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YETİŞTİRİCİLİĞİ 



 BILDIRCIN YETİŞTİRİCİLİĞİ

1.Giriş
Bıldırcınlar tavuk ve sülünlerle yakın bir bağa sahiptir. Bıldırcının evciltilmesi 11. yüzyılda 

Japonya veya Çin’de gerçekleştirilmiştir. 12. yüzyıldan önce Japonya’da zevk için ve özellikle 

sesleri için yetiştirilmiş, sonraları et ve yumurta üretiminde kullanılmış ve son zamanlarda bir 

laboratuar hayvanı olarak da önemi artmıştır. İkinci Dünya Savaşı esnasında birçok bıldırcın 

soyu kaybedilmiş, ötücü soy ise tamamen ortadan kalkmıştır. Savaş sonrası yeni bıldırcın 

soyları yetiştirilmek üzere yabani bıldırcınlardan da yararlanılmıştır. Sürüler vücut ağırlığı, 

yumurta verimi ve tüy rengi gibi faktörler bakımından selekte edilmiştir.

Resim 1: Yetişkin bıldırcın  Resim 2: Bıldırcın civcivi

Küçük vücudu nedeniyle et üretiminde hiç bir zaman piliçler gibi popüler olamamış ancak 

özel yiyecekler sınıfında yerini almıştır. Ortadoğu, Asya ve Avrupa’da yaygın olarak tüketiliyorsa 

da Kuzey Amerika ve Avustralya’da tüketim oldukça düşüktür. Gelişmekte olan ülkelerdeki 

hayvansal protein açığını karşılamak için pratik ve uygulanabilir bir seçenek olarak tavsiye 

edilmektedir. Çünkü bıldırcınların vücut yapıları küçüktür, birkaç yüz adet bıldırcının küçük bir 

alanda muhafaza edilmesi mümkün olup, barınak ve binalarının yapımı ve gerekli 

malzemelerinin temin edilme maliyetleri ucuz olabilmektedir.

2. Zoolojik Sistemdeki Yeri
Sınıf :Aves

Takım :Galli

Alt takım :Galliformes

Familya : Phasianidae

Cins :Coturnix

Tür :Coturnix coturnix

Coturnix coturnix coturnix (Avrupa bıldırcını)

Coturnix coturnix japonica (Japon bıldırcını)
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Güney yarım kürede yaklaşık 70 bıldırcın ırkı olduğundan söz edilmektedir. Japon bıldırcını; 

coturnix bıldırcını, Faroah bıldırcını, ekin bıldırcını veya doğu bıldırcını adlarıyla da anılmaktadır. 

Bıldırcın ırkları arasında Manchurian Golden, British Range, English White ve Tuxedo gibi ırklar 

vardır.

3. Kuluçka
Evcil bıldırcınlar tabii kuluçka içgüdülerini kaybetmişlerdir. Evcil bıldırcınların 

üretilebilmesi için suni kuluçka yolu kullanılmalıdır. Bıldırcın yumurtalarının kuluçka süresi 

yaklaşık 17-18 gündür. Döllü yumurtalar günde 2-3 defa toplanmalı yumurtaların ısısının oda 

ısısına düşmesi sağlandıktan sonra 10-13  °C’de ve % 70 nemli ortamda depolanmalıdır. 

Depolama ısısı 4 °C’nin altına ve 24 °C’nin üstüne çıkmamalıdır. Kuluçkaya konan yumurtaların 

depoda bekledikleri her 1 gün için çıkış gücünde % 3’lük düşüş tespit edilmiştir. Kuluçka öncesi 

embriyonik ölümler 3 haftalık depolama süresini aşan hallerde belirgin şekilde artmaktadır. 
Tablo 1. Kuluçkalık yumurtaların depolanma süresinin fertilite ve çıkış gücüne etkisi 

Depolama süresi Yumurta sayısı Fertilite Çıkış gücü

2-8 gün 667 79 69

9-15 gün 584 73 53

16-22 gün 499 65 26

23-29 gün 521 45 10
Makinenin kuluçkalık bölmesinde sıcaklık 37.5 °C olmalıdır. Sıcaklık ve nemden başka 

makine ile havalandırma ve yumurtaların çevrilmesi de gereklidir. Havalandırma makinenin üst 

kesiminde bulunan bir ya da birkaç havalandırma deliği ya da penceresi ile sağlanır. 
Tablo 2. Bıldırcın yumurtaları için kuluçka şartları.

Günler Kuru Ampul °C Islak ampul °C Nem %

0 - 14 36.5 - 38.0 30.6 50 - 60

15 - 18 37.0 - 38.0 32.2 65 - 85
Makinenin içine yerleştirilen bir vantilatör yardımı ile pis havanın çıkması ve temiz 

havanın girmesi gerçekleştirilir. Kuluçka süresini ilk 14 gününde yumurtalar her 2-4 saatte bir 

kez ya da günde en az 5 kez çevrilmelidir. Otomatik çevirme yapılacaksa saatte bir kez 

yapılmalıdır. Son iki gününde yumurtalar çıkış bölmesinde tutulurlar. Kuluçkanın 5-8. gününde 

yumurtaların ışığa tutularak muayene edilmesiyle dölsüz yumurtalar ile embriyo ölümleri 

belirlenebilir. Kuluçka öncesi embriyonik ölümler 3 haftalık depolama süresini aşan hallerde 

belirgin şekilde artmaktadır.
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Resim 3: Kuluçkadan çıkan civcivler.

Kuluçkaya konduktan 380 saat kadar sonra çıkışlar başlar ve yaklaşık 10 saatte civcivler 

çıkar. Çıkan civcivlerin kurumasını sağlamak amacıyla civcivler en az 5 saat makinede 

bırakılmalıdır. İlk ve son civcivin çıkışı kısa bir süre içinde gerçekleşir. Kuluçka şartlarındaki 

aksaklıklar kuluçka süresinin uzamasına ve civciv çıkışının bazen 2-3 gün sürmesine neden 

olur.

Makineye konulan her yüz yumurtadan çıkan yavru sayısı kuluçka randımanını verir. 

Makineye konulan her yüz yumurtadan döllü olanlarının sayısı döllülük oranını verir. Uygulama 

kolaylığı açısından döllülük denetimi çıkıştan 2-5 gün kadar önce yumurtaların çıkış bölmesine 

alınması sırasında yapılır. Döllü yumurtalardan çıkan civcivlerin yüzdesi çıkış gücünü verir.

3.1. Kuluçka Kapasitesinin ve Damızlık Sürü Büyüklüğünün Hesaplanması
Pazar araştırması sonucunda haftada 1.000 adet bıldırcın satabileceği belirlenmiş ise, bu 

miktarın %10 kadar fazlasını her hafta makineden çıkarmak gerekir. Çünkü büyütme döneminde 

bıldırcın yavrularının yaklaşık % 5-10’unun ölebileceği düşünülmelidir. Böylece müşterilere 

yapılacak bağlantılar aksatılmadan gerçekleştirilebilir. Her hafta 100 adet yavru çıkarabilmek 

için % 90 döllülük oranı ve % 80 çıkış gücü varsayımı ile yaklaşık 1.550 adet yumurtaya 

gereksinim vardır. Öyle ise her gün damızlık sürüden yaklaşık 225 adet yumurta almalıyız. 

Bunları bir hafta boyunca biriktirerek makineye koyarız. Her hafta konulan 1.550 yumurtanın % 

90 kadarının döllü olduğunu düşünürsek, kuluçka süresinin 15. gününde 1.376-1.400 adet 

dolayında döllü yumurtanın makinenin çıkış yerine alınması gerekir. Bu durumda çıkış yeri 

kapasitesi 1.400 yumurtalık olan bir makine gereklidir. Haftada bir kez yumurta konulmasına 

göre kuluçkalık yerinin kapasitesi ise bunun iki katı kadar olmalıdır.

Makineye her hafta konulacak yumurtaları biriktirmek için günde 250 yumurta elde etmek 

gerekir. Bunun içinde 350-360 kadar dişi damızlık bulundurulmalıdır. Her kafes gözünde bir 

erkek bir dişi barındırırsak dişi sayısı kadar da erkek gereklidir.

Burada verilen sayısal değerler döllülük oranı % 90 çıkış gücü % 80 ve yumurtlama 

randımanı % 70 gibi ölçütlerin üst sınırları alınarak hesaplanmıştır. Bu üst değerlere erişmek 

oldukça güçtür.
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4. Bakım
Kuluçkadan çıkan civcivlere önce % 2-5 oranında şeker içeren su verilmelidir. Şekerli su 

verildikten yaklaşık 3-4 saat sonra yemleri verilebilir. Civcivlere yemin su ile birlikte verilmesi 

durumunda, sindirim kanalının boşalması gerçekleşmeyecek ve ilk birkaç gün civciv ölümleri 

artacaktır. Civcivlerin, hayatlarının ilk birkaç gününde sulukların içine düşmelerini önlemek 

amacıyla çakıl taşı veya tel örgü kullanılmalıdır. Civcivler ilk üç hafta taban teli genişliği 0.5 cm 

olan kafeslerde yetiştirilir. İlk üç hafta devamlı ışık verildikten sonra günlük 14-18 saat ışık 

uygulanır

Bıldırcın civcivleri için oda sıcaklığı 27-29 °C, civciv seviyesindeki ısı ise 35-37 °C 

arasında olmalıdır. Bu sıcaklığın sağlanabilmesi amacıyla soba veya infra-red lambalar 

kullanılabilir. Fakat en uygun olanı civcivlerin rahat olmasını sağlayacak ısının hayvanların 

hareketlerine bakarak belirlenmesidir. Özellikle düşük ısıdan sakınmalıdır. Üşüyen bıldırcın 

civcivleri birbirlerine sokularak hatta üst üste yığılarak ısınmaya çalışırlar. İlk birkaç gün içindeki 

ölümlerin çoğunluğunun sebebi ısı düşüklüğüne bağlı sıkışmalar ve ezilmelerdir. Yine 

hayvanların hareketlerine bağlı olarak her hafta sıcaklık 2-2.8 °C azaltılabilir. Her hafta ısı 

azaltılarak 5-6. haftalarda en iyi yumurta veriminin sağlandığı 21-22 °C civarına ulaşılır.

Yetiştirme odasında bıldırcın kokusunun oluşması ve temiz havaya olan ihtiyaç nedeniyle 

yeterli miktarda havalandırma yapılmalıdır.

Resim 4: Bıldırcın besleme kafesleri.

Bıldırcınlarda görülebilecek gagalama ve kanibalizm durumlarında gaga kesimi, ışık 

yoğunluğunun azaltılması, yemde selüloz ve grit arttırılması gibi tedbirler alınabilir.

5. Besleme
Bıldırcın yavruları çok hızlı gelişir. Bu nedenle başlama yemlerinde %25-28 düzeyinde 

protein bulunmalıdır. İlk 3 hafta boyunca yavruların başlama yemi ile beslenmeleri gerekir. Bu 
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dönemde enerji gereksinimi ise 2.600-3.000 Kcal ME/kg dır. Genellikle ilk üç haftalık dönemde 

yüksek proteinli ve enerjili hindi civciv yemi kullanılması önerilir.

6. Cinsiyet Tespiti
Canlı ağırlık ortalamaları ergin erkeklerde 110-130 gram ergin dişilerde ise 120-160 gram 

arasındadır. Görünüş olarak erkeklerin göğüs tüyleri düz kahve renkli, dişilerin ise gri renkli ve 

siyah beneklidir. Ayrıca erkeklerin ve dişilerin başlarında göğüs tüylerinin renginde şeritler yer 

alır. Civcivler 2 haftalık olur olmaz tüylerin rengine bakılarak cinsiyet tespiti mümkündür. Ancak 

kesin olarak 3 haftalık bıldırcınlarda cinsiyet tespit edilebilir.

7. Yumurta Verimi
Japon bıldırcınlarının gelişme hızları ve yumurta verimleri oldukça yüksektir. Japon 

bıldırcınlarının yumurta ağırlığı canlı ağırlığının % 7 - 8’i kadardır. Bu oran tavuklardaki % 3 ve 

hindilerdeki % 1 ile karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. Erkekler yaklaşık olarak 36 günde, 

dişiler ise 42 günde eşeysel olgunluğa erişirler. Bıldırcın anaçları yılda 250-300 kadar yumurta 

verebilirler. 

Resim 5: Bıldırcın yumurtaları

Yumurta ağırlığı 9-13 gram arasındadır, daha ağır yumurtalara da rastlanılabilirse de 

kabuk kalitesindeki bozukluklar ve çift sarılılık nedeniyle kuluçkalık yumurta olarak kullanılması 

mümkün değildir. Beş bıldırcın yumurtasını bir tavuk yumurtasına eşdeğer kabul ederek 

değerlendirecek olursak; fosfor 5 kat, demir 7-8 kat, B1 vitamini 6 kat ve B2 vitamini 15 kat daha 

yüksektir.

8. Canlı Ağırlık ve Karkas
Günlük civcivlerde canlı ağırlık 5.9-9.0 gramdır (48, 59). Bir haftalık civcivlerin ağırlığı 

yaklaşık 3-6 katına ulaşır. Erkek ve dişilerin ağırlıkları seksüel olgunluğa ulaşıncaya kadar 

birbirine benzerlik gösterir. Olgunluk sonrası dişiler erkeklerden daha ağırdır ve bu artışın 
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yumurtalıklar, karaciğer ve ince bağırsaklardaki artıştan kaynaklandığı ifade edilmektedir. 

Bıldırcın 5-6 haftalık olunca kesim çağına gelir. Canlı ağırlığı 120-150 gr.,karkas ağırlığı ise 70-

85 gr. arasında gelmektedir. Islah yolu ile bu ağırlıklar daha da artırılabilir. Bıldırcın etinin, koyu 

renkli, yumuşak ve lezzetli olup, yemek için broiler tavukların kullanıldığı her türlü tarzda 

hazırlanması mümkündür.

 
Resim 6: Bıldırcın karkasları

Kuşlar paketlenmeden önce, normal olarak göğüs kemikleri alınıp, bacak kemikleri 

yerinde bırakılır ve satış noktalarına ulaştırılır. Bıldırcın eti mükemmel bir ve Niasin B1, B2, B6 

vitaminleri, mineral ve yağ asitleri ile pantotenik asit kaynağı olduğu belirlenmiştir.

Tablo 3. Değişik yaşlarda kesilen erkek ve dişi bıldırcınlarından elde edilen sonuçlar.

Kesim yaşları (gün) 35 42 49
Canlı ağırlık erkek, gr 115 115 124
Karkas ağırlığı erkek, gr 74 70 81
Canlı ağırlık dişi, gr 128 141 145
Karkas ağırlığı dişi, gr 84 77 82
9. Barındırma

Et üretimi amacıyla bıldırcın yetiştirmek isteyenler besiye alacakları yavruları kendileri 

üretmek zorundadır. Çünkü besi için gereken yavruları üreten özel kuluçka işletmeleri yoktur. Bu 

nedenle üretici, damızlık yetiştiriciliği, kuluçkalık ve besicilik gibi üretimdeki çeşitli aşamaların 

zorluklarını göğüslemek durumundadır. Ancak bu zorluklarına karşılık küçük bir kapalı alanda 

yeterli ve karlı üretim yapılabilmesi gibi bıldırcın yetiştiriciliğinin önemli bir üstünlüğü vardır.

Bıldırcın işletmesi kurulacak arazide yol, su ve elektrik gibi olanaklar bulunmalı, yoksa 

bunlar sağlanmalıdır. İşletme sakin bir yerde kurulmalı, pazar için iyi ulaşım imkanları olmalıdır. 

Yerleşim alanları içinde bıldırcın işletmesi kurulması doğru değildir. Sinek ve kokuya neden 

olmasından dolayı çevreden şikâyetler olabilir.
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Bıldırcın üretiminde damızlıkların barındırılması, yavruların büyütülmesi ve besi için 

kümes ya da kümeslere gereksinim vardır. Ayrıca yavru üretimi için bir kuluçka birimi olmalıdır. 

Bu birimler kapasiteye göre ayrı binalar biçiminde yapılabileceği gibi, aynı bina içinde çeşitli 

amaçlara uygun bölmeler biçiminde de olabilir. Her işletme amaçladığı üretim kapasitesine göre 

binanın ve bölmelerin büyüklüğünü belirlemelidir.

Bıldırcın kümeslerinin yönü, yani uzun eksenin doğrultusu, kümesin sıcaklıktan 

etkilenmesi bakımından önem taşır. Sıcak bölgelerde yaz aylarında güneşin olumsuz etkisinden 

kaçınmak için uzun eksen Doğu-Batı doğrultusunda olmalıdır. Eğer saçak uzunluğu da yeterli 

olursa, güneş yaz aylarında dik bir yörünge çizdiği için kümes içi sıcaklığının aşırı yükselmesi 

önlenmiş olur. Sıcak olan bölgelerde 1.5 m. ye varan saçak uzunlukları önerilmektedir. Soğuk 

bölgelerde kümesler Kuzey-Güney yönünde yapılabilir. Böylece kümesin daha çok ısınması 

sağlanabilir. Yüksek yerlerde ve deniz kıyılarında kuvvetli rüzgâr zararlı bir etmendir. Bundan 

dolayı kümeslerin rüzgâra açık olarak yapılması doğru olmaz.

Kümesler açık ya da kapalı olarak yapılabilir. Ülkemiz koşullarında açık kümesler(perdeli-

pencereli) tercih edilebilir. Kümeslerin ya da kümes içinde çeşitli amaçlar için kullanılacak 

bölmelerin büyüklüğü, öngörülen üretim kapasitesine, barındırma sistemine (kafes veya yer) ve 

kuşkusuz sermaye durumuna göre değişir. Yerde yetiştirme tercih edilirse yataklı sistem 

kullanılabilir. Bu durumda yazın yetiştirmede 3-5 cm., kışın 5-8 cm. Yüksekliğinde odun talaşı, 

çeltik kavuzu veya saman yataklık olarak kullanılmalıdır. Kümes büyüklüğünün belirlenmesinde 

ölçü olarak metre kare taban alanında barındırılacak hayvan sayısının alınması gerekir. Erişkin 

bıldırcınlarda en uygun kümes ısısı 21-27 °C arasındadır.

9.1.Bıldırcın Kafesleri
Kafes sistemi hem et ve yumurta üretiminde hem de büyütme döneminde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bir kafes gözünün taban ölçüleri olarak 15 x 15, 15 x 20, 15 x 25 cm 

boyutlarından herhangi biri seçilebilir. Yükseklik ise 15- 17 cm olmalıdır. Bu boyutlardaki bir 

kafes gözüne 2–4 bıldırcın konulabilir. Küçük ölçüde yapılırsa bir erkek bir dişi, büyük ölçüde 

olanına ise bir erkek 2-3 dişi konması uygundur. 

