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KÜMES AYDINLATMADA LED UYGULAMA 
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LED Application in Poultry Housing Lighting 

 
In this study, a comparison of commonly used lighting sources in terms of their use in a poultry environment was 
made, suggestions were made about the development methods required to compensate for the deficiencies in the 
current situation and the necessity of using LED. 
The correlation between the spectral sensitivity of the chickens and the spectral properties of the light was 
investigated and researches were conducted on the effect of chicken biology according to the wavelength values 
of the light. 
Accurate determination of LED source, mass gain in poultry production; behavioral mobility, sexual desire and 
increase in quality of products are described as important improvements can occur. 
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1. GİRİŞ 
 
Canlılığın temel taşlarından biri olan ışık; akı değeri, spektrumu ve etki süresi açısından 
değerlendirildiğinde, yaşam koşullarının uyumluluğu üzerinde önemli bir inceleme alanı 
oluşturur. Elektromanyetik tayfın 300-800 nm dalgaboyu aralığı baz alındığında, birçok 
organizmanın kendine özgü etkileşim kapasitesi ve aktiviyeti olduğu görülmektedir. Bu 
durum kümes hayvanları için incelendiğinde, ışığın fiziksel niceliklerindeki değişimlerin çok 
yönlü etkilerinin olduğu fark edilmektedir. 
 
Günümüzde tavuk yetiştiriciliği sektöründe inşa edilmiş kümeslerde, çoğunlukla yüksek 
basınçlı sodyum (HPS) ve flüoresan lambalar (CFL veya LFL) kullanılmaktadır. Bu 
lambaların kullanımı, kümeste yaşamını sürdüren tavukların ve çalışan personelin ortamı 
görebilmesi amaçlıdır ve belki de bu kişiler, kullanılan lambanın akkor lambaya göre 
avantajlarının ya da LED kaynaklara göre dezavantajlarının farkında bile olmayabilir. Oysaki 
her aydınlatma kaynağının kendisine özgü bir spektrumu vardır ve her spektrum her ortam 
için uygun değildir. Uzun süre derin mavi ışıkta kalmış bir insan gözünün, kişiye ne denli 
rahatsızlıklar vereceğinin açık olması, uygun bir örnekleme olacaktır. 
 
Farklı ortam ve sistemlerde yapılan kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde çevre faktörlerinin çoğu 
artık kontrol altına alınabilmektedir. Işık süresi, yoğunluğu ve rengi yanında sıcaklık, nem, 
hava akımı, hava değişim oranı gibi parametreler de artık homojen olarak sağlanabilmektedir. 
Önemli çevre faktörlerinden birisi olan ışık, etlik piliçlerde birçok fizyolojik olay ve davranışı 
etkileyen bir çevre faktörüdür. Bu sebeple kümes aydınlatması, tavuklar üzerindeki psikolojik 
ve fizyolojik etkilerin olumsuz yönde olmaması açısından çok dikkatli yapılmalıdır. Işık, 
vücut sıcaklığının kontrolünde, yem tüketimi ve sindirim gibi önemli metabolik olayları da 
içeren vücudun ritmik ve senkronize fonksiyonlarının yerine getirilmesinde, büyüme, 
olgunlaşma ve üreme gibi faaliyetlerin kontrol edilmesinde, hormonların salgılanması, 
uyarılması ve kontrol edilmesinde çok önemli rol oynamaktadır [1]. Uygun aydınlatma 
sayesinde tavukların büyümesi hızlandırılabilir, beslenme ölçütleri değiştirilerek kütle 
kazanılabilir, yumurta oluşum süreleri kısaltılabilir ve bu durumlar gerçekleşirken tavukların 
daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri; sağlıklı ürün vermeleri sağlanabilir [2]. 
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Olumlu yönde müdahaleleri mümkün kılan aydınlatma tasarımları, ışığın spektral açıdan canlı 
organizmanın sahip olduğu duyarlılık ile uyumlu olması sayesinde mümkün olmaktadır. LED 
ışık kaynakları belirli dalgaboylarında ışık verebilecek şekilde dizayn edilebildiğinden, 
gerekli olan spektruma daha doğru ve kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Bu durum, tavukların 
hassasiyet gösterdiği elektromanyetik ışınım dalgaboyu değerlerini uyarabilen ve etkilenmesi 
arzu edilen olguyu değiştirebilen bir faktörün kullanılabilme imkânını sunmaktadır.  
 
