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Tavşanların Önemli Enfeksiyoz Hastalıkları

NuriMAMAKl

ÖZET :Bu derlemede, tavşanlarda sık görülen bakteriyel, viral, fungal ve paraziter hastalıklar; etiyolojÜerine,
semptomlarımı ve sağaltımIarına göre ayrı ayrı ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel, Viral, Fungal, Paraziter hastalıklar.

The Most Important in Feetious İllnesses of Rabbits

ABSTRACT :10 this artiele, the bacterİal, viral, fungal and parasitic illnesses which are seen frequently were
examined according to theİr etiologies symptnmes and treatments.

Key words : Bacterİal, Viral, Fungal, Parasİtic İHnesses

ı. GİRİş
Çeşitli amaçlarla yapılan tavşan yetiştiri- .

ciliği, ülkemizde son yıllarda hızla artmakta ve
beraberinde birçok işletme ve sağlık problemlerini de
gündeme getirmektedir. Bunun da nedeni, tavşan
yetiştiriciliği ve hastalıkları üzerinde yeterince bilim-
sel çalişmaların yapılmaması ve işletmelerde modern
tekniklerin kullanılmamasıdır.

2. BAKTERİYEL HASTALIKLAR

2.1. Pastörelozis

Pastörellozis, bütün sistemleri etkileyen akut ve
bulaşıcı bir hastalıktır.

Etiyoloji: Hastalığın etkeni, Pasteurella mnltoci-
da'dır. Genç tavşanlar. hastalığa çok duyarlıdırlar.
Stres, hastalığın çıkmasında önemli bir
etkendir(9,1O).

Semptomlar: Rinitis, konjuktivitis, metritis, orşi-
tis, artritis, üsteomiyelitis, pnömoni, diş kökü yangısı,
orta kulak ve iç kulak yangısı. tortikollis(wry neck),
infertilite, subkutan abse ve genel septisemi
hastalığın belirgin semptomlarıdır(10.13).

Tanı: Kesin tanı, ELISA antikor testi ile
konur(21).

Sağaitım: Pastorella etkenleri geniş spektrumlu
antibiyotikler olan sülfanamid-trimetoprim,
enrofloxacin, ciprofloxacin ve penisilinlere karşı çok
duyarlıdırlar(15). Ayrıca, enjektabi aminoglikozitler
de sağaitırnda kullanılabilir. Antibiyotik sağaltımı en
az 10-14 gün sürdürülmelidir. Konjuktivitiste, kloram-
fenikollü veya tetrasiklinli pomadlar kullanılmalıdır.
Steroidli pomadlardan kaçınılır (7).

2.2. Stafilakok Enfeksiyonu

Hastalık, tavşanlarda suppuratif yangıya
neden olan ve özellikle solunum sistemin~ ve deriyi
etkileyen septisemik bir hastalıktır.
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Etiyoloji: Hastalığın etkeni; Staphylococcus
aureus'tur.

.Semptomlar: Bakteri. genç tavşanlarda eksudatif
dermatitis, purulent rinitis, konjuktivitis ve septisemi
oluşturur. Laktasyondaki tavşanlarda ise mastitise
neden olur. Enfeksiyonun ilerlemesi ile birlikte ana ve
yavrularda ölüm şekillenir(8. 10, 16).

Sağaitım: Hastalığın sağaltımında geniş
spektrumlu antibiyotikler kullanılır.

2.3. Tyzzer's Hastalığı

Tavşanlarda İshal ve dehidrasyona neden olan
öldürücü bir hastalıktır.

Etiyoloji: Etken, Clostridium piliforme'dir.

Semptomlar: Hasta hayvanlarda şiddetli dere-
cede ishal ve dehidrasyon vardır. Hayvanlar genellik-
le 12-48 saat içerisinde ölürler(7, 8, 10).

Sağaitım: Hastalığın sağaltımı bilinmemektedir.

2.4. Treponematozis (Syphilis)

Hastalık, tavşanların çok iyi bilinen venereal
bir hastalığıdır.

