gürültü düzeyi 

hoĢnutsuzluk ifade eder. 

 

 B Ģeklindeki gibi civcivler ısıtıcıların çevresi boyunca yayılmıĢlar ve ısıtıcıların 

altında geniĢ bir boĢluk varsa sıcaklık çok yüksek demektir. Civcivler gürültü 

yapmazlar, hızlı hızlı solurlar, baĢ ve kanatlar düĢer. 

 

 C Ģekli, hava cereyanı etkisiyle civcivlerin ısıtıcıların bir tarafında sıkıĢıp 

kaldıklarını göstermektedir. Bu duruma üniform olmayan ıĢık dağılımı veya 

harici gürültüler sebep olabilir. 

 

 D Ģeklinde ise civcivler merkezde küçük bir alan bırakarak bütün alanda 

homojen olarak dağılmıĢlardır. Bu son durum, uygun bir sıcaklığın 

göstergesidir. Civcivlerin gürültü düzeyi hoĢnutluk ifade eder. 
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ġekil 2.2: Civcivlerin büyütme çemberi içerisinde ısıtıcılar etrafında yayılma Ģekilleri 

 

 

Resim 2.5: Radyan ısıtmada büyütme çemberi içinde ideal Ģartlar altındaki civcivler  
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Isıtıcı sayısı ve kümes sıcaklığı  broiler büyüdükçe azaltılmalıdır. YaĢa göre 

uygulanacak sıcaklıklar aĢağıda verilmiĢtir ancak sıcaklığın ayarlanması iĢleminde 

hayvanların davranıĢları en iyi rehber olacaktır. 
 

Kümes içinde gereksinim duyulan bu sıcaklıklar ya merkezi sistemle kümesin tamamı 

ısıtılarak sağlanır veya büyütme birimi ile perde sistemi kullanılarak alansal ısıtma yoluyla 

sağlanır. 
 

Kümes içi sıcaklığı civcivler geldiğinde perdeli kümeslerde 32 
0
C, çevre denetimli 

kümeslerde 29 – 31 
0
C olmalıdır. Bu sıcaklık her hafta yaklaĢık 3 

0
C azaltılarak 3. Hafta 

pencereli – perdeli kümeslerde 26 
0
C, çevre denetimli kümeslerde 24 – 25 

0
C sıcaklığa 

ulaĢılır. Kümes tipine ve civcivlerin yaĢlarına göre gerekli optimum sıcaklıklar Tablo 2.3’de 

verilmiĢtir. 
 

YaĢ (hafta) 
Kümes içi sıcaklığı (

o
C) 

Pencereli – perdeli kümes Çevre denetimli kümes 

1 32.2 29.4 – 31.0 

2 29.4 26.7 – 28.3 

3 26.7 23.9 – 25.5 

4 26.7 23.9 

5 23.9 21.1 

6 21.1 21.1 

Tablo 2.3: YaĢa ve kümes tipine bağlı olarak önerilen kümes içi sıcaklıkları 

2.1.5. Havalandırma 
 

Herhangi bir broyler kümesinde havalandırma sisteminin esası, havanın üniform 

Ģekilde bütün kümeste sirküle edilmesine dayanır. Hayvanın bulunduğu seviyede iyi kalitede 

havanın ünüform ve sürekli bir Ģekilde sağlanması hayati önem taĢır. Hayvanın sağlıklı 

kalması ve performans potansiyelinin bütünüyle sağlanması bakımından geliĢimin her 

evresinde taze hava gerekir. 
 

Havalandırma, hayvanın rahatlık bölgesi dahilinde uygun kümes içi sıcaklıklarının 

temin edilmesine de yardımcı olur. Üretim döneminin ilk aĢamalarında, yeterli sıcaklığın 

sağlanması öncelik gerektiren bir iĢtir. Bununla birlikte, hayvanların büyümesiyle ortamın 

yeterli serinlikte olması temel amaç haline gelir. 
 

Havalandırma ihtiyacı günün değiĢen saatlerine göre, mevsime, sıcaklığa, rutubete, 

hayvanın yaĢına ve yerleĢim sıklığı gibi faktörlere göre değiĢtiğinden bu ihtiyacın iyi 

hesaplanması gerekir. 
 

Havalandırma ihtiyacının hesaplanmasında kullanılan iki yöntem vardır. 
 

 Canlı ağırlığın esas alınması 

 Günde hayvan baĢına tüketilen yem miktarına dayalı olan ve “Emmans 

Metodu” olarak bilinen yöntemdir. 
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Tablo 2.4’de broylerlerde Emmans yöntemine göre hesaplanan havalandırma 

ihtiyaçları yaĢa göre verilmiĢtir. Yaz havalandırmasının asıl amacı hayvan tarafından 

meydana getirilen ısıyı atarak kümes sıcaklığını düĢürmeye çalıĢmaktır. Bu ısı hayvanın 

yediği yemin yakılmasından ileri gelmektedir. Çıkan ısı miktarı da yenen yemin miktarı ile 

orantılıdır. KıĢ havalandırmasının esası, yine CO2, amonyak ve rutubet gibi kirletici 

maddelerin seviyesinin düĢük bir seviyede tutulmasını sağlamak içindir. Bütün bu maddeler 

yine hayvanın yediği yemden kaynaklanır. 

 

YaĢ (hafta) 
Yem Tüketimi 

g/hayvan/gün 

Minimum 

Havalandırma Hızı 

m
3
/hayvan/saat 

Maksimum 

Havalandırma Hızı 

m
3
/hayvan/saat 

1 16 0.18 1.44 

2 21 0.23 1.89 

3 54 0.61 4.86 

4 87 0.98 7.83 

5 96 1.08 8.64 

6 110 1.24 9.90 

7 116 1.31 10.44 

8 139 1.57 12.51 

Tablo 2.4: Yem Tüketimi ve YaĢa Göre Havalandırma Ġhtiyacı 

Çok sıcak havalarda havalandırmayı ve yer seviyesinde hava akımını arttırmakla 

civciv ve piliçlerin iĢtah ve normal yaĢama gücünün devam ettirilmesi önemlidir. Sıcaklığın 

uzun bir dönem için 30 
0
C nin yukarısına çıktığı bölgelerde kümeslerde soğutma donanımı 

kullanılmalıdır. Kümes hava sıcaklığı 24 
0
C nin altına düĢtüğü zamanlarda yapılacak aĢırı 

havalandırma durumunda hayvanlar sabit vücut sıcaklıklarını devam ettirebilmek için ilave 

bir enerji tüketimine ihtiyaç duyacaklardır. Bu enerji ya kümesi ısıtmak için yakıt Ģeklinde 

harcanacak ya da yem tüketiminin artması ile karĢılanacak bunun sonucunda ise yemden 

yararlanma olumsuz yönde etkilenecektir. Bu ise, hayvan baĢına elde edilecek kar ile yakın 

bir iliĢki içerisinde bulunmaktadır. 

 

2.2. Civciv Kümese Konduktan Sonra Yapılacak ĠĢler 

 

Civcivler kümese geldikten itibaren ilk bir haftalık dönemde uygulanacak manejman 

çok önemlidir. Bu konuda dikkat edilecek önemli hususlar aĢağıda maddeler halinde 

verilmiĢtir. 

 

 Civcivler geldiğinde suluklarda su hazır bulunmalı ve sıcaklığı oda sıcaklığı 

civarında olmalıdır. Suyun sıcaklığı ilk birkaç gün 24 
o
C olmalıdır. Suyun serin 

olmasının yem tüketimini artırması ve ölüm oranının azalmasındaki olumlu 

etkisi nedeniyle birkaç günden sonra suyun sıcaklığı biraz düĢürülür. 

 Civcivlere ilk 15 saat süreyle Ģekerli su verilmelidir. Ġçme suyuna Ģeker 

ilavesinin broylerlerin büyüme ve geliĢmesini iyileĢtirdiği bildirilmektedir. 

 Civcivler kümese yerleĢtirildikten sonra sıcaklık tekrar kontrol edilmelidir. 

Civcivlerin ısıtıcılar etrafındaki yayılmaları, davranıĢları ve gürültüleri 

sıcaklığın uygun olup olmadığının göstergesidir.  
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 Isıtıcıların tam olarak çalıĢıp çalıĢmadıklarını geceleyin kontrol etmelidir. 

Civcivler büyüdükçe hava ve iklime bağlı olarak yaklaĢık kümes içi sıcaklığı 21 
o
C’ye ulaĢıncaya kadar her hafta yaklaĢık 3 

o
C azaltılır. 

 Isıtıcıların alt ve etrafı kontrol edilerek yataklıkta yanma olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. 

 Yemlik ve suluklar kontrol edilmeli, suluklarda taĢma ve tıkanma olup 

olmadığına bakılmalı, yükseklikleri ayarlanmalıdır. 

 Yem zayiatının önlenmesi için 5.–6. günlerden itibaren yemliklerde yemin 

derinliği 1,5 cm’ye kadar indirilir. 

 Özellikle aĢılama, gaga kesme ve diğer streslerden sonra civcivlerin davranıĢı 

dikkatle incelenmelidir. 

 Civcivlerin davranıĢında herhangi bir anormallik gözlenirse veya ilk 7 günde 

ölümler % 1’i aĢarsa, bütün manejman faktörleri yeniden kontrol edilmeli, 

gerekli düzenlemeler yapılmalı ve bir tavukçuluk uzmanını hatta bir veteriner 

hekimin kontrolü sağlanmalıdır. 

 Bütün kümeslerdeki civcivler gözlenmeli, ölüler ve ayıklanacak civcivler 

alınmalıdır. 

 Kayıtlar tam olarak tutulmalıdır. Kayıtlarda; civcivlerin geliĢ tarihi, alınan 

civciv sayısı, günlük ölümler, ayıklanan civciv sayıları, aĢı ve ilaçlamalar, 

tarihleri, yem tüketimi ve sürünün performansına etki eden diğer hususlar kayıt 

edilmelidir. 

 

Resim 2.6: Kümes içi genel görünümü 
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2.2.1. Sıcaklık 
 

ÇeĢitli damızlık firmaların, ürettikleri ticari broylerler için kümeste sağlanacak 

sıcaklıklarla ilgili verdikleri rakamlar arasında birkaç derecelik fark bulunmaktadır. Burada 

ortalama rakamlar verilecektir. 

