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ÖNSÖZ 

Türkiye’nin tarımsal üretiminin en gelişmiş sektörlerinden birisi olan 

tavukçuluk, ihracat ve sanayinin de destekleyici alanları arasına 

girmiştir. İnsan beslenmesinde hayvansal ürünler içerisinde ciddi bir 

paya sahip olan bu üretim alanında bazı dönemlerde yaşanan 

olumsuzluklara rağmen, sürekli gelişme gözlenmektedir. 1970’li 

yıllardan itibaren büyüme eğilimi görülen sektörde son 15-20 yıllık 

dönemde işletme kapasitesi, üretim miktarı ve ihracat imkanlarıyla 

ciddi bir büyüme sağlamıştır. Ancak üretilen ürünlere karşı maksatlı 

veya yanlış değerlendirmeye dayalı yanlış bilgilendirme ve algılar 

sektörün bu gün en önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. 

Ülkemizde kanatlı hayvanlar alanında Üniversiteler,  Araştırma 

Enstitüleri ile Özel Sektöre ait Ar-Ge birimleri araştırma, eğitim, 

yayın ve bilgilendirmeler yapmaktadır. Ulusal Kongreler ülkelerin 

belli alanlarda problemlerin ve çözüm önerilerinin kendi dili ile 

tartışıldığı ortamlardır. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2016’da 

bu amaçla düzenlenmiştir. Bu kongrelerin başlatılmasında ve 

geleneksel olarak iki yılda bir yapılmasında Bilimsel Tavukçuluk 

Derneğinin önemli katkıları olmuştur. Dördüncüsünün İlkadım şehri 

Samsun’da yapıldığı bu kongrede sektörün üretim politikaları ve 

sorunları bir panelde ele alınacaktır. Ayrıca sözlü ve poster tebliğlerle 

kongrede değişik konular değerlendirilecektir. 

Kongrenin düzenlenmesinde katkısı olan Organizasyon ve Bilim 

Kurulu üyelerine, panelistlere ve bildiri sahiplerine teşekkür ederiz. 

Özellikle bildiri sahiplerinin sundukları bildirilerinin performans 

kriterleri içerisinde yer almamasına rağmen gayretleri gelecekte taktir 

edilecektir. Başta Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve Ziraat 

Fakültesi Dekanlığı olmak üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü ile tüm 

sponsorlarımıza ve katılımcılara teşekkür eder, kongrenin başarılı 

olmasını dileriz.  
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Zoonotic Diseases of Poultry: Never ending story 
 

Hafez Mohamed Hafez 
Institute of Poultry Diseases, Free University Berlin, Germany 

 
Abstract 

The continuing growth in global trade and commerce offers the 

poultry industry great opportunities; however, several challenges that 

face the industry must be addressed.  

These challenges include, but not limited to consumer expectations 

that are primarily focused on food safety. Another major problem in 

front of us are emerging and re-emerging of zoonotic diseases as well 

as legislations related to disease control. Zoonosis are infectious 

animal diseases that are transmissible to humans. Approximately 75 % 

of emerging pathogens are zoonotic. Human share a number of 

infectious diseases with other mammals. However, very few infectious 

diseases of avian species are directly transmissible to man.  

Infectious diseases of poultry species that can directly infect humans 

are chlamydiosis, erysipelas, avian tuberculosis and Newcastle 

disease. In very recent years, certain strains of highly pathogenic 

avian influenza (HPAIV) have directly infected and caused deaths in 

Human in Africa, Asia and Europe. Mostly HPAIV of subtypes H5 

and H7 are responsible for magnificent economic losses in poultry 

industry and poses a serious threat to public health.  

In addition, many reports during recent years have shown that 

Campylobacter spp. and Salmonella are the most common causes of 

human foodborne bacterial diseases linked to poultry. In some areas 

also verotoxin producing Escherichia coli 0157:H7 (VTEC), Listeria 

and Yersinia have surfaced as an additional foodborne pathogens 

causing human illness. Several other toxicogenic bacterial pathogens, 

such as Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium 

botulinum and Bacillus cereus can also enter the human food chain via 

contaminated poultry carcasses.  
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In addition, the development of antibiotic resistance in bacteria, which 

are common in both animals and humans, such as Methicillin 

Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Extended-spectrum 

beta-lactamase (ESBL) bacteria, are also an emerging public health 

hazard. 

In general, the major strategy to control zoonotic infectious diseases 

should include cleaning the production chain from the top in case of 

vertically transmitted diseases such as Salmonella, hygienic measures 

throughout the production chain, vaccination, therapy, education 

programs, and eradication. In all cases agent surveillance, monitoring 

programs and rapid detection methods must be adapted and followed 

restrict in aim to allow early intervention. Finally, research must 

continue to find additional control and preventive ways.  

Key words: Zoonotic diseases, poultry, food safety, Avian influenza, 

salmonella  
 

The continuing growth in global trade and commerce offers the 

poultry industry great opportunities; however, several challenges that 

face the industry must be addressed.  

These challenges include, but not limited to consumer expectations 

that are primarily focused on food safety. Another major problem in 

front of us are emerging and re-emerging of zoonotic diseases as well 

as legislations related to disease control. Zoonosis are infectious 

animal diseases that are transmissible to humans. Approximately 75 % 

of emerging pathogens are zoonotic. Human share a number of 

infectious diseases with other mammals. However, very few infectious 

diseases of avian species are directly transmissible to man.  

Infectious diseases of poultry species that can directly infect humans 

are chlamydiosis, erysipelas, avian tuberculosis and Newcastle 

disease. In very recent years, certain strains of highly pathogenic 

avian influenza (HPAIV) have directly infected and caused deaths in 

Human in Africa, Asia and Europe. Mostly HPAIV of subtypes H5 and 

H7 are responsible for magnificent economic losses in poultry industry 

and poses a serious threat to public health. Since 2003, the H5N1 HPAIV 
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has become enzootic in poultry within several countries. Measures to 

control the virus in domestic poultry are the first step to decrease risks of 

human infections. Enhanced biosecurity measures, surveillance, stamping 

out and movement restriction as basic principles for control of epidemics 

in poultry has not prevented the spread of the virus since 1997. Recently, 

vaccines have been introduced in some developing countries as a major 

control tool to reduce the overwhelming socioeconomic impact of HPAI 

H5N1 outbreaks in poultry. Different types of inactivated vaccines and 

recombinant live virus vaccines are already in use that decrease shedding 

of the virus, morbidity, mortality, transmissibility, increase resistance to 

infection, lower virus replication and limit decrease in egg production. 
Several novel vaccines have been developed with high efficiency such as 

recombinant fowl pox viruses expressing the H5 or H7 antigen or other 

vectors; infectious laryngotracheitis virus. Additional Examples include, 

DNA vaccines, Subunit vaccines, vaccines based on reverse genetics, 

Adenovirus-, baculovirus-, Newcastle disease-vectored vaccine and 

Newcastle disease virus–based bivalent live attenuated vaccine were 

described and summarized by (Abdelwhab and Hafez, 2012, 2015). 

Food safety is not a discovery of recent times; it is a natural basic 

instinct of human survival. During human evolution, several 

approaches were adopted to achieve safety of food. One of the most 

famous approaches was practiced by several kings which would 

employed official and well trusted „tasters“ that served as food safety 

sentinels for the kings and royal family members. Food safety and 

quality of food are currently big issues of major concern.  

Many reports during recent years have shown that Campylobacter 
spp. and Salmonella are the most common causes of human 

foodborne bacterial diseases linked to poultry. In some areas also 

verotoxin producing Escherichia coli 0157:H7 (VTEC), Listeria and 

Yersinia have surfaced as an additional foodborne pathogens causing 

human illness. Several other toxicogenic bacterial pathogens, such as 

Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium 

botulinum and Bacillus cereus can also enter the human food chain via 

contaminated poultry carcasses.  
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Thermophilic campylobacters are the most common bacterial cause 

of diarrhoea in humans worldwide. Enteric diseases caused by the 

thermophilic species C. jejuni, C. coli, C. lari, and C. upsaliensis range 

from asymptomatic infections to severe inflammatory bloody 

diarrhoea. The natural habitat of thermophilic Campylobacter is the 

intestinal tract of healthy birds and raw meat that can be contaminated 

during the slaughtering process (EFSA, 2015). It is estimated that as 

many as 90% of broilers and turkeys may harbour Campylobacter 

while showing little or no clinical signs of illness (Sahin et al., 2002). 

Poultry and poultry products remain the most common source of 

foodborne human campylobacteriosis. The major route for 

Campylobacter infection in poultry appears to be the horizontal 

transmission from the environment. Specific flocks that become 

infected show rapid rate of intra-house transmission and a high 

isolation rate from caecal swabs, water and litter. Campylobacter spp. 

are widespread in poultry not only during the growing period, but also 

on the poultry meat during slaughter and during processing of poultry 

products. In recent years a rapid increase in the proportion of 

Campylobacter resistant to antimicrobial agents has been observed in 

worldwide and consider as a serious public health concern (Luber et 

al., 2003, El-Adawy et al., 2012; 2015). 

Salmonellosis and salmonella infections in poultry are distributed 

world-wide and result in severe economic losses when no effort is 

made to control them. The infection can be transmitted vertically 

through contaminated eggs laid by infected carriers. The horizontal 

spread (lateral) of infection takes place through contaminated feed, 

water, equipment and the rearing environment. In November 2003, the 

European Parliament Council Regulation 2160/2003/EC (EC, 2003) 

on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic 

agents was passed. This regulation covers the adoption of targets for 

the reduction of the prevalence of specified zoonoses in animal 

populations at the level of primary production, including breeding and 

fattening turkey flocks). Food business operators must have samples 

taken and analysed for the zoonoses and zoonotic agents (Table 1). 
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Further zoonotic diseases, which have lesser importance either, 

because they occur only infrequently or because they have a low 

virulence for humans, are listed in tables 2-5. 

 

Table 1: The minimum sampling requirements for salmonella control 
Zoonoses or zoonotic 
agent 

Animal 
population 

Time of Sampling by food business 
operators 

Breeding flocks of Gallus gallus (EC, 2005) 

S. Enteritidis, 

S. Typhimurium 

S. Hadar 

S. Infantis 

S. Virchow 

- rearing flocks - day-old chicks 
- four-week-old birds 
- two weeks before moving to laying 
phase or laying unit at the holding or 
at the hatchery 

- adult flocks - every second week during the laying 
period 

Laying hens (EC, 2006) 

S. Enteritidis, 

S. Typhimurium 

 

- rearing flocks - day-old chicks 
- pullets two weeks before moving to 
laying phase or laying unit 

- laying flocks - every 15 weeks during the laying 
phase 

Broilers (EC, 2007) 

S. Enteritidis, 

S. Typhimurium 

 

- broilers - within three weeks before the birds 
are moved to the slaughterhouse 

Turkeys (EC, 2008) 

S. Enteritidis, 

S. Typhimurium 

 

- rearing flocks - day-old chicks 
- four-week-old birds 
- two weeks before moving to laying 
phase or laying unit 

- adult flocks: - at least every third week during the 
laying  
  period at the holding or at the 
hatchery 

Fattening turkeys (EC, 2008) 
S. Enteritidis, 

S. Typhimurium 

- turkeys - within three weeks before the birds 
are moved to the slaughterhouse 

 
In addition, the development of antibiotic resistance in bacteria, which 

are common in both animals and humans, such as Methicillin 

Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Extended-spectrum 

beta-lactamase (ESBL) bacteria, are also an emerging public health 

hazard. 
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In general, the major strategy to control zoonotic infectious diseases 

should include cleaning the production chain from the top in case of 

vertically transmitted diseases such as Salmonella, hygienic measures 

throughout the production chain, vaccination, therapy, education 

programs, and eradication. 

The reason for using killing instead of slaughtering in case of some 

infectious diseases is to avoid the spread of the infectious agents in the 

live animals, their products. killing of infected flocks and/or contact 

flocks by legislations in cases of suspicion or confirmed outbreaks 

with a considerable public health and/or economic impacts such as in 

case of highly pathogenic avian influenza (HPAI) and ND in the EU 

as well as in case Salmonella Enteritidis or Salmonella Typhimurium 

in breeder flocks and must be carried out as soon as and as safely as 

possible.  

On long-term approach, the development of breeds that are genetically 

resistant to colonization by foodborne pathogens should be 

progressed. In addition, further methods to prevent contamination and 

cross contamination during processing by further improvement of 

machine and techniques must be continue. 

In all cases agent surveillance, monitoring programs and rapid 

detection methods must be adapted and followed restrict in aim to 

allow early intervention. In addition, since the success of any safe 

food program on the farm and processing plant depends on personal 

sanitation, it is essential to incorporate education programs about 

microorganisms, modes of transmission as well as awareness of the 

reasons behind such control programs by all people involved 

throughout the poultry production chain. Finally, research must 

continue to find additional control and preventive ways.  
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Kanatlı Hayvanların Zoonotik Hastalıkları:Hiç bitmeyen hikaye 
(Çeviri: Pınar Saçaklı, A.Ü. Veteriner Fakültesi, Ankara) 

 
Özet 

Küresel ticaretin devamlı olarak artması kanatlı sektörü açısından 

büyük fırsatlar sağlamaktadır, ancak sektörün karşı karşıya olduğu 

birtakım güçlükler söz konusudur.  

Bu güçlükler arasında başlıca gıda güvenliği odaklı tüketici 

beklentileri yer almaktadır. Önümüzdeki bir diğer önemli sorun ise 

zoonotik hastalıkların öne çıkması veya yeniden öne çıkmasının 

yanında hastalık kontrolüne ilişkin mevzuattır. Zoonozlar insanlara 

geçebilen bulaşıcı hayvan hastalıklarıdır. Öne çıkan patojenlerin 

yaklaşık %75’i zoonotik niteliktedir. Đnsanlar diğer memelilerle belirli 

sayıda bulaşıcı hastalığı paylaşmaktadır. Bununla birlikte, kanatlı 

hayvanların sadece birkaç bulaşıcı hastalığı insanlara doğrudan 

bulaşabilmektedir.  

Đnsanlara doğrudan bulaşabilen kanatlı hastalıkları chlamydiosis, 

erysipelas, kanatlı tüberkülozu ve yalancı tavuk vebasıdır (Newcastle). 

Geçtiğimiz yıllarda, yüksek derecede patojenik kanatlı vebasının 
(HPAIV) belirli suşları Afrika, Asya ve Avrupa’daki insanlara 

doğrudan bulaşarak bu kişilerin ölümüne neden olmuştur. H5 ve H7 

alt tiplerine ait HPAI viruslarının büyük bölümü kanatlı sektöründe 

önemli ekonomik kayıplara neden olmakta ve halk sağlığı açısından 

önemli tehlike teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, geçtiğimiz yıllardaki birçok rapora göre, 

Campylobacter spp. ve Salmonella kanatlı hayvanlarla ilişkili olarak 

insanlarda rastlanan en yaygın gıda kaynaklı bakteriyel hastalıklardır. 

Bazı yerlerde verotoksin üreten Escherichia coli 0157:H7 (VTEC), 

Listeria ve Yersinia da insanlarda hastalığa yol açan diğer gıda 

kaynaklı patojenler olarak öne çıkmıştır. Staphylococcus aureus, 

Clostridium perfringens, Clostridium botulinum ve Bacillus cereus 

gibi birtakım diğer toksikojenik bakteriyel patojenler de bulaşık 

kanatlı karkasları yoluyla insan gıda zincirine girebilmektedir.  
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Đlave olarak, Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve 

Geniş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) bakterileri gibi hem insan 

hem de hayvanlarda antibiyotik direncinin gelişimine neden olan 

bakteriler de halk sağlığı açısından öne çıkan bir tehlikedir. 

Genel olarak, bulaşıcı zoonotik hastalıkların kontrolü için 

geliştirilecek başlıca strateji Salmonella gibi dikey olarak bulaşan 

hastalıklar durumunda üretim zincirinin baştan itibaren temizlenmesi, 

üretim zinciri boyunca hijyenik önlemler alınması, aşılama, tedavi, 

eğitim programları ve eradikasyonu kapsamalıdır. 

Tüm koşullarda etken gözetimi, izleme programları ve hızlı tespit 

metotları adapte edilmeli ve sıkı biçimde takip edilmeli, bu sayede 

erken müdahaleye olanak sağlanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Zoonotic hastalıklar, kanatlı hayvanlar, gıda 

güvenliği, kuş gribi, salmonella 
 

Küresel ticaretin devamlı olarak artması kanatlı sektörü açısından 

büyük fırsatlar sağlamaktadır, ancak sektörün karşı karşıya olduğu 

birtakım güçlükler söz konusudur.  

Bu güçlükler arasında başlıca gıda güvenliği odaklı tüketici 

beklentileri yer almaktadır. Önümüzdeki bir diğer önemli sorun ise 

zoonotik hastalıkların öne çıkması veya yeniden öne çıkmasının 

yanında hastalık kontrolüne ilişkin mevzuattır. Zoonozlar insanlara 

geçebilen bulaşıcı hayvan hastalıklarıdır. Öne çıkan patojenlerin 

yaklaşık %75’i zoonotik niteliktedir. Đnsanlar diğer memelilerle belirli 

sayıda bulaşıcı hastalığı paylaşmaktadır. Bununla birlikte, kanatlı 

hayvanların sadece birkaç bulaşıcı hastalığı insanlara doğrudan 

bulaşabilmektedir.  

Đnsanlara doğrudan bulaşabilen kanatlı hastalıkları chlamydiosis, 

erysipelas, kanatlı tüberkülozu ve yalancı tavuk vebasıdır (Newcastle). 

Geçtiğimiz yıllarda, yüksek derecede patojenik kanatlı vebasının 
(HPAIV) belirli suşları Afrika, Asya ve Avrupa’daki insanlara 

doğrudan bulaşarak bu kişilerin ölümüne neden olmuştur. H5 ve H7 

alt tiplerine ait HPAI viruslarının büyük bölümü kanatlı sektöründe 
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önemli ekonomik kayıplara neden olmakta ve halk sağlığı açısından 

önemli tehlike teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, geçtiğimiz yıllardaki birçok rapora göre, 

Campylobacter spp. ve Salmonella kanatlı hayvanlarla ilişkili olarak 

insanlarda rastlanan en yaygın gıda kaynaklı bakteriyel hastalıklardır. 

Bazı yerlerde verotoksin üreten Escherichia coli 0157:H7 (VTEC), 

Listeria ve Yersinia da insanlarda hastalığa yol açan diğer gıda 

kaynaklı patojenler olarak öne çıkmıştır. Staphylococcus aureus, 

Clostridium perfringens, Clostridium botulinum ve Bacillus cereus 

gibi birtakım diğer toksikojenik bakteriyel patojenler de bulaşık 

kanatlı karkasları yoluyla insan gıda zincirine girebilmektedir.  

Đlave olarak, Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve 

Geniş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) bakterileri gibi hem insan 

hem de hayvanlarda antibiyotik direncinin gelişimine neden olan 

bakteriler de halk sağlığı açısından öne çıkan bir tehlikedir. 

Genel olarak, bulaşıcı zoonotik hastalıkların kontrolü için 

geliştirilecek başlıca strateji Salmonella gibi dikey olarak bulaşan 

hastalıklar durumunda üretim zincirinin baştan itibaren temizlenmesi, 

üretim zinciri boyunca hijyenik önlemler alınması, aşılama, tedavi, 

eğitim programları ve eradikasyonu kapsamalıdır. 

Tüm koşullarda etken gözetimi, izleme programları ve hızlı tespit 

metotları adapte edilmeli ve sıkı biçimde takip edilmeli, bu sayede 

erken müdahaleye olanak sağlanmalıdır. 

Küresel ticaretin devamlı olarak artması kanatlı sektörü açısından 

büyük fırsatlar sağlamaktadır, ancak sektörün karşı karşıya olduğu 

birtakım güçlükler söz konusudur.  

Bu güçlükler arasında başlıca gıda güvenliği odaklı tüketici 

beklentileri yer almaktadır. Önümüzdeki bir diğer önemli sorun ise 

zoonotik hastalıkların öne çıkması veya yeniden öne çıkmasının 

yanında hastalık kontrolüne ilişkin mevzuattır. Zoonozlar insanlara 

geçebilen bulaşıcı hayvan hastalıklarıdır. Öne çıkan patojenlerin 

yaklaşık %75’i zoonotik niteliktedir. Đnsanlar diğer memelilerle belirli 

sayıda bulaşıcı hastalığı paylaşmaktadır. Bununla birlikte, kanatlı 
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hayvanların sadece birkaç bulaşıcı hastalığı insanlara doğrudan 

bulaşabilmektedir.  

Đnsanlara doğrudan bulaşabilen kanatlı hastalıkları chlamydiosis, 

erysipelas, kanatlı tüberkülozu ve yalancı tavuk vebasıdır (Newcastle). 

Geçtiğimiz yıllarda, yüksek derecede patojenik kanatlı vebasının 
(HPAIV) belirli suşları Afrika, Asya ve Avrupa’daki insanlara 

doğrudan bulaşarak bu kişilerin ölümüne neden olmuştur. H5 ve H7 

alt tiplerine ait HPAI viruslarının büyük bölümü kanatlı sektöründe 

önemli ekonomik kayıplara neden olmakta ve halk sağlığı açısından 

önemli tehlike teşkil etmektedir. 2003 yılından bu yana, H5N1 HPAI 

virusu birtakım ülkelerdeki kanatlı hayvanlarda enzootik hale 

gelmiştir. Evcil kanatlılarda virusun kontrol altına alınması için 

uygulanan önlemler, insanlardaki enfeksiyonların riskini azaltmada 

atılan ilk adımlardır. Kanatlı hayvanlarda salgının kontrolü için temel 

ilkeler olan arttırılmış biyogüvenlik önlemleri, izleme, itlaf ve hareket 

kısıtlaması 1997 yılından bu yana virusun yayılmasını önlememiştir. 

Yakın zamanda, aşılar kanatlılarda HPAI H5N1 salgınlarının ciddi 

sosyo-ekonomik etkilerini azaltmak için önemli bir kontrol aracı 

olarak kullanılmıştır. Farklı türdeki inaktif aşılar ve rekombinant canlı 

virus aşıları hali hazırda kullanılmakta olup virusun yayılımını, 

morbidite, mortalite ve bulaşabilirliğini azaltmakta, enfeksiyona 

direnci arttırmakta, virus replikasyonunu düşürmekte ve yumurta 

verimindeki azalmayı sınırlamaktadır. H5 veya H7 antijenini veya 

enfeksiyöz laringotrakeitis virusunu ifade eden rekombinant kanatlı 

çiçeği virusu gibi yüksek etkili birtakım yeni aşılar geliştirilmiştir. 

Đlave örnekler arasında DNA aşıları, alt ünite aşıları, ters genetiğe 

dayalı aşılar (reverse genetics), Adenovirus-, baculovirus-, yalancı 

tavuk vebası (Newcastle) vektörlü aşı ve yalancı tavuk vebası 

(Newcastle) bazlı bivalent canlı atenüe aşı Abdelwhab ve Hafez, 

(2012, 2015) tarafından tanımlanmış ve özetlenmiştir  

Gıda güvenliği yakın zamanlarda yapılmış bir keşif olmayıp 

insanların hayatta kalması için doğal bir içgüdüdür. Đnsan evrimi 

sırasında gıda güvenliğine ulaşabilmek için birtakım yaklaşımlar 

benimsenmiştir. En ünlü yaklaşımlardan birisi, krallar ve soylu aile 
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üyeleri için gıda güvenliği nöbetçileri olarak görev alan resmi ve 

güvenilir ‘çeşnicibaşı’ ları çalıştıran bazı krallar tarafından 

uygulanmıştır. Gıda güvenliği ve gıdanın niteliği şu anda büyük 

öneme sahip olan meselelerdir.  

Geçtiğimiz yıllardaki birçok rapora göre, Campylobacter spp. ve 
Salmonella kanatlı hayvanlarla ilişkili olarak insanlarda rastlanan en 

yaygın gıda kaynaklı bakteriyel hastalıklardır. Bazı yerlerde 

verotoksin üreten Escherichia coli 0157:H7 (VTEC), Listeria ve 

Yersinia da insanlarda hastalığa yol açan diğer gıda kaynaklı 

patojenler olarak öne çıkmıştır. Staphylococcus aureus, Clostridium 

perfringens, Clostridium botulinum ve Bacillus cereus gibi birtakım 

diğer toksikojenik bakteriyel patojenler de bulaşık kanatlı karkasları 

yoluyla insan gıda zincirine girebilmektedir.  

Termofilik campylobacter etkenleri tüm dünyadaki insanlarda ishalin 

en yaygın nedenidir. Termofilik C. jejuni, C. coli, C. lari ve C. 

upsaliensis türlerinin neden olduğu bağırsak hastalıkları asemptomatik 

enfeksiyonlardan şiddetli yangısal kanlı ishale kadar varabilir. 

Termofilik Campylobacter’in doğal habitatı sağlıklı hayvanların 

bağırsak kanalı ve kesim sırasında bulaşma meydana gelebilecek çiğ 

etlerdir (EFSA, 2015). Broyler ve hindilerin %90’ında Campylobacter 

bulunabilirken belirti görülmemesi veya düşük düzeyde belirtilerin 

ortaya çıkmasının mümkün olduğu tahmin edilmektedir (Şahin ve 

ark., 2002). Kanatlılar ve kanatlı ürünleri insanlardaki gıda kaynaklı 

kamfilobakteriyozisin en yaygın kaynağıdır. Kanatlı hayvanlarda 

Campylobacter enfeksiyonunun başlıca giriş yolu çevreden yatay 

bulaşma olarak görülmektedir. Bulaşma görülen belirli sürülerde 

kümes içi bulaşma oranı oldukça hızlı şekilde artar ve sekal sıvablar, 

su ve altlıktan izolasyon oranı da oldukça yüksektir. Campylobacter 

kanatlı hayvanlarda sadece büyütme döneminde değil, aynı zamanda 

kesim ve kanatlı ürünlerinin işlenmesi sırasında da kanatlı etinde 

yaygındır. Geçtiğimiz yıllarda dünyada antimikrobiyal etkenlere 

dirençli Campylobacter oranında hızlı bir artış gözlenmiş ve bu durum 

halk sağlığı açısından önemli bir tehlike olarak değerlendirilmiştir 

(Luber ve ark., 2003, El-Adawy ve ark., 2012; 2015). 
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Salmonellozis ve kanatlı hayvanlardaki salmonella enfeksiyonları 

dünya çapında yaygındır ve bunların kontrolü amacıyla çaba sarf 

edilmediği takdirde önemli ekonomik kayıplara yol açarlar. 

Enfeksiyon enfekte taşıyıcı hayvanların bulaşık yumurtaları 

aracılığıyla dikey olarak yayılabilir. Enfeksiyonun yatay (lateral) 

yayılması ise bulaşık yem, su, ekipman ve yetiştirme ortamı 

aracılığıyla gerçekleşir. 2003 yılının Kasım ayında Salmonella ve 

diğer belirlenmiş gıda kaynaklı etkenlerin kontrolüne ilişkin (EC) 

2160/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü (EC, 

2003) yayımlanmıştır. Bu tüzük damızlık ve besi amaçlı hindi sürüleri 

de dahil olmak üzere birincil üretim düzeyinde hayvan 

popülasyonlarında belirli zoonozların prevalansının düşürülmesine 

ilişkin hedeflerin oluşturulmasını kapsamaktadır. Gıda işletmecileri 

zoonozlar ve zoonotik etkenler açısından numune almalı ve analiz 

yaptırmalıdırlar (Tablo 1). 

Sıklıkla görülmedikleri ya da insanlarda düşük virulansa sahip 

oldukları için daha az önem arz eden diğer zoonotik hastalıklar 

Tablolar 2-5’te belirtilmiştir. 

Đlave olarak, Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve 

Geniş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) bakterileri gibi hem insan 

hem de hayvanlarda antibiyotik direncinin gelişimine neden olan 

bakteriler de halk sağlığı açısından öne çıkan bir tehlikedir. 

Genel olarak, bulaşıcı zoonotik hastalıkların kontrolü için 

geliştirilecek başlıca strateji Salmonella gibi dikey olarak bulaşan 

hastalıklar durumunda üretim zincirinin baştan itibaren temizlenmesi, 

üretim zinciri boyunca hijyenik önlemler alınması, aşılama, tedavi, 

eğitim programları ve eradikasyonu kapsamalıdır. Bazı bulaşıcı 

hastalıklar için kesim yerine itlafın tercih edilmesindeki amaç, canlı 

hayvanlar ve hayvansal ürünlerde bulaşıcı etkenlerin yayılmasını 

önlemektir. AB’de yüksek derecede patojenik kanatlı vebası (HPAI) 

ve yalancı tavuk vebası (ND) gibi halk sağlığı ve/veya ekonomik 

açıdan önemli etkilere neden olabilecek salgınlara ilişkin şüphe 

oluşması veya salgınların görülmesinin yanında damızlık sürülerde 

Salmonella Enteritidis veya Salmonella Typhimurium gibi önemli 
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hastalıkların ortaya çıkması halinde mevzuat uyarınca enfekte sürüler 

ve/veya temastaki sürülerin itlafı mümkün olan en kısa sürede ve en 

güvenilir şekilde gerçekleştirilmelidir.  

 

Tablo 1: Salmonella kontrolü için minimum numune alma koşulları 
Zoonozlar veya 
zoonotik ajanlar 

Hayvan 
populasyonu 

Đşletme tarafından örnekleme zamanı 

Damızlık sürüler  (EC, 2005) 

S. Enteritidis, 

S. Typhimurium 

S. Hadar 

S. Infantis 

S. Virchow 

-yetiştirme sürüleri - günlük yaşta civcivler 
- 4 haftalık yaşta piliçler 
- yumurtlamaya girmeden 2 hafta 
önce veya  yumurtacı kümesinde  

- erişkin sürüler  - yumurtlama periyodu boyunca her 
iki haftada bir  

Yumurta tavukları (EC, 2006) 

S. Enteritidis, 

S. Typhimurium 

 

- yetiştirme 
sürüleri 

- günlük yaşta civcivler 
- yumurtlamaya veya yumurtacı 
kümeslere girmeden 2 hafta önce 

- yumurtlama 
dönemindeki 
sürüler 

- yumurtlama dönemi boyunca her 
15 günde bir 

Broylerler (EC, 2007) 

S. Enteritidis, 

S. Typhimurium 

 

-broylerler - piliçler kesime gitmeden önceki 3 
hafta içinde 

Hindiler (EC, 2008) 

S. Enteritidis, 

S. Typhimurium 

 

- yetiştirme 
sürüleri 

- günlük yaşta civcivler  
-4 haftalık yaşta piliçler  
-yumurtlamaya başlamadan 2 hafta 
önce 

- erişkin sürüler - yumurtlama boynca en az üç 
haftada bir 

Etlik hindiler (EC, 2008) 
S. Enteritidis, 

S. Typhimurium 

- hindiler - kesime gitmeden önceki üç hafta 
içinde 

 

Uzun vadeli yaklaşımda, gıda kaynaklı patojenler tarafından 

gerçekleşen kolonizasyona genetik olarak dirençli ırkların 

geliştirilmesi arttırılmalıdır. Đlave olarak, makine ve tekniklerin daha 

fazla ilerlemesi yoluyla işleme sırasında bulaşma ve çapraz 

bulaşmanın önlenmesi için diğer metotlar sürdürülmelidir. 
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Tüm koşullarda etken gözetimi, izleme programları ve hızlı tespit 

metotları adapte edilmeli ve sıkı biçimde takip edilmeli, bu sayede 

erken müdahaleye olanak sağlanmalıdır.  Đlave olarak, çiftlik ve işleme 

tesisinde herhangi bir güvenilir gıda programının başarısı kişisel 

hijyene bağlı olduğundan, mikroorganizmalar, bulaşma yolları ve 

kanatlı üretim zincirindeki tüm kişilerin söz konusu kontrol 

programlarının gerekçelerine ilişkin farkındalığı hakkında eğitim 

programlarının hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Son olarak, 

ilave kontrol ve önleme yöntemlerinin tespiti amacıyla araştırmalar 

sürdürülmelidir.  
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Kanatlı Endüstrisinde Biyogüvenlik ve Önemi 

 
Prof. Dr. Erol Şengör 

Bilimsel Tavukçuluk Derneği, Ankara 
 

Özet 
Biyogüvenlik insan, hayvan ve bitki yaşamı için zararlı 

organizmaların giriş ve yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirlerin 

tümünü ifade eder. Tavuklar hastalık etkenlerine karşı en duyarlı 

hayvanlar oldukları için tavukçuluk işletmelerinde biyogüvenlik çok 

önemlidir. Biyogüvenlik uzun yıllardan beri Türk tavukçuluk 

sektörünün gündeminde olan bir konudur. Bununla birlikte bu 

konunun sektör tarafından tam olarak algılandığından söz etmek pek 

mümkün görünmemektedir. Biyogüvenlik önlemleri kısa vadede değil 

uzun vadede olumlu sonuçlar doğuracak önlemlerdir. Olumlu sonuç 

demek üretim sırasında bir hastalık çıkma riskinin azaltılması 

demektir. Đşletmeler genellikle kısa vadede olumlu somut sonuçlar 

görmek istemektedirler. Biyogüvenlik denilen uygulama prosedürü 

zincirin tüm halkaları boyunca kopuntu olmaksızın üretim süreci 

devam ettiği müddetçe aralıksız olarak uygulanması gereken 

önlemlerdir. Olumlu sonuçlar birkaç sene sonunda hastalık çıkma 

riskinin azalmasıyla kendisini gösterebilir. 

Ziyaretçi yasağı biyogüvenlik önlemlerinden sadece bir tanesidir. 

Kümeslere elektrik ve su sarfiyatını tespit için gelen sayaç okuma 

elemanları, kümeslere yem getiren kamyon şoförleri, dezenfektan 

madde veya ilaç getiren elemanlar, üretim danışmanları, aşı yapma ve 

/ veya gaga kesme ekibinin elemanları işletme için büyük risk 

unsurudurlar. Bunlara devlet görevlileri, hastalık tespiti için numune 

almaya gelen laboratuvar görevlileri vesaire gibi insanları da dahil 

etmek gerekmektedir. 

Enfekte olan hayvanlar bakteri veya virüs parçacıklarını dışkı, salya 

ve burun akıntıları vasıtasıyla devamlı olarak etrafa saçmaktadırlar. 

Bu parçacıkların çoğu dışkı ve altlık içinde, havada asılı parçacıklar 
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halinde, kümesin duvarlarına sürünmüş olarak her yerde uzun süre 

canlı kalabilmekte ve temas ettiği her şeyi ve çevreyi 

bulaştırabilmektedir. Böyle bir ortam içinde bulaşıcı hastalıkların 

kümesten kümese veya çiftlikten çiftliğe yayılma şansı da yüksek 

olmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Biyogüvenlik, tavukçuluk işletmeleri, zarar 

kaynakları, hastalıklarla mücadele 

 

Biosecurity and its importance in poultry industry 
 

Abstract 
Biosecurity can be defined as the precautions to prevent human 

beings, animals and plants from the invasion of harmful 

microorganisms or pathogens. Since chicken are more vulnerable than 

other domestic animals, biosecurity has been a great importance in 

poultry farms.  Biosecurity has been a running topic in poultry 

industry in present century. However, this issue has not been 

recognized fully in poultry industry. Biosecurity precautions will give 

benefit in long term interval rather than short term interval. Benefit 

means that the decrease in the incidence of diseases in production 

cycle. Poultry farmers want to see tangible results in a short time. 

Biosecurity measures consist of the continuing procedures from the 

starting of production to the end. Positive and meaningful results can 

be obtained in a couple of years by reduction of the incidence of 

prevalence of diseases in poultry flocks.  

The ban of visitors to poultry houses is one of the taken precautions. 

Electricians and plumbers working in poultry houses, feed 

transporters, persons who bring chemical and sanitizing liquids, 

vaccinate and make beak trimming and production supervisors are all 

source of risk elements. The civil servants and sample collectors for 

laboratory analysis for diagnosis of diseases can be added to these risk 

sources as well. 

Infected animals spread continuously the bacteria and viruses to 

poultry environment through feces and saliva from their mouth and 
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nose.  These contaminants will stay on air in hanging, on floors and 

walls for a while to contaminate everything in poultry farm 

environment. In these situations, pathogenic diseases will invade from 

one poultry house to the another in higher probability.  

Key words: Biosecurity, poultry farms, risk sources, preventing 

diseases 

 
Biyogüvenlik Nedir? 
Biyogüvenlik insan, hayvan ve bitki yaşamı için zararlı 

organizmaların giriş ve yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirlerin 

tümünü ifade eder. Tavuklar hastalık etkenlerine karşı en duyarlı 

hayvanlar oldukları için tavukçuluk işletmelerinde biyogüvenlik çok 

önemlidir. 

Biyogüvenlik uzun yıllardan beri Türk tavukçuluk sektörünün 

gündeminde olan bir konudur. Bununla birlikte bu konunun sektör 

tarafından tam olarak algılandığından söz etmek pek mümkün 

görünmemektedir. Biyogüvenlik önlemleri kısa vadede değil uzun 

vadede olumlu sonuçlar doğuracak önlemlerdir. Olumlu sonuç demek 

üretim sırasında bir hastalık çıkma riskinin azaltılması demektir. 

Đşletmeler genellikle kısa vadede olumlu somut sonuçlar görmek 

istemektedirler.  Đşletmelerin bazıları “zaten bizim işletmemizde bir 
sorun çıkmıyor” düşüncesiyle bir müddet sonra söz konusu 

biyogüvenlik önlemlerini askıya almakta, yalnızca bazılarını 

uygulamaya koymakta veya fazla önem vermeyerek farkında olmadan 

uygulamadan kaldırmış olmaktadırlar. Biyogüvenlik denilen 

uygulama prosedürü zincirin tüm halkaları boyunca kopuntu 

olmaksızın üretim süreci devam ettiği müddetçe aralıksız olarak 

uygulanması gereken önlemlerdir. Olumlu sonuçlar birkaç sene 

sonunda hastalık çıkma riskinin azalmasıyla kendisini gösterebilir. 

Ziyaretçi yasağı biyogüvenlik önlemlerinden sadece bir tanesidir. 

Kümeslere elektrik ve su sarfiyatını tespit için gelen sayaç okuma 

elemanları, kümeslere yem getiren kamyon şoförleri, dezenfektan 

madde veya ilaç getiren elemanlar, üretim danışmanları, aşı yapma ve 

/ veya gaga kesme ekibinin elemanları işletme için büyük risk 
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unsurudurlar. Bunlara devlet görevlileri ve hastalık tespiti için 

numune almaya gelen laboratuvar görevlileri vesaire gibi insanları da 

dahil etmek gerekmektedir. 

Đşletmelerde biyogüvenliğin sorumlusu kim olacak sorusunun cevabı 

“işletmenin sahibi” olması gerekir fakat kanatlı endüstrisinde bu 

sorumluluk entegratör firmayı da kapsamalıdır. Hastalık çıkması 

halinde kontratlı çiftçinin göreceği zararın çok daha büyüğünü 

entegratör firma görecektir. Plânlanan genel üretim düşecek ve 

hastalığın ihbarı mecburi bir hastalık olması durumunda ihracat 

kapıları da kapanarak hem entegratör firma ve hem de topyekûn ülke 

hayvancılığı büyük zarar görecektir. Bu bakımdan biyogüvenlik 

konularının tartışıldığı kongre, konferans veya seminerlere, konu 

hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması amacıyla, kontratlı 

çiftçilerin, yumurta üreticilerinin ve hayvan bakıcılarının da doğrudan 

katılımının sağlanması çok yararlı olacaktır. 

Enfekte olan hayvanlar bakteri veya virüs parçacıklarını dışkı, salya 

ve burun akıntıları vasıtasıyla devamlı olarak etrafa saçmaktadırlar. 

Bu parçacıkların çoğu dışkı ve altlık içinde, havada asılı parçacıklar 

halinde, kümesin duvarlarına sürünmüş olarak her yerde uzun süre 

canlı kalabilmekte ve temas ettiği her şeyi ve çevreyi 

bulaştırabilmektedir. Böyle bir ortam içinde bulaşıcı hastalıkların 

kümesten kümese veya çiftlikten çiftliğe yayılma şansı da yüksek 

olmaktadır.  

Amerika Birleşik Devletlerinde Güney Kaliforniya’da 1971 yılında 

patlak veren Ekzotik NewCastle Hastalığı 12 milyon tavuğun itlafı 

sonucunda 56 milyon dolar zarara yol açmış olmakla kalmayıp kanatlı 

endüstrisinin işleyişindeki duraksama, ihracattaki yasaklar ve tavuk eti 

fiyatlarındaki yükselişlerle beraber gerçek maliyet yukarıda 

belirtilenin 4-5 katı daha yüksek olmuştur. 

 
Hastalıklar Çiftliğe Nasıl Girer ve Nasıl Yayılır 
Hastalık etkenleri ve zararlılar bir tavuk çiftliğine yumurta, kanatlı 

hayvanlar, insanlar, araçlar ve ekipmanların çiftlikler arasında hareket 

etmeleri suretiyle, ayrıca elbiseler, ayakkabılar, su, yem, altlık, yabani 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

24 
 

kuşlar, böcek ve haşeratların ısırıkları vasıtasıyla girebilir. Şu halde 

yapılması gereken bu konuların kontrol altına alınmasıdır. 

Hayvan yetiştiricileri hastalık durumları pek belirgin olmayan 

damızlıklardan hayvan almamaları konusunda danışmanları tarafından 

uyarılmalıdır. Hasta damızlıklardan civciv veya yarka alınması çiftliğe 

hastalıkların girmesi için davetiye çıkarılmasıdır. 

Çitliğe yeni alınan sürüler çiftliğe vardıklarında muayene edilmeli ve 

dezenfekte edilmiş temiz kümeslere yerleştirilmelidir. Sürüler çiftliğe 

yerleştirilirken o kümeste daha önceden yerleştirilmiş başka 

hayvanların olmaması şarttır. Hepsi-içeri hepsi-dışarı (All-in all-out) 

sistemi mutlaka izlenmelidir. 

Altlık ve yem mutlaka güvenilir kaynaklardan temin edilmeli ve 

yerleştirilmeden önce analizlere tabi tutulmalı ve her parti sürü için 

temiz altlık kullanılması hassasiyetle tavsiye edilmelidir. 

Bir kanatlı işletmesindeki biyogüvenlik riski işletmenin yerine, 

büyüklüğüne, bölgede mevcut olan hastalıklara, rüzgâr istikametine ve 

yönetim tarzına göre değişiklik gösterebilir. Ancak işletmenin GPS, 

PS, kuluçka, yarka, yumurtacı veya broiler işletmesi olma durumuna 

göre biyogüvenlik seviye farkları olabilir. Damızlık sürüler içindeki 

hayvanların kıymeti çok yüksek olduğu için biyogüvenliğin çok daha 

üst seviyelerde tutulması tavsiye edilebilir. Bununla birlikte alınacak 

önlemlerde bir seviye belirlemek her zaman için pek doğru 

olmayabilir. Alınacak önlemlerin daima en üst düzeyde olmasına özen 

gösterilmelidir. 

Kanatlı işletmesinin bir ördek veya kaz çiftliği olması durumunda 

yabani su kuşlarıyla ortak yanlarının çok fazla olması nedeniyle 

biyogüvenlik riskinin oldukça yüksek olacağı kabul edilmelidir.  

Riskin neler olabileceği ve bu risklerin bertaraf edilmesinde hangi 

kriterlerin rol oynayacağının herkes tarafından bilinmesinde fayda 

olacağı için elemanların eğitimi çok önemlidir. Kümeslerdeki yumurta 

verimi, canlı ağırlık kazanımları gibi verilerin ve hastalıklarla ölüm 

kayıtlarının tutulması ve bu kayıtların kısa aralıklarla iyi 

yorumlanması çok önemlidir. Normal dışı bir gidişat sezildiği anda 
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işletme sahibinin derhal haberdar edilmesi problemler tam ortaya 

çıkmadan önlem alınabilmesi açısından yararlı olacaktır. 

 
Tavuk Kümeslerinde Biyogüvenlik Uygulamaları 
Ziyaretçiler 
Ziyaretçi olarak sadece iş için gerekli olan kişilere izin verilmelidir. 

Çiftliğin etrafı mutlaka duvarla çevrili olmalı ve ziyaretçiler sadece bir 

tek noktadan giriş-çıkış yapabilmelidirler. Giriş yapacak ziyaretçiler 

mutlaka ziyaretçi defterine kaydedilmeli ve ziyaret süresince koruyucu 

giysi ve çizmeler (ziyaretçiyi değil çiftlikteki hayvanları korumak 

amaçlı) sağlanmalıdır. Koruyucu giysiler, bir kez kullanımlık olanlar 

hariç, göstermelik değil fonksiyonel olmalı, her kullanımdan sonra 

mutlaka yıkanmalı ve temiz naylon poşetler içinde bir sonraki 

ziyaretçi için saklanmalıdır. Koruyucu giysiler mutlaka en büyük 

boylarda hazırlanmalı, hiçbir ziyaretçiye dar gelmemeli ve 

ziyaretçilerin hiçbir noktası açıkta kalmamalıdır. Bu uygulama ilk 

başta fazla masraflı ve fuzuli gibi görünebilir fakat bu gözle 

bakılmamalı ve gereken titizlik mutlaka gösterilmelidir. 

Çalışan Personel 
Çalışan Personel olası riskler konusunda iyi eğitilmelidir. Çiftlikte 

çalışan personelin evinde kanatlı hayvan beslemesine müsaade 

edilmemelidir. Çiftlikte çoklu yaş grubu hayvan bulundurulmasının 

büyük bir risk oluşturduğu bilinmelidir. Eğer çiftlikte çoklu yaş grubu 

hayvan bulunduruluyorsa personel hareketi genç sürülerden yaşlı 

sürülere doğru olmalıdır. Yaşlı sürünün bulunduğu kümese girilmişse, 

banyo yapılmaksızın ve elbise değiştirilmeksizin, hiçbir nedenle genç 

bir sürüye girilmemelidir.  

