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Abstract 

It is aimed that by means of this study it will be possible the current case and problems  encountered 
be established by investigating structural and technical properties of the  businesses carrying out 
broiler breeding in the provinces of Elazığ and Malatya. In total, 30  animal holdings representing the 
region in terms of broiler breeding located in Elazığ and  Malatya provinces make up the materials of 
the study. Selected businesses in different  capacities aimed to represent the provinces real sense. At 
the businesses chosen,  questionnaire technique is employed so as to determine the technical structure.  
According to data obtained from the questionnaires, although Elazığ and Malatya  provinces are 
appropriate for breeding with regard to their climatic, topographical and other  properties, sufficient 
investment has not been made so far. In these provinces, generally, there  are small scale businesses 
and there are no integrated facilities. When technical structure of  the businesses is examined, it has 
been witnessed that classical methods have been employed,  while modern systems have never been 
tried. It was established that the employees in the  businesses were unexperienced and that they had 
not received adequate training. As the  number of investors increased, the number of businesses 
founded in these provinces  increased as well; however, it did not reach the desired level.  In this study, 
increasing the  grants in this sector in the region will help to come to the fore.   

.    Key Words: Broiler, Shelter, Business, Structural characteristics, Eastern Anatolia.  

Elazığ Ve Malatya İlleri Etlik Piliç Yetiştiriciliğinin Teknik Yapısı 

Özet 

Bu çalışma ile Elazığ ve Malatya illerinde etlik piliç yetiştiriciliği yapan işletmelerin  yapısal ve teknik 
özellikleri incelenerek mevcut durumun ve karşılaşılan problemlerin tespit  edilmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmanın araştırma materyalini Elazığ ve Malatya illerinde bulunan  etlik piliç yetiştiriciliği 
bakımından bölgeyi temsil eden toplam 30 işletme oluşturmaktadır.  Farklı kapasitedeki işletmeler 
seçilerek illeri gerçek anlamda temsil etmesi hedeflenmiştir.  Seçilen işletmelerde teknik yapının 
belirlenmesi için anket tekniği uygulanmıştır.  Anketlerden elde edilen verilere göre, Elazığ ve Malatya 
illerinde iklimsel, topografik ve  diğer özellikler bakımından yetiştiricilik yapılması uygun olmasına 
rağmen yeterli yatırımın  yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu illerde genelde küçük işletmeler mevcuttur 
ve entegre tesis  bulunmamaktadır. İşletmelerin teknik yapısı incelendiğinde klasik yöntemlerin 
uygulandığı,  modern sistemlere geçilemediği görülmüştür. İşletmede çalışan kişilerin tecrübesiz 
oldukları ve yeterli eğitim almadıkları saptanmıştır. Yatırımcıların artması ile birlikte yeni 
kurulmakta olan işletme sayısı artmaya başlamıştır ancak yeterli düzeye ulaşmamıştır. Bu çalışma 
devlet  teşviklerinin artırılmasına ve bu sektörün bölgede ön plana çıkmasına yardımcı olacaktır.  

 Anahtar kelimeler: Etlik piliç, Barınak, İşletme, Yapısal özellikler, Doğu Anadolu. . 
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1.Giriş 