 

Ġlk 3 hafta kümes içi sıcaklıklarının optimum düzeylerde olmaması canlı ağırlık, 

yemden yararlanma ve ölüm oranını olumsuz yönde etkiler. Örneğin ilk hafta 32 
o
C yerine 

sıcaklığın 27 
o
C olması hayvanın daha fazla yem tüketerek daha az ağırlık kazanmasına, 6 

haftada ölüm oranının artmasına neden olmaktadır. (Tablo 2.5) 

 

Sıcaklık (
o
C) Canlı ağırlık 

(g) 

Yemden 

yararlanma 

6. Haftada 

ölüm oranı 

(%) 1. hafta 2. hafta 3. hafta 

32 29 27 792 1,37 3,12 

27 24 21 752 1,42 4,79 

Tablo 2.5: Ġlk 3 hafta kümes içi sıcaklığının etlik piliçlerde canlı ağırlık, yemden yararlanma ve 

ölüm oranı üzerine etkisi 

Kümes tipi de civcivleri saran çevre koĢullarını önemli ölçüde etkiler. Ticari broyler 

iĢletmelerinde iki kümes tipi yaygındır. Bunlardan biri pencereli veya klasik kümeslerdir. 

Bunlarda kümes sıcaklığı dıĢ sıcaklık oynamalarına göre değiĢme eğilimi gösterir. Diğer 

kümes tipi mekanik havalandırma sistemli ve dıĢ hava sıcaklığındaki değiĢmelere rağmen 

üniform kümes sıcaklığını devam ettirebilecek kafi derecede izolasyonlu çevre kontrollü 

kapalı kümeslerdir.  

 

Isıtma ile ilgili bilinmesi gerekli diğer bazı hususlar Ģunlardır: 

 

 Civciv muhafaza çemberlerinde uniform bir sıcaklık sağlanmalı, civciv 

seviyesinde hava cereyanından sakınmalıdır. 

 Çok yüksek kümes sıcaklığı broylerlerde iĢtahı azaltır, aktiviteyi azaltır ve 

büyümeyi geciktirir. 

 Ġlk hafta civcivlere yeterli ısının sağlanması, ölüm oranını daha düĢük olmasını, 

daha yüksek ağırlık artıĢını ve daha iyi yemden yararlanma elde edilmesini 

sağlar. 

 Ġstenenden yüksek sıcaklık yem tüketimini düĢürür. Genel olarak sıcaklıkta her 

1 
o
C lik artıĢ yem tüketiminde %1’lik bir azalmaya neden olacaktır. Bu ise 

sağlanacak canlı ağırlık artıĢını azaltır. Sıcaklığın düĢük olması durumunda ise 

birim canlı ağırlık artıĢı için tüketilen yem miktarı artacaktır. Diğer bir ifadeyle 

düĢük çevre sıcaklıklarında ekstra besin tüketilmesi gerekecektir. Broylerler için 

bildirilen besin maddesi ihtiyaçları normal çevre sıcaklıkları içindir. DeğiĢen 

çevre sıcaklıklarına göre yem formulasyonunun yeterli besin tüketimini 

sağlayacak Ģekilde hazırlanması gerekecektir. 

 Broylerlerde sağlanan çevre sıcaklığı yemden yararlanmayı etkiler. Ġlk hafta 

kümes içi sıcaklığının 27 
0
C civarında olması civcivlerin yemi daha iyi 

değerlendirmeleri ve geliĢmeleri için çok önemlidir. Sıcaklık yanında havadaki 

oksijen oranı, rutubet, amonyak değerleri optimum sınırlar içerisinde sağlandığı 
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takdirde yemden yararlanma iyileĢecektir. Çok sıcak havalarda yer 

seviyesindeki hava akım hızını uygun düzeyde artırarak kâfi havalandırmanın 

sağlanması ile hayvanların iĢtahının azalması ve yaĢam gücünün düĢmesi 

önlenebilir. Sıcaklık 30 
o
C’yi aĢtığı takdirde kümeste serinleticiler 

çalıĢtırılmalıdır. 

 

Kümes içi sıcaklıkları, civcivlerin sırt hizasında ölçülerek her gün kaydedilmelidir. 

Civcivler bölmelere yerleĢtirildikten sonra sık sık kontrol edilerek kümes içindeki 

dağılımları gözlemlenmelidir. 

 

2.2.2. Havalandırma 
 

Tavuk kümeslerinde uygun, yeterli havalandırma hayati öneme haizdir. Taze hava 

akımı sağlıklı büyüme ve beklenen performansın sağlanabilmesi için gereklidir. 

 

Kümeslerde uygun ve yeterli havalandırmanın önemi aĢağıda maddeler halinde 

verilmiĢtir. 

 

 Sürüde sağlık Ģartlarının devam ettirilebilmesi 

 Hayvan organizmasında metabolizma olayları 

 Daha iyi yemden yararlanma 

 Hayvanların ihtiyaç duyduğu oksijenin sağlanması, karbon monoksit gibi zararlı 

gazların ve tozların konsantrasyonlarının minimize edilebilmesi havalandırma 

ile olur. Kümeste minimum %18’lik oksijen düzeyinin devam ettirilebilmesi 

önemlidir. Normal düzey ise %21’dir. Amonyak içi normal düzey ise 10 

ppm’dir. Hayvanların solunumu ve gübreden oluĢan istenmeyen kokuların 

atılması yine havalandırma ile sağlanır. Bu kokular kümeste çalıĢan personel 

için istenmeyen bir durum olduğu gibi hayvanların solunum sistemine de zarar 

verir. 

 Kümeste rutubet miktarını kontrol eder, fazla rutubetin atılmasını sağlar. 

 Yataklığın daha iyi Ģartlarda tutulmasına yardım eder. 

 Yeterli havalandırma ile hastalık yapan organizmaların havadaki 

konsantrasyonları düĢürülür ve hayvanların sağlığı açısından uygun bir düzeyde 

tutulması sağlanır. 

 Havalandırma ile kümesten fazla ısı atılır. Ġyi düzenlenmiĢ havalandırma ile 

aynı zamanda kıĢ döneminde hayvanlar tarafından üretilen ısı kullanılarak enerji 

tasarrufu da sağlanır. 

 Ġyi havalandırma aynı zamanda kümeste daha yüksek yerleĢim sıklığına imkân 

verir. Böylece birim alanda bakılan hayvan baĢına giderler düĢürülür. Hayvan 

baĢına üretim ve iĢgücü masraflarının azaltılması ise ekonomik yönden 

önemlidir. 

 

Broylerler büyüdükçe, havalandırma hızı artırılmalıdır. Ġhtiyaç duyulduğunda, 

otomatik kontrol edilen fanlar ilave olarak kullanılmak üzere yerleĢtirilmelidir. Bu durum, 

tercihen hayvanın bulunduğu seviyedeki birçok noktaya veya kümesin merkezine 

yerleĢtirilen termostatlar ya da sıcaklık sensörleri vasıtasıyla sağlanabilir. 
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Havanın rutubeti tutabilme kabiliyeti, sıcaklığına bağlıdır. Sıcak hava, soğuk havaya 

nazaran daha fazla rutubet tutabilir. Nispi rutubet, herhangi bir sıcaklıkta, havanın suya 

doyma yüzdesini ifade eder. Rutubet düzeyi kümes kanatlıları için kritik bir faktör olarak 

bilinir. 

 

Havalandırma ile aĢırı rutubet kümesten atılmalıdır. Uygun havalandırma nispi 

rutubeti azaltmaktadır. Böylece duvarlar ve tavanda rutubetin yoğunlaĢması önlenir. Bu 

durum, sürünün sağlığı için önemlidir. Hava ısındığında hacimce geniĢler ve böylece daha 

fazla rutubet tutabilir. 

 

Kümes havasının kirlenmesi karbondioksit, toz, su buharı ve amonyak düzeyinin 

artması ile ortaya çıkar. Karbondioksit ve amonyak dıĢındaki diğer gazlar; karbon monoksit 

(CO), hidrojen sülfür (H2S), azot oksit (N2O), dimetilamin (HN(CH3)2) ve metan (CH4) 

kümes havasında kirliliğe neden olurken, asla öldürücü düzeylerde bulunmaz. Bunların 

kümes içerisinde aĢırı miktarlarda oluĢması solumun etkinliğini azaltarak solunum sistemine 

zarar verir ve performansı düĢürür. Kirli ve nemli havaya maruz kalma bazı hastalıkları 

tetikleyebilir, (örneğin, asites veya kronik solunum hastalığı), sıcaklık düzeyini etkileyebilir 

ve altlık kalitesinin bozulmasına neden olabilir.  Kümes içindeki havanın temizliği pratikte 

civcivlerin rahatlığı, yataklığın durumu ve kümesteki koku ile anlaĢılır. 

 

Karbondioksit havadan ağır bir gaz olup, metabolizmanın yan ürünü olarak üretilir. 

Genel olarak kümeslerdeki minimum havalandırma düzeyi bile karbondioksitin kümes 

ortamından uzaklaĢtırılmasını sağlar. 

 

Kümes ortamında oluĢan tozun ve yüksek nemin uzaklaĢtırılması bakımından 

havalandırma önemlidir. Kümes ortamının aĢırı tozlu oluĢu hayvanlarda akciğerlerin 

yüzeyine zarar verir ve hastalık riskini artırır. Kümesteki nem, hava, yataklık ve dıĢkıda 

bulunan nemin toplamıdır. Yeterli havalandırma ile kümesteki nemin %50–70 seviyelerinde 

tutulması gerekir. 

 

Resim 2.7: Havalandırma sistemi ve havalandırma fanı 

Havalandırma sisteminin öneminin açıklayabilmek için Ģu örneği verebiliriz. Ġçinde 35 

günlük piliçlerin bulunduğu bir kümeste havalandırma kapatıldıktan sonraki 15 dakika içinde 
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amonyak düzeyi 15 ppm’den 80 ppm’e, CO2 düzeyi 300 ppm’den 3500 ppm’e, nem 

%68’den 97’ye, sıcaklık ise 20 
0
C’den 30 

0
C’ye yükselir. (Tablo 2.6) 

 

Kümes içi hava kalite 

ögeleri 

Fanlar kapatıldıktan sonra geçen süre 

0 dakika 5 dakika 10 dakika 15 dakika 

Amonyak (ppm) 15 35 50 80 

Karbondioksit (ppm) 300 1500 2600 3500 

Nem (%) 68 78 86 97 

Sıcaklık (
o
C) 20 24 28 30 

Tablo 2.6: Havalandırma sistemi kapatıldıktan sonra kümes havasının değiĢimi 

2.2.3. Suluklar 
 

BaĢlangıçta ilave olarak kullanılan mini civciv sulukları 3 – 4 gün içinde kademeli 

olarak kaldırılmalı ve otomatik yuvarlak askılı (çan tipi) suluklara geçilmelidir. Bu 

sulukların kümes boyunca öyle homojen yerleĢtirilmesi gerekir ki bu yerleĢim sayesinde 

hiçbir broylerin suya iki metreden fazla uzak olmaması sağlanmalıdır. 