Çiftlikte bir aşılama veya gaga kesme ekibi çalıştırılacaksa veya bir 

broiler kümesinden kesimhaneye sevk için piliç toplama ekibi 

görevlendirilecekse o ekibin bir gün önce başka bir kümeste çalışmış 

olma riski göz önünde bulundurularak ekibin tüm elemanlarına temiz 

giysiler giydirildikten sonra kümese girmelerine izin verilmelidir. 

Nasıl olsa broilerler kesime gidiyor içeride başka hayvan kalmayacak 

diye düşünülerek temiz giysi uygulaması göz ardı edilirse, kümes ne 
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kadar temizlenir ve dezenfekte edilirse edilsin bir sonraki partide 

riskin yüksek olabileceği unutulmamalıdır. 

Yem ve Đçme Suyu 
Đşletmeye alınacak yemlerin güvenilir kaynaklardan gelmesine özen 

gösterilmelidir. Kaynak bilinse bile zaman zaman yem numuneleri 

alıp analiz ettirmek işletmenin güvenliğini artıracaktır. Entegre çalışan 

firmalar kontratlı çalıştıkları çiftliklere hijyenik seviyesi düşük yem 

göndermezler. Fakat yapılan bir hatanın gizlenmesi amacıyla veya 

yanlışlıkla bulaşık yem gönderilirse, bunun bedeli eninde sonunda 

hem üreticiye ve hem de entegre işletmeye çıkacaktır. Entegre 

işletmenin yem fabrikası müdürü bu konunun bilincinde olmalıdır. 

Đşletmeye yem hammaddesi alınıyorsa bu maddelerin kapalı araçlarla 

gelmesi ve yolda serçe ve güvercinler gibi yaban hayatı kanatlılarıyla 

temas etmesinin önlenmesi sağlanmalıdır. Boşaltım sırasında dikkatli 

bir şekilde kekleşmiş yem hammaddelerinin ayıklanması gerekir. 

Kekleşmiş bu maddelerin ziyan edilmemesi için elle ufalanarak yem 

deposuna alınması sıklıkla yapılan büyük bir hatadır. Zira kekleşmiş 

yem hammaddeleri genellikle aflatoksin içerebilirler. Bunların 

atılması suretiyle sağlanacak fayda daha fazladır. Kekleşme çok 

fazlaysa tüm hammadde kabul edilmeksizin iade edilmelidir. 

Ayrıca hammaddelerin boşaltımından önce numuneler alınması, 

hammaddenin bir karantina deposuna boşaltılması ve yapılan 

muayenelerden sonra kabul veya red edilme uygulaması biraz masraflı 

görünse bile uzun vadede çok yararlı olacak bir uygulamadır.  

Hayvanların içme suyunun kalitesinin insanların içme suyundan farklı 

olmaması gerektiği hatırdan çıkarılmamalıdır. Hangi kaynaktan 

gelirse gelsin sulukların ucundaki içme suyunun 0,5 ppm aktif klor 

içerdiğinden emin olunmalıdır. Bunun için bir dozimetrenin 

kullanılması insan hatalarını bertaraf edebilir. Suyun sanitasyonunun 

her an için uygun olduğu sık sık kontrol edilmelidir. 

Đşletmeye Gelen Araçlar 
Đşletme sahibi, personel, tamirciler, aşı, gaga kesme ve kümes 

boşaltma ekiplerinin araçları, yem kamyonları gibi araçlar işletmeye 

normal olarak girmesi gereken araçlardır.  
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Đşletmeye gelen araçlar yıkama platformu üzerinde tazyikli sularla 

tozları indirildikten, tekerleklerindeki çamurlar tazyikli sularla 

giderildikten sonra dezenfektanlı tekerlek havuzundan geçirilerek içeri 

alınmalıdırlar. 

Bu araçların sürücülerinin işletmeye girmelerine gerek yoksa 

kesinlikle araçlarından inmemelidir. Çünkü bunların ayak bastıkları 

paspasları bulaşıklık kaynağıdır. Diğerleri de muhtemelen aynı benzer 

paspaslara basmışlardır fakat işletmeye girmeleri gerekmektedir. 

Onun için bu kişiler araçtan inmeden naylon çizme galoşlarını 

ayaklarına geçirdikten sonra inmeli ve doğruca banyo, giysi ve çizme 

değiştirme bölümüne geçmelidirler. Hijyenik hassasiyet derecesi 

yüksek olan işletmelerde banyo almak mecburi tutulmalıdır. Onun 

dışındaki işletmelerde personel, kıyafetleri üzerine koruyucu giysiler 

ve temiz çizmeler giydikten sonra, işletme içinde yapacakları 

işlevlerini yapmaya başlamalıdırlar. 

Yabani Kuşlar ve Zararlılar 
Evcil kanatlı hayvanların kanatlı yabani kuşlarla teması son derece 

tehlikelidir. Bunlar özellikle su kuşları, güvercinler, papağangiller ve 

diğer tüm yabani kanatlılardır. Kümes bu tür hayvanların ve 

kemirgenlerin içeri giremeyeceği şekilde inşa edilmiş olmalıdır. 

Kemirgenler ve zararlı hayvanlarla mücadele programı aralıksız 

sürdürülmelidir. Artık kümesimizde fare görülmüyor diye 

kemirgenlerle mücadele programının zayıflatılması veya askıya 

alınması o hayvanlara bir davetiye niteliğindedir. Yem ve su dağıtım 

sistemi bu zararlıların bulaştıramayacağı şekilde izole olmalıdır. Eğer 

yerlere yem saçılmışsa derhal toplanarak atılmalı ve yerlere saçılan 

yemler yeniden yemlik içine dökülmemelidir. 

Ekipman, Malzemeler ve Altlık 
Bütün taşıma kafesleri, aşılama ve gaga kesme ekipmanı, her türlü 

alet, edevat ve yemlikler, kafesler, suluklar kullanımdan önce 

temizlenip dezenfekte edilmelidir.  

Kümes boşaltıldığında altlık materyal uygun şekilde dışarı çıkarılıp en 

kısa süre içinde (pislikler etrafa dağılmadan) uygun metotlarla 

giderilmeli veya işlenerek yeniden ekonomiye kazandırılacak metotlar 
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uygulanmalıdır. Bu işlem genellikle uzak ve merkezi yerlerde 

altlıkların toplanması suretiyle ayrı bir işletme olarak yapılmaktadır. 

Bu tür işlemler maalesef ülkemizde pek yaygın olarak 

uygulanmamaktadır. 

Kümesin boşaltılmasının ardından tüm yüzeyler görünür kaba 

kirliliklerinden arındırıldıktan sonra tazyikli su ile baştanbaşa 

yıkanmalı ve sonra etkin dezenfektanların uygun dozda hazırlanmış 

solüsyonlarıyla dezenfekte edilmelidir. 
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Türkiye Etlik Piliç Ebeveynleri Islah Projesi 

 
Musa SARICA1,  Sinan ÇAĞLAK2, Emrah OĞUZHAN2, Đsmail 

ÖZKAN2, Firdes KILIÇ3, Selami TOK3  
1O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Samsun 

2Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir 
3Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tokat 

 

Özet 
Türkiye'de Erbeyli Đncir Araştırma Enstitüsünde yürütülmekte olan 

etlik piliç ebeveynleri geliştirme projesi 2004 yılında sonlandırılmıştır. 

Zaman içinde Üniversitelerimizde bazı küçük çalışmalar dışında 

kapsamlı araştırmalar yürütülmemiştir.  2010 yılında OMÜ Ziraat 

Fakültesinde yavaş gelişen etlik piliç ebeveynleri üretme 

çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmasıyla, çalışmaların TAGEM 

bünyesinde yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir.  

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bir 

birim kurulması için girişimler yapılmış ve 2015 yılında bu birimde 4 

büyütme, 1 saf hat, 2 pedigri ve 2 test kümesi yapımı tamamlanmıştır. 

Ayrıca kuluçkahane ve yönetim birimi ile kesim-karkas laboratuarı 

yapımı gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmaların başlangıcında yavaş gelişen ebeveyn hatları üretme 

planlanmış ve hızlı gelişen bir ana hattı temin etme çalışmaları 

sürdürülmüştür. Uzun süreli temaslar sonucunda ebeveyn temininde 

beklenenden daha fazla hat alımı gerçekleşmiş, ikisi baba (B1 ve B2), 

üçü ana (A1, A2 ve A3) olmak üzere 5 hatta ait kuluçkalık yumurtalar 

temin edilmiştir. Kuluçka ve büyütme işlemleri Tokat Orta Karadeniz 

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen 

materyal yumurtlama döneminde Eskişehir’e nakledilmiştir. Bu 

tebliğde elde edilen kısmi sonuçlar ile geleceğe dönük hazırlanmakta 

olan projenin tartışılması sağlanacaktır.  

Anahtar kelimeler: Etlik piliç ebeveynleri, Islah, Yetiştirme, 

Büyütme, Yumurtlama, Kuluçka,  
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Broiler Breeding Project in Turkey 
 

Abstract 
The Project of improving broiler parents in Turkey which was 

conducted at Erbeyli Fig Research Institute has been ended at 2004. 

Extended researches have not been conducted in time expect small-

scale projects at universities. Some positive results were obtained in 

improving slow growing chicken parent studies at Ondokuz Mayis 

University Agricultural Faculty in 2010, and it was decided to 

generalize the studies within TAGEM. 

It has been attempted to establish a unit within Eskişehir Geçit Kuşağı 

Agricultural Research Institute and 4 growing, 1 pure line, 2 pedigree 

and 2 testing houses were constructed in 2015. Also, slaughter house, 

management unit and slaughter-carcass laboratory were completed.  

It was planned to improve slow growing parent lines at the beginning 

of studies and tried to obtain a fast growing dam line. As a result of 

everlasting contacts, more than expected parent lines were obtained 

and hatching eggs of two sire lines (B1 and B2) and 3 dam lines 

(A1,A2 and A3) were bought. Hatching and growing of material were 

conducted at Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Agricultural 

Research Institute and then transferred to Eskişehir in laying period. 

Some results and future projection of the project were given in this 

paper. 

Key words: Broiler breeder lines, Breeding, Growth, Laying, Hatch, 

Hatching,   
 
Giriş 
Ülkemizde tavukçuluk sektörü önemli bir gelişme süreci ile 

endüstriyel bir yapı kazanmıştır. Geçimini kanatlı sektöründen temin 

eden (üretici, sektörle ilgili esnaf, yem, ilaç, yan sanayi, nakliye, 

pazarlama dahil) insan sayısı yaklaşık 1,5 milyon kişidir. Sektörün 

yıllık cirosu yaklaşık 5,5 milyar dolardır. Kanatlı sektörü Ülkemiz 

tarımı içinde en hızlı gelişen ve en güçlü sektörlerden biri haline 

gelmiştir. 2015 yılı verilerine göre; kuluçkahane, kombina-kesimhane, 
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damızlık, etlik ve yumurtacı işletme sayısı toplam 11.296 adettir. 

Üretim işletmelerinde 2.390 damızlık; 14.415 ticari etlik piliç ve 3.229 

ticarî yumurtacı olmak üzere toplam 20.034 adet kümes 

bulunmaktadır. Mevcut işletme ve kümeslerde kapasite kullanım 

oranının %80-85 civarında olduğu tahmin edilmektedir (GTHB, 

2016). 

 

Çizelge 1. 2015 yılı kanatlı işletme sayıları (GTHB, 2016) 
Kuluçkahane 

(Adet) 
Kombina ve 
Kesimhane 

Damızlık 
(Adet) 

Ticari 
Etlik 

(Adet) 

Ticari 
Yumurtacı 

(Adet) 

Toplam(Adet) 

75 78 354 9.676 1.113 11.296 

 

Çizelge 2. 2015 yılı kanatlı kümes sayıları (GTHB, 2016) 
Damızlık 

(Adet) 
Ticari Etlik 

(Adet) 
Ticari Yumurtacı 

(Adet) 
Toplam 
(Adet) 

2.390 14.415 3.229 20.034 

TUĐK verilerine göre toplam tavuk eti üretimi 2015 yılında toplam 

1.909.276 ton, yumurta üretimimiz ise 16.726.332.000 adet olarak 

gerçekleşmiştir. Ülkemiz ticari tavuk eti ve ticari tavuk yumurtası 

üretiminde kendine yeter olup, üretim fazlasını ihraç etmektedir. 

 

Çizelge 3. Toplam kanatlı ürünleri üretimi (TUĐK, 2016) 
Yıllar Yumurta 

(milyon adet) 
Tavuk eti 

(ton) 
Nüfus Yumurta 

(adet/kişi) 
Tavuk eti 
(kg/kişi) 

2002 11.555 696.187 68.600.000 168 10,148 
2003 12.667 872.419 69.000.000 184 12,644 
2004 11.056 876.774 69.400.000 159 12,634 
2005 12.052 936.697 69.800.000 173 13,420 
2006 11.734 917.659 70.200.000 167 13,072 
2007 12.725 1.068.454 70.586.000 180 15,137 
2008 13.191 1.087.682 71.517.000 184 15,209 
2009 13.833 1.293.215 72.560.000 191 17,823 
2010 11.841 1.444.059 73.723.000 161 19,588 
2011 12.955 1.613.309 74.724.000 173 21,590 
2012 14.911 1.723.919 75.627.000 197 22,795 
2013 16.497 1.758.263 76.667.363 215 22,935 
2014 17.145 1.894.669 77.695.904 221 24,385 
2015 16.726 1.909.276 78.741.053 212 24,248 
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Üretilen tavuk eti ve yumurtaya ait hibrit ebeveynlerinin tamamı ithal 

edilmektedir. 2015 yılında 1.238.926 adet etçi damızlık civciv ve 

21.245.000  adet etçi damızlık yumurta ithal edilmiş ve bunlardan 

üretilen damızlıkların yumurtalarından yaklaşık 1,5 milyar adet etçi 

civciv üretime alınmıştır. Dünyada damızlık broiler ve yumurtacı 

tavuk üretimi yaparak ülkelerin ihtiyacını karşılayan sayılı firma 

bulunmaktadır. Dışa bağımlık bu bakımdan kaçınılmazdır. Bununla 

beraber Ülkemizde yerli genotiplerin geliştirilmesi çalışmaları 

yapılmaktadır. Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstütü Müdürlüğünce 

3 adet yumurtacı tavuk hattı geliştirilmiş olup, ıslah çalışmaları devam 

etmektedir. Yerli Damızlık broiler üretimin de stratejik önemi olduğu 

düşünüldüğünden, yurt dışından temin edilen saf hatlarla, TAGEM’e 

bağlı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünce yerli hatların geliştirilmesi için çalışmalara 

başlanmıştır.  

Bu tebliğde ülkemizde yeniden başlatılan etlik piliç ebeveynleri ıslah 

çalışmalarının durumu, elde edilen bazı sonuçlar ve önerilerin 

tartışılması amaçlanmıştır. 

 

Türkiye Etçi tavuk ıslah çalışmalarının geçmişi  
Saf Irklar ve Melezleri Đle Yürütülen Çalışmalar 
Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsüne saf ırkların getirilmesiyle 

dünyada tavuk eti üretimindeki uygulamalara benzer işlemlere 

başlanmış; kapsamlı-sürekli projeler olmasa da ıslah araştırmaları 

yürütülmüştür. Bu amaçla New Hampshire, Plymouth Rock, Rhode 

Island Red ve Beyaz Cornish ırkları ve bunların melezlerinin etlik 

piliç üretiminde kullanım amacıyla üretimi hedeflenmiştir (Akbay, 

1968; Akpınar, 1969; Testik, 1974; Düzgüneş ve Akbay, 1974). 

Ancak  çalışmaların etkin bir seleksiyonla desteklenmemesi nedeniyle 

hibrit üretimine geçiş sağlanamamıştır.  

Hibrit Ebeveynleri Đle Yapılan Çalışmalar 
Ülkemize 1963 yılında hibrit ebeveynlerinin ithali ile saf ırklar ve 

melezleri ile yürütülen çalışmalar ticari işletmeler açısından önemini 

kaybetmeye başlamıştır. Bu nedenle güncel teknolojilerin kullanıldığı 
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çalışmalarla etlik piliç ebeveynlerinin üretimi ile ilgili projeler 1968 

yılında Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde başlatılmıştır.  

Beyaz Cornish ve Beyaz Plymouth Rock gibi ırklarda melezleme ve 

seleksiyonla ana ve baba hatlarının geliştirilmesi ile başlanan 

çalışmalar, işlemin uzun süreceği düşünülerek Beyaz Cornish ve 

Plymouth Rock ırklarının ithal edilen etçi ebeveynlerden Hybro, 

Hubbard gibi hatlarla çiftleştirilmesiyle daha hızlı sonuçlar alınacağı 

için bu yöne kaydırılmıştır (Akbay, 1977). Bu çalışmalarda G2 

generasyonuna kadar yapılan üretimle ilk yerli etçi ebeveynler 

üretilebilmiştir.  

T2xY2 melezlerinin hibrit olarak etlik piliç üretiminde kullanımı 

amaçlanmıştır. Devamında ana ve baba hatları, döllerinin 

performansına göre ıslah edilmeye çalışılmış ve bu materyal önce 

ATE-BRO, sonra da çalışmaların Erbeyli Zirai Araştırma Enstitüsüne 

kaydırılmasıyla ERBRO olarak adlandırılmıştır. Sonraki yıllarda 

Erbeyli Zirai Araştırma Enstitüsünde ıslah çalışmaları geliştirilmeye 

ve kapasite arttırılmaya çalışılmış, elde dilen sonuçların ülke geneline 

yaygınlaştırılmasına gayret edilmiştir. Bu dönemde Enstitüde ERBRO 

hattında seleksiyon ve yeni hatlar üretmeye yönelik çalışmalara hız 

verilmiştir. Bu dönemde elde edilen etçi hibritlerden işletmelere 

verilebilen miktar itibarıyla ülke ihtiyacını karşılama oranı ancak %1-

2.5 seviyesine ulaşılabilmiştir.  

 

Çizelge 4. Yerli ve yabancı hibritlerin etlik piliç performansları. 
Hibritler 6.Hafta CA (g) 8.Hafta CA (g) YYO (8.Hafta) 

ERBRO 1610 2455 2.86 

Yabancı 1 1630 2475 2.82 

Yabancı 2 1530 2370 3.02 

Yabancı 3 1428 2235 2.96 

(Düzgüneş, 1985) 

Bu çalışmalar uygulamaya konulan politikalar ve öngörülen hedeflerin 

gerçekleşmesinde sıkıntılar nedeniyle 1987 yılından itibaren istenilen 

desteği bulamamıştır. Enstitüde 1994 yılında Đsrail kaynaklı getirilen 

çıplak boyunlu, sıcağa toleransı genotipler üzerinde çalışmalar 

yürütülmüş olmakla birlikte bu çalışmalar da 2000 yılında sona 
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erdirilmiştir. 1995 yılında Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsüne 

Kanada’dan gelmiş olan saf hatlarla birlikte alınan bir etçi hat 

Enstitüye verilmiş, ancak bunun da muhafazası sağlanamamıştır.  Bu 

hatta ait sonuçların verildiği bir çalışmada (Akgün, 1999), materyalin 

ana hattına ait özellikleri taşıdığı ve elde edilen sonuçların ithal edilen 

bir çok ebeveyn hatta ait performans değerlerini geçtiği belirtilmiştir. 

Enstitü bu gün Đncir Araştırma Đstasyonu olarak isimlendirilmiş olup, 

tavukçuluk ikinci planda kalmış, 2004 yılında ıslah araştırmaları ise 

tamamen bırakılmıştır.   

Đthal Ebeveynlerden Sentetik Hatlar Üretme Çalışmaları 
Baba ve ana hattı olarak ticari firmalara verilen ebeveyn hatlarında 

cinsiyet ayrımında yapılan hatalar nedeniyle baba hatlarında dişilerin, 

ana hatlarında ise erkeklerin %5-10 arasında olabildiği görülmektedir. 

Büyük kapasiteli işletmelerde bu durum önemli bir miktar olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu materyalden yararlanılarak baba ve ana 

hatlarının kendi içerisinde üretilmeleri ile  elde edilen sentetik hatların 

döl verim özellikleri ve etlik piliç performansının orijinal hatlarla 

karşılaştırılmasına yönelik çalışmalardan olumlu sonuçlar alınmıştır 

(Yeter, 2010). Bu tip sentetik hatların özellikle damızlık materyal 

temininde karşılaşılan zorluk dönemleri için alternatif olarak 

değerlendirilmesi mümkündür. Bu çalışmalardan elde edilen bazı 

bulgular Çizelge 5’te verilmiştir.  

Çizelge 5. Ticari etlik piliç ebeveynlerinden elde edilen sentetik etlik 

piliçlerin ticari hibritlerle karşılaştırılması (Yeter, 2010) 
Özellikler Ticari Etlik 

Piliç 
Sentetik Etlik 
Piliç 

Civciv ağırlığı (g) 39.7 37.7 
Canlı ağırlık (42. Gün, erkek-dişi karışık) 2481.4 2374.6 
Yem tüketimi (g) 4428.8 4372.0 
Yemden yararlanma oranı (YYO) 1.79 1.80 
Ölüm oranı (%) 3.26 3.50 

 

Alternatif Etlik Piliç Üretimi Đçin Ebeveyn Üretme Çalışmaları 
Dünyada tavuk eti tüketiminde entansif üretimden elde edilen piliç eti 

önemini korumaktadır. Buna ilaveten tüketici taleplerine göre üretim 

sistemleri ve yeni ürünler üretimi alanında gelişmeler olmaktadır. 
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Özellikle yarı entansif, ekstansif, serbest gezinmeli ve organik 

üretimden elde edilen ürünlere tüketiciler rağbet etmektedir. Bu 

ürünlerin doğal, sağlıklı ve hayvan refahına uygun üretildiği 

imajından hareketle talep artmaktadır. Bu üretimler ile ilgili kural ve 

yönetmelikler Avrupa Birliği kaynaklı olup (EU Regulation, 1999), 

birliğe katılma müzakereleri yapan ülkemize ait değerlendirme 

raporlarında en gündeme gelen konular içerisindedir (Sarıca ve 

Yamak, 2010a, b).   

Bu amaçla yavaş gelişen ve daha geç kesim yaşına ulaşan, düşük 

kaliteli yemlerle beslenen, renkli veya karışık tüylü, et tipi tavukların 

üretimi yaygınlaşmaktadır (Dou ve ark., 2009; Almeida ve Zuber, 

2010). Bu tavukların et ve deri renginin koyu olması ve tüketicilerin 

köy tavuğu imajıyla bunları daha lezzetli bulması, yaygınlaşmada 

etkendir (Zaho ve ark., 2007). Yavaş gelişen tavuklar, organik ve 

serbest gezinmeli sistemlere daha uygun olup, 80-120 gün arasında 

2.2-2.5 kg ağırlığa ulaşırlar. Organlar ve kaslar dengeli geliştiğinden, 

ani gelişme kaynaklı metabolik bozuklukların görülme olasılığı düşer 

(Sarıca ve Yamak, 2010a). Çin’de Three Yellow (3Y) olarak bilinen 

bu tavuklar, yerel tavukların saf hatlarla melezlenmesi ile 

geliştirilmiştir (Zaho ve ark., 2007). Đngiltere’de “Assured chicken”, 

Almanya’da “Qualitat und Schereit”, Hollanda’da “IKB chicken”, 

Belçika’da “Label de Qualite Wallon ve Belplume”, Đspanya’da “Polo 

corral”, Fransa’da “Label Rouge” olarak bilinen piliçler bu grupta yer 

alan tavuklardandır (Yang ve Jiang, 2005; Magdelaine ve ark, 2008).  

Label Rouge’lar normal üretim sistemi ile pazarlanan tavuklardan iki 

kat yüksek fiyatlı olmalarına rağmen Fransa’da tavuk eti pazarında 

%10’luk paya ulaşmıştır (Fanatico ve Born, 2002; Magdelaine ve ark, 

2008). Avrupa yavaş gelişen hibrit üretiminde önderlik yapmakta 

olup, HUBBARD ve SASSO, bu konuda en çok bilinen uluslararası 

şirketlerdir.  

Ülkemizde de son yıllarda tüketicilerin doğal veya organik ürünlere 

talep artmıştır. Organik ve serbest gezinmeli sistem ile kafeste etlik 

piliç üretiminde yavaş veya orta düzeyde gelişen, kesim yaşı 56-84 

gün olan etlik piliçler aranacaktır. Bu amaçla bir proje kapsamında; 
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yavaş gelişen etçi ebeveyn üretimi için Ankara Tavukçuluk Araştırma 

Enstitüsü’nde bulunan iki yumurtacı hat (BAR II ve RIR II) ile ROSS 

ebeveynlerinden yararlanılarak baba ve ana ebeveyn hatları 

geliştirilmiştir. Ana hattı olarak 6, 8 ve 12 haftalık yaşlarda canlı 

ağırlık yönünde seleksiyon yapılan RIR2 ve BAR2 hatları ile RIRII♂ 

x ROSS♀ ve BAR2♂ x ROSS♀ melezleri elde edilmiştir. Baba hattı 

olarak kullanılmak üzere ROSS♂ x BAR2 ♀ ve ROSS♂ x RIR2 

melezleri ile ROSS ebeveyninin üretimi ile sağlanan hatlar elde 

edilmiştir. Çalışmada son üretim materyali olan genotip gruplarında 

da aynı şekilde canlı ağırlık açısından orta ve yavaş gelişme özelliğine 

sahip üçlü melez genotiplerin üretimi uygun görülmektedir (Sarıca ve 

ark., 2014).  

 
Etlik Piliç Ebeveynleri Islah çalışmalarının yeniden başlatılması 
Yavaş gelişen etlik piliç ebeveynleri ile yürütülen çalışmalar ile 

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde yumurtacı ebeveynler 

üzerindeki başarılı sonuçlar etlik piliç ebeveynleri ıslah çalışmalarının 

yeniden başlatılmasında itici faktörler olmuştur. 21.06.2011 tarihinde 

TAGEM’de özel sektör, kamu ve üniversiteden katılımcılarla yapılan 

toplantıda etlik piliç ıslah çalışmalarına yeniden başlanılması,  

çalışmalarda öncellikle yavaş gelişen etlik piliç ebeveynleri üretiminin 

ele alınması  kararlaştırılmıştır. Bu aşamadan itibaren; Eskişehir 

Geçitkuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Mahmudiye ilçesi 

yakınındaki arazisi üzerinde işletme kurulması kararlaştırılmıştır.  

Bunun yanında ıslah edilmiş hızlı gelişen bir ana hattı temini ile 

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsündeki BAR ve RIR hatlarının 

işletmeye kazandırılması amaçlanmıştır. Đşletmede yapılaşma devam 

ederken genetik materyal sağlamada yapılan girişimler sonuç vermiş, 

(Hollanda, Almanya, ABD) yapılan görüşmeler sonucunda hızlı 

gelişen 3 ana ve 2 baba hattı ithali ile çalışmalar ticari etlik piliç 

üretimini gerçekleştirecek planlamalar yapılması yönünde 

değiştirilmiştir.  Kuluçkalık yumurtaların kuluçkahane inşaatından 

önce ithal edilmesi nedeniyle civciv çıkışları ve cvciv büyütme 

işlemleri Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı TarımsalAraştırma 
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Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir. 20 haftalık yaştan sonra piliçlerin 

Eskişehir’de inşa edilen birime taşınması ile çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

Saf hatlara ait özellikler 
Saf hatların kuluçka sonunda elde edilen civciv sayıları ile büyütme 

döneminde kontrollü yemleme koşullarında değişik yaşlarda 

belirlenen canlı ağırlık ve yumurta verim dönemi değerleri Çizelge 6,  

Çizelge 7 ve Çizelge 8’de verilmiştir.  

 Çizelge 6. Đthal edilen ebeveyn hatlarının özellikleri ve ilk üretilen 

civciv sayıları 
Saf hat Özelliği Üretilen civciv 

sayısı 
Parmak kodu 

Main Female Line A1 Yavaş tüylenme 2086 Kodsuz 
Research Female Line 
A2 

Hızlı tüylenme 371 Sağorta 

Extra Special Female 
Line A3 

Yavaş tüylenme 188 Sağiç 

Main Male Line B1 Hızlı tüylenme 546 Soldış 
New Male Line B2 Hızlı tüylenme 928 Solorta 

Çizelge 7. Ebeveyn hatlarının büyütme dönemi canlı ağırlıkları (*g) 
 Main 

Female 
Line A1 

Research 
Female 

Line  A2 

Extra Special 
Female Line  

A3 

Main Male 
Line  B1 

New Male 
Line  B2 

Çıkış 40.97 38.46 41.61 38.89 39.66 
2.hafta 286.79 281.05 288.70 279.71 274.91 
4.hafta 520.09 537.52 571.54 561.25 549.96 
6.hafta 631.02 715.99 749.98 713.23 710.35 
8.hafta 1008.14 1015.84 1062.59 1022.36 1040.51 
(*erkek-dişi karışık) 

Çizelge 8. Ebeveyn hatlarının yumurtlama dönemine ait özellikler (g) 
Özellikler Main 

Female 

Line A1 

Research 

Female 

Line  A2 

Extra Special 

Female Line  

A3 

Main Male 

Line  B1 

New Male 

Line  B2 

COY (gün) 171 176 170 175 171 

COA (g) 

26.HCA(g) 

E 

D 

3034.7 

 

3512.4 

3146.3 

3272.2 

 

3582.6 

3354.9 

3087.9 

 

3311.6 

2906.7 

3377.2 

 

3767.3 

3554.0 

3229.1 

 

3765.7 

3107.1 

Đlk yum.ağ.(g) 

42.haf.yum.ver(ad) 

47.52 

101 

46.39 

90 

47.59 

96 

48.13 

70 

47.67 

75 
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Araştırma biriminin özellikleri 
Etlik piliç ebeveyn ıslah projesiuygulama alanı olarak Eskişehir ili 

Mahmudiye ilçesi kavşağında kurulan işletmede; 

-4 adet civciv büyütme kümesi: Her biri 176 kafes gözünden oluşan, 

2000 civciv büyütme kapasitesine sahiptir.  

-1 adet oluşan sah hat yetiştirme kümesi:  5000  göz tavuk ve 700 göz 

horoz kafesinden oluşmaktadır 

-2 adet yer tipi pedigrili üretim kümesi: Her kümeste 1 horoz ve 10-12 

tavuk koyulabilen 100’er adet pedigri bölmesine sahiptir 

-2 adet test kümesi:2x2 m’lik 110 adet bölmeye sahiptir. 

-Đdare binası 

-Kuluçkahane (2 adet 19.600 ön gelişim ve 1 adet 19.600 çıkış 

kapasitesine sahiptir. 

-Kümeslerde 1 yönetici Ziraat Mühendisi, 2 Zooteknist,  1 Veteriner 

Hekim, 11 işçi ile çalışmalar sürdürülmektedir. Kuluçkahanede ise 1 

Veteriner Hekim, 1 Tekniker, 1 Teknisyen ve 1 işçi görev 

yapmaktadır.  

 
Geleceğe dönük yapılacak çalışmalar 
Etlik piliç ebeveynleri geliştirme projesi kapsamında alınan baba 

hatlarında canlı ağırlık ve göğüs ağırlığının devamı ve geliştirilmesi, 

ana hatlarında döl veriminin sürdürülmesi ebeveyn düzeyinde ele 

alınacak temel özellikler olacaktır. Bunların yanında hibrit üretimine 

ve heterosis elde etmeye dönük olarak baba hatlarının her bir ana hattı 

ile melezlenmesi ve elde edilen performans ve karkas özelliklerinin 

test edilmesi ile en üstün hibrit üretim modelinin oluşturulması 

öngörülmektedir. Bu amaca uygun çalışmalar yürütülebildiği taktirde 

ana ve baba hatlarının çoğaltılarak ticarileştirilmesi mümkün 

olabilecektir.  
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Pastörize Sıvı Yumurta Ve Döngüsel Ekonomi 

 
Metin Akman 

OECD BIAC Tarım ve Gıda Komisyonu 
 

Özet 
Sürdürülebilirlik kavramı,  gıda güvenliği gibi yeni bir kavramın  

oluşmasına  neden  oldu.  Döngüsel  ekonomi.  Tüketicilerin,  

kullanıcı olarak tanımlandığı,  ürünlerin üreticiler  tarafından  

kullanıcılara  kiralanmak  suretiyle  sunulduğu  ve  atıkların  tamamen  

değerlendirilip  ekonomiye  kazandırıldığı  yeni  bir ekonomik sistem, 

döngüsel ekonomi.  Dayanıklı  veya  dayanıksız  tüketim-kullanım    

malzemelerinin  döngüsel  ekonomiye  kazandırılması  daha  basit,  

ancak  gıda  ürünlerinin  kiralanması  mümkün mü?  Gıda ürünlerini 

tüketmeden, kullanmak mümkün mü?  Başka bir  deyişle  gıda  üretim  

sürecinde  atıkların  tamamen  ekonomiye  kazandırılması  mümkün 

mü?   Pastörize sıvı yumurta üretiminin döngüsel ekonomideki rolünü 

inceleyerek bir sonuca  varmaya  çalışalım.  Đnsan  sağlığı  ve  gıda  

güvenliği  açısından  en  riskli  ürünlerin başında yumurta 

gelmektedir. Dünya sağlık örgütünün bu konuda bir  çok  yayını  

bulunmaktadır. Bu  nedenle  B  sınıfı  olarak  tanımlanan çatlak,  kirli  

yumurtaların  sofralık  A  sınıfı  yumurtalar  ile  birlikte  arza  

sunulmalarına  kısıtlama ve sınırlamalar getirilmiştir. B  sınıfı  

yumurtalar  pastörize  edilip  sıvı  olarak  endüstriyel  pazara  arz  

edilmektedir.  Sıvı  yumurta  kullanıcıları  yumurtayı  belli  

fonksiyonları  için  kullanmaktadırlar.  Dolayısıyla  yumurtadan  

ziyade  yumurtanın  fiziksel  ve  kimyasal fonksiyonları kullanıma 

sunulmaktadır. Fonksiyonların etkin kullanımı  ekonomik  kazanç  

yaratacağı  gibi  gıda  güvenliği,  güvenilirliği ve  döngüsel  

ekonomiye de katkı sağlayacaktır. Pastörize  sıvı  yumurta  

üretimindeki  yumurta  kabuğu,  şelaz  ve  teknik  sıvı  atıklarının  da 

ekonomiye kazandırılması önemlidir. Farmakoloji , yem katkısı ve  

toprak ıslahı açısından yumurta kabuğunun ekonomiye kazandırılması 
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ve katma  değer yaratılması döngüsel ekonomi açısından önemlidir. 

Bu  çalışmada  Türkiye  deki  pastörize  sıvı  yumurta  pazarının  

gelişimi  ve  atıklarının  organik gübre  olarak  kullanılmasına  yönelik  

yapılan  araştırma  sonuçlarına yer verilmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Sıvı yumurta, sürdürülebilirlik, döngüsel 

ekonomi, atık kullanımı 

 
Pasteurized liquid egg and circular economy 

 
Abstract 

Sustainability concept has occurred a new concept of food security. 

Circular economy is a new economic system which consumers 

defined as users, products are offered to users by renting and wastes 

are completely evaluated and bring in economy. Bringing the durable 

or nondurable consumer goods in economy is simple, but is it possible 

to hire food products? Is it possible to use food products without 

consuming? In other words, is it possible to bring the food production 

wastes in economy? Let’s try to reach a conclusion by investigating 

the role of pasteurized liquid egg production in circular economy. Egg 

is one the most risky products for human health and food security. 

World Health Organization has many publications in this topic. 

Therefore, there is limitation in the marketing of cracked and dirty 

eggs which are defined as B grade eggs. B grade eggs are pasteurized 

and put on market as liquid eggs. Liquid egg consumers use the eggs 

for certain functions. Hence, physical and chemical functions of the 

egg are used more than egg. Effective use of functions will contribute 

economic income, food security and circular economy. It is important 

to bring the egg shell, chalazae and technical liquid wastes to 

economy. It is also important to bring egg shell to economy in cases of 

pharmacology, feed additives and soil management. Improvement of 

pasteurized liquid egg market and results of the studies in the use of 

wastes as organic manure were given in this review.   

Key words: liquid egg, sustainability, circular economy, waste usage 
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Kaliteli ve Dengeli Beslenme Açısından Kanatlı Üretimi 
 

Mesut TÜRKOĞLU, Ahmet UÇAR 
A.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ankara 

 
Özet 

Dünya’da gıda eşit dağılmamakla birlikte gelişmiş ülkelerin sağlıkla 

ilgili sorunu obezite iken, diğer ülkeler açlık ve buna bağlı 

hastalıklarla karşı karşıyadır. Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 1/3 

oranında artacağının beklenmesi hayvansal protein üretiminin de 

artırılmasını zorunlu kılacaktır. 

Türkiye’de kişi başına toplam et tüketimi 35 kg, kanatlı eti ise 22 kg’ı 

aşmıştır ve yumurta tüketimi 200 adet iken yaklaşık 230 lt süt tüketimi 

bildirilmektedir. Yaklaşık günlük hayvansal protein tüketimimiz 35 g 

civarındadır ve iletişim çağına ayak uydurabilmek bakımından 45-50 

g seviyesine çıkarılması önerilmektedir. Dünyada en yüksek artış 

kanatlı et sektöründe ve bunu takiben yumurta tavukçuluğu 

sektöründe görülmektedir. Bu artış ülkemizde dünya ortalaması 

üzerinde iken kırmızı et üretiminde dünya ortalamasının gerisinde 

kalınmıştır. Görsel, yazılı ve sosyal medyada bilimsel dayanağı 

olmayan haberlerin oluşturduğu bilgi kirliliğinin önüne geçilmelidir. 

Özellikle gençler başta olmak üzere tüm bireylerin biyolojik değeri 

yüksek olan yumurta, süt ve et ürünlerini doğal ihtiyaçları düzeyinde 

tüketebilmelidir. Organik ve free-range sistemlerden elde edilen 

ürünlere dileyen tüketiciler rahatlıkla ulaşabilmelidir. Ancak tüm 

sistemlerden elde edilen ürünlerin güvenilir kaynaklardan, üretim 

tarihi ile sağlıklı bir şekilde elde edildiğinden emin olunmalıdır.  

Bu derlemede, zihin ve beden gücü yüksek nesiller yetiştirilmesi 

bakımından son derece önemli hayvansal protein kaynaklarından 

yeterince faydalanılması için artan insan nüfusunu beslemede kanatlı 

üretiminin etkinliğinden bahsedilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Kanatlı eti, Yumurta, Üretim ve tüketim, Kaliteli, 

Dengeli beslenme 
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In Terms of Quality and Balanced Nutrition Poultry Production 
 

Abstract 
In the World, food isn’t disturbuting equally, in devoleped countries 

the most important health problem is obesity while other countries are 

face with starvation and ilnesses due to starvation. It is estimated that 

by 2050 world population will raise about 1/3 and this also entails a 

raise in the need of animal protein production. 

It was noted that, in Türkiye, per person, red meat consumption is 35 

kgs, white meat is more than 22 kgs, while egg consumption number 

is 200, milk is 230 litres. Our daily protein expenditure is about 35 kgs 

and it is recommended that it should be between 45-50 kgs to suit up 

the communication age. The highest development rate belongs to 

white meat industry and breeding chicken industry follows. While this 

devolopment rate is over the World average in our country, the rate of 

red meat is lower than the World average. Baseles news which are 

taken place in social media and media must be avoided. All population 

especially the young population should consump egg, milk, meat and 

their productions which are very rich for their biological values as 

their natural need levels. People who want to get natural and free-

range products should reach them easily. However, people must be 

ensure of all this kind of products must be produced in a hygenic 

enviroment, trustable and the products must have date of expiry on 

their packings. 

In this review, efficiency of chicken breeding is told to feed the 

raising population by the animal protein sources sufficently which is 

really important for growing intellect and powerful generations. 

Key words: Poultry meat, egg, production and consumption, quality, 

balanced diet 
 
Giriş 
1965 yılından günümüze kadar gıdaya ulaşılabilirlik durumu dünya 

nüfusunun üstünde seyretmiştir ve biz de daha fazla hayvansal ürün 

tüketme yolunda beslenmemizi değiştirmiş durumdayız. Gıdaya 
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ulaşılabilirlik derken, dünyanın tüm bölgelerindeki gıdanın eşit 

dağılımı ifade edilmemektedir. Gelişmiş ülkelerin sağlıkla alakalı esas 

sorunları genellikle aşırı gıda tüketimi iken, gelişmekte olan ülkeler 

halen daha yetersiz gıda temini ile açlık ve beslenme yetersizliği 

durumu ve buna bağlı olarak hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Đnsanın beslenmesi geliri ile doğrudan ilişkilidir. Gelir azaldıkça 

neredeyse tüm gelir beslenme için kullanılacaktır ve başta et olmak 

üzere hayvansal ürünlerin yerine bitkisel kaynaklı temel ürünlere 

yönelim olacaktır. Gelir arttıkça et tüketimine olan eğilim artacak ve 

hatta et tüketiminde doymuşluk seviyesine ulaşılacaktır (Desouzard, 

2013). 

Kanatlı sektörü; modern yoğun üretim teknikleri, genetik ilerlemeler, 

sağlık koruma ve biyogüvenlik önlemleri alanındaki gelişmeler 

yanında kentleşme, şehir nüfusu ve gelir artışı sayesinde son yirmi 

yılda önemli yapısal değişikliklere sahne olmuştur ( Narrod ve ark., 

2008). Kanatlı eti sektörü kırmızı etten yeterli düzeyde sağlanamayan 

hayvansal protein ihtiyacını 50 den fazla ülkede ekonomik bir biçimde 

karşılamaktadır (Roenigk, 1999). Kanatlı etleri FAO tarafından tavuk 

eti, hindi eti, ördek eti, kaz ve beç tavuğu eti ve güvercin ve diğer 

kanatlı etleri olmak üzere beş grupta değerlendirilir. Ülkemizde tavuk 

eti üretimi başta olmak üzere hindi eti üretimi de kayda değer 

düzeylere ulaşmıştır (Okur ve ark., 2015). Yine bu süreç içinde yıllık 

%5’ten daha çok büyüme kaydederek (yaklaşık olarak yıllık domuz 

etinde yıllık %3’lük ve sığır etinde %1,5’luk büyüme ile 

kıyaslandığında) dünya üzerinde payını ikiye katlamıştır (FAO, 2006).  

 
Kaliteli ve Dengeli Beslenmenin Önemi 
Ulusları oluşturan bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönden 

sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında, ekonomik ve sosyal yönden 

gelişmesinde, refah düzeyinin yükselmesinde, mutlu, huzurlu ve 

güvence altında varlığını sürdürülebilmesinde beslenme insanın temel 

gereksinmelerinden birisi belki de en önemlisidir. Zira eğitim ve 

sağlık verileri ile birlikte toplumun beslenme durumu, ülkelerin sosyal 

ve ekonomik kalkınma düzeylerinin belirlenmesinde güvenilir bir 
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göstergedir. Đnsanlar güvenilir, uygun fiyatta, iyi kalitede, sağlıklı 

beslenme alışkanlığını geliştirecek besinleri satın alma ve tüketme 

hakkına sahiptir. Küresel ısınma, enerji darboğazı, tarımsal verimlilik, 

nüfus artışı ve değişen tüketim alışkanlıkları gibi faktörlerin uzun 

vadede değerlendirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası 

planlamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyadaki gıda üretiminin 

herkesi besleyecek miktarlarda olduğu ve asıl sorunun bölüşümde 

olduğunu unutmamak gerekmektedir (Yağmur ve Güneş, 2010). 

Son yıllarda tüm dünya ülkelerini ilgilendiren temel konuların başını 

gıda güvenliği, güvencesi ve beslenme almıştır. Artan dünya 

nüfusunun yeterli, kaliteli, dengeli, sağlıklı ve güvenilir besin 

kaynaklarına ulaşması giderek daha çok risk altına girmiştir. Besin 

kaynaklarının dengeli dağılmayışı dünyada bölgeler arasında önemli 

farklılıkları da beraberinde getirmiştir. Gerek yeterli besin 

kaynaklarına ulaşım, gerekse de güvenilir ve dengeli beslenme az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kadar gelişmiş ülkeleri de tehdit 

eden bir unsur olmaya başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda da 

tüm dünya ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar, önlemler almaya ve 

uygulamaya başlamıştır (Dölekoğlu, 2003). Türkiye’de yetersiz ve 

dengesiz beslenme sorunlarıyla en çok karşı karşıya kalan gruplar 

arasında büyüme çağındaki çocuklar ve gençler bulunmaktadır. Bu 

grupların yanında gebe ve emzikli kadınlar ile yaşlılar da yetersiz 

beslenirken yetişkinler obezite tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bir 

toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacak ulusal besin ve 

beslenme plan ve politikalarının oluşturulabilmesi için o ülkeye ilişkin 

beslenme, besin tüketimi ve sağlık verilerinin bulunması gereklidir 

(Pekcan, 1999; Baysal, 2003). 

Đnsanların beslenmesinde, özellikle çocuklar ile gençlerin bedensel ve 

zihinsel gelişimlerinde büyük önemi olan, hayvansal kaynaklı gıda 

ürünlerinin, kişi başına düşen tüketim miktarının en azından fizyolojik 

gereksinimler doğrultusunda yeterli bir düzeye çıkarılması 

gerekmektedir (Cevger ve ark., 2005). 
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Kanatlı Üretiminin Etkinliği 
Hem üretim hem de tüketim açısından bakıldığında domuz eti halen 

esas teşkil etmektedir ancak 1960 yılından sonra kanatlı etinde en 

yüksek büyüme oranı kaydedilmiştir. Dünyada kanatlı eti ve yumurta 

üretimi ile ürünlerinin ticareti son 40-45 yılda dikkat çekici bir 

gelişme göstermiştir. 1970 yılı sonrasında kanatlı eti üretimi, sığır, 

domuz ve küçükbaş hayvan etleri üretiminden daha hızlı artmıştır. 