Resim 7: Kafes sistemleri ve yumurta toplama bölümleri
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Apartman tipi kafes sisteminde her kafes katının altında gübre birikmesi için eternitten 

düz bir yüzey bulunmalıdır. Bu katlarda biriken gübre otomatik olarak ya da insan gücü ile 

temizlenebilir. Kaliforniya tipi kafeslerde ise gübre doğrudan kümes tabanına düşer ve orada 

birikir. Gübrenin sık sık toplanıp dışarı çıkarılması kümes havasının temizliği açısından iyidir. 

Hangi tip kafes olursa olsun, kafes taban ızgarasının delik boyutları 1 x1.5 cm olmalıdır. Arka, 

üst ve yanların ölçüleri ise 2.5 x 4 veya 2 x 5 cm olmalıdır. Kafes tabanının yumurtalık yönüne 

doğru 15 eğimli olması gerekir. Böylece yumurtanın yuvarlanarak yumurtalık kesimine gelmesi 

ve kolayca toplanması sağlanır. Yumurtalığa boydan boya bir lastik hortum veya sünger şerit 

takılması yuvarlanan yumurtanın tele çarparak kırılmasına engel olur. Bıldırcın yumurtalarının 

kabukları ince ve dayanıksız olduğundan bu önlemin alınmasında büyük yarar vardır. 

Bıldırcınlar kafeslerde büyük gruplar halinde de barındırılabilir. Grup düzeyinde barındırmada bir 

gruptaki bıldırcın sayısı 50 den çok olmamalıdır. Aşağıda bu tip barındırma için uygun ölçüler 

verilmiştir.

Resim 8: Bıldırcın kafesleri

25 bıldırcın için: 60 x 60 x 30 cm

50 bıldırcın için: 60 x 120 x 30 cm

Sıçramalar nedeni ile incinme ve yaralanmalara engel olmak için yüksekliğin 30 cm yi 

geçmemesi gerekir.

9.2. Yemlik ve suluklar
Yemlik olarak değişik tipte kaplar kullanılabilir. Küçük bardaklar, porselen veya plastik 

kaplar ve metal tepsiler bu amaç için uygundur. Yem zayiatı, yemliklerin üzerine tel kafes 

konularak azaltılabilir. Çok sayıdaki günlük civcivler için en ucuz ve en etkin yemlikler yumurta 

viyolleridir. Bir haftalık civcivlerin canlı ağırlık artışlarının yüksek olduğu göz önüne alındığında 

viyoller yetersiz olacaktır ve yemlik olarak üzeri tel örgü ile kaplı kanal şeklindeki yemliklerin 

kullanılması zayiatın önüne geçilmesi için uygun olacaktır. Açlık nedeniyle ölüm veya yetersiz 

büyümenin önüne geçilmesinde yem miktarından çok yemlik sayısı önem taşımaktadır (15).
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Küçük birimlerde, kafes kuşları için kullanılan plastik su kapları suluk olarak kullanılabilir. 

Bileşik kafeslerde U şeklindeki kanal suluklar kafeslerin arkasına takılabilir. Yer yetiştiriciliğinde 

yarım litrelik suluklar uygundur, ancak civcivlerin boğulmalarını önlemek için temiz çakıl taşları 

kullanılmalıdır.

9.3. Altlık
Kafes yetiştiriciliğinde günlük civcivlerin ayaklarının kafes tabanındaki tel örgüye 

takılmasını önlemek amacıyla 1-2 hafta süreyle gazete kullanılabilir. Bu aynı zamanda 

ortamdaki hava sirkülâsyonunun civcivler üzerinden olmamasını sağlar. Özellikle yer 

yetiştiriciliğinde ihtiyaç duyulan altlık, iri marangoz talaşı veya hızar talaşı adı verilen toz halinde 

olmayan odun artıklarıdır. Bu ve benzeri altlıklarda dikkat edilecek nokta yabancı cisimleri ihtiva 

etmemesidir. Bıldırcınlar yabancı cisimlere karşı diğer kuşlar gibi çok meraklıdırlar ve tel, çivi ve 

benzeri cisimleri yutmaları neticesinde kursak delinmeleri şekillenebilir.

9.4. Tutma ve taşıma
Bıldırcınların tutulması genellikle elle yapılır. Özellikle civcivler fazla sıkıştırılmadan avuç 

içinde, ergin bıldırcınlar ise kanatları zapt edecek şekilde sıkıca tutulmalıdır. Uzun süre elde 

tutulan bıldırcınlarda kusma veya şoka kadar varabilen bayılmalar görülebilir.

Resim 9 : Bıldırcın tutma ve taşıma

Civcivlerin taşınmasında özellikle çevre ısısına, civciv sayısına ve yeterli hava girişine dikkat 

edilmelidir. Nakliye sırasında soğukla karşılaşan civcivler birbirlerine sokulur hatta üst üste 

yığılırlar. Bu nedenle bunalan, nefes alamayan ve ezilen civcivler ölebilirler. 

HAZIRLAYANLAR:

Aytekin KARAALİ - Ziraat Yüksek Mühendisi

Ramazan KOÇAK – Veteriner  Hekim

YARARLANILAN     KAYNAKLAR  
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DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

Resim 1: Arazide devekuşları.

1.GENEL BİLGİLER
 Beslenme sorununun önemini ortaya koyan dünya nüfusundaki hızlı artış nedeniyle; 

insanlar, yeni kaynaklar aramaya ve alternatif besin maddelerine yönelik araştırmalar yapmaya 

ihtiyaç duymuşlardır. İnsanoğlunda yokluk veya güçlü istekler sonucu yenilik arayışı ve daha 

fazlasını, iyisini üretme isteği her zaman olmuştur. Söz konusu isteğin gerçekleşmesi, bilimsel 

çalışmalar ve teknolojik ilerlemelerin uygulanması ile mümkün olmaktadır. 20. yüzyılda bilim ve 

teknolojideki gelişmelerin paralelinde, hayvancılık önemli seviyelerde mesafe kaydetmiştir. 

İnsanların sağlıklı ve yeterli ölçüde beslenmesi için hayvansal proteinler gereklidir.

Ülkemizin hayvansal protein açığının kapatılmasına katkıda bulunması ve bilinen 

hayvansal protein kaynaklarına alternatif olması amacıyla, her yönüyle ekonomik bir kanatlı 

hayvan olan devekuşu yetiştiriciliği önem kazanmaya başlamıştır.

Devekuşu kanatları küçülen ve uçma yeteneğini kaybeden kuşlar sınıfına giren koşucu-

yürüyen kuşlardandır. Bu günkü yaşadığı bölgeler Afrika’nın doğusu ile güneyindeki sıcak ve 

kurak iç bölgelerdir. Eski çağlarda Büyük Sahradan Orta Asya çöllerine kadar uzanan geniş bir 

alanda yaşadığı bilinmektedir.

Yaklaşık 13-14 cm gaga uzunluğuna sahip olup ağzında diş yoktur. Kafası vücuduna 

oranla küçük boynu uzundur. Boyları 2-2.5 m arasında değişir. İki tırnaklı uzun ve güçlü 

bacaklara sahiptir. Baş boyun ve bacaklar sert ve ince, kanatlar ile gövde gösterişli ve tüylüdür. 
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Göğüs kemiği bulunmamaktadır. Erginlerinin canlı ağırlığı 125-150 kg. arasında değişmektedir. 

Bugün doğada özgürce yalnız Afrika’nın doğusu ve güneyinde rastlanmaktadır. Gerektiğinde 

ortalama 60 km/saat süratle koşmakta hatta 90 km/saat hıza dahi ulaşabildiği bildirilmektedir. 

Ayakları ile tekme atarak, gagası ile darbe vurarak kendisini korur. Ortalama 60-70 yıl yaşarlar. 

Bakım ve besleme ortamına göre 20-30 yıl damızlıkta kullanılabilirler.

Resim2:Devekuşu çiftliğinden bir görünüş.

Devekuşları için en uygun ısı 18-20 oC dir. Yaşantılarını daha soğuk ve daha sıcak 

ortamlarda da sürdürürler. Ancak soğuk ve yağışlı ortamları pek sevmezler. Verimli bir üreme 

sezonu için sıcak ortamı tercih ederler. İstenen seviyede bir üretim için beslenme, bakım ve 

çevre ısılarına dikkat etmek gerekmektedir. Devekuşlarını stresten uzak tutmalı, sevk ve idaresi 

yumuşak ve dikkatli yapılmalıdır. Ani korku ve sert davranışlara meydan verilmemelidir. Bu 

durum yumurta verimindeki ani düşmelerle kendini gösterir.

Erkekler üreme mevsimi dışında dişilerle bir arada bulundurulmamalıdır. Dişi ve erkekler 

çiftleşme dönemleri dışında birbirlerini görmediği taktirde daha yüksek cinsel aktiviteye sahip 

olurlar.

Devekuşu çiftlikleri en az 2 m yüksekliğindeki çitlerle çevrilmeli, barınaklarının yüksekliği 

ise 3 m' den alçak olmamalıdır. Merada otlatılmaları için 10-15 hayvana 1 hektar, dinlenme ve 

gezinti için ise 40 hayvana 1 hektar arazi düşünülmelidir.

Evcilleştirilmeleri, tüylerinin kadın giysilerinde kullanılmasıyla başlamıştır.  Bu gün derisi, 

eti ve tüyü için, başta Güney Afrika olmak üzere ABD, Avustralya, Kanada, Çin, Zimbabwe, 

Botsvana, Namibya, İsrail ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çiftliklerde yetiştirilmektedir.

Ülkemizde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde ve Kırşehir ile Antalya’da damızlık 

verebilecek kapasitede üretim yapılmaktadır.  Ancak ülkemiz için oldukça yeni bir hayvancılık 

dalıdır. Giderek meraklı üretici sayısı artmaktadır.
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2.Yetiştiricilik sistemleri
Devekuşu yetiştiriciliği için üreticiler aşağıdaki sistemlerden birini seçebilirler. Bu, 

üreticinin imkanlarına göre belirlenir.

a) Ekstansif sistem: Doğal koşullarda, açık alan yetiştiriciliği.

b) Yarı Entansif sistem: Yarı kapalı yarı açık alan yetiştiriciliği.

c) Entansif sistem: Tamamen kapalı barınaklarda yapılan yetiştiricilik 

3.Kuluçka
Devekuşlarında üreme mevsimi dışında mümkün olduğunca erkekler dişilerle beraber 

tutulmamalıdır. Bu şekildeki uygulamada her iki cinsiyette çiftleşme kondisyonu daha yüksek 

olur. Cinsel olgunluk yaşı dişilerde 2-2.5, erkeklerde ise 2-3.5 yıldır. Çiftleşme döneminde erkek, 

kanatlarını iki yana açarak ve hızlı hızlı sallayarak “çiftleşme dansı”  yapar. Bu dansın 

çiftleşmenin sonunda döllü yumurtanın elde edilmesinde iyi bir gösterge olduğu bilinmektedir.

Devekuşlarının üretimi tabi kuluçka ve kuluçka makinelerinde yapılmaktadır. İlk 

yumurtlama döneminde yumurta adedi 15-25 arasında değişir. Bakım ve besleme durumuna 

göre yumurta verimi artabilir. Yılda 40-70 adet yumurta veren dişilerden 100 civarı yumurta 

verenlere de rastlanmaktadır. Dişiler, erkeklerine nazaran daha ufak yapılı olup grimsi-kahve 

renklidirler. 1.100-1.800 gr. ağırlığındaki yumurtalardan yaklaşık % 90 kadarı damızlık 

değerdedir. Yetiştiriciliğinde “trio”  denilen, 1 erkek 2 dişi şeklinde eşleşmelerine ve her iki 

cinsiyetinde aynı yaş grubunda olmasına dikkat edilmelidir.

Kuluçkalık yumurtalar 13-18 0C lik % 22-25 nemli odalarda temizlenip dezenfekte edilerek 

depolanır. Yıkama pek tavsiye edilmez. Uygun koşullarda 7-14 gün süreyle muhafaza edilebilir. 

Resim3:Devekuşu yumurtaları.
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Yumurtalar kuluçka makinesine konmadan 12 saat önce, 25 derecelik oda sıcaklığında 

tutulmalıdır. Embriyo ölümlerini aza indirmek için bu ön ısıtma yararlı olmaktadır. İnkubasyon 

döneminde,

1- Sıcaklık

2- Nem

3- Yumurtaların çevrilmesi

4- Havalandırma 

Konularında çok dikkatli olunmalıdır. Özellikle inkubasyon döneminde faktörden 

herhangi birinin ihmali çıkışlarda büyük sorunlara neden olabilir. Kuluçka süresi 42 gün olup 

döllülük oranı % 75 civarındadır. Kuluçka ısısı 36.2 0C dir. Fumigasyondan sonra hazır 

durumdaki kuluçka makinalarına yerleştirilen yumurtalar 14. günde döllülük kontrolü yapıldıktan 

sonra 39. günde de inficar bölümüne alınırlar. Civcivlerin yumurtadan çıkışı 2-3 gün sürer. 

Civcivler kabuğu kırarken gagaları yetersiz kaldığından ayaklarını kullanırlar. Fakat bazen 

dışarıdan ek yardıma da ihtiyaç duyabilirler. Çıkımdan sonra civcivler ana makinasında 12-14 

saat tutularak kurutulmalıdır. Birinci günde her bir civcivin ağırlığı 845 gr. civarındadır.  Çıkımı 

takip eden 6-7. günlerde vücut ağırlığında bir artış olur. Civcivler büyütülme esnasında temiz ve 

kuru tutulmalıdır. Özellikle 3-4 aylık dönemde asla ıslatılmamalıdır. Hayvanların kuru 

tutulmaması bağırsak enfeksiyonları ve paraziter hastalıklara, karınlarının ıslanması ise 

ölümlere neden olabilir. Ayrıca yavrular büyüme döneminde çok fazla yürümeye ihtiyaçları 

vardır. Aksi takdirde ayak ve solunum sistemi problemleri ile karşı karşıya kalabilirler. Genel 

olarak yazın yetiştirilen kuşlar, kışın yetiştirilen kuşlardan daha güçlüdürler. Altı aylıktan sonra 

kuşlar kendi kendilerine yetecek güce eriştiklerinden dolayı problemlerin riski bu dönemden 

sonra azalır. Yetişkinler hastalıklara daha dirençlidirler.

Resim 4:Devekuşu civcivleri.
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Civciv başına verilecek yem miktarı ilk günlerde 40-50 gr. iken, 3 aylık yaşta 500 gr. a 

kadar çıkar. 6 aylık yaşa ulaştıklarında verilecek yem 1 kg. dolaylarında olmalıdır. Devekuşu 

civciv yemlerine kaba yem maddeleri katılmamalı ve ince pelet formda hazırlanmalıdır. 

Kuluçkadan ilk çıkan civcivlere yoncanın sadece yaprak kısmının ayrılarak verilmesi önerilir. 

Gereğinden fazla yeşil yem küçük hayvanlarda ishale neden olur.

4.Devekuşu davranışları
Ticari devekuşu yetiştiriciliğinde hayvan davranışları konusunda bilgi sahibi olmak büyük 

önem arz etmektedir. Doğal ortamlarından alınarak çiftlik koşullarında yaşamaya alıştırılan bu 

hayvanlar, olumsuz çevre koşullarından çok etkilenmekte ve çabuk strese girmektedirler. Bu 

nedenle bu hayvanın bazı davranışları hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır.

Çiftlik ortamındaki günlük yaşantıları sırasında ayakta durma, aşağı yukarı gezinme, 

yürüme, yem arama gibi davranışlarında erkeklerle dişiler arasında da farklılıklar 

gözlenmektedir. Gezinme, erkeklerde yem arama ise dişilerde daha fazla görülmektedir.

“Özellikle çiftleşme dönemlerinde saldırgandırlar.”
Karanlıkla beraber devekuşu dinlenme evresine geçer. Genellikle gece saat 1-4 arası 

derin uyku devresine girmektedirler. Kendi temizlik ve kum banyosu gibi özellikleri yanı sıra 

birbirini gagalama davranışları da sık rastlanılan davranışlardandır. 

Devekuşlarında saldırganlık, üstünlük belirtici seslenmeler, korku anlarında kanat 

çırpmalar ve erkeklerin dişilere karşı çiftleşme öncesi kur yapma ile dişilerin, kanatlarını aşağı 

açarak tıkırtılı bir ses çıkarması erkeği kabul ettiğini gösteren hareketler bu hayvanlara özgü 

davranışlardandır.  

5.Devekuşunun verimleri
Devekuşu yetiştiriciliğinde verimlilik,  hayvanın tüm ürünlerinin tamamının 

değerlendirilmesiyle mümkündür. Yalnız eti karlılık için yeterli değildir. Bu hayvan tek başına eti 

için yeterli karlılığı sağlayamaz. En azından derisini gerektiği ölçüde değerlendirmek 

gerekmektedir. Bugün devekuşları çeşitli yönleriyle değerlendirilmektedir. Değerlendirme yönleri 

şöyledir.

• Damızlık hayvan (yumurta, civciv, ebeveyn hayvanlar)

• Yemeklik yumurta ve yumurta kabukları

• Et

• Deri

• Tüy
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5.1.Devekuşu derisi
Bir devekuşundan ortalama 1.2 m2 deri elde edilir. Yumuşaklığı esnekliği, sağlamlığı 

nedeniyle moda sektöründe lüks deri olarak kullanılıyor. Timsah yılan gergedan ve fil derisinden 

sonra gelen bir değerde tutulmaktadır. Derisinin sırt ve göğüs kısmında olan doğal 

telek gözenekleri deriye ayrı bir güzellik katıp değerini artırmaktadır. Gözenekler ne kadar çok 

ve sık olursa değeri o kadar artmaktadır. En kaliteli deriler 13-14 aylık hayvanlardan 

alınmaktadır. Kolay şekil alma özelliğine sahip bu ürüne karşı deri sektöründe ilgi gittikçe 

artmaktadır ve pazarı hızla büyümektedir. Devekuşu ürünleri içerisine en büyük ticaret hacmi 

deriye ait olup, tüm ürünlerin yarıdan fazlasını teşkil etmektedir. Derinin büyük kısmı Fransa, 

Singapur, A.B.D. tarafından mamul haline çevrilip dünya piyasalarında pazarlanmaktadır.

