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ALAN  Hayvan Yetiştiriciliği 

DAL/MESLEK Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 

MODÜLÜN ADI  Etlik Piliç Yetiştiriciliği 

MODÜLÜN TANIMI  
Etlik ve damızlık tavuk yetiştiriciliği içinde yer alan etlik 

piliç yetiştiriciliği üretimi ile ilgili konuların verilerek 

uygulama becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön Koşul Yoktur 

YETERLİK Etlik Piliçleri Kümese Yerleştirmek, Etlik Piliçlerin Bakım 

ve Beslenmesini Yapmak, Etlik Piliçlerde Canlı Ağırlık 

Ölçümü Yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 
Genel Amaç 

Öğrenci gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak 

etlik piliçleri kümese yerleştirerek, bakım ve beslemesini 

yapabilecek, etlik piliçlerin canlı ağırlık artışlarını ölçerek,  

kesimhaneye naklini yapabilecektir. 

 

Amaçlar 

Tekniğine uygun olarak 

1. Etlik piliçleri kümese yerleştirebilecektir. 

2. Etlik piliçlerin bakım ve beslemesini yapabilecektir. 

3. Etlik piliçlerin canlı ağırlık artışlarını ölçerek, kesimha-

neye naklini yapabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

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

çizme, eldiven, altlık, su, temizlik malzemeleri, 

dezenfeksiyon malzemeleri, çemberler, ısıtma, aydınlatma ve 

havalandırma sistemleri, termometre  

 

Ortam: Kümes ve sınıf. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyeti sonrasında o 

faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. Bunun için cevap anahtarları 

hazırlanmıştır. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı ( çoktan seçmeli test, 

doğru – yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak, modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. Ölçme 

değerlendirme faaliyetleri esnasında önerilere uymanız 

modülü daha iyi öğrenmeniz için önemlidir. 

AÇIKLAMALAR 
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Sevgili Öğrenci, 
 

Sağlıklı bir yaşam, büyüme, fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin sürekliliği yeterli ve 

dengeli bir beslenme ile ilişkilidir. Yeterli ve dengeli beslenme için gereksinim duyulan 

enerji, protein, vitamin ve mineral maddelerin karşılanmasında hayvansal ürünler ilk sırada 

yer almaktadır. Bir insanın yeterli ve dengeli bir şekilde beslenebilmesi için 1 kg vücut 

ağırlığına karşılık günde 1 gram protein tüketmesi gerekmektedir. Bunun yarısı bitkisel, 

yarısı hayvansal kaynaklı olmalıdır. 

 

 

Dünyada kişi başına tüketilen hayvansal protein miktarı ortalama 28 gram iken, 

Türkiye’de kişi başına tüketilen hayvansal protein miktarı 19 gramdır. Kaliteli ve dengeli 

beslenmenin sağlanması açısından normal bir insanın günde yaklaşık 35 gram dolayında 

hayvansal protein tüketmesi gerekmektedir. Hayvansal proteinin tüketim miktarı, insanların 

fiziksel ve zihinsel gelişimini en önemli şekilde etkilemektedir. 

 

Tavuk, yüksek verim potansiyeli nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde, beslenme 

sorununun ucuz ve kolay çözümlenmesinde insanlar için büyük bir ümit kaynağı olmuştur. 

Tavuk eti, lezzetli, sindirimi kolay, tek başına olduğu kadar diğer yiyeceklerle birlikte 

yenilebilen üstün bir gıda maddesidir. Etinin protein oranı sığır etinden daha yüksek, buna 

karşın yağ ve enerjisi daha düşük olduğundan sağlıklıdır. Özellikle kalp ve tansiyon hastaları 

için ideal bir besin maddesidir. Bu üstün özelliklerinden dolayı tavukçuluk dünyada kârlı bir 

sanayi kolu haline gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca tavukçuluk için diğer hayvancılık 

kollarında olduğu gibi geniş araziye ihtiyaç duyulmaz. Kurak ve verimsiz topraklarda çevre 

kontrollü kümesler yapılarak, yoğun bir üretim ile kısa sürede büyük kazanç sağlanabilir. 

 

Bu modülü başarıyla tamamladığınızda, tekniğine uygun olarak etlik piliçleri kümese 

yerleştirerek bakım ve beslemesini yapabileceksiniz. Piliçlerin canlı ağırlık artışlarını ölçerek 

kesimhaneye naklini gerçekleştirebileceksiniz.  
 

GİRİŞ 
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Gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak etlik piliçleri kümese 

yerleştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde etlik piliç üretimi yapan kümesleri geziniz. 

 Bu işletmelerde hangi ekipmanların kullanıldığını gözlemleyiniz. 

 İşletmelerin civciv ve yem temini noktasında hangi firmalarla irtibat halinde 

olduklarını öğreniniz. 

 Broiler kümeslerinde uygulanan sağlık koruma tedbirlerini öğreniniz. 

 Kafeste yetiştiricilik yapan firmaları araştırınız. 

 

1. ETLİK PİLİÇLERİN KÜMESE 

YERLEŞTİRİLMESİ  

 
Etlik piliçlerin kümese yerleştirme işlemi ilk yapılacak işlerden birisidir. Bu işlemin 

nasıl yapılacağı aşağıda ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 

 

1.1. Yetiştirme Programları 
 

Broiler yetiştiriciliğinde bir üretim dönemi veya besi süresi 6 – 8 haftadır. Üretim 

dönemleri arasında yeni dönem piliç üretimi için kümesin hazırlanması amacıyla en az 7 gün 

fakat daha iyisi 10 – 14 günlük bir ara olmalıdır. Üretim dönemi uzunluğu 41 – 60 gün, 

dönemler arası sürede 7 – 14 gün kabul edilirse yetiştiriciler ortalama bir yılda en az 4,9 en 

fazla 7,6 dönem üretim yapabileceklerdir.  

 

Üretim dönemi uzunluğu buna bağlı olarak broilerlerde kesim ağırlığı, pazar 

şartlarına, tüketicilerin temizlenmiş piliç ağırlığına olan taleplerine, broiler satış fiyatına, 

yem fiyatlarına ve işleme şartlarına bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler dikkate alınarak 

işletme için üretim dönemi uzunluğunun programlanması yetiştiricilerin görevidir. Tablo 

1.1’de üretim dönemi uzunluklarına göre broiler üretimi ve yem tüketim değerleri 

verilmiştir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
GİRİŞ 

ARAŞTIRMA 
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45 7 5000 4.0 7 1.45 2.10 102.3 33600 48.7 

50 11 5000 4.5 6 1.80 2.35 121.2 28650 51.6 

60 14 5000 5.5 5 2.35 2.55 141.6 23625 55.5 

Tablo1.1: Üretim dönemi uzunluklarına göre broiler üretimi ve yem tüketimi 

 

Etlik piliç üretiminde üretimin sürekliliği yönünden iki yetiştirme programı 

uygulanmaktadır: 

 

 Hepsi İçeri – Hepsi Dışarı Sistemi: Broiler yetiştiriciliğinde en pratik program, 

işletmedeki bütün broilerlerin aynı anda aynı yaşta olduğu, hepsi içeri hepsi 

dışarı (doldur – boşalt) sistemidir. Piliçlerin pazarlama yaşı ve ağırlığı göz 

önüne alınarak kümesin kapasitesi kadar günlük etlik civciv alınır. Bütün 

civcivler aynı günde, aynı yaşta kümese konur ve aynı günde kesime sevk edilir 

veya satılır ve kümes boşaltılır. Bu yöntem, her üretim dönemi sonunda 

işletmedeki bütün kümeslerin aynı zamanda temizlenmesi ve dezenfekte 

edilmesine olanak sağlar.  Bir müddet de kümes boş bırakılabilir. Üretim 

dönemleri arasındaki bu süre ve uygulanan işlem bulaşıcı hastalıkların ortaya 

çıkışını önleyebilir ve yeni dönem hayvanlar hastalıktan arı, temiz bir çevreye 

yerleştirilmiş olurlar. Bu sistemde kümeslerde hep aynı yaşta hayvan bulunacağı 

için nispeten daha güvenilir sistemdir. Bugün dünyada etlik piliç üretiminde en 

yaygın olarak uygulanan yöntem doldur–boşalt yöntemidir. Tek kümeste üretim 

yapanlar zaten bu yöntemi uygulamak zorundadır.  

 

 Devreler Halinde Üretim Sistemi: Bu yöntem çok sayıda kümesi olan işletmeler 

için söz konusudur. Geçmişte broiler üretiminde çok yaygın bir uygulama 

olduğu bilinmektedir. Bu sistemde bir veya iki hafta aralıklarla işletmeye yeni 

civciv partileri getirilir. Böylece işletmede değişik yaşlarda civciv ve piliç 

bulunur. Bu sistemde işletmede her zaman kesim çağına erişmiş pazarlamaya 

hazır piliçler vardır. Bir yandan piliçler kesilip pazara gönderilirken bir yandan 

da işletmeye 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 başlayanlara önerilmez. 

 

Ancak son yıllarda izolasyon, sağlık koruma ve hastalık kontrol programlarındaki 

uygulamalar aynı işletmede farklı yaş grubundaki hayvanları tutmayı mümkün hale 

getirmiştir. Bugün tavukçuluğu gelişmiş ülkelerde bu sistemi uygulayan birçok işletme 

vardır. Ancak bu program, tavukçuluğa yeni başlayanlar için uygun değildir. Bu sistemde 

işletmede bir tavukçuluk uzmanının bulunması zorunlu olabilir. 
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Resim 1.1: Etlik piliç kümesleri 

 

1.2. Etlik Piliç Kümesi ve Ekipmanları 
 

Tavukçuluk ekipmanları, tavuk yetiştirilen her kümeste bulunması gereklidir. İster 

yumurta tavuğu yetiştiriciliği isterse etlik piliç yetiştiriciliği yapılsın tavukçuluk 

ekipmanlarının bulundurulması ve kullanılması gerekmektedir.  

 

Ülkemizde etlik piliç sektörü dünyayla aşağı yukarı aynı seviyededir. Broiler 

yetiştiriciliğinde bugün dünyada ne kullanılıyorsa ülkemizde de kullanılmaktadır. Gerek yem 

kalitesi, gerek bakım ve ekipmanlar aynı kalitededir. 

 

1.2.1. Yemlikler 
 

Broiler yetiştiriciliğinde yemlik önemlidir. Yem zayiatını minimum seviyede tutarak 

en az yemle en yüksek verim alabilmenin hedef olduğunu düşünürsek, tavukçuluk 

ekipmanları içerisinde yemliklerin önemi daha iyi anlaşılır. 

 

Yemlikler kolay doldurulabilir kolay temizlenebilir, yem zayiatı asgari düzeyde 

tutulabilen ve içlerine hayvanların giremeyecekleri şekilde olmalıdır. Ayrıca, içlerine 

hayvanlar tarafından yataklık materyali bulaştırılmayacak şekilde, fakat rahatça yem 

yiyebilecekleri yükseklikte düzenlenmelidir. Bugün farklı ihtiyaçlara göre yapılmış çok 

çeşitli yemlik tipleri bulunmaktadır. Bu ekipmanların otomatik olanları, hem iş gücünden 

tasarruf sağlar hem de yemi temiz ve taze özellikte tutar. Ancak bu otomatik ekipmanların 

kullanılabilmesi için elektrik kesilmelerine karşı işletmede jeneratör bulunması zorunludur. 

 

Yemlikler, şekillerine göre oluk tipi yemlikler, yuvarlak yemlikler, borulu yemlikler 

olmak üzere üç gruptur. 
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Yemlikler, otomasyon tiplerine göre de basit, yarı otomatik ve otomatik olmak üzere 

üç grupta toplanır. 

 

 Basit yemlikler; bunlara oluklu, tekne veya yalak şeklindeki yemlikler de 

denir. Oluklu yemlikler, genellikle 12 metre uzunluğunda olur ve elle 

doldurulur. Bu yemliklerin üzerleri, hayvanların yemlik içine girmelerini ve 

yem zayiatını önleyecek şekilde yapılır. Gerek yarı otomatik olan askılı, gerekse 

otomatik yemliklerin, basit yemliklerde bulunmayan büyük avantajları vardır. 

Elle doldurulan basit yemliklerde daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulur. 

 

 Yarı otomatik yemlikler; bu yemliklere, yuvarlak askılı yemlikler de denir. 

Yuvarlak askılı yemliklerin 20 – 40 cm çaplı bir silindir kısmı ve bu silindirin 

üzerine oturduğu yine daire şeklinde derince bir tabla kısmı vardır. Üstten 

konan yem, silindirin altı ile tabla arasındaki boşluktan akar. Bu yem, hayvanlar 

tarafından tüketilip seviyesi düştükçe yemin akması da devam eder. Bu 

yemlikler tavana asılır. İsmini de buradan almıştır. Bu yemliklerin doldurulması 

için yem arabaları kullanılır. 

 

 Otomatik yemlikler; bu yemlikler, hayvanların yem yiyebilecekleri askılı bir 

tava, taban veya oluktan ibarettir. Otomatik yemliklerin çeşitli firmalarca imal 

edilmiş değişik tipleri bulunmaktadır. Kafes ve yer sistemlerinde kullanılabilir. 

Yem, yem deposundan yemliklere otomatik bir mekanizma ile taşınmakta ve 

dağılmaktadır. Otomatik yemlikler, ticari sürüler için en uygun sistemdir ve her 

zaman hayvanlara taze temiz yem sağlanması avantajına sahiptir. Her yaş 

döneminde hayvanlara yeterli miktarda yemlik alanı sağlanmalıdır. Uzun 

yemliklerde yemliklerin her iki tarafı da kullanılabilecekse oluk uzunluğu iki 

yemlik alanı sağlayacaktır. Yuvarlak yemliklerde ihtiyaç duyulan yemlik alanı 

daha azdır.  

 

Resim.1.2: Yetiştiricilikte kullanılan yemlik çeşitleri 
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Resim.1.3: Otomatik yemlik düzeni 

1.2.2. Suluklar 
 

Tavukların tükettikleri yemin 2-3 katı suya ihtiyaçları olduğu düşünülürse, suyun ve 

sulukların önemi daha iyi anlaşılır. Kullanılan su ekipmanları ve suluk sistemleri suyu temiz 

tutabilmeli, kolaylıkla temizlenebilmeli, mümkün olduğunca etrafa su sıçramasını 

önleyebilecek şekilde olmalı ve sıcak havalarda suyu serin tutucu, soğuk havalarda da suyu 

donmaktan koruyucu özellikte olmalıdır. Sulukların temiz tutulabilmesi, su sıçramasının 

önlenmesi ve yataklığın ıslanmaması için suluk yüksekliğinin hayvanların sırt hizasında 

tutulmasına dikkat edilmelidir. Bugün ticari üretim işletmelerinde çeşitli tip suluklar 

kullanılmaktadır. 

 

Suluklar, otomasyon durumuna göre basit suluklar, yarı otomatik suluklar, tam 

otomatik suluklar olmak üzere üç gruba ayrılır.  

 

Suluklar, şekilleri itibarıyla da uzun oluk şeklindeki suluklar, yuvarlak silindir 

şeklindeki suluklar, çanak suluklar, damlalıklı suluklar olmak üzere dört gruba ayrılır. 