Etiyoloji: Etken, Treponema cuniculi'dir.
Bulaşma, çiftleşme ile olur.

Semptomlar: Genital bölgede, gözlerde, göz
kapaklarında, burunda ve dudaklarda ülserler ve
kabuklanmalar görülür. Treponematosiz. tavşanlarda
infertiliteye ve yeni doğan yavrularda ölüme neden
olur(7, 8. 10).

Sağaitım: SağaItım, iki şekilde uygnlanır;

1) Benzanthine penicilin G-procain penicillin G.
42.000-84.000 Ü/kg dozda haftada bir kez 3 hafta
süreyle deri altına( 5,10),

II) Penicilline, 40.000 Ü/kg dozda günde bir kez
3-5 gün süreyle kas içi yolla uygulanır(10). Bu yön-
temlerle bütün tavşanlar sağaltılabilir.
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3. VİRAL HASTALIKLAR

3.1. Myxomatozis

Myxomatozis, yüzde ve deri altında ödemi er-
le karakteı:ize vi~al bir hastalıktır.

Etiyoloji: Hastalık etkeni, Myxomatozis virüs'tür.
Hastalık, insektlerle yayılır (10).

Semptomlar:. Hayvanlarda iştahsızlık, konjuk-
tivitis, göz altında ödem ve purulent burun akıntisı
görülür. Vücut ısısı 42°C'ye yükselir. 1-2 hafta sonun-
da ölüm şekillenir. Yaşayan hayvanların burun, kulak
ve ön ayaklarında f(brotik nodüller oluşur(7, B, 10).

Sağaltım: Hastalığın etkili bir sağaltimı yoktur.

Koruma: Enfekte yabani ve laboratuvar tavşan-
larından hazırlanmış aşılar koruma amaçlı olarak kul-
lanılmaktadır. Korumada, insektlerin kontrolü de çok
önemlidir(B).

3.2. Viral Hemorajik Hastalık

Hastalık, tavşanların "Nekrotik Hepatitisi"
olarak da bilinir(lO).

Etiyoloji: Hastalığın etkeni Parvovirus'tur(B).

Semptomlar: Üreme ve laktasyon dönemindeki
tavşanlar, hastalığa çok duyarlıdıriar.

Hayvanlar, çoğu zaman ölü olarak bulunurlar.
Yaşayan hayvanlarda ise solunum güçlüğü, düşkün-
lük, göz kapaklarında konjesyon, abdominal solunum,
taşikardi, inlerne, yüz ve burun etrafında kanlanma
görülür(B,10).

Sağaitım: Hastalığın etkili bir sağaltimı yoktur.

Koruma: Hastalığa karşı birçok formalinli inak-
tive aşılar üretilmiştir (lO).

3.3. Rotavirus

. Semptomlar: Hayvanlarda anorexi ve şiddetli
derecede sulu bir ishal vardır. Dışkı, sarı-yeşil renk-
te olup, mukus içerir. Genellikle 72 saat içinde ölüm
görülür(4,10).

Tanı: Tanı, çeşitli serolojik testlere göre konur(4)

4. FUNGAL HASTALIKLAR

4.1. Trikofiti

Trikofiti, derinin kalınlaşması ve kılların
dökülmesiyle belirgin bir hastalıktir.

Etiyoloji: Tavşanlarda hastalığın etkeni,
Trichophyton mentagrophytes'dir(B):'

Semptomlar:Kafada, kulaklarda ve ayaklarda
kaşıntı ve kıl dökülmesi görülür(lO).

Sağaitım: Hastalığın sağaItimında griseofulvin
kullanılır. Lezyonlu bölgelere, günıre iki kei, 1 kısım
chlorhexidine ve 10 kısım su ile hazırlanmış olan
pomad sürülür(B, 10).
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5. PARAZİTER HASTALIKLAR

5.1. Kulak Uyuzu

Hastalık, dış kulağın yangısı ve kulağın kalın-
laşmasıyla karakterizedir.

Etiyoloji: Tavşanlarda kulak uyuzunun etkeni,
Psoroptes cuniculi'dir.