Kanatlı eti üretiminde uzun yıllardır büyüme trendi devam etmiş, 

ekonomik gelişmeler ve tavukların sağlığı alanında ortaya çıkan 

sorunlara rağmen üretim artış trendi değişmemiştir. Gelecekte de bu 

eğilimin devam edeceği tahmin edilmektedir. Kanatlı endüstrisinin 

gelişiminin asıl nedeni “fiyat” değildir. Pek çok etken bunda rol 

oynamaktadır. Kanatlı eti erişilebilirdir, pratiktir, uygundur ve çok 

yönlüdür. Tüketiciler için bulunması ve hazırlaması kolay, birçok 

pişirme yöntemi vardır ve tadı genel olarak tüm dünyada kabul görür. 

Kanatlı etinin tüketilmesi hiçbir dinde yasaklı değildir ve sağlıklı 

düşük yağlı et olarak nitelendirilir. Kanatlıların yemden yararlanma 

oranları yüksek, bakımları kolay ve üreme kabiliyetleri yüksektir. Bu 

özellikleri üretimlerinin artırılmasında avantaj sağlamıştır. Nüfus artışı 

sonucunda toplu yerleşim ve şehirleşme kanatlı eti ve yumurtaya olan 

talebi arttırmıştır. Kanatlı ürünlerinin çeşitli sanayi kollarında geniş 

ölçüde kullanılmaya başlaması önemli bir artıdır. Yıllar geçtikçe 

değerlenen araziler dikkate alındığında, birim alanda daha fazla 

üretimi mümkün kılan kanatlı hayvan yetiştiriciliği ön plana çıkmıştır. 

Kanatlı üretimi teknolojik gelişmelerden olabildiğince faydalanmış, 

bakım ve idare koşullarındaki yenilikler ile mevsime bağlı olmaktan 

kurtularak yıl boyu verimi garanti altına alınmıştır. Fizyoloji, besleme, 

genetik ve hastalıklar gibi alanlarda sağlanan yüksek bilgi 

doğrultusunda ıslah, hayvan besleme ve yem endüstrisindeki 

gelişmeler verimliliği arttırmıştır. Son yıllarda biyoteknolojik 

çalışmalar sonuçları daha da etkin hale getirmiştir. 90’lı yıllardan beri 

tüm etlerden daha fazla kanatlı ürünü piyasaya sürülmüştür. Bu sürekli 

yenilikçilik, tüketicinin sıkılmadan haftada birkaç gün kanatlı eti 

tüketmesini mümkün kılmıştır. Kanatlı üretimi diğer tüm kara 
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hayvanları türlerinden, özellikle su başta olmak üzere daha az doğal 

kaynağa gereksinim duyar (Desouzard, 2013; Sarıca ve ark., 2014 ). 

Küresel olarak birincil kanatlı ürünleri (tavuk eti ve yumurta) hızla 

artış göstermiştir. Üretim maliyetlerindeki düşüklük sebebiyle 

tüketicilerin kaliteli gıdaya ulaşılabilirlik sağlaması bu artışı 

tetiklemiştir. Özellikle 1995 yılından sonraki ilk 10 yıllık dönemde bu 

artış daha belirgin bir hal almıştır. Bu süre içinde tavuk eti %53, hindi 

eti %13, ördek eti %63, kaz eti %53, tavuk yumurtası %39 ve diğer 

yumurtalar %27’lik bir artış göstermiştir. Kayıt altına alınamayan 

alternatif üretim sistemlerinden elde edilen verimlerde eklendiğinde 

artışın daha çok olduğu düşünülmektedir. Tavuk eti üretimindeki 

artışlarda Hindistan, Brezilya ve Çin başı çekerken yumurta 

üretiminde ise Çin öne çıkan ülke olmuştur. Çin üretim miktarında, 

Brezilya ihracatta ve Hindistan da üretimindeki artışta ilk sırada yer 

almaktadır. Yine üretimin büyük çoğunluğu Çin’de gerçekleşen ördek 

ve kaz eti artışta en başta yer almaktadır. Su kanatlıları ile ilgili 

Poultry Science dergisindeki yayınlara bakıldığında bu durumun 

şaşırtıcı olmadığı görülmektedir  (Scanes, 2007). 

Türkiye’de de en büyük artış kanatlı ürünlerinde gerçekleşmiştir. 

Kanatlı eti üretimi 2 milyon ton bandına yaklaşırken yumurta üretimi 

17 milyar adeti bulmuştur. Kişi başına toplam et tüketimi 35 kg iken 

kanatlı etinin ise bu miktardaki payı 22 kg’ı aşmıştır ve yumurta 

tüketimi 200 adet civarındadır (Anonim, 2014; Anonim, 2015). 

Đnsan beslenmesinin daha fazla hayvansal ürün tüketimine yönelmesi, 

bu ürünlerin bitkisel ürünlerden dört kat daha fazla doğal kaynağa 

(ekilebilir toprak+su) ihtiyaç duymaları sebebiyle, yeni zorlukları 

beraberinde getirmektedir. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 

yoğunlaşacağı Asya ve Afrika bölgelerinde tatlı su kaynakları oransal 

olarak azalacaktır. Su kaynakları sınırlıdır ve dünya üzerinde düzensiz 

bir dağılıma sahiptir. Kanatlı, et üretilen en etkin kara hayvanı türüdür 

ve ODC tarafından hazırlanan projeksiyonlara göre 2020 yılı itibariyle 

kanatlı eti domuz etini geçecektir. Kanatlı eti üretimi gelişmekte olan 

ülkelere doğru kaymaktadır ki bu ülkeler OECD-FAO 
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projeksiyonunda belirtildiği üzere gelecekteki talebi karşılayacak 

ülkelerdir (Desouzard, 2013). 

Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı 

davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az 

yağlı ve daha ucuz olan kanatlı etine yönelmişlerdir. Son 25 yıldır 

dünyada kanatlı eti tüketimi sürekli bir artış eğilimi göstermektedir. 

Bu dönem incelendiğinde Türkiye’de yıllık ortalama üretim artış 

hızının en fazla kanatlı et sektöründe olduğu görülmektedir.  Kanatlı 

et sektöründen sonra ikinci sırada yumurta tavukçuluğu sektörü 

gelmektedir. Küçükbaş eti üretiminde, hayvan sayısının önemli oranda 

azalmasına bağlı olarak bir azalma söz konusu olmuştur. Türkiye’de 

kanatlı etindeki yıllık ortalama üretim artış hızı %6.86 oranında 

gerçekleşmiştir. Türkiye’de kanatlı etindeki ve yumurta 

tavukçuluğundaki yıllık ortalama üretim artış hızı dünya 

ortalamasından daha yüksek düzeyde olurken, büyükbaş ve küçükbaş 

eti üretiminde dünya ortalamasının gerisinde kalmıştır (FAOSTAT). 

 
Sonuç  
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği gerek et üretimi gerekse yumurta üretimi 

ile kaliteli ve dengeli beslenmenin sağlanması açısından tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Artan küresel ısınma riski 

nedeniyle azalan su kaynaklarının artan dünya nüfusunu beslemekte 

daha etkin kullanılması kaçınılmazdır. Yeryüzünde artmakta olan 

insan nüfusunun gıda ihtiyaçlarının, özellikle hayvansal protein 

ihtiyacının karşılanması bakımından kanatlı ürünleri üretimi etkinliği 

ile diğer hayvansal ürünlerin üretimine göre avantaj sağlamaktadır. 

Dolayısıyla geleneksel kanatlı üretimi hızla artmaya devam edecektir 

ve üretim ile ilgili yanlış görüşler bizler tarafından doğru bilgiler ile 

aydınlatılmalıdır.  

 
Kaynaklar 
Anonim, 2014. YUM-BĐR (Türkiye Yumurta Üreticileri Birliği) 

Sektör Verileri: 2014. YUMBĐR Yayınları. Ankara 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

50 
 

Anonim, 2015. BESD-BĐR (Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları 

Birliği Derneği) Broiler eti Sektör Raporu: Üretim, Tüketim, Dış 

ticaret, Sorunlar, Çözümler. BESD-BĐR Yayınları. No: 14. 

Ankara 

Baysal, A., 2003. Sosyal eşitsizliklerin beslenmeye etkisi. CÜ Tıp Fak 

Derg, 25, 66-72. 

Cevger, Y., Yalçın, C., Aral, Y., 2005. Türkiye’de hayvansal üretimde 

gıda güvencesi ve hayvancılık politikaları. 272-284. Gıda 

Güvenliği ve Güvenirliği Sempozyumu, 20-22 Ekim, Biyologlar 

Derneği, Tam Metinler Kitabı, Ankara 

Desouzard, O. 2013. Dünya tavuk eti ticareti; zorluklar, gelişmeler ve 

stratejiler. 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi Bildiri Kitabı, 

sayfa 1-16 

Dölekoğlu, Ö.C. 2003. Tüketicilerin işlenmiş gıda ürünlerinde kalite 

tercihleri, sağlık riskine karsı tutumları ve besin bilesimi 

konusunda bilgi düzeyleri (Adana Örneği). TEAE, Yayın 

No:105, Ankara. 

FAO, 2006. World agriculture: towards 2030/2050 interim report. 

Rome 

FAOSTAT. FAO statistical database. (available at. 

http://faostat.fao.org/default.aspx). 

Narrod, C., Tiongco, M., Costales, A., 2008. Global poultry sector 

trends and external drivers for structural change. FAO 

proceedings on “Poultry in the 21st Century,” http://www. fao. 

org/AG/againfo/home/events/bangkok2007/docs/part1/1_1. pdf. 

Okur, N., Türkoğlu, M., Eleroğlu, H.,  Ozlu, S., Uçar, A., 2015. 

The Analysis of Effective Factors on The Development of 

Turkish Poulty Sector. VI International Scientific Agricultural 

Symposium,  15-18 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina 

(Sözlü Bildiri). 

Pekcan, G., 1999. Beslenme Sorunlarının Önlenmesi: Besin, 

Beslenme Plan ve Politikalarının Önemi. Ankara ili Beslenme 

Alıskanlıkları ve Mutfak Kültürü. Sempozyum Bildirileri ve 

Katalog. Ankara,VEKAM; 129-134. 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

51 
 

Roenigk, W. P., 1999. World Poultry Consumption. Poultry Science, 

78:722-728. 

Sarıca, M., Türkoğlu, M., Yamak, U.S., 2014. Tavukçuluktaki 

gelişmeler ve Türkiye tavukçuluğu. Tavukçuluk Bilimi 

(Yetiştirme, Besleme, Hastalıklar). Bey Ofset Matbaacılık, 1-36, 

Ankara. 

Scanes, C. G., 2007. The global importance of poultry. Poultry 

science, 86(6), 1057-1058 

Yağmur, C., Güneş, E., 2010. Dengeli beslenme açısından Türkiye‟de 

gıda üretimi ve tüketiminin irdelenmesi, VII. Ziraat 

Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara. 

 

 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

52 

 

 
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Eğitimi ve Öğretiminde 

Bazı Sorunlar 
 

Ömer CAMCI1, Musa SARICA2, Beyhan YETER3 
1MKÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Hatay 

2OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Samsun 
3KASÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Kahramanmaraş 

 

Özet 
Hayvansal üretim eğitimi ve öğretimi değişen ve gelişen ülke ve 

dünya şartlarına göre dinamik bir yapı göstermektedir. Ülkemizde 

tarımsal üretimin ekonomik büyüklük içindeki payı bu konudaki 

gelişmelerin dünya standartlarında olmasını gerektirmektedir. 

Üniversite eğitim öğretimi içinde hayvansal üretim ya da hayvan 

ıslahı ve yetiştiriciliği çok çeşitli disiplinler arası etkileşimle 

şekillenen bir uygulamalı bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Ülkemizin artan nüfusu ve protein ihtiyacının sağlıklı karşılanması ve 

sürekliliği için eğitim ve öğretim konusunda da taktik ve stratejik 

planlara ihtiyaç vardır.  Ancak bu konuda artan fakülte sayısı ve 

kontenjanlarına ve nitelikli eleman ihtiyacına rağmen zootekni alanına 

olan ilgi düşüş trendindedir.  Değişik bölgelerdeki fakülteler nerdeyse 

aynı içerikte eğitim vermekte ve bölge farklılığına dayanan 

uzmanlaşma oluşmamaktadır. Kanatlı yetiştiriciliği gibi türler bazında 

ise eğitimle edinilen tecrübe daha da düşmektedir. Ziraat 

fakültelerinde yetiştirme ve besleme alanındaki bazı derslerle sınırlı 

kalan bu alan, Veteriner fakültelerinde yetiştirme alanına ilave olarak 

sağlık konularını da kapsamaktadır. Sektör ihtiyaç duyduğu nitelikli 

elemanları 1-3 yıl arasında zaman harcayarak eksiklikleri telafi etmek 

yoluna gitmektedir. Ülke, sektör ve ihtiyaç duyulan nitelikli eleman 

ihtiyaçları göz önüne alınarak üniversite eğitim ve öğretiminin gözden 

geçirilmesi ve dinamik bir hale getirilmesi kaçınılmazdır. 

Anahtar kelimeler: Zootekni, kanatlı hayvanlar, eğitim, öğretim 
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Poultry Science Education and Some Issues in Education 

 
Abstract 

Animal science education shows a dynamic structure according to 

changes and improvements of country and world conditions. The 

share and potential of agriculture production in total economy of our 

country requires the improvements of this topic to be in world 

standards.  Animal production or animal breeding in university 

education is an applied science which is a combination of different 

disciplines. There is a need of tactic and strategic plans for providing 

animal protein need and sustainability of increasing population of our 

country. Besides the increase of faculty and quotas, the attention on 

animal science department is in the trend of decrease.  The education 

of faculties in different regions is almost similar and this causes a lack 

on regional specialization. Experience on poultry species which gains 

with education decreases. This subject is limited in the agricultural 

faculties on the courses of animal breeding and nutrition but also 

combines the health courses in veterinary faculties. Sector spends a 

time of 1-3 years to teach the qualified personnel. It is unavoidable to 

review the university education in cases of the qualified personnel 

needs of country and sector.  

Key words: Animal science, poultry, education  

 
Giriş 
Tarım; “Bitki yetiştirme (fitotekni), hayvan yetiştirme (zootekni), 

bitkisel ve hayvansal ürünler elde etme, bitkisel ve hayvansal 

ürünlerin nitelik ve niceliklerini iyileştirme, bitkisel ve hayvansal 

ürünleri pazara hazırlama ve saklama, bitkisel ve hayvansal ürünleri 

işleyip, değerlendirme  bilim ve sanatıdır.” Mc Graw Hill Dictionary 

of Scientific and Technical Terms, 1974; aynı tarifleri aşağıdaki 

şekilde vermektedir: Tarım: "insanlara yararlı bitki ve hayvan üretimi, 

bu amaçla toprağın islenmesi bitki ve hayvan ıslahı ve yönetimidir".  
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Mühendislik kavramı ise Webster Dictionary’e göre söyle tarif 

edilmektedir; "Bilim ve matematik yardımıyla, doğadaki enerji ve 

hammadde kaynaklarının insanların yararına, yapılar, makineler, 

ürünler, sistemler ve işlem teknikleri sekline dönüştürülmesidir. 

(Çiftçi ve ark., 2010)  

Esas itibariyle tarım bu alanda uğraşanlardan çok aslında tüm toplumu 

yakından ilgilendiren hayati konulardandır. Şehirlerde yaşayanların 

hayatı ve hayat kalitesi bu sahada uğraş verenlerin yapıları ve 

fonksiyonları ile yakından ilgilidir. Geleneksel olarak tarımsal 

faaliyetlerin yürütülmesi için uğraş verilirken, bu sektörde dünya ile 

entegre olarak bilgi akışının devamlılığı ve üretimi için kuşkusuz 

üniversiter eğitim içinde de önemi ağırlığında yer alması gerekir. 

Yükseköğretimin temel iki amacı vardır:  

a) Konu itibariyle yeterli bilgi donanıma sahip bireyleri yetiştirerek 

ülkenin kalifiye eleman ve iş gücünü oluşturmak 

b) Belirlenmiş konular çerçevesinde araştırmalar yaparak evrensel 

bilgi ve kültüre katkılar yapmak. 

Belirtilen bu amaçların gerçekleşebilmesi için doğru kurgulama ve 

paradigmalara (yöntem oluşturma) da gerek vardır. Bu paradigmaların 

oluşturulması için küresel boyutta tarım ve beslenmenin ne yöne 

evrildiğini görmek çok önemlidir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğini konu 

olarak ele alırken öncelikle Zootekni Eğitimi ve Öğretimi ve de 

Tarımsal Eğitim Öğretimi ele almak gerekmektedir.  Artan ülke 

nüfusunun dengeli, doğru ve kaliteli beslenmesi sağlamak önemli bir 

stratejik konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kanatlı hayvan üretimi ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği eğitim 

öğretimindeki ana sorunlar; 

1. Ülkemiz ihtiyacı olan kaliteli proteinin yeterli ve doğru bir şekilde 

temini  

2. Zootekni eğitim öğretimini tercih eden öğrencilerin durumu 

3. Fakülte ve Zootekni Bölümlerinin müfredat ve alt yapı problemleri 

4. Sektörün nitelikli eleman ihtiyaçları şeklinde ele alınabilir. 
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Ülkemiz ihtiyacı olan kaliteli proteinin yeterli ve doğru bir şekilde 
temini  
Kanatlı hayvan üretiminin önemi değişen ekonomik parametreler 

doğrultusunda sürekli artmaktadır. Yıllık yaklaşık 1.800.000 tona 

doğru giden bir kanatlı eti üretimi büyüklüğü söz konusudur ve daha 

da artacağı öngörülmektedir. Dışsatım imkanları geliştikçe bu 

rakamlar daha da yükselecektir.  Ancak damızlık, mısır ve soya 

bakımından dışa bağımlılık bu sektörde aşılması gereken önemli 

darboğazlardır. Üretim merkezlerinin yer seçimlerinde de çok isabetli 

oldukları söylenemez.  Sürdürülebilir ve ekonomik üretim 

modellerinin oluşturulması gerekmektedir.  

 

Tablo 1 ve Tablo 2’de görüldüğü gibi ülkemiz kanatlı eti ve yumurta 

üretimi bakımından ilk on içinde yer almaktadır. Ancak doğru 

stratejilerle bu rakam daha da artırılabilir. Bu üretim rakamları kanatlı 

sektörünün ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu 

göstermektedir.   

 

Tablo 1. Dünya Tavuk Eti Üretimi (bin ton; Çiçekgil, 2014) 
Ülkel  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ABD  16.561  15.935  16.563  16.694  16.621  16.976  
Çin  11.840  12.100  12.550  13.200  13.700  13.350  
Brezilya  11.033  11.023  12.312  12.863  12.645  12.308  
AB-27  8.594  8.756  9.202  9.320  9.565  9.800  
Hindistan  2.490  2.550  2.650  2.900  3.160  3.450  
Rusya Fed.  1.680  2.060  2.310  2.575  2.830  3.010  
Meksika  2.853  2.781  2.822  2.906  2.958  3.002  
Arjantin  1.435  1.500  1.680  1.770  2.014  2.060  
Türkiye  1.070  1.277  1.444  1.613  1.724  1.758  
Endonezya  1.350  1.409  1.465  1.515  1.540  1.550  
Tayland  1.170  1.200  1.280  1.350  1.550  1.500  
G. Afrika  1.240  1.250  1.300  1.370  1.395  1.415  
Diğer  11.528  11.925  12.657  13.123  13.541  13.894  
Dünya  72.844  73.766  78.235  81.199  83.243  84.073 
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Tablo 2. Dünya Yumurta Üretimi (milyon adet; Çiçekgil, 2014)008 
 2008 2009 22010 2011 2012 

Çin  459.000  466.225  473.100  477.940  490.000  

ABD  90.012  90.408  91.482  91.855  92.275  

Hindistan  55.395  58.728  61.420  63.500  65.450  

Meksika  46.744  47.206  47.623  49.170  46.361  

Japonya  42.567  41.750  41.900  41.377  41.780  

Brezilya  36.893  38.438  38.961  40.731  41.676  

Rusya Fed.  37.804  39.189  40.392  40.788  41.548  

Endonezya  24.957  23.550  24.911  22.841  23.533  

Ukrayna  14.809  15.303  16.865  18.428  18.843  

Türkiye 13.191  13.833  11.840  12.955  14.911  

Fransa  13.355  14.601  15.094  14.088  14.227  

Nijerya  12.910  13.613  13.800  14.100  14.222  

Đtalya  13.393  14.509  13.157  13.482  13.661  

Pakistan  10.711  11.258  11.839  12.457  13.144  

Almanya  12.103  10.754  10.191  11.955  12.430  

Diğer  278.462  283.303  296.499  302.766  305.050  

Dünya  1.162.306  1.182.668  1.209.074  1.228.433  1.249.111  

 

Zootekni eğitim öğretimini tercih eden öğrencilerin durumu 
Tüm dünyada son 40 yıldır  ziraat öğreniminde sayısal olarak geriye 

gidiş söz konusudur, ancak tüm dünyada fakülte ve ilgili araştırma 

kurum ve enstitüleri bu duruma sayı azaltarak ve fonksiyon 

geliştirerek uyum sağlamaya çalışmıştır.  Ülkemizde ise durum 

oldukça vahimdir. Sayısal azaltmalar yerine niteliksiz yeni fakültelerin 

mevcutlara eklenmesi engellenememiştir.  Son kırk yılda zootekni 

bölümlerini tercih eden öğrenci profili % 2-3 lük dilimden % 60 lık 

dilimin altına düşmüştür. Bu durum zootekni uygulamasını gerektiren 

disiplinlerin öğrenci tarafından kavranmasını imkansız hale 

getirmektedir.  Farklı birçok önemli disiplinin gerektirdiği kavrama ve 

anlama yeteneği maalesef giderek düşmüştür. Tablo 3’te 1976 ve 1977 

yıllarına ait bazı fakültelere giriş puanları verilmektedir. Açıkça 

görüldüğü gibi Ziraat fakültelerini seçen öğrenciler oldukça yüksek 

puanlarla bu bölümlere giriş yapabilmişlerdir.  
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Tablo 3. 1976 ve 1977 yılı ÜSS Yüksek Öğretim Programlarının 

merkezi yerleştirmedeki puanları (Fen puanı; Anonim, 1977) 
1976 1977 

  Puan   Puan 

Bölüm En küçük En Büyük Bölüm En Küçük En Büyük 

AÜ Tıp Fak 519.571 735.562 AÜ Tıp Fakültesi 519.597 - 

AÜ Eczacılık Fak 459.442 579.492 AÜ Eczacılık Fak 462.671 - 

AÜ Diş Hekimliği Fak 466.109 544.833 AÜ Diş Hekimliği 

Fak 

487.072 - 

AÜ Veteriner 

Fak 

439.314 575.084 AÜ Veteriner 

Fak 

444.389 - 

AÜ Ziraat Fak 446.693 520.255 AÜ Ziraat Fak Tarım 

Makinaları 

456.787 - 

AÜ Fen Fak   

Matematik  

420.474 486.794 AÜ Fen Fak   

Matematik  

424.993 - 

Atatürk Ü. Tıp Fak 483.439 597.087 Atatürk Ü. Diş 

Hekimliği Fak 

460.797 - 

Atatürk Ü. Diş 

Hekimliği Fak 

450.552 483.870 ÇÜ Ziraat Fak 452.603 - 

ÇÜ Ziraat Fak 452.979 522.582 EÜ Ziraat Fak. Tarla 

B.Yet.Tek. 

464.054 - 

EÜ Ziraat Fak 462.429 573.379 EÜ Ziraat Fak. 

Tarım Makinaları 

475.520 - 

EÜ Ziraat Fak Gıda 

Teknoloji 

453.372 575.414 EÜ Ziraat Fak. 

Tarım Ekonomisi 

472.567  

 Ancak aradan geçen yıllarda öğrencilerin puanlarının dramatik bir 

şekilde düştüğü gözlemlenmektedir (Tablo 4). Hayvan sağlığı ve 

dolaylı olarak hayvan yetiştiriciliği içinde yer alan Veteriner 

fakültelerinde de durum Ziraat fakültelerinden çok farlı 

görülmemektedir(Tablo 5). 
 

Tablo 4. Zootekni Bölümleri  2015-2016 Taban Puanları ve Başarı 

Sıralaması (ÖSYM) 

Üniversite adı Kon. Yer. 
Puan 
türü 

En 
küçük 

Başarı 
sırası* 

En 
büyük 

Ege Üniversitesi 31 31 MF-2 243,04535 205.000 275,82912 
Ankara Üniversitesi 41 41 MF-2 234,71547 223.000 309,55964 
Uludağ Üniversitesi. 31 31 MF-2 232,80747 227.000 293,01982 
Akdeniz Üniversitesi. 31 31 MF-2 226,05035 242.000 273,88150 
Eskişehir Osmangazi Ü. 31 31 MF-2 224,94173 245.000 302,78926 
Selçuk Üniversitesi 36 36 MF-2 222,03337 249.000 272,60071 
Adnan Menderes Ü.. 21 21 MF-2 220,86442 250.000 303,57120 
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 21 21 MF-2 221,16710 250.000 241,42348 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi. 21 21 MF-2 218,66025 253.000 251,12336 
Çukurova Üniversitesi 31 31 MF-2 201,98913 257.000 270,17241 
Dicle Üniversitesi. 31 29 MF-2 199,64591 257.000 256,47955 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

58 

 

Tablo 5. Veteriner Fakülteleri 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı 

Sıralaması (ÖSYM) 
Üniversite Kontenjan Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası 
Atatürk Ü. 21 MF-3 348,81725 68.100 
Ankara Ü. 170 MF-3 331,14859 82.700 
Đstanbul Ü. 139 MF-3 330,32349 83.400 
Uludağ Ü. 129 MF-3 322,54674 90.700 
Adnan Menderes Ü. 103 MF-3 309,77477 104.000 
Balıkesir Ü. 36 MF-3 309,00063 104.000 
Ondokuz Mayıs Ü. 77 MF-3 302,66683 111.000 
Namık Kemal Ü. 31 MF-3 301,77882 112.000 
Selçuk Üniversitesi 159 MF-3 300,04892 114.000 
Erciyes Ü. 70 MF-3 297,19128 118.000 
Afyon Kocatepe Ü. 77 MF-3 293,41138 123.000 
M. Akif Ersoy Ü. 88 MF-3 290,00356 127.000 
Aksaray Ü. 21 MF-3 288,32571 129.000 
Kırıkkale Ü. 77 MF-3 287,19196 131.000 
Çukurova Ü. 41 MF-3 281,21423 139.000 
Atatürk Ü. 67 MF-3 280,35867 140.000 
Cumhuriyet Ü. 57 MF-3 280,05241 140.000 
M. Kemal Ü. 57 MF-3 278,84315 142.000 
Fırat Ü. 139 MF-3 276,30093 146.000 
Dicle Ü. 57 MF-3 273,59920 150.000 
Harran Ü. 77 MF-3 272,10139 152.000 
Yüzüncü Yıl Ü. 88 MF-3 268,48332 158.000 

 

Yıllara göre fakültelere giriş yapan öğrencilerin düşen puanları aynı 

şekilde oluşan öğretim üyesi ve araştırıcı profilini de olumsuz olarak 

etkilemektedir.  

 

Fakülte ve Zootekni Bölümlerinin müfredat ve alt yapı 
problemleri 
Ülkemizde, ABD ve AB ülkelerinde tarım eğitiminde görülen 

çeşitlilik olmayıp, tam tersi, tüm fakültelerde bölüm sayısının aynı 

olduğu, bölümlerin anabilim dallarının isimlerinin ve ders içeriklerinin 

birbirine benzer olduğu görülmektedir. Bu durum, aynı bilgi ve 

donanıma sahip çok sayıda mezun verilmesi sonucunu doğururken 

sektörde değişik uzmanlık alanlarına gereksinim duyulmaktadır. 

Genel anlamda Ziraat fakülteleri, özelleştirirsek Zootekni Bölümleri 

ülkemiz farklılıklarını gözeterek gelişme hedefleri de dikkate alınarak 

fiziksel altyapılarını ve içeriklerini yeniden düzenlemek zorundadırlar. 

Bölgesel gereksinimleri dikkate alan bir eğitim-öğretim ve araştırma 
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yapısı oluşturabilir. Bu noktada, gelişmiş ülkelerdeki bölüm 

yapılanmasının, lisans ve lisansüstü programlarının ve ders 

içeriklerinin incelenmesi karar vericilere ışık tutabilir  (Yalçın, 2012).  

Ziraat ve Veteriner fakültelerinin sayı olarak artması ve bölgesel 

farklılıkların gözetilmemesi ve birçoğunun alt yapılarının halen yeterli 

düzeyde olmaması hem öğretim elemanları hem de öğrenciler için 

telafisi zor problemler olarak varlığını sürdürmektedir.   

Bilindiği gibi bilim kuruluşlarının araştırmaları, temel ve uygulamalı 

araştırmalar olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Temel araştırmalar için 

Zootekni alanında çok donanımlı laboratuarlara ve tesislere 

gereksinme vardır. Muhakkak her bilim kuruluşu olanakları ölçüsünde 

her iki araştırma grubuna da önem verecektir. Ancak hala ülkemizde 

uygulamalı araştırmaların yeteri kadar yapılmadığı görülmektedir. 

Özellikle özel sektöre ait tarım işletmelerine dayalı uygulamalı 

Zootekni araştırmalarına ağırlık verilmesi yararlı olacaktır. Bu 

araştırmaların bir kısmının da ilgili diğer bölümlerle müştereken 

yürütülmesi planlanmalı, böylece Zootekni ile diğer tarımsal konular 

arasındaki bağ da geliştirilmelidir. Son olarak Zootekni Bölümleri 

bünyesinde bulunan anabilim dalları arasındaki eşgüdüm de üzerinde 

önemle ve hassasiyetle durulması gereken hususların başında 

gelmektedir.  Bu eşgüdüm, lisans ve lisansüstü eğitimde, araştırma ve 

uygulamalarda mutlaka yer almalıdır (Pekel, 2003). 

 

Sektörün nitelikli eleman ihtiyaçları 
Esas olarak üretimin yapıldığı yerlerde modern entegre tesislerde ya 

da fason üretimlerde nitelikli eleman bulma konusunda sektörün 

önemli talepleri vardır ve bu talepler maalesef daha çok sektörün 

kendi iç dinamikleri ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Sektörle yapılan 

görüşmelerde nitelikli eleman konusunda çokça şikayetlerin olduğu 

görülmektedir. Sektör gözü ile Zooteknist Ziraat Mühendislerinin 

eğitimi içerisinde takviye edilmesi gereken konular nelerdir? diye 

sorulduğunda sektör hemen hemen her konuda yeterli olmadıkları 

yönünde ifadelerde bulunmaktadırlar (Tablo 6). 
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Tablo 6. Kanatlı sektöründe çalışmaya başlayan elemanların birikim 

düzeyi 
Ana başlıklar  Yeterli Takviye Gerekir 
Hayvan Islahı x  
Yem hammaddeleri  x 
Yem imalatı  x 
Hayvan besleme  x 
Kuluçkalık yumurta yönetimi  x 
Kuluçka sevk ve idaresi  x 
Kuluçkacılık faaliyetleri  x 
Damızlık yetiştirme  x 
Damızlık kümes sevk ve idaresi  x 
Damızlık ve Broyler sağlığı koruma ve tedavi  x 
Broyler saha çalışmaları x  
Broyler kümes sevk ve idaresi  x 
Kesimhane sevk ve idaresi  x 
Kesimhane ileri işleme ünitesi sevk ve idaresi  x 
Kümes planlama ve kümes ekipmanları yönetimi x  

 

Veteriner Fakültelerinin kanatlı hayvan sağlığı derslerini yeterli 

buluyor musunuz, müfredatında ve ders saatinde bir iyileştirmeye 

ihtiyaç var mıdır? diye sorulduğunda; “Kanatlı sağlığı bilgileri 

oldukça yetersiz, iyileştirmeye ihtiyaç var” diye ifade edilmektedir. 

Gerek  Zooteknist  Ziraat Mühendisi ve gerekse Veteriner hekimler 

için kendi alanlarında yani yetiştiricilik ve sağlık konusunda herkesin 

kendi işlerinde uzmanlık sahibi olmaları beklediklerini 

bildirmektedirler.  Sektörde işe başlayan her düzeyde eleman için 1-3 

yıl arasında bir hizmet içi eğitim süresi söz konusu olmaktadır.  

 

Sonuç ve Öneriler 
1. Zootekni ve Veteriner eğitim ve öğretimin zaman içinde dinamik 

bir yapı olduğunu unutmadan sürekli değişen ve gelişen dünya 

şartlarına göre yeniden yapılanması sağlanmalıdır.  

2. Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin bulundukları yerler 

sorgulanmalı ve gerekirse bazılarını kapatmalıdır. Alt yapı 

problemlerinin mutlaka çözülmesi, yeterli alt yapıları (uygulama 

çiftliği, laboratuar vs) olmayanların da kapatılması ve 

imkanlarının diğerlerine aktarılması uygun olacaktır. 

3. Değişen dünya ve ülke şartları ve dinamiklerine göre tarımsal 

stratejilerin devamlı gözden geçirilmesi gerekmektedir. Tarımsal 
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eğitim ve öğretiminin bu dinamiklere göre gözden geçirilmesi 

gerekmektedir.  

4. Ülkemizde bir ya da bir den fazla Tarım Üniversitesi fikrinin 

tekrar ciddiyetle ele alınması ve bu kurumlar bünyesinde 

Uluslararası Araştırma Merkezleri, Enstitülerinin açılması 

sağlanmalıdır. 

5. Zooteknist Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimlerin uğraşı 

alanları korunmalı ve kendi konularında etkinlikleri artırılmalıdır.  

6. Araştırmacı yetiştirilmesinde özel sektör de mutlaka katkı 

sağlamalıdır. Üniversite ve Sektör arasında daha etkili ve dinamik 

bağlar kurulması konusunda işbirliği yapılmalıdır. 
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Gıda kaynaklı Non-Typhoidal Salmonella 

Enfeksiyonları ve Gıda Güvenilirliği 
 

Gürhan Çiftçioğlu 
Đ.Ü. Veteriner Fak. Besin Hijyeni ve Tek. Anabilim Dalı, Đstanbul 
 

Özet 
Salmonellozis dünyada en yaygın ve sık rastlanan gıda 

enfeksiyonlarındandır. Đnsanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan 

2500’den fazla Salmonella serotipi (serovar) vardır. Enterik ateş (tifo, 

paratifo) olarak adlandırılan rahatsızlıklara neden olan Salmonella 

typhi ve Salmonella paratyphi (A, B, C) dışında kalan Salmonella 

serotipleri non-typhoidal Salmonella olarak adlandırılır. Çeşitli 

yollarla hayvanlardan insanlara sıklıkla gıda yolu ile geçen serotipleri 

Salmonella Enteritidis ve Salmonella Typhymurium’dur. Kanatlı 

etleri, kırmızı et, et ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri başta olmak 

üzere birçok gıda maddesi hastalığın ortaya çıkmasında sorumlu 

tutulmaktadır. Günümüzde gelişen tüketici bilinci, gıda güvenilirliği 

hassasiyeti ve yeni mevzuatlar çerçevesinde gıda üretimi ve tüketimi 

yönünden gıda kaynaklı hastalıklar ve Salmonella gibi gıda 

patojenlerine yönelik doğru bilgi ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur. Gıda 

değeri olan hayvanların beslenmesi ve bakımından, bu hayvanlardan 

elde edilen gıdaların tüketimine kadar uzanan zincirde tüm 

paydaşlarca koordineli çalışılması, gıda güvenilirliği açısından 

atılabilecek en önemli adımlardandır. Özellikle gıda değeri olan 

hayvanlarda bulunan olası non-typhoidal Salmonella etkenleri gıda 

zincirine girdiklerinde insan sağlığı için bir risk teşkil edeceğinden, 

çok disiplinli bir bakış açısı ve sürekli iletişim yoluyla, hayvanlardaki 

enfeksiyonların engellenmesi, hem canlı hayvanlarda hem de gıda 

zincirinde taramaların yapılması ve kontaminasyonların önüne 

geçilmesi, temizlik  ve  hijyen  tedbirlerinin  alınması  gibi  önlemlerle  
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Salmonella enfeksiyonlarının gıdalarla insanlara bulaşması 

engellenebilir.  

Anahtar kelimeler: Non-typhoidal Salmonella, gıda güvenilirliği, 

gıda enfeksiyonları 

 
Foodborne Non-Typhoidal Salmonella Infections and Food Safety 

 
Abstract 

Salmonellosis is one of the most common and widely distributed 

foodborne diseases. There are over 2500 different serotypes 

(serovars), which cause diseases both in humans and animals. 

Serotypes other than Salmonella typhi and Salmonella paratyphi (A, 

B, C), which cause enteric fever, are called non-typhoidal Salmonella. 

Salmonella Enteritidis ve Salmonella Typhymurium are frequently 

isolated serotypes, were passed from animals to humans throughout 

the food chain. Wide variety of foods, mainly poultry meat, beef, meat 

products, eggs and egg products are blamed for the onset of the 

disease. Recently, straight information is essential for food pathogens 

such as Salmonella and food poisonings regarding to the increased 

consumer awareness, sensitivity to food safety and new and developed 

legislations. Collaborative work of all parties along the food chain 

from the breeding of food animals through the food consumption is 

the most important step for food safety. According to the human 

health risk of possible contamination of food chain by non-typhoidal 

Salmonella present in food animals, foodborne Salmonella infections 

could only be hindered by multidisciplinary approach and continuous 

collaboration, preventing infections of food animals, applying 

surveillance studies both in animals and the food chain, preventing 

contaminations and implementing good hygiene and cleaning 

practices.  

Key words: Non-typhoidal Salmonella, food safety, food poisoning 
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Salmonellozis dünyada en yaygın ve sık rastlanan gıda 

enfeksiyonlarındandır. Đnsanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan 

2500’den fazla Salmonella serotipi (serovar) vardır. Tüm memeliler, 

kuşlar, insektler dahil pek çok hayvan gastrointestinal sisteminde 

kolonize olabilirler. Hastalıklardan Korunma ve Kontrol Merkezi 

(CDC) tahminlerine göre her yıl dünya üzerinde 115.000 kişinin 

ölümü ile sonuçlanan 94 milyon Salmonella kaynaklı gastroenterit 

vakası meydana gelmektedir. Enterik ateş (tifo, paratifo) olarak 

adlandırılan rahatsızlıklara neden olan Salmonella typhi ve Salmonella 

paratyphi (A, B, C) dışında kalan Salmonella serotipleri non-typhoidal 

Salmonella olarak adlandırılır. Bu serotiplerden 200’den fazlası insan 

için patojen olup, bunların çoğu sıklıkla gastroenterit nedenidir ve 

lokalize infeksiyon ve/veya bakteriemi ile de ilişkili olabilir. Çeşitli 

yollarla hayvanlardan insanlara sıklıkla gıda yolu ile geçen serotipleri 

Salmonella Enteritidis ve Salmonella Typhymurium’dur. Kanatlı 

etleri, kırmızı et, et ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri başta olmak 

üzere birçok gıda maddesi hastalığın ortaya çıkmasında sorumlu 

tutulmaktadır. Bunlar dışında değişik ülkelerde Salmonella 

Heidelberg, Salmonella Newport, Salmonella Virchow, Salmonella 

Infantis, Salmonella Hadar gibi diğer Salmonella serotipleri de, gıda 

enfeksiyonlarında rapor edilmiştir.  

Günümüzde gelişen tüketici bilinci, gıda güvenilirliği hassasiyeti, AB 

uyum çerçevesinde yeni mevzuat ve Gıda Kanunu çerçevesinde gıda 

üretimi ve tüketimi yönünden gıda kaynaklı hastalıklar ve Salmonella 

gibi gıda patojenlerine yönelik doğru bilgi ihtiyacı kaçınılmaz 

olmuştur. Özellikle çok değişik zamanlarda değişik kaynaklardan bilgi 

edinilmekle beraber, bu durum bilgi kirliliğini de beraberinde 

getirmiştir. Gıda kaynaklı Salmonella enfeksiyonları ve gıda 

güvenilirliği açısından doğru önlemler alındığı taktirde, bu 

enfeksiyonlardan korunmak mümkündür. Gıda değeri olan 

hayvanların beslenmesi ve bakımından, bu hayvanlardan elde edilen 

gıdaların tüketimine kadar uzanan zincirde tüm paydaşlarca koordineli 

ve doğru adımlar atılması,   gıda güvenilirliği açısından atılabilecek en 
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önemli adımlardandır. Bugün dünyada “gıda üretim ve tüketim 

zincirinde yer alan tüm meslek gruplarının, otoritelerin ve sektör 

temsilcilerinin birbirleri ile iletişim içinde ve tek hedefe yönelik 

çalışmaları önem taşımaktadır. Özellikle gıda değeri olan hayvanlarda 

bulunan olası non-typhoidal Salmonella etkenleri gıda zincirine 

girdiklerinde insan sağlığı için bir risk teşkil edecektir. Bu doğrultuda, 

çok disiplinli bir bakış açısı ve sürekli iletişim yoluyla, çiftliklerde 

hayvanlardaki enfeksiyonların engellenmesi, hem canlı hayvanlarda 

hem de gıda zincirinde gereken taramaların yapılması ve 

kontaminasyonların önüne geçilmesi, özellikle hayvanlarla ve 

kontamine materyallerle temastan sonra temizlik ve hijyen 

tedbirlerinin alınması, pişirme gibi gıdaların hazırlanmasındaki 

kurallara iyi uyulması gibi önlemlerle Salmonella enfeksiyonlarının 

gıdalarla insanlara bulaşması engellenebilir.  
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Çıkış Sonrası Erken Dönem Beslemenin Performans 

Açısından Önemi 
 

Arda Sözcü, Aydın Đpek 
U.Ü. Ziraat Fakültesi, Görükle, Bursa 

 
Özet 

Kanatlı hayvanlarda sindirim sistemi kuluçka döneminde gelişmeye 

başlamaktadır. Yumurtadan çıktıktan sonraki ilk günlerde sindirim 

organlarında, özellikle ince bağırsakta morfolojik ve fizyolojik 

değişiklikler gözlenmektedir. Çıkışın tamamlanmasını takip eden kısa 

süre içerisinde civcivlerin yeme ve suya erişimi sindirim sistemi 

gelişiminin tamamlanmasını ve aktif hale geçmesini sağlamaktadır. 

Günümüz mevcut üretim sistemlerinde civcivler çıkışın 

tamamlanmasını beklemektedir. Civcivlerin çıkış yaptığı zaman 

aralığına “çıkış dağılımı (hatch window)” denir. Çıkış dağılımının 

uzaması civcivlerin uzun süre aç ve susuz kalmasına, dolayısıyla 

bağırsak gelişimi ve çıkış sonrası büyümenin olumsuz yönde 

etkilenmesine neden olmaktadır. Çıkış sonrası dönemde de 

kuluçkahanede geçen sürenin uzaması ve uygun olmayan çevresel 

koşullar civcivlerin yaşama gücünü ve büyüme performansını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Yumurtadan çıktıktan sonraki ilk 

saatler içerisinde civcivlerin yeme ve suya ulaşması ve kanatlı türüne 

uygun besin madde bileşimine sahip yemlerle besleme uygulamaları 

son zamanlarda önem kazanmıştır. Böylece, erken yeme ve suya 

ulaşan civcivler besin maddelerinden daha iyi yararlanmakta, 

hastalıklara karşı dirençleri artmakta, ölüm oranları azalmakta, 

dolayısıyla performansları iyileşerek daha ekonomik bir üretim 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: etlik piliç, çıkış dağılımı, bağırsak gelişimi, 

performans 
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Importance of Post-Hatch Early Nutrition for Broiler 
Performance 

 
Abstract 

Gastrointestinal tract of poultry starts to develop during incubation 

period. Morphological and physiological changes in digestive organs, 

especially small intestine, occur in the first days post-hatch period. 

After completing of hatching process, immediate access to feed and 

water provides development and stimulation of gastrointestinal tract of 

chicks. Today, in traditional production systems chicks have to wait to 

complete hatching process. Hatching spread of chicks is called as 

hatch window. Prolongation of hatch window causes to lead hunger 

and thirst of chick, therefore affects negatively intestinal development 

and chick growth during post-hatch period. Also, holding of chicks in 

hatchery and non-optimal environmental conditions deteriorate 

viability and growth performance of chicks. Recently, immediate 

Access to feed and water in the first hours post-hatch period and 

nutrition of chicks with an adequate content of feed have gained 

importance in poultry nutrition. So that, chicks access immediately to 

feed and water utilize efficiently nutrients, gains resistance agains to 

diseases, and it decreases total mortality. Consequently, it results 

improving of broiler performance and enables economic production. 

Key words: broiler, hatch window, intestinal development, 

performance 

 
Giriş 
Kanatlı sektörü diğer tarımsal faaliyetlere göre daha verimli ve hızla 

gelişme gösteren bir üretim faaliyetidir. Bu noktada sektörün 

ilerlemesinde genetik çalışmaların önemli etkisi bulunmaktadır. 