“Devekuşu derisi en önemli ürünüdür.” 
Devekuşu derisinin hasarsız olarak yüzülmesi önemlidir. Yüzülmüş deriyi sırt çizgisi ile 

bel kısmından geçen eksenlerle dört eşit parçaya ayırdığımızda dört bölgenin hasarsızlığı 

durumunda 1. kalite, sadece bir bölgede hasar varsa 2. kalite, iki bölgede hasar varsa 3. kalite 

üç bölgede hasar varsa 4. kalite olarak vasıflandırılmaktadır. Kesimlerin, genellikle hayvanın 

baş aşağı ayaklarından asılıp, 85 V elektrik verilerek gerçekleştirilmesi en uygunudur. Kesimden 

sonra derinin etten kolay ayrılması için dirsek dibinden basınçlı hava ile şişirilmesi kesimim 

göbek altından boyuna ve bacakların iç kısmından aşağıya doğru yarılarak deriyi zedelemeden 

yüzülmesi gerekir. Yüzülen derinin üzerinde et ve yağ tabakası bırakılmamalı, soğuk su ile 

yıkanıp soğumaya bırakılmalı ayrıca derinin yaklaşık iki katı ağırlığında tuz ile tuzlayarak 

kurutulmalıdır.     

5.2.Devekuşu eti
Devekuşu eti yağsız (% 0.3 yağ) yarı sert ve lezzetlidir. Kalori ve kolesterol bakımından 

fakir, protein bakımından zengindir. Rengi sığır etinin rengine oranla daha koyudur.

Devekuşları, günümüzde 10-12 aylık bir yetiştirme döneminden sonra kesime gönderilir. 

Kesim olgunluğuna gelmiş hayvanların canlı ağırlıkları 80-100 kg., karkas ağırlıkları 48-55 kg. 

civarındadır ve karkasın 5 kg. kadarı kemiktir. Gelişmiş devekuşunun ayağı hariç bacaklarında 

yaklaşık olarak 18-20 kg. kırmızı et bulunur. Devekuşu etinin su tutma kapasitesi tavuk ve sığır 

etinden daha yüksektir. Kaslar arasında yağın az olması etin çiğnenmesi sırasında ağızda 

sululuk hissinin azalmasına neden olur ki bu istenmeyen bir özelliktir. Grilde ve ateşte pişirmede 

çok çabuk kurur. Raf ömrü kısa olup düşük sıcaklıklarda en fazla 14  saat muhafaza edilmelidir.

Sığır etinin risklerine karşı özellikle diyet özelliği taşıması nedeniyle tüketimi giderek 

artmaktadır. AB ülkelerinde ve Japonya’da kullanımı oldukça yüksektir.
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Tablo 1: Devekuşu Etinin Sığır, Hindi ve Tavuk Etiyle Karşılaştırılması (100 gr. yağsız-pişmiş halde)

Yağ Kalori Protein Demir Kolesterol

Devekuşu 2.74 gr. 126.74 25.52 gr. 2.87 58 mg.

Sığır 4.7 166 28.99 1.95 77

Tavuk 3.57 165 31.02 1.04 73

Hindi 4.0 135 26 1.05 60

Devekuşu eti, filetodan bifteğe, burgerden sucuk ve sosise; pastırma ve çiğ köfteden 

diğer çeşitlere kadar uygulanabilen çok yemeklere uygundur. Özel bir uğraş vermeden sevilen 

geleneksel mutfağımıza ve yöresel tüm yemeklere uygulanabilir.

5.3.Devekuşu tüyü
Erkeklerin kanatlarında bulunan beyaz telek tüylerinin en değerlileri moda ve dekorasyon 

alanında özellikle sahne giysilerinin hazırlanmasında kullanılır. İkinci kalite tüyler ise 

elektrostatik özelliklerinden dolayı elektronik eşyaların toz alımlarında ve araba endüstrisinde 

kullanılmaktadır. 

Devekuşlarından,  14-16 aylık yaştan itibaren tüy edilmeye başlanır. Bir defada yaklaşık 

0.8 kg tüy alınabilir. Hayvanın gelişimine göre 8-10 ayda bir tüy alınabilir. En sağlıklısı yılda bir 

tüy hasadı yapılmasıdır. Tüyler, yolma, kırkma ve telek çıkarma olarak üç şekilde hasat 

edilmektedir. Ancak Avrupa ülkelerinde canlı hayvandan tüy hasadı yasaklanmıştır.  

5.4.Devekuşu yumurtası  

Resim 4:Devekuşu ve yumurtaları. 

20-25 tavuk yumurtasına karşılık gelen, yaklaşık 1.1-1.8 kg. ağırlığındaki yumurtalar 

mutlak olarak ağır olmalarına rağmen annenin vücut ağırlığının 1/60’ı kadar ağırlıkta 

olduklarından nispi olarak hafiftirler. Açık kahverengi benekli olan bu yumurtalarda kabuk 
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kalınlığı 1.80-2.00 mm., büyük çap 42 cm., küçük çap 38 cm. dir. Kabuk çok serttir. Ancak 

testere ve çekiçle kırılabilir.

5.5.Diğer verimler      

• Tırnak ve gagalarından ilaç yapımında faydalanılır.

• Retroperitonal yağlar parfüm endüstrisinde hammadde olarak kullanılır.

Beyaz et niteliğinde kırmızı et üreten ve etin yanı sıra derisi, tüyleri ve diğer yan 

ürünleriyle uluslararası pazarlarda yüksek fiyat bulan devekuşunun yetiştirilmesi zor değildir. 

Verimli yaşam süresinin uzun sığır ve koyuna göre üreme gücünün yüksek olması bu 

yetiştiricilik dalının diğer üstünlüğüdür.

“Devekuşu sadece bir et hayvanı olarak düşünülmemelidir.”
Ekonomik anlamda oldukça verimli olan devekuşlarının ürünleri diğer çiftlik hayvanlarıyla 

karşılaştırıldığında devekuşu yetiştiriciliğinin Dünya’da ve ülkemizde neden hızla yaygınlaştığı 

kolayca anlaşılmaktadır.
Tablo 2: Devekuşunun Bazı Verim Özelliklerinin Diğer Çiftlik Hayvanlarıyla Karşılaştırılması

Verim Özelliği Sığır Koyun Devekuşu
Gebelik/kuluçka süresi gün 280 150 42
Yılda dişi başına üretilen yumurta sayısı (adet) 1 2 40-80
Yılda dişi başına kesim yaşına ulaşan döl sayısı 
(adet)

1 2 20

Damızlık ömrü (yıl) 10 5 30-40
Döllenmeden kesime kadar geçen süre (gün) 645 270 407
Toplam karkas verimi (kg.) 250 40 800-1300
Deri verimi (adet/m2) 2.7 1.4 20-30
Tüy/yapağı verimi - 7 20-30

Girişimciler yetiştirmeye hangi aşamadan başlayacakları sorusunu iyi irdelemelidirler. 

Ülkemizde damızlık devekuşu civciv satışı yapan birkaç çiftlik bulunmaktadır. Günlük civciv 

satın alarak yetiştiriciliğe başlamak yaşama gücü ilk 3 ayda düşük olduğu için oldukça risklidir, 

bu yüzden 3-4 aylık palazları tercih etmeleri önerilir.

Ancak bunun da hayvanların yumurtaları için gerekli 2 sene gibi bir zaman dilimine 

gereksinim vardır.

Eşeysel olgunluğa erişmiş ya da buna yakın damızlık devekuşu fiyatları pahalı olduğu 

için başlangıçta işletme yatırımı oldukça büyük olacaktır. Kuluçkalık yumurta ile işe başlamak 

ise deneyimsiz yetiştiriciler için başarısızlıkla sonuçlanabilir.

6.Beslenme
Devekuşlarının tat alma ve koklama duyusu çok az gelişmiştir. Yemi daha çok rengine ve 

partikül büyüklüğüne göre ayırt ederler. Devekuşları oldukça obur hayvanlar olup, her şeyi yeme 
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eğilimindedirler. Serbest yemleme yapıldığında günde 5 kg.’ın üzerinde yem tüketebilirler. 

Ancak yem tüketimi 1-2 kg. ile sınırlandırılmalıdır. Bunun yanı sıra yetiştirildikleri alanda parlak 

yabancı cisimler (tel, çivi vb.) de yutma eğilimindedirler. Bunlar sindirim sisteminde bazı 

durumlarda ölümlere yol açabilir, bu yüzden çiftlikler titizlikle yabancı maddelerden 

temizlenmelidir. Yemi ete çevirme oranları 4,5-5 arası olup yani, 1kg canlı ağırlık elde etmek için 

4,5-5 kg yem tüketmektedirler.

“Parlak yabancı cisimler (tel, çivi vb.) de yutma eğilimindedirler”
Devekuşlarında kursak ve safra kesesi yoktur. Alınan yem ön mideye gelir, safra 

olmamakla birlikte yağların sindiriminde problem olmaz. Yemlerin sindirim sisteminden geçişi 

erginlerde 48 saati bulur, yemlemede rasyonun önemli bir bölümünün (%25’i) yoncadan 

oluşması ve taze olarak verilmesi yumurtlama döneminde verilen yoğun yemin de pelet formda 

olması önerilir. 

Beslenmelerinde yemin büyük bir kısmı meralardan sağlanır. Gelişme dönemlerinde 

ayrıca kuru yonca ve kuru yem bileşenleri verilir. Fazla kilo ve hızlı büyümenin bir sonucu olarak 

şekillenebilecek ayak problemlerinden kaçınmak için düşük enerji içeren yemlerle besleme 

yapmak doğrudur.

Devekuşunun beslenmesinde kısaca şu noktalara dikkat etmek gerekir.

• Kaba yemlerden zengin rasyonlar verilmeli, yemler en az %15 kuru madde içermeli

• Yeterli oranda mineral madde ihtiyacı karşılanmalıdır

• Damızlık hayvanlar, protein, mineral madde ve vitaminlerce zengin rasyonlarla 

beslenmelidir.

• Yemler, ince parçalara ayrılmalı, fakat öğütülmemelidir. Aksi takdirde solunum 

sisteminde problem yaratabilir

• Yeşil yemler genç hayvanlarda çok dikkatli olarak verilmeli ve taze olmasına özen 

gösterilmelidir.

Devekuşları için temiz ve taze suyun bulundurulması gerekir. Hayvanların su ihtiyacı 

hava şartlarına ve yemin çeşidine bağlı olarak değişir. Sıcak havalarda ve kurutulmuş yemlerle 

yapılan beslemede içme suyu ihtiyacı yükselir. (Hayvan başına 9 lt/gün)
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Resim 5: Devekuşu çiftlik avlusu.

Devekuşu yetiştiriciliğinde büyük gider yem gideridir. Bu nedenle kısmen de olsa meraya 

dayalı besleme daha ekonomiktir. Merada buldukları ot tohumları, yeşil ot türleri yanında ufak 

böcek gibi bir takım canlıları da yerler. Diğer kanatlılarda olduğu gibi dengeli beslenmeleri çok 

önemlidir. Toz yemler burun deliklerine kaçması nedeniyle pek sevilmez. Hayvanın yaşa göre 

düzenlenmiş rasyonlarla ve mutlaka peletlenmiş yemlerle beslenmeleri gerekir. Fakat bu fabrika 

yemlerinde bilhassa vitamin ihtiyaçlarına çok dikkat edilmelidir.  Yeşil yonca ve diğer yeşil ot 

veya sebze çeşitlerinin kıyılarak yemlerine karıştırılması yemi daha lezzetli ve iştah açıcı hale 

getirecektir.

6.1.Civcivlerin beslenmesi 
Yumurtadan çıktıktan sonra ilk 3-4 gün yiyeceğe ihtiyaç duymazlar. Yumurta sarısındaki 

besin maddeleri bu süre içindeki ihtiyaçlarını karşılar. Bu süre sonuna doğru yem yemeye 

başlarlar. Kümes ısıları tavuk civcivi gibi düzenlenebilir. Yani ilk hafta 35 oC daha sonra tedricen 

20 oC' ye kadar azaltılarak düzenlenir. Yeme alıştırma genelde lapa türü hazırlanmış yemlerle 

yapılmalı daha sonra fabrikalarda hazırlanmış “Devekuşu Civciv Yemi”  verilmelidir. Bu yemler 

minimum %18 proteinli, 2.450 Kcal/kg enerjili, sindirimi kolay, bakteri ve mantar yönünden temiz 

olmalıdır. 1-2 hafta sonra bu yemlerin içine kaliteli yeşil yemler ilave edilebilir. Yemlerdeki 

kalsiyum oranı %2 ' yi geçmemelidir. Fazla kalsiyum bacak bozukluklarına sebep olabilir. Civciv 

yemi 40-50 gramla başlayarak yaş ilerledikçe 500-600 grama çıkarılır. İçme sularının temizliği 

de çok önemlidir. Temizliğe çok dikkat edilmeli su kapları günde birkaç kez yıkanmalıdır.

6.2. Piliçlerin beslenmesi
 Civcivler 6 aylık olduktan sonra piliç devresine geçerler.  Damızlıkta kullanılacakları 2 

yaşına kadar bu döneme uygun “Devekuşu Piliç Yemi”  ile beslenmelidirler. %16-17 proteinli 

2.350 Kcal/kg enerjili %2-2.5 oranında kalsiyum ve bunun 1/3 oranında fosfor ihtiva etmesi 
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gereken bu yemlerde selüloz miktarı civciv dönemine göre daha yüksek olabilir. Ancak yeşil 

yem veya vitamin düzeylerine çok dikkat edilmelidir.

Damızlığa ayrılacak hayvanların yağlandırılmaması için yemlerin kalori düzeyi titizlikle 

kontrol altında tutulmalıdır. Yedikleri yem miktarı günlük 1 kg’dan, giderek 3 kg’a kadar 

yükseltilir. Yemlerin yapısı pelet şeklinde olmalı ve imkanlar ölçüsünde yeşil yemlerle 

lezzetlendirmeye çalışılmalıdır.

6.3. Damızlıkların beslenmesi
 Dişiler 2 yaşında erkekler ise 2.5-3 yaşında damızlık olarak kullanılırlar. Dişiler 18-20 

aylıkken yumurtlamaya başlarlar ise de 2 yaşından önce çiftleştirmeye alınmamalıdır. Günlük 

yem tüketimleri 3.5 kg’ a kadar yükseltilebilir. Kaliteli kaba yemlerle takviye edilerek “Devekuşu 

Damızlık Yumurta Yemi”  verilmelidir. Bu yemler, minimum %15 protein, 2.350-2.400 Kcal/kg 

enerji, %3-4 oranında kalsiyum %0.35-0.40 fosfor ihtiva eden, bakteri ve küf yönünden temiz 

olmalıdır. Ergin hayvanlar günde 1-1.5 kg taş yutarlar bunu hazmı kolaylaştırmak için yaparlar. 

Çünkü yutulan bu taşlar tüm kanatlılarda olduğu gibi hem diş yerine öğütücü olarak hem de 

yumurta kabuğu oluşumunda kalsiyum kaynağı olarak “Tek tip yemle besleme 
yapılmamalıdır her hayvana mutlaka karma yem verilmelidir.”  kullanılmaktadır. Her yaş 

dönemi için hazırlanan yemlerde vitamin düzeyi çok iyi ayarlanmalıdır. Sağlıklı bir döl verimi 

için, bilhassa serbest otlama imkanı olmayan yetiştiricilikte bu çok önemlidir. Yemler, diğer 

dönemlerde olduğu gibi pelet şeklinde olmalı, içme suları ve su kaplarının temizliğine dikkat 

edilmelidir. Bütün yem çeşitlerinde önemli olan yemlerin ekonomik olmasıdır.

HAZIRLAYANLAR:
Aytekin KARAALİ - Ziraat Yüksek Mühendisi
Ramazan KOÇAK – Veteriner  Hekim
YARARLANILAN     KAYNAKLAR:  
DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ
ÇELİK S.,ÖZMELİOĞLU K.,KARAALİ A.,ÖZDEMIR V.,DAKMAN A.,GÜNAYDIN 
E.- Devekuşu Yetiştiriciliği ve Hastalıkları
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ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kasaplık  et  tavukçuluğunda  üretim süresinin  çok kısa  olması,  birim alanda  yoğun 

(entansif) üretim yapılabilmesi yemin ete dönüşme oranının yüksek olması, iş gücünün diğer 

tarımsal  işletmelere  nazaran  daha  düşük olması,  kırmızı  etle  kıyaslandığında  tavuk etinin 

ucuz, kolesterol ve yağ oranının düşük , sindirimi kolay, besin değeri açısından iyi bir protein 

kaynağı  olması  nedeniyle  etlik  piliç  eti  üretimi  hayvancılık  sektöründe  özel  bir  önem 

arzetmektedir.

Etlik piliç üretimi nasıl yapılır?

Etlik piliç üretimi yapmak isteyen üretici; ya kendisi bağımsız olarak veya piyasada 

çoğunlukla uygulanan çeşitli entegre firmalarla sözleşme imzalayarak üretime başlar. Kendi 

başına  üreticinin  üretime  başlaması  durumunda;  sağlık,  altlık,  civciv,  yem,  ilaç,  nakliye, 

kesimhane,  paketleme  ve  pazarlama  işlemleri  için  bizzat  kendisi  değişik  firmalarla  ilişki 

kurar.  Bu sistem zor ve zahmetli  bir  iştir.  Diğer yöntem olan entegre firmalarla  sözleşme 

imzalayarak üretime başlarsa; yukarıda sayılan tüm işlemleri entegre firma üstlenir. Üretici 

yalnızca civcivleri büyütüp kesimlik piliç oluncaya kadarki bakım ve idaresini yapar.

1



Bir üretici bu işe nasıl başlar?

Kümesi  olmalıdır.  Bu  kümes  kendisinin  veya  kiralık  olabilir.  Bu  kümes  ilk  önce 

basınçlı  suyla  güzelce  yıkanır.  Ardından  dezenfektanlı  su  ile  yıkanır.  Kümes  kurumaya 

bırakılır.  Civcivler  kümese  alınmadan  bir  hafta  önce  kümeslerin  hazırlanması,  bakım  ve 

temizliği  yapılıp,  kontrollerinin tamamlanmış  olması  gerekir.  Kuşların ve farelerin  kümese 

girmeleri önlenmelidir. Kümesler kapalı tutulmalıdır. Radyanların çalışıp çalışmadığı kontrol 

edilmelidir. Civcivler kümese gelmeden 24 saat önce kümes sıcaklığı ayarlanmalıdır. 

Kümesin  girişine;  toplam  civciv  adedini,  ölen  civciv  adedini,  yem  tüketimini, 

aşılamaları, kullanılan ilaçları yazmak için kümes kontrol kartı konmalıdır.

Kümes zeminine önceden toz kireç serpilir. Daha sonra kümese, altlık olarak 5-10 cm 

kalınlığında  talaş  veya  saman  serilir.  Altlığa  konulacak talaşın  iri  planya  talaşı  olması  ve 

reçinesiz olması istenir. Talaşın içinde yabancı maddeler (naylon kırpıntısı, tel parçası, taş vs.) 

olmamasına dikkat edilmelidir. Altlık hafif olmalı ve nem oranı % 20 civarında olmalıdır. 