 
2. TAVUKLARIN IŞIĞA DUYARLILIĞI 
 
Kanatlı hayvanların biyolojik özelliklerinin incelenmesi açısından, günümüze kadar yapılmış 
olan birçok yayın bulunmaktadır. Araştırmaların geniş çaplı olması nedeniyle görme duyusu 
ile ilgili kısımlar da ayrıca inceleme alanı oluşturmuştur. Kümeslerdeki yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi adına dikkate alınmış önemli parametrelerden birinin “aydınlatma” olduğu 
görülmektedir. Hali hazırda araştırmakta olduğumuz tavukların ışık ile etkileşimi dâhilinde ön 
planda tutulan gerçeklik; canlıların ışığa karşı duyarlılığının farklılıklar barındırmasıdır. 
 
İnsan gözünün ışığa duyarlılığı 380-780 nm dalgaboyu aralığındaki kısımda bulunmaktadır. 
Kümes hayvanlarının elektromanyetik spektruma karşı duyarlılığı ise, 400-700 nm arasındaki 
belirli bölgelerde daha yoğun olması eşliğinde ultraviyole bölgede yaklaşık 320 nm’den 
başlaması ve kızılötesi bölgesinde de etkileşim kurabilmesi sayesinde insanlardan oldukça 
farklıdır [3]. Tavuklar, göz retinasındaki koni reseptörleri yanı sıra kafatasında mevcut olan 
ışığa duyarlı reseptörleri sayesinde ışığı bir insana göre çok farklı algılamaktadır. Bu ışık, 
tavuğun hormonal ve davranışsal durumları üzerinde önemli ölçüde etki oluşturur. Bu 
sebeple, kümes aydınlatması yapılırken, tavukların spektral hassasiyetlerine uyum 
sağlayabilecek spektruma sahip bir aydınlatma kaynağı oluşturulmalıdır [4]. 
 
Tavuğun spektral duyarlılığı davranışsal yöntemlerin yanı sıra mikrospektrofotometrik olarak 
çalışılmış ve en yüksek toplam duyarlılık 533-577 nm civarında gözlenmiştir. Tavuk 
retinasında dört görsel pigment bulunmaktadır ve bu pigmentlerin maksimum emilimi 413, 
467, 507 ve 562 nm' de gerçekleşmektedir [5].  
 
Prescott ve Wathes’ in 2010 yılında yapmış oldukları bir çalışma da tavukların ışık 
duyarlılığının 540-577 nm arasında en yüksek değerde olduğunu göstermiştir. Ayrıca etkiler 
sınıflandırılıp; psikofizyolojik olarak 507-694 nm, psikofiziksel olarak ise 500-700 nm 
aralığında yüksek bir etkileşim olduğu belirtilmiştir [6]. 
 
Yapılan çalışmaların incelenmesi sonucunda, belirli dalgaboylarındaki ışık ile uyarımlar 
sağlanması durumunda, tavukların spektral hassasiyetlerine etki edebilmenin mümkün olduğu 
görülmüştür. Bu etkinin fizyolojik açıdan değişime olan katkısı büyük olmaktadır. 
 
Mavi veya yeşil ışık altında yetiştirilen piliçler, kırmızı veya beyaz ışık altında 
yetiştirilenlerden önemli ölçüde daha ağır hale gelmekte; yem dönüşümü ve ölüm oranında bir 
değişim oluşmamaktadır. Yeşil ışığın erken yaşta büyümeyi uyardığı, mavi ışığın ise yaşlı 
tavuklarda büyümeyi teşvik ettiği bilinmektedir. Ayrıca, yeşil ışık kas büyümesini 
hızlandırarak, ışık uyarısıyla ilişkili büyümenin hızlanması için olası bir mekanizma 
oluşturmaktadır [7]. 
 