İnsan vücudunun en küçük parçası olan hücrenin büyük bir kısmını proteinler 
oluşturur ve hücre her zaman kendini yeniler. Yenileme sonrası vücuttan daima 
belirli oranda protein dışarı atılır. Atılan proteinin karşılanması için bir protein 
deposu yoktur. Sadece kısa bir zaman için protein eksikliğini gideren bir 
mekanizma mevcuttur. Eğer vücut atılan proteini karşılayamazsa yıkılan hücreler 
yeniden oluşturulamaz. Bu yüzden ihtiyaç duyulan proteinin sürekli takviye 
edilmesi gerekir. İhtiyaç duyulan protein dışardan alınan besinlerle sağlanır 
(Yücecan, 2014). Protein ihtiyacını karşılamada hayvansal besinlerin büyük bir 
önemi vardır. Bu anlamda hayvansal protein ihtiyacının giderilmesinde kanatlı eti 
önemli bir yere sahiptir. Kanatlı eti, gerekli olan bu protein ihtiyacını karşılamakla 
birlikte sağlıklı ve düşük maliyetli oluşuyla da dikkat çekmektedir. Tavuk eti, diğer 
hayvansal besinlerle ve daha maliyetli olan kırmızı etle kıyaslandığında besin 
içeriği değerleri bakımından benzerlik göstermektedir ancak daha ucuz olması 
sebebiyle tavuk eti ön plana çıkmaktadır. Tavuk eti içerik olarak incelendiğinde 
yağ oranı düşüktür, dolayısıyla daha az enerjiye sahiptir. Doymuş yağ oranı ve 
kolesterol oranı incelendiğinde kırmızı ete nazaran daha az yağ içermesi tavuk 
etini ön plana çıkarır (Çizelge 1.1).   

 Çizelge 1.1. Tavuk ve sığır etinin doymuş yağ ve kolesterol değerleri (Yücecan, 
2014) 

 

Tavuk eti belirtilen özelliklerinden dolayı sağlıklı bir hayvansal protein kaynağıdır 
ve sağlıklı beslenme önerilerinde daha çok yer almaktadır. Yapılan araştırmalar 
neticesinde tavuk etinin koroner kalp hastalıklarına yakalanma riskini ciddi 
oranda düşürdüğü görülmüştür. Tavuk eti ve kırmızı et protein içeriği bakımından 
kıyaslandığında yaklaşık değerlerde protein içeriğine sahip olduğu gözlenir. 
Tavuğun farklı bölgeleri ele alındığında ise göğüs ve but kısımlarının derili 
olduğunda oranı artmakla beraber protein içeriği daha fazladır (Çizelge 1.2).  

Çizelge 1.2. 100 g tavuk ve sığır etinin protein değerleri (g) (Yücecan, 2014) 
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Tavuk eti besin kompozisyonu farklı bir açıdan incelendiğinde, elde edilen 
değerlerneticesinde besin değeri bakımından içeriğindeki mineral, karbonhidrat, 
lipid oranları bakımından insan sağlığına çok daha elverişli ve değerli bir gıdadır 
(Çizelge 1.3).  

  

Çizelge 1.3. 100 g çiğ tavuk etinin besin kompozisyonu (Posati, 1979) 

 

Belirtilen özellikler bütün dünyada ve ülkemizde kanatlı eti üretimini ve tüketimini 
sürekli bir artış eğilimine yöneltmiştir. Ülkemizdeki kişi başına yıllık tüketim 
miktarı 1990 yılından bu güne kadar ortalama 5 kat artarak 3.8 kg’dan 19.5 kg’a 
çıkmıştır (Çizelge 1.4).  

 Çizelge 1.4. Türkiye kişi başına kanatlı eti tüketimi (kg) (Anonim, 2014a) 
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Tavuk etine olan talebin artışı neticesinde üretimde aynı yönde etkilenmiştir. 
TÜİK’in yapmış olduğu araştırmalar sonucu toplanan verilere göre 1990 yılında 
162.569 ton olan tavuk eti üretimi 2013 yılında toplam 1.923.500 tona çıkmıştır. 
Çıkan üretim değerlerinden görüldüğü üzere 1990-2013 yılları arasında tavuk eti 
üretimi %162 artış göstermiştir (Çizelge 1.5). 

Çizelge 1.5. Türkiye yıllara göre kanatlı eti üretimi (ton) (TÜİK, 2014) 

 