 

 Oluk suluklar; genellikle ‘V” şeklindedir ve kümes zemini üzerinde 

yükseklikleri 5-40 cm arasında ayarlanabilir. Bu sulukların üst kısmı, 

hayvanların sıçramalarını önleyecek şekilde yapılır. Bazen de dış kısma konulan 

tel parmaklık ile su sıçramalarının azaltılmasına çalışılır. Çalışma sistemleri 

genellikle şamandıra ile sağlanır. Bu sulukların suyun akması ve durması için 

kullanılan düzeneğe göre çeşitli tipleri bulunmaktadır. Bu suluklarda suyun 

derinliği 1,5 cm’yi geçmemelidir. Bu sağlanmadığı takdirde, suluktaki su daha 

kısa zamanda kirletilecektir. 

 

 Yuvarlak suluklar; yaygın olarak kullanılan suluklardır. Yuvarlak suluklar, 

depolu yarı otomatik ya da bir depoya su borusu hattı ile bağlı olarak tam 

otomatik tipte olur. Yuvarlak suluklar arasında en çok kullanılanlar, askılı 

suluklardır. Askılı suluklar, tavana asılan plastik veya metalden yapılmış 

yuvarlak suluklardır. Tavana bağlı oldukları ip veya zincir, uzatılıp kısaltılarak 

yerden yükseklikleri ayarlanabilir. 
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 Kap veya çanak suluklar; bunlar 5 – 15 cm çapında ve 2,5 - 7,5 cm derinlikte 

küçük suluklardır. Bu sulukların da suyun suluklara akmasında kullanılan 

düzenek çeşidine göre çeşitli tipleri bulunmaktadır. 

 

 Damlalıklı (nipel) suluklar; damlalıklı suluklar, bir haftalık yaştan önce 

kullanılmaz. Bu suluklar, hayvanın gagasının teması ile su damlama esasına 

göre çalışır. Damlalıklı suluklar, kafes sisteminde yaygın olarak kullanılan 

suluklardır. 

 

 Kaldırma sistemli nipel suluk; bu sistem, nipel için özel kare ½ boru, dengeyi 

sağlayan ½ galvaniz boru, kelepçe, şok teli, 1 metrede 4 nipel, su basıncını 

ayarlamak için bir ünite, sistemin basınçlı su vermesine izin veren ve her hattın 

sonunda bulunan bir ana üniteyi içerir. Su miktarı, hayvanların yaşına ve 

ihtiyaçlarına karşılık vermelidir. Genç hayvanlar, olgun hayvanlara göre daha az 

miktarda suya ihtiyaç duyar. Suyun akışı bu özel ihtiyaçları karşılamak için 

ayarlanabilmektedir. Nipel hat hayvanların büyüklüğüne ve yaşına bağlı olarak 

yükseltilmekte ve açılabilmektedir. 

 

Resim.1.4: Nipel suluklardan su içen piliçler 

 

Resim.1.5: Yetiştiricilikte kullanılan suluk çeşitleri 
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1.2.3. Isıtıcılar 
 

Günümüz broiler yetiştiriciliğinde genellikle radyan ısıtıcılar kullanılmaktadır. Enerji 

kaynağı olarak dökme lpg, elektrik veya katı yakıt (kömür, fındıkkabuğu, zeytin prinası, 

odun vb.) çeşitleri ile çalışan ısıtıcı düzenekleri bulunmaktadır. Isıtıcılar maliyeti en düşük 

seviyede tutacak şekilde olmalı, bu amaçla ekonomik yakıtlar ve ısıtıcı tipleri 

belirlenmelidir. Isıtıcılar paslanmaz krom – nikel malzemeden, yüksek basınçlı yıkamaya 

dayanıklı olmalıdır. 

 

Resim.1.6: Radyant ısıtıcı 

Etlik piliç kümeslerinde yukarıda özellikleri verilen ekipmanlar yanında aşağıda 

verilen ekipmanlar da kullanılmaktadır. 

 

 Havalandırma sistemleri, havalandırma fanları, 

 Yem tankları, dökme yem siloları, 

 Kümes kontrol panelleri, 

 Gübre toplama ve yataklık kaldırma donanımı, gübre kurutucuları, 

 Jeneratör, 

 Temizlik, sprey, yakma, dezenfeksiyon ve aşılama donanımı, 

 Yakma makineleri ve imha çukurları, 

 Hayvan yakalama ekipmanları, canlı ve ölü tavuk taşıma sandıkları, 

 Gaga kesim makineleri, 

 Tavuk kesim makineleri, 

 Tüy ıslatma kazanları, 

 Tüy yolma makineleri, 

 

1.3. Konacak Hayvan Sayısı 
 

Konacak hayvan sayısı (yerleşim sıklığı) ile; kümeste birim alanda, örneğin m
2
de 

bakılan hayvan sayısı ifade edilir. Yerleşim sıklığının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar 

dikkate alınmalıdır. 

 

 İklim bölgesi; sıcak iklimlerde yerleşim sıklığı veya m
2
 ye düşen hayvan sayısı 

daha düşüktür. 

 

 Mevsim; yerleşim sıklığı yaz aylarında daha düşük, kış aylarında daha 

yüksektir. 
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 Binanın izolasyon durumu; izolasyon olmadığı veya zayıf olduğu, keza 

havalandırmanın yetersiz olduğu kümeslerde yerleşim sıklığı daha düşüktür. 

İzolasyon durumu ve havalandırması iyi veya iyi olmayan kümeslerde m
2
 ye 

düşen hayvan sayısı 3 – 4 kadar fark etmektedir. 
 

 Kümes tipi; klasik (pencereli) kümeslerde ve penceresiz çevre kontrollü 

kümeslerde yerleşim sıklığı oldukça farklıdır. 
 

 Kesim yaşı veya kesim ağırlığı; kesim yaşı ve kesim ağırlığı arttıkça m
2
 de 

bakılabilecek piliç sayısı düşmektedir. Dolayısıyla piyasanın temizlenmiş piliç 

ağırlığındaki talebi broilerlerin kesim yaşını ve yetiştiricinin uygulayacağı 

yerleşim sıklığını etkileyecektir. 
 

 Yem fiyatları; broilerde kesim yaşı arttıkça bir dönemde elde edilen yemden 

yararlanma rakamı yükselmekte ve kg – canlı ağırlık için kullanılacak yem 

miktarı da artmaktadır. Bu özellikle yem fiyatlarında aşırı yükselmenin olduğu 

dönemde kesim yaşı ve dolayısıyla yerleşim sıklığını etkileyecektir. 

 

Pencereli kümeslerde broilerlerin optimum gelişmeleri için uygulanabilecek yerleşim 

sıklığı, 9 – 13.5 adet/m
2
 veya 15 – 22 kg canlı ağırlık / m

2
 olarak söylenebilir. 

 

Penceresiz – çevre kontrollü kümeslerde uygulanabilecek yerleşim sıklığı ise 12 – 22 

adet/m
2
 veya 30 – 35 kg canlı ağırlık / m

2
 olarak hesaplanabilir. 

 

Bu minimum ve maksimum sınırlar arasında her yetiştiricinin kendi kümesinde 

uygulayabileceği optimum yerleşim sıklığı, yukarıda sayılan faktörlerin kombinasyonunun 

değerlendirilmesiyle belirlenebilecektir. 

 

Ülkemizde mevcut işletmelerin durumlarına göre 42 gün içerisinde elden çıkarılan 

etlik piliçlerin 2 kg ortalama canlı ağırlığa ulaştıkları düşünülecek olursa iyi şartlarda 

yetiştiricilik yapan bir işletmenin uygulaması gereken yerleşim sıklığı, m² ye 13 – 14 

hayvandır. Daha kötü şartlara sahip olan işletmelerde ise bu değer, 10 – 12 civarında 

kalmalıdır. Etlik piliçler, sıcak aylara nazaran soğuk aylarda %10 daha az alana ihtiyaç 

gösterir. Bu nedenle kış aylarında yerleşim sıklığı yaz aylarına göre %10 arttırılabilir. 

 

Hayvan başına 

alan (cm
2
) 

Ortalama canlı 

ağırlık (kg) 
Ölüm oranı (%) 

Yemden 

yararlanma oranı 

900 1.87 2.1 2.05 

800 1.86 2.3 2.06 

700 1.84 2.6 2.08 

600 1.82 3 2.11 

500 1.79 3.6 2.15 

400 1.75 4.5 2.20 

300 1.70 5.8 2.26 

Tablo 1.2: Yerleşim sıklığının ölüm oranı, canlı ağırlık ve yemden yararlanmaya etkisi 
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Broilerlerde büyüme – gelişme ve yemden yararlanma, yerleşim sıklığı veya hayvan 

başına düşen kümes alanı ile ters orantılıdır. Yerleşim sıklığı yükseldikçe alınacak sonuç 

düşecektir. Ancak, hayvan başına kümes alanının düşürülmesi ile kümeste toplam broiler 

üretimi artacaktır. Bu hususta işletme için uygun bir denge kurulmalıdır. 

 

 

Resim.1.7: İdeal yerleşim sıklığı 

Yerleşim sıklığının karkas kalitesi ve yaşama gücüne veya ölüm oranına da etkisi 

vardır. Sıklık arttıkça karkas kalitesi düşmekte ölüm oranı artmaktadır. 

 

Yerleşim sıklığı ile kesim ağırlığı arasındaki ters ilişkiden dolayı, uygulanacak bu iki 

unsur arasında Tablo 1.3 de görüldüğü gibi bir değişim ortaya çıkmaktadır. 

 

Canlı Ağırlık (kg) Yerleşim Sıklığı (Adet/m
2
) 

1.13 30 

1.36 25 

1.59 21 

1.80 18 

2.00 16 

2.30 15 

2.70 12 

3.20 10 

3.60 9 

Tablo 1.3: Kesim ağırlığı ve yerleşim sıklığı ilişkisi 

1.4. Civciv Seçimi 
 

Broilerlerin gelişimi ile ilgili birçok faktör kalıtsaldır. Bunun yanında kuluçkahane ile 

ilgili faktörler de vardır. Bu faktörler tamamen ticari yetiştiricilerin dışında damızlık 

firmalarla ilgili konulardır. Ancak yetiştiricilerin civciv alırken bir seçme alternatifleri 

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

için aşağıdaki hususlara dikkat etmek durumundadırlar. 
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 Hangi broiler çeşidi (hibrit) en karlıdır? 

 Civcivlere ait damızlık sürüde hangi aşı programları uygulanmaktadır? 

 Damızlık sürü ve kuluçkahanede uygulanan hastalık kontrol programları nedir? 

 Dağıtılan civcivlerin kalite derecesi nedir? 

 Civciv ağırlığı ne kadardır? 

 Kuluçkahanede aşıya ihtiyaç var mıdır, yapılmakta mıdır? 

 Civcivlerde cinsiyet ayırımı yapılıyor mu? 

 Kuluçkahanede gaga kesimi yapılmakta mıdır? 

 

Tavukçuluğun gelişmiş olduğu ülkelerde sözleşmeli yetiştiricilerin bağlı olduğu 

firmalar bu faktörleri dikkate alarak civciv temin etmektedirler. Bu nevi entegrasyonun 

olmadığı ülkelerde yetiştiriciler kendi aralarında birlikler halinde müesseseleşmediği 

takdirde civciv gibi diğer girdilerde ve hatta ürünleri pazarlamada optimum şartlarda faaliyet 

göstermeleri mümkün değildir. 

 

Broiler yetiştiriciliğinde en önemli konulardan birinin sağlıklı ve yüksek kaliteli 

civcivlerle üretime başlanması olduğu unutulmamalıdır. 

 

Kaliteli bir civciv, çıkımdan sonra temiz olmalı, dik durmalı, iyi yürümeli, canlı ve 

aktif olmalıdır. Civcivin herhangi bir sakatlığı olmamalı, göbeği kapanmış ve yumurta sarı 

kesesi tamamıyla çekilmiş olmalıdır. Civcivler hoşnut sesler çıkarmalıdır. Civciv 

kalitesindeki problem, erken dönemdeki yanlış sevk ve idare (manejman) uygulamaları ile 

daha kötü bir hal alacaktır. 

 

Resim.1.8: Sağlıklı civcivler 

1.5. Kümes Ortamının Kontrolü 

 

Broiler üretimi, üretimin her aşamasının başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı 

olarak nihai performansın oluştuğu, ardışık bir işleyiş dizisidir. Bu süreç içerisinde en üst 

düzeyde performansı gerçekleştirebilmek için üretimdeki her aşamanın ciddi bir biçimde 

değerlendirilmesi ve buna göre gereksinim duyulan iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.  
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Zamanında müdahale işlemleri ve gerekli iyileştirmeler kümes ortamının her gün 

düzenli aralıklarla kontrolü ile yapılabilir. Kümes ortamında sürekli kontrol altında tutulması 

gerekli hususlar şunlardır: 

 

 Sıcaklık; kümes sıcaklığı denetim altında tutulmalıdır. Büyütme döneminde 

yüksek sıcaklıktan kaçınmak gerekir. Broilerde optimum sıcaklık, dönem 

boyunca sağlanmalıdır. Ölümler genellikle ekstrem sıcaklıklarda görülür. Soğuk 

veya yüksek sıcaklığa maruz kalmanın etkisi sürüye bağlı olarak farklı sonuçlar 

verir. 

 

 Yem tüketimi; yem tüketimini en üst seviyeye çıkartacak ve gelişme 

potansiyelini en iyi yapacak ortam sağlanmalıdır. Yemlikleri uygun pozisyonda 

aynı seviyede doldurulmalı ve yem değişimi için her zaman taze yem 

bulundurulmalıdır. Yemlik içine karışan talaş ve gübreler sürekli 

temizlenmelidir. Yemlik kenar yüksekliği kursak hizasında olmalıdır. 

Yemliklerde sürekli taze yem bulundurarak yem yenmesine ve gelişmeye 

yardımcı olunmalıdır. Kümese gelen yem miktarı, depoda kalan yem 

miktarından çıkarılarak dönem içinde tüketilen toplam yem miktarı bulunur. 

 

 Su tüketimi; etlik piliç yetiştiriciliğinde beklenen performansın elde 

edilebilmesi için kullanılacak suyun taze ve temiz olması ve suyun serbest 

verilmesi gerekir. Suyun dökülerek altlığın ıslanmasına engel olunmalı ve 

sulukların da kenar yüksekliğinin sırt seviyesinde olmasına dikkat edilmelidir. 

 

 Yemlik – suluk miktarı ve dağılımı; kümeste ekipmanların sayısı yeterli ve 

yerleşimi düzenli olmalıdır. Yemlik ve suluk çevrelerinde aşırı sıkışma varsa, 

yemlik ve suluk sayısı artırılmalıdır. 

 

 Havalandırma; broilerler gelişirken 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 uzaklaştırmalı 

ve iyi kalitede havayı içeriye ulaştırmalıdır. Kullanılan kümes ve havalandırma 

sistemleri iklime bağlı olacaktır. Ancak her koşulda etkin bir havalandırma, aşırı 

sıcaklık ve nemi uzaklaştırmalı, zararlı gazları ortamdan atarak hava kalitesini 

iyileştirmeli ve yeterli oksijeni sağlamalıdır. Yetersiz veya aşırı 

havalandırmadan kaçınılmalıdır. 