Yemlik  ve  suluklar  temizlenir  ve  dezenfektanlı  su  ile  güzelce  yıkanır.  Civciv 

suluklarının akıtmazlık kontrolleri yapılır. Sulukların her biri sökülmeli, parçaları teker teker 

elden geçirilmeli, pas tutmuş metal parçalar gaz ile temizlenip hafifçe yağlanmalıdır. Bilhassa 

yağlar kontrol edilmelidir. Kümesin su deposu da temizlenmelidir.

Civcivlerin sıhhatli ve zayiatsız büyümeleri için onlara sıcaklık temin eden gereçlerin 

olması lazımdır. Bunlarda radyanlardır. Radyanlar yere çok yaklaştırılmamalıdır. Radyanların 

yerden yükseklikleri genelde bir insan boyunda olmalıdır. Radyan civarındaki ahşap kısımlar 

korunmalıdır.Altlık ve çevredeki eşyaların  ateş alıp yangın çıkarabileceği unutulmamalıdır. 

İlk 10-15 günlük civcivleri ısı merkezlerinde yemlik ve suluk civarında tutabilmek için 

her 600-800 civcive 3-3,5 m çapında ve 35-50 cm yüksekliğinde karton ve duralitten daireler 

hazırlanır. Daireler içine isabet eden alanlarda altlıkların üzerinin kağıtla kaplanması belirli 

bir süre için yararlıdır. Civciv büyütme daireleri 15 günden sonra kaldırılabilir.
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Isı civciv sırt seviyesinde 32-33 0C arasında olmalıdır. Isı her hafta 3 0C düşürülerek 

kesime yakın 18 – 20 0C’lik sıcaklığa getirilmelidir.

Civcivlerin ve yemin güvenilir kaynaklardan temin edilmesi önemlidir. 

Civciv

Civcivler  Tarım  Bakanlığı’nca  ruhsatlandırılmış  ve  sertifikalandırılmış  damızlık 

işletmelerinin kuluçkahanelerinden temin edilmelidir. 

Yem

Yem Tarım Bakanlığı’nca  ruhsatlandırılmış  yem  fabrikalarından  temin  edilmelidir. 

Ayrıca yemler et tavukçuluğu için gerekli protein ve enerjiyi ihtiva etmelidir. 

Civcivlerin ilk kabulü ve bakımı

Başarılı bir yetiştiricilik için civciv ve piliç döneminde bakım, besleme ve büyütme 

teknikleri önem taşır. Kuluçkadan yeni çıkan civcivler, çevre koşullarına oldukça duyarlıdır. 

Bu nedenle ve özellikle ilk haftalarda özel bakım isterler. 

Civcivleri getiren aracın çiftliğe girerken mutlaka dezenfekte edilmiş olması gerekir. 

Civcivlerin taşındığı kutular yıkanabilir maddelerden değilse derhal imha edilmeli, civcivler 

ısıtıcıların yanına yavaş yavaş bırakılmalıdır.

Etlik civciv ve piliç yetiştirilmesi için temiz ve uygun bir ortam gerekir. Bu ortam; 

sıcaklık, aydınlatma, havalandırma, rutubet, sıklık gibi faktörlerden oluşur.
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Etlik piliçlerin enerji ihtiyacı fazladır. Civciv kümese alınır alınmaz ilk 3 saatte % 8,5 

- 10’ luk şekerli su verilir. İçme sularına uygun vitaminler katılır.

Yer İhtiyacı

İyi  bir  yetiştirici,  kümesine  koyacağı  civcivlerin  sayısını,  vereceği  zayiatı  da 

düşünerek  yer  ihtiyacını  iyi  hesaplamak  zorundadır.  Pek  çok  yetiştirici  sıkışık  yetiştirme 

sonucunda bir örnek olmayan bir sürü elde etmektedir. 

Piliçler  sıkışık olarak bulundurulmamalıdır.  Kalabalık kümeslerde gelişme yavaşlar, 

ölümler artar. En uygunu kesim çağında m2’ye 14-18 adet piliç çıkışı olacak şekilde kapasite 

belirlenmesidir. Başlangıçta kümes ısıtmayı kolaylaştıracak şekilde perdelerle bölünmelidir.

Yem ve Su İhtiyacı

Civcivler  kuluçkadan çıktıktan en geç 24-48 saat sonra yem yemeye  ve su içmeye 

başlamış olmalıdır. Bu süre ne kadar kısa olursa civciv zaiyatı o kadar az olur. Civcivlere ilk 

günlerde el  sulukları  ile su, el  yemlikleri  ile yem verilir.  Suluklara günde iki  kez taze su 

konulur. Daha sonra günde bir defa yeterlidir. Civcivlerin ilk haftasında civciv başına 2 cm, 

15 günden sonra 2,5 cm suluk kenar uzunluğu hesap edilir.

Yedi günlüğe kadar her 20 civciv için bir civciv suluğuda bulundurulmalıdır. 

Su sıcaklığının 17-22 derece olması tavsiye edilir. Civciv yemlikleri plastik ise 50-60 

hayvana bir  yemlik yeterlidir.  Otomatik yemlikler ve uzun yemlikler kullanılıyorsa civciv 

başına 4 cm yemlik mesafesi ayarlanmalıdır. Sonra bu aralık 10 cm’ ye çıkarılmalıdır. Tüp 

yemliklerde bir yemlikten 25-30 piliç yem yiyebilir.
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Sıcaklık

Tavuklar  sabit  vücut  ısısına  sahip  hayvanlar  olup,  ter  bezleri  olmadığından  vücut 

ısılarını çevre ısısına uyduramazlar. Bunun için kümes ısısının fazla farklılık göstermemesi 

gerekir.  Kümesin  ısısı  perde  sistemi  ile  alan daraltılarak  soba veya  radyanlar  kullanılarak 

sağlanmalıdır.

Civciv koyacağımız  kümesin, kümes ve civciv seviye sıcaklıkları aşağıdaki gibi 

olmalıdır. (Tablo 1)

Yaş                  Oda Sıcaklığı           Civciv seviyesi

( hafta ) (oC)              (oC)

1                        24-27            33
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2  22-25 30

3     20-23 27

4  18-20 24

5                  18           21

6                  18           18

Kümes ısıına bağlı olarak civciv-piliçlerin davranışları şu şekildedir;

Isı çok düşük ise, civcivler ısıtıcının altında birbirlerine sokularak kümeler oluşturur, 

sıkışık bir durumda bulunurlar.

Isı çok yüksek ise, civcivler ısı kaynağından uzaklaşmış, ısıtıcıların altında geniş bir 

boşluk kalmıştır.
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Civcivler  kümesin  belirli  alanlarını  boş  bırakmış,  ısıtıcıların  bir  tarafında  sıkışıp 

kalmışsa hava ceryanı var demektir.

Civcivler tüm kümes alanına eşit olarak dağılmış iseler, bu durum uygun bir kümes 

ısısının göstergesidir.

Havalandırma İhtiyacı :

Tavukların ter bezi yoktur. Vücüttaki su; idrar ve solunum yoluyla atılır. Onun için 

kümesin  nemi  artar,  havası  bozulur.  Kümeste  amonyak  kokusu oluşur.  (Bu koku genizde 

yanma, gözlerde yaşarma yapar.)

Civcivlerin kümese geldiği ilk iki gün hava bacaları ve pencereler kapalı bulunmalıdır. 

3 günden sonra, koku hissedilince havalandırma yapılır.  Havalandırma,   kümes sıcaklığını 
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bozmayacak  şekilde  dikkatlice  yapılmalıdır.  Havalandırma  sırasında  civciv  ve  piliçler 

üzerinde hava ceryanı  olmamasına dikkat edilmelidir. 

Tamamen  kapalı  kümeslerde,  termostatlı  vantilatörler  havalandırmayı  sağlar.  Açık 

kümeslerde perde ve kepenkler günde birkaç kez açılıp kapatılır. Civcivler 2-3 haftalık olunca 

perdeler kaldırılır.

Kümese vantilatör konacaksa, 12 metreden dar kümeslerde sadece soğuk tarafa bakan 

duvara konur. Hava giriş delikleri öbür duvara açılır. 12 metreden geniş kümeslerde her iki 

duvarada vantilatör konur.

Rutubet

Kuru  havada  tozuşma  olur.  Kümesin  havası  tozlanır.  O  zaman  duvarlara  su 

püskürtülebilir. Böylece nem oranı artar. Kümeste rutubetin % 60 olması iyidir. Fazla nemli 

olması ise zararlıdır. Özellikle altlığın rutubeti çok önemlidir. Hayvanların altının ıslak olması 

tavsiye edilmez. Bir çok hastalık altlıkla bulaşır.

Aydınlatma

Etlik civciv ve piliçlerin daha kısa bir zaman içerisinde büyümelerini sağlamak için 

aydınlatma gereklidir. Işık şiddeti ilk 10 gün m2’ye 4-5 wat, daha sonra m2’ye 2-2,5 wattan 

fazla  olmamalı  ve  kümesin  her  yerinde  eşit  bir  aydınlatma  yapacak  kadar  olmalıdır. 

Ampullerin  yerden  yüksekliği  2  metre  civarında  olmalı  ve  düşük  watlı  çok  ampulle 

aydınlatma tercih edilmelidir.

Elektrik  kesilmelerinde  yığılmaların  önlenmesi  için  alıştırma  amacıyla;  geceleri  1 

saatlik karartma dışında tam aydınlatma uygulanmalıdır. Bu karartma esnasında gaz feneri ve 

gaz lambası veya düşük watlı mavi boyalı tek bir ampul yakılmalıdır.

Etlik Piliçlerin Beslenmesi
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Etlik piliçler çabuk ve fazla yem tüketirler. O yüzden çabucak da gelişirler. Hayvan 

büyüdükçe kazanacağı  canlı  ağırlığa  göre yem tüketimi  de artar.  En kısa sürede,  en hızlı 

büyümeyi sağlamak için serbest yemleme uygulanır. 

Neler verilmeli?

Her  dönemde  farklı  yem  yedirilir.  Yem  fabrikaları bu  yemleri  civciv  ve  piliç 

dönemlerine göre ihtiyaç duyulan protein ve enerji ihtiyaçları gözönüne alarak hazırlarlar. Her 

pilicin  yem  tüketimi  aynı  olmaz.  Pilicin  ırkına  göre,  hasta  olup-olmamasına  göre  ve 

cinsiyetine göre yem tüketimi farklı olur. Erkek piliçler daha çok yem tüketir ve daha hızlı  

gelişirler.

Suda, beslenmede önemli bir yer tutar. Su içilebilir kalitede olmalıdır. 

Çevrenin ısısı yem ve su tüketimini etkiler. Kümeste ısı düşerse, yem tüketimi artar, su 

tüketimi azalır. Isı artarsa yem tüketimi azalır, su tüketimi fazlalaşır.  En uygun kümes ısısı, 

yaşa göre Tablo 1’de verilmiştir.

Kesim

Üretim dönemi uzunluğu; kesim ağırlığına, pazar şartlarına, tüketicilerin karkas piliç 

ağırlığı  taleplerine,  yem fiyatlarına,  broiler  satış  fiyatına ve işletme şartlarına  bağlı  olarak 

değişebilmekte olup 5-7 hafta arasıdır.  
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-Bu  sürede  1,8-2,2  kg.  canlı  ağırlığa  ulaşan  piliçler,  1300-1600  gram temizlenmiş 

ağırlığa (karkas) ulaşırlar.

-Kesimden 8-12 saat öncesi yem verilmez. 2 saat önce de su verilmez. 

-Kesim için tavuklar toplanırken kümeste panik yaratılmamalıdır. Bunun için;

-Kümes ortamının ışığı azaltılarak hayvanların panik yapması  engellenmelidir.

-İşçiler  tecrübeli olmalı,

-Piliç grupları 150-200’ lük sürüler halinde paravanalarla çevrilmeli,

-Bir işçi 4-5 piliçten fazlasını taşımamalı,

-Yakalanan piliçler taşıma kafeslerine dikkatlice konmalı,

-Kafesten alırken de titiz ve dikkatli olmalıdır.

Kesim olgunluğuna gelenler kesime gönderilir.

Pazarlama

Etlik piliçler 5-6 haftalık olunca, kesimhanelerde kesilip, temizlenip, ambalajlanarak 

pazarlanırlar. 
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Kârını artırmak İçin üretici;  yem zayiatı  olmamalı,  ölüm oranı % 5’i geçmemeli, 

hayvanları zamanında pazarlayabilmeli ve etlik piliç fiyatlarını iyi takip etmelidir.

11



Yetiştiricilikte  sürekli  ilgi  esastır.  Etçi  civciv  ve  piliç  azman  döl  olması  nedeniyle 

çevre  şartlarına  karşı  aşırı  hassastırlar.  Bu  nedenle,  yetiştiriciliğin  tüm  evrelerinde  çok 

dikkatli, ilgili ve özenli olmak gerekir. Bunlar kârlılığın ana unsurlarıdır.

 Üretim dönemleri arası temizlikte aşağıdaki hususlara uyulmalıdır;

1- Bütün ekipmanlar toplanır, kümesten dışarı çıkarılır, ampüller sökülür.

2- Yataklık ve gübre karışımı kaldırılarak, kümesten uzak bir yere taşınır.

3- Pencere, duvar dipleri ve kapı eşiğindeki yataklık kalıntıları temizlenir, zemin, çatı 

ve duvarlardaki toz ve örümcek ağları süpülür.

4- Kümesin  tüm iç  yüzeyi  ve ekipmanları  basınçlı  suyla  yıkanır,  ardından yıkama 

suyuna dezenfektan madde katılarak pulvarizatör ile dezenfekte edilir.

5- Bu işlemlerden sonra havalandırma ve kuruması  için,  pencere ve havalandırma 

bacaları açık olarak en az bir hafta boş bırakılmalıdır. 

6- Kümes  zeminine  toz  kireç  serpilir,  altlık  olarak  talaş,  saman   vb.  malzeme 

serildikten  sonra  ekipmanlar  yerleştirilir.  Fumigasyon  (Dumanlama)  yapılarak 

kümes sonraki döneme hazırlanır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

1- Kümes Hayvancılığı- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi-Yayçep

2-  Etlik  Piliç  Yetiştirme  Klavuzu –  V.  Hayvancılık  Tavukçuluk  Alt  Projesi  Teknik 

Destekleme Hizm. Merkezi Eğitim Koordinatörlüğü

3- Kasaplık Piliç Yetiştiriciliği- T.C. Ziraat Bankası Proje Değerlendirme Müdürlüğü Yayın 

No:20

Hazırlayanlar:

Salih ÇELİK  - Şübe Müdürü – Veteriner Hekim 

Kadir ÖZMELİOĞLU – Ziraat Yüksek Mühendisi

Aytekin KARAALİ - Ziraat Yüksek Mühendisi

Vahap ÖZDEMİR – Veteriner Hekim
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YUMURTA TAVUKÇULUĞU

Günümüzde  tavukçuluk  önemli  bir  endüstri  sektörü  olmuş  ve  dev  adımlarla 

ilerlemektedir.  Yumurta  tavukçuluğu,  insan  beslenmesinde  mükemmel   bir  gıda  olan 

yumurtanın üretimi açısından çok önemli bir yetiştiricilik faaliyetidir. Çünkü yumurta, anne 

sütünden sonra insanın ihtiyacı  olan tüm besin eğelerini  bulunduran tek besin kaynağıdır. 

Yeni bir yaşamın özü olduğu düşünülecek olursa, besleyici değerinin yüksek olması hiç de 

şaşırtıcı  değildir.Yumurta  tüm  besinler  içerisinde  en  değerli  proteini  içermektedir. 

Sindirilebilirliği  yüksektir,  tamamına  yakını  vücut  tarafından  kullanılmakta  ve  vücut 

proteinlerine dönüşebilmektedir. Yumurta başlıca, A, D, E ve B grubu vitaminler olmak üzere 

diğer vitaminleri de önemli oranda içermektedir.

Yumurta tavukçuluğuna başlamak

 

Başarılı  yumurta  tavukçuluğu  öncelikle  sağlıklı  civciv  temini  ile  başlar.  Civcivler; 

güvenilir,  Tarım  Bakanlığı’nca  ruhsatlandırılmış  ve  sertifikalandırılmış  damızlık 

işletmelerinin kuluçkahanelerinden temin edilmelidir. 



Kümes çevresi ve kümes içi önce temizlenmeli ve atıklar mümkün olduğu kadar uzağa 

götürülmelidir.  Kümes zemini basınçlı su ile yıkanmalı,  yoğun dezenfektanlarla dezenfekte 

edilmeli  ve  kurutulmalıdır.  Yine  kümes  ekipmanları,  (yemlik,  suluk  ,  vb  gibi)  yıkanıp 

dezenfekte edilmelidir.  Kümes zeminine talaş, saman gibi temiz ve kuru altlık serilmelidir. 

Kümesin tamamı kapatılarak fumigasyon (tütsüleme) yapılmalıdır. Mümkünse her parti civciv 

gelmeden  önce  bütün  duvarlar  kireçle  badana  edilmelidir.  Kümesler  en  az  1-2  hafta  boş 

bırakılmalıdır. Bununla dezenfeksiyon ve tütsüleme ile ölmeyen mikroorganizmaların hayat 

devrelerini parçalayarak ölmeleri sağlanır. Kümes içerisindeki tüm ekipmanlar, radyan, soba, 

duy  ve  ampuller,  perde,  kablo,  havalandırma  sistemi  gözden  geçirilerek  onarılmalıdır. 

Kümeslere işi olmayan hiç kimse sokulmamalıdır.  Civcivler gelmeden 24 saat önce kümes 

sıcaklığı ayarlanmalı, civciv seviyesinde 32-35  0C derece, kümes sıcaklığı 26-27  0C derece 

olmalıdır.

Civciv döneminde gerekli sıcaklık dereceleri aşağıdaki Tablo 1- de verilmiştir. 

Yaş 

(Hafta)

Civciv seviyesinde sıcaklık (  0C 

)

Kümes Sıcaklığı  0C

(Yerden 1 metre yükseklikte)
1 32-35 27
2 32 24
3 30 22
4 27 20
5 25 20
6 23 18
Tablo 1- Cicciv Döneminde Gerekli Sıcaklık Dereceleri

Civcivlerin  geldiği  araç  dezenfekte  edilmiş  olmalı.  Taşıma  yapan  personel  temiz 

giyinmiş olmalıdır. Civciv taşıma kutuları işlem bittiğinde hemen imha edilmelidir.  Yem de 

Tarım Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış yem fabrikalarından temin edilmelidir. 