 

Suluk içerisindeki suyun seviyesi, 7–10. güne kadar suluk kenarından 0,6 cm aĢağıda, 

10. günden sonra ise suluk tabanından 0,6 cm yükseklikte olmalıdır. 

 

Suluk yüksekliği günlük olarak takip edilmeli ve 18. günden sonra yuvarlak askılı (çan 

tipi) sulukların tabanı ile hayvanın sırt yüksekliğinin aynı seviyede olması sağlanmalıdır 

(ġekil 2.3). Suluk yüksekliğinin ayarlanması, su döküntü ve sıçramaları nedeni ile yataklığın 

ıslanmasını önlemek için önemlidir. 

 

ġekil 2.3: Piliçlerde sırt hizasında ayarlanmıĢ yemlik yüksekliği 

Temiz suyun 24 saat boyunca hayvanın önünde bulunması gereklidir. Civciv sulukları 

ve diğer suluklar her gün sert fırça ile temizlenmelidir. Çok eski suluklar kullanılmamalıdır. 

Mikroorganizmaların yok edilmesi ve küf geliĢmesinin önlenmesi için yıkama suyuna 

dezenfektan katılmalıdır. 

 

Piliçlerin tükettikleri su miktarını bilmek de çok önemlidir. Broylerlerde yetersiz su 

tüketimi büyümeyi azaltacak, yemden yararlanmayı olumsuz yönde etkileyecektir. Normal 
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sıcaklık sınırları arasında piliçler, yedikleri yemin yaklaĢık 1.6 – 1.8 katı su tüketirler. Yeterli 

su tüketimi pilicin sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Tablo 2.7’de 21 
o
C’deki kümes 

sıcaklığında barındırılacak etlik piliçlerin su tüketimleri verilmiĢtir. 

 

YaĢ (gün) Su tüketimi (Litre, 1000 civciv/gün) 

7 58 – 65 

14 102 – 115 

21 149 – 167 

28 192 – 216 

35 232 – 261 

42 274 – 308 

49 309 – 347 

56 342 – 385 

Tablo 2.7: Etlik piliçlerin 7–56. günler arasında su tüketimleri (21 
o
C kümes sıcaklığında) 

Hayvanların içtikleri su miktarı (soğuk aylar için) aĢağıdaki formülle de 

hesaplanabilir. 

 

Su tüketimi (1000 piliç/gün) = Hayvanın yaĢı (gün) x 5.06 

 

Bu formülden 20.000 kapasiteli bir kümeste 49. gündeki su tüketimini yaklaĢık 5 

ton/gün olarak hesaplayabiliriz. Buradaki 5.06 katsayısı, yaz ayları için 5.28 olarak kabul 

edilmelidir çünkü kanatlılarda kümes içi sıcaklığı arttıkça, su tüketimi de artar. Genel olarak 

21  
o
C’den sonra kümes sıcaklığındaki her 1 

o
C’lik artıĢ, su tüketimini %6.5 oranında artırır. 

Bu nedenle sıcaklık 30 
o
C’yi aĢtığında suluk sayısı artırılmalıdır. 

 

Etlik piliçlere sağlanan içme suyunda aĢağıdaki özellikler aranmalıdır: 

 

 Toplam bakteri sayısı: 0/ml olmalıdır. Kabul edilebilen en yüksek düzey 

100/ml’dir. 

 Koliform: 0/ml olmalıdır. Kabul edilebilen en yüksek düzey 50/ml’dir. 

 Nitrat: Sudaki düzeyi 25 mg/l’nin üzerine çıkmamalıdır. 

 Nitrit: Etlik piliçlere verilecek içme suyunda 4 mg/l’den fazla bulunmamalıdır. 

 pH: 6.8 – 7.5 olmalıdır. pH 6.3’ün altında olduğunda performans geriler. 

 Sertlik: En fazla 180 olmalıdır. Sertlik 60’ın altında olduğunda su çok yumuĢak, 

180’in üzerinde olduğunda çok sert olarak kabul edilir. 

 Sodyum ve klor: Sodyum ve klorun içme suyundaki düzeyleri sırasıyla en fazla 

50 mg/l ve 250 mg/l olmalıdır.  Sudaki sodyum düzeyi, klorun tahammül 

edilebilecek düzeyini etkiler.  

 Bakır: Kabul edilebilir en yüksek düzeyi 0.06 mg/l’dir. Yüksek düzeyleri acı bir 

tada neden olur. 

 Demir: En yüksek düzeyi 0.3 mg/l olmalıdır. 0.3 mg/l’den daha yüksek 

düzeyleri kötü tat ve kokuya neden olur. 

 Magnezyum ve sülfat: Diğer mineraller normal sınırlarda olduğunda, kabul 

edilebilir magnezyum düzeyi 125 mg/l, sülfat düzeyi 250 mg/l civarındadır. 
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Magnezyumun yüksek düzeylerinin ishal edici etkisi vardır. Sudaki sülfat 

düzeyinin fazlalığı magnezyumun kabul edilebilir düzeyini etkiler.  

 Çinko: Yüksek düzeyleri toksik etki yapar. Ġçme suyunda 1.50 mg/l’den daha 

fazla bulunmamalıdır. 

 Kadmiyum: Ġçme suyunda en fazla 0.01 mg/ml olmalıdır. Yüksek düzeyleri 

böbreklerin zarar görmesine yol açar. 

 KurĢun: Ġçme suyunda en fazla 0.02 mg/ml bulunabilir. Yüksek düzeyleri 

böbrek ve sinir sistemine zarar verir. 

 

Suyun çok soğuk ya da ılık olması su tüketimini düĢürür. Sıcak havalarda suyun 

hayvanlara mümkün olduğunca serin verilmesini sağlamak için, su hattının düzenli 

aralıklarla basınçlı su ile temizlenmesi iyi bir uygulamadır. 

 

Ana su kaynağında muhtemel bir sorun olması durumunda oluĢacak sıkıntıyı önlemek 

adına, kümeste yeterli kapasitede su deposu bulundurulması gerekir. Ġdeal olarak, deponun 

kapasitesi bir gün içerisinde azami derecede gereksinim duyulan su tüketimini karĢılayacak 

düzeyde olmalıdır. 

 

2.2.4. Yem ve Yemlikler 
 

BaĢlangıçta ilave olarak kullanılan civciv yemliklerinin (yuvarlak tabla -  plastik tepsi) 

3–4 gün içinde tedrici olarak kaldırılması gerekir. Bu süre içerisinde aynı Ģekilde kademeli 

olarak civcivlerin tamamen otomatik askılı yemliklere alıĢtırılması sağlanır çünkü bu dönem 

içerisinde civcivler, ana yemlik sistemine ilgi göstermeye baĢlar.  

 

Yuvarlak veya askılı yemliklerin yüksekliği hayvanlar büyüdükçe yataklıktan 

yukarıya doğru tedricen yükseltilmelidir. Yemliğin yerden yüksekliği hayvanın sırt hizasında 

olmalıdır (ġekil 2.4). Kümesteki bütün yemliklerin haftada bir bu Ģekilde ayarlanması 

gerekmektedir. 

 

ġekil 2.4: Piliçlerde sırt hizasında ayarlanmıĢ yemlik yüksekliği 

Yemlikler 1/3’ten fazla doldurulmamalıdır. Diğer bir ifade ile yem seviyesinin 

yüksekliği 1 – 1,5 cm olmalıdır. Sabahleyin, öğleden sonra ve bir de geceleyin olmak üzere 

belirtilen Ģekilde yemleme yapılabilir. Yemliklere her yem konuĢunda, yataklık materyali ve 

gübre varsa bunların temizlenmesi gerekir. 
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Civcivlere kesim yaĢına kadar “serbest yemleme” (adlibitum) yapılır. Yani yemlikler 

sürekli olarak yemle doludur ve civcivler/piliçler tüketebildikleri kadar yem tüketirler. Yem 

tüketimi izlenmeli ve standart verilerle karĢılaĢtırılmalıdır. Yem tüketimi yaĢ ilerledikçe 

artar. Normalden daha az yem tüketimi, kümesteki anormal koĢulların örneğin kümes içi 

sıcaklığın yüksek olması, yetersiz yemlik alanı, kötü yem kalitesi ve hastalık gibi durumların 

ilk habercisidir. 

 

Piliçlerin günlük ve haftalık toplam (eklemeli) yem tüketimi, Ross 308 genotipi örnek 

alınarak Tablo 2.8’de verilmiĢtir. Çizelgede genel olarak yem tüketiminin yaĢla birlikte 

arttığı ve erkek piliçlerin yem tüketiminin diĢilere göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

 

YaĢ 

(gün) 

KarıĢık eĢey Erkekler DiĢiler 

Günlük 

yem 

tüketimi 

Toplam 

yem 

tüketimi 

Günlük 

yem 

tüketimi 

Toplam 

yem 

tüketimi 

Günlük 

yem 

tüketimi 

Toplam 

yem 

tüketimi 

0 – 7  162  162  160 

8 – 14 39 – 66 523 39 – 70 542 36 – 63 504 

15 – 21 73 – 107 1149 77 – 113 1203 69 – 101 1095 

22 – 28 114 – 148 2065 120 – 157 2170 107 – 140 1960 

29 – 35 154 – 183 3248 162 – 193 3415 145 – 174 1081 

36 – 42 188 – 210 4644 197 – 219 4876 179 – 200 4411 

43 – 49 213 – 227 6185 222 – 235 6479 204 – 218 5890 

Tablo 2.8: Etlik piliçlerde günlük ve haftalık toplam (eklemeli) yem tüketimi (g/piliç) 

Etlik piliç üretiminde içerik bakımından farklı üç ya da dört tip karma yem 

kullanılmalıdır. Bunlar baĢlatma, civciv büyütme, piliç geliĢtirme ve kesim öncesi 

yemleridir. Bu yemlerin kullanma süreleri aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

 BaĢlatma yemi  : 0 – 14. günler arasında, 

 Civciv büyütme yemi : 15 – 21. günler arasında, 

 Piliç geliĢtirme yemi : 22. günden, kesimden 5 gün öncesine kadar, 

 Kesim öncesi yemi : Kesimden 5 gün önce. 