 

 Nem; havalandırma ile aynı zamanda kümes içerisindeki nem de kontrol altında 

tutulur. Kümesin nem düzeyi günlük olarak düzenli bir şekilde izlenmelidir. 

Havalandırma ilk günden başlayarak kümes içi nemi kontrol altında tutmak 

bakımından son derece önemlidir. 
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 Altlık; yer sisteminde sürünün bakım ve idaresinde en önemli hususlardan biri 

de altlıktır. Çünkü tavuk yetiştiriciliğinin en çok ihmal edilen yönlerinden biri 

altlık (yataklık) konusudur. Broiler yetiştiriciliğinde, sürünün sağlığı, verimi, 

dolayısıyla dönem sonu elde edilecek kâr veya hâsılat kâfi miktarda ve iyi 

kalitede yataklığın sağlanması ve bakımına bağlıdır. Yeterli havalandırma ile 

altlık sürekli kuru tutulmalıdır. Yataklıkta cam, tahta parçaları ve diğer uygun 

olmayan parçalar bulunmamalıdır.  Bu yabancı maddeler broilerlerde karkas 

kalitesinin düşmesine neden olur. Özellikle kış aylarında yeterli havalandırma 

yapılmadığında altlık kondisyonu kötüleşmektedir. Bu durumda kümeste ısıtıcı 
kullanarak altlık kondisyonunun iyileştirilmesi gerekir. 

 Aydınlatma; aydınlatma da broiler yetiştiriciliğinde önemli manejman 

tekniklerinden biridir. Aydınlatma yeterli olmalıdır. Bu noktada eksik veya kirli 

ampullerin neden olduğu aydınlatma yetersizliği ihmal edilmemelidir. 

 

 Yerleşim sıklığı; kümeste yüksek yerleşim sıklığı uygulanmamalıdır. 

 

 Ölüm; ölen hayvanların kümesten atılmasında gecikilmemelidir. Ölü hayvanlar 

hastalık kaynağıdır ve en kısa zamanda kümesten kaldırılmalıdır. Günlük ölüm 

miktarı ve oranlarının normal olup olmadığının mukayesesi yapılmalıdır. 

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. 

 

 Sürü sağlığı; tavukçulukta ve broiler yetiştiriciliğinde en önemli konulardan 

biri de sağlık koruma, temizlik ve dezenfeksiyon kurallarıdır. Son 25 yılda 

tavukçulukta hastalık kontrolü konusundaki bilgilerde büyük gelişme olmuştur. 

Bu konuda hastalığın önlenmesine ilişkin tedbirler birinci derecede önemlidir. 

Bir sürüde sağlıklı bir büyüme isteniyorsa iyi bir hastalık kontrolünün ilk 

ihtiyaç olduğu bilinmelidir. Çünkü işletmede bir kez hastalık çıktığında 

durdurulması zor olabilir ve ilk anda verimlilik düşer, büyük kayıplar ortaya 

çıkabilir. Sürüde hastalığın ilk ortaya çıkışını fark etmek hastalığı ve etkenini 

teşhis etmek ve düzeltici önlemler almak her zaman kolay değildir. Hastalık 

ortaya çıktığında yapılacak işlemlerde mümkün olduğu kadar çabuk hareket 

etmek ve çare olabilecek işe başlamak hayati önem taşır. Bir sürüyü günlük 

olarak dikkatlice incelemek, hastalığın belirtisini erken görmeyi sağlayabilir. 

 

Günlük kontrollerde aşağıdaki hususları dikkatlice gözden geçirmek gerekir: 

 

 Sürünün genel görünüşü, hayvanların davranışları, örneğin yem yeme, su içme 

davranışları 

 Burun, gözler, tüyler, geri ve bacaklar 

 Günlük ölüm yüzdesi 

 Yem tüketimi 

 Su tüketimi 
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Yukarıdaki hususlarda standart değerlerden sapmalar, sürünün durumu, sağlığı ve 

hastalık belirtisi ile ilgili bilgileri bize verebilecektir. 

 

Resim.1.9: Sağlıklı bir etlik piliç 

Kümes ve hayvan kontrolü ile ilgili kârlılığı etkileyen en yaygın hatalar şunlardır: 

 

 Hatalı ve bozuk termometreler, 

 Isıtıcıların randımanlı çalışmaması ve uygun kümes sıcaklığının sağlanmaması, 

 Yetersiz havalandırma, 

 Kümeste ekipmanların yerleşimindeki düzensizlik, 

 Yetersiz ekipman, 

 Yataklıkta cam, tahta parçaları ve diğer uygun olmayan parçaların bulunması, 

 Yaş, kalıplaşmış yataklık manejmanında görülen hatalar, 

 Kümeste yüksek yerleşim sıklığının uygulanması, 

 Zayıf, cılız, iyi gelişmeyen hayvanların sürüden ayıklanmaması, 

 Ölen hayvanların kümesten atılmasındaki gecikme, 

 Kümese kanatlılar dahil yabancı hayvanların girmesi, 

 Yetersiz yemlik alanı, 

 Yemliklerin çok doldurulması veya yem miktarının iyi ayarlanamaması, 

 Yemlik seviyesinin daima hayvanların sırt hizasında tutulmaması, 

 Yetersiz suluk alanı, 

 Uygun şekilde çalışmayan suluklar, 

 Kirli suluklar, 

 Yeterli aydınlatmanın sağlanmasındaki ihmaller. 

 

1.6. Sulama ve Yemleme 

 

 Sulama; suyun hayvan vücudunda önemli fonksiyonları vardır. Hastalık gibi 

herhangi bir nedenle vücuttaki suyun yaklaşık onda biri veya daha fazlasının 

kaybedilmesinin ölüme neden olabilmesi, suyun bu hayati fonksiyonunu gösterir. Suyun 

tavuklarda diğer bazı önemli fonksiyonları şunlardır: 
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 Su, akciğerler ve hava keseleri vasıtasıyla buharlaşma yoluyla hayvanın 

serinlemesine yardım eder. 

 Su, vücutta ısı regülasyonunda rol alır. Dışarıdan alınan suyun ısısı önce 

vücut sıcaklığına çıkarılır. Vücuttaki fizyolojik olaylar sırasında meydana 

gelen ısı yükselmesi su tarafından absorbe edilerek vücut sıcaklığı 

korunmuş olur. 

 Vücudun önemli bir kısmını (% 60 – 70) su oluşturur. 

 Kursakta yemin yumuşatılmasında rol oynar ve alınan besin maddelerinin 

sindirim kanalı boyunca hareketinde taşıyıcı olarak görev yapar. 

 Sindirimde, besin maddelerinin emilmesi ve boşaltımında rol oynar. 

 Kan ve lenfin önemli kısmı sudur. 

 

Tavuklarda su ve yem tüketimi birbiriyle direkt olarak ilişkilidir. Yeterli miktarda 

veya normal miktarda su tüketimi olmadığı takdirde sürüde yem tüketimi düşer ve büyüme 

hızı azalır. Sürüde normal su tüketiminin düşmesi bazı problemlerin habercisi sayılmalıdır. 

Çünkü günlük su tüketimi, hayvan sağlığının iyi bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu 

amaçla, bugün modern broiler kümeslerinde su tesisatlarının kümese giriş yerinde 

yerleştirilen su sayaçları ile su tüketimi her gün düzenli olarak izlenebilmektedir. 

 

Etlik piliç yetiştiriciliğinde beklenen performansın elde edilebilmesi için kullanılacak 

suyun taze ve temiz olması gerekir. İçme suyunda kullanılacak iyi bir dezenfektan veya 

sterilize edici madde hastalık meydana getiren organizmalar ile yosun ve mantarların 

kontrolünde yardımcı olacaktır. 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 çeşitli maddeler solüsyon hâlinde bulunabilir. Ancak, 

bu maddelerin konsantrasyonları yapılacak analizlerle izlenmelidir. Su, mikrobiyolojik 

olarak saf değilse klorlama işleminin yapılması gerekebilir. Bu amaçla kullanılan bazı 

klorlayıcılar piyasada bulunmaktadır. Suyun klorlanması aynı zamanda demirin neden 

olabileceği herhangi bir oksidasyonu azaltır. Böylece su boruları ve vanalarda meydana 

gelebilecek pas kısmen önlenebilir. 

 

 Yemleme; kümeste hayvanların yemliklerden eşit bir şekilde yararlanabilmeleri                                                                

için uygun düzende yerleştirilmeleri gerekir. Yeterli miktarda hesaplanan yemlik sayısı 

kümes yerleşim alanına homojen bir şekilde dağıtılmış olmalıdır. Genişliği 10 metreye 

kadar olan kümeslerde binanın uzunluğu boyunca 2 yemlik hattı, 10 – 12 metre 

genişlikteki kümeslerde 3 yemlik hattı ve daha geniş kümeslerde 4 yemlik hattı yeterli 

olmaktadır. 

 

Hayvan başına düşen yemlik alanı da yemlik manejmanında önemli bir faktördür. 

Uzun yemliklerde hayvan başına yemlik alanı: 

 

 0 – 14 günlük yaş için  : 2,5 – 3,0 cm. 

 15 – 42 günlük yaş için  : 4,5 – 6,0 cm. 

 43. günden kesime kadar : 7,5 – 8,0 cm. 
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Yuvarlak yemliklerde, gerekli yemlik alanı ihtiyacı, uzun yemliklerdeki miktarın 2/3’ü 

kadar hesaplanabilir. 

 

Yuvarlak veya askılı yemliklerin yüksekliği hayvanlar büyüdükçe yataklıktan 

yukarıya doğru tedricen yükseltilmelidir. Yemliğin yerden yüksekliği hayvanın sırtı 

hizasında olmalıdır. Kümesteki bütün yemliklerin haftada bir bu şekilde ayarlanması 

gerekmektedir. 

 

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

yüksekliği 1 – 15 cm olmalıdır. 

 

Sabah, öğleden sonra ve gece olmak üzere yemliklerde yem bulunacak şekilde yem 

konabilir veya yemlikler ayarlanabilir. Yemliklere her yem konuşunda, yataklık materyali 

veya gübre varsa bunların temizlenmesi gerekir. 

 

Serbest yemleme sisteminde yem her zaman yemliklerde bulunmakla beraber haftada 

bir gün olmak üzere bir müddet örneğin birkaç saat hayvanların boş yemlikleri gagalamaları 

sağlanmalıdır. Bu uygulamanın özellikle yüksek rutubetli ve sıcak iklim bölgelerinde 

yapılması çok daha önemlidir. 

 

Yemlik yüksekliği hayvanın sırtı hizasından daha aşağıda ve yemlikteki yemin 

yüksekliği de belirtildiğinden daha yukarıda ise yem zayiatı artacaktır. Bu, hayvanların yemi 

gagaları ile dışarı atmaları, sıçratmaları sonucu olmaktadır. Yemin bu şekilde zayi 

olmasından sakınmalıdır. 

 

Broiler yetiştiriciliğinde üretim dönemi boyunca gerekli tedbirler alınmazsa hayvan 

başına 114 – 228 gram yem zayiatı olabilir. Bu rakam toplam yem tüketiminin % 3 – 6’sı 

kadardır. Yemlikler 2/3 düzeyinde dolu ise yemin % 10’u, 1/3’ten daha az olduğunda ise 

yemin % 1’i zayi olacaktır. Yem zayiatının mümkün olduğunca azaltılabilmesi için yukarıda 

verilen manejman tekniklerine uyulması gerekir. 

 

Broilerlerin yemlenmesinde en uygun teknik besi döneminde hayvanlar geliştikçe 

ortaya çıkan besin ihtiyaçlarının bilinmesi ve bunların karşılanmasıdır. İşte bu ihtiyaçtan, 

besi döneminde birden fazla yem çeşidi uygulaması ortaya çıkmıştır. 

 

Broilerlerin yemlenmesi konusunda literatürde geçen ve bazı damızlık firmaların 

ürettikleri iki değişik yemleme programı vardır. Bunlar serbest yemleme ve kesintili 

(öğünlü) yemleme programlarıdır. Serbest yemleme programının amacı, yemliklerde her 

zaman yem bulundurmak koşuluyla hayvanları yem yemeye teşvik edip daha hızlı 

gelişmelerini sağlamaktır. 

 

Kesintili yemleme programının amacı kesintili aydınlatma programının amacına 

benzemektedir. Devamlı yem yiyen bir piliçte kesintili yem yiyenlere nazaran sindirim ve 

emilme nispi olarak daha düşük olmakta ve boşaltım yoluyla daha fazla protein atılmaktadır. 

Bu, protein kaybını ifade etmektedir. Bu programın 7 günlük yaştan sonra uygulanabileceği 

bildirilmekte ise de uygulamaya çoğunlukla 3 haftalık yaşta başlanmaktadır. Program, gün 

boyunca öğünler halinde yemlemeye dayanır. İki öğün arasında bütün yemliklerdeki 
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yemlerin tamamen boşalmış olmasına dikkat edilir. Yemliklerin tam olarak boşaltılmasından 

itibaren bir saat yemsiz kalması sağlanmalı fakat bu süre iki saati kesinlikle aşmamalıdır. 

Hayvanlar iki saatten fazla yemsiz kalırlarsa randıman düşeceğinden programın uygulanması 

özel dikkat gerektirir. Kesintili yemleme programının önemli bir dezavantajı, daha fazla 

ekipmana ihtiyaç duyulmasıdır. Her yeni yemleme başında bütün hayvanlar yemliklere 

hücum edeceğinden kümeste yaklaşık % 20 oranında daha fazla yemlik ve suluk 

bulundurulması istenir. 

 

Resim.1.10: Kümes yemlik sistemi 
Otomatik yemliklerin kullanıldığı kümeslerde kesintili programın uygulanması 

kolaydır. Otomatik yemliklerin kullanılmadığı işletmelerde ise yemliklerin boşaltılması ya 

da yukarıya kaldırılmaları uygulanabilir değildir. Penceresiz ve çevre kontrollü kümeslerde 

ise kesintili aydınlatma programı ile beraber kolayca uygulanması mümkündür. 

 

Broiler üretiminde ince yem, pelet yem kırması ve pelet yem olmak üzere üç yem 

formu kullanılmaktadır. 

 

İnce yem ilk 2 – 3 günlük dönemde verilmesini öneren kaynaklar mevcut olmakla 

beraber ince yem yerine genellikle pelet yem kırması veya granül yem verilmesi tavsiye 

edilmektedir. Çünkü civcivlerin ilk iki haftalık yemlenmelerinde en iyi sonuç pelet yem 

kırması (granül) verilmesi ile elde edilmektedir. Broilerler 2 – 3 haftalık yaşa gelince pelet 

yeme geçilir ve kesim yaşındaki bitirme yemi dahil pelet yem olarak devam edilir. 

 

Pelet yem kullanılmasının bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Bir yemleme 

programına karar vermeden önce pelet yemin etkileri dikkate alınmalıdır. Pelet yemin 

avantajları: 

 

 Yem tüketimi artar. 

 Peletleme işlemi ile yemin besin değeri ve randımanı iyileşir. 