İlk 10-15 günlük civcivleri ısı merkezlerinde yemlik ve suluk civarında tutabilmek için 

her 600-800 civcive 3-3,5 m çapında ve 35-50 cm yüksekliğinde karton ve duralitten daireler 

hazırlanır. Daireler içine isabet eden alanlarda altlıkların üzerinin kağıtla kaplanması belirli 

bir süre için yararlıdır. Civciv büyütme daireleri 15 günden sonra kaldırılabilir.

Kümesin  girişine;  toplam  civciv  adedini,  ölen  civciv  adedini,  yem  tüketimini, 

aşılamaları, kullanılan ilaçları yazmak için kümes kontrol kartı konmalıdır.



Kümeslere gereğinden fazla civciv konulmamalıdır. Buna ilişkin rakamlar Tablo 2- de 

aşağıda verilmiştir.

YAŞ (Hafta) YERDE KAFESTE
0-2 40 75
2-4 30 60
4-7 20 -
TABLO 2- Yumurta Tavukçuluğunda Metrekareye Konacak Civciv Sayısı

Civcivler kümese konulduktan sonra, kümes ısısına ve nemine dikkat etmeli,  civciv 

yığılmaları  engellenmelidir.  Altlık  kuru  olmalıdır.  Kümeste  hava  ceryanı  engellenmelidir. 

Aydınlatma  yeterli  olmalıdır.  Yemlik,  suluk   miktarları  hayvan  sayısına  göre  iyi 

ayarlanmalıdır. 

Bölge şartları ve hastalıklar göz önüne alınarak iyi bir aşı programı yapılmalıdır.

Civciv kümese alınır  alınmaz ilk 3  saatte % 5’ lik şekerli  su verilir.  İçme sularına 

uygun  vitaminler  katılır.  Civcivlerin  ilk  haftasında,  civciv  başına  2  cm  suluk  kenarı 

hesaplanır. 15 günden sonra normal askılı sulukların yükseklikleri ayarlanarak, civciv başına 

2,5 cm suluk kenarı hesaplanmalıdır. Suluklar her hafta fırçalanarak temizlenmelidir.  

İlk  hafta  yemlik  olarak  plastik,  mukavva  veya  yumurta  viyollerini  kullanabiliriz. 

Üçüncü haftadan itibaren yuvarlak yarı  otomatik askılı  yemlikler  veya  otomatik yemlikler 

yükeklikleri ayarlanarak kullanılır. Plastik yemliklerde yemlik başına  50-60 civciv, uzun ve 

zincirli otomatik yemlik kullanılıyorsa, civciv başına 4 cm yemlik uzunluğu hesaplanmalıdır. 

Normal yetiştirme programında gaga kesimi 6. - 9. günlerde yapılmalı, 10-14 haftalarda hatalı 

olanlar düzeltilmelidir. 



Büyütme  döneminin  3.  haftasından  itibaren  kümeslerin  çok  iyi  havalandırılması 

gerekmektedir. 

Yumurtacı civcivlerin kümes aydınlatılmasında, ilk iki gün tam gün aydınlatma , daha 

sonra bölgenin enlem durumu, güneş doğuş ve batışı ile mevsimsel olarak gün uzunluğu göz 

önüne alınarak aydınlatma programı yapılır ve uygulanır. Aydınlatmada kullanılan ampuller 

yerden 2 metre yükseklikte ve her 15 metrekarelik alana 60 wattlık bir ampul hesaplanmalıdır. 

1 metrekarelik alana ışık şiddeti 1 watt’ın altına düşürülmemelidir.



Piliçler 16-18 haftalar arasında büyütme kümesinden yumurtlama kümeslerine veya 

kafeslerine aktarılmalıdır. Taşıma, karanlık bir ortamda, serin bir zamanda, hayvanlarda stres 

oluşturmadan, özenle yapılmalıdır. 

İlk haftadan itibaren başlanarak, yumurta dönemi sonuna kadar mutlaka uygun ebat ve 

miktarlarda  yeme  katılrak  grit  (mozaik  taşı)  verilmelidir. Grit  verilmesi  yumurtlama 

döneminde yem tüketimini %10-15 azaltır. 

Yumurta  verimine  etki  eden  faktörler;  uygun  çevre  (ısı,  nem,  havalandırma), 

ekipmanlar (yemlik ve suluklar), aydınlatma gibi faktörlerdir. 

Büyütme ve Gelişme Dönemi Alan İhtiyaçları aşağıdaki Tablo 3- te verilmiştir. 

6-18 Hafta 18. Hafta Sonrası
Kafeste Yet. Yerde Yet. Kafeste Yet. Yerde Yet.

Alan Mesafesi 280 cm2 10 Piliç/m2 400 cm2 6 Tavuk/m2
Yemlik Mesafesi 5 cm 5 cm 10 cm 7,5 cm
Suluk Mesafesi 2,5 cm 2,5 cm 10 cm 4-5 cm
Tablo 3 - Büyütme ve Gelişme Dönemi Alan İhtiyaçları



Yemlik ve suluk ihtiyaçları aşağıdaki Tablo 4-te verilmiştir.

6-18 Hafta 18. Hafta Sonrası
Nippel Suluk 1 Nippel / 6-8 Piliç 1 Nippel / 4-6 Piliç
Yuvarlak suluk 1 Suluk / 75-80 Piliç 1 Suluk / 75-80 Piliç
Uzun Yemlik 5 cm / Piliç 7,5-8 cm / Piliç
Yuvarlrk Yemlik 1 Yemlik / 40 Piliç 1 Yemlik / 25-30 Tavuk
Tablo 4- Yemlik Ve Suluk Ihtiyaçları

Aydınlatma  süresi  ve  yoğunluğunun;  tavuklarda  yumurta  verimi,  yumurta  ağırlığı, 

cinsi olgunluk yaşı, canlı ağırlık artışı, embriyo gelişimi, erkeklerde döllenme gücü ve sperma 

kalitesi üzerine önemli etkileri vardır.

Aydınlatma  süresinin  uzaması,  erken  cinsi  olgunluğa  sebep  olur.  Bu  yüzden  kış 

çıkışlarında  gittikçe  azalan  bir  aydınlatma  programı  uygulanmalıdır.  ilkbahar  çıkışlarında 

kısıtlamaya gerek yoktur. 



 



Örnek bir Aydınlatma Programı  aşağıda Tablo 5- te verilmiştir.

YAŞ Günlük Işık Saati Yoğunluk

WATT / m2

Yoğunluk

Lux
1-2 Gün 20-23 3-4 20-40
3-4 Gün 20 3 20-30
5-6 Gün 19 3 20-30
7-14 Gün 16-17 2 10-20
15-21 Gün 14-15 2 10-20
22-28 Gün 13 2 10-20
29-35 Gün 12 1 5-10
36-42 Gün 11 1 5-10
43-49 Gün 10 1 5-10
50-98 Gün 9 1 5-10
99-105 Gün 9 3 20-30
106-112 Gün 10 3 20-30
113-119 Gün 11 3 20-30
120-126 Gün 12 3 20-30
127-133 Gün 12,30 3 20-30
134-168 Gün ½ Haftalık Artırım 3 20-30
169 dan sonrası 15-16 saat 3 20-30
 Tablo 5- Örnek bir Aydınlatma Programı  

Yumurta tavukçuluğunda kümes sistemleri genellikle 3 çeşittir.

1-Kalın Altlık Sistemi (Yer Tavukçuluğu),

2- Izgara Sistemi,

3-Kafes Sistemi.



 

Bu  gün  Ülkemizde  yetiştirilen  tüm  ticari  yumurta  sürülerinin  %90’ı  kafeslerde 

yetiştirilmektedir.  Kafes sistemleri  diğer sistemlere  göre çok avantajlıdır.  İster  yerde,  ister 

kafeste büyütülmüş olsunlar, piliçler yumurta kafeslerine 16-18. haftalarda nakledilir.

Kafes  tavukçuluğunda  hayvan  başına  ayrılması  gereken  alan  aşağıda  Tablo  6’da 

verilmiştir. 

14.  Haftaya  Kadar 

(cm2)

18.  Haftaya  Kadar 

(cm2)

18.  Haftadan  sonra 

(cm2)
Beyaz  Yumurtacı 

Irklar

232 290 387

Kahverengi Yumurtacı 

Irklar

277 355 484

Tablo 6- Kafes tavukçuluğunda hayvan başına ayrılması gereken alan



 

Yapılan çalışmalarda, 1 kg. canlı ağırlık için harcanan yem 1.8 kg.’ı, 1 kg. yumurta 

için harcanan yem miktarıda 2.1-2.2 kg.’ı pek geçmemektedir.

Civcivler  ilk  6  hafta  enerji  ve  protein  değeri  yüksek  civciv  yemi  ile  beslenir.  6. 

Haftanın sonundan 14. haftaya kadar piliç büyütme yemi ile beslenir. 14-18. Haftalar piliç 

geliştirme yemi  ile beslenir. 18. Haftadan 42. haftaya kadar 1. Dönem yumurta tavuk yemi ile 

beslenir. Daha sonraki dönemde ise 2. Dönem yumurta tavuk yemi verilir. Yem alırken, en 

fazla 5 günde tüketilebilecek kadar yem alınmalıdır. Fazla yem alınmamalı, depolanmasına ve 

istiflenmesine azami gayret gösterilmelidir.

Yumurta  tavukçuluğunda  başarılı  sayılmak  için  aşağıdaki  kıstaslar  önem 

arzetmektedir.

-Tavuk başına yıllık yumurta verimi en az 280 olmalıdır.

-1 Kg. yumurta için yedirilen yem miktarı 2.0-2.2 Kg. olmalıdır.

-Yumurtlama döneminde aylık ölüm oranı en çok %1 olmalıdır.

- Çok küçük ve satışa uygun olmayan yumurta oranı en fazla %5 olmalıdır.

-Kırık yumurtaların oranı %2’yi geçmemelidir.



Bu hedeflere ulaşabilmek için için;

-Sürü büyüklüğü ne kadar artarsa kazançda o kadar artar.

-Yüksek verimli ırklar seçilmelidir.

-Besin maddelerince iyi dengelenmiş karma yemler kullanılmalıdır.

-Kaliteli yumurtalar üretilmelidir.

-Pazar şartları iyi takip edilmelidir.

 -Tavuklar 19 aylık olduktan sonra verim dışı bırakılmalıdır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

1- Kümes Hayvancılığı- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi-Yayçep

2-  Yumurta  Tavukçuluğu  -  Temel  Bilgiler–  Tarım  ve  Köyişleri  Bakanlığı  Tavukçuluk 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Hazırlayanlar:

Salih ÇELİK  - Şübe Müdürü – Veteriner Hekim 

Kadir ÖZMELİOĞLU – Ziraat Yüksek Mühendisi

Aytekin KARAALİ - Ziraat Yüksek Mühendisi

Vahap ÖZDEMİR – Veteriner Hekim



HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Resim 1: Yetişkin hindi

1.Giriş
Dünya nüfusundaki hızlı artış, beslenme sorununun önemini ortaya koymaktadır. Bu durum 

yeni kaynaklar aramaya ve alternatif besin maddelerine yönelik araştırma yapmaya ihtiyaç duyulur 

hale getirmektedir. Ülkemizde hayvansal protein kaynaklarımıza alternatif olabilecek ve endüstri 

haline gelmiş olan kanatlı yetiştiriciliği içinde tavuk ve özellikle hindi yetiştiriciliği protein açığımızın 

kapatılmasında önem kazanmıştır. Günümüzde insanların hayvansal kaynaklı gıdalarla 

beslenmesinde, kolesterolün damar tıkanıklıklarına ve çeşitli dolaşım bozukluklarına neden olması 

bakımından kırmızı et yerine beyaz et tercih edilir duruma gelmiştir. Hindilerin tavuklara göre daha 

dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşı tüketimi, 

etinin sucuk ve salam gibi ürünlerde dana etine karıştırılarak kullanımı hindi yetiştiriciliğini daha 

cazip hale getirmektedir.

Ülkemizde son yıllarda, mera yönlü gezginci ırk olan Bronz veya siyah hindi üretiminden, 

broiler tipi kapalı alanda büyütülen, beyaz Kaliforniya ırkı hindi eti üretimine geçiş başlamıştır. Hindi 

yetiştiriciliği özel sektörün ilgisini çekmiş ve entansif şartlarda üretimler sürdürülmektedir.

Ülkemizde 2009 yılı itibarıyla, 1.293.315 tona ulaşan tavuk eti üretimimize karşılık hindi eti 

üretimimiz ancak 30.242 ton civarındadır. Üretim miktarının düşük olmasının en önemli nedeni 
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hindi eti tüketiminin az olmasıdır. Ayrıca tavuk etine göre biraz daha pahalı olması, iri olması 

nedeniyle bütün olarak alınamaması gibi nedenler sayılabilir.

Gelişmiş ülkelerde kişi başına hindi eti tüketimi 8-10 kg’larda seyrederken, ülkemizde ancak 

0.4-0.6 kg seviyesindedir. Değerli bir besin kaynağı olan hindi eti üretiminin, dolayısı ile tüketiminin 

arttırılması Bakanlığımızın hedefleri arasındadır.

Ülkemizde kişi başına tüketilen hindi eti miktarları yıllara göre aşağıda verilmiştir. 
Tablo 1- Ülkemizde kişi başına tüketilen hindi eti miktarları(Kg.)

Yıllar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kişi Başına 

Tüketim 

(Kg/Yıl)

0.343 0.470 0.625 0.712 0.619 0.470 0.496 0.417

Hindi eti, piliç eti ve kırmızı etin 100 gr. mı için tespit edilen besin değerleri aşağıda verilmiştir. 
Tablo 2- Hindi eti, piliç eti ve kırmızı etin besin değerleri (100 gr.)

Etin Cinsi Kalori (Cal) Protein(gr.) Yağ (gr.) Kolesterol(Mgr.) Kalsiyum (Mgr.)

Hindi Eti 158.8 29.4 3.52 69.41 18.82

Piliç Eti 164.7 31.7 3.52 85.88 15.29

Kırmızı Et 282.3 24.7 17.64 90.58 10.58

Hindi karkasının parçalanmasından sonra elde edilen bölümlerinin oranları aşağıda verilmiştir. 
Tablo 3- Hindi karkasının bölümlerinin oranları (%)

But Göğüs Kanat Boyun Sırt Toplam
30 45 11 4 10 100

2.Hindi ırkları 
1-Bronz 

2-Siyah 

3-Beyaz 

4-Sarı 

5-Hibrit Irkları

2.1. Bronz ırk 

Orijini A.B.D. olup dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilmektedir. Bu ırkın en büyük özelliği 

geniş göğüslü olmasıdır. Altı ayın sonunda erkekler 11-12 kg. canlı ağırlığa, dişilerse 8-9 kg. canlı 
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ağırlığa ulaşır. Genellikle 28 haftada cinsi olgunluğa ulaşır. Yumurta rengi beyaz olup kahverengi 

beneklidir. Yumurta verimi 40-70 arasındadır. Ortalama yumurta ağırlığı 85 gr' dır. Uçma tüyleri 

beyaz çizgili siyah, kuyruk tüyleri beyaz kenarlı siyahtır. 

2.2. Siyah ırk
Anavatanı İngiltere'dir. Orta büyüklükte olup, et kalitesi iyidir ve göğüs eti boldur. Tüyleri 

yeşil cilalı siyahtır. Yumurta verimi yıllık 60-70 adet olup, ortalama 75 gr'dır. 

2.3. Beyaz ırk
Bu ırkın orijininin bronz ırkı olduğu söylenir. Tüyü beyaz, bacak ve parmakları solgun 

pembe, sakalı siyah renktedir. Kesilip temizlendikten sonra üzerinde küçük hav tüyleri pek 

görünmez. Yumurta verimi bronz hindi kadardır. Yumurtaları beyaz, üzeri kahverengi beneklidir. 26 

haftada cinsi olgunluğa erişir. Meşhur beyaz hindi ırkları Avusturya, Hollanda ve İngiliz beyazlarıdır. 

2.4. Sarı ırk
2.4.1. Bourbon kırmızısı

Orta ağırlıktadır. Yalnızca Amerika'da yetiştirilmektedir. 24-28 haftalıkken cinsi olgunluğa 

erişir. Rengi kırmızımtırak kahve olup, kanat kuyruk tüyleri beyaz, tunç ve kırmızı karışığıdır. 

Bacakları pembemsi kırmızıdır. 

2.4.2. Jersey buff
Küçük tip hindilerdir. 26 haftalıkken cinsi olgunluğa erişir. Rengi göğüs hariç sarımsı, kırmızı, 

göğüs tüyleri erkekte siyah uçlu, dişide beyaz uçludur. 

2.5. Hibrit ırk : 

Hindi yetiştiriciliği ileri olan ülkelerde beyaz hindi ırklarının birbirleriyle melezleme yapılması 

neticesinde elde edilmişlerdir. Bu ırkların saf ana ve baba hatlarından suni tohumlama yoluyla 

yumurta alınmakta olup, bu yumurtalardan hindi palazı elde edilmektedir. Bu hibrit hindi ırkları 

genelde ağır hindi ırkları olup, kümes şartlarında beslenmesi zorunludur. Meraya çıkamazlar 26 

haftalık besleme sonunda kesildiğinde erkekler 19-20 kg. dişileri 10-11 kg et verebilir. Cinsi 

olgunluğa 30 haftada ulaşır. Yıllık 40-70 adet yumurta verir. Dünyada A.B.D. Kanada, İngiltere, 

İtalya, Fransa ve İsrail kendi hibrit hindi ırklarını üretmiş ve alıcı ülkelere yumurta, palaz satışı 

yapmaktadırlar.

3.Kuluçka
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Resim 2: Hindi civcivleri.

Hindi civcivleri tabi kuluçka veya kuluçka makineleri ile çıkarılır. Hindilerde kuluçka süresi 28 

gündür. Bir hindi 18 yumurta ile kuluçkaya yatabilir. Çiftleştirmelerde 10 dişi için 1 erkek uygundur.

Kuluçkalık yumurtalar folluklardan günde dört defa toplandıktan sonra uygun şartlarda bir hafta 

bekletilip kuluçkaya konabilir. Sivri, yuvarlak, pürtüklü ve kirli yumurtalar kuluçkada kullanılmaz. 

Kuluçka yeri temiz ve parazitlere karşı korunmuş olmalıdır.

Kuluçka makinelerinde olgunlaşma ve çıkış bölümleri mevcuttur. Olgunlaşma bölümünde 

yumurtalar 24 gün tutulur. Çıkış bölümünde ise 4 gün kalırlar. Kuluçka makinasında yumurtaların 

çevrilmesi, havalandırma, ısı, ışık ve nem ayarlarına dikkat etmek gerekir.