Semptomlar: Etken, dış kulak kanalında kabuk-
Ianmaya neden olur. Hayvanlarda orta kulak yangısı,
tortikollis ve göz kaslarında spazm görülür(B,10, 14).

Sağalum: Psoroptes uyuzu, ivermektin ile
sağaltılabilir(lB) .

Tavşanlarda ayrıca, Sarcoptes scabiei ve
Notoedres cati uyuzuna da rastlanır. İvermektin peros
300 mg/kg dozda kullanılır(B, 12).

5.2. Cheyletiella

Cheyletiella, tavşanlarda kıl dökülmesi ve kelliğe
neden olan bir deri uyuzudur.

Etiyoloji: Hastalık etkeni, Cheyletiella para-
sitivorax'dır.

Semptomlar: Boyun, sırt ve bacaklarda kaşıntı,
kıl dökülmesi ve kellik görülür.

Sağaitım: Hastalığın sağaltımında, ivermektİn
kullanılır. Ayrıca, %O.S'lik malathion solusyonu da
birer hafta arayla iki kez banyo tarzında
uygulanabilir(7,! O).

5.3. Nosematozis (Ensefalitozoonozis)

Nosematozis, özellikle sentral sinİr sistemini et- .
kileyen bir protozoer hastalıktır.

Etiyoloji: Hastalığın etkeni, Encephalitozoon
(nosema) cuniculi'dir. (10).

Semptomlar: Etken, beyinde ve böbre'klerde
patolojik bozukluklara neden olur. Hayvanlarda atak- .
si, parazis, tortikollis(wry neck) ve nefritis şekillenir.
(7,B,13).

Sağaltım: Hastalığın etkili bir .sağaltımı yoktur.

6. TAVŞANLARDA BULUNAN BARSAK
PARAZİTLERİ .

6.1. Nematodlar

Nematodlardan Passalurus ve Trichuris, tavşan-
ların kolon ve sekumunda 'yaşarlar. Özellikle
Passalurus ambiguus'a, tavşanlarda daha sık rast-
lanır(lO).

Semptomlar: Hayvanlarda zayıllama, yemden
yararlanamama ve ölüm görülür(6,14).

Tanı: Tanı, dışkı muayenesine göre konur(6).

Sağaitım:. Sağaıtirnda piperazin ve fenbendazol
kullanılır(6,10).

6.2. Koksidio.zis

Koksidiazis, Eimeria türÜ protozoonlar tarafın.



dan meydana getirilen bulaşıcı ve öldürücü bir
hastalıktır. Hastalığın, barsak ve karaciğer formu
olmak üzere iki formu vardır.

Etiyoloji: Karaciğer koksidiozisinin etkeni,
Eimerİa stiedae, barsak koksidiozisinin etkenleri ise
E. magna, E. irresidua, E. media, E. perforans ve
diğer Eimeria türleridir(7, 8,10).

Karaciğer koksidiozisinde semptomlar:
Hastalığın şiddeti, oosit yoğunluğuna ve yaşa bağlıdır.
Hastalık, daha çok genç tavşanlarda görülür.
Hayvanlarda iştahsızlık, karaciğer yetmezliği, ishal
ve hepatomegali görül ür. Bazen hayvanlar hiçbir
semptom göstermeden ölürler(7, B).

Otopside, karaciğer büyümüştür ve paranşi-
minde küçük beyaz-sarı renkte nodüller bulunur.
Safra kanallarında tıkanıklık ve hipertrofi görülür.
Karaciğer ve safra kanallarında oluşan lezyonların
ışık mikroskabu altında İncelenmesi sonucu Dositler
görülebilir(B).

Barsak koksidiozisinde semptomlar: Hastalıkta,
iştahsızlık, zayıflarna, ishal, barsaklarda gaz oluşumu
ve sinirsel bozukluklar görülür. Ölüm, 4-6 gün
içerisinde şekillenir. Yavru tavşanlar çoğu zaman
hiçbir belirti göstermeden ölürler(B, 11).