1980 yılları öncesi tavuk eti üretimi küçük aile işletmesi şeklindeyken 1980 ve 
sonrasında yapılan değişimlerle daha kapsamlı tesisler kurulmuş ve tavukçuluk bir 
sektör haline gelmiştir. Sektörde yaşanan yenilikler üreticileri sözleşmeli üretime 
yönlendirmiştir. 1990’lı yıllarda yatırımlarla daha kapsamlı ve daha modern 
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tesisler kurulmuş ve üretim kapasitesi artmıştır. Yüksek standartlarda üretim 
yapan tesisler sayıca artış göstererek kalite üst seviyelere taşınmıştır. 1990 ve 
2000’li yıllarda ise üretim oranı % 14.4’lük bir artış göstererek üretimde patlama 
yaşanmıştır. Günümüzde ise tavuk eti üretiminde teknolojik seviye AB 
standartlarına ulaşmış olup bu anlamda hizmet veren tescilli üretim tesislerimiz 
bulunmaktadır. 2009 yılında yapılan bir çalışma sonrası elde edilen verilere göre 
dünya tavuk pazarında 205 ülke içerisinde ülkemiz 10. sırada yer almaktadır. 
Araştırmalar sonucunda hayvan başına alınan verimin kasaplık tavuk için 1.8 kg 
olduğu ortaya çıkmıştır. 2010 araştırmalarına göre kişi başına düşen senelik 
kanatlı eti tüketimi sürekli  

YILLAR Piliç Eti Hindi Eti Diğer Kanatlı Eti   Toplam 1990 162.569 0 54.190 
216.759 1995 313.154 2.646 101.739 417.539 2000 662.096 23.265 67.021 
752.382 2001 592.567 38.991 41.813 673.371 2002 620.581 24.582 60.043 
705.206 2003 768.012 34.078 51.255 853.345 2004 940.889 46.428 58.295 
1.045.432 2005 978.400 53.530 52.850 1.084.780 2006 945.779 45.750 40.250 
1.031.779 2007 1.024.000 33.000 55.000 1.112.000 2008 1.162.000 35.000 
57.000 1.254.000 2009 1.184.000 28.000 60.000 1.272.000 2010 1.423.000 
33.000 62.000 1.518.000 2011 1.626.000 31.200 72.000 1.729.200 2012 
1.714.000 45.400 80.000 1.839.400 2013 1.791.000 44.000 88.500 1.923.500       

artarak bu yıla kadar geçen süre içerisinde 19.7 kg’a çıkmıştır. Bu sonuçlara göre 
artış miktarında yaşanan bu gelişme ihracatta 210 milyon dolar seviyelerine 
ulaşarak bir önceki yıllara göre % 34 artış ile rekor oluşturmuştur. Ülkemiz kanatlı 
eti ihracatında diğer ülkelerle kıyaslandığında önemli bir yere sahiptir. Bu durum 
ülkemizde kanatlı sektörünün alt yapısına dikkat edilerek daha çok güçlenmesi 
gerektiğini göstermektedir (TÜİK, 2014).                                                               Dünyada 
kanatlı eti üretiminin yıllara göre değişimine baktığımızda ülkemiz 72 milyon 
tonluk üretim diliminde 277 bin tonluk üretim dilimi ile ciddi bir paya sahip 
olmuştur. Dünyada tavuk eti üretimi kıtasal olarak incelendiğinde Amerika 1, Asya 
2, Avrupa ise 3. sırada yer almaktadır (Çizelge 1.6).  

Çizelge 1.6. Dünya kanatlı eti üretimi 2000-2012 (milyon ton) (FAO, 2014) 

 

Yapılan yatırımlar ve yeniliklerle 2006 yılı ve sonrasında işletme sayılarında 
sürekli bir artış gözlenmiştir. Kuluçkahaneler yıllara göre çok fazla değişim 
göstermeyip damızlık ve ticari etlik işletme sayısında sürekli artış olduğu Tarım 
Bakanlığı’ndan alınan verilere göre tespit edilmiştir (Çizelge 1.7).  
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Çizelge 1.7. Türkiye’de 2006-2013 kanatlı işletme sayıları (Anonim, 2014b)

 