Günümüzde kullanılan yüksek verimli hatlar eskiyle kıyaslandığında 

aynı kesim ağırlığına daha kısa zamanda ulaşmaktadır  (De Oliveira 

ve ark.,  2008). Nitekim, 1960’lı yıllarda piliçler 1380 g canlı ağırlığa 

63 günde ulaşırken, günümüzde yaklaşık 2500 g canlı ağırlığa 

yaklaşık 42 günde ulaşmaktadır. Benzer gelişmeler, yemden 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

68 
 

yararlanma oranı, karkas randımanı ve göğüs verimi bakımından da 

sağlanmıştır (Havenstein, 2006).  

Besi performansında gözlenen bu gelişmelerde besleme 

uygulamalarının etkisi büyüktür (Robins ve Phillips, 2011). Son 

zamanlarda başarılı bir yetiştiricilik için erken dönem besleme 

uygulamaları giderek önem ve güncellik kazanmıştır. Erken dönem 

besleme uygulamaları kuluçkanın son günlerinde yapılan 

uygulamalarla beraber çıkış sonrası ilk günlerde uygulanan besleme 

pratiklerini kapsamaktadır. Bu uygulamalar ile embriyo kuluçkanın 

geç döneminden çıkış sonrası yaşamına güçlü bir başlangıç yapabilme 

şansına sahip olabilmektedir (Noy ve Uni, 2010). Böyle bir 

başlangıcın yapılabilmesi için, civcivlerin yumurtadan çıktıktan 

hemen sonra en kısa sürede yeme ve suya ulaşmaları gerekmektedir. 

Ticari koşullar altında çıkış sürecinin tamamlanması ve civcivlerin 

yeme ve suya ulaşmaları için geçen süre yaklaşık 36-48 saat 

sürmektedir. Çıkış süreci ve çıkış sonrası erken dönemde bazı 

fizyolojik değişimler meydana gelmektedir. Civcivlerin yeme ve suya 

gecikmeli erişimi, uzun süreli açlık durumuna bağlı olarak 

dehidrasyon ve ağırlık kaybına, bağırsak ve kas gelişiminin yetersiz 

derecede gerçekleşmesine, dolayısıyla yetiştirme döneminde 

performansın olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır (Tweed, 

2005; Henderson ve ark., 2008). Bu olumsuzlukların en aza 

indirilmesi için, kuluçkanın son döneminde gelişen embriyolara ve 

yumurtadan yeni çıkan civcivlere gerek kuluçkahanede gerekse kümes 

ortamında erken dönem ekstra besleme uygulamaları gündeme 

gelmiştir. Bu derlemede, civcivlerde çıkış dağılımı ve bu süreçte 

gözlenen fizyolojik değişimler, çıkış sonrası erken dönemde farklı 

besleme uygulamaları ve bu uygulamaların performans açısından 

önemi hakkında bilgi verilmiştir. 

 
Fizyolojik Değişimler 
Çıkış öncesi geç embriyonik dönemde embriyo amniyon sıvısını ağız 

yoluyla tüketmeye başlar. Embriyonun kas ve karaciğer dokularında 

glikojen depolanır ve glikojenolisis olayı gerçekleşir. Ayrıca, embriyo 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

69 
 

akciğer solunumuna başlar, kalan sarı kesesi karın boşluğuna çeker, 

kabuğu kırdıktan sonra civciv çıkar (Christensen ve ark.,  2001; 

Moran, 2007). Đşte bu süreçte bazı kritik fizyolojik ve metabolik 

değişimler meydana gelmekte olup, bu değişimler embriyonun yaşama 

gücünü ve çıkış sonrası dönemde  civcivin büyüme performansını 

etkilemektedir (Collin ve ark., 2007; Leksrisompong ve ark., 2007). 

Bu dönemde karaciğer, göğüs kası gibi organlarla beraber, sindirim 

kanalında da önemli bazı fizyolojik değişimler meydana gelmektedir. 

Yeni çıkan civcivlerde ince bağırsak mukozası tam olarak 

olgunlaşmamıştır (Noy ve Uni, 2010; Şekil 1). Nitekim, çıkış 

sonrasında kript alanının oluşumu, villüs yüksekliği ve alanının birkaç 

kat artış göstermesi, enterosit ve goblet hücrelerinin olgunlaşması 

şeklinde ince bağırsak fonksiyonellik kazanmaktadır (Uni, 2006).  

Çıkış sonrasındaki erken dönem bağırsakta sindirim ve emilim 

olaylarının başlayabilmesi noktasında morfololojik değişimlerin 

gerçekleştiği kritik bir süreçtir. Çıkışın tamamlanmasının ardından 

gecikmeli şekilde yeme erişen civcivlerde, çıktıktan hemen sonra 

yeme ulaşan civcivlere göre ince bağırsaklardaki büyüme ve gelişme 

daha yavaş seyreder (Bigot ve ark., 2003). Çıkış sonrası 36-48 saat 

süreyle aç kalan civcivlerde bağırsak gelişiminin daha yavaş olması 

enterosit hücre sayısında, kript büyüklüğünde, villüs başına düşen 

kript sayısında, kript proliferasyonunda, villüs alanında, goblet hücre 

büyüklüğünde ve musin salgısının azalması şeklinde kendini 

göstermektedir (Geyra ve ark., 2001). 

 
Çıkış Dağılımı (Hatch Window) 
Çıkış dağılımı ilk civcivle son civcivin çıkışı arasında geçen zaman 

olarak ifade edilmektedir (Romanini ve ark., 2013). Ticari 

uygulamalarda, çıkış dağılımının 24 ile 48 saat arasında değiştiği ifade 

edilmiştir (Decuypere ve ark., 2001). Bu sürecin başlarında erken 

çıkan civcivler makine içerisinde çıkışın tamamlanmasını 

beklediğinden, aç ve susuz kalmaktadırlar (Noy ve Sklan 1997, 

Dibner ve ark., 1998, Careghi ve ark., 2005).  
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Çıkışın tamamlanması için geçen sürenin her 24 saatlik diliminde, 

civcivler yaklaşık 4 g’lık ağırlık kaybına maruz kalmaktadır, bu 

durum su kaybı ve sarı kesesinin kullanımındaki yetersizliklerden 

kaynaklanmaktadır (Noy ve Sklan, 1998; Halevy ve ark., 2003; Tona 

ve ark., 2003; Careghi ve ark., 2005). Yem ve suya gecikmeli erişim 

civcivlerin patojenlere karşı duyarlılığını artırmakta (Dibner ve ark., 

1996), civciv ağırlığını düşürmekte (Noy ve Sklan, 1999b) ve göğüs 

kası ve sindirim sistemi gibi bazı önemli organların gelişimini 

olumsuz yönde etkilemektedir (Halevy ve ark., 2000; Moore ve ark., 

2005). Civcivlerin büyüme ve gelişimlerinde karşılaşılan bu 

problemler kesim yaşına kadar sürmekte, dolayısıyla performans 

olumsuz yönde etkilenmektedir. Nitekim, Van de Ven ve ark., (2011) 

çıkış dağılımının (erken çıkanlar-465.saat, orta dönemde çıkan-

480.saat, geç çıkanlar-493.saat) fizyolojik parametreler ve çıkış 

sonrası broyler performansı üzerine etkilerini araştırdığı çalışmasının 

sonucunda, civciv çıkış ağırlığının çıkış zamanından etkilenmediğini, 

ancak geç çıkan gruptaki civcivlerde erken dönem büyümenin 

olumsuz etkilendiğini göstermektedir.  

Đpek ve Sözcü (2015) tarafından yapılan bir diğer çalışmada, etlik 

damızlık yaşı ve çıkış dağılımının bağırsak gelişimi, civciv kalitesi ve 

ilk hafta büyüme performansı üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, yaşlı damızlık sürüde artan yumurta ağırlığına 

bağlı olarak çıkış dağılımının uzadığı, 33 haftalık sürünün 

yumurtalarında çıkışın kuluçkanın 510.saatinde, 62 haftalık sürüde ise 

518.saatinde tamamlandığı tespit edilmiştir. Diğer yandan, çıkış 

dağılımına göre çıkışın erken, orta ve geç döneminde civcivlerde 

bağırsak ağırlık ve uzunluğunun benzer olduğu bulunmuştur. 

Çıkış sonrası hemen yem ve suya erişen civcivler ile 34 saat süreyle 

çıkışın tamamlanmasını aç ve susuz bekleyen civcivlerin 

karşılaştırıldığı çalışmanın sonucunda, hemen yeme ve suya erişen 

civcivlerin dönem sonuna kadar diğer gruba göre canlı ağırlık 

bakımından ortalama %10, kesim yaşında ise göğüs eti oranının %7-9 

oranında daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Halevy ve ark., 2000; 

Halevy ve ark., 2003). Bu farklılıklar dikkate alındığında, günümüzde 
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bazı kuluçkahanelerde çıkış tepsilerine yem ve makine içi aydınlatma 

uygulanarak civcivlerin erken dönem beslenmesi şeklinde bazı 

uygulamalar dikkat çekmektedir. 

Đdeal çıkış dağılımı olarak kabul edilen 36 saatlik süre yumurta 

ağırlığı, makine içi koşullardaki farklılıklar olmak üzere bazen daha 

da uzayabilmek, sonuç olarak civcivlerin yeme ve suya erişimi 

gecikmektedir. Đşte bu noktada, kuluçkahanelerde kuluçka 

koşullarında yapılabilecek iyileştirmelerle, çıkış dağılımı süresinin 

kısaltılması aç ve susuz geçen sürenin kısalmasına katkı sağlayacaktır. 

 
Çıkış Sonrası Yeni Büyütme Konseptleri 
Çıkış sonrası civcivlerin hemen yem ve suya erişimi ince bağırsağın 

uyarılmasını teşvik etmekte, dolayısıyla civcivlerin büyüme hızını 

artırdığı ifade edilmektedir (Potturi ve ark., 2005). Şu an kullanılan 

mevcut üretim sistemlerinde civcivler çıkış tamamlandıktan sonra 

çıkış makinasından alınmakta, kuluçkahanede işlemler bittikten sonra 

kümeslere sevk edilmektedir. Civcivin çıkış sonrası kuluçkahanede 

kutulanması ve nakliyesi gibi işlemlerle beraber uygun olmayan 

koşullar civcivlerin yaşama gücünü, büyüme performansını ve karkas 

verimini olumsuz yönde etkilemektedir (Sklan, 2003; El-Husseiny ve 

ark., 2008).  

Son yıllarda, Avrupa’da çıkış sonrasında özellikle ilk 4-5 gün boyunca 

civcivlere optimum çevresel koşulların ve beslemenin sağlandığı yeni 

büyütme konseptleri tasarlanmıştır (Sklan, 2003). Etlik piliç 

yetiştiriciliğinde erken besleme uygulamalarında son yaklaşımlardan 

birisi “HatchBrood” sistemdir. Bu ekipman civcivin ilk günlerinde 

kritik çevre koşulları bakımından kontrol altında tutulmasını 

sağlamaktadır. Çıkıştan hemen sonra, civcivler bu sisteme 

yerleştirilmekte ve yem ve suya ulaşımları sağlanmaktadır. Bu sistem 

kontrollü çevre sıcaklığı, hava akımı sağlamakta, bu şekilde 

civcivlerin hem vücut sıcaklığı hem de sürünün üniformitesi kontrol 

altında tutulabilmektedir. Böylece civcivler hemen çıkış sonrasında 

yem tüketmeye ve su içmeye başlamaktadır. Civcivler bu sistemde 4 

gün kaldıktan sonra çiftliklere gönderilmektedir. 
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Hatchbrood sisteminin pratik koşullarda performans üzerine 

etkilerinin araştırıldığı saha çalışmalarının sonucunda, toplam 

mortalitenin daha düşük olduğu, erken dönemde civciv gelişiminin 

daha iyi gerçekleştiği ve sürü üniformitesinin daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir (Anonim, 2016). 

Erken dönem besleme uygulamalarında bir diğer yaklaşım ise Patio 

sistemdir. Bu sistemde, 18 günlük yumurtalar çıkış makinasına yerine 

kümese getirilmekte ve civcivlerin çıkış süreci kümeste 

gerçekleştirilmektedir. Yumurtalar tepsilerle getirilmekte ve çoklu 

sıralı sisteme transfer edilmektedir. Patio sistemde çıkan civcivler 

doğrudan ideal çevresel koşullar altında yeme ve suya ulaşmakta, 

diğer yandan diğer civcivler çıkmaya devam etmektedir. Geleneksel 

çıkış sistemlerine göre, Patio sistemde çıkış koşulları daha farklı olup, 

sıcaklık ve nem koşulları daha düşüktür (Schreurs, 2016). 

 

 
 

 
Şekil 1: Civcivlerde bağırsak kesitinin görünümü (villüsler) 
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Spesifik Başlangıç Öncesi (Pre-Starter) Yemler 
Kümese yeni gelen civcivler beslenirken, bu civcivlerde sindirim 

kanalının henüz tam gelişmediği ve hala sarı kesesini kullandığı göz 

önüne alınmalı ve besleme bu hususlara göre yapılmalıdır. Bu 

nedenlere, civcivlere verilecek yemler yüksek sindirilebilir özelliğe 

sahip olmalıdır (Noy ve Uni, 2010). Bu yemin kullanım amacı, 

civcivlerin sindirim kanalında sindirim aktivitesinin uyarılması ve 

sindirim enzimlerinin salgılanması için kolay sindirilebilir 

substratların sağlanmasıdır. Yapılan bir çalışmanın sonucunda, ilk 7 

gün süreyle kolay sindirilebilir içeriğe sahip spesifik başlangıç öncesi 

yemle beslenen civcivlerin ilk hafta sonunda 200 g canlı ağırlığa 

ulaştığı, geleneksel mısır-soya içeren civciv yemiyle beslenen 

civcivlerinse aynı dönem sonunda ortalama 160-170 g canlı ağırlığa 

ulaştığı gözlenmiştir. Canlı ağırlıkta gözlenen bu farklılığın kesim 

yaşına kadar devam ettiği ifade edilmiştir (Leeson, 2008). 

 
Sonuç 
Sonuç olarak, gerek kuluçkanın son döneminde gerek çıkıştan sonra 

hemen uygulanan erken dönem besleme uygulamaları sindirim sistemi 

gelişimini hızlandırmakta, dolayısıyla civcivlerde büyüme ve 

gelişmeyi olumlu yönde etkilemektedir. Bu durum, yetiştiricilikte 

performansın ve karlılığın artmasına katkı sağlayabilecektir. Bu 

nedenle, erken dönem farklı besleme uygulamalarının ticari koşullar 

altında performans ve karlılık açısından daha detaylı şekilde 

araştırılması için kapsamlı saha çalışmalarının yapılması 

gerekmektedir. 
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Özet 

 Bu çalışmanın amacı mevsim, genotip ve kesim yaşı gibi faktörlerin 
etçi piliçlerin kesim sonuçları üzerine olan etkilerini araştırmaktır. 
Çalışmada hızlı gelişen (HG) genotip olarak Ross 308, yavaş gelişen 
(YG) genotip olarak Hubbard ISA kullanılmıştır. Kapalı ekstansif (ke) 
ve serbest dolaşımlı (sd) sistemler AB’nin mevzuatına göre 
uygulanmıştır. Deneme Antalya’da bahar ve yaz aylarında 
gerçekleştirilmiştir. Piliçler 56 ve 63 günlük yaşta, 8 saatlik açlık 
sonrasında kesilmiştir. Her iki kesim yaşında da mevsim etkisi önemli 
bulunmuş (P<0,05), yaz mevsiminde daha düşük değerler 
saptanmıştır. Mevsim faktörünün yol açtığı farklılık YG’lerde HG’lere 
göre daha az gerçekleşmiş ve sd piliçlerin ke piliçlere göre yüksek 
sıcaklıktan daha az etkilendiği belirlenmiştir. 63 günlük yaşta kesilen 
piliçlerin 56. günde kesilenlere göre daha yüksek karkas randımanına 
sahip olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde HG piliçlerde de 
YG’lere göre daha yüksek karkas randımanı saptanmıştır. Açık alana 
çıkarmanın karkas randımanı üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı 
söylenebilir.  
Anahtar kelimeler: Kapalı ekstansif, serbest dolaşımlı, açlık, karkas 
randımanı 
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The Effects of Season, Raising System, Genotype and Age  

on Slaughtering Results of Broiler Chicken 
Abstract 

The aim of the study was to determine the effects of such factors as 
season, genotype and slaughter age on slaughter results in broiler 
chicken. Ross 308 genotype and Hubbard-ISA genotype were used as 
fast- (FG) and slow-growing (SG) chickens. Extensive indoor (ei) and 
free-range (fr) raising systems were applied according to the EU 
legislation. Experiments were done in spring and summer in Antalya, 
and chickens were slaughtered at 56 and 63 days old after 8 hours 
fasting. For the two slaughter ages, season had an important (P<0,05) 
effect on the final body weight, and lower values were observed in 
summer. The differences arising from the season were smaller for SG 
than FG while fr chickens, compared to ei, were less affected by high 
temperatures. Chickens which were slaughtered at 63rd day compared 
to 56th day, produced higher carcass yield.  FG showed higher carcass 
yield than SG. It can be stated that ranging does not have a prominent 
effect on carcass yield. 
Key words: Extensive indoor, free-range, fasting, carcass yield 

 
Giriş 
Hayvan refahı ve sürdürülebilirlik konularındaki tüketici 
hassasiyetlerine cevap vermede ideal sistem organik üretimdir 
(Anonymous, 2000; Castellini et al., 2002a; Asdrubali et al., 2004). 
Ancak çok sıkı kuralları olan organik üretimde, ürün maliyeti de satış 
fiyatları da oldukça yüksektir. Bu nedenle daha düşük standartlara 
sahip alternatif sistemler ortaya çıkmış ve bunların ürünleri raflarda 
yerini almıştır (Anonymous, 2000; Dunn, 1996;). 
Yumurta tavuklarının kafeste yetiştirilmesi nedeniyle AB toplumu bu 
konuda daha hassastır. Ancak etçi piliçlerin refahı da giderek daha 
fazla dikkat çekmektedir. Etçi piliçlerle ilgili en önemli problemler 
hızlı gelişme yönünde seleksiyon ile yüksek yerleşim sıklığıdır 
(Anonymous, 2000). Alternatif sistemler de bu sorunları gidermeye 
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yönelik çözümler içermektedir. En basit alternatif sistem olan “kapalı 
ekstansif (extansive indoor)” sistemde en erken kesim yaşı 56. gündür 
ve yerleşim sıklığı bakımından da 12 piliç/m2 ya da 25 kg/m2 şeklinde 
üst sınır söz konusudur. Bu sisteme “barn reared (samanlıkta 
yetiştirilmiş)” de denilmektedir (Anonymous, 2000). Kapalı ekstansif 
sistemden biraz daha yüksek standartlara sahip uygulama ise “serbest 
dolaşımlı (free range)” sistemdir. Bu sistemde de en erken kesim yaşı 
56. gündür, kapalı alandaki en yüksek yerleşim sıklığı 13 piliç/m2 
veya 27,5 kg canlı ağırlık/m2’dir, hayvan başına 1 m2 açık alan 
sağlanması ve hayvanların yaşamlarının yarısında açık alanlara 
çıkarılması gerekir  (Anonymous, 2000).  
Kapalı ekstansif (ke) ve serbest dolaşımlı (sd) sistemlerde genotip 
sınırlaması bulunmamakta, hem hızlı gelişen (HG) hem de yıllardır 
Fransa’da başarı ile kullanılan yavaş gelişen (YG) etçi genotipler 
kullanılabilmektedir (Anonymous, 2000; Van Horne, 2004; Grashorn, 
2006; Sarıca ve Yamak, 2010). Ancak yüksek et verimi yönünde 
selekte edilmiş hızlı gelişen standart etçi hibritler düşük gelişme 
hızına sahip genotiplere göre daha az hareket etme eğiliminde 
oldukları (Branciari, et al., 2009) unutulmamalıdır. 
Serbest dolaşımlı sistemlerde tavuklar açık alanlara çıktıkları 
dönemde kontrol edilemeyen pek çok değişkenle karşı karşıyadır, bu 
nedenle yüksek ve düşük çevre sıcaklıklarının yaşandığı dönemlere ait 
denemelerin sonuçları merak edilmektedir (Fanatico et al., 2005). 
Alternatif sistemlerden ke ve sd sistemlerde en erken kesim yaşı 56. 
gün ise de, besi süresinin uzatılması söz konusu olabilir. Daha uzun 
süreli besi daha büyük karkas ile sonuçlanacaktır. Bu çalışmanın 
amacı HG ve YG piliçlerin ke ve sd sistemlerde 56 ve 63. güne dek 
besiye alınmasının kesim sonuçları üzerine etkisinin ortaya 
konmasıdır. Deneme ilkbahar ve yaz mevsiminde tekrarlanarak 
mevsim etkisinin de ortaya konması hedeflenmiştir.  
 

Materyal ve Yöntem 
Araştırma Antalya ilinin sahil kesiminde yer alan Akdeniz 
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Araştırma-Deneme 
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Birimi içindeki tesislerde gerçekleştirilmiştir. Çalışma bahar ve yaz 
aylarında tekrarlanmış iki farklı denemeyi kapsamaktadır.  
Denemelerde piliçler kapalı ekstansif (ke) ve serbest dolaşımlı (sd) 
sistemlerde besiye alınmışlardır. Uygulamamalar AB standartlarına 
göre yapılmıştır (Anonymous, 2000). 
Denemede standart bir etçi genotip (Cobb 308) ile yavaş gelişen (YG) 
etçi bir genotip (Hubbard-ISA; Red JA-Redbro baba ve JA 57 ana) 
kullanılmıştır. Her deneme (bahar ve yaz) aynı gün çıkışlı 280’er adet 
HG ve YG civcivlerle (toplam 560 civciv) gerçekleştirilmiştir. Tüm 
civcivler, ilk 4 hafta süresince, pencereli tipte betonarme deneme 
odası içindeki 16 adet yer bölmesinde, altlık üzerinde 
barındırılmışlardır. HG ve YG civcivler bölmelere rasgele 
dağıtılmıştır. Tüm civcivlere ilk 4 hafta esnasında aynı koşullar 
uygulanmıştır. Dördüncü haftanın sonunda HG ve YG bölmelerinin 
yarısı ke grubu yarısı da sd grubu olarak ayrılmıştır. Bunlardan ke 
grubu piliçler deneme sonuna kadar aynı kümeste kalmaya devam 
etmişlerdir. Buna karşın sd piliçler otla kaplı açık alan içeren (1 m2 
yoncalık/piliç) bölmelere alınmışlar ve deneme sonuna dek gün 
boyunca otlağa çıkmalarına izin verilmiştir. 
Đlk 4 hafta boyunca deneme bölmelerinde optimum sıcaklığı sağlamak 
için ek ısıtma yapılmıştır. Ayrıca yaz denemesinde, kapalı betonarme 
kümeste mekanik serinletme yapılarak sıcaklık kontrol edilmeye 
çalışılmıştır. SD ve ke deneme gruplarındaki civcivlere ilk gün 24 
saat, 2.-6.  günler arası 22 saat/gün aydınlatma yapılmıştır; daha sonra, 
günde 18 saatlik aydınlatma sürdürülmüştür (Van Horne, 2004). 
Civcivler ilk 3 hafta başlatma (3020 kcal/kg ME ve % 21,85 HP) daha 
sonra ise bitirme yemi (3127 kcal/kg ME ve % 19,47 HP) ile 
beslenmiş ve diledikleri kadar yem tüketmelerine izin verilmiştir.  
Piliçler 56 ve 63 günlük yaşlarda kesime sevk edilmişlerdir. Her 
muamele grubundan şansa bağlı olarak seçilen 30’ar piliç gece 
tartılmış ve önlerinden yemleri alınmıştır. Sekiz saatlik açlık 
sonrasında tekrar tartılmışlardır. Kesim ve kan akıtmayı takiben ıslak 
yolma ve elle iç açma yapılmıştır. Bu esnada kafa, bacaklar, kanama-
tüy kaybı ve yenilemez iç organlardan (karın boşluğu içinde yer alan 
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ve yenilebilir iç organlar dışında kalan tüm kısımlar, taşlık içeriği de 
dâhil) ileri gelen kayıpları saptamak üzere gerekli tartımlar 
gerçekleştirilmiştir. Sıcak karkas ve yenilebilir iç organ (karaciğer, 
yürek ve taşlık) ağırlıkları saptanmıştır. 
Faktöriyel (2x2x2x2) deneme desenine göre planlanan çalışmadan 
elde edilen verilerin analizinde parametrik test varsayımlarını 
karşılayan özellikler için varyans analizi uygulanmış, normal dağılış 
göstermeyen veya homojen varyansa sahip olmayan grup 
ortalamalarının karşılaştırılması için ise Kruskal Wallis H testinden 
yararlanılmıştır (Düzgüneş ve ark., 1993). Đstatistiksel 
değerlendirmelerde kullanılan model aşağıdadır: 

������ = 		 + �� + �� + � + �� + (� ∗ �)�� + (� ∗ )�� +⋯

+ (� ∗ � ∗  ∗ �)���� + ������ 

	 
: Test edilen özellik bakımından populasyon 
ortalaması 

�� :i seviyesindeki mevsim etkisi 

�� : j seviyesindeki yetiştirme sistemi etkisi 

� : k seviyesindeki genotip etkisi 

�� : l seviyesindeki kesim yaşı etkisi 

(�|�||�)����� 
: i, j, k, l seviyelerindeki mevsim, yetiştirme sistemi, 
genotip ve kesim yaşı değişkenlerinin ikili, üçlü ve 
dörtlü interaksiyon etkileri 

������ : Şansa bağlı hata 

Veriler için hipotez testleri gerçekleştirildikten sonra 0,05 anlamlılık 
düzeyine göre gruplar arasında tespit edilen farklılıklar için çoklu 
karşılaştırma testleri gerçekleştirilmiştir. Parametrik test koşullarını 
sağlayan özellikler için Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılırken, 
parametrik test koşullarını sağlamayan özellikler için ise Mann 
Whitney U testinden yararlanılarak gruplar arasındaki farklılıklar 
ortaya konulmuştur (Düzgüneş ve ark., 1993). Đstatistik analizler SPSS 
17 ve SAS 9.1.3 paket programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  
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Bulgular 
Aynı zamanda deneme sonu canlı ağırlığı olan açlık öncesi ağırlıkları 
ile açlık sonrası ağırlıklar ve bunlardan hesaplanan açlık kaybı 
oranları Çizelge-1’de yer almaktadır. Söz konusu çizelgeden 
görüleceği üzere, çalışmada ele alınan faktörlerin tümü, açlık öncesi 
canlı ağırlığını ya da diğer bir ifade ile deneme sonu canlı ağırlığını 
önemli düzeyde (tümünde P<0,05) etkilemiştir. Beklendiği üzere 63 
günlük yaşta kesilenlerin açlık öncesi canlı ağırlığı 56 günlük yaşta 
kesilenlerden önemli (P<0,05) derecede daha yüksektir. Erken yaşta 
kesilenler ile geç yaşta kesilenler arasındaki ortalama fark ise % 
7,5’dir (Çizelge 1).  
En yüksek deneme sonu canlı ağırlığı 3393,0 g olarak 63 günlük yaşta 
kesilmiş Bahar-sd-HG grubunda saptanmış ve onu 3243,9 g ile aynı 
yaşta kesilmiş Bahar-ke-HG grubu izlemiştir, iki ortalama arasındaki 
farklılık önemli bulunmamıştır (P>0,05, Çizelge 1). Elli altı günlük 
yaşta kesilenler söz konusu olduğunda ise en yüksek deneme sonu 
canlı ağırlığı 3266,8 g olarak Bahar-sd-HG grubunda saptanmış ve 
onu 3114,9 g ile Bahar-ke-HG grubu izlemiştir ve aralarındaki 
farklılık önemlidir (P<0,05). Her iki kesim yaşında da en düşük kesim 
ağırlığı Yaz-ke-YG grubunda saptanmıştır.   
Mevsim faktörünün deneme sonu canlı ağırlığı üzerindeki etkisi 
önemli (P<0,05) bulunmuş olup (Çizelge 1), her iki kesim yaşında da 
bahar denemesine ait ortalamalar yaz denemesinden % 15 daha 
yüksektir. Söz konusu çizelgeden görüleceği üzere, yetiştirme 
sisteminin açlık öncesi ağırlıklar üzerindeki etkisi önemlidir (P<0,05) 
ve 56 ve 63 günlük yaşta kesilenlerde sd grupların ortalaması ke’lerin 
ortalamasından daha yüksektir (sırasıyla % 5,5 ve 6,4). 
Açlık öncesi ya da deneme sonu canlı ağırlığını en belirgin şekilde 
etkileyen faktörün genotip olduğunu söyleyebiliriz (Çizelge 1, 
P<0,05). HG’lerin lehindeki farklılık 56. günde % 31 iken, 63. günde 
% 24’tür.  
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Çizelge 1.  Deneme gruplarında açlık öncesi ve sonrası canlı 
ağırlıkları ile açlık kayıpları 
 Canlı Ağırlık (g) Açlık kaybı 

(%)1  Açlık öncesi Açlık sonrası 
 56.gün 63.gün 56.gün 63.gün 56.gün 63.gün 
 

X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

Bahar-ke-
HG 

3114,9 ± 
57,4b 

3243,9 ± 
55,6a 

2996,0 ± 
55,4b 

3192,1 ± 
53,6a 

4,06 ± 
0,27bc 1,65 ± 0,26e 

Bahar-ke-
YG 

1996,9 ± 
57,4e 

2228,3 ± 
57,4cd 

1914,5 ± 
55,4e 

2149,7 ± 
55,4cd 

4,36 ± 
0,27abc 3,61 ± 0,27b 

Bahar-sd-
HG 

3266,8 ± 
57,4a 

3393,0 ± 
57,4a 

3153,2 ± 
55,4a 

3256,8 ± 
55,4a 

3,63 ± 
0,27cd 

4,20 ± 
0,27ab 

Bahar-sd-
YG 

1963,5 ± 
59,4e 

2315,2 ± 
57,4cd 

1868,6 ± 
57,3e 

2221,7 ± 
55,4cd 

5,11 ± 
0,28a 

4,19 ± 
0,27ab 

Yaz -ke-
HG 

2266,0 ± 
53,1d 

2351,5 ± 
53,1c 

2195,0 ± 
51,3d 

2307,3 ± 
51,3c 

3,24 ± 
0,25d 

1,91 ± 
0,25de 

Yaz -ke-
YG 

1912,1 ± 
52,4e 

2172,9 ± 
53,1d 

1841,9 ± 
50,6e 

2120,9 ± 
51,3d 

3,81 ± 
0,24bcd 

2,49 ± 
0,25cd 

Yaz -sd-
HG 

2638,1 ± 
53,1c 

2782,0 ± 
53,1b 

2531,3 ± 
51,3c 

2703,0 ± 
51,3b 

4,22 ± 
0,25bc 2,91 ± 0,25c 

Yaz -sd-
YG 

1961,9 ± 
53,9e 

2191,9 ± 
52,4cd 

1875,2 ± 
52,0e 

2100,1 ± 
50,6d 

4,64 ± 
0,25ab 4,36 ± 0,24a 

       

Bahar 
2585,5 ± 
29,0 

2795,1 ± 
28,5 

2483,1 ± 
27,9 

2705,1 ± 
27,5 4,29 ± 0,13 3,41 ± 0,13 

Yaz 
2194,5 ± 
26,6 

2374,6 ± 
26,5 

2110,9 ± 
25,6 

2307,9 ± 
25,6 3,98 ± 0,12 2,92 ± 0,12 

P 0,000 0,000 0,000 

 

ke 
2322,5 ± 
27,6 

2499,2 ± 
27,4 

2236,9 ± 
26,6 

2442,5 ± 
26,5 

3,87 ± 
0,13 2,41 ± 0,13 

sd 
2457,6 ± 
28,0 

2670,5 ± 
27,6 

2357,1 ± 
27,0 

2570,4 ± 
26,6 

4,40 ± 
0,13 3,92 ± 0,13 

P 0,000 0,000 0,000 

 

HG 
2821,5 ± 
27,6 

2942,6 ± 
27,4 

2718,9 ± 
26,7 

2864,8 ± 
26,5 

3,79 ± 
0,13 2,67 ± 0,13 

YG 
1958,6 ± 
27,9 

2227,1 ± 
27,6 

1875,0 ± 
27,0 

2148,1 ± 
26,6 

4,48 ± 
0,13 3,66 ± 0,13 

P 0,000 0,000 0,000 

 
56. gün 2390,0 ± 19,7 2297,0 ± 19,0 4,13 ± 0,09 
63. gün 2584,8 ± 19,4 2506,5 ± 18,8 3,16 ± 0,09 
P 0,000 0,000 0,000 
1) (Açlık öncesi canlı ağırlık - açlık sonrası canlı ağırlık) / açlık öncesi canlı ağırlık x 100. 
a-f) Aynı sütun grubunda farklı harfle işaretlenmiş ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir 
(P≤0.05). 

 
Açlık sonrası canlı ağırlık da çalışmada ele alınan tüm faktörlerden 
önemli (hepsinde P<0,05) düzeyde etkilenmiştir (Çizelge 1). Söz 
konusu çizelgede yer alan açlık kaybı oranlarına ait bulgular ve analiz 
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sonuçları incelendiğinde, yine dikkate alınan tüm faktörlerin değişken 
üzerindeki etkisinin önemli bulunduğu görülecektir (tümünde P<0,05). 
Yaşla birlikte kesim kaybı % 23 oranında azalmıştır. Yaz mevsiminde 
bahar mevsimine oranla daha düşük kayıp oranları saptanmıştır, 
aradaki farklılık 56 ve 63 günlük yaşlarda sırasıyla % 7,2 ve 14,4’tür. 
Denemede sd’lerde ke’lere göre daha yüksek açlık kaybı oranları 
saptanmıştır ve aralarındaki farklılık 56 ve 63.  günlerde % 12,0 ve 
38,5’dir. YG piliçlerde HG’lere göre daha yüksek (erken ve geç kesim 
yaşında sırasıyla % 15,4 ve 27,1) kesim kaybı oranı saptanmıştır.  
Çizelge 2, baş ve ayakların oranlarına aittir ve görüleceği üzere, 63 
günlük yaşta kesilenler daha düşük baş (P<0,05) oranı göstermişlerdir, 
ayakların oranı bakımından ise yaş grupları arasındaki faklılık önemli 
bulunmamıştır. Mevsim faktörü ise hem baş hem de ayak oranını 
önemli (P<0,05 ve P<0,05) ölçüde etkilemiş olup, yaz mevsiminde 
daha yüksek oranlar saptanmıştır. Ayak ve baş oranları yetiştirme 
sistemi etmeninden dikkate değer ölçüde etkilenmez iken YG’ler 
HG’lere göre daha yüksek baş ve ayak oranı göstermişlerdir ve 
genotip faktörünün etkisi her iki değişken bakımından da önemli 
(P<0,05) kabul edilebilir düzeydedir (Çizelge 2).  
Çizelge 3’den görüleceği üzere kanama ve tüylerden ileri gelen 
kayıpların oranı ile yenilemez iç organların oranı söz konusu 
olduğunda, her iki değişkenin kesim yaşı, mevsim ve genotip 
faktörlerinden etkilendiğini (tümünde P<0,05), yetiştirme sistemi 
faktörünün etkisinin ise önemsiz bulunduğu söylenebilir. Daha geç 
yaşta kesilenlerde daha düşük kanama ve tüy oranı ile yenilemez iç 
organlar oranı saptanmıştır. Söz konusu her iki kesim kaybı oranı 
bakımından yaz mevsiminde daha düşük oranlar saptanmıştır, ayrıca 
HG’ler YG’lere göre daha düşük oranlar sergilemişlerdir.  
Yenilebilir iç organların oranına ait bulgular ve analiz sonuçları da 
Çizelge 3’de yer almaktadır. Yetiştirme sistemi dışındaki faktörlerin 
etkisi önemli (her üçünde de P<0,05) bulunmuştur. Erken yaşta 
kesilenler daha yüksek yenilebilir iç organ oranı göstermişlerdir, bahar 
döneminde yaz dönemine oranla daha yüksek oran saptanmıştır ve 
YG’lerde HG’lere oranla daha yüksek oranlar saptanmıştır. 
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Çizelge 2 . Deneme gruplarında saptanan baş ve ayak oranları (%)1 
 Baş Ayaklar 

 56.gün 63.gün 56.gün 63.gün 

 
X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

Bahar-ke-HG 2,42 ± 0,05c 2,27 ± 0,05e 3,22 ± 0,08e 3,21 ± 0,08d 
Bahar-ke-YG 3,24 ± 0,05a 3,01 ± 0,05bc 3,68 ± 0,08bc 3,62 ± 0,08b 
Bahar-sd-HG 2,49 ± 0,05c 2,38 ± 0,05e 3,24 ± 0,08e 3,26 ± 0,08cd 
Bahar-sd-YG 3,17 ± 0,06a 2,90 ± 0,05c 3,59 ± 0,08cd 3,50 ± 0,08bc 
Yaz -ke-HG 2,72 ± 0,05b 2,60 ± 0,05d 3,42 ± 0,08de 3,31 ± 0,08cd 
Yaz -ke-YG 3,31 ± 0,05a 3,10 ± 0,05ab 3,84 ± 0,07ab 3,70 ± 0,08ab 
Yaz -sd-HG 2,57 ± 0,05bc 2,55 ± 0,05d 3,29 ± 0,08e 3,35 ± 0,08cd 
Yaz -sd-YG 3,28 ± 0,05a 3,15 ± 0,05a 4,00 ± 0,08a 3,89 ± 0,07a 
     
Bahar 2,83 ± 0,03 2,64 ± 0,03 3,43 ± 0,04 3,40 ± 0,04 
Yaz 2,97 ± 0,02 2,85 ± 0,02 3,64 ± 0,04 3,56 ± 0,04 
P 0,000 0,000 

ke 2,92 ± 0,03 2,75 ± 0,03 3,54 ± 0,04 3,46 ± 0,04 

sd 2,88 ± 0,03 2,74 ± 0,03 3,53 ± 0,04 3,50 ± 0,04 
P 0,400 0,640 

HG 2,55 ± 0,03 2,45 ± 0,03 3,29 ± 0,04 3,28 ± 0,04 
YG 3,25 ± 0,03 3,04 ± 0,03 3,78 ± 0,04 3,68 ± 0,04 
P 0,000 0,000 

56. gün 2,90 ± 0,02 3,53 ± 0,03 
63. gün 2,74 ± 0,02 3,48 ± 0,03 
P 0,000 0,160 
1) Đlgili kısmın ağırlığı / açlık sonrası canlı ağırlık x 100. 
a-f) Aynı sütun grubunda farklı harfle işaretlenmiş ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir (P≤0.05). 
  
Sonuncu tablomuzda (Çizelge 4) yer alan değişkenler (sıcak karkas 
oranı, toplam yenilemez kısımların oranı ile toplam yenilemez 
kısımların oranı) çalışmada ele alınan kesim yaşı, mevsim ve genotip 
faktörlerinden önemli (tümünde P<0,05) düzeyde etkilenirken, 
yetiştirme sistemi faktörünün etkisi önemsiz (tümünde P>0,05) 
bulunmuştur.  
 
Tartışma ve Sonuç 
Çok faktörlü çalışmada önemli interaksiyonlar gözlenmiştir. Besi sonu 
canlı ağırlığı da önemli interaksiyonlar gösteren verilerin başında 
gelmektedir. Yaz denemesinde bahar denemesine oranla düşük canlı 
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ağırlık ortalamaları saptanmıştır, bu beklenen bir durumdur ve yüksek 
yaz sıcaklıklarının olumsuz etkisi daha önceki çalışmalarda etraflıca 
ortaya konmuştur  (Yalçın et al., 1997; Özkan et al., 2003).  
 