Başarılı broiler hindi yetiştiriciliği öncelikle sağlıklı hindi civcivi temini ile başlar. Üretime yönelik 

büyük çapta yapılacak broiler hindi yetiştiriciliğinde civcivler; güvenilir, Tarım Bakanlığı’nca 

ruhsatlandırılmış ve sertifikalandırılmış kuluçkahanelerden temin edilmelidir.

4. Büyütme sistemleri 
4.1.  Büyütme sistemi 1
4.1.1. Birinci periyod 

Resim 3: Hindi kümesi
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0-6 haftalık dönemi kapsar (Büyütme Dönemi). Civcivler topluca büyütme kümesinde, 

semirtme kümesleri için hazırlanırlar. Bu periyot içinde kuluçkada veya kümeste 6.-8. günlerde 

gagaları kesilip bir çok aşıları da yapılmış olur.

4.1.2. İkinci periyod 

Resim 4: Yetişmekte olan hindiler.

7. Haftadan kesime kadar olan dönemdir (Semirtme Dönemi). Palazlar büyütme kümesinden 

Semirtme kümesine nakledilirler. Nakil sırasında kafeslere uygun sayıda palaz konularak 

olabilecek zayiatlar önlenmelidir. Nakil esnasında bir stres oluşacağından semirtme kümesleri her 

bakımdan hazır olmalı ve stres faktörleri en aza indirgenmelidir. Stres faktörlerini en aza 

indirebilmek için, palazlar semirtme kümesine geldiklerinde içme sularında C vitamini 

kullanılmalıdır. Nakilden 5 saat önceden yem, 2 saat önceden de su kesilmelidir. Erkekler ve dişiler 

karışık olarak semirtilir. Dişiler 16-18. haftalar, erkekler 22-24. haftalar arasında kesilerek tüketime 

sunulur.

4.2. Büyütme sistemi 2
Hepsi içeri - Hepsi dışarı sistemidir. Kuluçkadan çıkan civcivlerin seks ayrımı yapıldıktan 

sonra dişiler ve erkekler kümesin büyüklüğüne göre farklı veya aynı kümeslere koyularak kesime 

kadar bu kümeslerde bakım ve beslemesi yapılır.

5. Kümes Hazırlığı ve Üretimde Dikkat Edilecek Hususlar
5.1.Dezenfeksiyon 

“Hastalıklardan korunmanın en önemli basamağı iyi bir dezenfeksiyondur.”
Palazlar kümesten boşaltıldıktan sonra kümes içindeki bütün ekipman dışarı çıkartılarak 

kümes yüksek basınçlı su ile yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Zararlı patojenlerin kümes 

içerisinde oluşan yarık ve çatlaklara yerleşmesini önlemek için bu tip yerler sıva ile kapatılmalıdır.
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Kümesten alınan altlıklar belirli bir alanda biriktirilerek fermente olmaları sağlanmalı ve 

çevredeki tarla ve bahçelere dağıtılıp bulaşmanın önüne geçilmelidir.

Kümes temizliği yapıldıktan sonra, kümes serilen yeni altlıkla beraber dezenfekte edilerek 

oluşabilecek çevresel bulaşma en aza indirgenmelidir.

Kümes içerisine konulacak her türlü ekipman mutlaka dezenfekte edilmelidir.

Resim 5: Kümeste temizlik ve dezenfeksiyon.

Suluk hattı ilk önce basınçlı su ile temizlenmeli, daha sonra hat içinde oluşabilecek bakteri 

ve mantarları yok etmek için dezenfekte edilmelidir.

Bütün ekipmanlar yerleştirilip altlık serildikten sonra kümes formaldehit ile fümügasyon 

yapılmalıdır. Fümügasyonun amacına ulaşabilmesi için kümes içi ısısının 24 oC olması 

sağlanmalıdır.

Bütün bu işlemler civciv gelmeden en az 5 gün önceden bitirilerek kümes dinlendirilmeye 

bırakılmalıdır.

Bulaşmayı önlemek için, pencerelerde sineklerin ve kuşların girmesini engelleyen tel 

kafesler bulunmalıdır.

Dezenfektanlar kesinlikle tariflerine göre kullanılmalıdırlar.

Kümeslerin kapısında dezenfektanlı paspas veya su kabı bulundurulmalıdır.

5.2. Altlık 
“Altlık daima kuru tutulmalıdır.”

Kümes zeminine önceden toz kireç serpilir. Daha sonra kümese altlık serilir. Altlık olarak 

serilen talaşın kalınlığı yazın en az 6-8 cm., kışın ise 10-12 cm. olmalıdır.

İşlenmemiş ve kaliteli bir ağaç talaşının temiz ve kuru olanı kullanılmalıdır. Çünkü işleme 

tabi tutulan ağaçlardaki bazı kimyasal maddeler civcivlerde zehirlenmelere sebep olabilir.
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Altlık yüzeyi düzgün bir şekilde bastırılıp sıkıştırıldıktan sonra ekipman yerleştirilmesi 

yapılmalıdır.

Altlık materyalinin tozsuz olması gerekmektedir. Aksi takdirde toza karşı çok hassas olan 

civcivlerde solunum yolu enfeksiyonlarına sebebiyet verilmiş olur.

Altlık hafif olmalı ve nem oranı % 20 civarında olmalıdır.

Islak ve kekleşmiş altlık günlük olarak değiştirilmelidir.

Kafeslere uygun sayıda palaz konularak olabilecek zayiatlar önlenmelidir.

Gerektiğinde yeni altlık ilave edilmelidir.

Kümes içindeki havada amonyak gazı miktarı 5 ppm veya daha az olmalıdır.

Özellikle kış aylarında yeterli havalandırma yapılmadığından altlık kondisyonu kötüye doğru 

gitmektedir. Bu durumlarda kümeste ısıtıcı ve havalandırma sistemlerinden yararlanılarak altlık 

kondisyonunun iyi duruma getirilmesi yoluna gidilmelidir.

5.3. Ringler 

Resim 6: Hindi kümesinde ringler.

“Ringler hindi civcivlerinin bakımında kolaylık sağlar.”
Ring materyali, civcivlerin seviyesindeki hava sirkülasyonunun oluşabilmesi için sağlam ve 

örgülü telden olması gerekir.

Ring çapının en az 3 metre olması gerekmektedir.

Ringler tam bir daire şeklinde olmalı, köşeler bulunmamalıdır.

Her bir ring içine 240 - 320 adet civciv konulmalıdır.

Her ring için bir ısıtıcı temin edilmeli, ısıtıcı ringin merkezinde bulunmalı, altlık homojen bir 

şekilde serilmeli ve ring içinde homojen sıcak bir alan oluşturulmalıdır.
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Kuluçkahanede işlemleri bitmiş olan civcivlerin büyütme kümesine nakli uygun bir civciv 

nakil kamyonuyla yapılmalıdır. Nakil esnasında ısı 21-24 oC olmalı ve mutlaka havalandırma 

sistemi bulunmalıdır.

Büyütme kümesine yerleştirme esnasında sırasıyla ısı, su ve yem hazır olmalıdır.

Yerleştirme esnasında civcivlere nazik davranılmalıdır.

               
Resim 7: Hindi civcivlerinin nakli ve kümese kabulü.

Her 5.000 adet civciv için ekstra bir revir ringi oluşturmalı. Güçsüz ve zayıf civcivler bu ringe 

konulmalıdır. Ayrıca bu civcivler için iki misli yemlik ve suluk konulmalı, daha iyi ısıtılarak onlar için 

özel bir ortam oluşturulmalıdır.

5.4. Su

Resim 8: Sulama sistemi.

“Temiz su, hijyen ve beslenme açısından çok önemlidir.”
Her 100 adet civciv için bir adet suluk kullanılmalıdır.

Su hattı dezenfekte edilmiş olmalıdır.

İlk 3 gün boyunca civcivler fazla hassas olduğundan içme suyu ile ilave olarak vitamin ve 

mineral verilebilir.
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Civcivler ilk geldiğinde % 2-5 oranında şekerli su verilerek oluşan enerji kaybının önlenmesi 

yoluna gidilmelidir.

Depodan itibaren bütün hatta her zaman taze su bulundurmalıdır.

Hindilerde büyütme döneminde her bir palaz için en az 3-4 cm, besi döneminde ise 2-3 cm 

suluk uzunluğu sağlanmalıdır.

Suluklar, ısıtıcıdan en az 30 cm. uzaklıkta olmalıdır.

Civcivlerin suluk içine düşüp boğulmalarını önlemek için suluklardaki su yüksekliğinin iyi 

ayarlanması gerekmektedir.

Suyun dökülerek altlığın ıslanmasına engel olunmalı, bunun için suluk kenar yüksekliği 

hindilerin sırt seviyelerinde olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Suluklar günlük olarak boşaltılıp temizlenmeli ve belli bir miktar hareket ettirilerek yeri 

değiştirilmelidir.

Belli aralıklarla sulardan numune alınarak özellikle bakteri, nitrat, nitrit ve diğer patojenler 

bakımından laboratuar kontrolleri yapılmalıdır.

5.5. Yem
“Yem, yaşa uygun rasyondan oluşmalı ve taze olarak verilmelidir.” 

Her 100 adet civciv için bir adet yemlik sağlanmalıdır.

Hindilerde büyütme döneminde her bir palaz için en az 4 cm, besi döneminde ise 3-4 cm 

yemlik uzunluğu sağlanmalıdır.

Yemlikler ısıtıcıdan en az 30 cm. uzaklıkta olmalıdır.

Taze yem temin etmek amacıyla yemliklerin hemen doldurulması önemlidir.

Yemlik içine karışan talaş ve gübreler sürekli temizlenmelidir.

Civciv yemliklerinin yeri sürekli değiştirilerek altlıktaki bozulma önlenmelidir.

Yemlik kenar yüksekliğinin palazların kursak hizasında olması sağlanmalıdır.

İlk 4 hafta kırma pelet yem verilmeli, 5.haftadan itibaren pelet yeme geçilmelidir.

15.günden sonra yem içine palaz başına 0,5 gr. grit katılarak yemden yararlanma 

arttırılmalıdır.

Hem rasyonun içeriği hem de bakteriyel bulaşmalara karşı belirli aralıklarla yemlerden 

numune alınarak gerekli laboratuar kontrolleri yaptırılmalıdır.

5.6. Isıtma
“Kümes içi sıcaklığı sürekli kontrol edilmelidir.”

Her bir ring için bir adet ısıtıcı kullanılmalı ve her ısıtıcının doğru çalıştığından emin 

olunmalıdır.
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Isıtıcılar mevsime göre kümes zemininden 45-90 cm yüksekliğe konulmalı  hindi civcivi 

seviyesindeki  sıcaklık 30-32 oC’den başlayarak her hafta 2-3oC azaltılarak 18-20 oC seviyesine 

getirilmelidir.

Isıtıcılardan gaz kaçağı olmadığından emin olunmalıdır.

5.7. Havalandırma, Nem ve Sıcaklık Kontrolü 
“Hayvanların ısıtıcı etrafındaki pozisyonları kümes 
içi şartları hakkında bilgi verir.”
A- Sıcaklık çok yüksekse

B-Sıcaklık çok düşükse

C-Hava cereyanı varsa

D-Sıcaklık iyi ise

Şekil 1: Kümes içi ısıya göre hindi civcivlerinin pozisyonları

5.7.1. Sıcaklık
Hindi besiciliği yaparken, kümeste yeterli bir havalandırma sağlanmalıdır. Temiz havalı bir 

ortamda, vücudun gelişmesi ve yemden yararlanma artar. Aynı zamanda kümesteki nemde kontrol 

edilerek yataklık daha iyi korunur. Havlandırma yetersiz olursa amonyak gazı çoğalır, hayvanlarda 

solunum yolu hastalıklarına karşı duyarlılık artar. Palazlarda göz tahrişi nedeniyle kısmi körlükler 

ortaya çıkabilir.

Palazların kümes içindeki dağılımları ve çıkardıkları sesler, sıcaklık ayarı hakkında belirteç 

olarak kullanılabilir. Palazlar rahatsız oldukları sıcaklık derecelerinde (çok sıcak veya soğuk) 

seslerini yükseltirler ve belli yerlerde toplanma, soluk alıp vermede güçlükler gösterirler. Düşük 

sıcaklıklarda palazlar sıkıntılı bir ses çıkarır ve ısı kaynağının etrafına birikirler, bazen de köşelerde 

birikerek üst üste yığılma eğilimi gösterirler. Sıcaklık yükselince civcivler güçlükle solurlar, kanatları 

düşer ve ısı kaynağından kaçarlar. Hava cereyanı olunca da, civcivler belli bir yere toplanırlar. 

Isının normal olduğu durumda ise civcivlerin kümes içindeki dağılımları normal, rahat ve serbest 

dağılım içindedirler.

5.7.2. Nem
Bütün havalandırma ekipmanları kullanıma hazır olmalıdır. Kümeste nem oranı % 65-70 

olmalıdır.
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5.7.3. Havalandırma
Fan grubunun termostat ayarları istenilen sıcaklık dereceleri ile uyuşmalıdır. Fanların 

yavaştan hızlıya doğru çalışması, kümes içindeki sıcaklığın ani olarak azalmasını önleyecek ve 

ısıtma sisteminin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

5.8. Aydınlatma

Resim 9: Kümes aydınlatması.

“Aydınlatma kümesin her yerinde eşit olacak şekilde yapılmalıdır.”
Büyütme çemberi başına bir adet 100 Watt gücünde bir ampul yeterli gelmektedir.

Besiye alınan hindi kümeslerinde aydınlatma süresine ilk gün 23 saatle başlanır ve her gün 

birer saat indirilerek 7. günde 16 saat aydınlatma süresi uygulamasına geçilir.

Aşırı aydınlatma yapılır ise kanibalizm, yetersiz aydınlatma yapılır ise yığılma sonucu toplu 

ölümler ortaya çıkabilir.

Kanibalizm’in ortaya çıkma nedenleri arasında; yemin protein ve esansiyel aminoasitler 

bakımından tamamen noksan veya yetersiz olması, birim alana normalden fazla hayvan 

konulması, sinirlilik ve aşırı heyecan, aşırı sıcaklık, aşırı aydınlatma, yaralı ve sakat hayvanların 

sürüden ayrılmaması,  her türlü stres durumu, hayvanların aç veya susuz bırakılması sayılabilir. 

Kanibalizm bu faktörlerden bir veya bir kaçının etkisi ile ortaya çıkabilir. En iyisi bu problemlerin 

ortadan kaldırılarak Kanibalizm’in ortaya çıkışının önlenmesidir.

6. Beslenme ve Bakım
 “Yem hindi yetiştiriciliğinde en önemli giderdir.” 

Tavuk ve diğer kanatlılarda olduğu gibi yem gideri hindilerde de genel giderlerin önemli bir 

kısmını oluşturmaktadır(Yaklaşık % 70). Yemden yararlanmayı arttırmak için yem içine her bir hindi 

için 0.5 gr. grit katılmalıdır. Besiye alınan hindilere yumurtadan çıkıştan kesilme yaşlarına göre (16-
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18 haftalık yaşta kesimlerde) 5 ya da (24 haftalık yaşta kesimlerde) 6 farklı yem verilmektedir. Yaş 

ilerledikçe hindi palazlarının protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarında bir azalma varken enerji 

ihtiyaçları yükselmektedir. Bazen her 4 haftada bir rasyon değişikliğinin zorlukları göz önünde 

bulundurulduğunda 3 ve 4 farklı rasyon kullanılabilmektedir. Hayvan materyali ne olursa olsun, ilk 4 

hafta içinde % 28 ham protein içeren başlangıç büyütme rasyonları kullanılmalı, sonraki 4 haftalık 

dönemde % 26 ham protein içeren büyütme rasyonu kullanılmalıdır. Daha sonraki gelişme 

döneminde 4’er haftalık dönemlerde sırasıyla; 22, 19, 16.5 ve 14 ham protein içeren rasyonlarla 

yemlenmelidir.

Entansif hindi yetiştiriciliğinde özel yapılmış hindi sanayi yemi kullanılmalıdır. Yem pelet 

formunda, kalitesi iyi, kolay yutulacak formda olmalıdır. Yemler ve yemleme sistemlerinin tümü küf 

olmaması bakımından kontrol edilmelidir. Hem rasyonun içeriği hem de bakterilere karşı, 

yemlerden belirli aralıklarla numune alınarak gerekli laboratuar kontrolleri yapılmalıdır.

Hindilerde Büyütme ve Semirtme dönemleri mevcuttur. Büyütme 0-6. hafta arasındadır. Semirtme 

dönemi ise 7. hafta ile kesim arasındaki dönemdir. Hindilerde kesim yaşı (16-24 hafta), tavuk etlik 

piliçlerine (5-6 hafta) oranla uzun olduğundan yem tüketimleri oldukça fazladır. Bu gün yetiştirilen 

kültür ırkı hindiler, iri ve küçük boy olmak üzere iki grupta değerlendirilebilir. Her iki tip için ideal 

kesim yaşı erkeklerde 23-24. hafta, dişilerde ise 16-17. haftalardır. Bu sürede, entansif şartlarda iri 

boy erkek hindiler 20-22 kg, dişi hindiler 9-10 kg canlı ağırlığa ulaşmaktadır. Ağır ırk hindilerin 

erkekleri 22 haftada 53.5 kg, dişileri ise 16. haftada 24 kg yem tüketmektedirler. Küçük boy 

hindilerde aynı dönemlerde erkekler 6-7 kg, dişiler ise 3-4 kg canlı ağırlığa ulaşmaktadırlar.

Kültür ırkı broiler hindilerde 2.4-2.6 kg lık yem tüketimi ile 1 kg canlı ağırlık artışı 

sağlanabilmektedir.

Hindilerin besin maddeleri gereksinimleri; yaş, canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, çevre sıcaklığı 

ve hayvanların aktivitelerine bağlı olarak değişmektedir. Hindi palazlarının genç yaştaki enerji 

gereksinimleri, broiler piliçler kadar yüksek değildir. Ancak broiler piliçlere göre protein 

gereksinimleri yüksektir. Hindilerde yaş ilerledikçe protein ihtiyaçları azalır bunun yerine enerji 

ihtiyacı artar, kesim dönemine yaklaştıkça yemdeki protein seviyesi 20 haftadan sonra % 14’e 

kadar düşürülürken enerji seviyesi aynı dönemde 3.300 kcal/kg ME değerine kadar yükselir. Canlı 

ağırlık artışı erkek palazlarda 24., dişi palazlarda 16. haftada en yüksek düzeyine ulaşmakta, daha 

sonraki dönemlerde ise yavaş yavaş azalmaktadır.