Son yıllarda kanatlı üretim ve tüketim miktarındaki artış, yeni uygulamalar ve 
iyileştirme çabaları araştırmanın ilgisini bu yöne çekmiştir. Bu çalışmayla, Doğu 
Anadolu Bölgesinde bulunan Elazığ ve Malatya illerindeki tavukçuluk 
işletmelerinin mevcut yapısal ve teknik durumu belirlenerek, işletmelerin 
sorunlarını tespit edip daha iyi seviyeye ulaşması için çözüm önerilerini ortaya 
koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışma beş bölüm halinde 
sunulmuştur. Birinci bölümde araştırmanın önemi, amacı ve kapsamı verilmiştir. 
İkinci bölümde araştırma konusu ile ilgili olarak daha önce yapılan yerli ve yabancı 
çalışmaların kısaca özetleri verilmiş, üçüncü bölümde ise araştırmada kullanılan 
materyaller ile yapılacak analizler ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler 
açıklanmıştır. Dördüncü bölümde araştırma bulguları değerlendirilirken, beşinci 
bölümde araştırma sonuçları ve öneriler yer almıştır.  
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2. Sonuç ve Öneriler 
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Analizler sonucunda elde edilen verilere göre; işletme sahiplerinin çoğunluğunun 
(% 40) üniversite, çalışanlarının ise (% 50) ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. 
İşletmelerin % 60’ının tavukçuluk dışında başka bir işle uğraştığı ortaya konulan 
veriler arasındadır. Belirli eğitim seviyesine sahip kişilerin kendi asıl mesleklerinin 
yanında ek olarak eş zamanlı tavukçuluğa yöneldiği, yatırımlarını sektörün gelişme 
göstermesi nedeniyle bu yönde değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır. İşletmelerde 
son yıllardaki gelişmeler neticesinde yabancı uyruklu çalışan sayısının arttığı 
gözlenmiştir. Çalışanların çoğu (% 76.67) aileleriyle birlikte yaşamaktadır. 
Genellikle çalışanlar işletme içerisinde yer alan barınaklarda kalmakta ve bir 
kısmının eşleri yardım etmektedir. Çalışanların çoğu erkek olup bazı durumlarda 
aile içerisindeki bayanlarda çalışan olarak görülmektedir. Çalışanların yaş 
aralıklarına bakacak olursak, birçoğunun 30-35 yaşlarında olup gençlerden 
oluştuğu görülmektedir. İşletmelerin kurulduğu araziler genelde 5 ile 20 dönüm 
arasında değişkenlik göstermektedir ve bu durum işletmelerin kapasitesine ve 
sahip olunan arazinin varlığına göre değişkenlik göstermektedir. Genellikle 
araziler ulaşım olanaklarının kolay olduğu bölgelere kurulum göstermiştir. İşletme 
özelliklerine bakacak olursak bölgede iki entegre tesis bulunmaktadır. Kuluçka, 
damızlık ve kesim gibi hizmetler sözleşmeli olarak çalışılan entegre işletmeler 
tarafından sağlanmaktadır. İşletmelerin hepsinin bu hizmetleri alabilmek için 
sözleşme yaptığı bir şirketi mevcuttur. Yetiştirme şekli olarak tamamı yerde 
yetiştiricilik yapmaktadır. Kafes usulü yetiştiricilik başlangıçta daha fazla yatırım, 
kalifiye eleman gerektirdiğinden ayrıca kafeste kaliteli karkaslar elde 
edilmediğinden yerde yetiştiricilik tercih edilmiştir. İşletmelerin % 70’inde araç 
bulunmaktadır. Kullanılan araç türü hepsinde traktördür. İşçi sayısına bakılacak 
olursa genelde tek işçi çalıştırılmaktadır. Mekanizasyon tavukçulukta daha çok 
kullanıldığı için büyük işletmelerde dahi bir kişinin çalışması yeterli 
olabilmektedir. Bu durum diğer hayvan yetiştiriciliklerine göre avantaj 
sağlamaktadır. Büyük kümeslerde 2 veya 3 çalışan olmaktadır. Bakıcı evleri 
çoğunlukta (% 73.33) mevcut olup 50-100 m2 arasında değişmektedir. Bölgede 
yetiştiricilik yapan çalışanlar aileleri ile birlikte bakıcı evlerinde yaşamaktadır. 
İdare binası çoğu işletmede gerek duyulmamış, var olanlara bakıldığında ise geniş 
araziye sahip büyük işletmeler olduğu görülmüştür. Yem ünitesi olarak tek parça 
galvaniz kaplı ayaklar üzerine monte edilmiş silolar kullanılmaktadır. Bütün 
işletmelerin kapasiteleriyle orantılı siloları mevcuttur. Silolar 20 m3’lük tercih 
edilmiştir. Kapasite arttıkça 20 m3’lük siloların sayısı da artış göstermiştir.  Her 
işletmede kesimhane, damızlık ve kuluçkahane bulunmamaktadır. Bu unsurların 
temini sözleşmeli şirketler tarafından sağlanmaktadır. Kümeslerin % 45’i 25.000 
kapasitelidir. Genelde 25.000 kapasiteli kümesler tercih edilmiş ve büyük 