Kırmızı ve beyaz ışık ise estradiol konsantrasyonunda bir yükseltme meydana getirdiğinden; 
yeşil ışığa kıyasla tavukların daha erken yaşta yumurta vermesini ve daha güçlü bir 
yumurtalık aktivasyonuna (daha fazla yumurta üretimi) sahip olmasını sağlamaktadır [8]. 
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Kümes aydınlatmada farklı dalgaboyunda ışık veren LED’lerin kullanılmasıyla oluşturulmuş 
bir düzenin, tek başına doğru aydınlatmayı tamamen sağlayabilmesi beklenmemelidir. 
Piliçlikten olgun tavuk dönemine kadar her biyolojik dönemde (hatta daha kısa zaman 
aralıklarında), kümesin ortalama aydınlık düzeyinin farklı değerlerde olabilmesi gereklidir 
(tamamen karanlık olma durumu dahil)  [1], [9], [10]. Tavukların yerleşim yaptıkları yüzey 
üzerindeki aydınlatma tasarım hesaplamaları simülasyon programlarıyla önceden yapılmış 
olmalı ve ziraat uzmanlarından edinilen destekler-reçeteler kullanılarak, sistemli bir şekilde 
aydınlatma-kontrol düzeni oluşturulmalıdır. 
 
 
3. GÜNCEL DURUM 
 
Kümes aydınlatma konusunda yapılan akademik çalışmaların yanı sıra bazı şirketlerin 
araştırma-geliştirme departmanları bünyesinde  “poultry housing lighting” başlığı altında 
gerçekleştirdiği önemli çalışmalar da bulunmaktadır. 
 
Günümüzde kümes aydınlatma denildiğinde, akla ilk gelen LED dönüşüm olsa da bu 
dönüşümün nasıl yapılması gerektiği hakkında detaylandırılmış çalışmaların sayısı azdır. 
Piyasada bulunan armatürlerin çoğunluğu, tavukların spektral duyarlılığının analiz edilmesi 
sonucunda tasarlanmamıştır ve beyaz renkte ışık veren bir LED armatür kullanılarak, sağlıklı 
bir aydınlatma yapılabileceği düşünülmektedir. Bu düşünce tamamen yanlış değildir ve 
bildirinin sonuç bölümünde açıklandığı gibi geleneksel HPS ya da LF tip aydınlatmalara göre 
daha avantajlı da olabilmektedir. AR-GE departmanları laboratuvarlar işbirliği ile çalışma 
yaptıklarında, akademik bilgilere yakın veriler elde edilmekte, böylece teknolojiyi geliştirecek 
boyutta atılımlar ortaya çıkabilmektedir. Bu tür örnekler günümüzde mevcuttur; piyasada 
dalgaboyuna göre sınıflandırılmış LED’lerin senkronizasyou ile doğru aydınlatmanın 
yapılabilmesini mümkün kılan birçok LED çeşidi bulunmaktadır. Bu firmalar, müşterinin 
ihtiyacına göre çözüm odaklı çalışmalar yapmakta, satış sonrası kurgu ve destek konularında 
da müşteriye yardımcı olmaktadır. 
 
Kümes aydınlatma konusunda hali hazırda satışa sunulan çoklu LED senkronizasyonlu 
armatürler günümüzde yaygın değildir. Bunun yerine monokromatik bir LED armatüründen 
farklı renklerde kullanılıp, kümes içerisinde homojenlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Tek bir 
armatür içerisinde farklı LED’lerin kombinasyonlarının değerlendirilip, tavukların biyolojik 
evrelerine göre ayarlama yapılmasına izin verebilen bir armatür ile aydınlatmanın yapılması, 
daha doğru ve sağlıklı bir tavuk yetiştiriciliği ve yumurta üretimi sağlayacaktır. 
 
 
4. YÖNTEM 
 
Doğru bir kümes aydınlatmasının yapılabilmesi için, farklı dalgaboylarına sahip LED’ler ile 
oluşturulabilecek kombinasyonlar, tavukların biyolojik özelliklerine göre incelenip seçime 
tabii tutulmalıdır. 
 