Çizelge 3. Deneme gruplarında saptanan kanama ve tüyler ile 
yenilemez iç organların ve yenilebilir iç organların oranları  (%)1 

 Kanama ve tüyler2 Yenilemez iç organlar3 Yenilebilir iç organlar4 
 56.gün 63.gün 56.gün 63.gün 56.gün 63.gün 
 

X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

Bahar-ke-
HG 

7,90 ± 
0,27b 

7,28 ± 
0,26c 

5,85 ± 
0,11b 

5,44 ± 
0,11b 

3,34 ± 
0,08d 

3,20 ± 
0,07c 

Bahar-ke-
YG 

9,96 ± 
0,27a 

10,27 ± 
0,27a 

6,46 ± 
0,11a 

6,27 ± 
0,11a 

4,22 ± 
0,08a 

3,97 ± 
0,08a 

Bahar-sd-
HG 

8,04 ± 
0,27b 

7,45 ± 
0,27c 

5,36 ± 
0,11c 

5,39 ± 
0,11b 

3,62 ± 
0,08c 

3,26 ± 
0,08c 

Bahar-sd-
YG 

9,51 ± 
0,28a 

10,23 ± 
0,27a 

6,02 ± 
0,12b 

6,28 ± 
0,11a 

4,18 ± 
0,08a 

3,84 ± 
0,08a 

Yaz -ke-
HG 

8,01 ± 
0,25b 

6,00 ± 
0,25d 

4,49 ± 
0,11d 

4,66 ± 
0,11c 

3,23 ± 
0,07d 

3,31 ± 
0,07c 

Yaz -ke-
YG 

9,66 ± 
0,25a 

8,97 ± 
0,25b 

5,50 ± 
0,10c 

5,41 ± 
0,11b 

3,94 ± 
0,07b 

3,82 ± 
0,07a 

Yaz –sd-
HG 

7,49 ± 
0,25b 

7,05 ± 
0,25d 

5,21 ± 
0,11c 

4,43 ± 
0,11c 

3,43 ± 
0,07cd 

3,00 ± 
0,07d 

Yaz -sd-
YG 

9,43 ± 
0,26a 

10,08 ± 
0,25a 

6,02 ± 
0,11b 

5,36 ± 
0,10b 

3,86 ± 
0,07b 

3,55 ± 
0,07b 

       

Bahar 
8,85 ± 
0,14 

8,81 ± 
0,14 

5,92 ± 
0,06 

5,85 ± 0,06 3,84 ± 0,04 3,57 ± 0,04 

Yaz 
8,65 ± 
0,13 

8,02 ± 
0,13 

5,30 ± 
0,05 

4,97 ± 0,05 3,62 ± 0,04 3,42 ± 0,04 

P 0,000 0,000 0,000 

ke 8,88 ± 0,13 
8,13 ± 
0,13 

5,57 ± 
0,06 

5,45 ± 0,06 3,68 ± 0,04 3,57 ± 0,04 

sd 8,62 ± 0,13 
8,70 ± 
0,13 

5,65 ± 
0,06 

5,37 ± 0,06 3,77 ± 0,04 3,41 ± 0,04 

P 0,250 0,970 0,320 

HG 7,86 ± 0,13 
6,94 ± 
0,13 

5,23 ± 
0,06 

4,98 ± 0,06 3,41 ± 0,04 3,19 ± 0,04 

YG 9,64 ± 0,13 
9,89 ± 
0,13 

6,00 ± 
0,06 

5,83 ± 0,06 4,05 ± 0,04 3,80 ± 0,04 

P 0,000 0,000 0,000 

56. gün 8,75 ± 0,09 5,61 ± 0,04 3,73 ± 0,03 
63. gün 8,42 ± 0,09 5,41 ± 0,04 3,49 ± 0,03 
P 0,010 0,000 0,000 
1) ilgili kısmın ağırlığı / açlık sonrası canlı ağırlık x 100.     2) = Canlı ağırlık – (yolma sonrası ağırlık+baş 
ağırlığı).   3) = Yolma sonrası ağırlık – (karkas ağırlığı + yenilebilir iç organ ağırlıkları)    4) Karaciğer, 
yürek ve taşlık (içi boşaltılmış ve zarı ile birlikte) 
a-f) Aynı sütun grubunda farklı harfle işaretlenmiş ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir (P≤0.05). 
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Çizelge 4. Deneme gruplarında saptanan kanama ve tüyler ile 
yenilemez iç organların oranları  (%)1 

 
Sıcak karkas2 Toplam yenilemez 

kısımlar3, 
Toplam yenilebilir 

kısımlar4, 

 56.gün 63.gün 56.gün 63.gün 56.gün 63.gün 
 

X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

X
SX ±  

Bahar-ke-
HG 

75,66 ± 
0,28b 

76,90 ± 
0,27b 

19,39 ± 
0,29c 

18,20 ± 
0,28d 

80,61 ± 
0,29a 

81,80 ± 
0,28c 

Bahar-ke-
YG 

70,89 ± 
0,28d 

71,29 ± 
0,28e 

23,33 ± 
0,29a 

23,17 ± 
0,29a 

76,67 ± 
0,29c 

76,84 ± 
0,29f 

Bahar-sd-
HG 

75,89 ± 
0,28b 

76,48 ± 
0,28b 

19,12 ± 
0,29c 

18,47 ± 
0,29d 

80,88 ± 
0,29a 

81,53 ± 
0,29c 

Bahar-sd-
YG 

71,82 ± 
0,29c 

71,32 ± 
0,28e 

22,29 ± 
0,30b 

22,91 ± 
0,29a 

77,71 ± 
0,30b 

77,09 ± 
0,29ef 

Yaz -ke-
HG 

77,61 ± 
0,26a 

78,55 ± 
0,26a 

18,64 ± 
0,27c 

16,57 ± 
0,27f 

81,36 ± 
0,27a 

83,43 ± 
0,27a 

Yaz -ke-
YG 

72,59 ± 
0,26c 

73,47 ± 
0,26c 

22,32 ± 
0,26b 

21,18 ± 
0,27c 

77,69 ± 
0,26b 

78,83 ± 
0,27d 

Yaz -sd-
HG 

76,78 ± 
0,26a 

78,25 ± 
0,26a 

18,56 ± 
0,27c 

17,38 ± 
0,27e 

81,44 ± 
0,27a 

82,63 ± 
0,27b 

Yaz -sd-
YG 

72,28 ± 
0,26c 

72,61 ± 
0,26d 

22,73 ± 
0,27ab 

22,49 ± 
0,26b 

77,27 ± 
0,27b 

77,51 ± 
0,26e 

       

Bahar 
73,57 ± 
0,14 

74,00 ± 
0,14 

21,03 ± 
0,15 

20,69 ± 
0,14 

78,97 ± 
0,15 

79,31 ± 
0,14 

Yaz 
74,82 ± 
0,13 

75,72 ± 
0,13 

20,56 ± 
0,13 

19,40 ± 
0,13 

79,44 ± 
0,13 

80,60 ± 
0,13 

P 0,000 0,000 0,000 

ke 
74,19 ± 
0,14 

75,05 ± 
0,13 

20,92 ± 
0,14 

19,78 ± 
0,14 

79,08 ± 
0,14 

80,22 ± 
0,14 

sd 
74,19 ± 
0,14 

74,66 ± 
0,14 

20,68 ± 
0,14 

20,31 ± 
0,14 

79,33 ± 
0,14 

79,69 ± 
0,14 

P 0,160 0,290 0,290 

HG 
76,49 ± 
0,14 

77,54 ± 
0,13 

18,93 ± 
0,14 

17,65 ± 
0,14 

81,07 ± 
0,14 

82,35 ± 
0,14 

YG 
71,89 ± 
0,14 

72,17 ± 
0,14 

22,67 ± 
0,14 

22,44 ± 
0,14 

77,34 ± 
0,14 

77,57 ± 
0,14 

P 0,000 0,000 0,000 

56. gün 74,19 ± 0,10 20,80 ± 0,10 79,20 ± 0,10 
63. gün 74,86 ± 0,10 20,04 ± 0,10 79,96 ± 0,10 
P 0,000 0,000 0,000 
1) Đlgili kısmın ağırlığı / açlık sonrası canlı ağırlık x 100.   2) Boyun ve karın yağı dahil, yenilebilir iç 
organlar hariç.  3) Kafa, bacak, kanama-tüy ve yenilemez iç organların ağırlıklarının toplamı    4) sıcak 
karkas ağırlığı (boyun ve karın yağı dahil) + yenilebilir iç organ ağırlıkları 
a-f) Aynı sütun grubunda farklı harfle işaretlenmiş ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir (P≤0.05). 
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Yaz denemesindeki ke-HG piliçlerde, bahar denemesine göre % 27 
oranında daha düşük deneme sonu canlı ağırlığı saptanırken, sd-HG 
piliçlerde yaz denemesinde % 19 daha düşük deneme sonu canlı 
ağırlığı saptanmıştır. Daha da dikkat çekici olan ke-YG ve sd-YG 
piliçlerin yaz denemesinde, kış denemesine oranla, sırasıyla sadece % 
4 ve 0,1 oranında daha düşük canlı ağırlık göstermiş olmalarıdır. 
Piliçlerin gölgelik içeren otlağa çıkarılmasının yüksek yaz 
sıcaklıklarının olumsuz etkisini büyük ölçüde engellediği ve bu 
olumlu etkinin YG genotipte çok daha belirgin olduğu açıktır. 
Bulgularımızın aksine bazı araştırmacılar (Fanatico et al., 2005; 
Bogosavljevic-Boskovic et al., 2011; Mikulski et al., 2011; Diktaş et 
al., 2015)   etlik piliçlerin otlağa çıkarılmasının besi performansını 
etkilemediği görüşündedirler. Bazı araştırmacılar (Castellini et al., 
2002b; Şekeroğlu et al., 2009; Poltowicz and Doktor, 2011) ise 
otlaklara çıkarmanın performansta gerileme ile sonuçlandığı 
görüşündedir. Buna karşın Ponte et al. (2008), bulgularımıza paralel 
şekilde, otlağa çıkarılanların otlakta yaşayan ama otlatılmayanlara 
oranla 75-150 g daha yüksek canlı ağırlık gösterdiğini bildirmişlerdir.  
Bazı araştırmacılar (Fanatico et al., 2005 ve 2007; Santos et al., 2005) 
farklı hızda gelişen etçi genotipleri benzer kesim ağırlığına ulaşana 
kadar besiye almışlardır. Oysa bu çalışmada HG ve YG’ler benzer 
ağırlıklarda değil aynı yaşlarda (56 ve 63. günler) kesilmişlerdir. Aynı 
yaşta kesilen HG’lerin YG’lere göre belirgin derecede daha yüksek 
ağırlıkta olması kaçınılmaz ve beklenen durumdur (Lewis et al., 1997; 
Castellini et al., 2002b; Katogianni et al., 2008; Pavloski et al., 2009). 
Kesim öncesi uygulanan açlığın yol açtığı canlı ağırlık kaybı ile kesim 
esnasında saptanan kayıpların daha çok canlı ağırlıkla ilişkili olduğu 
ve daha yüksek canlı ağırlığa sahip gruplarda daha düşük kayıpların 
saptandığı söylenebilir. Doğal olarak daha yüksek canlı ağırlığa sahip 
HG’ler YG’lere göre daha yüksek karkas randımanı göstermişlerdir ve 
bu bulgu pek çok araştırma (Santos et al., 2005; Grashorn, 2006; 
Aksoy et al., 2010; ) sonucu ile uyumludur. Mikulski et al. (2011) ise 
aynı yaşta kesilen HG’ler ile YG’lerin karkas randımanını benzer 
bulmuştur.  
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Tarafımızca saptanan verilere göre karkas randımanı otlatmadan 
etkilenmemiştir. HG ve YG’lerde otlatmanın karkas randımanında 
belirgin farklılıklara yol açtığını söylemek zordur. Bu bulgumuz pek 
çok araştırmanın (Bogosavljevic-Boskovic, et al., 2011; Poltowicz and 
Doktor, 2011; Dou et al., 2009; Pavlovski et al., 2009; Wang et al., 
2009) sonuçları ile uyumludur.  
Elli altı günlük yaşta kesilen YG’ler yaklaşık 1900 g canlı ağırlıkta 
iken 63 günlük yaşta kesilenler ise 2200 g civarındadırlar. Genelde 
büyük karkas (1750-2000 g) tüketme eğilimi gösteren halkımız için 
YG’lerin daha uzun süre beside tutulması gerekebilir, dolayısıyla da 
bu genotiplerin daha ileri yaşlara kadar besiye alınması ve sonuçları 
üzerinde de durulmalıdır.  
Teşekkür: Bu çalışmada yer alan veriler, TÜBĐTAK tarafından 
desteklenmiş olan TOVAG-105O432 no’lu proje kapsamında elde 
edilmiştir. Kendilerine teşekkürü bir borç biliriz. 
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Etlik Piliçlerde Altlık Materyali ve Yerleşim Sıklığının 
Kontakt Dermatit Görülme Oranı Üzerine Etkileri  

 

Burcu Bulgur*,  Servet Yalçın 
E.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Bornova, Đzmir 

(*Çalışma yüksek lisans tezinin bir bölümüdür) 
 

Özet 
Bu çalışma, etlik piliçlerde yetiştirme döneminde kullanılan altlık 

materyali ve piliçlerin yerleşim sıklığının (YS) kontakt dermatit 

görülme oranı üzerine etkilerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. 

Civcivler 16, 18 ve 19 civciv/m2 YS’ de talaş veya çeltik kavuzu 

üzerinde yetiştirilmiş ve performans, altlık kalitesi ve dermatit görülme 

oranına ait parametreler incelenmiştir. Denemenin 35. gününde YS 16 

piliç/m2 piliçleri kesilmiş, diğerleri 42. güne kadar yetiştirilmeye 

devam edilmiştir. 

Deneme süresince altlık materyalinin piliçlerin performansı ve dermatit 

görülme oranı üzerine etkisi gözlenmemiştir. Denemenin 35. gününde 

YS 19 piliç/m’de canlı ağırlıkta gerileme gözlenmiş, bu olumsuz 

etkiden erkek piliçler dişilere göre daha fazla etkilenirken, en düşük 

yemden yararlanma YS 19 piliç/m2’ de hesaplanmıştır. Ayak tabanı 

dermatiti görülme oranı YS 19 piliç/m2’de artarken YS 16 ve 18 

piliç/m2’de benzerlik göstermiştir. Denemenin 42. gününde ise YS’ 18 

ve 19 piliç/ m2’de canlı ağırlık ve yemden yararlanma gerilemiş, 

kontakt dermatit oranı artmıştır.  

Anahtar kelimeler: Etlik piliç, yerleşim sıklığı, altlık materyali, 

kontakt dermatit. 
 

Effect of Litter Material and Stocking Density on Incidence of 
Contact Dermatitis in Broilers  

 

Abstract 
This study was conducted to determine the effect of litter material and 

stocking density on incidence of contact dermatitis in broilers. One-
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day old Ross broiler chicks were assigned to stocking densities of 16, 

18 and 19 chick/m2 Chicks in each stocking density were reared on 

either wood shaving or rice hull. Litter quality, live performance, 

incidence of contact dermatitis were determined. Chickens in 16 

chick/m2 stocking density were slaughtered at 35 day of age while the 

other 2 stocking densities (18 and 19 chick/m2) were kept until 42 day. 

Litter material had no effect on performance and incidence of contact 

dermatitis. At 35 day, 19 chick/m2 adversely affected body weight of 

broilers and this effect was more severe in males than those from 

females. The worst feed conversion was found in broilers at 19 

chick/m2 stocking density. Incidence of foot pad dermatitis were 

similar in broilers at 16 and 18 chick/m2 stocking densities but highest 

for broilers at 19 chick/m2. At 42 day, body weight  and feed 

conversion impaired, incidence of contact dermatitis increased by 

increasing in stocking density. 

Key words: Broiler, stocking density, litter material, contact 

dermatitis. 

 
Giriş 
Etlik piliç yetiştiriciliğinde kontakt dermatit, verimliliği, karkas 

kalitesini ve hayvan refahını etkileyen bir problem olup (Haslam ve 

ark., 2007) ayak tabanı, diz ve göğüste meydana gelen doku 

bozulmalarının tamamını kapsamaktadır (Greene ve ark., 1985). Bu 

lezyonlar bir haftadan daha kısa bir sürede gelişebilmekte, deride renk 

değişimi ile başlamakta, ileri aşamasında şişme, erozyon veya ülsere 

neden olmaktadır (Meluzzi ve ark., 2008a).  

Dermatit oluşumuna altlık nemi, yüksek amonyak konsantrasyonu ve 

bunların kombinasyonunun neden olduğu (Berg, 2004; Haslam ve 

ark., 2007), dolayısıyla altlık kalitesinin iyileştirilmesinin lezyonları 

önleyeceği düşünülmektedir (Martland, 1985). Günümüzde talaş, 

pirinç kavuzu ve buğday samanı en çok kullanılan altlık 

materyalleridir (Benabdeljelil ve Ayachi, 1996; Meluzzi ve ark., 2008; 

Bilgili ve ark., 2009; Hafeez ve ark., 2009; Xavier ve ark., 2010). 

Yerleşim sıklığının artmasıyla altlık kalitesinin bozulması, karkasın 
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altlık ile temas ettiği bölgelerde kontakt dermatit oluşumuna zemin 

hazırlamaktadır. Avrupa konseyinin kümes hayvanlarının refahı ile 

ilgili 2007 /43 /EC sayılı yönetmeliğinde etlik piliçlerin yerleşim 

sıklığının en çok 33 kg/ m2 olması gerektiği, ancak uygun refah 

koşulları sağlandığında bu rakamın en fazla 39 kg/ m2 çıkabileceği 

bildirilmiştir. Ayrıca bir işletmede 2 yıl boyunca gerekli refah 

koşullarının sağlanması şartıyla bu değerin 42 kg/m2’ye 

yükseltilebileceği belirtilmiştir.  

Tavuk ayağının insan gıdası olarak tüketilmek üzere uluslar arası 

ticarette çok büyük bir pay aldığını dikkate alınarak bu çalışmada 

yerleşim sıklığı, altlık materyalinin ve aralarındaki interaksiyonun 

etlik piliçlerde verimle ilgili parametrelerin yanı sıra kontakt dermatit 

görülme oranına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 
Materyal ve Yöntem 
Hayvan materyali: Kanat numarası takılmış ve bireysel olarak canlı 

ağırlıkları hesaplanmıs 568 adet bir günlük Ross 308 etlik civcivler 

projenin hayvan materyalini oluşturmuş ve aşağıda belirtilen deneme 

düzeninde kümese yerleştirilmiştir. 

Kümes koşulları: Çalışma Haziran-Temmuz ayları arasında civcivler 

bir kümeste bulunan 3 odada ve bu odalardaki 8 yer bölmesinde 

(toplam 24 bölme) yürütülmüştür. Bölmelerinin boyutları 1.17 x 1.47 

m (1.72 m2) olup, her bölmede yemlik ve sulukların kapladığı alan ve 

kullanılamayan duvar kenarları dikkate alınarak 0.37 m2 alan toplam 

alandan düşülmüş ve taban alanı 1.34 m2 olarak hesaplanmıştır 

(Zuowei ve ark., 2011). 

Civcivler 16, 18 ve 19 civciv/m2 yerleşim sıklığında (YS) 

yetiştirilmek üzere Ross 308 yetiştirme kılavuzundaki (Ross 

Management Guide, 2012) 35. gün canlı ağırlık ortalaması (2.11kg) 

esas alınarak bölmelere yerleştirilmiştir. Denemede kullanılan her bir 

oda bir yerleşim sıklığına ayrılarak her YS için 8 tekerrür 

sağlanmıştır. Altlık materyali olarak; talaş ve çeltik kavuzu 

kullanılmıştır. Her bir YS için kullanılan 8 bölmeden 4 tanesine talaş, 

diğer 4 bölmeye ise çeltik kavuzu, 8 cm kalınlığında serilmiştir. 
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Böylece her yerleşim sıklığı ve altlık grubu için 4 tekerrür 

oluşturulmuştur. Denemenin 35. gününde 16 civciv/m2’ lik grup 

deneme dışı bırakılmış, 18 ve 19 civciv/m2’lik grupların 42. günde 2.7 

kg (Ross Management Guide, 2012)’a ulaşması hedeflenerek 

çalışmaya devam edilmiştir. 

Civcivlerin büyütülmesinde ilk 3 hafta standart büyütme 

uygulanmıştır. Aydınlatma programı 0-7. günler arası 23 saat aydınlık 

(A); 1 saat karanlık (K), 8.günden kesimden 3 gün öncesine kadar 

18A: 6K ve kesime kadar tekrar 23A: 1K olacak şekilde 

uygulanmıştır. Deneme boyunca canlık ağırlık, yemden yararlanma ve 

altlık nemi ve pH’sı takip edilmiş, ayak tabanı dermatitisi 35 ve 42. 

günlerde skorlanmıştır (Michel et al. (2012). 

Veriler JMP (2003) istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Canlı ağırlık  analizi için kullanılan modelde; yerleşim sıklığı, altlık 

materyali, eşey ve bunların arasındaki interaksiyonlar dikkate 

alınmıştır. Yemden yararlanma analizi için modelden eşey etkisi 

çıkarılmıştır.. Dermatit üzerine yerleşim sıklığı, altlık materyali ve 

eşeyin etkisinin değerlendirilmesi için ƛ2 analizi uygulanmıştır. 

 
Bulgular ve Tartışma 
Denemenin 21. gününe kadar yerleşim sıklığı ve altlık materyalinin 

canlı ağırlığa önemli bir etkisine rastlanmamıştır. Denemenin 35. 

gününde yerleşim sıklığının 16 civciv/m2’ den 19’ a artmasıyla canlı 

ağırlıkta gerileme gözlenmiştir. (Çizelge 1). Benzer olarak Meluzzi ve 

ark. (2008b), 11 ve 14 kg/m2’lik yerleşim sıklığında yerleşim sıklığı 

artıkça canlı ağırlığın gerilediğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada 

yerleşim sıklığının etkisinin eşeyden bağımsız olarak ortaya çıkmadığı 

ve 35. günde yerleşim sıklığı X eşey interaksiyonunun önemli olduğu 

saptanmış, dişi ve erkek piliçler arasındaki canlı ağırlık bakımından 

fark yerleşim sıklığı artıkça azalmıştır. Bu sonuç, YS 16’dan 19 

civciv/m2’ye kadar artmasının canlı ağırlık üzerine olan olumsuz 

etkisinin erkek piliçlerde dişilere göre belirgin olduğunu 

göstermektedir (Grafik 1).  



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

97 

 

Çizelge 1.Yerleşim sıklığı, altlık materyali, eşey ve aralarındaki 

interaksiyonun canlı ağırlığa etkilerine ait ortalamalar ve standart 

hataları 
Varyasyon Kaynağı  Canlı ağırlık Yemden yararlanma 

 35. gün 42. gün * 
0-35 0-42 

Yerleşim Sıklığı (YS) 
(piliç/m2) 

16 2362 ± 12 a - 1.55 ± 0.02 
b 

- 

 
18 2246 ± 11 b 2966 ± 15 a 1.55 ± 0.02 

b 
1.63 ± 
0.01 b 

 
19 2137± 12 c 2796 ± 16 b 1.65 ± 0.02 

a 
1.74 ± 
0.01 a 

      

Altlık Materyali (A) 
Talaş 2237 ± 10 2886± 17 

1.59± 0.01 
1.69 ± 
0.01 

 
Çeltik 

kavuzu 

2260 ± 9 2876 ± 15 
1.58 ± 0.01 

1.69 ± 
0.01 

      
Eşey (E) Dişi 2054 ± 8 b 2605 ± 14 b - - 
 Erkek 2443 ± 11 a 3157 ± 18 a - - 
ANOVA      
YS  <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
A  0.096 0.640 0.593 0.742 
E.  <0.001 <0.001   
YS x A  0.656 0.302 0.856 0.921 
A  x E  0.337 0.669   
YS x E  0.003 0.588   
YS x A x E  0.875 0.714   
*16 piliç/m2’lik grup 42. günde deneme dışı bırakılmıştır. YS 18 piliç/m2 ve 19 piliç/m2 
grupları 42. günde kadar yetiştirilmiştir.       a,b,c Aynı sütunda farklı harfler, ortalamalar 
arasındaki farklılığı gösterir (P<0.05). 

 

Grafik 1. Denemenin 35.gününde yerleşim sıklığı x eşey 

interaksiyonuna ait ortalamalar 

Dişi Erkek

35. gün

35 kg/m2 2137 2586
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Benzer olarak, Zuoweive ark. (2011) da 26 ve 46 kg/m2 YS’ de 

yetiştirilen erkek piliçlerde yerleşim sıkılığının artması ile canlı 

ağırlıkta ortaya çıkan gerilemenin 35.günde erkek piliçlerde dişilere 

göre daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Denemenin 42.gününde en 

düşük canlı ağırlık YS19 piliç/m2 de saptanmıştır (Çizelge 1). 

 

Çizelge 2. Denemenin 35.gününde ayak tabanı dermatiti görülme 

oranı 

*Đlk rakamlar aynı sütun (aynı skor) içinde ayak tabanı dermatiti görülme oranını 

gösterir.**Đkinci rakamlar aynı sıra (varyasyon kaynağı) içinde ayak tabanı dermatiti 

skorunun dağılımını gösterir.
 

Yemden yararlanma YS 16 ve 18’de benzer olmuş, en kötü yemden 

yararlanma YS 19 civciv/m2 grubunda saptanmıştır (Çizelge 1). 

Yemden yararlanma üzerine altlık materyalinin etkisi önemli 

bulunmamıştır. 

Yerleşim 
sıklığı 
(piliç/m2) 

1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % 

16 

 

90 32.49* 

46.88** 

33 35.87 

17.19 

21 26.92 

10.94 

34 34.00 

17.71 

14 22.95 

7.29 

18 122 44.04 

61.00 

29 31.52 

14.50 

19 24.36 

9.50 

18 18.00 

9.00 

12 19.67 

6.00 

19 

 

65 23.47 

30.09 

30 32.61 

13.89 

38 48.72 

17.59 

48 48.00 

22.22 

35 57.38 

16.20 

ƛ2 52.962 (P<0.001) 
Altlık 
materyali 
Talaş 133 48.01 

43.75 

41 44.57 

13.49 

41 52.56 

13.49 

49 49.00 

16.12 

40 65.57 

13.16 

Çeltik  
kavuzu 

144 51.99 

47.37 

51 55.43 

16.78 

37 47.44 

12.17 

51 51.00 

16.78 

21 34.43 

6.91 

ƛ2 7,687 (P<0.131) 
Eşey 

Dişi 161 58.12 

42.26 

65 70.65 

16.80 

55 70.51 

14.44 

69 69.00 

18.11 

31 50.82 

8.14 

Erkek 116 41.88 

51.10 

27 29.35 

12.22 

22 29.49 

10.31 

31 31.00 

13.66 

30 49.18 

13.22 

ƛ2 12.378 (P < 0.015) 
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 Deneme sonunda altlık pH’sı ortalama 7 olarak bulunmuştur.  Benzer 

olarak Meluzzi ve ark. (2008b) yaptıkları çalışmada 43. günde saman 

ve talaşta yetiştirilen piliçlerin ağırlık bakımından birbirine yakın 

değerler verdiğini, altlık materyalinin pH içeriğinin gruplar arasında 

benzerlik gösterdiğini ve 7 civarında ölçüldüğünü bildirmişlerdir. 

Denemenin 35. gününde taban skoruna yerleşim sıklığının etkisinin 

önemli olduğu bulunmuştur (Çizelge 2). Ayak tabanı skoru “5” olan 

piliçlerin oranının YS 19 civciv/m2’ de diğer YS gruplarına göre daha 

fazla olduğu saptanmış ve YS 16’ dan 19 civciv/m2’ ye arttıkça “1” 

skoruna sahip piliç sayısı azalmıştır.  

Dozier ve ark. (2006) yerleşim sıklığının birim alanda 25’ten 40 kg’a 

artmasıyla ayak tabanı lezyonlarının görülme oranının da paralel bir 

şekilde artış gösterdiğini, bunun nedeninin ise yerleşim sıklığındaki 

artışın altlığın nem içeriğini arttırmasıyla ilişkili olabileceğini 

bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda 35. günde 16, 18 ve 19 

civciv/m2’lik gruplarda altlığın nem içeriği sırasıyla % 36.9, % 50.3 

ve % 57 olarak bulunması bu sonucu desteklemektedir. Taban skoru 

üzerinde etkili olan bir diğer etmenin eşey olduğu saptanmıştır 

(P<0.015). Taban skoru “1” olan dişilerin sayısı 161 iken erkeklerin 

sayısı 116 olarak hesaplanmıştır. Taban skoru “2”, “3” ve “4” olan 

piliçler dişilerde daha fazla görülürken, eşeyler kendi içinde 

değerlendirildiğinde, erkeklerde taban skoru “5” olan bireylerin 

oranının % 13.22 iken dişilerde  % 8.14 olduğu saptanmıştır. Benzer 

olarak Garcia ve ark. (2012) yaptıkları çalışmada dermatit görülme 

oranının dişilerde % 67, erkeklerde ise % 81 olduğunu, dermatit 

oluşumunun eşeye bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini 

saptamışlardır.  Bu durum denemenin 42. gününde de benzer şekilde 

gözlenmiştir (Çizelge 3).  

Bunun yanı sıra 35 ve 42. günlerde altlık materyalinin ayak tabanı 

dermatiti üzerine etkisi önemsiz bulunmasına ve ayak tabanının “0” ve 

“4” arasındaki skorlara sahip bireylerin oranı her iki altlık materyali 

için benzer olmasına rağmen “5” skoruna sahip birey sayısı talaşta 

çeltik kavuzunun yaklaşık olarak iki katı olduğu hesaplanmıştır. 
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Çizelge 3. Denemenin 42.gününde ayak tabanı dermatiti görülme 

oranı 
Yerleşim 
sıklığı 
(piliç/m2) 

1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % 

18 86 72.88* 
44.33** 

38 61.29 
19.59 

31 49.21 
15.98 

20 25.00 
10.31 

19 22.89 
9.79 

19 32 27.12 
15.09 

24 38.71 
11.32 

32 50.79 
15.09 

60 75.00 
28.30 

64 77.11 
30.19 

ƛ2 71.629 (P<0.001) 
Altlık 
materyali 
Talaş 57 48.31 

28.08 
26 41.94 

12.81 
29 46.03 

14.29 
40 50.00 

19.70 
51 61.45 

25.12 

Çeltik   
kavuzu 

61 51.69 
30.05 

36 58.06 
17.73 

34 53.97 
16.75 

40 50.00 
19.70 

32 38.55 
15.76 

ƛ2 6.495 (P<0.165)  

Eşey 

Dişi 63 53.39 
25.40 

35 56.45 
14.11 

43 68.25 
17.34 

60 75.00 
24.19 

47 56.63 
18.95 

Erkek 55 46.61 
34.81 

27 43.55 
17.09 

20 31.75 
12.66 

20 25.00 
12.66 

36 43.37 
22.78 

ƛ2 12.072 (P < 0.017) 
*Đlk rakamlar aynı sütun (aynı skor) içinde ayak tabanı dermatiti görülme oranını 
gösterir.**Đkinci rakamlar aynı sıra (varyasyon kaynağı) içinde ayak tabanı dermatiti 
skorunun dağılımını gösterir 
Bu çalışmada 42. günde göğüs ödemi de incelenmiş ve ödem 

oluşumuna bağlı olarak skorlama yapılmıştır (Çizelge 7). Yerleşim 

sıklığının göğüs ödemi skoruna etkisi önemli bulunmuş olup (P=0.01), 

18’den 19 civciv/m2’ye artmasıyla göğüs ödemi görülen bireylerin 

sayısı 3 katına çıkmıştır. Ancak altlık materyali ve eşeyin göğüs 

ödemi şiddetini etkilemediği ve değerlerin gruplar arasında benzerlik 

gösterdiği sonucuna varılmıştır. Willis ve ark. (1997) altlık materyali 

olarak talaş ve yaprak parçaları kullanıldığında altlık materyalinin 

göğüs ödemi oluşumunda etkili olmadığını bildirmişlerdir. 
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Sonuç 
Bu çalışmada altlık materyalinin kontakt dermatit görülme oranı 

üzerine etkisi olmamasına rağmen, talaş içeren altlığın nem içeriği 

çeltik kavuzu grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgu, altlık 

materyalinin dermatit görülme oranına katkı yapabileceğini, ancak 

deneme koşullarının saha koşullarına göre daha iyi olması nedeni ile 

bu etkinin görülmediğini düşündürmektedir. Proje bulguları, 35 ve 42 

gündeYS 18 civciv/m2’nin üzerindeki yerleşim sıklığında canlı 

ağırlıkta gerileme ve ayak tabanı dermatitleri oranında artış 

olabileceğini göstermiştir. Council Directive 2007/43/EC’de en iyi 

bakım- yönetim koşulların sağlanması halinde bile YS’nin 39 

kg/m2’nin (18 civciv2) üzerine çıkarılmasının refahı gerilettiği 

bildirilmiş, bizim sonuçlarımızın da bununla uygunluk gösterdiği 

görülmüştür. Bu veriler doğrultusunda hem piliçlerin performans ve 

refah kriterleri hem de işletmelerin ekonomisi açısından yerleşim 

sıklığının 38 kg/m2’nin üzerine çıkarılmaması önerilir. 
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Serbest Sistemde Yetiştirilen Yerli ve Yabancı Ticari 
Kahverengi Yumurtacıların Yumurta Kalite Özellikleri 

Bakımından Karşılaştırılması 

Đsmail Durmuş1, Sezai Alkan1, Serpil Akçay2 
1O.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ordu 
2AĐBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bolu 

 

Özet 
Araştırmada serbest sistem yetiştirme koşullarında yetiştirilen yerli 
yumurtacı ATAK-S ile yabancı menşeli ticari kahverengi yumurtacı 
tavukların yumurta kalite özelliklerinin karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. Bu maksatla her bir genotipten 150’şer adet olmak 
üzere toplam 300 adet tavuk kullanılmıştır. Tavuk başına 4 m2 otlatma 
alanı ayrılmıştır. Yumurta kalite özellikleri tavukların %50 yumurta 
verimine gelmelerinden itibaren 46 haftalık yaşa kadar belirlenmiştir. 
Araştırmada üzerinde durulan yumurta kalite özelliklerinden ak 
indeksi, haugh birimi ve sarı indeksi bakımından genotipler arasında 
farklılık bulunmamıştır. Yumurta ağırlığı, özgül ağırlık, kabuk 
kalınlığı, kabuk direnci, şekil indeksi, et-kan lekesi oranı, sarı ve 
kabuk rengi bakımından genotipler arasındaki farklılığın önemli 
olduğu belirlenmiştir. 
Bu dönemdeki veriler dikkate alındığında yabancı yumurtacı ticari 
tavuktan elde edilen yumurtaların ATAK-S yumurtalarına göre 
ağırlık, özgül ağırlık, kabuk kalınlığı, kabuk direnci, şekil indeksinin 
yüksek ve sarı rengi ile kabuk renginin daha koyu olduğu sonucuna 
varılmıştır. 
Anahtar kelimeler: ATAK-S, yumurta kalitesi, serbest sistem, haugh 
birimi, direnç 
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Comparison of Egg Quality Traits of Native and Foreign 
Brown Commercial Layers in Free-Range Systems 

Abstract 
The aim of this study is to compare the egg quality traits of native 
layer ATAK-S and foreign commercial brown layer hens in the free 
range systems conditions. For this purpose, totally 300 layer hens (150 
hens from each genotype) were used. Grazing areas of 4 m2 reserved 
per each hen. Egg quality traits were determined until the age of 46 
weeks from when the hens came to 50% of egg production. There was 
found no significant difference between the genotypes in terms of 
albumen index, haugh unit and yolk index. However, significant 
difference was determined between the genotypes in respect to egg 
weight, egg specific gravity, shell thickness, shape index, meat and 
blood spot rate, yolk and eggshell color. 
Considering the data in this period, it was concluded that foreign 
commercial layer hens better than ATAK-S layer hens in terms of egg 
weight, egg specific gravity, shell thickness, shell strength, shape 
index and yolk r and eggshell color. 
Key words: ATAK-S, egg quality, free range, shell thickness, shell 
strength. 
 
Giriş 
Yumurta tavukçuluğunda yaygın olarak kafes ve altlıklı yer sistemleri 
kullanılmaktadır. Ancak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde hayvan 
hakları ve hayvan sağlığı gibi konularda duyulan hassasiyet nedeniyle, 
yeni üretim sistemlerine geçme süreci başlamıştır. AB’nin 
standartlarına göre kafes sisteminin hayvan başına 750 cm2 alan 
düşecek şekilde düzenlenmesi ve bu kafeslerde folluk, tünek ve 
eşelenme alanları bulunması, derin altlıklı yer sisteminde ise m²’de en 
fazla 7 tavuk bulundurulması, kümes zemininin minimum % 33’ünün 
altlıklı olacak şekille dizayn edilmesi gerekmektedir (Petek, 2000, 
Benli ve Durmuş, 2015). 
Yumurta üretim sistemlerinde hayvan haklarının gözetilmeye 
başlanmasıyla birlikte çok sayıda tüketici gıda güvenirliliğini dikkate 
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alarak alternatif üretim sistemlerinde üretilen yumurtaları tercih 
etmektedir (Anderson, 2009). Alternatif üretim sistemlerini serbest, 
organik, zenginleştirilmiş kafes, kuşluklu (aviary) ve derin altlıklı 
olmak üzere 5 grup altında toplamak mümkündür.  
Yumurta kalitesini genotiplerin yanında (Hasunova ve ark. 2015) 
yetiştirme sistemlerinin de etkilediği bildirilmiştir (Nistor ve ark. 
2014; Angelovicova ve ark. 2014; Nistor ve ark. 2015; Yang ve ark. 
2014; Doley ve ark. 2010). Ancak Leyendecker ve ark. (2001) 
yetiştirme sistemlerinin her hangi biri için yumurta kalitesi 
bakımından avantajlı olduğunu söylemenin netliğe kavuşmadığını 
bildirmiştir. 
Serbest sistemde yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurtaların 
daha düşük ağırlık, kabuk kalınlığı ve dirence sahip olduğu, yağ 
içerinin diğer sistemlerde üretilen yumurtalardan düşük, ancak 
kolesterol seviyesinin yüksek olduğu tespit edilmiştir (Krawczyk ve 
Gornowicz, 2010). Ancak kafes, derin altlıklı sistem ve serbest 
sistemde yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurtaların lezzet 
bakımından farklı olmadığı belirlenmiştir (Torges ve Matthes, 1975; 
Torges ve ark. 1976). 
Yumurta kalite özellikleri bakımından serbest sistemde üretilen 
yumurtaların kafes sistemde üretilenlere göre daha iyi olduğu 
belirtilmesine rağmen (Sencic ve ark. 2006; Samiullah ve ark. 2014), 
yetiştirme sistemlerinin yumurta kalitesine etkisini tespit etmek 
amacıyla yapılan araştırmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Torges 
ve Matthes, (1975) ve Pavloski ve ark. (2001) serbest sistemde 
yetiştirilen tavukların yumurtalarının daha hafif olduğunu belirtirken, 
Sencic ve Butko (2006) ile Krawczyk ve Calik (2006) ise serbest 
sistem yumurtalarının diğer yetiştirme sistemlerinden daha ağır 
olduğunu bildirmişlerdir. 
Bu araştırmada, serbest sistemde yetiştirilen yerli ticari yumurtacı 
ATAK-S tavukları ile yabancı ticari yumurtacı tavukların yumurta 
kalite özellikleri bakımından karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
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Materyal ve Yöntem 
Yumurta kalite analizleri tavukların %50 yumurta verimine 
gelmelerinden itibaren 4 haftada bir olmak üzere 46 haftalık yaşa 
kadar her bir gruptan %20 oranında yumurta seçilerek yapılmıştır. 
Yumurtalar 24 saat oda sıcaklığında bekletildikten sonra ölçümler 
yapılmıştır. Yumurtaların, dış kalite özelliklerinden; yumurta ağırlığı, 
kabuk kalınlığı, kabuk direnci, şekil indeksi ve özgül ağırlık, iç kalite 
özelliklerinden ise ak indeksi, sarı indeksi, haugh birimi, sarı rengi, et 
ve kan lekesi özellikleri aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir. 
-Yumurta ağırlığı: Yumurtalar 0.01 g hassasiyetindeki terazi ile 
tartılarak belirlenmiştir. 
-Özgül ağırlık: Yumurtanın önce havadaki ağırlığı ve daha sonra saf 
su içindeki ağırlığı tartılarak aşağıdaki formül yardımıyla tespit 
edilmiştir. 
Özgül Ağırlık (g/cm3)=Yumurtanın havadaki ağırlığı (g)/(Yumurtanın 
havadaki ağırlığı(g)-saf sudaki ağırlığı (g)) 
-Şekil indeksi: Dijital kumpas yardımıyla yumurtanın eni ve uzunluğu 
ölçülerek aşağıda verilen formül ile hesaplanmıştır. 
Şekil indeksi=(Yumurtanın eni/Yumurtanın uzunluğu)*100 
-Kabuk kırılma direnci: Kabuk direnci ölçüm aleti yardımıyla kg/cm2 
olarak belirlenmiştir. 
-Kabuk kalınlığı: Yumurta kabuğunun uç, orta ve küt kısımlarından 
alınan örneklerin zarları ayrıldıktan sonra mikrometre yardımıyla 
ölçülmüştür. Bu değerlerin ortalaması alınarak ortalama kabuk 
kalınlığı µ olarak belirlenmiştir. 
-Ak indeksi: Yumurtalar muayene masasına kırıldıktan sonra, dijital 
kumpas yardımıyla ak genişliği ve ak uzunluğu ve üçayaklı 
mikrometre ile ak yüksekliği ölçülerek aşağıdaki formül ile 
hesaplanmıştır. 
Ak indeksi=[Ak yüksekliği (mm)/(Ak uzunluğu (mm) + ak genişliği 
(mm))/2)]*100 
-Haugh birimi: Yumurta ağırlığı ve ak yüksekliğinden yararlanılarak 
aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır. 
Haugh birimi=100 Log (H+7.57-1.7G0.37) 
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H: Ak yüksekliği (mm) 
G: Yumurta ağırlığı (g) 
-Sarı indeksi: Yumurtalar muayene masasına kırıldıktan sonra dijital 
kumpas ile sarı çapı ve üçayaklı mikrometre ile sarı yüksekliği 
ölçülerek aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır. 
Sarı indeksi =(Sarı yüksekliği/Sarı çapı)*100 
-Sarı rengi: 15 renkten oluşan roche renk yelpazesi kullanılmak 
suretiyle belirlenmiştir.  
-Et ve kan lekesi oranı: Yumurta muayene masasına dağılmadan kırılan 
yumurtalarda et ve kan lekesi bulunanlar tespit edilerek % olarak 
belirlenmiştir. 

-Kabuk rengi: Yumurtaların kabuk renginin belirlenmesinde Şekil 
1’de verilen Hy-line ticari kahverengi yumurtacıları için geliştirilen 
kabuk rengi skoru kullanılmıştır. 

 
Şekil 1: Kabuk rengi skoru 
-Yumurta kalite değeri: Yumurtanın değişik kalite özelliklerinin 
birlikte ele alındığı kalite değerlendirme yöntemi ile belirlenmiştir 
(Durmuş ve ark. 2015). 
-Đstatistik analiz: Araştırmada dikkate alınan tüm özellikler için 
verilerin normal dağılım kontrolü Kolmogorov-Simirnov testi ile 
yapılmıştır. Varsayımları yerine getiren özelliklerin 
değerlendirilmesinde t testi, varsayımlarını yerine getirmeyen 
özelliklerde Mann-Whitney Testi kullanılmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesinde Minitab 16 istatistik paket programı ile 
kullanılmıştır. 
 
Bulgular ve Tartışma 
Araştırmada elde edilen yumurta dış kalite özelliklerine ait bulgular 
Çizelge 1’de, iç kalite özelliklerine ait bulgular Çizelge 2’de 
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verilmiştir. Dış kalite özelliklerinden yumurta ağırlığı, direnç, kabuk 
kalınlığı, şekil indeksi, özgül ağırlık ve kabuk rengi bakımından 
genotipler arasındaki farklılığın önemli olduğu tespit edilmiştir 
(P<0.01). Bu özelliklerden yumurta ağırlığı, kabuk kırılma direnci, 
kabuk kalınlığı ve özgül ağırlık bakımından yabancı genotip (YB) 
ATAK-S’den daha üstün bulunmuştur. Yumurta şekil indeksi 
değerleri incelendiğinde ATAK-S yumurtalarının YB yumurtalarına 
göre daha oval olduğu görülmüştür. Yumurta kabuk rengi bakımından 
ise ATAK-S yumurtaları YB yumurtalarından daha açık renklidir. Đç 
kalite özelliklerinden ak indeksi, sarı indeksi ve haugh birimi 
bakımından gruplar arasında önemli bir farlılık bulunmadığı (P>0.05), 
et-kan lekesi oranı ve sarı rengi bakımından ise gruplar arasındaki 
farklılığın önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.01; P<0.05). Đç kalite 
özellikleri olan ak indeksi, sarı indeksi ve haugh birimi bakımından 
genotipler benzer özellikler göstermiştir. Sarı rengi YB 
yumurtalarında ATAK-S’ten biraz yüksek bulunmuştur. Et-kan lekesi 
oranı bakımından ise ATAK-S yumurtalarının YB yumurtalarından 
oldukça üstün olduğu belirlenmiştir. Türkiye’deki tüketici tercihleri 
dikkate alındığında iç kalite özellikleri ve yumurta kabuk rengi 
bakımından ATAK-S yumurtaları YB yumurtalarından avantajlı 
görünmektedir. Ancak yumurtanın kabuk kalite değerleri YB’de 
ATAK-S’den oldukça üstün durumdadır. TS 1068 tavuk yumurtası 
standardında belirtilen ağırlık sınıflarına göre her iki genotipe ait 
yumurtalar orta (M) ağırlık sınıfına girmektedir.  
Hasunova ve ark. (2015) tarafından yumurta kalitesi üzerinde 
genotipin etkisinin olduğu belirtilmiştir. Araştırmada elde edilen 
sonuçlar bu bulguları doğrular niteliktedir. Ayrıca yetiştirme 
sistemlerinin de yumurta kalitesi üzerine etkili olduğu değişik 
araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (Nistor ve ark. 2014; 
Angelovicova ve ark. 2014; Nistor ve ark. 2015; Yang ve ark. 2014; 
Doley ve ark. 2010). 
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Çizelge 1: Yumurta dış kalite özellikleri 
 
 
Genotip 

Yumurta 
ağırlığı (g) 

Kabuk 
direnci 

(kg/cm2) 

Kabuk 
kalınlığı 

(mm) 

Özgül ağırlık 
(g/cm3) 

Şekil 
indeksi 

Kabuk 
rengi 

x
SX ±  

x
SX ±  

x
SX ±  

x
SX ±  

x
SX ±  X  

ATAK-S 59.4±0.50 1.78±0.09 0.354±0.001 1.08±0.0004 76.6±0.403 80 
YB 61.4±0.56 2.87±0.10 0.379±0.002 1.09±0.0004 78.9±0.37 90 

 
Çizelge 2: Yumurta iç kalite özellikleri 
 
Genotip 

Ak indeksi Sarı indeksi Haugh birimi Sarı rengi Et-kan lekesi 

x
SX ±  

x
SX ±  

x
SX ±  X  

x
SX ±  

ATAK-S 12.091±0.253 49.121±0.293 93.274±0.801 12 28.74±3.51 
YB 11. 779±0.225 49.451±0.269 92.669±0.705 13 46.67±3.90 

 

 
Şekil 2: Yumurta ağırlığının haftalara göre değişimi 
 
Yumurtanın ağırlık, şekil indeksi, haugh birimi, sarı indeksi, direnç ve 
kabuk kalınlığı değerleri dikkate alınarak yapılan hesaplamada, 
ATAK-S yumurtalarının 92.28 puan ve YB yumurtalarının ise 98.01 
puana sahip oldukları belirlenmiştir. Bu puanlamaya göre her genotipe 
ait yumurtaların A sınıfı kalitesinde oldukları belirlenmiştir. 
Üretim dönemi boyunca yumurta ağırlığı ve ak indeksinin değişim 
grafikleri Şekil 2 ve Şekil 3’te görülmektedir. Her iki genotipte de 
yumurta ağırlığı haftalara göre artış göstermiştir. Bu durum tavukların 
yaşlanmasıyla birlikte ortalama yumurta ağırlığının artacağını 
göstermektedir. Aynı şekilde ak indeksi ise tavukların yaşlanmasıyla 

0

10

20

30

40

50

60

70

22 26 30 34 38 42 46

Y
u

m
u

rt
a

 a
ğ

ır
lı

ğ
ı 

(g
) 

Haftalar

Yumurta ağırlığının haftalara göre değişimi

ATAK-S

YB



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

112 

 

birlikte düşüş göstermektedir. Đleriki dönemlerde ortalama ak indeksi 
değerinin daha da düşeceği tahmin edilmektedir. 

 
Şekil 3: Ak indeksinin haftalara göre değişimi 
 
Sonuç 
Türkiye’de yumurtacı tavuk ıslahı konusunda çalışma yapan 
Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ATAK-S ticari 
kahverengi yumurtacı tavuklardan elde edilen yumurtaların iç kalite 
özellikleri tatmin edici düzeyde bulunmuştur. Entansif sistemde kabuk 
rengi bir dezavantaj olarak görülürken, serbest sistemde bu durum 
tüketici tercihlerinden dolayı avantajlı duruma gelmiştir. Ancak dış 
kalite özelliklerinden yumurta ağırlığı ve direnç bakımından zayıf 
görünmektedir. Bu özellikler bakımından ATAK-S ticari kahverengi 
yumurtacı tavukların iyileştirilmesi gerekmektedir. 
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Özet 
Ana vatanı Endonezya’nın Java adası olan, Ayam Cemani, Java, 

Madura ve Sumatra adalarında yaygın olarak yetiştirilmektedir. Sıra 

dışı bir yapıya sahip olan Ayam Cemani, ender görülen bir tavuk 

ırkıdır. Tüylerinin tamamı ile siyah olmasının yanı sıra, göz, deri, 

bacaklar,  ayak tırnakları, gaga, dil, ibik, sakal ve hatta iç organları 

siyah olup, kas dokusu ve kemikleri dahi siyah renklidir. Tavuklarda 

siyah renk fibromelanosis olarak bilinen bir genetik mutasyon 

nedeniyle dokuların aşırı pigmentasyonunun bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Uysal bir yapıya sahip olan tavuklarda beden dar ve sıkı, kuyruk uzun 

ve düzgün, bacaklar uzun, mahmuzlar sivridir. Ortalama canlı ağırlık 

tavuklarda 1,2 -2 kg, horozlarda 1,8-2,5 kg civarındadır. Yıllık 

yumurta verimleri ortalama 80-90 adet olup, yumurta ağırlığı 45 g 

civarında, renk beyazdan siyaha kadar değişmektedir. Et rengi tüm 

organlarında olduğu gibi siyah olup, yenmektedir. Tavuk etindeki 

protein oranı diğer tavuk ırklarına göre daha yüksektir. Ender bulunan 

bir ırk olması ve vücudun tamamen siyah olmasından dolayı süs 

tavuğu olarak ilgi görmektedir. Asya kıtasında mistik güçlere sahip 

olduğuna inanılmakta ve alternatif tıp uygulamalarında da kullanıldığı 

bilinmektedir.  