Otopside, barsak mukozasının hiperemik,
nıukuslu, ödemli ve üzerinde küçük papül benzeri
oluşumlar olduğu dikkati çeker. Barsak içeriği
,uludur ve bol miktarda oosit içerir(ll).

Tanı: Kesin tanı, dışkıda Dositlerin görülmesine
ve otopsi bulgularına göre konur. Barsak ve karaciğer
koksidiozisinin ayırıcı tanısı Dositlerin sayı ve büyük-
lüklerine bakılarak yapılır. Barsak koksidiozisinde
oosit sayısı az fakat çapları büyüktür. Karaciğer kok-
sidiozisinde ise oosit sayısı fazla fakat oosİt çapları
küçüktür (ll).

Sağaltım: Sağaltım karaciğer ve barsak koksi-
diazisinin her ikisinde de aynıdır. Sulfaquinoxaline
içme suyuna %0.04 oranında, yiyeceklere de %0.025
oranında 20-30 gün süre ile katılabilir.
Sulfadimethoxine de 0.5-0.7 g/l dozunda sağaitım
amacıyla, 0.25 gll dozunda da koruma için içme suyu-
na ilave edilebilir(8). Ayrıca nitrofuran bileşikleri
(Furaltadon, Furantoİn) 10mg/100g dozunda
sağalllmda kullanılabilir(2). Koksidiozisli hayvanlar-
da sekunder bakteriyel enfeksiyonları önlemek
amacıyla neomycin(0.1-0.4 mg/l), colimycin (3-4x10'
!u/l) ve tetracycline (0.2-0.3 g/l) gibi antibiyotikler
3-4 gün süre ile içme suyuna katılmalıdır (l4).

Sağaitırnın yanında hijyenik önlemlerde çok
önemlidir. KafesIer, kuru ve temiz olmalıdır. %10'luk
amonyak solüsyonu kafeslerdeki oositleri öldürmek
amacıyla kullanılabilir (7,10).

7. ENTERİTİs
Barsak mukozasının yangısına enteriris denir.

Etiyoloji: C. Spiriforme, E. coli, stres, diyet
değişikliği ve diyette lifli yiyeceklerin azlığı önemli
etkenlerdir. Rotavirusler ve Coccidiosis yardımcı fak-
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törlerdir(3,10,20).

Hastalık enterotoksemi ve mukoid "'ntorepali
diye iki formda incelenir. Hastalığın her iki formuna
birden "Enteritis complex" denir(3,7,8,10).

Enterotoksemiye, gastrointestinal sistemde bulu-
nan patojen bakterilerinin toksinieri neden olur.
C.spiroforme hastalığa neden olan bakterilerden
biridir(3,10).

Semptomlar: Enterotoksemide, ishal, depresyon
ve ani ölüm görülür.

Sağaltım:Sağaltımda metronidazole, vancomycin
veya bacitracin kullanılır(lO).

Mukoid enteropati, daha çok sütlen kesilme
döneminde görülür (7).

Semptomlar: Hayvanlarda iştahsızlık, durgun-
luk, karında şişkinlik, İshal, dehidrasyon, ve dışkıda
mukus atılımı görülür. Perineal bölge, mukus ve dışkı
ile bulaşı!<tır(B,10).

Otopside, kolonda jelalinöz mukusun bulunması
patognomik semptomdur(14).

Sağaltım: E.coli'ye bağlı ishallerde, loperamid
0.1 mg/kg dozda 3 gün önerilmektedir(l). Diyetle
yeterli miktarda lini yiyecekler bulunmalıdır(10).

8. TOKSOPLAZMOzİs

.. Toksoplazmozis, tüm memelilerde ve kuşlarda
görülen zoonoz bir hastalıktır.

. EtiyoIoji: Hastalığın etkeni, Toxoplazma
gondi'dir(7).

Semptomlar: Hayvanlarda iştahsızlık, depresy-
on, paraliz, konvülzyon, abortus ve infertilite görülür.
Etken, beyinde, kaslarda ve iç organlarda kistler
oluşturur. Hayvanlar, birkaç gün içinde ölürler (7, 14,
17).