Işık kaynaklarının sahip olduğu spektrumlar dikkate alındığında, kümes için uygun olabilecek 
aydınlatma yöntemleri üzerinde daha net bir fikir oluşmaktadır. Bu fikir, kullanılması gereken 
LED çiplerin belirlenmesinde rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki şekilde bazı ışık 
kaynaklarının (akkor lamba, flüoresan lamba, yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba, LED) 
sahip olduğu spektrumlar için örnekler görülmektedir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Bazı ışık kaynaklarına ait spektrumlar [11] 
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Önceki başlıklarda anlatıldığı üzere tavukların ışığa karşı hassasiyeti insanlardan oldukça 
farklıdır. Bu farklılık, tavukların duyarlılığına ait elde edilmiş spektrumun (Şekil 2) Şekil 1’de 
görülen spektrumlar ile karşılaştırılmasıyla daha net ortaya çıkmaktadır [12]. Özellikle mavi, 
yeşil ve kırmızı renkli ışıkların göreceli spektral akı değerlerine göre, tavukların gereksinim 
duyduğu kadarıyla etkileşim kurulabilmesi için hangi spektruma sahip olmanın daha avantajlı 
olduğu görülebilmektedir.  
 

 

 
Şekil 2. Tavukların spektral duyarlılığı (wavelength:dalgaboyu) [3] 

 
Şekil 2’ de görüldüğü üzere, belirli dalgaboyu değerlerindeki uyarılara karşı düşebilen 
uyumlulukta bir ışık spektrumu sağlamak, kümes için doğru aydınlatmanın temelini 
oluşturacaktır. 
 
Bunların yanı sıra, tavukların sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmesi için, sadece spektral uyum 
yeterli değildir. Işık akısı ya da aydınlık düzeyi (lux) değerlerinin de dikkatli bir şekilde 
ayarlanabilmesi gereklidir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki genel olarak 2-50 lux arası 
aydınlık düzeyleri tavukların yetiştirilebilmesi için yeterli olmaktadır [9]. Kullanılacak 
armatürler, bu değerler arasında değişim yapılabilmesine olanak sağlayabilme özelliğinde 
olmalıdır. Bu sebeple “dimleme” olarak bildiğimiz ışığın akı değerinde değiştirmeler 
yapılarak, doğru teknikler ışığında aydınlatılmış bir kümes ortamı oluşturmak gereklidir. 
Tavukların ihtiyaç duyduğu aydınlık düzeyi değerleri konusunda yapılmış akademik 
çalışmalar da mevcuttur. Araştırmalar neticesinde elde edilecek bilgilerden hareketle kümes 
ortamının simülasyona tabii tutulması da ayrıca önemlidir. Bu konuda tarafımızca yapılmış 
olan simülasyon çalışmalarında, Dialux ve Relux yazılımları kullanılmıştır. Bu yazılımlar 
sayesinde sanal bir kümes ortamı oluşturulabilmektedir. Armatürlerin yerleşim planlaması ve 
ışık akısı (lümen) değerleri yine yazılım üzerinden düzenlenerek, doğru aydınlatma için 
uygulamalar yapılabilmektedir. 
 