Hindilerde normal besleme programı önerilmekle birlikte, geciktirilmiş gelişme ya da telafi 

büyümesi de yapılabilmektedir. Büyüme döneminde belli bir süre yetersiz beslenmeyi takiben, 

dengeli rasyonlarla yeterli besleme uygulanan hayvanlarda görülen bir olaydır. Bu uygulamada 
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büyüme bilerek genetik potansiyelin altında tutulmakta ve hayvanlar serbest bir şekilde yemlemeye 

tabi tutulduklarında büyüme nispeti ve yemden yararlanmada hızlı bir artış olmaktadır. Geciktirilmiş 

gelişmede birinci aşamada, yemin besin madde içeriği veya yem miktarı sınırlandırılarak gelişme 

yavaşlatılır. İkinci aşamada ise geciktirilen gelişme telafi edilerek hayvanlar pazarlama yaşına 

kadar hedef kesim ağırlığına ulaştırılır.  Böylece yemden tasarruf edilerek yemden yararlanma 

iyileştirilmiş olur. Başlangıçtaki çalışmalarda yüksek proteinli başlama yeminden tasarruf etme 

amacı ön planda iken daha sonra hızlı gelişmenin getirdiği ayak-bacak kusurları, göğüs ödemi ve 

yüksek ölüm oranı gibi sorunların azaltılması da hedeflenmektedir. Hindilerde değişik yem miktarı 

veya protein sınırlamasının yapıldığı çalışmaların karşılaştırıldığı bir araştırmada, sınırlı yemleme 

ile erken yaşlarda gelişmenin geciktirilmesinin pazarlama yaşındaki yemden yaralanma oranını 

kontrol grubuna göre % 3-10 arasında iyileştirdiği bildirilmiş olmasına rağmen bazı çalışmalarda 

beklenen sonuç alınamamıştır.

7. Kesim
“Kesim ve yolma uygun şekilde yapılmalıdır.”

Kesimden 7-8 saat önceden yem ve 3 saat önceden su kesilmelidir. Kesim aşamaları; 

şoklama, kesim,  ıslatma (haşlama) ve yolmadır. Şoklama yapılarak kesimin daha insani bir 

görünüm kazanması ve kanın daha fazla akması sağlanarak etin sertleşmesi azaltılır.  Kesim 

işleminde kafasının hemen altında boğaz kesiminde 45 derecelik bir açı yapacak şekilde kesilir. 

Hemen ve bol miktarda kan akması kesimin doğru yapıldığını gösterir. Kesimden sonra 1.5 –  2 

dakika kanın akmasına izin verilir. Sonra hindiler 52-54 oC sıcaklıktaki suda 50-60 saniye tutulur ve 

yolma işlemine geçilir. Kesim işlemi uygun şekilde yapılmadığı takdirde et ve deri görünüşünde 

bozulmaya neden olarak pazar değerini yitirir.

8. Hastalıklara Karşı Tedbirler
“Yetiştiricilikte esas kaide hayvanları daima sıhhatli ve canlı tutmaktır.”

Yetiştiricilikte önemli olan hastalık gelmeden gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Söz konusu 

tedbirlerle ilgili olarak; anaç ve palazlar ayrı kümeslerde beslenmelidir. Hindi yetiştirilecek bölgede 

başka hiç bir kanatlı hayvan olmamalıdır. Damızlık yumurta ve palazlar mutlaka hastalıksız 

sürülerden alınmalıdır.

Kümesler boşaltıldığında sodalı su ile yıkanmalı, badana ve dezenfekte edilmelidir. Temiz 

yem kullanılmalı, küflü ve bayat yem kullanılmamalıdır. Kümeslere kapasitelerinin üzerinde hayvan 

konulmamalıdır.

Koruyucu aşılar zamanında yapılmalıdır. Hastalıktan ölen hayvanlar ya yakılmalı veya 

üzerlerine kireç serpilerek toprağa gömülmelidir. Kümes girişlerinde toz kireç ve dezenfektanlı su 
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bulundurulmalı, kümes bakıcıları dışında yabancı kişilerin kümeslere girişleri engellenmelidir. Her 

kümesin ayrı bakıcısı olması hijyen açısından gereklidir. Zaman zaman sularına koruyucu olarak 

vitamin veya antibiyotik türü ilaçlar konulmalıdır.

8.1. Hastalıklardan korunma ve aşılama programı 
Aşılanmadan önce sürü kontrolünde;

-Yem ve su tüketimindeki değişimler

-Sürünün kümeste yayılım durumu(özellikle yığılmaları)

-Altlıkta kanlı lekeler görülmesi

-Farklı renk ve yapıda dışkı

-Tüylerde kabarma

-Boynun geriye dönüklüğü

-Gagalama

-Hırıltılı soluma

-Hayvanın altlık yemesi gibi konularda gözlem yapılıp aşılamaya ona göre karar verilmelidir.

8.1.1. Aşılamalarda dikkat edilecek hususlar
Aşının sadece sağlıklı hayvanlara uygulanacağı unutulmamalıdır

Aşı uygulanmadan suluk ekipmanlarının temizliği ve litreye 2 gr hesabı ile süttozu uygulaması 

yapılmalıdır

Aşının güneş doğmadan ve aşılı suyu kısa sürede tüketmesini sağlamak amacı ile 1-2 saat susuz 

bırakılıp daha sonra içirilmesi önemlidir.

8.2. Aşılama Programı

Resim 10: Aşılama
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1.Gün T.R.T Aktif Burun/Göz, damlası, sprey, içme suyu

7.Gün ND Aktif Burun/Göz, damlası, sprey, içme suyu

21-24.Gün ND Aktif Burun/Göz, damlası, sprey, içme suyu

34-36.Gün T.R.T. Aktif Burun/Göz, damlası, sprey, içme suyu

50-60.Gün ND Aktif Burun/Göz, damlası, sprey, içme suyu

60.Gün POXINE Aktif Kanata iğne batırma

Not: Aşılama programları bölgesel hastalık risklerine göre ayarlanmalıdır.

Kümes Yoğunluğu
Erkek - Dişi 0-6. Hafta 9-10 Adet/ m ²

Dişi 7-18. Hafta 4.8 Adet/ m ²

Erkek 7-24. Hafta 2.8 Adet/ m ²

Karışık 0-6. Hafta 9-10 Adet/ m ²

Karışık 7-24. Hafta 4.4 Adet/ m ²

HAZIRLAYANLAR:
Aytekin KARAALİ - Ziraat Yüksek Mühendisi
Ramazan KOÇAK – Veteriner  Hekim

YARARLANILAN     KAYNAKLAR:  
BÖLÜM 1-HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Kadıoğlu B.,Karaali A.,Eser Ü. Hindi Yetiştiriciliği
Kümes Hayvancılığı - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları

KONCA Y.- Hindi Besiciliği 
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 KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

  
Resim1: Kaz sürüsü.

1. Giriş
Hayvansal kaynaklı protein tüketiminin arttırılması ucuz üretim ile mümkündür. Kanatlı 

etleri ise bu bakımdan ucuza mal edilebilen hayvansal bir protein kaynağıdır. Su kaynakları 

bakımından kendine yeterli olan ülkemiz, kaz yetiştiriciliğine son derece elverişlidir. Ülkemizde 

yapılan kaz yetiştiriciliği de en çok Kars, Erzurum, Ağrı ve Van illerinde yani Doğu Anadolu 

bölgesinde yapılmaktadır. Yapılan kaz yetiştiriciliği tamamen köy koşullarında olup sadece 

ailenin kendi et ihtiyacının bir kısmını karşılamaya yönelik olmaktadır. Bu yüzden kaz eti satarak 

bundan para kazanan üreticiye rastlamak pek mümkün değildir. Farklı bir yetiştiricilik kolu olarak 

kaz yetiştiriciliği ülkemizde çok fazla bilinmemekle birlikte Dünya da pek çok ülkede önemli bir 

yer tutmaktadır. 

Kazcılık dünyada ve ülkemizde kanatlı hayvan yetiştiriciliği içerisinde son sıralarda yer 

almaktadır. Bunun başlıca nedeni, kazların üreme yeteneklerinin diğer kanatlılara göre geri 

olmasıdır. Ülkemizde 2009 TUİK verilerine göre kaz varlığımız yaklaşık olarak 945.000 adettir. 

Kaz eti yüksek besleyici değeri yanında düşük yağ ve kolesterol içeriği bakımından sağlıklı bir et 

türü olup, çeşitli yemekleri yapılabilmektedir. Kaz ciğeri ülkemiz için henüz önemli olmasa da 

dünyada sevilerek tüketilen ve lüks lokantalarda kıymetli bir yemek olarak yerini almaktadır. 

Örneğin Avrupa ülkelerinden Fransa'da kaz ciğerinin önemi büyük olup, Polonya, Macaristan, 

İsrail ve Rusya gibi ülkelerden kaz ciğeri ithal etmektedir. Bunun dışında kaz yağı özellikle Kars 

ve çevresinde köy halkının kışlık yemeklik yağ ihtiyacını karşılamaktadır. 

Dünyada bugün başlıca kaz yetiştiriciliği yapılan ülkeler; İngiltere, Kanada, ABD, Çin, 

Polonya, Çekoslovakya, Fransa, Bulgaristan ve Rusya’dır. Bu ülkelerin çoğunda kazlar, 

karaciğeri ve tüyleri için üretilmektedir.
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2. Kaz ırkları
2.1. Toulouse

Resim 2: Toulouse kazı

Toulouse kaz ırkı Fransa’dan orijin alan ağır cüsseli kaz ırklarından biridir. Toulouse kaz 

ırkının yumurta verimi orta düzeydedir. Bir yumurtlama sezonunda yaklaşık 35-50 yumurta 

verirler. Yumurta veriminin yanı sıra güzelliği ve eti için yetiştirilen bir ırktır.

2.2. Emden (Embden)

Resim 3:Emden kazı

Orijinini Almanya’nın Hannover şehrinden alan ağır cüsseli bir kaz ırkıdır. Yumurta verimi 

iyi olan bir ırktır. Her kaz bir yumurta sezonunda 30-40 yumurta verir. Emden birinci sınıf 

yemeklik kazdır. Emden kaz ırkının beyaz olan tüyleri diğer kazların tüylerinden daha değerlidir. 

2



2.3. Çin

Resim 4: Çin kazı

En küçük ve en çekici ırklardan biridir. Çin’den orijin alan bu kaz ırkının kahverengi veya 

gri ve beyaz olan varyeteleri vardır. Irklar arasında en yüksek yumurta üretimine sahiptir ve bir 

yumurta sezonunda 60’dan daha fazla yumurta verir. Vahşi kaza benzetildiğinden dolayı eti bazı 

insanlar tarafından tercih edilmektedir. 

2.4. Roman (Germen)

Resim 5: Roman (Germen) kaz ırkı

Roman kaz ırkı tanımlanamayan orta boylu ve beyaz tüyleri olan bir ırktır. Emden ve 

Toulouse’dan Avrupa’dan orijin alır ve Emdene benzer. Bilinen tüm Avrupa ırklarının en 

eskisidir.

2.5. Afrika

Resim 6: Afrika kaz ırkı

Afrika kaz ırkı Çin kaz ırkının bir varyetesidir. Afrika kaz ırkı, genç kazların haricinde 

hemen hemen Emdenlerle aynı büyüklüktedir. Bu kaz ırkı, Çin kazı kadar yumurta üretemez. Bir 

yumurta sezonunda 30-40 yumurta verirler. En büyük kaz ırklarından birisidir. Afrika kazı 
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hızlı büyür ve çabuk erginleşir, fakat ticari yetiştiriciler arasında renkli tüyleri yüzünden tercih 

edilmez. Ancak beyaz tüylüleri iyi bir pazar değerine sahiptir 

2.6. Sebastopol
 

Resim 7: Sebastopol kazı. 

Sebastopol, aslında bir süs kazıdır. Günümüzde çok az bulunan bu kaz saf beyaz bir tüy 

yapısına sahip olmakla beraber arka kısmında, vücudunda ve kanatlarında kıvrımlı ipeksi 

tüylerle karakterize bir yapıya sahiptir. 

2.7. Buff
Buff kaz ırkı Amerika da geliştirilmiş kaz ırklarından birisidir. Bu kaz ırkı bir yumurta 

sezonu boyunca 20-40 yumurta verir. Renkleri açık kahverengidir. 

2.8. Kanada
Kanada kazı Kuzey Amerikanın yaygın vahşi kaz ırkıdır. Kanada kazı başta Kanada olmak 

üzere Meksika, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve İngiltere’de yetiştirilmektedir. 

2.9. Pilgrim

Resim 8: Pilgrim kazı.

Pilgrim de Amerikan kaz ırklarından biridir. Dişilerin yıllık yumurta verimi 35-45 adettir. 

Pilgrim kaz ırkının en önemli özelliklerinden birisi cinsiyetinin, yumuşak yada kaba tüylerinin 

renklerine bakılarak tayin edilebilmesidir. 

2.10. Mısır
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Uzun boylu ve uzun bacaklı ama küçük bir ırktır. Yumurta verimler 6-8 adettir. Mısır ırkları şov 

ve süs amaçlı olarak yetiştirilirler. Renkleri gri ve siyah gölgeli olarak değişiklik gösterir. 

Vücutlarında kırmızı, kahve ve beyaz noktalar vardır.

3.Özellikleri
“Kazlar iyi otlatılabilen hayvanlardır.”

 Bu sayede yem giderlerinden %30 tasarruf sağlanabilmektedir. Diğer taraftan kazlar 

çimleri en kısa kesen hayvanlardır ve hemen hemen tüm hayatlarını çayırlar üzerinde 

geçirebilirler. Su kanatlıları sınıfına girseler de, su olmayan yerlerde de yaşamlarını 

sürdürebilmektedirler. Kazlar, birinci haftadan itibaren çayırlarda otlayabilirler. Ancak kuru 

otların olduğu alanları sevmezler. Çayırların kalitesine ve kazların büyüklüklerine bağlı olarak, 

bir dönüm çayır 20-40 kaz için yeterli gelmektedir.

 “Kazlar yabancı ot mücadelesinde kullanılabilmektedir.”
Kazların belki de diğer hayvanlardan en ayırt edici ve ilgi çekici yanı bitki tarımında 

yabancı otla mücadelede kullanılabilmeleridir. Kazlar, genç yabani otları tanıyarak, esas 

bitkilere zarar vermeden yerler. Böylece kazlar tarımsal ilaç kullanmadan endüstriyel bitkilerin 

yabancı ot mücadelesinde tarlalarda kullanılabilirler. Bu arada toprağa biraz dane yem 

serpilmesi hayvanların performansını artırır. 

“Kazlar hastalıklara ve çevre şartlarına, tavuk ve hindilerden daha dayanıklıdırlar.” 

Kazlar uygun bir şekilde barındırıldıklarında nadiren hastalanırlar. Tavuk ve hindilerde 

sorun olan birçok hastalık kazlarda görülmez. Tavuklarda %5-10 arası ölümler normal 

karşılanırken, kazların ölüm oranları %1-7 arasında olduğu bildirilmektedir. Görülüyor ki kazlar 

çok dayanıklı hayvanlardır. Kazlarda yapılan ıslah çalışmaları henüz tavukçulukta ıslahın 

sınırlarını zorlayacak kadar olmadığından birçok hastalığa dayanıklı olmaları doğaldır. Burada 

önemli bir husus şudur; kazlarda ıslah çalışması yapılırken hastalıklara dayanıklılık özelliklerini 

kaybetmemelerine özen gösterilmelidir.

“Kazlar üretim giderleri yönünden diğer kanatlılara göre daha ekonomiktirler.” 

Yetiştirilmeleri ve bakımları diğer kanatlılara göre kolay ve masrafsızdır. Çok basit 

barınaklarda hatta zorunlu hallerde diğer hayvanların barınaklarının bir köşesinde kolaylıkla 

barınabilmektedirler. Hastalıklara dayanıklı oluşları sayesinde ilaç masrafları ve ölüm oranın 

düşüktür. Civciv dönemlerinde biraz titizlik gösterildikten sonra bakımları kolay olup, hayatlarını 

sorunsuz olarak devam ettirebilmektedirler. Kazların bakım ve yönetimleri ise diğer kanatlı 

hayvanlardan daha zor değildir.

4. Barınaklar
“Kazlar genelde açık alanda yetiştirilirler.”
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Aşırı derecede soğuk ve fırtınalı havaların dışında yetişkin (6-8 haftalık) kazlar barınağa 

pek girmezler. Soğuk bölgelerde tavuk kümesleri, açık sundurmalar veya ambarlar, kazlar için 

barınak olarak kullanılabilir. Kaz kümeslerinin tabanına altlık olarak; saman, talaş, yonga veya 

kuru ot serilebilir. Bu altlık sık sık karıştırılır ve ıslak ve aşırı kirli olan kısımları atılır. Altlığın 

küflenmemesine dikkat edilir. Ayrıca kazların barındıkları yerler kedi, köpek ve farelerden 

korunmuş olmalıdır. Kazlar, kafes veya kutulara, avluda fıçılara yuva yaparlar. Bir yuvada 3 dişi 

barınabilir. Dişilerin kendi yuvalarını seçmelerine izin verilmelidir. Kazlar genellikle 6-8 hafta 

olduktan sonra kümeslere ihtiyaç duymazlarsa da şiddetli soğuklarda ıslak kalırlarsa zarar 

görebilirler.

4.1. Isı
Kapalı barınakların ısıtılması için gaz, mazot veya elektrikle çalışan ısıtıcılar kullanılabilir. 

Kaz civcivleri tavuk civcivlerine nazaran daha uzun ve iridirler. 250 watt gücündeki bir ampul 

küçük bir sürünün ısıtılmasında diğer tip ısıtıcılara göre daha ekonomik, güvenli ve pratik 

olmaktadır.

4.2. Altlık
Barınakların tabanı 7.5-10 cm kalınlığında bir altlıkla kaplanmalıdır. Altlık tabanı sıcak 

tutar ve nemi absorbe eder. Altlık materyali olarak talaş, ağaç kıymıkları, kağıt kırpıntıları, ince 

kıyılmış saman ve benzeri maddeler kullanılabilir

4.3.Folluk
Yumurtlayan kazlar özel bir yer ihtiyacı duymamalarına rağmen, yapılacak folluklarla 

yumurtalarını folluklara bırakmaları teşvik edilebilir. Kaz barınaklarında inşa edilecek follukların 

alanı 60X60 cm ya da 50X50 cm ve yüksekliği 45 cm ebatlarında hazırlanmalıdır. 

4.4. Yemlik, suluk 
Yemlikler yem dökülmesini önleyecek, suluklar da kazların içine giremeyecekleri ve suyu 

dökemeyecekleri şekilde tasarlanırlar. Bir otomatik suluğa başlangıçta 100-200, bir yemliğe de 

125 adet palaz hesaplanır. Bu rakam çevre sıcaklığına ve hayvanların büyüklüklerine bağlı 

olarak değişir . Palazların büyümesiyle birlikte sulukların sayısı artırılır. 