Tanı: Tanı, zordur. Tanıda çeşitli serolojik testler-
den yararlanılır (19).

Sağaitım: Hastalığın etkili bir sağaltımı yoktur.

9. TAVŞANLARDA KULLANILAN İLAÇ
.DOZLARI

Tavşanlarda kullanılan bazı ilaçların dozları,
kullanım yolları ve verilme süreleri tablo l'de açık-
lanmıştır.
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Çizelge L Tavşanlarda Knllanılan Bazı İlaçlar, Dozları ve Kullanım Şekilleri(7,10)

ANTİBİYOTİKLER DOZU KULLANIM YOLU VERİLME SÜRESİ

Kloramfenikol \ SO me:/ke: P.O, İ.M, S.C., İV, 8 saat arayla

CiDrofloxacin' 10-20 me:/ke: PO. 12 saat aravla

Enrofloxacin 5-10 mg/kg PO., İ.M., S.C. 12 saat arayla

Gentamicin 2.5 me:/kg İ.M., S,c., İ.v. 8-12 saat arayla .

Metronidazole 20 me:/ke: PO / 12 saat aravla

40.000 Ü/k" İ.M. -
Penieillin 24 saat 5-7 "ün

Benzathine nenieillin G 42-84,000Ü/ka S.C. 2-7 e:ün

Sulfanamid- TrimethoDrim 30 ma/ka PO. S.c. 12 saat aravla

Klortetrasiklin 1 malml İC:me suvuna

Oksitetrasiklin
.

(50mg/ml eDjektabl) 115 mg/kg İ.M., S.C.

(Terramyein LA) 30 mg/kg İ.M., S.C. 3 gün arayla

(Tm'
, 1 ;cmp

Linkomisin Tavşanlarda toksik etkilidir.

ANTİPARAZİTERLER DOZU KULLANIM YOLU VERİLME SÜRESİ

Amprolium (% 9.6 solusyon) 0.5 cc içme suyuna 10 gün

Fenbendazol 10 me:/kg P.O. 1-2 hafta arayla

İvermektin 0.4 m,,/ka PO. S,c. 1-2 hafta arayla
.

Piperazin 200 mg/kg 2-3 hafta arayla

2-5 mg/ml İçme suyuna 1 hafta arayla

Sulfadimethııxine SO mg/kg. PO.

25 mg/kg PO. 24 saat arayla 10-20 gün

Griseofulvin 25 mg/kg PO. 12 saat arayla 4-6 hafta

PO..:. PerosCAğızdan ilaç kullanımı)
İ.v: İntrave.nöz (Damar içi)
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TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA DERGİSİ
YAZıM KURALLARı

1- "Tavukçuluk Araştırma Dergisi" Ankara Tavukçuluk
Araştırma Enstitüsü MQdünüğü'nün bilimsel yayın organı olup,
Türkçe ve yabancı dilde (Ingilizce-Almanca ve Fransızca) hazınanmış,
tamamı yada bir kısmı daha önce başka bir yerde yayınlanmamış
olan araştırma makalelerine öncelik verilerek denemeler ve Enstitüden
haberler yayınlanır. Deneme niteliğindeki yazılar orijinalolmaları, yeni-
lik içermeleri ve klasik bilgilerin tekran olmamalan durumunda kabul
edilir.

2. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makalele! Yayın
Kurulunca değenendirilerek ilgili hakemlere (Danışma Kurulu Uyeleri)
gönderilir. Hakemlerin görüşü alındıktan sonra önerilen değişiklik ve
düzeltmelerin yapılması için makale yazarlyazanarına geri gönderilir,
düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanır. Hakemlerin önerileri dışında
makalelerde sonra da ekleme ve çıkarma yapılamaz. Yayınlanması
uygun bulunmayan makaleler yazarlyazanarına geri gönderilmez.