 

Tablo 2.9’da kesim yaĢı dikkate alınarak etlik piliçlerin besin madde gereksinimleri 

verilmiĢtir. Etlik civcivlerin kuluçkadan çıkıĢtan kesim yaĢına kadar civciv ağırlığının 

yaklaĢık 50 – 55 katı ağırlık kazandıkları dikkate alındığında yemlerin yeterli düzeyde amino 

asit içermesi çok önemlidir. Besin madde gereksinimi, yaĢa bağlı olarak değiĢir. BaĢlatma 

yemleri granül yapısında olup bitirme yemlerine oranla daha yüksek enerji ve protein 

içerirler. BaĢlatma yeminin % 23 protein, 3050 – 3250 kcal/kg enerji içermesi istenir. 
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Besin öğeleri 

Kesim yaĢı 35 – 40 gün Kesim yaĢı 40 – 45 gün 

BaĢlatm

a yemi 

Civciv 

büyütme 

yemi 

Piliç 

geliĢtirme 

yemi 

BaĢlatma 

yemi 

Civciv 

büyütme 

yemi 

Piliç 

geliĢtirme 

yemi 

Protein (%) 23 22 21 23 22 19 

Lisin (5) 1.40 1.30 1.16 1.40 1.30 1.14 

Methionin  (%) 0.60 0.57 0.51 0.60 0.57 0.51 

Triptophan (%) 0.23 0.21 0.20 0.23 0.21 0.19 

Threonin (%) 0.94 0.88 0.81 0.94 0.88 0.79 

Arginin (%) 1.47 1.36 1.19 1.47 1.36 1.16 

Ca (%) 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

P (%) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Cl (%) 0.20 0.17 0.16 0.20 0.17 0.16 

Enerji (kcal/kg) 3070 3165 3225 3070 3165 3225 

Tablo 2.9: Etlik piliçlerde kesim yaĢına bağlı olarak besin madde gereksinimi 

Civciv büyütme ve piliç geliĢtirme yemleri pelet formundadır. Civciv büyütme 

yeminde protein düzeyi % 22, enerji ise 3100 – 3200 kcal/kg olmalıdır. Piliç geliĢtirme 

yeminde enerji düzeyi 3200 – 3250 kcal/kg’a yükseltilirken, protein düzeyi kesim yaĢına 

göre %’19 ile 21 arasında değiĢir. 

 

ĠĢletmede iki günlük yedeği ile birlikte 9 günlük yemi alacak büyüklükte bir depo 

bulunmalıdır. Düzenli olarak her hafta yem alınmalı ve yem uzun süre depoda 

bekletilmemelidir. 

 

YaklaĢık 7 haftalık bir dönem boyunca piliç baĢına 114–227 gram dolayında yem 

kaybı normal sayılmalıdır. Bu miktar kayıp, tüketilen toplam yemin %3–6’sını oluĢturur. 

Yemliklerin uygun olmaması veya aĢırı derecede doldurulması yem kaybını artırır. ÇeĢitli 

düzeylerde doldurulan yemliklerde saptanan yem kaybı oranı farklıdır. Örneğin yemlikler 

2/3 oranında yemle doldurulduğunda yem kaybı %10 olurken, yemliklerin yarısı yemle 

doldurulduğunda yem kaybı %3’tür. Yemlikler 1/3 oranında yemle doldurulursa kayıp en az 

düzeye (%1) iner. KuĢkusuz yem kaybını azaltmak için yemlik yüksekliği ve yemlikteki yem 

seviyesi düzenli Ģekilde ayarlanmalıdır. 

 

2.2.5. Aydınlatma 
 

Broyler yetiĢtiriciliğinde dönem sonu elde edilecek kar, üretim döneminde birçok 

küçük manejman tekniklerinin uygulanması ve yapılacak hatalardan kaçınılması ile 

oluĢabilecektir. Aydınlatma da broyler yetiĢtiriciliğinde uygulanması gerekli önemli 

manejman tekniklerinden biridir. 

 

Kümes tipine bağlı olarak uygulanabilen farklı aydınlatma programları vardır. Bunlar, 

sürekli aydınlatma ve kesintili aydınlatma programlarıdır. 
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 Sürekli aydınlatma: En çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Hem çevre 

denetimli hem de pencereli – perdeli tip kümeslerde uygulanabilir. Pencereli–

perdeli kümeslerde uygulandığında gündüz tabii gün ıĢığından yararlanılır, 

geceleyin ise suni aydınlatma yapılır. Çevre denetimli kümeslerde ise sürekli 

suni aydınlatma kullanılır. Aydınlatma süresi bakımından uygulama ilk birkaç 

gün 24 saat aydınlatma, daha sonra 23 saat aydınlık dönemden sonra 1 saat 

karanlık dönem Ģeklindedir. Bu bir saatlik karanlık dönem, ani elektrik 

kesilmelerinde civcivleri karanlığa alıĢtırmak için uygulanır. Böylece elektrik 

kesintisi durumlarında hayvanlar paniğe kapılmayacak, köĢelere yığılıp 

sıkıĢmaları ve boğulmaları önlenecektir. 

 

 Kesintili aydınlatma: Etlik piliç yetiĢtiriciliğinde uzun yıllar sürekli 

aydınlatma programı kullanılmıĢtır ancak 1980’li yılların ortalarından itibaren 

bacak problemlerinin yüksek oranda görülmesi, piliçlerin kemik geliĢiminin 

iyileĢtirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır. Bu amaçla, piliçleri hareket 

etmeye teĢvik için kesikli ve kısa süreli aydınlatma programlarından 

yararlanılmıĢtır. Bu programlarda, aydınlık–karanlık döngüler piliçleri fiziksel 

aktiviteye teĢvik ederek kemiğin kırılma direncini artırmaktadır. Kesintili 

aydınlatma programları, 24 saatlik gün boyunca belli aydınlık ve karanlık 

dönemlerin birbirini izlemesi Ģeklinde uygulanır. Bu aydınlatma programında, 

civcivler kümese geldikten itibaren ilk 5 gün süreyle sürekli ıĢık sağlanmalıdır. 

Bu süre, civcivlerin yemlik ve sulukların yerini tam olarak öğrenmeleri, yem 

yeme ve su içme davranıĢlarını geliĢtirmeleri, alıĢmaları için gereklidir. BeĢ 

günlük dönemden sonra kesintili aydınlatma programına geçilir. Bazı firmalar 

ise ilk 21 gün sürekli aydınlatma (23 saat ıĢık 1 saat karanlık), 22. günden 

itibaren de kesintili aydınlatmayı tavsiye etmektedir. 

 

Bu aydınlatma sisteminde en çok uygulanan 4 Ģekil aĢağıda verilmiĢtir. 
 

 3 saat aydınlık ve bunu izleyen 1 saat karanlık dönemler 

 2 saat aydınlık ve bunu izleyen 2 saat karanlık dönemler 

 1 saat aydınlık ve bunu izleyen 2 saat karanlık dönemler 

 1 saat aydınlık ve bunu izleyen 3 saat karanlık dönemler  

 

Aydınlatmada ıĢık Ģiddeti de çok önemlidir. Broylerlerde ilk hafta, civcivlerin yemlik 

ve sulukları kolayca bulmaları, yerlerini öğrenmeleri, yem yeme ve su içme davranıĢlarının 

uyarılması ve ilk günlerde aktivitelerinin sağlanması amacıyla yeterli düzeyde ıĢık temin 

edilmeli daha sonra azaltılmalıdır. Bu amaçla ilk 1 hafta 2 – 2,5 watt/m
2
, ikinci hafta 

baĢından kesim yaĢına kadar 0,75 – 1 watt/m
2
 ıĢık Ģiddeti tavsiye edilir. Ampuller yataklık 

seviyesinden 2 m yukarıda olmalıdır.  

 

Ampul tipi olarak kümeslerde 25 watt’lık ampuller veya 40 watt’lık florasan lambalar 

tavsiye edilir. 

 

Penceresiz (çevre kontrollü) kümeslerde kanibalizmin önlenmesi amacıyla ekseriya 

kırmızı ıĢıklı ampuller kullanılır. Böylece kanibalizme karĢı bir tedbir olarak uygulanan gaga 
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kesimine ihtiyaç duyulmaz. Pencereli kümeslerde normal gün ıĢığından sonra geceleyin 

kırmızı ıĢığın kullanımı bir dezavantajdır çünkü ıĢık değiĢiminden sonra hayvanlarda 

kanibalizmin süratle yayıldığı görülecektir. 

 

Civcivlerin kümeste eĢit bir Ģekilde dağılımı amacıyla kümeste ıĢığın uniform bir 

Ģekilde dağılımının sağlanması gerekir. Kümeste civcivleri ısı kaynağına yani ısıtıcılara 

çekmek için ampuller ısıtıcıların yukarısına gelecek Ģekilde dizilmeleri uygun olur. Ampuller 

düzenli olarak temizlenmeli ve patlayanlar değiĢtirilmelidir. Kirli ampuller ıĢık Ģiddetini 

%60–5 oranında azaltacaktır. 

 

 

Resim: 2.8: Civcivlerin kümeste homojen dağılımı 

2.2.6. Diğer Yapılacak ĠĢler 
 

Genel anlamda hayvan yetiĢtiriciliğinde olduğu gibi tavukçulukta da kar sınırlıdır ve 

bu da çok yüksek değildir. Hatta tavukçuluk sektöründe zaman zaman görülebilen krizler 

nedeniyle yetiĢtiriciler güç durumlarda kalabilmektedirler. Bunun sebeplerini kısmen 

yetiĢtiricilikte ve üretimde yapılan manejman hatalarında aramak yerinde olur. Broyler 

yetiĢtiriciliğinde dönem sonu elde edilecek hâsılat ve kar, üretimde çok küçük görülebilen 

manejman hatalarının önlenebilmesine veya uygun tekniklerin ve bakım usullerinin 

uygulanabilmesine bağlıdır.  

 

Etlik civciv yetiĢtiriciliğinde manejman hatalarının önlenebilmesi, tekniğine uygun 

yeterli bakım ve beslemenin uygulanabilmesi için, aĢağıda bahsedilen hususları mutlaka 

yerine getirmek gerekir: 

 

 Karlı bir üretim döneminin birinci Ģartı sağlıklı ve kaliteli civcivdir. Eğri ayaklı, 

kusurlu baĢ ve gözlü, çarpık gagalı ve diğer çeĢitli kusurlar gösteren deforme 



 

 52 

civcivler ile sağlıklı olduğu halde normalden küçük yapılı civcivler, kalite 

standartlarının altında olup böyle civciv almaktan sakınmalıdır. Civcivler parlak 

gözlü, canlı, hareketli olmalıdır. Manejman hataları yapılmadığı takdirde ilk 

haftaki ölüm oranının %1–1,5’i geçmesi, üretime kaliteli civciv materyali ile 

baĢlanamadığının göstergesi sayılabilir. 