Bu derlemede, ender rastlanan tamamen siyah vücut yapısına sahip ve 

çok bilinmeyen bir ırk olan Ayam Cemani tavukları hakkında genel 

bilgi verilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Ayam Cemani, fibromelanosis, siyah tavuk  
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Ayam Cemani Chicken Breed 
Abstract 

Ayam Cemani’s homeland is Indonesia, Java Island and grown widely 

in Java, Madura and Sumatra islands.  Ayam Cemani with an 

extraordinary structure is a rare breed chicken. Besides having whole 

of black hair, the eyes, skin, legs, toenails, beak, tongue, comb, beard 

and even internal organs, muscle tissue and even its bones are black. 

Black color in chickens occurs because of a genetic disease known as 

fibromelanosis which causes ultra-pigmentation in tissues.  

Bodies of these chickens having a docile nature are narrow, tight, 

smooth, long-tailed, long-legged and sharp-spurred. Average live 

weight is around 1.2 – 2 kg in females and 1.8 – 2.5 kg in males. The 

average annual egg production is 80 - 90 and each egg weighs about 

45 g. Its color varies from white to black. The meat color which is 

black as all of other organs is edible. The protein ratio of meat of these 

chickens is higher than the others. These chickens are more popular 

than the others because of their whole black body color and being rare 

breed. It is believed to have mystical powers in Asia and it’s also 

known that they are used in alternative medicine practices. 

In this review, we try to generally inform about Ayam Cemani 

chickens having completely black-colored body and rarely-seen 

nature. 

Key words: Ayam Cemani, Fibromelanosis, Black Chicken 

 

Giriş 
Dünyada ender olarak bulunan Ayam Cemani (Gallus gallus 

domesticus) tavuk ırkının ana vatanı Endonezya’nın Java adasıdır. 

Java adası ile birlikte Madura ve Sumatra adalarında yaygın olarak 

yetiştirilmektedir. Bu ırk için 1926 yılında Kedu şehrinde yapılmakta 

olan Semarang Festivali’nde isim tescili alınmıştır (Bozkurt, 2014; 

Anonim, 2016a). Avrupa’ya ilk defa 18. yüzyılda Hollandalı 

sömürgeci denizciler tarafından getirildiği ve Siyah Đsveç tavuğu ile 

melezlendiğine ilişkin bildirimlerin yanı sıra, saf Cemani tavuğunun 

1998 yılında bir kez daha Hollanda’ya getirildiği ve daha sonra hızla 
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Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yayıldığı bildirilmektedir 

(Lukanov ve Gechev, 2013). Günümüzde ABD, Hollanda, Almanya, 

Slovakya, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti’nde (Anonim, 2016a), 

Asya’da ise Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya’da yetiştirilmektedir 

(Anonim, 2016b). 

Endonezya dilinde “Ayam” tavuk manasına, “Cemani” ise Javaca’ da 

simsiyah manasına gelmektedir. Diğer tavuk ırklarından farklı olarak 

kan rengi hariç, vücudun tamamının siyah renge sahip olmasıyla 

dikkati çekmektedir. Bu özelliğinden dolayı Asya kıtasında mistik 

güçlere sahip olduğu, tedavide kullanıldığı, ayinlerde kurban edildiği, 

iyi şans ve talih getirdiği bilinmektedir. Siyah görünümünden dolayı 

birçok yetiştirici tarafından hobi olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca süs 

hayvanı olarak dünyanın en pahalı ve en güzel tavuğu konumunda çok 

fazla talep görmektedir (Anonim, 2016c). Ülkemizde de süs tavuğu 

olarak yetiştirilen Ayam Cemani tavuğu ile ilgili bilgilerin derlenerek 

bir araya getirilmesi, bu tavuk ırkı ile ilgili bilgi edinmek isteyenlere 

bir kaynak oluşturacaktır. 

 
Morfolojik Özellikleri  
Dünyanın en güzel tavuk ırklarından biri olan Ayam Cemani, ender 

görülen bir tavuk ırkıdır. Tavuğun tüy, deri ve diğer tüm organlarında 

aşırı miktarda melanin pigmenti (deriye rengini veren) bulunmakta, 

koyu siyah bir renk görünümü ortaya çıkmaktadır. Vücudun tamamen 

siyah yapıdaki rengi, fibromelanosis olarak bilinen kompleks yapıdaki 

genetik bir özelliktir. Fibromelanosis yerli tavuklarda (Gallus Gallus 

Domesticus) Güneydoğu Asya ve Avrupa'da yüzyıllardır tavuğun 

vücudunda bağ dokusu oluşumlarında koyu melanin pigmentinin aşırı 

birikimi sonucu oluşmuş bir mutasyon olarak bilinmektedir  (Lukanov 

ve Genchev, 2013). Fibromelanosis evcil tavuklarda deri ve iç 

organların rengini belirleyen genetik (mutajenik) bir durum olarak 

değerlendirilebileceği gibi, bir ırk karakteri de olabileceği 

düşünülmelidir. Ayrıca genetik olarak aşırı pigment varlığını 

şekillendiren fibromelonosis geni ile et ve yumurta verimi, ya da etin 
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kalitesi ve tadını oluşturan genler arasındaki ilişkilere dair henüz 

çalışmalar yetersizdir (Bozkurt, 2014). 

Cemani tavuklarının dar ve sıkı vücudu, uzun ve düzgün kuyrukları, 

uzun bacakları ve sivri mahmuzları vardır (Şekil 1-2) (Bozkurt, 2014). 

Ortalama canlı ağırlık; tavuklarda 1,2 -2 kg, horozlarda 1,8-2,5 kg 

civarındadır (Bozkurt, 2014; Anonim, 2016d). 

Tavuklarda gaga, dil,  ibik ve sakal, deri, bacaklar,  ayak tırnakları, iç 

organlar, kas dokusu, kemikler ve hatta kemik iliği bile siyah 

renklidir. Đbikleri gül ibiklidir. Ayrıca, tamamen siyah renkli olan 

tüyler zümrüt yeşili gibi parlaklık göstermektedir. Kan rengi ise siyah 

olmayıp koyu bir renge sahiptir. Civcivler yumurtadan çıktığında ve 

karkas tamamen siyah renklidir (Şekil 3-7) (Bozkurt, 2014; Anonim, 

2016a; Anonim, 2016c; Anonim, 2016d; Anonim, 2016e; Anonim, 

2016f; Anonim, 2016g).  

 
Yumurta ve Et Verimine Ait Özellikler 
Ayam Cemani tavuklarında yıllık yumurta verimi ortalama 80-90 adet 

olup, yumurta ağırlığı 45 g civarındadır. Renk hafif pembe tonu ile 

beyaz/kremden siyaha kadar değişmektedir (Şekil 8) (Bozkurt, 2014; 

Anonim, 2016d; Anonim, 2016h).  

Et diğer tüm organlarda olduğu gibi siyah renklidir ve normal beyaz 

tavuk etleri gibi yenilebilir özelliktedir (şekil 9-11) (Anonim, 2016b; 

Anonim, 2016d; Anonim, 2016h). 

Etin lezzetinin daha çok bıldırcın etine yakın olduğu ve ağzının tadını 

bilen tüketiciler tarafından tercih edildiği bildirilmektedir. Etin protein 

kaynağı bakımından zengin olması nedeniyle uzmanlar ve 

diyetisyenler tarafından önerilmektedir. Asya’da etin demir içeriği 

yüksek olduğundan doğum öncesi ve sonrası kadınlara 

yedirilmektedir. (Bozkurt, 2014; Anonim, 2016i). 

 
Karakteristik Özellikleri  
Dünyanın en güzel ve gösterişli tavuk türlerinden biri olarak 

adlandırılan Ayam Cemani görenleri hem dehşete düşürmekte hem de 

farklılığıyla hayran bırakmaktadır. Vücudu tamamen simsiyah olan 
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Ayam Cemani’nin Asya kıtasında bazı mistik güçlere sahip olduğuna 

inanılmakta ve çoğunlukla kurban olarak dinsel törenlerde 

kullanılmaktadır (Bozkurt, 2014; Anonim, 2016a; Anonim, 2016c; 

Anonim, 2016f; Anonim, 2016g; Anonim, 2016h). Bu tavuğa sahip 

olan kişilere şans ve zenginlik getirdiği kabul edilmekte, ayrıca güzel 

görünümünden dolayı süs hayvanı olarak ta yetiştirilmektedir. 

Yumuşak huylu bir yapıya sahip olan bu tavuklar, sık sık kanatlı ve 

sirk gösterilerinde yer almakta, kutsal kabul edildiğinden, bazı dini 

ritüellerde yer almakta, Çinliler tarafından alternatif tıp 

uygulamalarında kullanılmaktadır (Anonim, 2016g; Anonim, 2016h).   

Endonezya başta olmak üzere çeşitli Asya ülkelerinde bu tavuğun 

ürünlerine marketlerde rastlamak mümkündür (Anonim, 2016g; 

Anonim, 2016h).  

Sayıları çok fazla olmayan Cemani tavukları, alıcılar ve yetiştiriciler 

tarafından çok fazla talep gördüklerinden dolayı dünyanın en pahalı 

tavuklarından biri haline gelmiştir (Anonim, 2016e; Anonim, 2016g; 

Anonim, 2016h). Ülkemizde ve Dünya’da bu kadar nadir 

görülmesinden dolayı fiyatları da oldukça yüksektir (Muladno, 2008). 

Yetişkin bir Ayam Cemani tavuğu yaklaşık olarak 2000-2500 dolar 

civarındadır (Bozkurt, 2014; Anonim, 2016a; Anonim, 2016g; 

Anonim, 2016h). Edinilen bilgilere göre; ülkemizde horozun fiyatı 10 

bin dolar, tavuğun 5 bin dolar, civcivlerinin fiyatı ise 350 ile 500 TL 

arasında satılmaktadır (Anonim, 2016e). 

 
Sonuç 
Vücudun tüm organlarının tamamen siyah olmasından dolayı özel bir 

tavuk ırkı olan Ayam Cemani dünyada ender bulunana bir tavuk 

ırkıdır. Bu ırkın genel özellikleri hakkında bilgilerin kısıtlı olması, et 

ve yumurta verimi, yapısı, besin madde içeriği hakkında yeterli bilgi 

bulunmaması nedeniyle, bu tavuk ırkı üzerin yeni araştırmaların 

yapılması; bilime, yetiştiricilere, meraklılara ve literatüre katkı 

açısından faydalı olacaktır. 
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Kanatlı Kırmızı Akarı ile Enfeste Civcivlerde Genotipler 

Arası Varyasyon 

 
Coşkun Konyalı1, Hakan Erdem2, Türker Savaş2 

1ÇOMÜ. Lapseki Meslek Yüksekokulu Lapseki/Çanakkale 
2ÇOMÜ. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Çanakkale 

 

Özet 
Bu çalışmada kanatlı kırmızı akarı (Dermanyssus gallinae) 

enfestasyonunun erken büyüme dönemindeki civciv performansına 

etkileri temelinde genotipler karşılaştırılmıştır. Çalışmada 4 yumurtacı 

(Super Nick, Atabey, Atak ve Atak-S) ve 1 etlik (Cobb-500) olmak 

üzere 5 genotip kullanılmıştır (N toplam=113). Her bir genotip 

‘kontrol grubu’ ve D. gallinae ile enfeste edilmiş ‘enfeste’ grup olarak 

ayrılmıştır. Enfestasyon dışında, aynı koşullarda yetiştirilen iki grupta, 

deneme sonunda yapılan kesimler (Super Nick ve Cobb-500 piliçler 8. 

haftalık yaşta; Atabey, Atak ve Atak-S 12 haftalık yaşta) neticesinde 

karkas özellikleri incelenmiştir. Kalp, karaciğer, dalak ve pankreas 

ağırlıklarının kesim ağırlığına oranlanması neticesinde “oransal organ 

ağırlığı” elde edilmiş ve ele alınan özellikler bakımından kontrol ve 

enfeste grup arasındaki oransal fark bakımından genotipler 

karşılaştırılmıştır. Bulgulara göre kesim ağırlığı ve karkas ağırlığı 

bakımından oransal fark genotiplere göre önemli düzeyde farklılık 

göstermiştir (P<0,05). Kalp oranına ilişkin oransal farkların genotipler 

arasında önemli düzeyde farklı olmadığı görülürken (P>0,05), 

karaciğer ve dalak oranı bakımından gruplar arasındaki oransal fark 

genotiplere göre önemli düzeyde değişmiştir (P<0,05). Karaciğer 

oranına ilişkin gruplar arası oransal farkın en düşük Atak-S 

genotipinde olduğu görülürken, dalak oranına ilişkin oransal farkın ise 

en düşük Cobb-500 etlik piliçlerde olduğu tespit edilmiştir. Bacak ve 

kanat uzunluklarına ilişkin asimetri değerleri incelendiğinde, gruplar 

arası oransal farkın en düşük Atak-S genotipinde olduğu 

belirlenmiştir. Sonuç olarak, kanatlı kırmızı akarının bazı özellikler 
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bakımından etkilerine ilişkin tespit edilen genotipler arası varyasyon 

ele alınan özelliklere göre farklılık göstermekteyse de, toplamda 

olumsuz etkilerin benzer olduğu söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Dermanyssus gallinae, yumurtacı, etlik, dış 

parazit, büyüme 

 

Variation Among Chicken Genotypes Enfested With the Poultry 
Red Mite 

 
Abstract 

The aim of this study was to determine effects of the poultry red mite 

infestation (Dermanyssus gallinae) on growth of chicks from different 

genotypes. Chicks of  4 layers (Super Nick, Atabey, Atak ve Atak-S) 

and 1 broiler (Cobb 500) genotype were used (N total=113). Birds 

from each genotype were either kept as control or infested with D. 

gallinae) to form two infection groups within each genotype. Birds in 

all groups were housed in similar conditions. Animals were 

slaughtered in the end of study (Super Nick and Cobb-500 slaughtered 

at 8-weeks old; Atabey, Atak and Atak-S slaughtered at 12-weeks old) 

and then carcass characteristics were determined. Relative weights of 

heart, liver, spleen and pancreas body weight were recorded. In 

addition, fluctuating asymmetry was calculated for bilateral lengths of 

leg and wings. Results indicated that relative differences for body and 

carcass weights were significantly different among the genotypes 

(P<0.05). Although relative differences between control and infested 

group in respect of heart ratio was not statistically significant for 

genotypes (P>0.05), relative differences between groups varied in 

genotypes in terms of liver and spleen ratio (P<0.05). While infected 

and control birds of Atak-S genotype showed the lowest relative 

difference in liver ratio, the lowest relative differences for spleen ratio 

was observed in Cobb-500 genotype. The smallest fluctuating 

asymmetry for leg and wing lengths between infection groups were 

observed in Atak-S genotype. In conclusion, although relative 

differences between infection groups differed for some parameters 
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among the genotypes overall adverse effects of the mite infestation 

can be considered to be similar.  

Key words: Dermanyssus gallinae, layer, broiler, ectoparasite, 

growth 

 

Giriş 
Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778), kan ile beslenmesi sebebiyle 

yüksek oranda bir enfestasyonda konakta anemi başta olmak üzere 

çok sayıda olumsuz etkiye, hatta ölüme neden olmaktadır. Bu olumsuz 

etkiler ayrıntılı olarak yeterince araştırılmamıştır. 

Kırmızı kanatlı akarı ağırlıklı olarak geceleri beslendiği için kimyasal 

mücadele yeterince etkin değildir. Öte yandan akar kimyasallara karşı 

direnç de geliştirmektedir (Chirico ve Tauson, 2002). Bu noktada 

kültürel önlemler ile konukçunun direnci ve/veya toleransı konusu 

önem kazanmaktadır. Hem bu anlamda hem de aşı gibi çevre, insan ve 

hayvan sağlığı açısından zararsız yöntemlerin geliştirilmesi için  

parazit konak ilişkisinin aydınlatılmasına ihtiyaç vardır (Harrington ve 

ark., 2009), 

Özellikle konağın kırmızı kanatlı akarına karşı genetik direnci ve/veya 

toleransının belirlenmesine yönelik araştırmalar yok denecek kadar 

azdır. Bu bağlamda öncelikle Dermanyssus gallinae’nin etkilerinin 

genotipler arasındaki değişimi merak konusudur. Bu çalışmada 

kırmızı kanatlı akarının erken büyüme dönemi bazı organların 

büyümesine etkilerinin civciv genotipleri arasındaki farkı 

araştırılmıştır. Söz konusu genotipler arasındaki farkı genotiplere 

ilişkin cüsse gibi diğer biyolojik farklılıklardan arındırmak için 

karşılaştırmada, her bir genotip için enfeste edilen hayvanlarla enfeste 

edilmeyen hayvanlar arasında oransal fark kullanılmıştır. 

 
Materyal ve Yöntem 
Çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deney Hayvanları 

Araştırma Merkezi Kanatlı Birimi’nde yürütülmüştür. Çalışmaya 

ilişkin tüm deneysel koşullar Hayvan Deneylerine ilişkin mevzuat 

çerçevesinde denetlenmiştir (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
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Hayvan Deneyleri Etik Kurulu, Karar No: 2013/04-01 ve Karar No: 

2014/02-13). Çalışmada Cobb-500 etlik genotip (33 civciv) ile Super 

Nick (12 civciv), Atabey (24 civciv), Atak (24 civciv) ve Atak-S (24 

civciv) yumurtacı genotiplerine ait dişi civcivler kullanılmıştır. 

Çalışmalar, aynı çevre koşullarına sahip iki deneme odasında ve kafes 

düzeneğinde gerçekleştirilmiştir. Her bir genotip, akardan ari deneme 

odasında barındırılan KONTROL grubu ile D. gallinae ile enfeste 

edilmiş diğer deneme odasında barındırılmış ENFESTE gruptan 

oluşmuştur. Hayvanlara yem ve su sunumu ad libitum olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Super Nick ve Cobb-500 piliçleri 8 haftalık yaşta; Atabey, Atak ve 

Atak-S piliçleri ise 12 haftalık yaşta kesilmiş, kesim ağırlığı ve karkas 

ağırlığı ile kalp, karaciğer, dalak ve pankreas ağırlıkları 

kaydedilmiştir. Kalp, karaciğer, dalak ve pankreas ağırlıklarının kesim 

ağırlığına oranlanması neticesinde “oransal organ ağırlığı” 

belirlenmiştir. Ayrıca her bir hayvanın bacak ve kanat uzunları 

ölçülmüştür. Yapılan ölçümler neticesinde sağ ve sol organlar 

arasındaki fark, yani dalgalı asimetri değerleri ”DA= Mutlak(|Sağ-

Sol|/(Sağ+Sol)*0,5)*100” formülü kullanılarak elde edilmiştir.  

Akar enfestasyonunun genotipler üzerindeki oransal etkisini 

belirlemek amacıyla her bir genotip içerisinde Kontrol ve Enfeste 

gruplardaki hayvanlar küçükten büyüğe sıralanmış ve sıralamada 

birbirine karşılık gelen hayvanların değerleri arasındaki mutlak fark 

kontrol grubu hayvanın değerine oranlanmıştır.  

Đstatistiksel analizlerde SAS version 9.0 paket program kullanılmıştır 

(SAS Institute Inc., 2002). Yapılan varyans analizinde yalnızca 

genotip sabit bir faktör olarak yer almıştır. Post-hoc karşılaştırmada 

Tukey testi kullanılmıştır. 

 
Bulgular ve Tartışma 
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre kesim ağırlığı (P=0,0270) ile 

karkas ağırlığına (P=0,0023) ilişkin gruplar arası oransal farkın 

genotipler arasında önemli düzeyde farklı olduğu görülmektedir 

(Çizelge 1.). Her iki özellikte de en yüksek oransal farkın Super Nick 
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ile Cobb-500 genotiplerine ait olduğu tespit edilmiştir.  Đlginç bir 

şekilde karkas ağırlığına göre, her ikisi de leghorn ırkından köken 

beyaz yumurtacı hibrit genotiplerinden Atabey en az, Super Nick ise, 

diğer genotiplere göre en fazla etkilenmiş gözükmektedir. Bu iki 

genotipe ait katalog bilgileri incelendiğinde benzer performansa sahip 

oldukları görülmektedir (Anonim a, 2012; TAE, 2015).  

 

Çizelge 1. Kesim ağırlığı ve sıcak karkas ağırlığına ilişkin enfeste 

grubunun kontrol grubuna oransal farklarına ait en küçük kareler 

ortalamaları (EKKO, %), standart hataları (SH) ve önem seviyeleri (P) 

Genotip 
Kesim ağırlığı Karkas ağırlığı 

EKKO, % SH EKKO, % SH 
Atabey 9,2a 1,37 7,5a 1,26 
Atak 9,1a 1,37 11,6b 1,26 
Atak-S 9,8a 1,37 11,2b 1,26 
Super Nick 14,9b 1,94 15,3c 1,78 
Cobb-500 13,2b 1,19 13,7bc 1,09 

P 0,0270 0,0023 

 

Çizelge 2’de oransal organ ağırlıkları bakımından gruplar arası oransal 

farkın genotiplere göre değişimine ilişkin bulgular yer almaktadır. Söz 

konusu çizelgeden görüleceği üzere, oransal kalp ağırlığına ilişkin 

gruplar arası oransal farkın genotiplere göre önemli düzeyde farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir (P=0,5226). Buna karşın oransal 

karaciğer ağırlığı bakımından gruplar arası oransal fark genotiplere 

göre önemli düzeyde değişmiştir (P=0,0004). Oransal karaciğer 

ağırlığı bakımından, Atak-S genotipi  %22,1 değeri ile en düşük farka 

sahiptir. Enfestasyonun karaciğer büyümesi üzerindeki etkisi 

bakımından en belirgin fark %32,3 ile Atabey genotipindedir.  

Oransal dalak ağırlığına ilişkin oransal farkın da genotiplere göre 

önemli düzeyde değiştiği görülmektedir (P=0,0002). Oransal dalak 

ağırlığı bakımından gruplar arası oransal fark en düşük Cobb-500 etlik 

piliçlerde tespit edilmiş olup, söz konusu fark kontrol grubunun 

%19,8’ine tekabül etmektedir. Atak-S piliçlerde ise bu fark kontrol 

grubunun %36,1’si kadardır. Oransal pankreas ağırlığına ilişkin 

gruplar arası oransal farkın da genotipler arasında önemli düzeyde 
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farklı olduğu görülürken (P<,0001), en düşük oransal farkın Atabey 

genotipinde olduğu belirlenmiştir. Sayısal anlamda yüksek oransal 

farkın gözlendiği Cobb-500 genotipinde oransal pankreas ağırlığına 

ait gruplar arası oransal fark kontrol grubunun %37,3’si kadardır. 

Kırmızı kanatlı akarı enfestasyonu kalp, karaciğer, pankreas ve dalak 

büyümesine neden olmaktadır (Konyalı, 2016). Bu anlamda kontrol 

ile enfeste grup arası oransal farkın büyük olması söz konusu 

organlarda da enfestasyon nedeniyle büyümenin şiddetine işaret 

etmektedir. Her ne kadar organ büyümesi bakımından genotipler arası 

fark gözükse de, büyüme şiddetinin organlar bazında genotiplere göre 

farklılaşması yorumlamayı zorlaştırmaktadır. 

 

Çizelge 2. Genotiplere göre gruplar arası farkın kontrol grubuna göre 

oransal organ ağırlıklarının oransal farklarına ilişkin en küçük kareler 

ortalamaları farkı (%), standart hataları (SH) ve önem seviyeleri (P) 

Genotip 
Kalp Karaciğer Dalak Pankreas 

EKKO, % SH EKKO, % SH EKKO, % SH EKKO, % SH 

Atabey 29,1 2,45 32,3c 1,68 28,1b 2,55 21,1a 1,93 
Atak 25,4 2,45 31,5c 1,68 28,5b 2,55 33,0bc 1,93 
Atak-S 28,7 2,45 22,1a 1,68 36,1c 2,55 30,2b 1,93 
Super Nick 27,2 3,47 29,8bc 2,38 34,1bc 3,61 36,6c 2,73 
Cobb-500 24,2 2,12 27,0b 1,46 19,8a 2,21 37,3c 1,67 

P 0,5226 0,0004 0,0002 <,0001 

 

Bacak uzunluğu ve kanat uzunluğu özelliklerinde dalgalı asimetri 

bakımından gruplar arası oransal farkın genotiplere göre önemli 

düzeyde farklılık gösterdiği görülmektedir (Çizelge 3). Bacak 

uzunluğu ve kanat uzunluğu bakımından gruplar arası en düşük 

oransal farklar sırasıyla %72,9 ve %54,1 ile Atak-S genotipinde 

görülürken, en yüksek oransal farklar, yine sırasıyla %119,2 ve %92,6 

ile Atak genotipinde gözlenmiştir.  Büyüme sırasında çevre 

koşullarının etkisini iyi yansıtan dalgalı asimetri bakımından Atak-S 

genotipi, en az etkilenen genotip olarak öne çıkmaktadır. Diğer 

genotipler arasındaki farklar o derece belirgin değildir. 
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Çizelge 3. Genotiplere göre gruplar arası farkın kontrol grubuna göre 

oransal asimetri değerlerinin oransal farklarına ilişkin en küçük 

kareler ortalamaları farkı (%), standart hataları (SH) ve önem 

seviyeleri (P) 

Genotip 
Toplam Bacak Toplam Kanat 

EKKO, % SH EKKO, % SH 
Atabey 113,00b 7,14 85,31bc 7,30 
Atak 119,23b 7,14 92,63c 7,30 

Atak-S 72,96a 7,14 54,14a 7,30 

Super Nick 112,68b 10,10 67,63ab 10,32 
Cobb-500 111,20b 6,18 87,29bc 6,32 

P 0,0002 0,0026 

 

Yapılan çalışmalar kanatlı kırmızı akarının olumsuz etkilerini açıkça 

ortaya koymaktadır (Kirkwood, 1967; Wojcik ve ark., 2000; 

Cosoroaba, 2001; Keçeci ve ark., 2004; Kilpinen ve ark., 2005; 

Arends, 2008; Mul ve ark., 2009; Konyalı, 2016).  Bu çalışmadan elde 

edilen bulgular akarın etkilerinin genotiplere göre az da olsa 

değişebildiğini göstermektedir. Belirgin olmasa da, tüm özellikler 

birlikte değerlendirildiğinde Atak-S genotipinin, diğer genotiplere 

göre akardan daha az etkilendiği ifade edilebilir. Ancak bulgular, 

Atak-S genotipinin D. gallinae’ya karşı diğer genotiplere göre dirençli 

ve/veya toleranslı olduğunu söylemek için yeterli değildir. Bu 

anlamda immünogenetik temelli daha detaylı araştırmalara ihtiyaç 

vardır. 
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Özet 
Bu çalışmada elma sirkesi (ES) eklenmiş içme suyu ve kurutulmuş 
mantar (Agaricus bisporus) sapları (MS) ilave edilmiş yemi 
tüketmenin performans ve bazı yumurta özelliklerine etkisi 
araştırılmıştır. Deneme 28 haftalık yaşta 96 adet Hyline-Brown ırkı 
yumurta tavuğu ile 8 hafta sürdürülmüştür. Kontrol dışındaki gruplara 
sırasıyla ES (3 ml/l içme suyu), MS (20g/kg yem) ve ES+MS 
muameleleri uygulanmıştır. Deneme sonu itibariyle performans 
verilerinden canlı ağırlık, yem tüketimi, yumurta verimi ve ağırlığı ile 
yemden yararlanma muamelelerden etkilenmemiştir (P>0.05). 
Bununla birlikte, MS grubunun su tüketimi diğer gruplardan daha 
yüksek (P<0.05) bulunmuştur. Yumurtaların fiziksel iç ve dış yumurta 
özellikleri üzerine ne muamelelerin ne de depolamanın etkisi 
olmuştur. Taze incelenen (0 gün) yumurtalarda (malondialdehit) MDA 
analizi bakımından gruplar arasında bir farklılık olmamıştır. Bununla  
birlikte depolanan (28 gün) ES ve MS gruplarının yumurtalarının 
sarısındaki MDA miktarı, kontrol grubundan daha düşük bulunmuştur 
(P<0.05). MS, depolanan yumurtalardaki MDA üzerine en etkili katkı 
maddesi olmuştur (P<0.05). Sonuç olarak, bu dönemdeki tavukların 
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yumurtalarının depolanmasıyla oluşabilecek lipid peroksidasyonunu 
önlemede ES ve MS katkısının etkili olabileceği anlaşılmıştır.  
Anahtar kelimeler: Yumurta tavuğu, elma sirkesi, mantar sapı  
 

The effects of apple vinegar and mushroom stem in the peak 
laying period of laying hens fed with standard diet 

 
Abstract 

The objective of this experiment was to determine the effects of 
consuming water with apple cider vinegar (ACV) and feed including 
mushroom (Agaricus bisporus) stalk (MS) on performance traits and 
certain egg characteristics. The experiment was carried out for eight 
weeks with 96, 28-week-old Hy-Line Brown, laying hens. The hens 
were fed with standard feed and all groups, except the control group, 
were given ACV (3 ml/l drinking water), MS (20 g/kg feed), or a 
combination of ACV+MS.  As of the end of the experiment, among 
the performance criteria tested, body weight, feed intake, egg 
production and weight of eggs, and feed efficiency weren’t affected by 
the treatments (P>0.05). Moreover, water consumption in the MS 
group was found to be higher than the other groups (P<0.01). Neither 
treatments nor time had an effect on physical external and internal egg 
characteristics. There were no differences in the eggs that were 
examined fresh (0 d), in terms of malondialdehyde (MDA) analysis. 
Nonetheless, the amount of MDA in the egg yolks of the ACV and 
MS groups was lower than the control group (P<0.05). MS was the 
most effective supplement on MDA in stored eggs (28 d) (P<0.05). 
Consequently, it was realized that ACV and MS supplements can be 
effective in preventing lipid peroxidation, which may occur while 
storing the eggs of hens at this age.   
Key words: Laying hen, apple cider vinegar and mushroom stalk 
 
Giriş 
Özellikle n-3 başta olmak üzere çoklu doymamış yağ asitleri 
bakımından zengin yağların oksidatif ransiditeye duyarlı olduğu 
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bilinmektedir. Oksijenden türeyen ve büyük farklılıklar gösteren temel 
serbest radikaller, mutajenler olup  oksidatif ransidite ve oksidatif 
stresde rol alırlar (Giannenas ve ark., 2010). Vücudun radikalleri 
süpürme yeteneği azaldığında, hayvanlarda zarara neden olan 
patolojik nedenlerden en az biri gerçekleşir (Fellenberg ve Speisky, 
2006). Ek olarak, hayvansal ürünlerdeki lipid peroksidasyonu sonucu 
ürünün kalitesi düşer (Galobart ve ark.,2001; Botsoglou ve ark.,2005).  
Ticari yumurta üretiminde daha ziyade n-6 doymamış yağ asitlerince 
zengin olan kaynakların kullanımı, benzer sonucun yumurta da ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır (Surai ve Sparks, 2001). Verim 
yüksekliği kanatlı yetiştiriciliğinde kronik bir stres faktörü olarak 
gözükmektedir (Giannenas ve ark., 2010; Karaalp ve ark., 2011). 
Sentetik antioksidanlara karşı oluşan endişeler, bu amaçla doğal 
antioksidanlara olan ilgiyi artırmıştır. Aromatik bitkiler ve esansiyel 
yağ bileşenleri sadece yemin stabilitesi ve lezzetini iyileştirmekle 
kalmayıp aynı zamanda hayvansal ürünün raf ömrü ve kalitesine de 
pozitif katkı yapar (Franz ve ark., 2010) 
Binlerce yıldır çeşni ve gıda koruyucu olarak kullanılan sirkede bir 
çok biyoaktif madde (asetik asit, gallik asit, kateşin, epikateşin, 
klorogenik asit, kafeik asit, p-kumarik asit ve ferulik asit) 
bulunmaktadır (Budak ve ark., 2014). Elma sirkesi (ES) dünyada en 
yaygın üretilen sirke olup (Budak ve ark., 2014), çeşitli organik asit 
(OA; asetik, sitrik, formik, laktik, malik, süksinik asit)’leri 
içermektedir (Budak, 2010). Asetik asit, elma sirkesinde 
konsantrasyonu en fazla olan OA’dır (Natera ve ark., 2003). Budak ve 
ark., (2011) elma sirkesinde dominant olan fenolik maddenin 
klorogenik asit olduğunu önemle belirtmişlerdir. Klorogenik asidin ise 
DNA hasarını (Kasai ve ark., 2000) ve LDL oksidasyonu önlediği 
(Laranjinha ve ark., 1994)  belirtilmektedir.  
Yenilebilir çok sayıda türü olan mantarın dünyada en çok 
yetiştiriciliği yapılanı Agaricus bisporus’dur (Aida ve ark., 2009). 
Mantarlar yüksek besleyicilik değeri (protein, lif, vitaminler, 
mineraller ve esansiyel yağ asitleri)  yanısıra,  sağlığa pozitif katkıları 
olan (anti-kanser ve bağışıklığı düzenleme) bioaktif bileşiklerin 
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kaynağı olarak da kulanılabilmektedir (Reis ve ark., 2012a, b). Beyaz 
Agaricus bisporus mantarında başlıca bulunan fenolik bileşikler gallik 
ve p-kumarik asit olup, bir miktarda sinamik asit yer almaktadır (Reis 
ve ark., 2012b). Ayrıca bu mantarda antioksidant özelliği olan önemli 
miktarda selenyum da bulunmaktadır (Vetter ve Lelley, 2004).  
Herballer arasında olduğu kadar herballer ile OA’ler arasında da 
sinerjik etkiler olabileceği belirtilmektedir (Hashemi ve ark., 2012). 
Zira OA’lerin yem, kursak ve taşlıkta aktif olacağı; esansiyel yağların 
ise, sindirim sisteminin daha sonraki bölümlerinde daha iyi aktivite 
göstereceği vurgulanmaktadır (Langhout, 2000). Bununla birlikte 
yumurta tavuklarının içme suyunda ES ve yeminde kurutulmuş mantar 
sapı (MS) kullanılmasının performans ve yumurtadaki çeşitli 
parametreler üzerine etkilerini birlikte inceleyen literatüre 
rastlanılmamıştır.  
 
Materyal ve Yöntem 
Hayvan, Yem ve Yetiştirme 
Araştırmada 28 haftalık yaşta 96 adet Hyline-Brown ırkı yumurta 
tavuğu kullanılmıştır. Tavuklar 4 katlı kafes bloklarına grup 
ortalamaları birbirine yakın olacak şekilde, 4 grup ve herbirinde 6 
hayvan bulunan 4 tekerrüre rastgele dağıtılmıştır. Kafeslerde nipel 
suluk kullanılmış olup, su tüketimini ölçmek için her kata bir su 
deposu (5 litre) konulmuştur. 2014 Haziran ve Temmuz ayı içerisinde 
8 hafta süren deneme boyunca 16 saat aydınlık 8 saat karanlık olarak 
aydınlatma programı uygulanmıştır.  Toz formdaki yem ve içme suyu 
ad libitum olarak sunulmuştur. Bütün tavuklar hayvan deneyleri etik 
kurallarına uygun olarak kullanılmıştır. 
Rasyonun metabolik enerji, ham protein, kalsiyum, faydalı fosfor 
içerikleri sırasıyla, 2700 (kcal/kg), %17, %4 ve %0.4 olacak şekilde 
yem formüle edildi (Çizelge 1). Deneme kontrol (K), ES (3 ml/l içme 
suyu), MS (20g/kg feed) ve kombinasyon (ES+MS) gruplarından 
oluşturulmuştur.  Ortalama %1 asetik asit cinsinden toplam asitliği 
bulunan ES ticari bir işletmeden temin edilmiştir (Đksirke, Düzce, 
Türkiye). Diette kullanılan MS, beyaz şapkalı kültür mantarının hasat 
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sonrası kalan atık saplarının gölgede kurutularak öğütülmüş formudur.  
 
Çizelge 1. Deneme rasyonunun yapısı ile ES ve MS’nin bazı antioksidant 
içerikleri    
Hammaddeler               % 

Mısır    
Ayçiçek küspesi 
Tam yağlı soya 
Soya küspesi, 47.5%  
Kireç taşı   
DCP  
Tuz    
Premiks1 
DL-Metionin    
L-Lisin HCl 
Naturabind-S 

Kimyasal analiz içeriği (%) 
Ham protein  
Eter ekstrakt 
Ham selüloz 
Ham kül 

Hesaplanmış içeriği  
Metabolik enerji, kcal/kg 
Metionin, % 
Metionin + Sistin, % 
Lisin, % 
Ca, % 
Faydalı P, % 

Toplam fenolik içerik miktarı, mg GAE /…. 
ml ES 
g MS 

Toplam flavonoid miktarı, mg catechol /…. 
ml ES 
g MS 

55.03 
13.00 
18.00 

2.00 
9.55 
1.50 
0.30 
0.25 
0.20 
0.07 
0.10 

 
16.74 

4.91 
5.33 

12.72 
 

      2700 
0.50 
0.76 
0.83 
4.00 
0.40 

 
4.2 

          11.3 
 

- 
31.1 

ES= elma sirkesi; MS= mantar sapı (%12.2 HP içerikli);  GAE = gallik asit eşdeğeri  
1Premix provided per kilogram of diet: vitamin A, 10,000 IU; vitamin D3, 2,400 IU; vitamin 
E, 30 mg; vitamin K3, 2.5 mg; vitamin B1, 3 mg;  vitamin  B2, 7 mg; vitamin B6, 
4mg; vitamin B12, 0.02 mg; niacin, 40 mg; Ca-D-pantothenate, 8 mg; folic acid, 1 mg; D-
biotin, 0.1mg; vitamin C, 50 mg; choline chloride, 125 mg; Mn, 80 mg; Fe, 60 mg; Zn, 60 
mg; Cu, 5 mg; Co, 0.10 mg; Se, 0.15 mg. 

 
Tavukların ağırlık, yem ve su tüketimleri 14 gün aralıkla; yumurta 
verimi ise günlük olarak kaydedilmiştir. Deneme boyunca 24 saat 
içinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek ortam sıcaklığı 17 ve 27 0C 
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olarak ölçülmüştür.  
 
Yumurta Toplama 
Denemenin başında ve son haftasında her gruptan rastgele 12’şer 
yumurta toplanarak yumurta ağırlığı, kabuk kalınlığı, kabuk direnci, 
sarı rengi ve Haught birimi belirlendi. Yumurta sarısında 
malondialdehit (MDA) analizleri için denemenin son haftasında hem 
taze olarak hem de buzdolabında (+4OC’de) 28 gün bekletildikten 
sonra incelenmek üzere her gruptan rastgele 15’er yumurta 
toplanmıştır. 
Laboratuvar Analizleri ve Yumurtanın Bazı Özelliklerinin 
Belirlenmesi 
Rasyondaki ilk dört hammadde ve sonrasında hazırlanan rasyonda 
ham protein, ham yağ, ham selüloz, ham kül ile yine ilk dört 
hammaddeki nişasta ve toplam şeker içerikleri AOAC (2000) 
belirtilen metodlara göre belirlenmiştir.  
Toplam fenolik madde içeriği Folin-Ciocalteu yönteminde yapılan 
küçük bir modifikasyon ile belirlenmiştir (Gulcin et. al 2011). 
Absorbans ölçümü 760 nm de yapılarak gallik asit standart grafiği 
çizilmiştir. Fenolik içerik bu eğrinin lineer regresyon denkleminden 
hesaplanarak belirlenmiştir (R2:0,9998) Sonuçlar 1 g örnek için gallik 
asit eşdeğer miligramı olarak verilmiştir.  
Toplam flavanoid içeriği Zhishen et al. (1999) metodunun küçük bir 
modifikasyonuyla yapılmıştır (Maswada, 2013). Spektrofotometre 
kullanılarak 510 nm'de absorbans ölçülerek katekol standart eğrisi 
çizilmiş ve sonuçlar 1 g ekstrakta bulunan miligram katekol miktarı 
olarak verilmiştir. 
Yumurta kabuk kalınlığı 0.01mm’ye duyarlı mikrometre ile 
ölçülmüştür. Kabuk direnci kırılma mukavemeti ölçme aleti ile kg/cm2 
olarak belirlenmiştir. Yumurta sarısı rengini belirlemede 15 dilimden 
oluşan Roche renk yelpazesi kullanılmıştır. Haught birimi Stadelman 
(1986) tarafından bildirilen formüle göre hesaplanmıştır. 
Lipit peroksidasyonu indeksi olarak kullanılan MDA,  Botsoglou ve 
ark. (1994)’nın belirttiği şekilde tespit edilmiştir. Reaksiyon karışım 
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absorbansı 521 nm’de spektrofotometrik olarak belirlenip ve ε: 
1.56x105 formülü ile hesaplanmıştır. 
Đstatistik Analiz  
Tüm muamele gruplarına ilişkin ortalamaların karşılaştırılması 
Duncan's Multiple-Range testi ile değerlendirilmiştir. Aynı grubun 
muamele öncesi ve sonrası yumurta özellikleri ile taze ve soğutucuda 
depolama sonrası yumurta sarısı MDA içeriği karşılaştırılmasında 
Independent-Samples T testi kullanılmıştır. Bütün istatistik analizler 
SPSS programında (Norusis, 2002) gerçekleştirilmiştir. 
 
Bulgular ve Tartışma 
Performance 
Mevcut çalışmada bütün muamele gruplarında su ve su:yem alımı 
dışındaki performans verileri bakımından gruplar arasında farklılık 
olmamıştır (P>0.05). OA'lerden başka diğer asitleyiciler de sindirim 
sisteminde pH’yı değiştirerek bakterileri kontrol eden maddelerdir 
(Dibner ve Buttin, 2002). Düşük gastrik pH’sı pepsinojenden pepsine 
dönüşümü hızlandırarak protein, amino asit ve minerallerin emilim 
düzeyini artırır (Omogbenigun ve ark., 2003). Bu çalışmada ES ile 
elde edilen sonuçları tartışırken yer yer OA’ler ile ilgili araştırma 
sonuçlarına da değinilmiştir. Yamauchi ve ark. (2010) başlıca bileşeni 
asetik asit olan bamboo sirkesinin bamboo kömürüne absorbe edilerek 
yumurta tavuğu dietlerinde %1 düzeyine kadar kullanılmasının sadece 
yumurta üretimini artırmaya meyilli etkide bulunduğunu, ancak diğer 
performans parametrelerini etkilemediğini vurgulamışlardır. Organik 
etlik piliç denemelerinde içme suyuna ES ilavesinin (%0.5) kontrole 
göre 49.gündeki  yem tüketimi, ağırlık kazancı ve yemden 
yararlanmayı etkilemediği rapor edilmiştir (Lily ve ark., 2011). Park 
ve ark. (2009), yaşlı tavuklarda diete OA ilavesinin yem etkililiğini 
iyileştirdiğini ancak yumurta verimini etkilemediğini saptamışlardır. 
Giannenas ve ark. (2010), etlik piliçlerde kurutulmuş Agaricus 
bisporus mantarının kg yeme 10 veya 20 g eklenmesinin, kontrole 
göre yemden yararlanmayı; 20 g ilavenin ise, kontrole göre ağırlık 
kazancını iyileştirdiğini ve bu ilerlemelerin mantardaki antioksidant 
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polifenoller ve polisakkaritler ile ilişkili olduğunu açıklamışlardır. 
Hwang ve ark. (2012), diette shiitake mantarı varlığı (%0.25 ve 0.5) 
tavukların yumurta verimini artırdığını, buna rağmen  diğer 
performans verilerini etkilemediğini bildirmişlerdir.  Bazı 
çalışmalarda ise yeme mantar ilavesiyle yumurtacıların verim 
parametreleri üzerine herhangi bir etkisinin görülmediği 
belirtilmektedir (Ogbe ve ark., 2009; Cho ve ark., 2010). Hücre aracılı 
bağışıklık genelde yaşla birlikte (özellikle 45.haftalık yaştan itibaren) 
düşmektedir (Fahey ve Cheng, 2008).  
 
Çizelge 2.  Rasyonların tavukların performans özelliklerine etkileri (N= 24) 
  Rasyonlar     

Özellikler  
Kontro

l 
 ES  

M
S 

 
ES+
MS 

 SEM  P 

Canlı ağırlık, g 
 24. hafta  
 32. hafta  
Yem tüket.g/tavuk/gün 
Su tüket.g/tavuk/gün 
Su : yem oranı 
Tavuk-gün yum. üret. % 
Yum.ağır. ağırlık/adet 

ağırlık/gün/tavuk 
Yemden yararlanma, 
 g yum. / kg yem 
 yum. sayısı/kg yem 

  
1699 
1730 
107 
223b 
2.08c 
91.6 
58.0 
54.1 

 
543 
8.86 

  
1702 
1696 
105 
227b 
2.18b 
93.3 
57.3 
54.5 

 
551 
9.11 

  
1698 
1731 
108 
252a 
2.35a 
87.2 
59.4 
52.5 

 
555 
8.26 

  
1697 
1681 
107 
218b 
2.05c 
93.7 
58.5 
55.7 

 
553 
8.99 

 
13 
17 
1 
4 

0.03 
1.6 
0.4 
0.4 

 
6 

0.15 

  
ÖD 
ÖD 
ÖD 
0.0 
0. 