3. Eserler şekil ve tablolar dahil olmak üzere, araştırma
makalelerinde 6, denemelerde ise 4 sayfayı geçmemelidir. Aşağıda
kurallara göre hazınanan makaleler dergiye Microsoft Word Windows
programında, Arial yazı karakterinde, 12 punto, tek aralı~ı yazılarak,
disketi ile binikte bir bilgisayar Çıktısı 2 fotokopi olmak üzere (2 adet
kopyada yazarlyazanarın adı ve yazanara alt bilgiler bulunmamak
kaydıyla) toplam 3 nüsha gönderilmelidir.

4- Dergiye gönderilecek eserler A-4 normunda kağıda üst, alt,
sol ve sağdan 3 cm. boşluk olacak şe- kilde yeneştirilerek makale
başlığı, yazar/yazanar adlan, özet (abstract) ve anahtar kelimeler
(keywords) bölümleri tek sütun halinde düzenlenmelidir. Metin ve
kaynaklar bölümleri ise iki sütun halinde, sütunlar arasında 0,5 cm,
boşluk bırakılarak yazılmalıdır,

5- Tüm makaleler : Konu başlığı, yazarlYazanarın adları,
Türkçe özet ve anahtar kelimeler, yabancı dilde başlık, özet ve anahtar
kelimeler, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç, kay-
naklar sıralaması esas alınarak hazınanmalı yabancı dilde hazır-
lanacak makalelerde de aynı sıra takip edilmelidir.

- Makale Başlığı: Kısa ve içeriği yansrtacak nitelikte, ilk harfleri
büyük olacak şekilde 13 punto ile yazılmalıdır. Yapılan çalışma bir
kurumlkuruluş tarafından deste~'enmiş yada yüksek lisansldoktora
tezinden hazınanmış ise, başlığın son kelimesinin son harfi üzerine
(') konuımalı ve gerekli açıklamalar ilk sayfanın altına 8 punto ile dip-
not olarak verilmelidir.

- Yazar Adları: 9 punto ile yazıımalı ünvanlan kullanılmamalı,
soyadıarı büyük harfi e yazılarak son harfleri üzerine rakam konularak
yazar adresleri ilk sayfanın altına dipnot olarak verilmelidir.

- Özet ve Abstrac! : Makaleler hangi dilde yazılırsa yazılsın
Türkçe ve ingilizce "ÖZET' yazıımalı, bunlann her biri 200 kelimeyi
geçmemelidir. Türkçe makalelerde "OZET', "Anahtar Kelimeler",
Ingilizce makale başlığı, "ABSTRACT' ve "Keywords" sırası izlen-
melidir. Ingilizce makalelerde ise "ABSTRACT' ve "Keywords",
Türkçe makale başlığı, "ÖZET" ve "Anahtar Kelimeler" sırasına uyul-
malı. Bu bölümü n tümünde harf büyüklüğü 8 punto olmalı ve yazımı
yazar adreslerinin altında 2 sahr boşluk bırakılarak başlanmalıdır.

• Anahtar Kelimeler/Keywors : Özet ve Abstract metinlerinin
altında Ili punto ile koyu renkli ve sola dayalı olarak konuyu açı~ay-
acak şe~lde en çok 5 anahtar kelime/keywords verilmelidir.

, Giriş Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç Ana
Başlı~an büyük harfle, bu ana başlıklann altında yer alacak alt başlık-
lar ilk harfieri büyük olacak şekilde küçük harflene yatılmalıdır.

- GiRiş: 8ölümünde çalışma ile doğrudan ilgili literatür bilgi
kısa ve özlüce verildikten sonra, son paragrafta çalışmanın amacı
vurgulanmalıdır.

- MATERYAL ve METOT bölümünde materyal etraflıca tanıtıl-
malı, metot, bilinen klasik metotlar için gereksiz aynntıya girilmeden,
öz ve anlaşılır biçimde açıklanmalıdır.