 Yem zayiatı azalır. 

 Pelet yemin kullanılması, ince yeme nazaran daha kolaydır. 

 Özellikle depolama sırasında yağda eriyen bazı vitaminlerin oksidasyonu daha 

az olmaktadır. 

 Peletleme işlemi sırasında bazı bakteri ve virüsler tahrip olurlar. 
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Pelet yemin dezavantajları: 

 

 İnce yeme nazaran peletleme işlemi ile ilave masraf söz konusudur. 

 Su tüketimi artar. 

 Yataklık materyali ve gübrenin rutubet kapsamı yükselir. 

 Kanibalizm görülme ihtimalinde artış olur. 

 

Yapılan araştırma çalışmaları pelet yemin ve pelet yem kırmasının ince yeme nazaran 

daha iyi yemden yararlanma verdiğini ortaya koymuştur. (Tablo 1.4) 

 

Yem Formu Canlı Ağırlık (g) Yem Tüketimi (g) Yemden Yararlanma 

İnce Yem 1681 3546 2.112 

Pelet Yem 1717 3541 2.065 

Tablo 1.4: Yem formunun canlı ağırlık ve yem tüketimine etkisi 

 

1.7. Kafeste Etlik Piliç Yetiştirme 

 

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

sistemi tavukçulukta yeni değildir. Tavukların kafeste barındırılmaları 1920’li yılların 

ortasında başlamıştır. Özellikle yumurta tavukçuluğunda kafes yetiştiriciliği son yıllarda çok 

yaygınlaşmıştır. Bugün dünyada ticari yumurtacıların % 75’inin kafes sisteminde 

yetiştirildiği tahmin edilmektedir. ABD’de bu oran % 93’ün üzerindedir. Etlik piliç 

yetiştiriciliğinde ise kafes sistemi henüz yaygın değildir. 

 

Broiler üretiminde kafes sistemi yeni sayılmaz. İmalatçı firmaların bu husustaki 

denemeleri 1960’lı yıllarda başlamıştır. Bu yetiştiricilikte genellikle kullanılan sistem üç 

piliçli ünitelerdir. Tavuk yetiştiriciliğinde sıcak iklimlerde kümesin serinletilmesi ve yeterli 

havalandırma için yüksek yatırıma ihtiyaç duyulması kafeste broiler yetiştiriciliğini 

sınırlandırmaktadır. Arazinin sınırlı ve yüksek fiyat ödendiği yerlerde ise kafes sistemi daha 

ekonomik olabilmektedir. Kafes sistemi son yıllarda özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve 

Kuveyt’te yaygın bir şekilde kurulmaktadır. 

 

Resim.1.11: Kafeste broiler yetiştiriciliği 
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 Kafeste Yetiştirmenin Avantajları 

 

 Birim kümes alanında daha fazla üretim imkânı vardır. Aynı 

büyüklükteki bir kümes, yer ve kafes sistemi için mukayese edildiğinde, 

kafes sisteminde en az iki misli daha fazla sayıda piliç bakılabilir. 

 Yataklık ihtiyacı yoktur. 

 Koksidiyoz elemine edilebilir. 

 İşgücü azalır. Birim işgücüne düşen hayvan sayısı daha fazladır. 

 Kanibalizm azalır, gaga kesimine ihtiyaç duyulmayabilir. 

 Dönemler arası süre daha kısa ve kümesin temizlenmesi daha kolaydır. 

 Ölüm oranı yer sistemine göre % 0,5 daha düşüktür. Hayvanların gübre 

ile temas etmeleri, tozun daha az olması, yataklık ve gübre olmadığından 

yemliklerin, yemin ve suyun daha az olması nedeniyle hastalık çıkma 

olasılığı daha azdır. 

 Kesim çağında kümesten piliçlerin yakalanma işlemi elemine 

edildiğinden bruising denen yaralanma ve berelenme azalır. 

 Isıtma giderleri nispi olarak biraz daha azdır. 

 Arazi gideri, işgücü, enerji, yataklık ve yem masrafındaki hızlı artış 

dikkate alındığında bu yetiştiricilik dalında kafes sisteminin daha da 

yaygınlaşması beklenmelidir. Ancak kafes sisteminde broiler 

yetiştiriciliğinde bazı problemlerin halledilmesi gerekmektedir. 

 

 Kafeste Yetiştirmenin Dezavantajları 

 

 Başlangıç yatırımı yüksektir. 

 Kullanılan pahalı ekipmanın amortisman ve bakım onarım giderleri 

yüksektir ve yaklaşık %10’dur. 

 İdareci ve iş gücü bakımından kalifiye personel gerekir. 

 Kafeste broiler yetiştiriciliğinde düşük kaliteli karkaslar nispi olarak daha 

fazladır ve bu işletme gelirini menfi yönde etkiler. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak, etlik piliçlerin kümese 

yerleştirilmelerini ve kümes ortamının kontrolünü tekniğine uygun olarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kümes içerisindeki yemlik 

sayısı ve dağılımını kontrol 

ediniz. 

 Yemliklerin çevresinde aşırı sıkışma olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Piliç başına düşen yemlik mesafesini kontrol 

ediniz. 

 Yemliklerin yerden yüksekliğini piliçlerin sırt 

hizasında ayarlayınız. 

 Yemlik seviyesini 1/3’ten fazla doldurmayınız. 

 Kümes içerisindeki suluk 

sayısı ve dağılımını kontrol 

ediniz. 

 Sulukların çevresinde aşırı sıkışma olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Piliç başına düşen suluk mesafesini hesaplayınız. 

 Sulukların yerden yüksekliğini piliçlerin sırt 

hizasında ayarlayınız. 

 Suyun dökülerek altlığın ıslanmasını engelleyiniz. 

 Sulukları günlük temizleyiniz. 

 Kümes içerisinde piliçlerin 

dağılımını ve yerleşim 

sıklığını kontrol ediniz. 

  Optimum yerleşim sıklığı değerlerini gözden 

geçiriniz. 

 Yemlik ve sulukların çevresinde aşırı sıkışma olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Günlük yem ve su 

tüketimini ölçünüz. 

 Günlük yem tüketim değerlerini kayıt ediniz. 

 Günlük su tüketim değerlerini kayıt ediniz. 

 Yem ve su tüketim değerlerini standart değerlerle 

karşılaştırınız. 

 Günlük kümes içi sıcaklık 

ölçümünü yapınız.  

 Isıtıcıların çalışma düzenini kontrol ediniz. 

 Broilerlerde optimum sıcaklık değerlerini gözden 

geçiriniz. 

 Termometreleri kontrol ediniz. 

 Kümesin havalanma 

durumunu, nemini ve 

altlığı günlük olarak 

kontrol ediniz. 

  Kümes havasının koku ve kirlilik durumunu 

günlük kontrol ediniz. 

 Havalandırma fanlarının çalışma düzenini kontrol 

ediniz. 

 Havalandırma ve sıcaklık ayarı ile altlığın kuru 

kalmasını sağlayınız. 

 Kümes aydınlatmasını 

kont-rol ediniz. 

 Günlük aydınlatma süresini gözden geçiriniz. 

 Ampulleri kontrol ediniz. Patlayanları değiştirerek 

tozlu olanları temizleyiniz. 

 Günlük ölüm miktarını 

kayıt ediniz. 

 Ölen hayvanları günlük kayıtla birlikte 

gecikmeden kümesten uzaklaştırınız. 

 Günlük ölüm miktarı ve oranlarını standart 

değerlerle karşılaştırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sürü sağlığı ile ilgili 

kriterleri günlük olarak 

kontrol ediniz. 

 Piliçlerin yem yeme ve su içme davranışlarını 

günlük kontrol ediniz. 

 Piliçlerin burun, göz, tüy, geri ve bacaklarını 

günlük kontrol ediniz. 

 Zayıf, cılız, iyi gelişmeyen hayvanları sürüden 

ayıklayınız. 

 Kümese kanatlılar dahil yabancı hayvanları 

sokmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kümes içerisindeki yemlik sayısı ve dağılımını kontrol ettiniz 

mi? 
  

2. Kümes içerisindeki suluk sayısı ve dağılımını kontrol ettiniz 

mi? 
  

3. Kümes içerisinde piliçlerin dağılımını ve yerleşim sıklığını 

kontrol ettiniz mi? 
  

4. Günlük yem ve su tüketimini ölçtünüz mü?   

5. Kümes içi sıcaklık ölçümünü günlük olarak yaptınız mı?   

6. Günlük olarak kümesin havalanma durumunu, nemini ve 

altlığı kontrol ettiniz mi? 
  

7. Kümes aydınlatmasını kontrol ettiniz mi?   

8. Ölüm miktarını günlük olarak kayıt ettiniz mi?   

9. Sürü sağlığı ile ilgili ölçütleri gözden geçirdiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Tek kümeste üretim yapan yetiştiriciler  zaten …………………………. sistemini 

uygulamak zorundadır. 

 

2. Oluklu yemlikler, genellikle …………… uzunlukta olur ve elle doldurulur. 

 

3. ……………………….. yemlikler, ticari sürüler için en uygun sistemdir ve her zaman 

hayvanlara taze, temiz yem sağlanması avantajına sahiptir. 

 

4. Tavuklar tükettikleri yemin …………. katı kadar suya ihtiyaçları vardır. 

 

5. Oluklu suluklar genellikle “……” şeklindedir ve kümes zemini üzerinde yükseklikleri 

………….. cm arasında ayarlanabilir. 

 

6. Günümüz broiler yetiştiriciliğinde genellikle …………… ısıtıcılar kullanılmaktadır. 

 

7. Metrekarede bakılan hayvan sayısı ……………………………….. olarak ifade edilir. 

 

8. Yerleşim sıklığı ……….. aylarında daha düşük, ……… aylarında daha yüksektir. 

 

9. Yemlik ve sulukların yerden yüksekliği hayvanın ………….. hizasında olmalıdır. 

 

10. Broiler yetiştiriciliğinde üretim dönemi boyunca gerekli tedbirler alınmazsa hayvan 

başına …………..…….. gram yem zayiatı olabilir. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında, tekniğine uygun olarak etlik piliçlerin bakım 

ve beslemesini yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Broiler (etlik piliç) yetiştiricilerinin besi dönemi boyunca kullandıkları yem 

çeşitlerini araştırınız. 

 Broiler besisinde kullanılan yem çeşitlerinin besin değerlerini inceleyiniz. 

 Bakım ve beslemede hangi otomasyon sistemlerinin kullanıldığını araştırınız. 

 Yetiştiricilerin sürü sevk ve idaresinde hangi yöntem ve metotları 

uyguladıklarını öğreniniz. 

 

2. ETLİK PİLİÇLERİN BAKIM VE 

BESLEMESİ 
 

Bakım ve beslenme ile ilgili yapılacak işleri mutlaka yapılması gerekmektedir. Bu 

işlerin neler olduğu ve nasıl yapılması gerektiği aşağıda ayrı ayrı açıklanmıştır. 

 

2.1. Etlik Piliçlerin Beslenmesi 
 

Etlik piliçlerin beslenmelerindeki temel prensip, en az yemi tüketerek en yüksek canlı 

ağırlığa ulaştırılıp kesime sevk etmektir. Hedef canlı ağırlığa en kısa sürede ulaşmak için 

broiler yemleri enerji protein ve diğer besin maddeleri yönünden de yüksek tutulmalıdır. Bu 

amaçla çoğunlukla ad libitum (serbest, yiyebildiği kadar) olarak oldukça konsantre yemlerle 

beslenir. Broiler piliçlerinin en hızlı büyümenin ilk iki haftada meydana geldiği 

görülmektedir. Yumurtadan 40 gram canlı ağırlıkla çıkan bir civciv ilk haftada 3.37 kat, 

ikinci haftada 2.68 kat ağırlık kazancı sağlayarak 362 grama ulaşmaktadır. 

 

Sürünün genetik potansiyeli ne kadar yüksek olursa olsun, bakım ve besleme koşulları 

uygun olmadıkça beklenen verim düzeyi ve kaliteye ulaşmak olanaksızdır. Beslemenin en 

önemli prensiplerinden birisi hayvanların yaşama ve verim paylarını en ekonomik biçimde 

sağlamak ve onlardan mümkün olan en yüksek verimi elde etmektir. Bunun için enerji ve 

besin maddesi gereksinimleri iyi bilinmelidir. Hazırlanacak rasyonlar enerji, protein, 

karbonhidrat, aminoasit, yağ asitleri, vitamin ve mineral yönünden dengeli olmalıdır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bu amaçla hazırlanan karma yemlerin yaklaşık % 90 – 95’i hayvanların enerji ve 

protein ihtiyaçlarını sağlayan, geri kalan % 10’u çeşitli mineral ve vitamin gereksinimlerini 

karşılayan, çeşitli hastalıklardan koruyan ve yemden yararlanmayı arttıran kaynaklardan 

oluşmaktadır. Tahıllar ve yan ürünleri, bitkisel ve hayvansal protein kaynakları, katı ve sıvı 

yağlar, vitamin premiksleri, mineral premiksleri ile diğer yem katkı maddeleri kanatlı 

beslemede yem hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Yüksek verim düzeyi ve kaliteli et 

eldesi için bu kaynaklardan oluşan doğru ve dengeli bir rasyon hazırlanmalıdır. 

 

Etlik piliç yetiştiriciliğinde masrafların % 60–80’ ini yem giderlerinin oluşturduğu göz 

önünde bulundurulduğunda, kârlı bir üretim için yemin birinci derecede önemli olduğu 

görülmektedir. Ekonomik üretim yapabilmek için enerji, protein ve diğer besin maddeleri 

rasyonda uygun miktar ve nitelikte olmalıdır. 

 

Etlik piliçlerin mümkün olduğunca çok yem yemeleri ve kısa sürede kasaplık 

kondisyona erişmeleri istenir. Etlik piliçler çok hızlı büyüdüklerinden, besin maddelerine 

olan gereksinimleri de yumurtadan çıkıştan kesim zamanına gelene kadar ki süre içinde 

önemli düzeyde değişir ve bu nedenle farklı besin madde içerikli yemlerle beslenirler. Etlik 

piliç beslemesi için önerilen yem çeşitleri ve yemleme dönemleri çeşitli kaynaklara göre 

değişmektedir. Genel olarak uygulanan yem çeşitleri ve yemleme süreleri Tablo 2.1’de 

görüldüğü gibidir: 

 

YEM ÇEŞİDİ YEMLEME SÜRESİ 

Etlik civciv başlangıç yemi 0 – 10 gün 

Etlik civciv yemi 11 – 21 gün 

Etlik piliç yemi 22 gün – kesime 7 gün kalana dek 

Kesim öncesi etlik piliç yemi Kesimden önceki son 7 gün 

Tablo 2.1: Etlik piliçlere verilecek yemin çeşidi ve yemleme süreleri 

Etlik piliçlerin yumurtadan çıktıktan sonraki ilk on günlük beslenmesi çok önemlidir. 

Bu dönemde civcivlerin düşük düzeyde beslenmeleri durumunda ortaya çıkan düşük canlı 

ağırlık, sonraki dönemlerde giderilememektedir. Bu nedenle günümüzde etlik civciv 

başlangıç yeminin mutlaka kullanılması gerekmektedir. 