işletmelerde bu kapasiteye sahip birden fazla kümes olduğu belirlenmiştir. Kümes 
tipi olarak hepsi kapalı tip kümes tercih etmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi iklim 
şartlarının serin ve kuru oluşu havalandırma ve altlıkların nemden ıslanma 
sorununu ortadan kaldırmasından dolayı bu sistem tercih edilmiştir. Kümeslerin 
yönü % 76’sında doğu-batı şeklindedir ve genelde 2.000 ile 3.000 m2 arasında 
büyüklüğe sahiptir. Çatı yalıtımı kümeslerin % 86.21’inde mevcuttur ve yalıtım 
malzemesi olarak % 58 oranında sandviç panel kullanılmıştır. Duvar malzemesi 
olarak işletmelerin % 72’isinde tuğla kullanılmıştır ve kümeslerin % 89.66’sı tek 
katlıdır. Yetiştiricilikte kullanılan genotip bütün işletmelerde Ross ırkıdır. Bu ırk 
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etlik piliç yetiştiriciliğinde yemi ete en ekonomik şekilde dönüştürdüğü ve 
istenilen canlı ağırlığa kısa sürede ulaştığı için tercih edilmiştir. Bir yılda 
işletmelerin % 55’i 5 dönem, % 44’ü 6 dönem üretim yapmaktadır. Dönem 
sayısının işletme tarafından değil de sözleşmeli şirket tarafından belirlendiği tespit 
edilmiştir. Bundan dolayı işletmelerde dönem sayısı farklılık göstermektedir. 
Kümeslerin hepsinde full aydınlatma yapılmaktadır. Bu durum ışığın kanatlı 
gelişimi üzerindeki önemli etkiden kaynaklanmaktadır. Altlık malzemesi olarak 
kümeslerin % 55.17’si talaş, % 44.87’si saman kullanmaktadır. Bunun nedeni talaş 
ve saman gibi malzemelerin maliyetinin düşük olmasıdır. Hayvanlar 35-45 günde 
kesime gelmektedir. Bu süreç sonunda yaklaşık ağırlıkları 2.5-3 kg arasında 
değişiklik göstermektedir. Yem tüketimi ile ilgili istatiksel veri alacak kadar gerekli 
bilgi sağlanamamıştır. İşletmelerin birkaç tanesinin vermiş olduğu cevaplar 
neticesinde tavukların günlük yaklaşık 100-120 g, dönem sonunda ise 3-5 kg yem 
tükettikleri belirlenmiştir. Beslenme dönemleri; 0-12 hafta başlama, 10-20 hafta 
büyütme, 21-34 hafta geliştirme, 34-40 hafta ise sonlandırma yemi olarak 
ayrılmıştır. Kesimde 12-150 miliamper 2-11 saniye elektrik akımı verildiği, ıslatma 
su derecesi 52 °C ve 3-4 dakika olduğu, karkas soğutma sekli 2 °C su havuzundan 
sonra 4 °C’ye kadar hava ile soğutulduğu belirlenmiştir. Sağlık korumada 
kümeslerin dezenfeksiyonunun % 63.33’ünün dezenfektanlarla yapıldığı ve 
dezenfeksiyonun sözleşmeli şirket tarafından belirli ve üretim sonu dönemlerde 
ekipmanlara ve kümeslere uygulandığı tespit edilmiştir. Ancak ziyaret edilen 
işletmelerde kümeslerde girişlerde genelde bir önlem alınmadığı, dezenfekte 
paspasının bulunmadığı gözlenmiştir. Hayvanlara belirli periyotlarla aşı 
uygulanmıştır ve bu uygulama işletmelerin % 48.23’ünde 12., 20. ve 23. haftalarda  
yine sözleşmeli şirketten sağlanarak gerçekleştirilmektedir. Ürünlerin 
pazarlanması bütün işletmelerde sözleşmeli şirket tarafından yapılmaktadır. 
Bölgede üretilen ürünlerin % 20’sinin Elazığ, % 80’inin Malatya’da satıldığı 
görülmüştür. Bu durum nüfus yoğunluğu, tüketim alışkanlığı ve bölge gıda 
toptancılık bayilerinin Malatya ilindeki fazlalığından kaynaklanabilir.  Anketlerdeki 
sorulara alınan cevaplar neticesinde elde edilen analizlere göre sektörle ilgili 
mevcut durum belirlenmiş ve gerekli öneriler saptanmıştır. Buna göre; Elazığ ve 
Malatya illeri bulunduğu konum itibariyle iklimsel yapısı, Ortadoğu pazarına 
yakınlığı, iş gücü ve arazi varlığı ile tavukçuluk için uygun bir yapıya sahiptir. 
Ancak gerekli yatırımların yapılmaması, halkın sektör hakkında 
bilgilendirilmemesi bölgede kanatlı sektörünün gelişmesini engellemiştir. Doğu 
Anadolu Bölgesi incelendiğinde 12 ili kapsayan bölgede rakım faktörünün 
etkisinden dolayı sadece 2 ilde etlik tavuk işletmeleri mevcuttur. Elazığ ve Malatya 
illerinde olan bu işletmeler daha çok küçük işletme şeklindedir. Bu iki ilde toplam 
iki entegre tesis bulunmaktadır. Tavukçuluk konusunda uzmanlaşmış şirketlerin 
bölgeye çekilerek burada modern tesislerin kurulması gerekmektedir. Bu da ancak 
devletin kredi, finans, ekipman gibi altyapı destekleri ile gerçekleştirilebilir. Var 
olan işletmeler iyileştirilerek modern yöntemler tanıtılmalıdır. Konu ile ilgili kamu 
ve üniversiteler seminerler düzenleyerek yetiştiriciler bilinçlendirilmelidir. 