ÖD 
ÖD 
ÖD 

 
ÖD 
ÖD 

ES= elma sirkesi; MS= mantar sapı; ÖD= önemli değil; P= önem seviyesi;  SEM= 
ortalamanın standart hatası  
a,b,c Aynı satırda farklı üstlü harf alan ortalamalar istatistik olarak önemlidir  

 
Kanatlının üretim ile ilgili performans verileri üzerine fitogenik 
ürünlerin etkileri orijini, içeriği, işlenmesi, hayvanın türü, yaşı ve 
çevre hijyeni ile oldukça değişkenlik gösterebilmektedir (Windisch ve 
ark., 2008). Çalışma ortamının optimuma yakın koşullarda olması, 
katkıların miktarlarının ve fenolik içeriklerinin fazla olmaması ve 
tavukların genç olmaları; su tüketimi dışındaki performans verilerinde 
farklılık çıkartmada yeterli olmadığını düşündürmektedir. Lily ve ark. 
(2011), içme suyuna ES ilavesinin kümesteki su tüketimini 
etkilememesine karşın kümes dışı alandaki su tüketimini artırdığını 
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vurgulamışlardır. Mevcut çalışmada suya ES ilavesi, tüketilen su:yem 
oranını kontrol grubuna göre artırmıştır (P<0.05). Kontrol ile ES 
grubunun su tüketiminin benzer olması; ES’nin düşük düzeyde 
kullanılmasına (%0.3) bağlanabilir. MS grubunun su ve su:yem alımı 
değerleri diğer bütün gruplardan daha yüksek (P<0.05) olmuştur. 
Kombinasyon grubuyla benzer su tüketimi olan ES grubu, su:yem 
değerinde aynı gruba göre daha yüksek (P<0.05) sonuç vermesi ilginç 
olmuştur. Bu durum dietteki MS’nin organoleptik özelliklerinden 
dolayı daha fazla su tüketilmesine neden olduğunu; ancak ES ile 
kombinasyon durumunda, ES’nin fiziko-kimyasal etkilerinden dolayı 
su tüketiminde frenleme etkisi yaptığını düşündürmektedir. 
Bazı Fiziksel Dış ve Đç Yumurta Özellikleri  
Mevcut çalışmada  tüm muamele gruplarında aynı dönem içi ve 
zamana bağlı aynı grupların yumurtalarında incelenen parametrelerde 
farklılık görülmemiştir. Soltan (2008) yumurtacı dietlerine 780 ppm 
OA karışımının ilave edilmesinin 70 haftalık yaştaki tavuklardan 
toplanan yumurtaların kabuk ağırlığını etkilemeksizin kabuk 
kalınlığının iyileştirdiğini ve kırık yumurta oranını düşürdüğünü rapor 
etmiştir. Park ve ark. (2009) ise, yaşlı tavukların (75-80 haftalık yaşta) 
dietlerine OA ilavesiyle yumuşak kabuk ve kırık yumurta üretiminin 
düştüğünü, ancak kabuk direnç ve kalınlığının etkilenmediğini 
bildirmişlerdir. Bununla birlikte, diete OA eklenmesinin 38 haftalık 
yaştaki tavuklarda yumurta kabuk kalınlığı ve kırılma direnci üzerine 
etkisinin olmadığı, ayrıca dış ve iç yumurta özellikleri bakımından 
literatürlerdeki rastlanan çelişkilerde yaşın dışında OA’ların kaynağı, 
miktarı ile dietlerin bileşenlerinin etkili olabileceği belirtilmektedir 
(Yesilbag ve Colpan, 2006). Bu çalışmada kabuk kalınlığı ve direnci 
bakımından tüm muamele gruplarında kontrol grubuna göre artmaya 
eğilim görülmesi, kabuk kalitesi bakımından daha problemli olabilen 
yaşlı tavuklarda (Świątkiewicz ve ark., 2010) ES ve MS’nin 
kullanılmasını avantajlı kılabilir. Çünkü yumurtlama devresinin 
sonuna doğru yumurtanın irileşmesi, kabuk ağırlığının artması, 
medullar kemiklerden kalsiyum mobilizasyonunun azalması ve 
tavuğun intestinal sistemden kalsiyum absorbe etme düzeyinin 
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düşmesi söz konusudur. Park ve ark. (2009) diette OA bulunmasıyla 
kabuk renginde ilerleme görüldüğünü, ancak benzer durumun yumurta 
sarısında görülmediğini belirtmişlerdir. Ayrıca diette mantar 
kullanımının sarı rengi (Cho ve ark., 2010; Hwang ve ark., 2012) ve 
ak yüksekliğine parelel olarak Haugh birimini (Hwang ve ark., 2012) 
etkilediği rapor edilmektedir. Literatürde söz konusu parametrelerde 
gözlemlenen farklılıkların bu çalışmada görülmemesi kullanılan 
mantar türüne atfedilebilir. 
 
Çizelge 3. Rasyonların yumurtanın bazı kalite kriterlerine etkileri (N=12) 

   Rasyonlar     

Özellik  Hafta Kontrol  ES  MS  ES+MS  SEM  P 

Ağırlık, g 
 
Biçim indeksi1, 
% 
Kabuk 
kalınlığı,mm 
Kabuk 
direnci,kg/cm2 
Sarı rengi  
 
Haugh birimi2 
 

 28 
36 
28 
36 
28 
36 
28 
36 
28 
36 
28 
36 

56.5 
58.0 
79.7 
80.6 
1.31 
1.26 
2.30 
2.16 
12.2 
12.3 
98.6 
97.1 

 56.5 
58.8 
79.8 
80.6 
1.37 
1.33 
2.50 
2.35 
12.3 
12.0 
98.8 
99.1 

 57.6 
60.7 
80.0 
79.3 
1.30 
1.33 
2.14 
2.29 
12.2 
12.3 
98.5 
97.1 

 55.9 
*59.6 

79.9 
79.6 
1.34 
1.35 
2.34 
2.25 
12.5 
12.4 
97.5 
97.0 

 0.5 
0.6 
0.3 
0.3 

0.02 
0.02 
0.06 
0.04 
0.1 
0.1 
0.8 
0.9 

 ÖD 
ÖD 
ÖD 
ÖD 
ÖD 
ÖD 
ÖD 
ÖD 
ÖD 
ÖD 
ÖD 
ÖD 

ES= elma sirkesi; MS= mantar sapı; ÖD= önemli değil; P= önem seviyesi;  SEM= 
ortalamanın standart hatası 
*P<0.05 (T test). 
1Biçim indeksi (%) = [genişlik (cm) / yükseklik (cm)] x 100 
2Haugh birimi= 100 x log (ak yüksekliği (mm) + 7.57 - 1.7·yumurta ağırlığı (g)0.37) 

 
Yumurta sarısı MDA içeriği  
Önceki çalışmalarda depolama süresinin, aromatik bitki ve 
ekstraktlarını içeren yemlerin alınması sonucu üretilmiş yumurta 
sarısındaki lipid peroksidasyonunu genelde rakamsal olarak 
iyileştirdiği görülmektedir (Botsoglou ve ark., 1997; Florou-Paneri ve 
ark., 2005; Radwan ve ark., 2008). Galobart ve ark. (2001) ise, bu 
durumda etkilenme görülmediğini belirtmişlerdir. 
Çalışmamızda taze yumurtaların (0. gün) sarılarındaki MDA değerleri 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

143 
 

bakımından bütün gruplar farksız bulunmuştur. Aynı kriter 
bakımından 28 gün depolama sonrasında MS grubu kontrol ve 
ES+MS gruplarına göre, ek olarak ES grubu kontrol grubuna göre 
daha düşük (P<0.05) bulunmuştur. Ayrıca depolama sonrasında MDA 
bakımından sadece kontrol grubunda önemli (P<0.05) artış 
saptanmıştır. Çalışmamızda depolanma sonrası MDA bakımından 
görülen sonuçlar, Botsoglou ve ark. (1997)'nın diete kekik ilavesinin 
sonuçları ile farklılık sergilemektedir. Ancak yumurta kabuğundaki 
sayıları 8000 kadar olan ve neredeyse tamamı kapalı olan porlar, 
yumurta yaşlandıkça büyük ölçüde açılır.  Bu porlar sayesinde 
yumurtaya gazların giriş ve çıkışı devam edeceği için (North, 1984) 
lipitlerin oksijen ile peroksidasyonu mümkün olabilecektir. Mevcut 
çalışmada ES+MS grubunda MDA üzerine sinerjik etki 
görülmemiştir. Ayrıca yumurta sarılarının burada verilmeyen çoklu 
doymamış yağ asitlerince zengin olmaması ve yumurtaların daha 
yüksek sıcaklıklarda depolanmaması, daha belirgin olarak ortaya 
çıkabilecek sonuçları baskıladığı düşünülmektedir. 
 
Çizelge 4. Rasyonların taze ve depolanmış (4°C) yumurtalarda MDA miktarına 
etkileri (mg/kg) (N=15) 
Depolama    Rasyonlar     

    gün  Kontrol  ES  MS  ES+MS  SEM  P 

 0 
 28 

 0.33 
*0.44a 

 0.32 
0.36bc 

 0.34 
0.35c 

 0.35 
0.43ab 

 0.01 
0.01 

 ÖD 
0.05 

ES= elma sirkesi; MDA= malondialdehit; MS= mantar sapı; ÖD= önemli değil; P= önem 
seviyesi;  SEM= ortalamanın standart hatası  
*P<0.05 (T test). 
a,b,c Aynı satırda farklı üstlü harf alan ortalamalar istatistik olarak önemlidir  

 

MDA değerlerinde izahı güç olan sonuçlarda (28. günde kombinasyon 
grubu) tavukların metabolizmalarındaki farklılıkların da (Radwan et 
al., 2008; Karaalp et al., 2011) etkili olabileceği yadsınamaz bir 
gerçektir. Çünkü rakamlar, bireysel barındırılan tavuklardan elde 
edilmediği için toplanan yumurtaların farklı tavuklara ait olma 
ihtimali zaten vardır. ES, MS ve ES+MS gruplarındaki her bir tavuk, 
sırasıyla ilgili katkılar ile her gün GAE cinsinden olmak üzere 
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sırasıyla 2.9, 24.4 ve 27.7 mg toplam fenolik madde tükettiği 
görülmüştür. Bu miktarların gerek performans gerekse yumurta 
parametreleri üzerine etkisi doğrusal olmamıştır. Son olarak, söz 
konusu katkıların daha farklı koşullarda  (tavuğun yaşı, stres 
faktörü(leri), katkının dozu, yumurtanın depolama sıcaklığı) olumlu 
sonuçlara neden olabileceği fikrini vermeiştir.  
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Hindilerde Korku ile Đlişkili Davranış Farklılıklarının  

Bazı Et Kalite Ölçütlerine Etkisi  
 

Aşkın Güney, Sezen Özkan  
E.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Đzmir 

 
Özet 

Ticari hindilerde hızlı gelişme için süregelen seleksiyonun sonucunda 

hayvan refahı ve ürün kalitesini olumsuz etkileyen stres duyarlılığında 

da artış olmuştur.  Kesim öncesi yakalama esnasında korkuya bağlı 

kaçma ve çırpınma davranışlarıyla ilişkili yaralanmalar önemli stres 

etmenleridir. Yakalama sırasında stres yanıtı olarak kanda artan 

kortikosteron hormonunun metabolizma üzerindeki etkileri kesim 

sonrası et kalitesini etkilemektedir.  Kesim öncesi akut stres, kesim 

sonrası hızlanmış glikoliz ve laktik asit üretimine bağlı olarak pH’da 

hızlı düşüşe yol açmaktadır. Hızlı pH düşüşü ve henüz yüksek olan 

kas sıcaklığının ortak etkisi ile birlikte proteinlerin denatürasyonu, 

solgun kanatlı eti sendromu olarak tanımlanan yüksek parlaklık (L* ) 

değeri, düşük pH ve su tutma kapasitesi ile karakterize olan kalite 

problemi ile ilişkilendirilmektedir. Hindilerde vücut hacmine bağlı 

olarak göğüs hacminin piliçlere göre daha büyük olması kas 

sıcaklığının düşürülmesini zorlaştırarak solgun kanatlı eti problemini 

artırabilmektedir. Dolayısı ile hindilerde bireyler arasında kesim 

öncesi korkuya bağlı davranışsal ve fizyolojik stres yanıtı farklılıkları 

ile et kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılması, strese bağlı kalite 

kayıplarının azaltılması bakımından önemlidir.  

Sunulan çalışmada ticari bir işletmede büyütülen hindilere 7. haftada 

insana yaklaşma testi uygulanmış ve test sonucunda “insandan 

kaçınan” ve “insana yaklaşan” olmak üzere iki grup oluşturulmuştur.  

Kesim yaşında bu gruplardan örneklenen hindiler (12 adet/grup)  ticari 

koşullarda kesime alınmıştır. Đnsana yaklaşan grupta kaçınan gruba 

göre daha düşük pH24 değeri (sırası ile 5.79 ve 5.99) buna karşın 7. 

Gün daha yüksek L* değeri gözlenmiştir (P≤0.05). Đstatistik olarak 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

150 

 

önemli bulunmamakla birlikte yaklaşan grupta karkas ağırlığının 

(12.47 kg) insandan kaçınan gruba (11.58) göre daha yüksek olma 

eğilimi göstermesi, hindilerde insana yanıtta davranışsal farkların 

gelişme, stres ve et kalitesi ile ilişkileri konusunun araştırmaya değer 

olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Hindi, korkaklık, davranış, et kalitesi 

 

Effect of Fear Related Behavioral Differences on  
Meat Quality Traits in Turkeys 

 
Abstract 

In the consequences of the genetic selection for fast growth in 

commercial turkeys; there has been an increase in sensitivity to stress 

that negatively affects product quality and animal welfare. Injuries due 

to flight and escape behavior may increase pre-slaughter stress during 

catching and crating.  Increased blood corticosterone hormone 

changes the bird’s metabolism and affects meat quality by 

accelerating glycolysis and accumulation of lactic acid in muscles 

which results in rapid pH decline.  A combining effect of rapid pH 

decline and high muscle temperature together with protein 

denaturation are associated with pale soft and exudative meat (PSE) 

quality problem characterized with increased lightness but lowered pH 

and water holding capacity.   Difficulty to decrease post mortem 

muscle temperature due to a larger breast muscle volume in turkeys 

with increased body mass, may increase PSE problem. Therefore, as 

regard to alleviate pre-slaughter stress –related meat quality losses, it 

is important to investigate relationship between individual differences 

in behavioral and physiological stress responses of turkeys and meat 

quality. 

In the present study, voluntary human approach test has been applied 

to male turkeys raised in a commercial farm at 7 wk of age and birds 

were assigned to two groups as “ human aversive” and “human 

approaching ”. At 17 weeks of age, Sampled turkeys of 12 from each 

group were slaughtered under commercial conditions and breast 
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muscle pH were measured at 15 minutes (pH 15) and 24 hours (pH 

24) after slaughter. Carcass weight, breast muscle weight, ratio of 

breast muscle to carcass weight,  breast meat color ( L*, a, b values), 

drip, leakage, and cooking loss traits were also investigated. 

 Except with the pH24 and L* values in breast muscle, there were no 

differences between groups for meat quality traits.  Human 

approaching  group had lower  pH (5.79) than the human- aversive 

group (5.99) but  had higher L*.  

Although the difference did not reach to a significant level, human 

approaching turkeys had numerically higher carcass weight (12.47 kg) 

than human aversive group (11.58 kg).  Therefore, it has been 

speculated that it could be worth to study differences among turkeys 

in behavioral responses to human in further research due to possible 

association with growth, stress and meat quality.  

Key words: Turkey, fearfulness, behavior, meat quality 

 
Giriş 
Kanatlı eti üretiminde, 20.  Yüzyılın ikinci yarısında yoğun ıslah 

çalışmalarıyla birlikte etlik hindi ve piliç yetiştiriciliğinde kesim 

ağırlığı ve yemin ete dönüşümünde önemli ilerleme sağlanmıştır. 

Havenstein ve ark. (2007) 2003 yılı ticari hindilerinin 1966 yılındaki 

hindi genotiplerine göre 2 kat daha yüksek vücut ağırlığı ve %20 daha 

iyi yemden yararlanma oranına sahip olduğunu saptamıştır.  

Bununla birlikte hayvanların refahını ve et kalitesini etkileyen 

fizyolojik ve psikolojik stres etmenleri üretim sürecinde önemli 

sorunlara yol açmaktadır.  

Et kalitesi; tüketicinin kabulü, etin dış görünüşü, tekstürü, aroması ve 

ürünün işlenme fonksiyonelliği gibi birçok faktörü kapsamaktadır 

(Fletcher, 2000). Kanatlılarda özellikle kesim öncesi süreçte yakalama 

esnasında korkuya bağlı kaçma, çırpınma davranışları ve yaralanmalar 

önemli stres etmenleridir. Yakalama, yükleme, boşaltma gibi 

uygulamalar hem korkuya hem de fizyolojik stres reaksiyonlarına 

neden olabilmektedir (Knowles ve Broom, 1990). Korku hayvan için 

olumsuz bir duygu durumuyken aynı zamanda da hayvan refahını ve 
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et kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir psikolojik stres etmenidir.   

Korkuya bağlı kaçma ve çırpınma davranışları ile karkasta fiziksel 

kusurlar meydana geldiği gibi fizyolojik stres yanıtı olarak kan 

kortikosteron seviyesi de artmaktadır. Kortikosteron, kaslarda 

glikojenin parçalanması ve kanda gilikoz ve yağ asitlerinin artması ile 

sonuçlanmaktadır. Kesim sonrasında ise strese bağlı hızlanmış glikoliz 

ve laktik asit üretimi pH’da hızlı düşüşe ve henüz yüksek olan kas 

sıcaklığının ortak etkisi ile de proteinlerin denatürasyonuna yol 

açmaktadır. Bu durum solgun kanatlı eti gibi et kalite problemlerine 

neden olmaktadır (Barbut ve ark,2005; Kennan ve ark,1997). Solgun, 

yumuşak ve sulu görünüşlü anlamına gelen PSE (Pale, Soft, 

Exudative) terimi öncelikle domuz etindeki kalite problemi 

tanımlamak için kullanılmış daha sonra kanatlı etlerinde de benzer 

problemlerin gözlenmesiyle birlikte de  (Strasburg ve Chaing, 2009)  

bu problemler  “solgun kanatlı eti sendromu” olarak tanımlanmıştır. 

Yakalama sırasında kanat çırpma, koşma gibi korkuya bağlı 

davranışlar fizyolojik stres yanıtlarının artmasına yol açmakta 

(Kennan ve ark, 1997) ve bununla birlikte metabolik hızın artması ile 

kas içi sıcaklık değerlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu 

durum özellikle hindi gibi büyük göğüs hacmine sahip kanatlıların 

kesim sonrası soğuma işlemini güçleştirmekte ve et kalitesinin 

bozulmasına yol açabilmektedir (Alvarado ve Sams, 2002; Barbut ve 

ark, 2008). 

Bütün olarak pazarlanan kanatlı karkaslarında PSE problemini 

tanımlamak güçtür.  Owens ve ark (2000) tüketicilerin bütün hindi 

yerine, parçalanmış ve pişirilmiş ürünü tercih etme eğilimindeki 

artışla solgun kanatlı etinin hindilerde daha sık tanımlanmaya 

başladığını bildirmişlerdir.  McCurdy ve ark (1996) hindilerde solgun 

kanatlı eti oluşumu oranının %5 -30 arasında değiştiğini bildirmiştir. 

Hindi göğüs etinde yapılan renk ve pH ölçümlerinde, koyu renkli 

grupta L*≤ 44 ve pH24 ≥ 5.8, soluk görünüşlü ette ise L ≥50 ve pH 

24˂ 5.8 olarak belirlenmiştir (Fraqueza ve ark.2006).  Kanatlılarda 

korku ile ilişkili davranış farklılıklarında genetik ve bireysel 

farklılıkların önemine işaret eden çalışmalar vardır. Korku düzeyinin 
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ölçümünde farklı davranış testlerinden yararlanılmaktadır. 

Kanatlılarda yırtıcılara verilen TĐ yanıtı ve insandan kaçış mesafesi 

korku düzeyinin ölçümünde iyi göstergeler olarak kabul edilmektedir. 

Tavuklarda sürü düzeyinde korkaklığın belirlenmesinde ‘’duran 

insana yaklaşma testi’’ (Welfare Quality, 2009) bu amaçla 

kullanılabilmektedir. Remingnon ve ark. (1998) bıldırcınlarda yaptığı 

bir çalışmada kesim öncesi akut stres düzeyinin korkak hayvanlarda 

daha yüksek olduğunu bildirmiştir.  Jones (1992) tarafından, etlik 

piliçlerin baş aşağı taşınmasının, kan kortikosteron düzeyinin 

artmasına ve  TĐ süresinin uzamasına neden olduğu bildirilmiştir. 
Ayrıca kafeslere yerleştirme işleminin etlik piliçlerde bazal 

kortikosteron düzeyini arttırdığı gözlemlenmiştir (Kannan ve Mench 

1996).  
Tavuk ve bıldırcınların aksine hindilerde korku ile et kalitesi 

arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar yetersizdir. Ön çalışma 

niteliğindeki bu çalışmada ticari bir hindi işletmesinde insana 

yaklaşma testi ile “insandan kaçan” ve “insana yaklaşan” olarak 

sınıflandırılan hayvanlarda kesimhanede bütün karkasta ve göğüste 

bazı et kalite ölçütleri incelenmiştir. Bu sınıflandırmanın insan 

korkusu yüksek (kaçan) ve düşük (yaklaşan) olarak tanımlanması da 

mümkündür. Böylece hindilerde korkuyla ilişkilendirilen ‘’insana 

yaklaşma testi’’ne yanıt davranışlardaki farklılıkların et kalitesine 

etkisini araştırmak amaçlanmıştır.  

 
Materyal ve Yöntem 
Çalışma 4000 adet Hybrid Converter genotipten erkek hindi bulunan 

ticari bir hindi işletmesinde yürütülmüştür. Hindiler 7 haftalık yaşta 

iken insana yaklaşma testi ile “insandan kaçan” ve “insana yaklaşan” 

olmak üzere gruplandırılmıştır. Kesim yaşında bu gruplardan 

örneklenen hindiler (12 adet/grup)  ticari kesimhanede kesime 

alınmıştır. Göğüs kasında pH ölçümü kesim hattında 15. dakikada 

yapılmıştır  (pH15). Rutin işlemler sonunda karkaslar +4 Cde 

depolandıktan sonra  parçalanmıştır. Bu aşamada göğüs kasında pH 

(pH24), karkas ağırlığı, göğüs kası ağırlığı, karkasta göğüs kasının 
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oranı, göğüs eti rengi (L,a,b değerleri), damlama, sızdırma ve pişirme 

kaybı gibi kalite ölçütleri incelenmiştir. Buzdolabında 7 gün bekletilen 

örneklerde pH ve renk ölçümleri tekrarlanmıştır.  

Đnsana yaklaşma testi:  Gözlemci, kümes içinde belirlenen 4 farklı 

kesit alanının (Marchewka et al, 2015) her birinde 2 farklı noktada 

olmak üzere toplam 8 kez 15’er dakika boyunca hareketsiz kalarak 

kendisine 2 hayvan boyu (yaklaşık bir kol mesafesi) mesafede 

yaklaşan hindi sayısını kaydetmiştir (Erasmus ve Swanson, 2014). 

Testin başında gözlemciden uzaklaşan (veya yaklaşmayan) 

bireylerden işaretlenen 5 adet hindi “insandan kaçan” olarak 

tanımlanırken gözlemciye yaklaşan ilk 5 hindi “insana yaklaşan” 

grubu oluşturmak üzere işaretlenmiştir. Đşaretleme ayağa plastik halka 

takılarak gerçekleştirilmiştir.  

Tonik immobilite testi (TĐ): Kümes içinde “insana yaklaşan” ve 

“kaçan” şeklinde gruplanan hindilerden rasgele 15’er adet seçilmiş ve 

hareketsiz kalma testi (tonik immobilite, TĐ)  testi uygulanmıştır. 

Kendiliğinden hareketlenmeyen hayvanlarda maksimum 13 dakika 

beklenmiş ve teste son verilmiştir (Erasmus ve Swanson, 2014). 

PH ölçümü: Kesim hattında göğüs etinde pH 15 değeri, kesim sonrası 

24 saat(pH24) ve 7 gün sonra (pH7) değerleri pH metre (Hanna 

Instruments-HI 83149) ile ölçülmüştür.  

Renk Ölçümü: Yaklaşık 50 gram ağırlığındaki göğüs eti örneklerinin 

her birinde 3 farklı noktada L* (parlaklık), a ( kırmızılık), b (sarılık) 

değerleri Minolta CR 300 ile ölçülmüştür.  Aynı işlem 7 gün sonra 

tekrar edilmiştir.  

Damlama Kaybı ve Pişirme kaybı: Ağırlığı bilinen örneklerin sırası 

ile kapalı polietilen ambalaj içinde asılmak suretiyle 48 saat içerisinde 

etten uzaklaşan suyun tayini ve su banyosunda 80 derecede 30 dakika 

pişirme sonrası ağırlık kaybının saptanması esası ile hesaplanmıştır 

(Honikel, 1988). 
Đstatistik Analiz: Đnsana yaklaşma testi ile oluşturulan gruplar (“insana 

yaklaşan” ve “insandan kaçan”) arasında et kalitesine ilişkin 

farklılıklar varyans analizi (ANOVA) tekniği ile araştırılmıştır. 
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Verilerin istatistik analizinde JMP istatistik paket programından 

yararlanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 
Gruplar arasında yalnızca pH24 (5.79 ve 5.99) (Tablo 1) ve L* 7gün 

değerleri bakımından (57.72 ve 54.97) farklılık saptanmıştır (P≤0.05)  

.  Ele alınan diğer tüm özellikler için –gruplar arasında istatistiksel 

olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır. “Đnsana yaklaşan” ve 

“insandan kaçan” grupların TĐ süreleri sırasıyla; 489.3 s, 380.7 s 

(ortalamalar tabloda gösterilmemiştir) olarak belirlenmiş ve gruplar 

arasındaki farklılık istatistik olarak önemli bulunmamıştır. Korku ile 

ilişkili olarak açık alan testi davranışlarının dikkate alındığı yeni 

çalışmalardan birinde, hindilerde açık alan yanıtı ile kesim sonrası et 

kalite kriterleri arasında ilişki gözlenmediği rapor edilmiş ancak farklı 

korku ölçüm testlerinin değerlendirilmesi gerekliliğine işaret 

edilmiştir (Erasmus et. al. 2015).  

Etin dış görünüşü, pH, kasın sululuğu, pişirme sırasındaki kayıplar 

tüketici tercihini etkiler ve düşük pH değeri daha parlak-açık renkli 

(yüksek L* değeri ), yüksek pH değeri daha mat-koyu renkli (düşük 

L*değeri) et görünümü ile ilişkilendirilmektedir (Fletcher, 2000). 

Ayrıca ölüm sertliği oluşum süreci de pH ve rengi etkilemektedir. 

(Castigliego ve ark, 2012). Đnsana yaklaşan grubun pH24 değeri daha 

düşük buna karşın pH15 değerlerinin benzer olması ölüm sertliğinin 

“yaklaşan” grupta daha yavaş ve daha düşük son-pH değeri ile 

gerçekleştiğine işaret etmektedir. Bu da et kalitesi ve raf ömrü 

açısından “yaklaşan grup” için bir avantaj olarak değerlendirilebilir. 

Solgun kanatlı eti sendromu yüksek L* değeri, düşük pH ve su tutma 

kapasitesinin gerilemesi ile karakterize olmaktadır. L*  değerleri 

arasında farkın önemli bulunmadığı da dikkate alındığında gruplar 

arasında solgun kanatlı etine yatkınlık bakımından fark olmadığı 

anlaşılmaktadır.  Damlama ve pişirme kayıpları da gruplar arasında 

benzerlik göstermiştir (veriler tabloda gösterilmemiştir). Bulgularımız, 

insana yaklaşma testi yanıtındaki farklılıkların et kalitesine etkisi 

üzerine kesin bir yorum yapmaya olanak vermemektedir. Ancak 

“insana yaklaşan” grubun karkas ağırlığı (12.29 kg ) “insandan kaçan” 
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(11.59 kg) gruba göre rakamsal olarak daha yüksek olma eğilimi 

göstermiştir. Ayrıca “insana yaklaşan” grubun daha düşük pH24 

değerine sahip olması insana yanıt davranışındaki farkların stres 

yanıtı, verim ve et kalite özellikleri üzerine etkisinin daha geniş örnek 

grupları ile araştırılmaya değer bir konu olduğu şeklinde 

yorumlanmıştır.  

 
Tablo 1: Đnsana yaklaşan ve insandan  kaçan gruplarda yer alan hindilerin 

karkas ağırlığı, göğüs ağırlığı, göğüs karkas oranı ve pH değerleri 
 Karkas (kg) Göğüs (kg) Göğüs % pH-15 pH-24 PH-7gün 

Yaklaşan 12.29±0.32 4.420±0.16   35.961±0.66 6.24±0.06 5.79±0.04b 5.91±0.03 

Kaçan 11.58±0.32 4.259±0.16  36.597±0.66  6.33±0.06 5.99±0.04a 5.94±0.03 
 0.141 0.498 0.519 0.361 0.002 0.670 

 

Tablo 2: Đnsana yaklaşan ve insandan  kaçan gruplarda yer alan hindilerin 

kesim sonrası 24 saat ve 7 gün sonra göğüs etinde renk değerleri   
 Kesim sonrası 24 saat Kesim sonrası 7 gün  

 L* a  b L* a b 
 
Yaklaşan 

 
54.182±0.781 

 
5.306±0.342 

 
3.378±0.400 

 
57.72±0.85 

 
3.392±0.278 

 
7.636±0,375 

Kaçan  55.679±0.781 4.41±0.342 3.740±0.400 54.97±0.85 3.329±0.278 7.012±0.375 

P 0.187 0.0809 0.528 0.032 0.874 0.251 
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Organik Yumurta Üretimi ve Metiyonin Đhtiyacı 
 

Şahin Çadırcı 
K.Ü. Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim MYO, Karabük 

 

Özet 
Kanatlılar için esansiyel olan metiyonin proteinleri oluşturan 

bileşenlerden olup aynı zamanda birçok metabolik olayda görev alır. 

Soya fasulyesi küspesi-mısır yada buğday temel alınan yumurta 

tavuğu rasyonlarında metiyonin birinci sınırlayıcı amino asittir. 

Geleneksel yetiştiricilikte yumurta tavuklarının metiyonin ihtiyacının 

yaklaşık %75’i rasyona giren yem maddelerinden, geri kalan %25’lik 

kısımı ise fiilen sentetik metiyoninden karşılanmaktadır. Gerek 

hayvansal gerekse yüksek kaliteli bitkisel kaynaklı proteinler yaklaşık 

sadece %2 metiyonin içerirken buna karşılık sentetik metiyonindeki 

bu oran yaklaşık %98’dir. Organik yumurta üretiminde sentetik 

metiyonin kullanımının yasaklanması bu alanda faaliyet gösteren 

üreticiyi çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. Bu makalede 

yumurta tavuklarının metiyonin ihtiyacının organik olarak yetiştirilen 

yem maddelerinden karşılanma olanakları ve muhtemel sonuçlar 

tartışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: organik, yumurta 

 

Organic Egg Production and Demand Methionine 
 

Abstract 
As well as being an essential component of protein for poultry 

methionine is also involved in many metabolic processes. It is the first 

limiting amino acid in soybean meal, corn or wheat-based diets for 

hens. In traditional breeding, methionine requirement of laying hens is 

met in about 75% from the feed material used for the diet while the 
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remaining 25% is provided from synthetic methionine. While proteins 

of animal origin or high qualite vegetable contain only 2% 

methionine, this rate is about 98% for synthetic methionine. The 

prohibition of the use of synthetic methionine in organic egg 

production confronts manufacturers operating in this field with 

various problems. This article discusses the possible ways and results 

of satisfying the methionine requirements of layers’ from organic feed 

materials. 

Key words: organic, eggs 

 

Giriş 
Metiyonin mısır-soya fasulyesi temel alınan geleneksel kanatlı 

rasyonlarında birinci sınırlayıcı amino asittir (Schutte ve ark., 1994). 

Bunun yanında metiyonin esansiyel amino asit olup kanatlılar 

tarafından vücutta sentezlenemez ve normal üretim için yemle birlikte 

gerekli miktarın alınması gerekir (Leeson ve Summers, 1997). Günlük 

metiyonin tüketimi yetersizliği hayvan üzerinde ciddi etkilere sebep 

olup birincil olarak verim ve yem değerlendirmenin olumsuz 

etkilenmesiyle kendini gösterir (Schutte ve Van Weerden, 1978; 

Schutte ve ark., 1983; Schutte, ve ark., 1994). Yem değerlendirmenin 

olumsuz etkilenmesi ve verimdeki bu azalma önce üretim maliyetine, 

sonrası ise tüketiciye yansıyacaktır. 

Geleneksel ticari tavukçuluktaki hızlı gelişimden sonra Ülkemizde son 

yıllarda organik yumurta üretimi de giderek artmaktadır. Halihazırda 

organik yumurta maliyetinin geleneksel üretim maliyetinin yaklaşık 

dört katı olması sebebiyle tüketici kitlesi sınırlı kalmaktadır. Diğer 

taraftan üretici ise ‘Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına 

Đlişkin Yenetmeliği’ geregi üretim koşul ve şartlarından kaynaklanan 

çeşitli güçlüklerle karşı karşıyadır. Oysa AB ülkelerinde organik ve 

geleneksel yumurta üretim fiyat aralığı % 30-35 seviyesinde kabul 

edilebilir sayılmaktadır. Kanatlı rasyonlarına eklenen sentetik 
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metiyonin yem maliyetini düşürmekte ve düşük proteinli dengeli 

rasyonların hazırlanmasına olanak sağlamaktayken, organik yumurta 

üretiminde sentetik amino asit kullanımı yasaklanmıştır. Buna paralel 

olarak bu üretim koşulları dahilinde hayvanların SAA ihtiyaçlarının 

karşılanabilmesini zorlaşmıştır. Geleneksel ticari tavukçulukta yılda 

300-310 yumurta veren hibrit materyallerin, genetik potansiyellerini 

ortaya çıkarılabilmesi ve maliyetin düşürülmesi çözülmesi beklenen 

önemli problemdir. Bu makale ile mevcut şartlarda yumurtacı 

tavukların SAA ihtiyaçlarını karşılayabilmesinde kullanılabilecek yem 

maddeleri ve olanaklar tartışılacaktır. 

 

Metiyonin ihtiyacı 
Metiyonin ticari yumurta tavuklarında birinci sınırlayıcı - esansiyel 

amino asit olup (Schutte ve ark., 1994) eksikliği durumunda ihtiyacın 

karşılanabilmesi için sıvı yada kristalize formları rasyonlara eklenmek 

zorundadır. Ayrıca proteinlerin bileşeni olup vücuttaki bir çok 

metabolik reaksiyonda rol alır. Rasyonların metiyonin bakımından 

dengelenmesinde bir çok faktör (yemin enerji seviyesi, yemin protein 

içeriği, yaş, genotp, cinsiyet, çeşitli çevresel faktörler) etkili 

olduğundan belirli bir metiyonin seviyesinin her zaman her türlü şartta 

geçerli olduğunu söyleyebilmek zordur (Emmans ve Fisher, 1986; 

Gous ve Kleyn, 1988). National Research Council (1994) tavukların 

günlük ortalama 100 gr yem tükettiklerinde metiyonin ihtiyaçlarının 

günlük 300 mg, kahverengi yumurtacılarda ise %10 daha fazla olduğu 

bildirilmiştir. Bu bildirim ticari şartlardaki tavsiye edilen günlük 

metiyonin ihtiyacının çok altındadır. Genel olarak günlük yem 

tüketimi 125 gramı geçmediğinde rasyonda bulunması gereken seviye 

% 0.4 altına düşmemektedir. Bu seviyedeki metiyonin ihtiyacının 

sentetik metiyonin kullanılmadan geleneksel mısır-soya fasulyesi 

küspesi temel alınan yem ile karşılanması sonucu Çizelge 1 deki 

oranlar ortaya çıkmaktadır. 
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Rasyon 2’de sentetik amino asit kullanılmadan metiyonin ihtiyacının 

karşılanabilmesi için daha fazla soya fasulyesi küspesi kullanılmıştır. 

Soya fasulyesinin kullanımının artması ve mısır oranının rasyonda 

azalması, rasyonun enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yaklaşık üç 

kat fazla bitkisel yağ kullanımına neden olmuştur. Bunlara ek olarak 

hayvanların metiyonin ihtiyacının karşılanması adına rasyonun ham 

protein seviyesini % 15.5’ten % 27.3’e çıkmıştır. Rasyondaki diğer 

amino asit miktarlarıda ham protein miktarına paralel artması normal 

bir beklentidir. Pratikte böyle bir rasyonun kabul edilmesi mümkün 

değildir. Öncelikle gerek daha fazla yağ kullanımından, gerekse soya 

fasulyesi küspesinin mısıra oranla daha pahalı olmasından kaynaklı 

ekonomik bir rasyon olmayacağı açıktır. Ayrıca gerekenden fazla 

protein tüketimi aşırı nitrojen alımına neden olacağından çeşitli 

olumsuzlukları beraberinde taşıyacaktır (Burley, 2012). 

 

Yem hammaddeleri metiyonin içeriği 
Yem hammaddelerinin metiyonin içeriği yüzde olarak ifade edilir. 

Kanatlı hayvan beslemede yaygın olarak kullanılan mısır metiyonince 

oldukça fakir (0.17%) olup, diğer taraftan soya fasulyesi küspesininde 

(0.64%) zengin olduğu söylenemez. Ayrıca bazı yem maddelerinin 

amino asit sindirilebilirlikleri yüksekken, bazılarında oldukça 

düşüktür. Diğer taraftan bu yem maddelerinin kendi özel durumları 

nedeniyle kullanımları sınırlıdır. 

Bitkisel kaynaklı proteinler 

Rasyon hazırlanırken metiyonin ihtiyacının karşılanabilmesi için 

sadece bitkisel kaynaklı yem hammaddelerinin kullanımı gerekenden 

fazla ham protein kullanılmasına neden olur. Dolayısıyla yemin 

protein bakımından yoğunluğu dengesiz ve bazı amino asitler için 

ihtiyaç fazlası tüketime neden olur. Bu durum bir taraftan hayvana 

stres yaratırken diğer taraftan normale göre daha fazla protein ve azot 

gübre çevreyi kirletecektir. 
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Çizelge 1. Mısır-soya fasulyesi küspesi temelli pratikte uygulanan 

yumurtacı tavuk rasyon kompozisyonunun sentetik amino asit (SAA) 

kullanımına bağlı değişimi 
Yem Hammaddeleri Rasyon 1 ( + SAA) 

(gr/kg) 
Rasyon 2 ( – SAA) 

(gr/kg) 
Mısır 627.6 266.5 
Soya Fasulyesi Küspesi 220.6 525.4 
Bitkisel Yağ 33.9 95.0 
Kireç taşı 94.2 93.4 
DCP 15.1 13.2 
NaCl 4.0 4.0 
Vit/Min premix 2.5 2.5 
DL-Met 1.4 - 
L-Lys 0.7 - 
Besin Kompozisyonu   
ME (kcal/kg) 2.900 2.900 
HP  155 273 
Metiyonin 4.00 4.00 

 

Soya fasulyesi küspesi: kanatlı yemlerinde en fazla kullanılan protein 

kaynağıdır. Soyadan yağ çıkartılma işlemindeki kimyasal solvent, 

organik üretim kuralları nedeniyle kullanımına engeldir. Bu sebeple 

presleme sonucu elde edilen soya fasulyesi küspesi organik üretim 

için uygundur. Bilindiği üzere metiyonin içeriği bakımından orta 

düzeydedir (% 0.64). Bunun yanında mevcut soya fasulyesi 

küspelerinin büyük bir bölümü genetiği değiştirilmiş üretim 

sonucudur. 

Ayçiçeği tohumu küspesi: metiyonin içeriği soya fasulyesi küspesine 

benzer. Đçerdiği selüloz miktarı kullanımını sınırlar. Rasyonda % 8.9 

oranında kullanıldığında yumurtacı tavuklarda verim düşüklüğü rapor 

edilmiştir (Vieira ve ark., 1992). 

Baklagiller: soya fasulyesi üretiminde kullanılan genetiği değiştirilmiş 

tohumlar ve et ve kemik unu kullanımının yasaklanması, organik 

üretimde alternatif yem maddesi olarak baklağiller üzerinde 
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yoğunlaşmaya neden olmuştur. Đçerdikleri antinutrisyonel faktörler 

besin değerini düşürür. Ayrıca fazla tüketimi hayvanda çeşitli sağlık 

problemlerine neden olduğundan kullanımı sınırlıdır. 

Patates proteini: patates proteini nişasta üretiminin yan ürünüdür. 

Metiyonin içeriği bakımından oldukça iyi sayılır (%1.64). 

Hayvanlarda nekrotik enterite neden olduğu rapor edilmiş ve üstelik 

ticari olarak yaygın bulunmayışı organik patates proteininin sentetik 

metiyonin yerine kullanımı halihazırda bir alternatif değildir. 

Metiyonince zengin mısır çeşiti: organik yetiştiricilikte sentetik 

metiyoninin ihtiyacını karşılamak amacıyla yüksek metiyonin içerikli 

mısır çeşiti (metiyonin ve HP içeriği sırasıyla ortalama % 0.32 ve % 

12.45) geliştirilmiştir. Rasyonda metiyonin ihtiyacını karşılamak 

amacıyla kullanıldığında, metiyonin içeriği yönünde kayda değer 

iyileşme görülsede, mısırdaki metiyonin artışına bağlı HP içeriğindeki 

artış pratikte hazırlanacak rasyonun toplam proteininin artması sonucu 

problem olarak hala kalmaktadır. Buna ek olarak, bu çeşitin yüksek 

nem içeriği ve verim düşüklüğü yetiştirici tarafından cazip 

bulunmamaktadır. 

 

Hayvansal kaynaklı proteinler 

Hayvansal kaynaklı proteinler yüksek kaliteli ve metiyonin içeriği 

bakımından zengindirler. Doğada kanatlı hayvanlar böcek, kurtçuk 

dahil olmak üzere birçok hayvansal kaynaklı proteini tüketirler. 

Geçmiş yıllarda hayvan beslemede et ve kemik unu önemli bir besin 

kaynağı iken organik üretimde yasaklanması sonucu 

kullanılamamaktadır. Ancak balık unu ve süt ürünleri 

kullanılabilmektedir. Ayrıca böcek ve kurtçuklar farklı düzeylerde 

yüksek kaliteli protein içerirler. 

Balık unu: balık unu organik yetiştiricilik için iyi bir metiyonin (% 

1.68) kaynağıysada, bozulmayı önlemek için sentetik koruyucu 

kullanılması sebebiyle organik üretimde metiyonin kaynağı olarak 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

165 

 

kullanımı seçenek olmamaktadır. Bozulmayı önlemek amacıyla doğal 

koruyucu olan tocopherol kullanılabilirsede, ne yazıkki ticari olarak 

ethoxyquinine (sentetik antioksidant) içermeyen balık unu neredeyse 

yok denecek miktardadır. Diğer taraftan yumurtada oluşacak 

istenmeyen koku nedeniyle rasyonda ancak sınırlı miktarda 

kullanılabilir. 

Süt yan ürünleri: kazein süt yan ürünü olup, sindirilebilirliği yüksek 

metiyonin (% 2.56) ve ham proteince (% 80) zengindir. Kazeinin 

sistin içeriğinin düşük (% 0.40) olması ise dezavantajdır. Ancak ticari 

olarak kullanılabilecek organik kazein bulunmamaktadır. Peynir 

yapımı sonrası üretilen diğer ürünlerin ise yağ ve proteinleri 

alındığından metiyonin içerikleri oldukça düşüktür. 

Đlave proteinler: organik yumurta üretiminde dışarıya erişim şarttır ve 

gezinme alanlarında yeterli kalitede ot bulunması halinde metiyonin 

ihtiyacı için takviye olabilmekte ve yine böcek solucan türü besin 

kaynaklarının tüketilmesi durumunda da metiyonin ihtiyacının 

giderilmesine katkı sağlanmaktadır. Bununla birlikte mera ve otlak 

kalitesi değişken olduğundan ve mevsimlere göre farklılık 

göstereceğinden her koşulda ihtiyacın karşılanmasının mümkün 

olmayacağı açıktır (Buchanan ve ark., 2007). 

Kurtçuk ve böcekler: kurtçuk ve böceklerin protein kaliteleri yüksek 

olup metiyonin içerikleri balık ununa benzerdir. Kurtçuk ve böcekler 

atıklarla beslenerek bunları kaliteli proteinlere dönüştürebilirler. 

Ancak bu alan için ekonomik olarak talebi karşılayacak üretim 

bulunmamaktadır. 