 

Resim 2.1: Piliçler yem tüketimi esnasında 



 

 28 

2.1.1. Etlik Piliçlerin Enerji İhtiyacı  
 

Etlik piliçlerin enerji ihtiyacı fazladır. Etlik piliçlerin enerji ihtiyacını karşılamak için 

yemlerine mısır, arpa, buğday gibi hububat katılır. Bunun yanı sıra bitkisel yağlardan da 

yararlanabilir. Broilerlere civciv döneminde 3100 metabolik enerjili, piliç döneminde ise 

3000 metabolik enerjili yemler yedirilir. 

 

Tavuklar, yemdeki enerjinin tamamından yararlanamaz. Bir miktar enerjiyi gübre ile 

bir miktar enerjiyi idrar ile ve yine bir miktar enerjiyi de ekstra ısı kayıpları yolu ile 

kaybeder. Geriye kalan enerji ise net enerji (NE) olup tavuklar tarafından kullanılan 

enerjidir. Yemdeki enerji, protein dengesi çok önemlidir. Yüksek enerjili yemde protein de 

yüksek; düşük enerjili yemde protein de düşüktür. Çünkü tavuklar yüksek enerjili rasyondan 

az, düşük enerjili rasyondan fazla tüketerek enerji ihtiyaçlarını karşılar. Bu sebeple protein 

ihtiyaçlarını da karşılayabilmeleri için enerji protein oranının dengede olması gerekir. 

 

Etlik piliçlerin enerji gereksinimleri yaşa bağlı olarak değişmektedir. Başlangıçta hızlı 

bir büyüme oranına sahip olan etlik piliçlerin bu büyüme hızları kesim yaşına doğru 

azalmaktadır. Etlik piliçlerde her birim canlı ağırlık basına enerji ihtiyacı, ilk iki haftada 

sonraki döneme göre daha yüksektir. (Tablo 2.2) 

 

Yaş (Hafta Her kg vücut ağırlığı için enerji ihtiyacı (Kcal) 

1 348 

2 328 

3 297 

4 273 

5 253 

6 246 

7 242 

Tablo 2.2: Etlik piliçlerin birim canlı ağırlık başına enerji ihtiyaçları 

 

Rasyonun enerji düzeyi yükseltildiğinde, etlik piliçlerin tükettikleri günlük enerji 

miktarı neredeyse hiç değişmemektedir. (Tablo 2.3) Buna karşılık, tüketilen yem miktarı 

düşmektedir. 

 

Metabolik enerji düzeyi 

(kcal/kg) 

Enerji tüketimi 

(kcal/kg) 
Yem tüketimi (g/gün) 

2540 153 60.5 

2600 152 58.6 

2760 154 56.0 

3100 147 47.4 

Tablo 2.3: Etlik piliçlerde yemin enerji düzeyine göre yem ve enerji tüketimi 
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Enerji düzeyine bağlı olarak ortaya çıkan yem tüketimindeki bu gerileme sonucu 

rasyonda belli oranda bulunan diğer besin maddelerinin tüketimleri de gerilemektedir. Bu 

nedenle rasyondaki enerji miktarıyla, diğer besin maddeleri özellikle protein ve aminoasit 

miktarları arasında bir denge bulunması zorunlu olmaktadır. Broiler piliçlerin öncelikle 

enerji ihtiyaçlarını tatmin için yem tükettikleri de göz önüne alınırsa, enerji düzeyi ile protein 

ve diğer besin maddeleri arasında özel bir bağlılık gözetilmesi gerektiği zorunluluk arz 

etmektedir. Enerji ile protein arasında bulunması gereken bu denge, kalori / protein oranı 

adıyla bilinmekte ve aşağıdaki şekilde belirtilmektedir. 

 

Yemin ME içeriği (kcal/kg) 

Kalori / Protein oranı = 

Yemin HP içeriği (%) 

 

Rasyondaki enerji düzeyinin yükseltilmesiyle, kalori protein arasındaki denge 

bozularak canlı ağırlık artışı gerilemeye başlamakta ve oran büyüdükçe ağırlık artışındaki 

düşme hızlanmaktadır. Proteine oranla yemde enerji miktarı arttıkça, vücut yağı artmakta, 

vücut boşluklarında toplanan yağ miktarı, deri ve kas dokuda toplanan yağ miktarından fazla 

olmaktadır. Ayrıca, yemde enerji yükseldikçe birim canlı ağırlık için harcanan enerji miktarı 

da artmaktadır. Onun için karma yemde enerji protein oranının dengede olması 

istenmektedir. Etlik piliçlerde değişik yaş dönemlerinde önerilen kalori / protein oranları 

Tablo 2.4’te verilmiştir. 

 

Yaş (gün) ME (kcal/kg) HP (%) Kalori/protein oranı 

0 – 14 3080 24 128 

15 – 37 3190 21 152 

38. gün – kesim 3300 18.5 178 

Tablo 2.4: Önerilen kalori protein oranları 

 

2.1.2. Etlik Piliçlerin Protein İhtiyacı 
 

Proteinler aminoasitlerden oluşur. Aminoasitler yüksek molekül ağırlığına sahip 

organik bileşiklerdir. Tavuklar ruminantlar (geviş getirenler) gibi kendileri için zorunlu olan 

aminoasitleri sentezleyebilme yeteneğine sahip değildir. Özellikle on üç aminoasidin 

yemlerle birlikte verilmesi zorunludur. Tek mideli olan tavuklarda proteinin miktarından çok 

kaynağı ve kalitesi önemlidir. Proteinin kalitesi, sindirilme oranı ve aminoasit miktarıyla 

ilgilidir. Aminoasit ihtiyacının optimum düzeyde karşılanabilmesi için rasyonda birden fazla 

protein kaynağının kombinasyonu gereklidir. 

 

Etlik piliçlerde 0–2 hafta arasında protein ve aminoasitlerce zengin bir başlangıç yemi 

verilmesi gerekir. Bu dönemde protein veya herhangi bir eksogen aminoasit gereksiniminin 

tam olarak karşılanmadığı durumlarda, canlı ağırlık artışı önemli ölçüde azalır ve bu azalma 

sonraki devrelerde giderilemez. 
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Kümes hayvanlarının vücutlarında ortalama olarak % 18 oranında protein bulunur. 

Yani 100 gram ağırlık artışı için ortalama 18 gram protein kullanılmaktadır. Bu nedenle 

günlük ağırlık artışı yükseldikçe, yeni dokuların sentezi için harcanan protein ve buna bağlı 

olarak protein ihtiyacı da artmaktadır. Bunun yanında, yaşa bağlı olarak hayvanların yem 

tüketim miktarları ve yemden yararlanma oranı da yükselmektedir. 

 

Kanatlı hayvan rasyonlarında başlıca protein kaynağı yem maddeleri; soya fasulyesi 

küspesi, pamuk tohumu küspesi, ayçiçeği küspesi gibi bitkisel kaynakları ile balık unu, et ve 

kemik unu gibi hayvansal kaynaklı yem ham maddeleridir. Broilerlere civciv döneminde     

% 22 protein, piliç döneminde ise % 20 protein içeren yemler yedirilir. 

 

Tahıllar ya da soya küspesi gibi yem hammaddelerinde bulunan yem proteinleri, 

sindirim sisteminde aminoasitlere parçalanan kompleks bileşiklerdir. Bu aminoasitler 

sindirim sisteminden emilerek vücut proteinlerinde toplanmakta; kas, sinir, deri ve tüy gibi 

vücut dokularının yapımında kullanılmaktadır. Rasyonun ham protein seviyesi, o rasyon 

içerisinde kullanılan hammaddelerin protein kaliteleri hakkında fikir vermez. Rasyon protein 

kalitesi, nihai yemdeki esansiyel aminoasitlerin sindirilebilirliğine, düzeyine ve dengesine 

bağlı bir husustur. 

 

Broilerlerin protein ihtiyaçları da yaşa bağlı olarak değişmektedir. Başlangıçta hızlı bir 

büyüme oranına sahip olan broilerlerin bu büyüme hızları kesim yaşına doğru azaldığı için 

aynen enerji ihtiyacında olduğu gibi her birim canlı ağırlık başına protein ihtiyacı, ilk iki 

haftada sonraki döneme göre daha yüksektir. (Tablo 2.5) 

 

Yaş (Hafta Her kg vücut ağırlığı için protein ihtiyacı (g) 

1 27.3 

2 21.2 

3 19.6 

4 18.0 

5 16.5 

6 15.4 

7 13.4 

Tablo 2.5: Etlik piliçlerin birim canlı ağırlık başına protein ihtiyaçları 

 

Enerji gereksinimindeki düşme proteindeki düşmeye göre oransal olarak daha azdır. 

Bu nedenledir ki etlik piliç yemleri için önerilen protein ve enerji değerleri yaşa göre ters 

ilişkiye sahiptir. Yani yaşla birlikte yemlerdeki enerji arttırıldığı halde protein düzeyi 

düşürülmektedir. Çünkü canlı ağırlık arttığından yaşama payı enerji gereksinimi protein 

gereksiniminden daha fazla artmaktadır. 
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2.1.3. Etlik Piliçlerin Mineral Madde İhtiyaçları 
 

Tavuklar, hayatlarının her döneminde belirli miktarlarda mineral madde gereksinimine 

ihtiyaç duyar. Bunlar içerisinde en önemlileri, kalsiyum ve fosfordur. Kalsiyum tek başına 

değil fosforla birlikte bulunur. Civciv ve piliç rasyonlarında genellikle % l kalsiyum, % 0,5 

fosfor bulunur. Kalsiyum eksikliğinde yem tüketimi azalır, büyüme geriler, bazal 

metabolizma yükselir, aktiviteler azalır, raşitizm görülür, normal duruş ve yürüyüş bozulur, 

yaşam kısalır, yemden yararlanma oranı olumsuz etkilenir, canlı ağırlık artışı düşer. 
 

2.1.4. Etlik Piliçlerin Vitamin İhtiyacı  
 

Vitaminler, yaşam için gerekli esansiyel maddelerdir. Canlı hücrede cereyan eden her 

kimyasal reaksiyonda bir veya daha fazla vitamin etkili olmaktadır. Vitaminler iki gruba 

ayrılır. Bunlar; 
 

 Yağda eriyen vitaminler (A, D, E ve K vitaminleri), 

 Suda eriyen vitaminlerdir (B grubu vitaminleri ve C vitamini). 

 

Yağda eriyen vitaminler, vücutta karaciğerde depolandığı hâlde suda eriyen vitaminler 

önemli ölçüde depolanamaz. Bütün vitaminlerin rasyondaki ham maddelerle karşılanması 

mümkün değildir. Bu nedenle eksiklikler, çeşitli firmalar tarafından çıkarılan premikslerle 

karşılanmaktadır. Özellikle bunlardan vitamin B12nin hayvansal kökenli yemlerde 

bulunması, rasyona mutlaka hayvansal kökenli ham maddelerin katılmasını gerektirmektedir. 

 

2.2. Etlik Piliçlerde Aydınlatma 
 

Broiler yetiştiriciliğinde kümes tipine bağlı olarak farklı aydınlatma programları 

uygulanır. 

 

 Pencereli (klasik) kümeslerde aydınlatma; pencereli veya klasik kümeslerde 

 broiler yetiştiriciliğinde bugün sürekli aydınlatma uygulanmaktadır. Bu amaçla gündüz tabii 

gün ışığından sonra geceleyin suni aydınlatma yapılır. Aydınlatma süresi bakımından 

uygulama ilk birkaç gün 24 saat aydınlatma, daha sonra 23 saat aydınlık dönemden sonra 1 

saat karanlık dönem şeklindedir. Bu bir saatlik karanlık dönem, ani elektrik kesilmelerinde 

hayvanları karanlığa alıştırmak için uygulanır. Böylece elektrik kesintisi durumlarında 

hayvanlar paniğe kapılmayacak, köşelere yığılıp sıkışmaları ve boğulmaları önlenecektir. 
 

 Penceresiz (çevre denetimli) kümeslerde aydınlatma; bu kümeslerde sürekli 

aydınlatma veya kesintili aydınlatma şeklinde iki ayrı program uygulanabilir. 

Sürekli aydınlatmada yine tavsiye edilen sistem 23 saat ışık ve 1 saat 

karanlıktır. 
 

Kesintili aydınlatma programları, 24 saatlik gün boyunca belli aydınlık ve karanlık 

dönemlerin birbirini izlemesi şeklinde uygulanır. Bu aydınlatma programında,  civcivler 

kümese geldikten ilk beş günlük dönemde sürekli ışık veya 23 saat ışık ve 1 saat karanlık 

uygulanır. Beş günlük dönemden sonra kesintili aydınlatma programına geçilir. Bu sistemin 

bazı yararları vardır. 
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Kesintili aydınlatma programının avantajları şunlardır: 

 

 Daha iyi gelişme sağlanır. Kesintili aydınlatma programlarında, henüz 

nedenleri tam olarak bilinmemekle beraber, broilerler daha iyi 

gelişmektedir. Bu etki, muhtemelen aydınlatma programında yemden 

yararlanmanın iyileşmesinden ileri gelebilir. Ayrıca kesintili 

aydınlatmada piliçlerin aktiviteleri azalır. Bu, hayvanda enerji kaybının 

da azaldığını ifade eder. 

 Yemden yararlanma önemli ölçüde iyileşmektedir. Devamlı yem yiyen 

bir piliç, düzenli aralıklar halinde yem yiyenlere nazaran boşaltım yoluyla 

daha fazla protein atmaktadır. Böylece protein zayiatı söz konusudur. Bu, 

bazı memelilerde de bilinen bir durumdur. Tavuklarda yemlemeden iki 

saat sonra kursak boşalır. Bu nedenle broilerlerde kesintili aydınlatma 

programlarında (dolayısıyla kesintili yemleme) daha iyi yemden 

yararlanma elde edilmektedir. 

 Karkas kalitesi iyileşir. Bu etki yağlanmada görülen azalma nedeniyledir. 

 Enerjiden tasarruf edilir. Bu aydınlatma programında, elektrik 

sarfiyatında belirli ölçüde sağlanan tasarruftandır. 

 

Kesintili aydınlatma programlarının dezavantajları şunlardır: 

 

 Yemlik ve suluk alanları arttırılmalıdır. Kümeste bütün hayvanlar aynı 

anda yemlik ve suluklara hücum ettiğinden daha fazla yemlik–suluk 

alanına ihtiyaç duyulacaktır. Böylece bu programın uygulandığı 

kümeslerde ekipman yatırımı yaklaşık % 50 daha yüksek olacaktır. 

 Ekipmanların yerleşim veya dağılımında daha dikkatli olmalıdır. Çünkü 

aydınlık dönemde yem ve su içmedeki rekabet nedeniyle piliçlerde ayak 

ve kanat kırılmaları görülebilir. 

 Piliçler yatarak daha çok vakit geçirdiklerinden yataklık manejmanı önem 

kazanır. Ayrıca aynı nedenle göğüs iltihabı nispi olarak daha yüksek 

oranda görülebilir. 