Kaynakça  

Açıl, F., 1996. Türkiye Tavukçuluğunun İktisadi Cephesi. Ankara Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi, Yayın No: 252. Ankara.  



38 

 

Akbay, R., Yalçın, S., Ceylan, N., Olhan, E., 2000. TürkiyeTavukçuluğunda Gelişmeler 

ve Hedefler. V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, s.795, Ankara.  

Anonim, 2014b. 2006-2013 Kanatlı İşletme Sayıları. http://www.tarım.gov.tr. 

Erişim tarihi: 15.02.2015. 

Arıç, H., 1996. Çukurova Bölgesi Broiler (Broiler) Yetiştiriciliğinin Yapısı ve 

Sorunları. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Tezi. (45) s., Adana. 

Bayaner, A., 1999. Çorum İlinde Yumurta Tavukçuluğunun Ekonomik Analizi. 

Tarımsal Araştırma Ekonomisi Enstitüsü (TEAE), Yayın No:23, Ankara. 88s. 

Budak, Ş., Çetin, B., 1998. Avrupa Birliğine Tam Üye Olma Eşiğinde Türkiye 

Tavukçuluğunun oğmuş, E., 1999. Türkiye’de Et Tavukçuluğu Endüstrisinde 

Üretim ve Pazarlama Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 

VIV. Poultry Yutav’99. Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı. 3-4-

56/06/1999. (258-267), İstanbul. 

Bülbül, M., Gündoğmuş, E., 1999. Türkiye’de Et Tavukçuluğu Endüstrisinde Üretim 

ve Pazarlama Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. VIV. 