 Civcivlerin yükleme, taĢıma, indirme, yakalama ve aĢılama iĢlemlerinde 

dikkatli olunmalı, civcivleri hırpalayıcı ve strese sokucu hareketlerden 

kaçınılmalıdır. 

 Civciv dağıtımında kirli civciv kutuları kullanılmamalıdır. 

 Civcivler kümese vardıklarında ısıtıcılar muhakkak çalıĢır olmalıdır. (24 – 48 

saat önce) 

 Yetersiz veya aĢırı havalandırmadan kaçınılmalıdır. 

 Kümeste ekipmanların sayısı yeterli, yerleĢimi düzenli olmalıdır. 

 Yataklıkta cam, tahta parçaları ve diğe uygun olmayan parçalar 

bulunmamalıdır.  Bu yabancı maddeler broylerlerde karkas kalitesinin 

düĢmesine neden olur. 

 Kümeste yüksek yerleĢim sıklığı uygulanmamalıdır. 

 Zayıf, cılız, hasta, iyi geliĢmeyen hayvanlar sürüden düzenli olarak 

ayıklanmalıdır. Verimli olmayan hayvanlar bütün sürü için risk olup sürü 

üniformitesinin düĢük olmasına neden olur. 

 Ölen hayvanların kümesten atılmasında gecikilmemelidir. Ölü hayvanlar 

hastalık kaynağıdır ve en kısa zamanda kümesten kaldırılmalıdır. 

 Kümese kanatlılar dahil yabancı hayvanlar (kuĢ, fare vb.) girmemelidir. 

 Yemlik, suluk, ısıtıcı, termometre gibi kümes içindeki tüm ekipmanların 

problemsiz çalıĢıp çalıĢmadıkları düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

Temizlikleri düzenli olarak yapılmalıdır. 

 Aydınlatma yeterli olmalıdır. Bu noktada eksik veya kirli ampullerin neden 

olduğu aydınlatma yetersizliği ihmal edilmemelidir. 

 Dönemler arasında kümes ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyon iĢlemleri 

ile sağlık koruma programları ve aĢı uygulamaları kesinlikle ihmal 

edilmemelidir. 

 Kümese giriĢler kesinlikle kontrol altında tutulmalıdır. ÇalıĢanların dıĢındaki 

Ģahısların giriĢine müsaade edilmemeli, giriĢ kapısı önüne ayak basmak için 

dezenfektanlar yerleĢtirilmelidir. 

 Sürüde kayıt sistemi tam olarak tutulmalı ve bu bilgilerin değerlendirilmesi 

düzgün yapılmalıdır. 

 

Tavukçuluk iĢletmelerinin büyüklüğü ne olursa olsun, bir hayvan sürüde esas birimi 

oluĢturur. Bu tek hayvan; karı oluĢturan iĢletmenin bir parçasıdır. ĠĢte bir tek hayvanın 

değeri, gösterilmesi gereken ihtimam sürüden elde edilecek karı belirleyecektir. ĠĢletmenin 

karı, hayvanların ihtiyaçlarının tam olarak karĢılanması, bakım ve idaredeki ihtimam ve 

hataların elemine edilmesi ile oluĢacaktır. Sürüde problemler uygulanması gerekli bir takım 

iĢlemlerin eksikliğinden ortaya çıkabilir. Bu nedenle yetiĢtirici bakım ve beslemede yapılan 

eksikliklerin neler olabileceğini iyi kontrol etmelidir. Özellikle civciv büyütme döneminde 

yapılacak hataların telafisinin daha sonra mümkün olmayacağı hatırda tutulmalıdır. 
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Resim 2.9: Suluk ve yemlik etrafında civcivler 

2.2.6.1. Vitamin Takviyesi 

 

Broyler civcivlerine ilk günlerde içme suyu ile birlikte uygun vitaminlerin verilmesi 

gerekir. Vitamin takviyesi, hastalık etmenlerine karĢı hassas olan civcivlerin direnç 

kazanmalarına katkı sağlar, büyüme ve geliĢme bozukluklarını giderir. Bu amaçla piyasada 

satılan sistemik antibakteriyel + vitamin kompleksleri kullanılabilir. Bu ürünler civcivlerde 

özellikle bakteriyel enfeksiyonların neden olacağı hastalık etmenlerine karĢı koruyucu fayda 

sağlarken aynı zamanda hayvanların vitamin eksikliğini de gidermektedir. 

 

Antibakteriyel + vitamin kompleksleri ile yapılacak vitamin takviyesi civcivlerde sık 

görülen vitamin eksikliğinin giderilmesine olanak sağlar. Vitamin A takviyesi, epitelyum 

hücrelerin bütünlüğünü korur. Hücrelerin yenilenmesi için gereklidir. Vitamin D3, kalsiyum 

– fosfor metabolizmasını düzenlemekte ve kemik mineralizasyonunun iyi olmasını 

sağlamaktadır. E vitamini, A vitamininin oksidasyonunu önlemekte ve karaciğerde 

depolanmasını sağlamaktadır. E vitamini kaslar ve sinir sistemi metabolizması için de 

gereklidir. Askorbik asit,  K3 vitamini, protrombin oluĢumunu teĢvik etmektedir. Bu nedenle 

kan koagulasyonu için gereklidir. Riboflavin, hemoglabin sentezinde katalizör rol 

oynamaktadır. Niasinamid, karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında etkilidir. Büyüme 

için gereklidir. Pantothenic asit, yağ ve Ģeker metabolizmasında etkili olan koenzim A nın 

temel bileĢenidir.  

 

Uygulamada hayvanlar belirli bir süre susuz bırakılır. Günlük olarak alınacak vitamin 

miktarı civcivlerin 1 saatlik sürede tüketebilecekleri içme suyu içerisinde çözdürülür ve 

bekletilmeden hayvanlar tarafından alınması sağlanır. Bu uygulama 3–5 gün boyunca devam 

ettirilmelidir.   
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2.2.6.2. Kanibalizm ve Gaga Kesimi 

 

Tavukçulukta kanibalizm sözcüğü, geri gagalama, tırnak gagalama ve tüy yeme gibi 

alıĢkanlıklar için kullanılmaktadır. Kümes kanatlılarının birbirini gagalamaları, tabiatlarında 

var olan bir davranıĢtır. Bu kötü alıĢkanlık daha civciv döneminde ayak ve kuyruk gagalama, 

tüy yolma Ģeklinde baĢlar. Yumurta tavuklarında sık sık tüy yolma Ģeklinde, zamanla geriyi 

gagalama ve kanatma görülebilir ve sürüde ciddi problemler ortaya çıkar. 

 

Tavuklarda bu tabii gagalama eğilimi, strese neden olan bazı faktörler sonucu ilerler. 

Kümeste aĢırı kalabalık, yüksek sıcaklık, fazla rutubetli yataklık, besin maddelerince yetersiz 

beslenme, yetersiz havalandırma, yüksek ıĢık Ģiddeti, civciv döneminde yemlik ve sulukların 

yetersizliği, kanibalizme neden olarak bilinen en önemli faktörler arasındadır. Tavukçulukta 

kanibalizmle sonuçlanan kaybın tahmini zorsa da Ģüphesiz büyüktür. Bazı sürülerde yüksek 

ölüm oranı görülür. Yine büyüme hızı, yumurta verimi ve yemi değerlendirme de olumsuz 

yönde etkilenir. 

 

Kanibalizmi kontrol etmenin en iyi yolu, baĢlamasının önlenmesidir çünkü baĢladıktan 

sonra durdurulması zor olabilir. Kanibalizmi kontrol etmek amacıyla tavukçulukta çeĢitli 

önlemler kullanılır. IĢık Ģiddetinin azaltılması, kırmızı ıĢıklı ampuller, kırmızı pencere camı, 

yüksek NaCl’lü yemler bunlar arasında sayılabilir. Ancak tavuklarda bütün yaĢ gruplarında 

yaygın olan bu kötü alıĢkanlığın önlenmesinde en etkili yol olarak bilinen ve en yaygın 

olarak kullanılan gaga kesme iĢlemidir. 

 

Broyler yetiĢtiriciliğinde herhangi bir yaĢta uygulanacak gaga kesimi birkaç günden 

baĢlamak üzere yem tüketimini azaltan bir stres meydana getirir. Bu stresin atlatılıp 

hayvanların normal büyüme seyrine girmeleri 4–6 haftalık bir zamanı alabilir. Bu süre ise 

etlik piliçlerin normal büyüme dönemini aĢabilir. IĢığın kontrol edilebildiği penceresiz 

kümeslerde ıĢık insentisetisinin azaltılması ile gaga kesimine ihtiyaç duyulmaz. 

 

Ancak pencereli kümeslerde kanibalizmden sakınmak için gaga kesimi gerekli 

olabilir. Etlik piliçler için 6 – 8 günlük yaĢta yapılacak gaga kesimi ile iyi sonuçlar 

alınabilirse de bu yaĢtaki hayvanların yakalanması için ilave iĢgücüne ihtiyaç duyulacaktır. 

Bu amaçlarla etlik piliçlerde gaga kesimi için en uygun olanı, bu iĢlemin bir günlük yaĢta 

kuluçkahanede yapılmasıdır. Uygulanacak gaga kesim miktarı ise 1/3 – 2/3 kadardır. (Alt 

gaganın 3’te 1’i – üst gaganın 3’te 2’si) 

 

Etlik piliçlerde üretim döneminin kısa olması, gaga kesim iĢleminin oluĢturduğu stres, 

özellikle yem tüketiminin düĢmesi nedeniyle bir dezavantaj olarak görülebilir ancak 

kanibalizmin zararlarından sakınmak, yem zayiatını azaltmak ile yemden yararlanmayı 

iyileĢtirmek ve ikinci kalite karkasların oranını azaltma nedenleri ile broylerlerde gaga 

kesimi tavsiye edilmektedir. Yemden yararlanma da görülen iyileĢme, yem zayiatının 

azalmasından kaynaklanmaktadır. Yem zayiatındaki azalma ise gaga kesimi uygulanan 

hayvanların gagalarının (özellikle üst gaglarının) kısalığı nedeni ile yemi yemlik dıĢına 

çıkaramamalarından ileri gelmektedir. 
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Resim 2.10: Günlük civcivde gaga kesimi 

Etlik piliç yetiĢtiriciliğinde gaga kesimi yerine kümes içerisinde alınacak bir takım 

önlemlerle, kanibalizmin sürü içerisinde oluĢturacağı zararlar bertaraf edilebilir. 