 

Kesintili aydınlatma programlarında civcivler kümese geldikten itibaren ilk beş gün 

süreyle sürekli ışık sağlanmalıdır. Bu süre, civcivlerin yemlik ve sulukların yerini tam olarak 

öğrenmeleri, yem yeme ve su içme davranışlarını geliştirmeleri, alışmaları için gereklidir. 

Altıncı günden itibaren kesintili aydınlatma programına geçilir. Bu aydınlatma sisteminde en 

çok uygulanan şekillerden bazıları aşağıda verilmiştir: 

 

 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 
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Kesintili aydınlatma programlarında dikkat edilecek bir husus, karanlık dönemin 

uzunluğu iki saati aşmamalıdır. Çünkü yemlemeden iki saat sonra kursak boşalır. Dolayısıyla 

bu süreden daha uzun karanlık dönemde hayvanın yem yeme ihtiyacı kısıtlandığından 

gelişme olumsuz yönde etkilenir. 

 

Broiler yetiştiriciliğinde sağlanacak ışık şiddeti hayvanın hareket edebilmesi, yem 

yeme ve su içebilmeğe yetecek kadar olmalıdır. Aktivite minimuma indirilmelidir. 

Penceresiz çevre kontrollü kümeslerde istenen ışık şiddeti kolaylıkla sağlanabilir. Ancak 

pencereli kümeslerde gündüzleri yüksek bir ışık intensitesine maruz kalınır. Bu, pencereli 

kümeslerin kabul edilmesi gereken bir dezavantajı olarak değerlendirilmelidir. Buna rağmen 

bu kümeslerde de fazla ışık girişi, uygulanacak bazı metotlarla azaltılabilir. Broilerlerde 

yüksek ışık şiddeti, hayvanların aktivitelerinde artışa tüy yolma ve geriyi gagalamada artışa 

ve büyüme hızında nispi olarak azalmaya neden olabilir. Düşük ışık intensitesi ise 

hayvanların aktivitesini azaltır, kanibalizmin görülme olasılığını azaltır ve yemden 

yararlanmayı iyileştirir. 

 

Broilerlerde ilk hafta, civcivlerin yemlik ve sulukları kolayca bulmaları, yerlerini 

öğrenmeleri, yem yeme ve su içme davranışlarının uyarılması ve ilk günlerde aktivitelerinin 

sağlanması amacıyla yeterli düzeyde ışık temin edilmeli daha sonra azaltılmalıdır. Bu amaçla 

ilk 1 hafta 2 – 2.5 watt/m
2
, ikinci hafta başından kesim yaşına kadar 0.75 – 1 watt/m

2
 ışık 

şiddeti tavsiye edilir. Ampuller yataklık seviyesinden 2 metre yukarıda olmalıdır. Broilerler 

kesim için kümeste yakalanmaları sırasında yaralanma ve berelenmelerin azaltmak için ışık 

şiddeti minimuma indirilmelidir. 

Kümeslerde 25 watt’lık ampuller veya 40 watt’lık florasan lambalar tavsiye edilir. 

Penceresiz (çevre kontrollü) kümeslerde kanibalizmin önlenmesi amacıyla ekseriya 

kırmızı ışıklı ampuller kullanılır. Böylece kanibalizme karşı bir tedbir olarak uygulanan gaga 

kesimine ihtiyaç duyulmaz. Pencereli kümeslerde normal gün ışığından sonra geceleyin 

kırmızı ışığın kullanımı bir dezavantajdır. Çünkü ışık değişiminden sonra hayvanlarda 

kanibalizmin süratle yayıldığı görülecektir. 

 

Civcivlerin kümeste eşit bir şekilde dağılımı amacıyla kümeste ışığın uniform bir 

şekilde dağılımının sağlanması gerekir. Kümeste civcivleri ısı kaynağına yani ısıtıcılara 

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

düzenli olarak temizlenmeli ve patlayanlar değiştirilmelidir. Kirli ampuller ışık şiddetini     

% 60 – 75 oranında azaltacaktır. 

 

Penceresiz kümeslerde ışık şiddetinin kontrolü için reostalar kullanılır. Böylece üretim 

dönemi boyunca ışık şiddetinin ayarlanması mümkündür. Özellikle kanibalizm görülmesi 

halinde ışık şiddeti hemen azaltılmalıdır. 
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2.3. Etlik Piliçlerde Kümes Sıcaklığı ve Nem İhtiyacı 
 

Değişik yaşlarda civciv ya da piliçlerin sıcaklık gereksinimi farklıdır. Kümes tipine 

ve broilerlerin yaşlarına göre gerekli optimum sıcaklıklar Tablo 2.6’da verilmiştir. 

 

Yaş (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 2.6: Yaşa ve kümes tipine bağlı olarak önerilen kümes içi sıcaklıkları 
 

Dördüncü haftadan itibaren kümes içi sıcaklığının 21 – 24 
o
C arasında olması istenir. 

Çünkü kanatlılar homeoterm (vücut sıcaklığı ortam sıcaklığına göre değişmeyen ve az çok 

sabit kalan) hayvanlardır. Çevre sıcaklığı 12.8 – 23.9 
o
C arasında olduğunda  vücut 

sıcaklıklarını 41.5 
o
C’de koruyabilirler ki bu sıcaklık aralığına “termonötral bölge” denir. 

Çevre sıcaklığı yükseldiğinde, kan akış hızı artar, solunum hızlanır. Dış havadaki nem 

vücuttaki nemden daha az olduğundan, hayvan soluk verirken su buharı ile doymuş olan 

havayı dışarı atarak serinlemeye çalışır. Vücuttan kaybedilen nemin artması hayvanın daha 

çok su içmesine neden olurken solunum daha da hızlanır. Özellikle çevre sıcaklığı 29.4 
o
C’ 

nin üzerine çıktığında solunum hızı daha da artar, vücut sıcaklığı 1 – 2 
o
C yükselir. Hayvan 

ısı üretimini azaltmak için daha az yem tüketmeye başlar, hareketleri yavaşlar ve ayakta 

durmak yerine oturmayı tercih edip, kanatlarını açarak serinlemeye çalışır. Vücut sıcaklığı 

43.5 
o
C’nin üzerine çıktığında ise hayvan ölür. 

 

Sıcak mevsimlerde ortaya çıkabilecek sıkıntıları engellemek için aşağıdaki tedbirler 

uygulanabilir; 

 

 Sıcak mevsimlerde birim alana yerleştirilen hayvan sayısı azaltılır. 

 Sıcak olan günlerde hayvanlara gündüz saat 10.00 – 17.00 arasında yem 

verilmez. 

 Etlik civcivler beşinci günde sıcağa alıştırılabilir. Bu amaçla beşinci günde 

kümes 24 saat süreyle 36 
o
C’ye kadar ısıtılır. Yapılan çalışmalar civciv 

döneminde sıcağa alıştırılmış civcivlerin ileriki yaşlarda sıcağa daha dayanıklı 

olduğunu göstermiştir. 

 Sıcağa dayanıklı yavaş gelişen hatlar kullanılması verim kayıplarını 

azaltmaktadır. 

 İçme suyuna litrede 1 gram vitamin C ile birlikte 0,3 gram salisilik asit 

eklenebilir. 
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 İçme suyuna 8 g/100 l sodyum bikarbonat ya da yeme 25 g/kg sodyum 

bikarbonat eklenmesi piliçlerin su tüketimini artırarak sıcak stresi ile mücadele 

etme yeteneğini geliştirir. 

 

 

Resim 2.2: Yüksek sıcaklık ve nemle birlikte aşırı sıkışık durumun 

piliçlerde oluşturduğu görüntü 

 

Araştırmalar etlik piliçlerin gelişmeleri üzerine kümesteki oransal nemin önemli etkisi 

olduğunu göstermiştir. Kümesteki nem, hava, yataklık ve dışkıda bulunan nemin toplamıdır. 

Optimum düzeyde sağlanan nem daha iyi tüylenme ve gelişme sağlar. Bu nedenle kümeste 

% 50 – 70 dolayında nem sağlanmalıdır. Bu sınırlar arasında yataklık kalitesi korunabilir ve 

kümes içinin çok kuru ve tozlu olması önlenebilir. Nem % 45 veya daha düşük ve sıcaklık 15 

– 20 
o
C dolayında olursa hayvanlar rahatsızlık duyarlar. Eğer hava kuru ve tozlu ise oransal 

nemi yükseltmek için duvarlara ve tabana su püskürtülmesi yarar sağlayabilir. 

 

Kümes içinde nemin artarak % 70’in üzerine çıkması yem tüketimini ve canlı ağırlığı 

olumsuz etkiler. Nemin etkisi kümes içi sıcaklığına bağlı olarak değişir. Örneğin, 32 
o
C’de   

% 37 nemde 44 gram yem tüketen hayvanlar aynı sıcaklıkta nem % 56’ya yükseldiğinde 

yem tüketimleri 14 grama kadar geriler (Tablo.2.7). Benzer olarak, % 67 nem ve 22 
o
C 

sıcaklıta 61 gram yem tüketirlerken, nem % 82 düzeyine yükseldiğinde tüketim 47 grama 

gerilemektedir. 

 

Kümes içi sıcaklığı (
o
C) Nem (%) Yem tüketimi (g/piliç/gün) 

32 
37 44 

56 14 

27 
49 56 

73 50 

22 
67 61 

82 47 

Tablo.2.7: Kümes içi sıcaklığı ve nemine bağlı olarak yem tüketiminin değişimi 
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Kümes içinde hayvanların yaşı ilerledikçe kümes içi nem düzeyi artmaktadır. Çünkü 

hayvanlar içtikleri suyun % 20’sini vücutlarında korurken, % 80’ini dışarı atarlar. Kümesteki 

fazla rutubeti atmanın yolu hava akım hızını arttırmaktır. Fakat kümesteki rutubetin tamamı 

havada değildir. Aslında büyük bir kısmı yataklıktadır. Taze gübre %75-80 su içermektedir. 

Ancak yataklıktaki su içeriği çok daha değişkendir. Kurak iklimlerde % 5-10 olabildiği halde 

nemli iklimlerde % 70 – 80’e çıkabilir. 

 

Kümes içerisindeki rutubetin artmasına neden olan faktörler şunlardır: 

 

 Su tüketiminin artması, 

 Kümeste hava sıcaklığının düşmesi havanın nem tutma kapasitesini azaltır. Bu 

nedenle de yataklık – gübre materyalinden daha az rutubet atılabilecektir. 

Havanın tutabildiğinden daha fazla nem, yataklık tarafından absorbe edilecektir. 

Kümes havasının sıcaklığı yükseldiğinde daha fazla rutubet tutabilecek ve 

rutubetin kümesten atılması kolaylaşacaktır. Aslında ılıman ve soğuk bölgelerde 

daha yaygın olan ıslak yataklık probleminin kurak iklimlerde nadiren 

görülmesinin nedeni budur. 

 Rasyonun tuz kapsamının artması halinde hayvanlar daha fazla su içerler. 

 Yemin enerji değerinin azalması halinde hayvanların su tüketimi artar. 

 Pelet yem su tüketimindeki artışla ilişkilidir. 

 İçme suyunun mikroorganizmalarla bulaşık olması, 

 Kafeste bakılan hayvanlar yer sistemlerindekine nazaran daha fazla su 

tüketirler. 

 Suluk manejmanındaki hatalar. 

 Hava rutubetinin artması halinde nem tutma kapasitesi düşeceğinden yataklık 

tarafından daha fazla absorbe edilir. 

 

2.4. Etlik Piliçlerde Su İhtiyacı 
 

Su, vücutta birçok metabolik olayın yürütülmesinde görev alır. Besin maddelerinin ve 

metabolitlerin vücudun bütün hücrelerine taşınması ve hücrelerden atık maddelerin 

atılmasını sağlayan kan, hücre arası ve hücre içi sıvıların temel maddesidir. 

 

Bir tavuk tükettiği 100 gram yem için 200 ml su içer. Sıcakta bu oran 250-300 ml’ye 

kadar çıkar. Normal su tüketiminin % 20 azalması ile birlikte yem tüketimi de düşmeye 

başlar. Yem tüketiminin düşmesi ile canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranı da 

olumsuz etkilenir. 

 

Broilerlerde vücudun yaklaşık % 70’i sudur ve hayvan vücudundaki bu sabit düzeyi 

devam ettirebilmek için her zaman yeteri miktarda su temin edilmelidir. Özellikle çok sıcak 

havalarda hayvanın sabit vücut sıcaklığının devam ettirilebilmesi için suya olan ihtiyacı daha 

da artacaktır. Suyun vücutta ısıyı süratle absorbe ettiği hatırlanırsa vücudun ısı atımı için 

suyun vücut boyunca hareket etmesinin önemi anlaşılır. Kümes içi sıcaklığı, “termal rahatlık 

bölgesi” 18 – 21 
o
C’nin üzerine çıktıkça bu ısı artışının süratle vücuttan atılabilmesi için 

gerekli su miktarı da artacaktır. Ancak bu sınırın altındaki çevre sıcaklıkları, su tüketiminde 

çok küçük etkiye sahiptir. 
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Broilerlerde yetersiz su tüketimi büyümeyi azaltacaktır. % 10’luk bir su kısıtlaması 

gelişmede % 10’luk bir kayıpla sonuçlanacaktır. Yetersiz su tüketimi aynı şekilde yemden 

yararlanmayı da olumsuz yönde etkilemektedir. % 10’luk su kısıtlaması yemden 

yararlanmayı menfi yönde 0.5 kadar etkileyecektir. 

 

Yüksek sıcaklıklarda su tüketimindeki artışla birlikte yem tüketiminde azalma görülür. 

Su ihtiyacının sıcaklık ve yem tüketimi ile ilişkili olduğu bilinmektedir.  

 

Kümes sıcaklığı (
o
C) Su / yem tüketimi oranı 

4 1.7 

10 1.7 

16 1.8 

21 2.0 

27 2.8 

38 4.5 

Tablo2.8: Su ihtiyacının yem ve su tüketimi ile ilişkisi 

 

2.5. Ağırlık Artışının Takibi 
 

Broiler sürüleri planlanan tarihte hedeflenen ağırlıklara mümkün olduğunca yakın 

değerlerde olmalıdır. Kümeslerde yapılan düzenli ve doğru tartımlar, bu hedefleri 

karşılayabilmek ve pazara doğru gramajdaki ürünü sunabilmek için son derece hayati önem 

taşır. 

 

Sürü hedef değerine göre ağır hayvanlar çok daha yağlı olacakları için daha az kârlı 

olurken, zayıf hayvanlar ise yeterli et tutmadıkları için özellikle ileri işlem için uygun 

olmayacaklardır. Bununla birlikte tüm sürü iyi idare edilmesi gereken tek bir ünite kabul 

edildiğinden ve gün içinde her hayvanın aynı miktarda yem yemesi ve dolayısıyla aynı 

miktarda besin maddelerini alması mümkün olmayacağı için, sürü içindeki canlı ağırlıkların 

seyrini takip etmek gerekmektedir.  

 

Sürünün günlük canlık ağırlık artışını takip etmekle, anlık yem değerlendirme 

bilgisine ulaşabiliriz.  Herhangi bir problem durumunda ortaya çıkabilecek yem tüketmeme 

eğilimine müdahale edebiliriz. Yapılacak ek önlemler ve uygulamalarla canlı ağırlık kaybını 

telafi edebiliriz. Böylece dönem sonunda yaklaşık hedef canlı ağırlığa ulaşmak mümkün 

olabilir. 
 

