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Özet 

Alternatif kümes sistemlerinde yumurta üretimi son yıllarda hayvan refahı açısından mercek 
altına alınan başlıca konulardan biridir. Geleneksel kafes sistemlerinin tavuklar için doğal 
alışkanlıklarını sergileme imkânlarını (dinlenme, eşinme, gezinme alanına çıkma, kanat çırpma, ve 
altlık kullanımı) sunmaması ve hayvan refahı açısından yeterli olmayışı bu konudaki eleştirilerin 
başında gelmektedir. AB ülkelerinde batarya sistemi kafesler 2012 yılı itibariyle yasaklanmıştır. 
Ülkemizde ise gelecek on yıl içinde de tamamen üretimden kaldırılması ve yerine 
zenginleştirilmiş kafes sistemi kurulması yönünde tüzük yayınlanmıştır. 

Hayvan refahı alanında yapılan çalışmalar alternatif sistemler açısından son yıllarda önemli 
fırsatlar yaratmış ve gelişmelere yol açmıştır. Elde edilen bulgular, zenginleştirilmiş kafes ve 
aviary (kuşluklu) gibi alternatif yetiştirme sistemlerinin yumurtacı tavukların verim 
performansları üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu göstermektedir. 

Bu alanda yapılan deneysel çalışmalar ve gözlem sonuçları özel tasarımlı zenginleştirilmiş 
kafeslerin geleneksel kafeslere göre hayvanlara daha fazla doğal davranım imkanı sunduğu 
göstermektedir. 

Genotip ve gaga morfolojisindeki farklılıklar ile alternatif sistemlerin sağladığı donanımlar 
arasındaki ilişkileri inceleyen çalışma sonuçları ve pratik saha gözlemlerinin yeterince olmaması 
konuyu yeni araştırmalar açısından cazip kılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinde 
yumurtacı tavuklarda gaga kesimi yasaklanmıştır. Bu ülkelerde elde edilen pratik tecrübeler 
yumurtacı tavukların gaga kesilmeksizin kafes dışındaki büyütme sistemlerinde başarıyla 
büyütüldüklerini göstermektedir. Ancak zenginleştirilmiş kafeslerde bu konuda deneyim eksikliği 
mevcuttur ve ülkemiz koşullarında bu yönde tecrübeler elde edilmesi daha fazla önem 
taşımaktadır. 

Bu çalışmada genotip, gaga kesimi ve yetiştirme sistemindeki farklılıkların yumurtacı piliçlerin ve 
tavukların performansı, hayvan refahı, tüy çekme eğilimi ve davranımları üzerindeki etkileri ele 
alınacaktır. Bu amaçla faktöriyel düzende (2x2x2) bir çalışma yürütülerek gaga kesiminin (gagası 
kesilmiş ve kesilmemiş) genotipin (beyaz ve kahverengi) piliç büyütme sisteminin (Konvansiyonel 
ve zenginleştirilmiş) çıkıştan 60 haftalık yaşa kadar olan etkileri araştırılacaktır. 
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