 

 Kümeste birim alana düĢen hayvan sayısı uygun düzeyde tutulmalıdır. Çünkü 

kanibalizmin en baĢta gelen nedenlerinden biri yerleĢim sıklığının fazla 

oluĢudur. 

 Yemlik ve suluk çevrelerinde aĢırı sıkıĢma varsa, yemlik ve suluk sayısı 

artırılmalıdır. 

 Kümes sıcaklığı denetim altında tutulmalıdır. Özellikle büyütme döneminde 

yüksek sıcaklıktan kaçınmak gerekir. 

 Kümeste yetersiz havalandırmadan ve ilk 2 haftadan sonra 5 lux’ten fazla ıĢık 

Ģiddetinden kaçınmak gerekir. Pencere camlarının kırmızı tonundan bir renge 

boyanması veya kırmızı kâğıt ile kapatılması da kanibalizmin önlenmesinde 

etkin bir rol oynar. 

 Ölü, hasta ve yaralı olanlar görülür görülmez sürüden uzaklaĢtırılmalıdır. 

 Sağlık koruma önlemlerinin yeterince alınmadığı durumlarda bit, pire gibi dıĢ 

parazitlerin türemesi tüy gagalama ve yemeye neden olur ki bu da giderek 

yaygınlaĢabilir, yani kolayca kanibalizme dönüĢebilir. 

 Besleme ile ilgili olarak, enerji düzeyi yüksek, selüloz, protein, sodyum ve 

potasyum düzeyi düĢük olan yemlerden kaçınılmalıdır. Normal olarak rasyonda 

(karma yem), en az %20–25 oranında hayvansal kaynaklı protein bulunmalıdır. 

Yemde selüloz düzeyinin %8–18 arasında artırılmasının gagalamayı ve 

kanibalizme bağlı ölüm oranını azalttığı bildirilmektedir. Kanibalizm 

durumunda karma yemin tuz oranının %1–1,5 oranında yükseltilmesi tavsiye 

edilmektedir. 

 Sürüde kanibalizm görülmeye baĢlandığında piliçlerin gagalanan yerlerine 

kanibalizme karĢı piyasada bulunan ilaçlarda sürülmelidir. YetiĢtirici, tadı 

tavukların hoĢuna gitmeyen kresol veya çam katranını zararsız boya ile 

karıĢtırarak kendisi de bu ilacı yapabilir. 
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2.2.6.3. AĢırı Sıcak ve Soğuk 

 

Broyler yetiĢtiriciliğinde randımanlı bir sonuç alınabilmesi; özellikle civciv büyütme 

döneminden baĢlayarak, tüm besi döneminde civciv ve piliçlere ihtiyaç duydukları optimum 

çevrenin sağlanabilmesine bağlıdır. Tavukların maruz kaldıkları çevre kapsamında kümes içi 

iklim koĢulları önemli bir bölümü oluĢturur. Kümes içi iklim Ģartları içerisinde sıcaklık, hava 

sirkülasyonu ve rutubet yetiĢtiricilikte dikkate alınacak kritik faktörlerdir. Civciv büyütme 

döneminde optimum çevrenin sağlanmasındaki hatalar; büyüme – geliĢmede azalma, daha 

zayıf yemden yararlanma, hastalık çıkma ihtimalinde artıĢ, ölüm ve ayıklanan hayvan 

sayısındaki artıĢlara neden olacaktır. Bu nedenle bu kritik faktörlerin manejmanı büyük 

önem taĢır. 

 

Broilerde uygun sıcaklık, dönem boyunca sağlanmalıdır. Ancak ilk 7 – 10 günlük 

civciv büyütme döneminde istenen sıcaklık ihtiyacının karĢılanması çok önemlidir. 

Civcivlerin bu ilk dönemde vücut sıcaklıklarını ayarlayabilmeleri için metabolik olayları 

düzenlemesindeki etkinliği yetersizdir. Bu kritik dönemde soğuk veya aĢırı sıcaklık sürü için 

çok kötü bir Ģekilde sonuçlanabilir. 

 

Ölümler ekseriya uç sıcaklıklarda görülür. Soğuk veya yüksek sıcaklığa maruz 

kalmanın etkisi sürüye bağlı olarak farklı sonuçlar verir. 35 
o
C ve daha yüksek sıcaklık, 

kalpte kan basıncında çok önemli bir yükselmeğe neden olur. AraĢtırmalar, 6 saat süreyle 

susuz olarak 43,3 
o
C’ye maruz kalan civcivlerde büyüme hızının önemli ölçüde yavaĢladığını 

göstermiĢtir. Ergin hayvanlar 40,6 
o
C’ye maruz kalma ile yaĢayabilirler. Ancak 43,3 

o
C’de 

uzun süre yaĢayamazlar. Piliçler ergin hayvanlara nazaran sıcaklığa karĢı daha toleranslıdır. 

 

Nispi rutubet %65 ve daha yüksek olduğunda yüksek sıcaklıklar daha etkili 

olmaktadır. %65 nispi rutubette 43,3 
o
C’ye 2 saatten daha az maruz kalma hayvanın vücut 

sıcaklığının 43,3 
o
C’ye yükselmesine veya bunu aĢmasına neden olur. Çoğu tavuk 

kümeslerinde nispi rutubet %60 civarında olduğunda yüksek sıcaklık ile rutubetin 

kombinasyonu ciddi problemlere neden olabilir. 

 

Hayvanların çok hızlı soluk alıp verdiği durumlar gözleniyorsa, kümesin genelinde 

sıcaklığın aĢırı yükselmesi veya havanın üniform dağılmaması nedeniyle kümeste bölgesel 

olarak sıcaklığın artması söz konusu olabilir. 

 

Sıcaklık stresini azaltmak için: 

 

 YerleĢim sıklığı azaltılmalı 

 Soğuk, taze, düĢük tuz oranlı içme suyu sürekli olarak sağlanmalı 

 Yemleme günün en serin zamanlarında yapılmalı 

 Hayvanın üzerinden geçen hava hızı 2 – 3 m/sn.’ye kadar artırılmalı 

 GüneĢten gelen ısının etkileri en aza indirilmeli 
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2.2.6.4. Müzik 

 

Etlik piliçlerde korku reaksiyonlarının azaltılmasında müziğin güçlü bir araç olduğu 

yetiĢtiriciler tarafından sıklıkla belirtilmesine rağmen, müziğin etkilerinin rapor edildiği 

geniĢ çaplı bir araĢtırma yoktur. ÇalıĢmaların büyük çoğunluğu yumurtacılar üzerinde 

yürütülmüĢ ve müzik uygulamasının yemlenme aktiviteleri ile baĢ sallama hareketini 

arttırdığı bildirilmiĢtir. 

 

Çevresel zenginleĢtirme (müzik, ses ve diğer objeler) uygulanmasındaki maksat, 

pratik koĢullarda olası bir çevresel değiĢiklikte ve dıĢ etkide hayvanın korku halini 

hafifletmektir. Böylece beklenmeyen bir uyarana maruz kalındığında hayvanların daha az 

korku reaksiyonu göstermeleri beklenmektedir. Hayvanların olabildiğince erken yasta 

zenginleĢtirilmiĢ çevreye alıĢtırılmaları, yaĢla birlikte artan korku reaksiyonlarının 

önlenebilmesi için en iyi yoldur. Örneğin ilk kez bir haftalık yaĢta müziğe maruz bırakılan 

etlik piliçlerin ilk reaksiyonları, hoparlörden mümkün olabildiğince uzakta yığılma Ģeklinde 

olacaktır fakat zamanla civcivlerin bu çevresel etkiye ve sese alıĢmalarıyla gösterilen 

reaksiyon azalacaktır.  

 

Bu uygulamanın yapılmadığı sürülerde meydana gelebilecek olası bir çevresel 

değiĢiklik, özellikle ilerleyen yaĢlarda ve büyük üretim ünitelerinde hayvanların yığılması 

Ģeklinde bir reaksiyona ve neticede ölümcül etkilerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. 

 

2.2.6.5. Kayıtlar 

 

Her üretim döneminde civcivlerin kümese giriĢinden satıĢa çıkarılıncaya kadar sürüde 

canlı ağırlık, yem tüketimi, ölüm oranı izlenmeli ve standart verilerle karĢılaĢtırılmalıdır. 

Böylece aksaklıkların zamanında giderilmesi mümkün olabilir. 

 

Ġlk gün civcivlerin ağırlıklarının bilinmesi açısından örnek tartı yapılmasında yarar 

vardır. Kutulardan rastgele alınan civcivler tartılarak (toplam civciv miktarının yaklaĢık 

%2’si) ağırlıkları kaydedilmelidir. 

 

Haftalık canlı ağırlık artıĢları düzenli olarak izlenmeli ve her genotipe özgü 

standartlarla karĢılaĢtırılmalıdır. Bu amaçla sürünün %2–5’i rastgele örnekleme yolu ile her 

hafta tartılmalıdır. Piliçlerin 0 – 49. günler arasındaki canlı ağırlıkları, Ross 308 ve Cobb 500 

genotipleri örneklenerek Tablo 2.10’da sunulmuĢtur. Tabloda da görülebileceği gibi erkek ve 

diĢi piliçlerin geliĢmeleri farklıdır. Haftalar ilerledikçe eĢeyler arasındaki fark daha da 

belirgin olup, erkekler diĢilerden 35, 42 ve 49. günlerde sırasıyla 300, 430 ve 550 g daha 

ağırdır. Genel olarak diĢiler, erkek piliçlerden 4 gün sonra aynı ağırlığa ulaĢır. 
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YaĢ (gün) 

 

Canlı ağırlık 

KarıĢık eĢey Erkekler DiĢiler 

0 41 – 42 41 – 42 41 – 42 

7 164 – 180 170 – 185 160 – 180 

14 430 – 455 450 – 470 410 – 440 

21 843 – 875 890 – 920 800 – 830 

28 1397 – 1410 1480 – 1500 1315 – 1320 

35 2017 – 2020 2155 – 2170 1860 – 1870 

42 2630 – 2650 2840 – 2865 2410 – 2435 

49 3175 – 3260 3485 – 3540 2850 – 2985 

Tablo 2.10: Etlik piliç üretiminde haftalara göre canlı ağırlıklar (g) 

Bu tartımlar aynı zamanda sürünün bir örnekliği (üniformitesi) hakkında da bilgi 

edinmemizi sağlar. Sürüdeki bireyler, sürü örnek tartısında saptanan ağırlık ortalamasının + 

%10 sınırları içinde olmalıdır. Sürünün %88 ve üzeri + %10 sınırları arasında olduğunda 

sürünün üniformitesi “mükemmel” olarak ifade edilir. Sürü bir örnekliğini bozan etmenler ve 

önem düzeyleri Tablo 2.11’de verilmiĢtir. Etlik piliç sürüsünün bir örnekliğini etkileyen 

etmenler; damızlık sürüde canlı ağırlık bakımından bir örnekliğin olmaması, yumurtaların 

farklı yaĢlardaki damızlıklardan sağlanması, civciv büyütme sıcaklıklarının yetersiz olması, 

yemde yeterli düzeyde aminoasit bulunmaması, kümes içi koĢullarının yetersizliği (örneğin 

yemlik ve suluk yetersizliği, havalandırmanın kötü olması) ve sağlık problemleridir. Bunlar 

içinde en önemli etmen öncelikle sağlık problemleri, daha sonra civciv büyütmede kümes içi 

sıcaklığının yetersiz olmasıdır. 