5. SONUÇ 
 
Tavukların spektral duyarlılık verileri dikkate alındığında mavi, yeşil ve kırmızı renklere 
tekabül eden dalgaboylu ışıkların, kümes aydınlatması için önemli olduğu görülmektedir. 
Şekil 1 ve Şekil 2 arasında karşılaştırma yapıldığında genel olarak, akkor lambaların mavi 
dalgaboyuna karşılık gelen bölgede eksik kaldığı, yeşil dalgaboyuna karşılık gelen bölgede ise 
göreceli olarak kırmızıya göre düşük akıda ışık yaydığı söylenebilmektedir. Flüoresan ve 
sodyum buharlı lambalar için mavi, yeşil ve kırmızı dalgaboylarına karşılık gelen bölgelerde 
uyarıların mevcut olduğu görülmektedir. Bu uyarıların tavuk yetiştiriciliğinde olumlu bir 
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etkiye sahip olması nedeniyle flüoresan veya sodyum buharlı lambaların, akkor lambalara 
göre kullanım uygunluğunun daha yüksek olduğu kabul edilebilir. Bunların yanı sıra, 
spektrumların çeşitli yerlerinde kaynakların kendilerine özgü ışımaları olduğu görülmektedir. 
Bu ışımaların (uyarıların), tavuk gelişimi açısından olumlu ya da olumsuz etki bırakabileceği 
hakkında çalışmalar devam etmekte olup, zararlarının daha fazla olabileceği de 
düşünülmektedir. Bunun için dimlemeye (loşlaştırmaya) ihtiyaç duyulmaktadır. Daha önce de 
bahsedildiği üzere tavukların belirli dönemlerinde ışık spektrumlarının etkilerinin farklı 
olduğu ve kümes içerisindeki aydınlık şiddeti etkilerinin de yine dönemlere göre farklı olması 
gerektiği bilinmektedir. Farklı dalgaboylu ışıkların belirli bir düzende birlikte uygulanması 
halinde bile, dimleme yapıldığında bazı ışıkların akı değerinin çok düşük ya da yüksek 
olacağı açıktır. Bu durum, istenmeyen uyarıların ortaya çıkmasına, dolayısıyla tavukların 
olumsuz yönde bir ışık etkileşimi altında kalmasına neden olabilecektir. 
 
Konvansiyonel ışık kaynaklarının spektrumları kendilerine özgüdür ve dimleme dışında 
değişiklik yapılmasına olanak yoktur. Kendi içlerinde çeşitlenmeleri, farklı spektrum eldesi 
için incelenebilir. Ancak, ışık kaynağının kendisi değiştirilmeden dimleme yapılabilmesi 
dışında (mümkünse) her hangi bir dış müdahale yapılabilmesi söz konusu değildir. 
 
LED için yukarıda bahsi geçen durumlar farklıdır. Şekil 1’de görülen spektrum, beyaz renk 
veren genel bir LED için geçerlidir. Birçok dalga boyuna özgü monokromatik LED 
bulunmaktadır. Mavi, yeşil, kırmızı ve gerekliyse (beyaz) renkte ışık veren LED’lerin 
kombinasyonu kullanılarak, doğru bir kümes aydınlatması gerçekleştirilebilmektedir. Belirli 
ışık akısı değerlerinde ışık verebilecek şekilde kontrol edilebilen LED çiplerin kullanıldığı 
armatürlerle, tavukların sahip olduğu spektral duyarlılığa en yakın spektrum elde edilebilir. 
 
LED kullanımı ile tavukların gelişimine ve yumurta üretimine özgü olumlu yönde 
müdahaleler mümkün olmaktadır. Yukarıda açıklandığı gibi, kümes aydınlatmacılığı için 
dimlemenin önemi büyüktür. LED kaynakların dimlemeye olan yatkınlığı da bu bakımdan 
üstünlük sağlamaktadır. İstenmeyen ışımalar engellenebildiği için, dimleme esnasında her 
hangi bir plan dışı uyarı oluşmayacaktır. Bu durum, tamamen tavukların biyolojik doğasında 
tanıdık bir uyarı oluşturarak daha sağlıklı bir gelişimi sağlayacak ve amaca yönelik yapılan 
müdahalelerde tavukların zarar görmesine engel olacaktır. 
 
Işık kaynaklarının tavuklar üzerindeki biyolojik etkilerinin dışında, kümes aydınlatmasında 
LED kullanılmasının farklı üstünlükleri de mevcuttur. Bunlardan en önemlileri uzun ömürlü 
olmaları ve enerji tasarrufu sağlamalarıdır. Konvansiyonel lambaların malzeme içeriğinde 
cam, metal ve zehirli gazlar barındırabilmeleri de LED ışık kaynakların kullanımının daha 
uygun ve sağlıklı olacağı fikrini desteklemektedir. 
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