5. Kaz yumurtalarının kuluçkası
Kuluçka makinelerinde üretim yaygın değildir. Tavuk yumurtalarına göre kaz 

yumurtalarının daha uzun bir kuluçka süresine ihtiyaçları vardır. Kuluçka süresi ortalama 30 

gündür. Düzgün, temiz, biçimli yumurtalar kuluçka makinesine yerleştirilmeden önce fumige 

edilir ve kuluçka makinesine yerleştirilir. Doğal kuluçka ile üretimde dişi kazlar kuluçkaya 

yatırılarak yapılır. Her anaç 10-12 yumurtaya yatırılır. 

6. Kaz civcivlerinin ve palazlarının bakımı
6.1. Civcivler
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Resim 9: Kaz civcivleri.

Civcivler temiz bir kümeste, iyi havalandırılmış ve rutubetsiz bir ortamda tutulmalıdır. Kaz 

civcivlerine başlangıçta gerekli olan ısı tavuk civcivlerinden daha azdır ve daha erken yaşlarda 

ısı uygulamasından vazgeçilebilir. İki haftalık yaştaki kaz civcivleri ılık havalarda açık havaya 

çıkarılabilirler. Bu arada hayvanlara yağmur yağdığı zaman saklanabilmeleri ya da kümese 

dönmeleri öğretilene kadar dikkat etmek gereklidir. Kazların üşümelerini önlemek için barınaklar 

kuru tutulmalıdır. Üşümeleri halinde hayvanlarda kümeleşme görülür ve bu durum boğulmalara 

neden olabilir. Ayrıca civcivler kısmen tüyleninceye kadar ıslak şartlara adapte olamadıkları için 

2 haftalık yaşa kadar yüzmelerine fırsat verilmemelidir. Üç günlük yaştan sonra civcivler 

otlamaya alıştırılmalıdır. Kazlarda yer ihtiyacı Tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1. Çeşitli yaştaki kazlara düşen yer alanı

 Yaş m2 ye düşen kaz sayısı
1-2 haftalık 10.0
3-4 haftalık 5.0
5-6 haftalık 2.5

Yetişkin 1.0
6.2. Palazlar

Resim 10: Merada kaz palazları. 

Kaz palazları için barınakların temiz olması çok önemlidir. Barınak olarak kullanılacak 

yerin tavanı, duvarları ve tabanı iyice yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Kaz palazlarının 

büyümesi dikkate alınarak barınak içerisinde onlara yeterli alan sağlanmalıdır. İyi havalarda, 

uygun merada varsa palazlar 4-6 haftalık olduklarında meraya çıkabilirler. Palazlar yağmurdan 
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ve ıslanmaktan korunmalıdır. Kümeste altlıklar daima kuru olmalıdır. Palazlar 1 aylık oluncaya 

kadar 40-50 adedi bir arada, bölmelere konur. Yemler lapa halinde veya pelet olarak verilirse, 

yem zayiatı önlenir.

6.3. Genç kazlar
“Genç besi kazı”, terimiyle hayatını kapalı bir yerde geçiren ve burada yüklü bir protein ve 

enerji rasyonu ile beslenen genç kazlar ifade edilmektedir. Bu besi süresi çok kısa olmakla 

birlikte yaklaşık olarak 14 hafta kadar sürmektedir. Ticari işletmeler tarafından bu şekilde 

büyütülen kaz palazları 14 hafta içerisinde 6 kg ağırlığa ulaşabilirler ve genç besi kazları 

merada büyüyenlere göre daha şişman görünürler. Ancak kısa bir sürede sağlanan bu yüksek 

ağırlık kazancı her bir kaz palazının 25 kg konsantre yem yemesi ile sağlanmaktadır. On 

haftalık yaşa kadar haftalık ağırlık kazancı yaklaşık olarak 450 gramdır. Bu hızlı büyüme daha 

sonraki haftalarda önemli ölçüde azalır. Tablo 2’de 16 haftalık yaşa kadar serbest beslenen 

kazların hedeflenen canlı ağırlıkları verilmiştir  
Tablo 2. Kazlarda yaşa göre beklenen canlı ağırlıklar

Yaş (hafta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Canlı ağ. 

kg)
0.3 0.7 0.9 1.6 1.9 2.6 3.2 3.7 4.1 4.5 4.7 5.2 5.4 5.8 5.9 6.3

7. Damızlık kazların bakımı ve beslenmesi
Kazların yumurta verimi Ocak-Şubat ayında başlar ve Haziran-Temmuz aylarına kadar 

sürer. Bu periyot ırklara göre değişmekle birlikte yaklaşık 130 gün sürer. Daha erken yumurta 

üretimini uyarmak için, yumurta sezonundan önce kazların barındıkları yerde her gün 14 ile 16 

saat aydınlatma yapılabilir. 

Zannedildiğinin aksine damızlık kazların çiftleşmesinin sağlanması ve döllü yumurta elde 

edilebilmesi için bir havuz veya su birikintisine ihtiyaç yoktur. Kazlar kuru zeminde de çok iyi 

çiftleşmektedirler. Bununla birlikte havuzda çiftleşen bazı ağır kaz ırklarının yumurtalarından 

çıkış oranı daha iyidir. Damızlık sürüde 1 erkek kaza 3-5 dişi kaz hesaplanmalıdır. Dişi kazlar 

10, erkek kazlar ise 5 yıldan biraz fazla damızlıkta kullanılabilirler.

 Erkek kazların bazıları tek eşli olmaya meylederler ve bu durum döllü yumurta sayısını düşürür. 

Zaten az sayıda elde edilen kaz yumurtalarının döllülük oranının mümkün olduğunca yüksek 

olması arzulanır. Bu açıdan kazcılıkta suni tohumlama çok önemlidir. Erkeklerden masaj ve suni 

vajen ile alınan tohumlarla 9 ila 12 dişi tohumlanabilir. Tohum, erkeklerden 2-3 günde bir alınır 

ve dişiler her beş günde bir tohumlanır. Seyreltici olarak, 100 ml damıtık suda 1.65 g sodyum 

glutamat, 0.57 g sodyum sitrat ve 0.31 g glukoz ile hazırlanan çözelti kullanılırsa dölleme oranı 

% 85-96'ya ulaşabilmektedir. 
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Kazlar kışa girene kadar merada tutulabilir. Yumurta üretimi başlayınca uygun bir 

besleme programı takip edilmelidir. Bu periyot esnasında iyi kalitede bir kaba yem 

kombinasyonu ile ticari kaz geliştirme yemi verilir. 

Verimin hangi döneminde olursa olsun damızlık kazlara vitamin ve mineral takviyesi 

yapmakla kuluçka randımanı artırılabilir.

8. Kesim
Kazlar mümkün olduğu kadar çabuk ve uygun şekilde kesilmelidir. Kesime 8-10 saat kala 

yem, 3 saat kala su kesilmelidir. Kesim aşamaları; şoklama, kesim,  ıslatma (haşlama), yolma 

ve iç çıkartmadır. Şoklama yapılarak kesimin daha insani bir görünüm kazanması sağlanabilir. 

Böylece kanın daha fazla akması sağlanarak etin sertleşmesi azaltılır ve daha kaliteli karkas 

elde edilir. Yolma kuru ve ıslak yolma şeklinde yapılabilir. Kuru yolma ile daha kaliteli karkas ve 

tüy alınabilmesine rağmen, yavaş ve zahmetli olması nedeniyle daha az tercih edilir. Islak yolma 

metodunda ise; sıcak suya daldırma yöntemi ile daha çabuk, daha ucuz yolma işlemi 

gerçekleştirilir. Karkas randımanı % 70-74 arasındadır.

9. Kazlardan elde edilen ürünler
9.1. Kaz Tüyü:

“Kaz tüyü hijyenik, yıkanabilir ve terletmeyen bir dolgu maddesidir.”
Kazlardan elde edilen en önemli ürünlerden birisi tüydür. Kazlar kesilip yolunduktan 

sonra özellikle göğüs tüyleri özel şampuanlarla yıkandıktan sonra kurutulup temizlenirler ve 

kullanıma hazır hale getirilirler. Kaz tüyleri yastık ve yorgan yapımında, koltuk üretiminde, 

okçulukta, boya sanayinde ve olta iğnesi yapımında kullanılabilir. Yün, elyaf ve pamuğa göre 

daha pahalı olmasına rağmen kullanım ömrü daha uzun olması nedeniyle daha ekonomiktir. 

Bazı kaz ırkları yumuşak tüy elde etmek için yetiştirilmektedir. Emden kaz ırkında bulunan 

beyaz tüyler diğer kaz ırklarına göre daha değerlidir. Yaşlı kazlardaki yumuşak tüy verimi daha 

fazladır. Kazların tüy verimi yaklaşık 200-250 gr/yıldır.

9.2.  Kaz Karaciğeri:
“Karaciğer kaz yetiştiriciliğinin en önemli ürünlerindendir.”

Karaciğeri için kaz üretimi, başta Fransa olmak üzere dünyada birçok ülkede yaygın 

olarak yapılmaktadır. Avrupa ülkelerinin birçoğunda içki sofralarının vazgeçilmez mezesi olan 

kaz karaciğeri lezzetlidir ve oldukça yüksek fiyatlardan pazarlanmaktadır. Normalde 100-150 g 

ağırlığında olan karaciğeri özel zorlamalı besleme yöntemleriyle 500-900 grama kadar 

çıkarılabilmektedir. Kaz karaciğeri besisi, klasik olarak zorlamalı besi ile yapılmaktadır. Bunun 

yanında alternatif karaciğer büyütme programları da uygulanmaktadır. Kazların beyin kabuğuna 

ve hipotalamusa çok düşük voltajda elektrik uyarıları vererek karaciğer büyütmesi sağlanmış, 

ancak sonuçlar zorlamalı beside olduğu kadar tatminkar olmamıştır. Diğer karaciğer büyütme 
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metodu ise yağca zengin yemlerle serbest yemlemedir. Bu da ağırlık bakımından zorlamalı 

besleme kadar olmasa da sağlıklı bir karaciğer besisidir. 

9.3. Kaz Eti:
“Kaz eti lezzetlidir.”

Kızartıldığında ağızda parçalanabilen altın rengindeki derisi ile çok nefis bir ziyafet 

yemeği oluşturur. Kaz etinin her kilogramında tavuk etinden çok daha fazla enerji vardır. Çünkü 

kazların değerlendirilebilen kısımlarında iki katı daha fazla yağ bulunmaktadır. Kazlar et için 

beslendiklerinde şaşırtıcı bir canlı ağırlığa ulaşırlar ve bu konuda diğer kanatlı türlerine göre 

daha iyidirler.

 9.4. Kaz Yumurtası:
“Kümes hayvanlarındaki en ağır yumurtalar kazlardan elde edilir.”

Yumurta verimi yılın erken dönemlerin de başlar. Irklarına göre değişmekle birlikte bir 

sezonda (yaklaşık 130 gün) 15-60 yumurta verebilirler. Bazı Çin, Roman ve Toulouse ırkları bu 

sayıdan daha fazla verebilirler. Dişi kazlar, 8-10 yaşına kadar verimli bir yumurta üreticisidirler. 

Fakat yumurta verimi ilk yıllarda, sonraki yıllara göre daha fazladır. Yumurtaları tavuk 

yumurtalarına nazaran oldukça büyüktür ve çoğu insan bunları sadece yemek için kullanır. 

Yumurta ağırlıkları yaklaşık olarak 150-200 gram civarındadır.

 

HAZIRLAYANLAR:
Aytekin KARAALİ - Ziraat Yüksek Mühendisi
Ramazan KOÇAK – Veteriner  Hekim

YARARLANILAN     KAYNAKLAR:  
KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Kadıoğlu B.,Karaali A.,Eser Ü. Kaz Yetiştiriciliği
Kümes Hayvancılığı - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları

DEMİRULUS H.,KIRMIZIBAYRAK T.,TİLKİ M.- Kaz Yetiştiriciliği 
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PEKİN ÖRDEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Resim 1:Havuzda pekin ördeği

1.Genel bilgiler ve özellikleri
Verim ve diğer olumlu özelliklerinden dolayı ördek yetiştiriciliğinde, Pekin ördeği 

yetiştiriciliği dünyada kabul görmüştür. Dünyaya Çin Halk Cumhuriyetinden yayılmıştır. İngiltere, 

A.B.D. gibi çeşitli ülkeler pekin ördeğini geliştirmiş eti vatandaşları arasında kabul görmüş ve 

çeşitli ülkelere ihracatıda yapılmaktadır. Çin Halk Cumhuriyetinden Ülkemize 1984 yılında 

getirilmiştir. Ülkemizde yetiştirilen pekin ördekleri tüy tipi pekin ördekleridir. Yumurta verimi 

yüksektir. Karaciğeri, tüyleri ve gübresi ayrıca gelir getiriyor. Tüyleri kremsi beyaz, gaga ve 

ayakları portakal rengidir. Hastalıklara karşıda oldukça dayanıklı bir ördek ırkıdır. Tavukları kitle 

halinde öldüren hastalıklar, pekin ördeğinde daha az görülmektedir.

Resim2:Pekin ördeği.

2. Kuluçka
Yumurta verimi 40 hafta sürer. Bu sürede 150-200’  e yakın yumurta verebilirler. Yani 

yüksek verimli hayvanlardır. Bu nedenle kuluçkaya yatmayı sevmezler. Yumurtalarından civciv 

almak için ördek, hindi, tavuk kuluçkaya yatırılır. Ördekler 10-12, tavuklar 7-8, hindiler 20-22 

Pekin ördeği yumurtasına kuluçkaya yatırılabilir Eğer çok sayıda üretim yapılıyorsa, elbette 

kuluçka makinesi kullanmak gerekir. Kuluçkadan yüksek verim almak için, yumurtaların döllü 
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olması gerekir. Bu amaçla her 4 dişi ördeğe 1 erkek ördek katılmalıdır. Ördekleri folluğa 

yumurtlamaya alıştırmalıdır. Follukların tabanına planya talaşı veya benzeri altlık konur. 

Yumurtalar sabah toplanmalı, uygun ortamda bekletilmelidir. Bir haftayı geçirmeden fumige 

ederek mikroptan arındırılan kuluçkalık yumurtalar kuluçka makinesine konulmalıdır. Kirli ve 

şekilsiz olanlar kuluçkaya konulmaz. Kuluçka süresi 28 gündür. Pekin ördeği yumurtaları ilk 24 

gün gelişim bölmesinde tutulur, sonraki 4 gün çıkış bölmesine alınır. 28’ inci günde civciv çıkışı 

başlar.

Resim 3: Pekin ördeği ve palazları.

3. Barınaklar ve havuz
Eski tavuk kümesleri varsa, bunlara 50 x 50 cm ’  lik çıkış delikleri açılıp, Pekin ördeği 

yetiştirilebilir. Hatta üç yanı kapalı bir yanı açık kümesler de kullanılabilir. Önemli olan, hava 

cereyanı bulunmamasıdır. Onun için kuzey tarafı mutlaka korunaklı olmalıdır. Ördekler 

havuzdan çıktıktan sonra, ıslak ıslak kümese girmelerine müsaade edilmemelidir. Bunun için 

kümes ile havuz arasına 1,5-2 metre genişliğinde dinlenme yeri yapılmalıdır. Buraya dere çakılı 

döşenebilir, beton kaplama da yapılabilir. Havuza doğru meyil verilmelidir. Havuz kümesin 

güneyinde bulunmalıdır. Kümes alanının yarısı kadar havuz yeterlidir.
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Resim4:Pekin ördeği havuzundan görünüş.

Ördekler hem havuzda yüzer, hem gübresini havuza bırakır, hem orada çiftleşir, hem de 

havuz suyunu içerler. Bundan dolayı havuzun, suyunun temiz tutulması gerekir. Sık sık su 

boşaltılmalı. Havuz iyice temizlenmeli, badana edilmeli. Kirli bir havuz, ördeklerin sağlığı için 

zararlıdır. Hastalıklardan korumak için koruyucu aşılarına önem verilmelidir. Strese ve ishale 

neden olacağından ani yem değişikliklerinden kaçınılmalıdır.

4. Bakım ve besleme
4.1.Civcivler

Yumurtadan çıkan civcivler ana makinesine alınır veya yerde bakılır. İlk 3-5 gün içinde 

burun-göz karma damla aşısı yapılır. Sularına vitamin ve antibiyotik eklenir. Üç hafta özel olarak 

bakılan hayvanlar, artık suya salınıp, yüzmeye alıştırılabilirler. İlk 4 haftada yüzde 20 proteinli 

Pekin ördeği yemi ile beslenmelidir. 

4.2. Palazlar 
Damızlık olanlara 4’  üncü haftadan sonra 6 ay kadar yüzde 15 proteinli Pekin ördeği 

geliştirme yemi verilir. Hayvanlar 5 aylık olunca, iriliğine, göğüs genişliğine, bacaklarının 

sağlamlığına bakılır ve iyi olanlar damızlığa ayrılır. 3-5 dişi için 1 erkek ayrılmalıdır. 

4.3. Anaçlar 
Dişiler 5-6 aylık olanca yumurtlamaya başlar. Yumurtlama başlayınca ilk gün % 75 palaz 

geliştirme yemi, % 25 yumurta yemi verilir. ikinci gün yarı yarıya verilir, üçüncü gün % 25 palaz 

geliştirme yemi, % 75 yumurta yemi verilir. Dördüncü gün artık tamamen yumurta yemine 

geçilir. Yumurta yemleri % 15-17 proteinli olmalıdır. Folluklar 40 x 50 x 40 cm ölçülerinde 

olmalıdır. Her 4-5 ördeğe bir folluk bulunmalı, diplerine talaş gibi bir altlık konmalıdır. Böylece 

yumurtalar kırılmaz ve temiz kalır.

5. Pekin ördeğinden elde edilen ürünler
Pekin ördeği eti, yumurtası, karaciğeri, tüyleri ve gübresi için yetiştirilir. Eti ve yumurtası 

lezzetlidir. Pekin ördeğinin tüyleri hafif ve yumuşaktır. Mont, kaban, döşek, yorgan, yastık 

yapımında kullanılır. Bir Pekin ördeğinden 100gr temiz tüy alınır. Gübresinde toprağa yararlı 

maddeler vardır. Havuz suyu sulama suyu olarak kullanılması bitkilere çok yararlıdır. Aynı 

zamanda ördek havuzlarındaki gübre ile aynalı sazan yetiştiriciliği yapılması çok karlı 

olmaktadır.

HAZIRLAYANLAR:
Aytekin KARAALİ - Ziraat Yüksek Mühendisi
Ramazan KOÇAK – Veteriner  Hekim
YARARLANILAN     KAYNAKLAR:  
PEKİN ÖRDEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Kümes Hayvancılığı - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları
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