 

Etmenler 
Önem 

Düzeyi 

Civcivlerin/piliçlerin elde edildiği damızlıkların bir örnekliğinin kötü olması X 

Civcivlerin farklı yaĢtaki damızlıklardan elde edilmiĢ olması XXX 

Civciv büyütmede sıcaklıkların yetersiz olması XXXXX 

Yemde yetersiz amino asit düzeyi XXX 

Yetersiz yemlik ve suluk XX 

Yetersiz havalandırma, yüksek amonyak düzeyi XXX 

Sağlık problemleri XXXXXX 

Tablo 2.11: Sürüde bir örnekliğin bozulmasına neden olan etmenler ve önem düzeyleri 

Her üretim döneminde kümes veya kümesteki her bölme için bir “sürü denetim kartı” 

açmak gerekir. (Çizelge 2.1) 
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Kümes No: 

Civcivlerin geldiği tarih :                                                               Genotip: 

Civciv adedi: 

Tarih Ölüm 
Kalan 

Hayvan 

Canlı 

Ağırlık 

Kümese 

Gelen 

Yem 

Diğer Bilgiler (Kümes içi 

koĢulları, aydınlatma, aĢılama, 

ilaç ve vitamin uygulamaları) 

        

        

        

        

        

Çizelge 2.1 Etlik piliç üretiminde sürü denetim kartı 

Bu kartlarda bulunması gereken bilgiler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

 Civcivin genotipi, kümes giriĢ tarihi ve sayısı 

 Günlük ölümler 

 Kümese gelen yem miktarı ve zamanı 

 Aydınlatma süresi 

 Her hafta örnekleme tartı yolu ile saptanan canlı ağırlıklar 

 Kümes içi sıcaklık, nem, yataklık kalitesi gibi bilgiler 

 AĢıların ne zaman ve nasıl yapıldığı 

 Ġlaç ve vitamin uygulama zamanları, ne dozda verildiği 

 

Sürü denetimi kartındaki bilgilerden yararlanarak aĢağıdaki ölçütler hesaplanır: 

 

Ölüm oranı veya yaĢama gücü: Ölümler birbirinin tersi olan bu iki ölçütten herhangi 

biri ile ifade edilebilir. 

 

Her hafta sonunda ölen hayvan sayısı toplanarak haftalık ölüm oranı aĢağıdaki 

formülle hesaplanır. 

 

Ölüm oranı (%) = (ölen piliç sayısı / kümese konan civciv sayısı) X 100 

 

Üretim dönemi sonunda haftalık ölüm oranları toplanarak toplam ölüm oranı bulunur. 

Toplam ölüm oranı, bir üretim döneminde ölen piliçlerin kümese konan civciv sayısına 

oranlaması ile de hesaplanabilir. 

 

YaĢama gücünü hesaplamada aĢağıdaki formül kullanılır: 

 

YaĢama gücü (%) = 100 – ölüm oranı 

 

Normal koĢullarda ölüm oranı ilk 7 gün %1 civarında, 7 – 14. günler arasında 

%0,5’dir. Ölen piliç sayısı 15 – 28. günler arasında yaklaĢık %1 oranındadır. Ölüm oranı 35. 

günden sonra kesim yaĢına kadar hızla artar. Bir üretim döneminde ölüm oranı %4 – 7, 

yaĢama gücü %93 – 96 arasında değiĢir. 
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 Yem tüketimi: Kümese gelen yem miktarı, depoda kalan yem 

miktarından çıkarılarak dönem içinde tüketilen toplam yem miktarı 

bulunur. 

 

 Canlı ağırlık: Kümes veya bölmedeki civciv/piliçler rastgele 

örneklenerek haftada bir kez yapılan tartının ortalaması sürü denetim 

kartına haftalık canlı ağırlık olarak iĢlenir. 

 

 Yemden yararlanma katsayısı: Dönem bitiminde sürü denetim 

kartındaki bilgiler yardımı ile yemden yararlanma hesaplanır. Yemden 

yararlanmanın hesaplanmasında aĢağıdaki formül kullanılır. 

 

Yemden yararlanma katsayısı = tüketilen yem miktarı (kg) / canlı ağırlık (kg) 

 

Etlik piliç yetiĢtiriciliğinde sürü performansı ve üretim etkinliği yemden 

yararlanmanın iyi olması ile ifade edilebilir. Yemden yararlanma kesim yaĢına ve cinsiyete 

bağlı olarak 1,60 – 1,99 arasında değiĢebilir. Tablo 2.12’de etlik piliçlerden Ross 300 ve 

Cobb 500 genotipinde yemden yararlanmanın yaĢa bağlı olarak değiĢimi verilmiĢtir. 

YaĢ (gün) KarıĢık EĢey Erkekler DiĢiler 

7 0.85 – 0.89 0.84 – 0.88 0.88 – 0.89 

14 1.05 – 1.14 1.05 – 1.15 1.07 – 1.15 

21 1.26 – 1.31 1.24 – 1.31 1.29 – 1.32 

28 1.44 – 1.46 1.41 – 1.44 1.47 – 1.48 

35 1.60 – 1.61 1.56 – 1.57 1.64 – 1.65 

42 1.75 – 1.76 1.69 – 1.70 1.81 – 1.82 

49 1.89 – 1.90 1.82 – 1.83 1.97 – 1.99 

Tablo 2.12: Etlik piliçlerde üretim dönemi boyunca yemden yararlanma düzeyi 

Avrupa üretim etkinliği faktörü (AÜE): Etlik piliç üretiminde sürü performansını 

belirlemede diğer bir kriter AÜE faktörüdür. Bu faktör aĢağıdaki formülle hesaplanır. 

 

AÜE = ( canlı ağırlık X yaĢama gücü) / ( kesim yaĢı X yemden yararlanma katsayısı) 

 

Bir örnekle açıklamak gerekirse; canlı ağırlık ortalaması 1,85 kg, yaĢama gücü %95, 

kesim yaĢı 44. gün ve yemden yararlanma 1,88 olan bir sürüde 

 

AÜE = ( 1,85 X 95 ) / ( 44 X 1,88) 

AÜE = 175,75 / 82,72 = 2,13’dür. 

 

AÜE değeri 2,00 – 2,25 arasında olduğunda sürü performansı “iyi” olarak kabul edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak, etlik civcivlerin bakım ve 

beslenmesini tekniğine uygun olarak yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Civciv kutularını önceden 

hazırlanmıĢ olan kümes 

ortamına düzenli olarak 

boĢaltınız. 

 BoĢ civciv kutularını kümesten uzaklaĢtırarak 

yakınız. 

 Isıtıcıları son bir kez daha kontrol ederek civciv 

seviyesindeki sıcaklığın 30 °C olmasını 

sağlayınız. 

 Civcivleri hava cereyanına maruz bırakmayınız. 

 Civcivlerin yem yemelerini ve 

su içmelerini sağlayınız. 

 Bütün civcivlerin yem, su ve ısı kaynağını bulup 

bulmadıkları kontrol ediniz. 

 Civcivler kümese yerleĢtirildikten 8 ve 24 saat 

sonra kursak doluluk kontrolünü unutmayınız. 

 Sulukları kontrol ediniz ve 

temiz tutunuz. 

 100 civcive en az 1 adet civciv suluğu ayarlayınız. 

 Civcivlere ilk 15 saat süreyle Ģekerli su veriniz. 

 Bütün civcivlerin su içtiğinden emin olunuz. 

 Suluklarda sürekli taze su 

bulundurunuz. 

 Suyun sıcaklığını ilk birkaç gün 24 °C olacak 

Ģekilde ayarlayınız. 

 Ġlk günlerde içme suyu ile birlikte uygun 

vitaminlerin verilmesini sağlayınız. 

 Yemlikleri kontrol ediniz ve 

temiz tutunuz. 

 100 civcive en az 1 adet civciv tabla yemliği 

ayarlayınız. 

 Günlük yem tüketimini kayıt ediniz. 

 Yemlik ayarını yapınız. 

 Yemlemeyi azar azar ve sık sık yapınız. 

 Civciv yemliklerini 3 – 4 gün içinde tedrici olarak 

kaldırınız. 

 Hayvanlar büyüdükçe askılı yemlikleri yataklıktan 

yukarıya doğru tedricen yükseltiniz. 

 Yemlikleri 1/3’ten fazla doldurmayınız. 

 Civcivlerin durumunu ve 

kümesin ısısını kontrol ediniz. 

 Civcivlerin ısıtıcılar etrafında ve büyütme çemberi 

içindeki yayılma Ģekillerini iyi analiz ediniz. 

 Civciv sırt hizasındaki sıcaklığın 30 °C 

olduğundan emin olunuz. 

 Altlığı kontrol ediniz, ıslanan 

ve kirlenen kısımları 

değiĢtiriniz. 

 Islanan kısmı kaldırıp temizleyiniz. 

 Tabana sönmemiĢ kireç serpiniz veya dezenfekte 

ediniz. 

 Aynı kalınlıkta kuru altlık seriniz. 

 Altlık ıslaklığının kaynağını iyi tahlil ediniz, 

ıslanmayı önleyiniz.  

 Kümes havalandırma 

ihtiyacını belirleyiniz. 

 Havalandırmanın ölçüsünü, kümes sıcaklık 

durumuna ve kümesteki rutubet miktarına göre 

ayarlayınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sağlık koruma tedbirlerini 

uygulayınız. 