Günlük olarak bir sürüde mutlaka takip edilmesi gereken veriler şunlardır: 
 

 Canlı ağırlık artışı 

 Üniformite 

 Yem tüketimi 

 Su tüketimi 

 Ölüm oranı 

 Yapılan uygulamalar (aşılama, antibiyotik, vitamin gibi destek ürünlerin 

kullanımı) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak, etlik piliçlerin bakım ve 

beslenmesini tekniğine uygun olarak yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yaşa göre piliçlerin enerji 

ihtiyaçlarını kontrol ediniz. 

 Yemin enerji seviyesini kontrol ediniz. 

 Yem tüketimi ile enerji seviyesini karşılaştırınız. 

 Yaşa göre piliçlerin protein 

ihtiyaçlarını kontrol ediniz. 

 Yemin protein seviyesini kontrol ediniz. 

 Yemin kalori – protein oranını kontrol ediniz. 

 Piliçlerin mineral madde 

ihtiyaçlarını kontrol ediniz. 

 Yem içerisindeki mineral madde miktarlarını 

kontrol ediniz. 

 Piliçlerin vitamin 

ihtiyaçlarını kontrol ediniz. 

 Yem içerisindeki vitamin değerlerini kontrol 

ediniz. 

 Kümes için uygun 

aydınlatma programını 

belirleyiniz. 

 Yaşa göre günlük aydınlatma süresini gözden 

geçiriniz. 

 Yaşa göre istenen aydınlatma şiddeti değerlerini 

kontrol ediniz. 

 Günlük kümes sıcaklığı ve 

nem değerlerini kontrol 

ediniz. 

 Yaşa göre piliçlerin sıcaklık ihtiyaçlarını 

belirleyiniz. 

 Günlük ideal sıcaklık değerlerini uygulayınız. 

 Kümes içi nem miktarını ve altlığın kuruluk 

durumunu kontrol ediniz. 

 Altlığın durumuna göre ısıtma ve 

havalandırmayı ayarlayınız. 

 Piliçlerin günlük su 

tüketimini kontrol ediniz. 

 Günlük su tüketim değerlerini kayıt ediniz. 

 Yem tüketimi ile su tüketimini mukayese ediniz. 

 Piliçlerin ağırlık artışını takip 

ediniz. 

 Piliçlerin günlük tartımını yapınız. 

 Canlı ağırlık değerlerini standart değerlerle 

karşılaştırınız. 

 Canlı ağırlık değerlerini yem tüketimi ile 

karşılaştırınız. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yaşa göre piliçlerin enerji ihtiyaçlarını kontrol ettiniz mi?   

2. Yaşa göre piliçlerin protein ihtiyaçlarını kontrol ettiniz mi?   

3. Piliçlerin mineral madde ihtiyaçlarını kontrol ettiniz mi?   

4. Piliçlerin vitamin ihtiyaçlarını kontrol ettiniz mi?   

5. Kümes için uygun aydınlatma programını belirlediniz mi?   

6. Günlük kümes sıcaklığı ve nem değerlerini kontrol ettiniz mi?   

7. Piliçlerin günlük su tüketimini kontrol ettiniz mi?   

8. Piliçlerin ağırlık artışını takip ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Broilerlere civciv döneminde …………  metabolik enerjili, piliç döneminde ise 

……………… metabolik enerjili yemler yedirilir. 

2. Etlik piliç karma yemlerinde ……………………… oranının dengede olması gerekir. 

3. Etlik piliçlerde ……………… hafta arasında protein ve aminoasitlerce zengin bir 

başlangıç yemi verilmesi gerekir. 

4. Broilerlere piliç döneminde % …………. protein içeren yemler yedirilir. 

5. Tavukların ihtiyaç duyduğu minerallerin en önemlileri, ……………….. ve 

…………….. dir. 

6. Kesintili aydınlatma programının uygulandığı kümeslerde ekipman yatırımı yaklaşık 

% …….. daha yüksek olacaktır. 

7. Penceresiz (çevre kontrollü) kümeslerde ………………………… önlenmesi amacıyla 

ekseriya kırmızı ışıklı ampuller kullanılır. 

8. Kirli ampuller ışık şiddetini % …………………. oranında azaltacaktır. 

9. Etlik piliç kümeslerinde, dördüncü haftadan itibaren kümes içi sıcaklığının 

……………. 
o
C arasında olması istenir. 

10. Sıcak olan günlerde hayvanlara gündüz saat ……………………. arasında yem 

verilmez. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında etlik piliçlerin canlı ağırlık artışlarını 

ölçerek, kesimhaneye naklini yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 

 Broiler yetiştiriciliğinde ağırlık artışını ve yem tüketimini takip etmenin 

önemini araştırınız. 

 Broiler kümeslerinde besi dönemini sonlandırırken hangi kriterlerin 

değerlendirildiğini öğreniniz. 

 Kesime sevk edilen hayvanların pazarlanmasında broiler yetiştiricilerinin nasıl 

bir yol izlediklerini soruşturunuz. 

 

3. PİLİÇLERİN CANLI AĞIRLIK ÖLÇÜMÜ 
 

Etlik piliç yetiştiriciliğinde önemli konu başlıklarından biriside canlı ağırlık artışıdır. 

Konu ile ilgili bilgilendirme aşağıda açıklanmıştır. 

 

3.1. Hayvanların Yakalanması 
 

Broiler yetiştiriciliğinde 6 – 8 hafta süren üretim dönemini tamamlayan piliçlerin 

yakalanıp kesime sevk edilmesinde yetiştirici için dikkat edilecek iki önemli husus vardır. 

 

Bunlardan biri, piliçlerin yakalanması, yükleme, nakliye ve boşaltılması sırasında 

çarpma, sıkışma ve yığılma gibi nedenlerle meydana gelen ve bruising denen berelenme ve 

morarmalarla, fire ve ölümlerdir. Bu berelenmeler karkas kalitesini, dolayısıyla fiyatı 

olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

İkinci önemli husus piliçlerin yakalanmasından itibaren kesime kadar uğradıkları canlı 

ağırlık kayıplarıdır. Canlı ağırlık kayıpları, hava sıcaklığına, nakliye süresine, piliçlerin 

ağırlığına ve nakliye sandıklarına piliçleri yerleştirme sıklığına göre değişmekle beraber      

% 1 – 3 kadarı normal olarak kabul edilir. Yükleme ve kesim arasındaki süre arttıkça ve 

sıcaklık yükseldikçe ağırlık kaybı da artacaktır.  

 

İşletmenin dönem sonundaki hâsılatını veya karını etkileyen bu iki yönlü kayıp ve 

zararların azaltılması için piliçlerin yakalanmasından kesime kadar geçen safhada 

yetiştiricilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Yakalanma sırasında hayvanların korkma ve kaçmalarına neden olacak 

gürültüden kaçınmalıdır. 

 Kesimden 8 – 10 saat önce veya yakalama işlemi başlamadan 1 – 3 saat önce 

yemlikler kaldırılmalıdır. 

 Suluklarda yakalama anına kadar su bulunmalı, yakalamadan hemen önce su 

kesilmeli ve suluklar boşaltılmalıdır. 

 Yakalama sırasında piliçlerin sağa – sola çarpmalarına, yaralanma ve 

berelenmelerine engel olmak, yakalama ve yüklemeyi kolaylaştırmak ve 

hızlandırmak için mümkün olduğu takdirde bütün kümes ekipmanları tamamen 

kaldırılmalıdır. Ekipmanların tamamen kaldırılması mümkün değilse yemlik ve 

suluklar tipe bağlı olarak ya yere indirilir veya baş hizasından yukarı kaldırılır. 

 Yakalama ve yükleme sırasında kümeste ışık şiddeti azaltılarak hayvanları 

görebilecek kadar ayarlanmalı, loş bir ışık sağlanmalı veya mümkünse mavi 

ampuller kullanılmalıdır. 

 Yakalama sırasında piliçler kovalanmamalı, kümes bölmelere ayrılmalı veya tel, 

daha iyisi naylon veya plastikten yapılmış ağ veya çitlerle piliçler için küçük 

yakalama alanları oluşturulmalıdır. Piliçler bu küçük yakalama alanlarına doğru 

sürülüp alan daraltılarak ürkütmeden yakalamağa çalışılmalı hayvanların 

itilmesi veya sürüklenmesinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. 

 Piliçler ayaklarından (her hayvanın bir ayağından) yakalanmalı ve incik 

kemiğinin aşağısından tutulmalıdır. 

 Bir defada bir elle 3 – 5 adetten fazla piliç taşınmamalıdır. 

 Yığılmalar nedeniyle hayvanların boğulmamasına dikkat etmeli ve sürekli 

gözlenmelidir. 

 Yükleme sırasında hayvanların 20 metreden fazla taşınmasından sakınmalı, bu 

amaçla yakalama alanlarını kümesin kapısı da dikkate alınarak oluşturulmalıdır. 

 Nakliye sandıklarına konulacak hayvan sayısı, piliçlerin ağırlığına, nakliye 

süresine, sandıkların büyüklük ve yapısına bağlıdır. Piliçler sandıklara 

konulurken düşürülmemeli, atılmamalı, el ile dikkatlice yerleştirilmelidir. 

 Yolun uzunluğuna göre nakliye için gece tercih edilir. Nakliyede her iki tarafı 

açık kamyonlar en uygundur. Soğuk ve yağışlı havalarda kamyonun etrafına 

çadır bezi örtülmesi ihmal edilmemeli ancak yan örtülerdeki  ( varsa 

ayarlanabilir) hava delikleri ile yeterli havalandırmanın sağlanmasına dikkat 

edilmelidir. Yeterli hava akımının sağlanabilmesi için de üst örtü ile sandıklar 

arasında kâfi boşluk bulunmalıdır. 

 Kamyon yüklendikten sonra yolda mecburiyetler dışında vakit geçirmemeli, en 

kısa yoldan kesimhaneye ulaşmaya çalışılmalıdır. Çünkü kamyonun her duruşu, 

bekleyişi ağırlık kaybını artıracaktır. 

 Kesimhanedeki bekleme alanı bir çatı ile örtülmüş olmalıdır. Yüksek 

sıcaklıklarda bekleyen vasıtaların havalandırılması için fanlar çalıştırılmalıdır. 
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3.2. Hayvanların İşaretlenmesi  
 

Canlı ağırlık takibi hayvanların haftalık düzenli olarak tartılması şeklinde yapılmalıdır. 

Bu tartımların yapılmasında iki yöntem uygulanabilir. 

 

 İşaretleme metodu 

 Örnekleme metodu 

 

İşaretleme metodunda başlangıçta sürünün tamamını temsil edebilecek yeterli sayıda 

hayvan belirlenir ve bu hayvanlar boya ile işaretlenir. Bu yöntemin tercih edilmesiyle her 

hafta yapılacak tartımlarda her zaman aynı hayvanlar tartılmış olur ve böylece daha iyi bir 

canlı ağırlık kontrolü yapılmış olur. Ancak her defasında sürü içerisinden işaretli hayvanların 

bulunma zorunluluğu veya işaretli hayvanların ayrı bir bölmede bakım ve beslenmesinin 

yapılması gerekliliği nedeniyle bu yöntem pek tercih edilmez. 

 

Örnekleme yoluyla her hafta yapılan canlı ağırlık tartımı yetiştiricilerin en çok tercih 

ettiği yöntemdir. Bu amaçla sürünün % 2 – 5’i rastgele örnekleme yolu ile her hafta tartılır 

ve kaydedilir. Kaydedilen bu değerler broilerlerde mutlaka hesap edilmesi gerekli olan 

performans ölçütlerinin belirlenmesinde kullanılır. 

 

 

Tablo 3.1: Kesim çağına gelmiş ideal piliçler 

 

3.3. Hayvanların Tartılması 
 

Etlik piliçlerde üzerinde önemle durulan performans özellikleri: 

 

 Canlı ağırlıkları, 

 Yem tüketimi, 

 Yemden yararlanma oranı, 

 Yaşama gücü, 

 Kesim randımanıdır. 
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Canlı ağırlık artışı örnekleme yoluyla her hafta yapılan canlı ağırlık tartımlarıyla tespit 

edilir. Kümes veya bölmedeki civciv/piliçler rastgele örneklenerek haftada bir kez yapılan 

tartının ortalaması sürü denetim kartına haftalık canlı ağırlık olarak işlenir. Mevsim, kümes 

koşulları, yerleşim sıklığı, yem kalitesi ve sağlık koşulları canlı ağırlık artışında en önemli 

etkenlerdir. 

 

Etlik piliçlerde büyüme hızı başlangıçta yavaş, sonra hızlı ve sonra tekrar yavaş olacak 

şekilde gerçekleşir. Erkekler, dişilere göre daha hızlı büyür ve kesim ağırlığına dişilerden 

dört gün önce ulaşır. Sonraki yaşlarda canlı ağırlıkları dişilere göre daha fazladır. 

 

Genç broiler sürüleri canlı ağırlığa ve tartım için kullanılan kabın büyüklüğüne bağlı 

olarak 10, 20, 30’lu gruplar halinde tartılırlar. Bu tartım esnasında genelde manüel tartım 

makineleri kullanılır. Bu yöntem oldukça çabuk ve sürüyü nispeten daha az strese sokar. Bu 

yöntemde, darası daha önce alınmış tartım kabına konulan broilerlerin tamamı tartılır ve 

ortaya çıkan değer, tartılan hayvan sayısına bölünerek her bir broilerin ortalama canlı ağırlığı 

bulunur. Bu uygulama kümesin birkaç yerinde yapılarak örnek sayısı artırılır ve sürünün 

ortalama canlı ağırlığını tahmin ederken daha iyi sonuç verir. 

 

Sürüdeki tüm broilerler aynı ağırlıkta değildir. Normal bir sürüdeki broilerlerin %70’i 

sürü ortalamasına yakın iken %15 broiler sürü ortalamasının altında ve %15 broiler grubu ise 

sürü ortalamasın üzerinde olacaktır. Bu yüzden broiler üretiminde önemli ekonomik 

problemlerin birisi, kesim yaşında hayvanların aynı ağırlıkta olmamasıdır. Fakat bu ağırlık 

farkı sadece erkekler ve dişiler arasında değil, aynı zamanda cinsiyetlerin her biri içerisinde 

de olduğu veya cinsiyetlerin kendi içlerinde dahi uniform olmadığı görülür. Sürüde ve her 

cinsiyet içerisinde küçük, orta ve ağır piliçler de bulunmaktadır. Örneğin, normal sağlıklı bir 

sürüde erkekler 2 kg canlı ağırlığa ulaştıklarında ağırlık varyasyonu 1.36 – 2.7 kg arasında 

olabilecektir. 