• BULGULAR: Araştırmanın niteliğine göre mantıklı bir sıra
içinde verilmelidir. Çizelge ve şekillerle, anlatımı kolaylaştınyorsa yer
verilmelidir. Çizelgeler ızgaralı olmalı ve hücre kenanarı sınınandını-
malıdır. Çizelgeler ardışık biçimde numaralandırılmalı ve varsa alt-
Ianndaki istatistiksel tanımlamalar 8 punt~ olmalıdır. Tüm makalelerde
çizelge halinde olmayan tüm görüntüler (fotoğraf, grafik, çizim, harita
vb.) şekilolarak adlandınımalı ve ardışık biçimde numaralandınl-
malıdır. Şekiller mümkünse bilgisayarda çizilmeli, değilse aydınger
kağıdına çini mürekkeple yapılmalıdır. Fotoğraflar renkli olup net ve
pariak fotoğraf kağıdına basılmalıdır. açı~ama yazıları şekillerin altına
, çizelgelerin üstüne kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde
küçük harf ve 9 punto ile yazılmalıdır. Şekil ve çizelgeler metin içinde
ilişkili oldukları kısımlara yerieştirilerek 2 veya tek sütun halinde ver-
ilebilir.

- TARTIŞMA ve SONUÇ : Bölümünde elde edilen bulgu ve
ulaşılan sonuçlar konuyla ilgili diğer kaynaklardaki bulgular ile
karşılaşnnlmalı ve yorumlanmalıdır.

- KAYNAKLAR: Bölümünde, yazı içinde yer alan tüm kaynaklar
alfabetik sıraya göre yer almalıdır. Metin içerisinde her kaynağa ait
numara, ilgili olan cümlenin sonunda parantez içinde belirtilmelidir.
Kaynak yazımında yazar adlan koyu,yayın adı italik yazı karakteri ile
yazılmalıdır. Dergi adlarının kısaltılmasında "Periodical Tille
Abbreviations: By abbreviations' son baskısı esas alınmalıdır ..
Yararianılan kaynak;

Süreli Yaym'dan almmışsa;
Yıldız, M.A., 8aşpınar, E., 1998. Çeşitfi Japon Şıld"cm

Hatlannın Arilesteraz TipleriBakımmdan Karşılaştmlması. A.U. Ziraat
Faküıtesi Tarım Bilimleri Dergisi 4(1):24-25.

Ki/aplan almmışsa;
Akbay, R., 1982. Bilimsel Tavukçuluk. Güven Matbaası,

ANKARA, 290s.
Ki/abm bir bölümünden almmışsa;

Türkoğlu, M., 1997. Tavuk Yetiştinne. "Ed. M. Ertuğrul,
Hayvan Yetiştirme (Yetiştiricilik), s. 213-260, Baran Ofset, Ankara.

Kongre Bi/dirgeleri;
Aydın, N., 1997. TavuklardaGut Hastalığıfıdan i/eri Gelen

Probtemler ve Çözüm Ön~ri/eri. Uiuslararası Tavukçuluk Kongresi
1997,14-17 Mayıs 1997. IstanbuL.83-89.

Tezler;
Erku!, 1, 1997. Yumur/acı Hibrit Ebeveyn/erinin

Geliş/iri/mesinde Değişik Islah Yöntemleri ve Bunlarlfl
Karşılaştm/ması. Yüksek Usans .Tezi. A.U. Fen Bilimleri Enstitüsü,
ANKARA.

6- Gönderilen makalelere sayfa numarası verilmez. Sayfa
numaralan sayfalann arka yüzüne kurşun kalemle yazılır.

7- Dergide yayınlanan yazılarda her türlü sorumluluk
yazarlyazanara aittir.

8- Son sayfada yazariara ve araştırmacıya yardımcı olan kişi ve
kuruluşlara ilişkin bilgiler ve teşekkür yazılan yer alabilir. Aynca bu
sayfaya, yazann ünvanını da içeren açık posta adresi, telefon, faks
numarası, e-mail adresleri de yazılabilir.

9. Hazırianan makaleler aşağıdaki adrese gönderilmelidir.
Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdünüğü P.K. 47 06172
Yenimahalle i ANKARA
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