 Kümes giriĢ kapısı önüne ayak basmak için 

dezenfektan yerleĢtiriniz. 

 Zayıf, cılız, hasta, iyi geliĢmeyen hayvanları 

sürüden düzenli olarak ayıklayınız. 

 Ölen hayvanların kümesten atılmasında 

gecikmeyiniz. 

 Kümese kanatlılar dâhil yabancı hayvanları 

sokmayınız. 

 AĢı ve ilaç uygulamalarını zamanında yapınız. 

 Sürüdeki günlük kayıtları 

sürekli olarak tutunuz. 

 Sürünün %2–5’ini her hafta düzenli olarak 

tartınız. 

 Günlük ölümleri düzenli olarak kayıt ediniz. 

 Kümese gelen yem miktarını ve zamanını kayıt 

ediniz. 

 AĢılama, ilaç ve vitamin uygulamalarının zaman 

ve dozajlarını kayıt ediniz. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Kutular içinde civcivlerin uzun süre tutulması ………………………...……. nı artırır 

ve ……………………….……… nı geriletir. 

 

2. Civcivlerin yerleĢtirilme iĢine kümesin ……………………………… baĢlanmalıdır. 

 

3. …………………………… birim alanda barındırılan civciv veya piliç sayısı ya da 

canlı ağırlık olarak tanımlanır. 

 

4. Civcivlerde ilk günlerde ………………………………. yemlikleri  (100 civcive 1 

adet) kullanılır. 

 

5. Suya ve yeme ulaĢabilen civcivlerde ………………….………….., dolu, yumuĢak ve 

yuvarlak olacaktır. 

 

6. Hedeflenen kursak doluluk oranı yerleĢtirmeden 8 saat sonra % ……..…., 24 saat 

sonra ise % ................’dür. 

 

7. Ġlk günlerde kullanılan civciv sulukları ……...……………..……. yakın olmalı ve 

……………………….. arasına yerleĢtirilmelidir. 

 

8. Civcivlerin büyütme çemberinin kenarında toplanmaları ……..….…………………. 

olduğunu gösterir. 

 

9. Sıcaklığın ayarlanması iĢleminde hayvanların ……………….……………………. en 

iyi rehber olacaktır. 

 

10. Kümes içi sıcaklıkları, civcivlerin ………………..……… hizasında ölçülerek her gün 

kaydedilmelidir. 

 

11. BaĢlangıçta ilave olarak kullanılan mini civciv sulukları …….…………..  gün içinde 

kademeli olarak kaldırılmalı ve otomatik yuvarlak askılı (çan tipi) suluklara 

geçilmelidir. 

 

12. Normal sıcaklık sınırları arasında piliçler, yedikleri yemin yaklaĢık ………………… 

katı su tüketirler. 

 

13. Civcivlere kesim yaĢına kadar …………………..….. yemleme (adlibitum) yapılır. 

 

14. YaklaĢık 7 haftalık piliç büyütme dönemi boyunca % …………..  oranında yem kaybı 

normal sayılmalıdır. 

 

15. Tavukçulukta geri gagalama, tırnak gagalama ve tüy yeme gibi alıĢkanlıklara 

……………………….... adı verilir. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Etlik piliç üretiminde kullanılan hayvan materyali, kuluçkadan çıkıĢtan sonraki ilk 2 

hafta …………….………, daha sonra kesime kadar ……………………… adını alır. 

 

2. Günümüz etlik piliç üretiminde kullanılan havyan materyali …………………….. dir. 

 

3. Günümüz etlik piliç yetiĢtirme sistemlerinde ………………………………… veya 

…………………………….. kümesler kullanılmaktadır. 

 

4. Bütün civcivlerin aynı günde, aynı yaĢta kümese konduğu ve aynı günde kesime sevk 

edildiği veya satıldığı ve kümesin boĢaltıldığı yetiĢtirme yöntemine …………… denir. 

 

5. Her ……………………… civciv için, ……………….. m çapında ve 35 – 50 cm 

yüksekliğinde karton, duralit veya tel örgüden daireler (büyütme çemberleri) 

hazırlanır. 

 

6. Fümigasyondan sonra kümes ……………. saat kapalı tutulmalıdır. 

 

7. Yazın …………………. cm, kıĢın …………………. cm kalınlığında tozsuz ağaç 

talaĢı veya diğer yataklık materyalleri serilmelidir. 

 

8. Ġlk günler civciv yetiĢtirme alanının en az ……………..’ine serilen kâğıtların üstüne 

yem dökülerek tüm civcivlerin yemle buluĢmaları sağlanmalıdır. 

 

9. Kapasitelerine göre değiĢmekle birlikte bir ısıtıcı radyan ………………….. adet 

civcive yetebilmektedir. 

 

10. Kümes havalandırma sistemleri; ………………………………………………. ve 

…………………………………. olarak 2 grupta incelenebilir. 

 

11. Eğer farklı sürülerden gelen civcivler varsa, …………………………. 

yerleĢtirilmelidir. 

 

12. Penceresiz çevre kontrollü kümeslerde uygulanabilecek yerleĢim sıklığı 

…………………. adet/ m
2
 hesaplanabilir. 

 

13. Bütün hayvanların suyu ve yemi bulduğundan emin olmak gayesiyle, civcivler 

kümese yerleĢtirildikten ……… ve ……… saat sonra kontrol edilmelidirler. 

 

14. Çan tipi suluklarda ilk 24 – 72 saat için su seviyesi ……………… düzeyde tutulmalı  

sonrasında düĢürülmelidir. 

 

15. Nipel suluk sistemleri, kümes …………………. den uzun olduğunda yeterince etkili 

çalıĢtırılamaz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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16. Civcivler geldiğinde suluklarda su hazır bulunmalı, sıcaklığı ilk birkaç gün ……… 
0
C 

olmalıdır. 

 

17. Ġlk 7 günde ölümler % ………….’i aĢarsa, bütün manejman faktörleri yeniden kontrol 

edilmelidir. 

 

18. Kümes ortamının aĢırı tozlu oluĢu hayvanlarda  …………………….. yüzeyine zarar 

verir ve hastalık riskini artırır. 

 

19. ……………………………………… ayarlanması, su döküntü ve sıçramaları nedeni 

ile yataklığın ıslanmasını önlemek için önemlidir. 

 

20. Civciv büyütme ve piliç geliĢtirme yemleri ………………… formundadır. 
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Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. 5–7 hafta 

2. Fason üretim 

3. Üretim dönemi 

4. 7–14 gün 

5. 10–12 m, 12–16 m 

6. Büyütme çemberleri 

7. 15 

8. 10–12 

9. YumuĢak talaĢ 

10. 12,1 

11. ElenmiĢ krambıl (granül) ya da mini pelet 

12. 2 , 3 

13. 24 saat 

14. Tünel havalandırma 

15. 0.75 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Su kaybı , büyüme hızı 

2. Sonundan 

3. YerleĢim sıklığı 

4. Yuvarlak tabla 

5. Kursak 

6. 80   ,   95 – 100 

7. Isıtıcılara    ,   yemlikler 

8. Sıcaklığın yüksek 

9. DavranıĢları 

10. Sırt 

11. 3–4 

12. 1.6–1.8 

13. Serbest 

14. 3–6 

15. Kanibalizm 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Etlik civciv, etlik piliç 

2. Hibrit 

3. Kapalı (penceresiz), perdeli (pencereli) 

4. Hepsi içeri – hepsi dıĢarı sistemi 

5. 600-800, 3–3,5 

6. 24 

7. 5–8, 8–10 

8. % 25 

9. 500 – 700 

10. 
Doğal havalandırma , mekanik 

havalandırma 

11. Ayrı bölmelere 

12. 12–22 

13. 8, 24 

14. En üst 

15. 76 m 

16. 24 

17. 1 

18. Akciğerlerin 

19. Suluk yüksekliğinin 

20. Pelet 



 

 69 

ÖNERĠLEN KAYNAKLAR 
 AKBAY, Rüveyde, Bilimsel Tavukçuluk, Yazar, Ankara, 1985. 

 AKBAY, Rüveyde, Tavukçuluk, DoğuĢ, Ankara, 1984. 

 AKSOY, Tahir, Tavuk YetiĢtiriciliği, A.Ü. Veteriner Fakültesi, Ankara, 1994. 

 GÜRSOY, Nurettin, Tavukçulukta Temel Bilgiler ve Önemli Hastalıklar, 

Tur Ofset, Ġstanbul, 1987. 

 KARABAYIR, Ali, Tavukçuluk, Beate&Leopold Peitz, Ġstanbul, 2007. 

 KOLCUOĞÜLU, M. Sedat, Etlik Piliç Üretimi ĠĢletmeciliği, Tarım Köy ĠĢleri 

Bakanlığı, Ankara, 1987. 

 ġENKÖYLÜ, Nizamettin, Türkiye’de Tavukçuluk Endüstrisi, Hasad, 

Tekirdağ, 1988. 

 TÜRKOĞLU, Mesut, Musa SARICA, Tavukçuluk Bilimi YetiĢtirme Besleme 

Hastalıklar, Uğurer, Ankara, 2009. 

ÖNERĠLEN KAYNAKLAR 



 

 70 

KAYNAKÇA 
 CANKÜYER, Ersoy, Tavukçuluk ve Kümes Hayvancılığı, Tarım KöyiĢleri 

Bakanlığı, Ankara, 2003. 

 ERENSAYIN, Cemal, Bilimsel Teknik Pratik Tavukçuluk, Nobel, Ankara, 

2000. 

 KALKALP, Yılmaz, Tavuk YetiĢtiriciliği, Tarım KöyiĢleri Bakanlığı, Ankara, 

1985. 

 KIPRIS, Ali, Broiler YetiĢtiriciliği Projesi, Selçuk Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Hayvansal Üretim Bölümü, Konya, 2007. 

 OKÇU, Cemal, Tavukçuluk, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Bursa, 1991. 

 ÖZEN, Nihat, Tavukçuluk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 

Samsun, 1986. 

 ÖZGÜL, Nevzat, Bolu Ġli Göynül Ġlçesi Etlik Piliç Üretimi Yüksek Lisans 

Tezi, Tekirdağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ, 2006. 

 ġENKÖYLÜ, Nizamettin, Modern Tavuk Üretimi, Çiftlik Yayıncılık, 

Ġstanbul, 1995. 

 YALÇIN, Servet, Çetin KOÇAK, Etlik Piliç Üretimi, Hasad, Ġstanbul, 2009. 

 

KAYNAKÇA 