 

3.4. Ağırlık Artışının Hesaplanması 
 

Haftalık canlı ağırlık artışları düzenli olarak izlenmeli ve her genotipe özgü 

standartlarla karşılaştırılmalıdır. 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 3.1’de sunulmuştur. Tabloda da görülebileceği gibi erkek 

ve dişi piliçlerin gelişmeleri farklıdır. Haftalar ilerledikçe eşeyler arasındaki fark daha da 

belirgin olup, erkekler dişilerden 35, 42 ve 49. günlerde sırasıyla 300, 430 ve 550 gram daha 

ağırdır. Genel olarak dişiler, erkek piliçlerden 4 gün sonra aynı ağırlığa ulaşır. 
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Yaş (gün) 

 

Canlı ağırlık 

Karışık eşey Erkekler Dişiler 

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 3.1: Etlik piliç üretiminde haftalara göre canlı ağırlıklar (gram) 

 

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 3.2’de verilmiştir. Etlik piliç sürüsünün bir örnekliğini etkileyen 

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

farklı yaşlardaki damızlıklardan sağlanması, civciv büyütme sıcaklıklarının yetersiz olması, 

yemde yeterli düzeyde aminoasit bulunmaması, kümes içi koşullarının 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 yaştaki damızlıklardan elde edilmiş 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 3.2: Sürüde bir örnekliğin bozulmasına neden olan etmenler ve önem düzeyleri 
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Tablo 3.2: Yakalanan piliçlerin nakliye sandıklarına yerleştirilmesi 

 

3.5. Yemden Yararlanmanın Hesaplanması 
 

Et yönlü ticari hibritlerin elde edilmesinden bu güne kadar performans değerlerinde 

sürekli bir iyileşme sağlanmıştır. 1952 yılında ortalama kesim yaşı 80 gün iken bugün pazar 

talebine bağlı olarak 42 – 56 güne inmiştir. 1952 yılında 80 günlük yaştaki canlı ağırlık 1,5 

kg iken bugün 42. ve 56. günlük yaşlarda canlı ağırlık 1,8 ve 2,6 kg’a ulaşmıştır. Aynı 

şekilde yemden yararlanma 1952 yılında 3.2 iken bugün aynı yaşlarda kümülatif olarak 1.8 

ve 2.1’e inmiştir. Hedef daha hızlı büyüme hızı ve daha iyi yemden yararlanma olmakla 

beraber gelecekte yemden yararlanma, büyüme hızına nazaran daha kritik bir faktör 

olacaktır. 

 

Broiler üreticileri; erkek, dişi ve erkek – dişi karışık broilerlerde gelişme, yem 

tüketimi ve yemden yararlanmada görülen değişimleri bilmek ve dikkate almak 

durumundadırlar. Canlı ağırlıklar, haftalık canlı ağırlık artışları, haftalık ve kümülatif yem 

tüketimi ile haftalık ve kümülatif yemden yararlanma değerleri gibi değerler mevsime bağlı 

olarak değişiklik gösterebilmektedir. Yaz aylarında daha iyi kış aylarında daha zayıf 

performans sonuçlarının alınması beklenmelidir. 

Broiler üretiminde yem tüketimi ve yemden yararlanma ile ilgili aşağıdaki hususlar 

bilinmelidir: 

 

 Tavuklar, diğer kanatlılar ve hayvanlar gibi üniform hızda büyümemektedirler. 

 Erkekler dişilere nazaran daha yüksek bir büyüme hızı gösterirler. 

 Broiler ağırlığı yükseldikçe haftalık yem tüketimi de artmaktadır. Hayvanlar her 

hafta bir önceki haftaya nazaran daha fazla yem yerler. 
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 Besi döneminin başlangıcında birim ağırlık artışı için daha az yeme ihtiyaç 

duyulur. Yemden yararlanma veya birim ağırlık artışı için gerekli yem miktarı 

birinci hafta en düşük iken sonraki her hafta için artış göstermektedir. 

 Erkek broilerler dişi broilerlere nazaran yemi ete daha düşük bir oranla 

çevirmektedirler. Bir erkek broiler 1.66 kg canlı ağırlığa ulaşmak için 2.9 kg 

yeme ihtiyaç duyarken, dişi broiler aynı ağırlığa ulaşmak için 3.26 kg yeme 

ihtiyaç duymaktadır. 

 Bir broiler sürüsünde daha ağır erkekler, daha hafif erkeklere nazaran ve daha 

ağır dişiler de daha hafif dişilere nazaran daha fazla yem tüketirler. 

 Sağlıklı hayvanlar, sağlıklı olmayanlara nazaran daha fazla yem tüketirler ve 

daha iyi yemden yararlanma verirler. 

 Yetiştiricilikteki tecrübe, yemden yararlanmanın iyileşmesini sağlamaktadır. 

 Kanibalizm, hayvanlar arasında sinirliliği artırır ve bu da yem tüketiminde 

düşme, büyüme hızında azalma ve yemden yararlanmada kötüleşme ile 

sonuçlanır. 

 Kümes içi sıcaklığı düştükçe hayvanlar daha fazla yem yiyecekler, gelişme ve 

yemden yararlanmada daha büyük değişimler ortaya çıkacaktır. Soğuk 

havalarda büyüme hızı daha düşüktür ve yemden yararlanmada daha zayıftır. 

Çünkü normal hava sıcaklığındakine nazaran nisbi olarak alınan yemin daha 

büyük bir oranı vücut sıcaklığının kontrolü için kullanılacaktır. Normalden daha 

sıcak havalarda büyüme hızının düşük ve yemden yararlanmanın zayıf oluşunun 

nedeni ise yüksek sıcaklıklarda yem tüketiminin düşmesidir. 

 Yemin kalitesi, besin maddeleri kapsamı ve enerji değeri gelişme, yem tüketimi 

ve yemden yararlanmayı etkilemektedir. 

 

Etlik piliçlerin yaşa göre canlı ağırlıkları, günlük canlı ağırlık artışları, yem tüketimleri 

ve yemden yararlanma oranlarına ilişkin performans değerleri Tablo 3.3’te verilmiştir.  

Yaş 

(Hafta) 
Canlı Ağırlık (g) 

Canlı Ağırlık 

Artışı (g/gün) 

Yem Tüketimi 

(g) 
YYO 

1 165 17 136 0.82 

2 391 33 393 1.01 

3 725 50 918 1.27 

4 1116 56 1640 1.47 

5 1583 67 2566 1.62 

6 2019 62 3556 1.76 

7 2440 60 4621 1.89 

8 2732 42 5657 2.07 

Tablo 3.3: Yaşa göre canlı ağırlık ve yem tüketim değerleri 

 

Dönem bitiminde sürü denetim kartındaki bilgiler yardımı ile yemden yararlanma 

hesaplanır. Yemden yararlanmanın hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır. 

 

Yemden Yararlanma Katsayısı = Tüketilen Yem Miktarı (kg) / Canlı Ağırlık (kg) 
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Etlik piliç yetiştiriciliğinde sürü performansı ve üretim etkinliği yemden 

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

bağlı olarak 1,60 – 1,99 arasında değişebilir. Tablo 3.4’te etlik piliçlerden Ross 300 ve Cobb 

500 genotipinde yemden yararlanmanın yaşa bağlı olarak değişimi verilmiştir. 

 

Yaş (gün) Karışık Eşey Erkekler Dişiler 

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 3.4: Etlik piliçlerde üretim dönemi boyunca yemden yararlanma düzeyi 
 

Etlik piliçlerde sürü düzeyinde performans değerlendirmelerini belirlemek amacıyla 

bazı indeksler geliştirilmiştir. Bu indeksler bazı performans değerlerine göre 

belirlenmektedir. Verim indeksi olarak bilinen bu belirleme katsayısı yaygın olarak aşağıdaki 

formülle hesaplanmaktadır. 

 

Vİ = YG x GCAA / YYO x 100 

 

Vİ: Verim indeksi 

YG: Yaşama gücü (%) 

GCAA: Günlük canlı ağırlık artışı (kg) 

YYO: Yemden yararlanma oranı 

 

Hesaplanan verim indeksi değerlerine göre sürünün performansı Tablo 3.5’te 

verilmiştir; 

 

Verim indeksi Sonuç 

>190 Mükemmel 

185-190 Çok iyi 

170-1 85 İyi 

150-170 Orta 

140-150 Zayıf 

<140 Çok zayıf 

Tablo 3.5: Hesaplanan verim indeksi değerlerine göre sürünün performansı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak, etlik civcivlerin bakım ve 

beslenmesini tekniğine uygun olarak yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Piliçleri işaretleyiniz. 

 Sürünün tamamını temsil edebilecek yapıda ve 

sayıda piliçleri işaretleyiniz. 

 Düzenli tartımı yapılacak işaretlenen piliçlerin 

bakım ve beslemesini ayrı bir bölmede yapınız. 

 Piliçlerin tartımını yapınız. 

 Canlı ağırlık tartımını örnekleme metoduna göre 

de yapınız. 

 Tartımda kullanılan kabın büyüklüğüne bağlı 

olarak piliçleri 10, 20, 30’lu gruplar halinde 

tartınız. 

 Ağırlık artışını hesaplayınız. 

 Haftalık canlı ağırlık artışını gözlemleyiniz. 

 Canlı ağırlık artışını standart değerlerle 

karşılaştırınız. 

 Sürüde bir örnekliğin bozulmasına neden olan 

etmenleri araştırınız. 

 Yemden yararlanma katsayı-

sını hesaplayınız. 

 Sürü denetim kartından tüketilen yem 

değerlerini alınız. 

 Sürü denetim kartından canlı ağırlık değerlerini 

alınız. 

 Yemden yararlanma katsayısını hesaplayarak 

standart değerlerle karşılaştırınız. 

 Kesime gelmiş piliçlerin 

yakalanma işini 

gerçekleştiriniz. 

 Yakalama işlemi başlamadan 1 – 3 saat önce 

yemlikler kaldırınız. 

 Yakalama anına kadar suluklarda su bulundu-

runuz. 

 Yakalama esnasında  çarpma, sıkışma ve 

yığılma gibi olumsuzlukları engelleyiniz. 

 Yakalanma sırasında hayvanların korkma ve 

kaçmalarına neden olacak gürültüden kaçınınız. 

 Piliçleri kasalara 

yerleştirerek araca 

yükleyiniz. 

 Yakalama ve yükleme sırasında kümeste ışık 

şiddetini azaltınız. 

 Piliçleri ayaklarından (her hayvanın bir ayağın-

dan) yakalayınız ve incik kemiğinin aşağısından 

tutunuz. 

 Bir defada bir elle 3 – 5 adetten fazla piliç taşı-

mayınız. 

 Nakliye sandıklarına konulacak hayvan sayısına 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1) Piliçleri işaretlemesini yaptınız mı?   

2) Piliçlerin tartımını gerçekleştirdiniz mi?   

3) Ağırlık artışını hesapladınız mı?   

4) Yemden yararlanma katsayısını hesapladınız mı?   

5) Kesime gelmiş piliçlerin yakalanma işini gerçekleştirdiniz mi?   

6) Piliçleri kasalara yerleştirerek araca yüklediniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

 

 

1. Kesime sevk edilecek piliçleri yakalama işlemine başlamadan ………… saat önce 

yemlikler kaldırılmalıdır. 

2. …………………………………., her hafta yapılan canlı ağırlık tartımında 

yetiştiricilerin en çok tercih ettiği yöntemdir. 

3. Normal bir sürüdeki broilerlerin %.............’i sürü ortalamasına yakın iken %............... 

broiler sürü ortalamasının altında ve %.............. broiler grubu ise sürü ortalamasının 

üzerinde olacaktır. 

4. Erkekler, dişilere göre daha hızlı büyür ve kesim ağırlığına dişilerden ……….. gün 

önce ulaşır. 

5. Sürü bir örnekliğini bozan önem düzeyi en yüksek etmen ……………………….. dir. 

6. Erkek broilerler dişi broilerlere nazaran yemi ete daha ………………. bir oranla 

çevirmektedirler. 

7. ……………………….., hayvanlar arasında sinirliliği artırır ve bu da yem tüketiminde 

düşme, büyüme hızında azalma ve yemden yararlanmada kötüleşme ile sonuçlanır. 

8. Yemden yararlanma katsayısı, tüketilen yem miktarı ve ………………………. değeri 

kullanılarak hesaplanır. 

9. Yemden yararlanma katsayısı, kesim yaşına ve cinsiyete bağlı olarak 

…………………. arasında değişebilir. 

10. Verim indeksi değeri …………………. dan büyük olduğunda sürü performansı 

mükemmel olmaktadır. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
 

1. .……………………………………… üretim sisteminde hastalıkların denetim altında 

tutulması daha zordur. 

2. Yuvarlak askılı yemliklerde ………….. cm çaplı bir silindir kısım mevcuttur. 

3. Damlalıklı (nipel) suluklar, …………….. haftalık yaştan önce kullanılmaz. 

4. Sıcak iklimlerde yerleşim sıklığı veya m
2
ye düşen hayvan sayısı daha 

…………………... dir. 

5. Kesintili yemleme programında hayvanlar …….. saatten fazla yemsiz kalırlarsa 

randıman düşer. 

6. Etlik piliç yetiştiriciliğinde masrafların…………………..’ini yem giderleri 

oluşturmaktadır. 

7. Broiler piliçleri öncelikle ……………………….. ihtiyaçlarını tatmin için yem 

tüketirler. 

8. Kümes hayvanlarında 100 gram ağırlık artışı için ortalama ………… gram protein 

kullanılmaktadır. 

9. Kesintili aydınlatma programlarında karanlık dönemin uzunluğu ………… saati 

aşmamalıdır. 

10. Bir tavuk tükettiği 100 gram yem için …………… ml su içer. 

11. Piliçlerin yakalanıp kesime sevk edilmesi sırasında uğradıkları normal canlı ağırlık 

kayıpları  %  ………….. arasında olmaktadır. 

12. Bir defada bir elle ……………. adetten fazla piliç taşınmamalıdır. 

13. Örnekleme yoluyla her hafta yapılan canlı ağırlık tartımında sürünün %......................’i 

rastgele tartılır. 

14. Yaz aylarında daha ……….. kış aylarında daha ……………… performans 

sonuçlarının alınması beklenmelidir. 

15. Kümes içi sıcaklığı düştükçe hayvanlar daha ……………. yem tüketirler. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doldur – boşalt 

2. 12 metre 

3. Otomatik 

4. 2-3 

5. V 5-40 

6. Radyan 

7. Yerleşim sıklığı 

8. Yaz  kış 

9. sırtı 

10. 114 – 228 

 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. 3100           3000 

2. enerji – protein 

3. 0–2 

4. 20 

5. Kalsiyum        fosfor    

6. 50 

7. kanibalizmin 

8. 60 – 75 

9. 21 – 24 

10. 10.00 – 17.00 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. 1 – 3 

2. Örnekleme metodu 

3. 70            15            15 

4. 4 

5. sağlık problemleri 

6. düşük 

7. Kanibalizm 

8. canlı ağırlık 

9. 1,60 – 1,99 

10. 190 

CEVAP AKAYNAKÇAAP 

ANAHTARLARIRLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Devreler halinde 

2. 20 – 40 

3. bir 

4. düşük 

5. 2 

6. % 60–80 

7. enerji 

8. 18 

9. iki 

10. 200 

11. 1 – 3 

12. 3 – 5 

13. 2 – 5 

14. İyi          zayıf/kötü   

15. fazla 
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