Poultry Yutav’99. Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı. 3-4-5-

6/06/1999. (258-267), İstanbul. 

Can, H., 1996. Türkiye Broiler Üretiminin Sorunları. Ulusal Kümes Hayvanları 

Sempozyumu’96. 27-29 Kasım. (60-63), Adana. 

Cravener, T. L., Roush W. B., Mashaly M.M.,  1992. Broiler production under varying 

population densities. Poult Sci., 71: 427-33. 

Çağıl, Ö., 1979. Çukurova Bölgesinde Kasaplık Piliç (Broiler) Üretimi ve Pazarlama 

Sorunları Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü.  Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme ve 

Islahı Bölümü (Mezuniyet Tezi), (14)s., Yayınlanmamış, Adana. 

Dawkins,  M. S., Donnelly, C. A., Jones, T. A., 2004. Chicken welfare is influenced 

more by housing conditions than by stocking density. Nature, 427: 342-344. 

Donar, H., 1994. Adana-Mersin İllerinde Broiler Üretim Ekonomisi. Ç.Ü. Fen 

Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 

Adana. 

Efil, H., Özen, N., 1988. Bafra Yöresi Tavukçuluğunun Durumu, Sorunları ve Çözüm 

Yolları. Bafra Ovası Sempozyumu, 11-12 Ocak 1988, Bafra, s.233-250. 



39 

 

Erensayın, C. 1991. Bilimsel Teknik Pratik Tavukçuluk, Cilt 1, Tokat. FAO, 2014. 

2000-2012 Dünya Kanatlı Eti Üretimi. http://www.fao.org.tr. Erişim tarihi: 

11.02.2015. 

Feddes, J. J., Emmanuel, E. J., Zuidhoft, M. J., 2002. Broiler performance, body 

weight variance, feed and water intake, and carcass quality at different 

stocking densities. Poult. Sci., 81: 774-779 

Gülbahar, A., 1993. Adana İli İlçe ve Köylerinde Broiler (Broiler) Kümeslerinin 

Yapısal Yönden Mevcut Özellikleri İle Gelişme Durumlarının Belirlenmesi 

Üzerine Bir Araştırma. Ç. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve 

Sulama Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Adana 

Gümüşsoy, N. 1992. Ankara İli Kazan İlçesindeki Broiler (Etlik Piliç) İşletmelerinin  

Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma. A.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım 

Ekonomisi Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

Gürdil, G., A., K., 2002. Kümeslerde Havalandırma Sistemlerinin Tasarımına Yönelik 

Bir Programın Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Fen Bilimleri 

Enstitüsü Tarım Makineleri Ana Bilim Dalı (Doktora Tezi), s.213, Adana. 

Gürsoy, O., 1976. Kasaplık Piliç Üretiminde Verimlilik Ölçümü: İşletmeler, İller ve 

Bölgeler Arası Karşılaştırmalar. M.P.M. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 

No:22 s. 121, Ankara 

Heier, B. T., Hogesen, H. R., Jarp, J., 2002. Factors associated with mortality in 

Norwegian broiler flocks. Prev. Vet. Med., 53: 147-158. 

Jones, T. A., Donnelly, C. A., Stamp, D. M., 2005. Environmental and management 

factors affecting the welfare of chickens on commercial farms in the United 

Kingdom and Denmark stocked at five densities. Poult. Sci., 84: 1155-1165. 

Kayaalp, T., Berberoğlu.  E., 1999. Tokat Bölgesindeki Tavukçuluk İşletmelerinin 

Durumu Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi. 21-24 

Eylül. 422-427, İzmir. 

Koçak, Ç., Akbay, R., Testik, A., Türkoğlu, M., Altan, Ö., Yalçın, S., Özkan, S., Sarıca, M., 

Şahan, Ü., Elibol, O., Akşit, M., 2002. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği. 

http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/fc664916bce8635. Erişim tarihi: 

15.01.2015. 

Mutaf, S., Alkan. S., Doğan. Ş., 1999. Sıcak Yörelerdeki Kümeslerin İklimsel 

Projelendirme İlkeleri. Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı. 3-6 

Haziran. 100-109, İstanbul. 



40 

 

Mutaf, S., Gönül, T., 1980. Kasaplık Piliç Yetiştiriciliğinde Farklı Isıtma Sistemleri İle 

Yerleşim Sıklığının Canlı A ğırlık Artışı ve Yemden Yararlanma Yeteneği 

Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:357, İzmir. 

Noyan, M., 1996. Niğde ve Kayseri İlleri Tavukçuluk İşletmelerinin Yapısal 

Özellikleri, Ekonomik Durumları, Sorunları ve Çözüm Yolları. Mustafa Kemal 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 

Antakya.  

Öneş, A., Mutaf, S., Olgun, M., Çilingir, İ., 1991. Ülkemizde hayvan barınaklarının 

durumu ve geliştirme olanakları. II.Hayvancılık Kongresi, 17- 19 Haziran, 

TMMOB Ziraat Müh. Odası, Ankara. 

Özdemir, N., 1991. Türkiye’de hayvancılığın bugünkü durumu, gelişmesi için 

önerilen acil tedbirler. Tigem Derg., (35). 

Posatı, 1979. USDA Agriculture Handbook, 8-5, s.330. 

 Rehber, E., Çetin, B., 1998. Tarım Ekonomisi. Uludağ Üniversitesi, Güçlendirme 

Vakfı Yay. No:134, VİPAŞ A.Ş. Yay. No: 10, Bursa. 317s 

Saylam, K., 1999. Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde Tavukçuluğun Durumu. 

Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı. 3-6 Haziran. 60-65, İstanbul. -

Based Control Signal Generator for a Three-Phase Switching Power Inverter. 

Industry Applications, IEEE Transactions on, IA-19(2), 228-234. 

Şahan, Ü., İpek, A., Budak, Ş., 1998. Bursa ve Balıkesir illerinde tavukçuluğun 

durumu ve Türkiye genelindeki yeri. II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 

Uludağ Üniv. Zir. Fak. Zootekni Bl.s:489-496, Bursa 

Tegethoff, V., Hartung, J., 1996. Animal housing climatic quality in various harmful 

conditions in broiler production to avoid heat stress in summer. Dtsch. 

Tierarztl. Wochenschr., 103: 87-91. 

Thomas, D. G., Ravindran, V., Thomas, D. V., Camden, B. J., Cottam, Y. H., Morel, P. C., 

Cook, C. J., 2004. Influence of stocking density on the performance, carcass 

characteristics and selected welfare indicators of broiler chickens. N. Z. Vet. J., 

52: 76-81. 

Türkoğlu, M., 1998. Tavukçuluk ürünleri üretimi. 2000’li Yıllara Doğru Tarımsal 

Sanayilerin Gelişimi ve Ziraat Mühendislerinin Bu Sektördeki Yeri 

Sempozyumu. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı, 29 Nisan-1 

Mayıs 1997, Ankara. 37-42. 



41 

 

TÜİK, 2014. Türkiye yıllara göre kanatlı eti üretimi. 

http://www.dunyagida.com.tr/         Erişim tarihi :08.01.2014. 

Weaver, W. D., Meijerhof, R., 1991. The effect of different levels of relative humidity 

and air movement on litter conditions, ammonia levels, growth, and carcass 

quality for broiler chickens. Poult Sci., 70: 746-55. 

Yaslıoğlu, E., 1998. Bursa Yöresinde Ticari Broiler Kümeslerinin Tasarım ve Proje 

Özellikleri İle İyileştirme Olanaklarının Araştırılması. Uludağ Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı. Yüksek Lisans 

Tezi, Bursa. 

Yücecan, S., 2014. Sağlıklı Beslenmenin Faydaları. http://www.ciftlikdergisi.com.tr 

Erişim tarihi: 15.02.2015.  



42 

 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Engineering, Science and 
Technology (JoCREST) is the property of Strategic Research Academy and its 
content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv 
without the copyright holder's express written permission. However, users may 
print, download, or email articles for individual use. 