 

Tartışma 
Organik yumurta tavukçuluğu rasyonlarında kullanılması mümkün 

olan bitkisel ve hayvansal kaynaklı yüksek metiyonin içerikli yem 

hammaddelerinin hayvanların metiyonin ihtiyacını karşılamak için 

fazla miktarlarda kullanılması kaçınılmazdır. Oysa ihtiyacın 
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karşılanması için küçük miktardaki sentetik metiyonin dengeli rasyon 

için yeterli olabilmektedir. Örneğin, 1 kg saf sentetik metiyonin yerini 

ancak yaklaşık 50 kg balık unu alabilmektedir. Bu günün şartlarında 

aşırı protein kullanılmadan SAA ihtiyacını karşılamak mümkün 

değildir. Hayvanların metiyonin ihtiyaçlarının bitkisel protein 

kaynakları kullanılarak karşılandığında, (örneğin; soya fasulyesi 

küspesi) rasyondaki aşırı proten seviyesi gerek hayvana gerekse 

çevreye zararlıdır. Dolayısıyle hayvanların metiyonin amino asiti 

bakımından eksik beslenmesi ve buna bağlı olarak sürüde ortaya çıkan 

davranış bozuklukları (tüy yolma, kannibalizm vb) bilhassa organik 

üretimin temel aldığı hayvan refahı ve hakları yönünden önemli bir 

sakınca ve çelişki olarak karşımıza çıkmaktadır (Jacob, 2013). Bu 

sebeple organik yetiştiriciliğin temel aldığı hayvan refağı dikkate 

alınıp, metiyonin ihtiyacını karşılamak yerine, hayvanların iki çeşit 

metiyonin ihtiyacı olduğu gerçeği üzerinde durulmalıdır. Birincisi 

rasyonda yüksek seviyede metiyonin maksimum verim için, ikincisi 

ise hayvanların sağlıklı olarak hayatlarını idame ettirdikleri fakat daha 

düşük verim verdikleri ihtiyaç seviyesidir. Yumurta albumininin % 

5’ini metiyoninin oluşturmakta olup, yumurtacı tavuk rasyonlarındaki 

önemine temel sebeptir. Dolayısıyla, organik yumurta üretiminde 

mevcut şartlar ile kullanılacak hayvan materyalinden geleneksel 

yumurta üretiminde alınan performansı almak mümkün 

görülmemektedir. Bu durumun üretimin sürdürülebilmesi için organik 

yumurta fiyatlarına yansıyacağı kaçınılmazdır. Doğal metiyonin 

üretimi için çalışmalar bulunmaktadır. Amino asitler bakteriyel 

fementasyon ile üretilebilmektedir. Fakat genetiği değiştirilmiş 

orgaizmaların organik üretimde kullanımı yasaktır. Bu nedenle 

metiyonin üretimi yapılacak bakterininde doğal olması şarttır. Ancak 

metiyoninin yüksek seviyesi son derece toksik olduğundan 

fermentasyondan elde edilen ürün çok az, dolayısıyle fiyatı cazip 

olamamaktadır. Bu sebeple henüz bu yolla üretimi mimkün 
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görülmemektedir. Diğer doğal metiyonin ilavesi ise metiyonince 

zengin protinlerden çıkartılma veya kısmen hidrolize edilerek 

ayrılabilmesidir. Fakat bu yöntemlerle elde edilmiş organik üretimde 

kullanılacak bir ürün henüz ticari olarak piyasada bulunmamaktadır. 

 
Sonuç 
Sentetik metiyoninin yasaklanmasıyla organik tavukçuluk rasyonları 

yeterli metiyonin içermeyecek yada yeterli metiyonin içerdikleri 

durumda aşırı proteini de beraberinde içereceklerdir. Hayvansal 

protein kaynaklarının metiyonin ihtiyacını karşılayabilmek adına (süt 

yan ürünleri, balık unu, kurtçuk ve böcekler) organik rasyonlarda 

öenemli rol alacakları kesin olmakla beraber, doğal metiyonin üretimi 

tamamıyla sorunun çözümü olacaktır. 
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Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nde Barred 
Rock-1 ve Rhode Island Red-1 Yumurtacı Saf Hatlar 

Üzerinde Yapılan Seleksiyon Çalışmalarına ait Verilerin 
Değerlendirilmesi 

 
Hüseyin Göger, Şahnur Erdoğan Demirtaş, Şermin Yurtoğulları 

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 
 

Özet 
 Bu makalede; Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nde pedigrili 

olarak yetiştirilen kahverengi yumurtacı iki saf hatta (Barred Rock-1 

ve Rhode Island Red-1)  maksimum genetik ilerlemenin sağlanması 

amacıyla yapılan seleksiyon çalışmalarına ait veriler 

değerlendirilmiştir. Verileri; on yıllık sürede (2005-2014) 12904 

Barred Rock-1 ve 11821 Rhode Island Red-1 saf hat tavuğa ait cinsel 

olgunluk yaşı (COY), cinsel olgunluk ağırlığı (COA), 43 haftalık 

yumurta sayısı (YS) ve yumurta ağırlığı (YA)’na ait değerler 

oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, seleksiyon çalışmaları için çok 

değişkenli hayvan modeli  uygulanarak değerlendirilmiş ve yumurta 

sayısında artış, cinsel olgunluk yaşı ve ağırlığında azalma olduğu, 

yumurta ağırlığında ise önemli bir değişimin olmadığı gözlenmiştir. 

Kalıtım dereceleri sırasıyla BAR-1 ve RIR-1 hatlarında COY için 0.46 

ve 0.40, COA için 0.49 ve 0.43, YS için 0.36 ve 0.33, YA için 0.55 ve 

0.50 olarak tahmin edilmiştir. Yine aynı hatlarda genetik korelasyon 

değerleri sırasıyla COY ile COA arasında 0.45 ve -0.33, COY ile YS 

arasında 0.22 ve -0.35, COY ile YA arasında -0.34 ve -0.23, COA ile 

YS arasında -0.49 ve -0.38, COA ile YA arasında 0.17 ve 0.26, YA ile 

YS arasında -0.15 ve -0.23 olarak tahmin edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Yumurtacı tavuk, seleksiyon, kalıtım derecesi, 

genetik korelasyon 
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An evaluation of selection data of Barred Rock-1 and Rhode 
Island Red-1 pure line laying hens at the Poultry Research 

Institute of Ankara 
 

Abstract 
 The objective of this article was evaluated the data from selection 

study to maximize genetic progress in pedigreed two brown laying 

pure lines (Barred Rock-1 and Rhode Island Red-1) at the Poultry 

Research Institute of Ankara, Turkey.  Data on sexual maturity age 

(COY), body weight at first egg (COA), egg yield (YS) and egg 

weight (YA) up to 43 weeks age were collected from 12904 Barred 

Rock-1 and 11821 Rhode Island Red-1 pure lines over 10 years 

(2005–2014).  As a result of implementing a selection programme 

based on a multi-trait animal model, while YS was increasing, COY 

and COA were decreasing; importantly YA was not changing.  The 

estimated heritabilities were 0.46 and 0.40 for COY, 0.49 and 0.43 for 

COA, 0.36 and 0.33 for YS and 0.55 and 0.50 for YA in BAR1 and 

RIR1 lines, respectively. The genetic correlations were 0.45 and −0.33 

between COY and COA, 0.22 and −0.35 between COY and YS, −0.34 

and −0.23 between COY and YA, −0.49 and −0.38 between COA and 

YS, 0.17 and 0.26 between COA and YA and −0.15 and −0.23 

between YS and YA in BAR1 and RIR1 lines, respectively.  

Key words: laying hens, selection, heritability, genetic correlation 

 
Giriş 
Ülkelerin çoğu kendi ihtiyaçlarına yönelik tavukçuluk araştırma 

faaliyetlerini yürütmektedir. Bu çalışmaların bir kısmı devlete, bir 

kısmı da özel sektöre ait kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemizde yumurta tavukçuluğu konusunda araştırma yapma görevi 

1930 yılında Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ ne 

verilmiştir. Enstitü ’de çok sayıda proje uygulamaya alınmış ve başarı 

ile tamamlanmıştır. Saf hatların, seleksiyonla geliştirilmesi yönündeki 

proje çalışmaları 22 yıldır devam etmekte olup, Enstitü 2004 yılında, Türk 

Patent Enstitüsü tarafından da belgelenen ATAK, ATAKS ve ATABEY 
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olmak üzere 3 yumurtacı yerli hibrit geliştirmiştir. Ülkemizde yumurta 

üreticileri tarafından yaygın olarak kullanılan ATAKS hibritlerin temelini 

Barred Rock-1 ve Rhode Island Red-1 saf hatları oluşturmaktadır. Makalede 

bu iki saf hat üzerinde yapılan seleksiyon çalışmaları değerlendirilmiştir. 

 
Materyal ve Yöntem: 
Projenin hayvan materyalini Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nde 

mevcut Rhode Island Red-1 (RIR-1) ve Barred Rock-1 (BAR-1) saf 

hatları oluşturmuştur. Bireysel kafes gözlerinde barındırılan tavuklara 

ait; cinsel olgunluk yaşı (gün), cinsel olgunluk ağırlığı (g), yumurta 

ağırlığı (g) ve 43 haftalık dönemde bireysel olarak verdikleri yumurta 

sayıları (adet) kaydedilerek seleksiyon kriteri olarak kullanılmıştır. 

Elde edilen verilere Minitab programından yararlanılarak varyans 

analizi uygulanmıştır (Düzgüneş ve Akman 1995). Genetik 

parametrelerin tahminide MTDFREML programı kullanılmıştır 

(Boldman et al. 1995). Uygulanan birey modelinin formülü; ����� =

� +	
� +	���
� +	�� +	�����   şeklindedir. Burada; Yijkl= i. babanın 

j. anadan olan k. dölünün verim özellikleri, µ: populasyon ortalaması, 

si: i. babanın etkisi, dj(si): i. baba ile çiftleşen j. ananın etkisi, bl: yılın 

etkisi, eijkl = tesadüfi çevre faktörlerinin etkisi.  

Kafeslerde bireysel verileri alınan ortalama 1500’er tavuktan, ebeveyn 

olarak 450 tavuk ve bunlara yetecek kadar horoz index metodu ile 

belirlenerek gelecek generasyonun üretiminde kullanılmıştır. Đki saf 

hatta da 50’şer aile (9 tavuk ve 1 horozdan oluşan) kurularak civcivler 

üretilmiştir. Her ailede en iyi 2 tavuğun erkek dölleri horoz adayı 

olarak büyütülmüştür. Civcivler 16. haftaya kadar civciv ve piliç 

büyütme kümeslerinde büyütüldükten sonra, bireysel verilerin 

alınacağı kafeslere konulmuştur. Proje süresince standart yemleme ve 

aydınlatma programı uygulanmıştır. 

 
Bulgular ve Tartışma 
Đki saf hatta 2005 yılından 2014 yılına kadar yumurta verim 

özelliklerine ait ortalama tanımlayıcı istatistik değerleri Çizelge 1’ de 

verilmiştir. 
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Çizelge de görüldüğü gibi BAR-1 hattındaki tavuklar RIR-1 

hattındakilere göre ortalama 4 gün daha erken yumurtlamaya 

başlamıştır. Yumurtlamaya başladıklarında RIR-1 hattındaki 

tavukların canlı ağırlığı BAR-1 hattındakilere göre ortalama 46 g daha 

ağır olmuştur. Verilerin alındığı 43 haftalık dönemde BAR-1 

hattındaki tavuklar RIR-1 hattındakilere göre ortalama 4 yumurta fazla 

vermiştir. RIR-1 hattındaki tavukların ortalama yumurta ağırlıkları 

BAR-1 hattındakilere göre 4 g daha fazla olmuştur. Üzerinde durulan 

4 özellik bakımından da hatlar arasındaki farklılık istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur (P<0.05).  

 

Çizelge 1. BAR-1 ve RIR-1 hatlarında ortalama yumurta verim 

özelliklerine ait tanımlayıcı istatistik değerler 

N COY COA YS YA 
BAR-
1 

12904 150.09ᵇ ± 
0.08 

1710.43ᵇ ± 
1.28 

131.10ᵃ ± 
0.11 

55.52ᵇ ± 
0.03 RIR-1 11821 154.56ᵃ ± 

0.11 
1756.86ᵃ ± 

1.59 
127.12ᵇ ± 

0.14 
59.40ᵃ ± 

0.03 a, b: Her bir sütunda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir (P<0.05). 
COY: cinsel olgunluk yaşı, COA: cinsel olgunluk ağırlığı, YS: yumurta sayısı, YA: yumurta 
ağırlığı. 
 

Cinsel olgunluk yaşı: Đki saf hattın cinsel olgunluk yaşı değerlerindeki 

yıllara göre değişim Şekil 1’de verilmiştir. 

 
 
Şekil 1. BAR-1 ve RIR-1 hatlarında cinsel olgunluk yaşı değerleri  
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Cinsel olgunluk yaşında hatlara ve yıllara göre dalgalanmalar olsa da 

genel olarak azalma eğilimi olduğu söylenebilir. Tavukların erken 

cinsel olgunluk yaşına gelmesi, tavuğun daha fazla yumurta vermesini 

sağlayabilir. Ancak bunun çok erken olması istenmeyen bir durumdur. 

Erken cinsel olgunluk yaşına gelen tavuklar küçük yumurta 

vermektedir. Ayrıca üreme organları gelişmesini tamamlamadan 

yumurta üretiminin başlaması, tavuklarda gerinin çıkması ve 

kanibalizm gibi istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden 

olabilir. Geç cinsel olgunluk yaşı piliç büyütme giderlerini arttırmakta 

ve kuluçkalık yumurta sayısını azaltmaktadır.  

Cinsel olgunluk ağırlığı: Đki saf hattın cinsel olgunluk ağırlığı 

değerlerindeki yıllara göre değişim Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. BAR-1 ve RIR-1 hatlarında yıllara göre cinsel olgunluk 

ağırlığı değerleri 

 

Her iki hatta da 2005 yılına göre 2014 yılında cinsel olgunluk 

ağırlığının düştüğü görülmektedir. Cinsel olgunluk ağırlığı genel 

olarak yem tüketimi ve yumurta ağırlığı ile pozitif korelasyon 

göstermektedir. Cinsel olgunluk ağırlığını azaltma yönünde seleksiyon 

yapılırken, ekonomik açıdan birbirine zıt iki durum ortaya 

çıkmaktadır. Bir yandan yem tüketimini azaltmak, yumurta verimini 

arttırmak için cinsel olgunluk yaşı daha az ve erken cinsel olgunluk 
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yaşına ulaşmış tavuklar seçilirken, diğer taraftan yumurta ağırlığını 

arttırmak için cinsel olgunluk ağırlığı fazla tavuklar seçilmektedir. 

Artan yumurta sayısı ve azalan canlı ağırlık, yumurta üretiminde 

verimliliği arttırmaktadır. Tavukların canlı ağırlığında sağlanacak 

azalma, tavukların büyüme ve bakımı için daha az yem gerekli 

olduğundan, verimlilik artacaktır. Ancak bir miktar rezervi olan 

tavuklar, çevresel değişime ve hastalıklara karşı daha dirençli olacaktır 

ve yaşama gücü artacaktır.  

Yumurta sayısı: Đki saf hattın ortalama yumurta sayısı değerlerindeki 

yıllara göre değişim Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3. BAR-1 ve RIR-1 hatlarında yıllara göre yumurta sayıları 
 

Her iki hatta da yumurta sayısında dalgalanmalar olsa da genel olarak 

artış olduğu görülmektedir. Yumurta tavukçuluğunda ilk akla gelen 

özellik yumurta sayısı olduğu için bu özelliğe daha fazla önem 

verilmiştir. 

Yumurta ağırlığı: Đki saf hattın ortalama yumurta ağırlığı bakımından 

yıllara göre göstermiş olduğu değişim Şekil 4’de verilmiştir. 
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Şekil 4. BAR-1 ve RIR-1 hatlarında yıllara göre yumurta ağırlığı  

 

Yumurta ağırlığı değerleri incelendiğinde her iki hatta da yıllara göre 

önemli bir değişimin olmadığı görülmektedir. Yumurta ağırlığının 

kalıtım derecesi genel olarak yüksek olduğu için, istenen yönde 

değiştirilmesi diğer özelliklere göre daha kolaydır. Yumurta ağırlığı 

ile elde edilen civciv ağırlığı arasında pozitif korelasyon olduğundan, 

kuluçkaya tek partide ağırlık farkı az olan yumurta gönderilmesi, elde 

edilen civcivlerin ağırlık bakımından daha az varyasyon göstermesini 

sağlayacaktır.   

Akrabalık katsayısı: R veya rG sembolleri ile gösterilen akrabalık 

katsayısı iki akraba bireyin damızlık değerinin aynı populasyondan 

tesadüfi olarak seçilen iki bireye nazaran ne kadar çok benzer 

olduğunu belirten bir indekstir. Akrabalık katsayısı arttıkça, 

populasyonlarda bazı letal veya zararlı genlerin oluşması nedeniyle 

bireylerin çok kısa süre yaşadığı ve kendini yenilemesinin 

(çoğalmasının) mümkün olmadığı göz önünde bulundurulmuştur.  

Bazı hatlarda zararlı resesif etkiler ya da letal etkiler olmadığı halde 

hattın ortalama performansının vigor (canlılık)’daki azalma nedeniyle 

gerilediği bilinmektedir. Bu çalışmada akrabalık katsayısının hızlı 

artışını önleyebilmek amacıyla, aileler kurulurken tavuk ve horozların 

yakın akraba olmamalarına dikkat edilmiştir. Akrabalık katsayısı 2005 
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yılı temel alınarak tahmin edildiğinde, yıllara göre yavaş bir artışın 

olduğu görülmektedir (Şekil 5). 

 
Şekil 5. BAR-1 ve RIR-1 hatlarında yıllara göre akrabalık katsayıları 

 

Kalıtım dereceleri: Projenin amacına uygun olarak üzerinde durulan 

yumurta verim özellikleri bakımından sürülerin genotipik 

ortalamasının yükseltilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bunun 

gerçekleşmesi, söz konusu özelliği etkileyen genlerden, büyük etkili 

olanların nispi miktarlarının (frekanslarının) allellerine göre 

artırılmasıyla sağlanabilir (Düzgüneş ve ark., 2003).  Bu nedenle 

çalışmalar, istenen genlerin frekansının arttırılması, istenmeyen 

genlerin frekansının azaltılması yönünde olmuştur. Bu projede 

öncelikle üzerinde durulan özellikler için tahmin edilen varyans-

kovaryans unsurlarından yararlanılmıştır. Yapılan tahminler; 

seleksiyon indeksinin hazırlanılmasında, kalıtım derecesi, genetik, 

çevresel ve fenotipik korelasyonların tahmininde, ıslah programlarının 

planlanmasında, kantitatif özelliklerin genetik mekanizmalarının 

yorumlanmasında ve daha birçok amaç için kullanılabilmektedir 

(Henderson, 1986). Uyguladığımız kayıtlara dayalı klasik ıslah 

çalışmalarında damızlık değer ve kalıtım derecesi (h²) büyük önem 

taşımaktadır.  Kalıtım derecesi sürünün sahip olduğu genleri gelecek 

generasyonlara, damızlık değer ise bireyin sahip olduğu genleri 

döllerine ne düzeyde aktardığını ifade etmektedir. 2005 yılından 2014 
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yılına kadar verilerden tahmin edilen ortalama kalıtım dereceleri 

Çizelge 2’de verilmiştir.   

 

Çizelge 2. BAR-1 ve RIR-1 hatlarında on yıllık yumurta verim 

özelliklerine ait ortalama kalıtım dereceleri 

BAR-1 RIR-1 
COY 0.46 ± 0.02 0.40 ± 0.03 
COA 0.49± 0.02 0.43 ± 0.01 
YS 0.36 ± 0.01 0.33 ± 0.02 
YA 0.55 ± 0.03 0.50 ± 0.02 
COY: cinsel olgunluk yaşı, COA: cinsel olgunluk ağırlığı, YS: yumurta sayısı, YA: yumurta 
ağırlığı. 

 

Varyasyon katsayısı: Populasyon ortalamasına göre hesaplanan 

standart sapma değerinin oransal ifadesidir. Varyasyonun çok düşük 

olduğu durumlarda ıslah çalışmalarının ilerlemesi zorlaşmaktadır. 

Proje verileri değerlendirildiğinde, özellikler için belirlenen varyasyon 

katsayılarının seleksiyon çalışmalarının etkin olarak devam ettirilmesi 

için uygun olduğu görülmektedir (Çizelge 3).      

 

Çizelge 3. Yumurta verim özelliklerine ait varyasyon katsayıları 

 
COY COA YS YA 

 
BAR-1 RIR-

1 
BAR-1 RIR-1 BAR-

1 
RIR-

1 
BAR-1 RIR-1 

2005 6.51 6.08 9.26 8.2 9.11 10.9
6 

6.08 6.44 
2006 10.03 7.78 9.59 8.46 11.76 12.5

1 
5.70 5.90 

2007 5.34 6.78 8.73 8.36 6.61 8.78 6.31 6.64 
2008 5.51 6.78 7.57 7.95 11.38 11.5

9 
5.46 6.76 

2009 2.99 5.71 7.35 8.06 7.09 7.89 5.75 6.47 
2010 3.59 6.87 7.49 9.18 7.13 11.9

3 
5.03 6.39 

2011 6.84 7.48 5.82 8.77 9.04 9.87 5.72 6.02 
2012 5.96 4.58 6.74 5.16 8.80 8.03 6.00 6.87 
2013 2.72 8.03 4.87 15.95 8.37 17.6

7 
6.34 6.55 

2014 5.77 6.20 7.79 7.82 9.77 7.75 5.82 5.94 
COY: cinsel olgunluk yaşı, COA: cinsel olgunluk ağırlığı, YS: yumurta sayısı, YA: yumurta 
ağırlığı.  
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Genetik Korelasyon: Özellikler arasında genetik korelasyon denildiği 

zaman kalitatif kalıtımdan sorumlu aynı genin veya kantitatif 

kalıtımdan sorumlu aynı genlerden bazılarının iki veya daha fazla 

ekonomik özelliği etkileyip (pleotropi) etkilemediği anlaşılır. 

Özellikler arasındaki genetik korelasyonları özel istatistik yöntemlerle 

veya bir özellik için belirli bir periyot seçimi yapmak ve bu sürede 

seleksiyonda ele alınmayan diğer bir özellikte genetik değişiklik olup 

olmadığını ölçmeye dayanır. Bazı özellikler arasındaki fenotipik ilişki 

pozitif olmasına rağmen, genetik ilişki negatif olabilir ya da bu 

durumun tersi görülebilir (Soysal, 2005).  Özellikler arasındaki 

genetik korelasyon değerleri çizelge 4’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4. Yumurta verim özellikleri arasındaki genetik korelasyon  

değerleri  

 
BAR-1 RIR-1 

COY-COA 0.55 ± 0.023 -0.33 ± 0.047 

COY-YS 0.22 ± 0.043 -0.35 ± 0.045 

COY-YA -0.34 ± 0.033 -0.23 ± 0.044 

COA-YS -0.49 ± 0.025 -0.38 ± 0.014 

COA-YA 0.17 ± 0.036 0.26 ± 0.043 

YS-YA -0.15 ±0.034 -0.23 ±0.046 

COY: cinsel olgunluk yaşı, COA: cinsel olgunluk ağırlığı, YS: yumurta sayısı, YA: yumurta 
ağırlığı 

 

COY ile COA, COY ile YS arasındaki genetik korelasyon değerleri 

BAR-1 hattında pozitif, RIR-1 hattında negatif yönde olmuştur. COY 

ile YA, COA ile YS ve YS ile YA arasındaki genetik korelasyon her 

iki hatta da negatif yönde olmuştur. Bu değerler incelendiğinde; erken 

yumurtlamaya başlayan tavuklarda yumurta ağırlığının daha az 

olduğu, ilk yumurtlama yaşındaki canlı ağırlığı düşük olan tavuklarda 

yumurta sayısının daha fazla olduğu ve yumurta sayısı fazla olan 

tavuklarda yumurta ağırlığının daha az olduğu söylenebilir. COA ile 

YA arasındaki genetik korelasyon her iki hatta da pozitif yönde 

olmuştur. Bu durumu canlı ağırlığı fazla olan tavukların yumurta 

ağırlığı da fazla olur şeklinde yorumlamak mümkündür. 
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Bu araştırmaya benzer çalışmalar yapan Nawagu ve ark. (2007) Rhode 

Island Red hattında yumurta ağırlığını 55,88 g ve 40. hafta canlı 

ağırlığını 1726 g oluğunu bildirmişlerdir. (Bourdon, 1997). Vivian 

(2013) yerel bir tavuk ırkı üzerinde yapmış olduğu araştırmada COA, 

YA ve YS’na ait kalıtım derecelerini 0.31, 0.21 ve 0.17 olarak tahmin 

etmiştir. Araştırıcı COA-YS, COA-YA ve YS-YA arasındaki genetik 

korelasyonları  -0.74, 0.60 ve -0.84 olarak bildirmiştir. Bahmanimehr 

(2012) yerel bir tavuk ırkı üzerinde yapmış olduğu araştırmada canlı 

ağırlık ile yumurta sayısı arasında negatif, canlı ağırlık ile yumurta 

ağırlığı arasında pozitif genetik korelasyon olduğunu bildirmiştir. 

Türkoğlu ve ark. (2009) kalıtım derecelerinin; cinsel olgunluk yaşı 

için 0.20 ile 0.40, cinsel olgunluk ağırlığı için 0.40 ile 0.60, yumurta 

verimi için 0.15 ile 0.25, yumurta ağırlığı için 0.40 ile 0.60 arasında 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Bu projede akrabalık katsayısının artışını azaltmak amacıyla tavuk ve 

horozların akraba olmamasına dikkat edilmiştir. Elde edilen veriler 

her yıl değerlendirilerek, indekste özelliklere verilecek katsayılar 

belirlenmiştir. Özellikler arasındaki genetik korelasyon ve indeks 

katsayılarının etkisiyle özelliklerde yıllara göre dalgalanmalar olduğu 

şekillerde açıkça görülmektedir. Projenin amacına uygun olarak; iki 

saf hatta 10 yıl sürdürülen seleksiyon çalışmaları istatistiki olarak 

değerlendirildiğinde, genetik olarak istenen yönde ilerlemeler olduğu 

görülmektedir. Çevre etkisinden dolayı fenotipik ve genetik değişim 

aynı oranda gerçekleşmemiştir. Genel olarak; cinsel olgunluk yaşı ve 

ağırlığının azalma, yumurta sayısının artma eğiliminde olduğu, 

yumurta ağırlığında ise önemli bir değişimin olmadığı söylenebilir. 
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Katı Kültür Fermentasyonu Uygulanan Yem 

Hammaddelerinin  Kanatlı Beslemede Kullanılabilirliği 
 

Aydın Altop, Emrah Güngör, Güray Erener 

O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Atakum, SAMSUN  
 

Özet 
Kanatlı hayvan rasyonlarının temelini oluşturan bazı yem 

hammaddelerinin beslemeyi engelleyici maddeler içermeleri (tripsin 

inhibitörü, lektinler ve globulinler) yanında besin madde içeriklerinin 

yetersiz oluşları da kanatlı hayvan beslemede kullanımlarını 

sınırlandırmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi ve daha zengin 

besin madde içeriğine sahip rasyon bileşenleri elde etmek amacıyla bu 

materyallere ısıl işlem, enzim ile parçalama ve kimyasallarla muamele 

uygulanmaktadır. Bu işlemlerden başka sözkonusu hammadde, yan ve 

atık ürünlerin besinsel kompozisyonunu geliştirmek ve içerdikleri 

antibesinsel faktörleri elemine etmek amacıyla mikroorganizmalarla 

(fungus ve bakteri) fermentasyon uygulaması da gittikçe 

yaygınlaşmaktadır. Fermentasyon yöntemi substratlardaki serbest su 

miktarlarına göre sıvı ve katı kültür fermentasyon olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Katı kültür fermentasyonu tarımsal artıkların 

değerlendirilmesinde sıvı fermentasyona göre daha avantajlı 

görülmektedir. Katı kültür yönteminde özellikle fungusların 

kullanılması yem hammaddesi ile yan ve atık ürünlerin besinsel 

kompozisyonunu iyileştirmesi, tanen miktarının düşürülmesi, 

selülozlu yapıların yıkılması ve antibesinsel unsurların giderilmesi 

açısından ümitvari sonuçlar elde edilmiştir. Bu derlemede katı kültür 

fermentasyonuna tabi tutulan yem/yem hammaddeleri ile tarımsal yan 

ve atık ürünlerin besinsel kompozisyondaki değişimler ve kanatlı 

hayvan beslemede kullanılabilirlikleri üzerine bilgiler verilmeye 

çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Katı faz fermentasyon, Fermente ürün, Kanatlı 

hayvan besleme 
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Use of  Feedstuffs Applied Solid State Fermentation in Poultry 
Nutrition 

 
Abstract 

Some feedstuffs has been the main component of poultry diets have 

restrictive factors (trypsin inhibitor, lectin and globulin) with lower 

nutrient content. Various pretreatments have been used to eliminate 

the negative traits of feedstuffs, having insufficient nutritive profile 

and besides to utilize ingredients of poultry diet. Heat treatment, 

processing with enzymes and treatment with chemicals are some of 

them. Additionally, fermentation technique (with fungus and bacteria) 

has been recently taken to interest in using those purposes. 

Fermentation processes have divided two type as solid state 

fermentation (SSF) and submerged fermentation (SmF) in respect to 

free water content of the substrate. Solid state fermentation has seen 

more favorable than submerged fermentation with regard to utilization 

of agricultural waste products. In solid state fermentation, especially 

processing with fungus, researchers have found out hopeful results 

about enhancing nutritional quality of feed/feedstuffs and waste and 

by-products, decreasing amount of tannin content, degrading structure 

of cellulose and eliminating some anti-nutritional factors. In this 

review, changing of nutritive component of feed/feedstuffs and waste 

and by-products which fermented solid state is explained. 

Key words: Solid state fermentation, Fermented feedstuff, Poultry 

nutrition 

 
Giriş 
Ekonomik ve sürdürülebilir bir hayvansal üretim için elde mevcut 

yem kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmak gerekmektedir. 

Kanatlı hayvan beslemede kullanılan protein ve enerji kaynaklarının 

içerdiği kimi kısıtlayıcı faktörler söz konusu yem hammaddelerinden 

yararlanmayı engellemektedir. Bu kısıtlayıcıları ortadan kaldırmak 

için ısıl işlem, enzim ile parçalama ve fermentasyon sistemleri 

kullanılmaktadır. Isıl işlem bu yöntemlerden en ucuzu ve kolay 

uygulanabilir olmasına karşın etkinlik açısından en iyi yöntem 
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fermentasyondur. Fermantasyon işlemleri genel olarak derin kültür ve 

katı kültür olmak üzere ikiye ayrılabilmektedir. Bu iki biyo-işlem 

arasındaki temel farklılık substrattaki serbest su miktarıdır (Robinson 

ve ark., 2001; Sargın, 2003). Katı kültür fermentasyonu (KKF) ise 

serbest su bulunmayan nemlendirilmiş katı substratlar üzerinde 

mikroorganizma gelişimini ve metabolik faaliyeti ifade etmekte olup 

mikroorganizma, gelişimi için gerekli suyu substratın içindeki nemden 

karşılamaktadır (Mitchell ve ark., 2000; Sargın 2003). Son yıllarda 

KKF bir çok biyo-işlemin ve ürünlerin geliştirilmesinde ümit verici 

bir fermantasyon tekniği olarak görülmektedir (Souza ve ark., 2001). 

Bu fermentasyon yöntemi “katı substrat fermentasyonu” ya da “katı 

faz fermentasyonu” olarak da adlandırılmaktadır. Katı substrat 

fermentasyonu, serbest su bulunmayan koşullarda substratın karbon ve 

enerji kaynağı olarak kullanıldığı durumları; katı faz fermentasyonu 

ise ya karbon ve enerji kaynağı olarak kullanılan bir substratı ya da 

destek materyali olarak kullanılan bir maddeyi ifade etmekte 

kullanılmaktadır (Mitchell ve Berovic, 1998; Sargın 2003).  

 
Katı Kültür Fermentasyonu 
Mikroorganizmaların susuz veya suyun az bulunduğu katı ortamlarda 

fermentasyon yapmasıdır. Ancak substrat mikroorganizmalar 

metabolizma ve büyümesi için yeterli neme sahip olmalıdır. Bu 

yöntemle özellikle ekonomik önemi yüksek olan yem, besin, ilaç ve 

tarıma dayalı sanayi ürünlerinin üretilmesi düşük maliyetle ve hızla 

sağlanmaktadır (Pandey, 2003; Aikat ve Bhattacharrya, 2000). Son 

15-20 yılda katı faz fermentasyonu ile ilgili çalışmalar hız 

kazanmıştır. Nişastalı maddelerden proteince zengin hayvan yemi 

üretimi, orman ve tarımsal atıklardan tek hücre proteini üretimi, 

manyok kökü ve şeker pancarından etanol üretimi bu çalışmalara 

örnek verilebilir ( Tunga ve ark., 1998). KKF yönteminde dikkat 

edilmesi gereken önemli birkaç nokta bulunmaktadır. Bunlar uygun 

mikroorganizmaların ve substratın seçimi, yöntem için bazı 

parametrelerin optimizasyonu, ürünün izolasyonu ve saflaştırılmasıdır. 

Yöntem için uygun parametrelerin seçimi ve optimizasyon önemli bir 

noktadır. Bunlara substratın parçacık büyüklüğü, ortamın ilk nem 
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miktarı, pH, substratın ön işlemi, nispi nem, inkübasyon sıcaklığı, 

çalkalama ve havalandırma, ekim miktarı ve zamanı, N, P ve C 

kaynaklarının eklenmesi sayılabilir (Pandey, 2003, Elibol ve Moreira, 

2005). Katı materyaldeki serbest su miktarı ve mikrobiyal gelişimle 

ilgili olan en önemli parametre su aktivitesidir (a
w 

). Su aktivitesi, 

substratın buhar basıncının aynı sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncına 

oranı olarak tanımlanmaktadır. Kapalı bir sistem için su aktivitesi 

nispi nemin 100’e bölümüyle elde edilebilir. Birçok bakteri 

a
w
=0.91’in altında üreyemez. Bu değer mayalar için a

w
=0.88 funguslar 

için ise a
w
=0.62-0.65’tir (Raimbault, 1998).    

Fermentasyon için Bacillus subtilus, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus fermentum, Enterecoccus faecium gibi bakteri kültürleri 

ile Aspergillus niger, Aspergillus oryzae ve Sacchoramyces cerevisia 

gibi fungus kültürleri sıklıkla kullanılmaktadır. Fermentasyon 

sonucunda mikroorganizmalar tarafından kullanılan hammadde, 

hammaddenin nem içeriği, kullanılan kültür ve miktarı ile 

fermentasyon ısısı ve süresine bağlı olmakla birlikte proteaz, 

galaktosidaz, amilaz, lipaz, ve selülaz gibi enzimler ile sitrik asit, 

fumarik asit, laktik asit ve oksalik asit gibi organik asitler 

üretilmektedir (Pandey ve ark., 2000).  

KKF’da nem oranının düşük olması nedeniyle yaygın olarak 

kullanılan mikroorganizma grubu funguslardır. Termofilik bakteri ve 

mayalar ise seyrek olarak kullanılmaktadırlar (Archana ve 

Satyanarayana, 1997; Subramaniyan ve Prema, 2000). KKF genel 

olarak biyoremediasyon, zararlı maddelerin biyolojik olarak 

parçalanması, agro-endüstriyel atıkların biyolojik detoksifikasyonu 

tahılların ya da yan ürünlerinin besinsel açıdan zenginleştirilmesi 

amacıyla biyo-dönüşümleri, ikincil metabolitler gibi katma değeri 

yüksek ürünlerin elde edilmesi, enzimler, organik asitler, biyo-yakıtlar 

ve aroma maddeleri üretimi gibi uygulama alanları bulmuştur 

(Raimbault, 1998; Robinson ve ark, 2001) 
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Katı Kültür Fermentasyonu ile Kanatlı Hayvan Beslemede 
Yapılan Çalışmalar 
Soya ve soya küspesi kanatlı hayvan beslemede yaygın olarak 

kullanılan protein kaynağıdır. Ancak içerdiği tripsin inhibitörü, 

lektinler ve globulinler özellikle genç hayvanlarda kullanımı 

sınırlandırmaktadır (Jiang ve ark 2000). Bu sınırlamaları ortadan 

kaldırmak ve soya proteinlerinin besin değerlerini arttırmak için son 

yıllarda genellikle koji işlemi olarak ta bilinen katı hal fermentasyon 

yöntemi uygulanmaktadır. Fermentasyon amacıyla kullanılan 

bakteriyel veya fungal mikroorganizmalar proteinleri aminoasit ve 

peptidlere hidrolize ederek yüksek sindirilebilir protein oluşumuna ve 

ürettikleri enzimlerle sindirime katkıda bulunmaktadırlar.  

Fermentasyon için Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus fermentum, Enterecoccus faecium gibi bakteri kültürleri 

ile Aspergillus niger, Aspergillus oryzae ve Sacchoramyces cerevisia 

gibi fungus kültürleri sıklıkla kullanılmaktadır. Fermentasyon 

sonucunda mikroorganizmalar tarafından kullanılan hammadde, 

hammaddenin nem içeriği, kullanılan kültür ve miktarı ile 

fermentasyon ısısı ve süresine bağlı olarak proteaz, galaktosidaz, 

amilaz, lipaz, ve selülaz gibi enzimler ile sitrik asit, fumarik asit, 

laktik asit ve oksalik asit gibi organik asitler üretilmektedir (Pandey ve 

ark 2000). 

Yapılan araştırmalarda Aspergillus oryzae kültürü kullanılarak 

fermente edilen soya tanesi ve soya küspesinin besinsel kalitesinin 

arttığı ve tripsin inhibitörü içeriğinin azaldığı (Hong ve ark., 2004), 

yararlanılabilir proteinlerin arttığını ve besinsel açıdan zenginleştiği 

(Frias ve ark., 2008), serbest amino asit içeriğinin arttığı (Amadou ve 

ark (2010); alerjen maddeleri yıkımladığı (Yamanihi ve ark., 2005); 

sindirilebilir enerji düzeyi ile sindirilebilir fosfor miktarının arttığı 

(Chen ve ark., 2010) bildirilmiştir.   

Farklı mantar türleri kullanılarak fermente edilen yemlerin kanatlı 

hayvan performansları üzerinde etkileri 2006-2016 yılları arasında 

yapılan çalışmalar dikkate alınarak Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1 

incelendiğinde Aspergillus niger, Ceriporiopsis subvermispora, 

Pleurotus ostreatus, Monascus purpureus, Candida utilis, Candida 
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tropicalis gibi mantar türlerinin değişik yem hammaddeleri ile 

fermantasyona tabi tutulması ve bu hammaddelerin kanatlı 

rasyonlarında kullanımı ile performans, kan parametreleri ve et kalite 

özelliklerine olumlu etkide bulundukları belirlenmiştir. 

Farklı bakteri türleri kullanılarak fermente edilen yemlerin kanatlı 

hayvan performansları üzerinde etkileri yine 2006-2016 yılları 

arasında yapılan çalışmalar dikkate alınarak Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2 incelendiğinde Bacillus ligniformis, Bacillus subtilis, 

Lactobacillus plantarum, Weissella koreensis,  Lactobacillus 

salivarius, Bacillus licheniformis ve Bacillus amyloliquefaciens gibi 

bakterilerin değişik yem hammaddeleri ile fermentasyona tabi 

tutulması ve bu yemlerin değişik kanatlı türlerinin karmalarında 

kullanımı ile aksi bildirişler olmasına karşın performans, yumurta iç 

ve dış kalite özellikleri, kan parametreleri, et kalite özellikleri ve 

bağırsak florası üzerine pozitif etkide bulundukları anlaşılmaktadır. 

 
Sonuç 
Kanatlı karma yemlerinde kullanılan kimi yem hammaddeleri ile 

tarımsal sanayi yan ve atık ürünlerinin besleme değerini artırmaya 

yönelik araştırmalar uzun yıllardan beri yürütülmektedir. Bu 

çalışmalar arasında enzim kullanımı, tahılların ıslatılarak 

fermentasyona bırakılması ya da yemlerin otoklavlanması işlemleri 

sayılabilir. Bu işlemlerin bazı dezavantajları bulunmaktadır. Örneğin 

ülkemizde kullanılan enzimlerin çoğunun ithal edilmesi, otoklavlama 

işleminin yüksek enerji maliyeti, ıslak yemlemenin de pratikte 

uygulanma zorluğu bunlar arasında sayılabilir. Belirtilen nedenlerden 

dolayı fazla enerji maliyeti olmayan ve aynı zamanda endüstriyel atık 

kullanımına da izin veren kapalı fermentasyon tekniği son yılların 

araştırma konusu olmuştur. Çizelge 1 ve 2’de özetlenen çalışmalar 

dikkate alındığında fermentasyon sonucunda mikroorganizmalar 

tarafından kullanılan hammadde, hammaddenin nem içeriği, 

kullanılan kültür ve miktarı ile fermentasyon ısısı ve süresine bağlı 

olarak hayvan denemelerinden farklı sonuçlar alınmaktadır. Bu 

farklılıkların nedenlerini ortaya çıkarmak için detaylı araştırmalara 

gereksinim duyulmaktadır. Konu üzerinde yapılacak detaylı 
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çalışmalar fermentasyonun kanatlı karmalarında kullanılan ya da 

kullanılma potansiyeli olan hammaddelere olası etkileri hakkında 

ilgililere bilgi vermiş olacaktır.   
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Çizelge 1. Farklı Mantar Türleri Kullanılarak Fermente Edilen 

Yemlerin Kanatlı Hayvan Performansları Üzerinde Etkileri  
Hayvan  Mantar Yem  Parametre Kaynak 
Etlik Piliç Aspergillus niger Soya küspesi  Canlı ağırlığı ve yemden 

yararlanmayı olumlu etkiliyor, 
Đleum villus uzunluğunu arttırıyor 

 
Mathivanan 
ve ark., 2006 

Civciv Aspergillus 
oryzae 

Soya küspesi Büyüme döneminde yemden 
yararlanma ve büyüme 
performansını olumlu yönde 
etkiliyor ve plazma fosfor 
düzeyini kontrol grubuna göre 
yükseltiyor. 

 
Feng ve ark., 
2007 

Etlik Piliç  Aspergillus niger 
ve Ceriporiopsis 
subvermispora 

Shea nut 
(Vitellaria 
paradoxa) 

Tek ya da her iki fungusla 
fermente edilen shea nut küspesi 
ile yemlenen etlik piliçler 
fermente edilmemişlere göre daha 
yüksek büyüme performansı 
sağlıyor.  

 
Dei ve ark., 
(2008 a)  
 

 
Etlik Piliç 

 
Aspergillus niger 

Shea Nut 
(Vitellaria 
paradoxa, 
Gaertn) 

Fermente edilen shea nut küspesi 
ile beslenen etlik piliçler fermente 
edilmemiş shea nut küspesi ile 
yemlenenlere göre daha yüksek 
büyüme performansı 
göstermişlerdir.  

 
Dei ve ark., 
(2008 b) 
 

Etlik Piliç Pleurotus 
ostreatus  

Cocoa pod 
husk (kakao 
kabuğu zarı)  

Etlik piliçlerin bitirme 
karmalarının kg’ında 200 g’a 
kadar fermente kakao kabuğu 
zarının herhangi bir zararlı etkisi 
olmadan kullanılabileceğini 
göstermiştir. 

 
Alemawor ve 
ark.,  2010 

 
 
Etlik Piliç  

 
 
Monascus 
purpureus  

 
Çimlendirilmiş 
ve fermente 
edilmiş Soya 
danesi  

Çimlendirilmiş ve fermente 
edilmiş soya küspesi ile yemleme 
etlik piliçlerde büyüme 
performansı artırmış, total kan 
kolesterol seviyesini ve göğüs 
etinde pişirme kaybını azaltmıştır. 

 
 
Dan-Won 
Lee ve ark., 
2010 

 
 
Etlik Piliç 

 
 
Aspergillus niger 
 

 
 
Japon Eriği 
(Ginkgo 
biloba) 
yaprakları  

Etlik piliç başlangıç karmalarında 
%0.5’e büyütme karmalarında ise 
%1’e kadar Fermente ginkgo 
biloba yaprakları kullanımı 
büyüme performansı, lipit 
metabolizması, antioksidan 
kapasitesi, göğüs eti kalitesi ve 
yağ asitleri kompozisyonu 
üzerine pozitif etkili olmuştur. 

 
 
Cao ve ark., 
2012 
 

 
 
Etlik Piliç 

 
 
Aspergillus niger  

 
 
Japon Eriği 
(Ginkgo 
biloba) 
yaprakları 

Etlik piliç başlangıç karmalarında 
%0.35-0.5 büyütme karmalarında 
ise %0.7-1’e kadar Fermente 
ginkgo biloba yaprakları 
kullanımı yemden yararlanma, 
bağırsak morfolojisi, sindirim ve 
absorpsiyon fonksiyonlarını 
iyileştirmektedir. 

 
Zhang ve 
ark., 2012 
Livestock 
Science 
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Çizelge 1’in devamı 
Hayvan  Mantar Yem  Parametre Kaynak 
Kahverengi 
Yumurtacı 
Tavuk 
(Lohmann 
Brown)  

% 0.5 Candida 
utilis (CF group) 
% 0.5 
Aspergillus niger 
(AF group) ve 
her ikisinin 
kombinasyonu ile  
(CAF)  ile 
fermente edilmiş 
Japon eriği 
yaprağı  

Japon Eriği 
(Ginkgo)  
yaprakları 

AF veya CAF yumurta verimini 
arttırdı, serum kolesterol düzeyini 
azalttı lipid metabolizmasını 
iyileştirdi. Ayrıca karmalarda AF 
veya CAF kullanımı doymuş yağ 
asitlerini azaltırken çoklu 
doymamış yağ asitleri ve 
PUFA/SFA oranını artırdı.  

 
Zhao ve ark., 
2013 
 
 

 
Etlik Piliç  

 
Candida 
tropicalis 

 
Pamuk 
Tohumu 
küspesi 

Etlik piliçlerde Candida tropicalis 
ile fermente edilmiş pamuk 
tohumu küspesi hepatik trigliserit 
ve abdominal yağ düzeyini 
azaltmıştır. 

 
Nie ve ark., 
2015a 

Etlik Piliç Candida 
tropicalis 

Pamuk 
Tohumu 
küspesi 

Candida tropikalis ile fermente 
edilen pamuk tohumu küspesi 
etlik piliçlerde büyüme ve 
sindirilebilirlik üzerine pozitif 
etkili olmuştur. 

Nie ve ark.,  
2015b 

 
 
Etlik Piliç 

Candida utilis 
(CF) 
Aspergillus niger 
(AF) 
Candida 
utilis+Aspergillus 
niger (CAF)  

Japon eriği 
yaprakları 
(Ginkgo )  

Etlik piliçlerde AF ve CAF ile 
fermente edilmiş Japon eriği 
yaprakları yemden yararlanma ve 
bağırsak fonksiyonlarını 
iyileştirmiş, antioksidan kapasite 
ile bağırsak mikrobiyal ekosistem 
üzerine olumlu etkide 
bulunmuştur. 

 
 
Zhang ve 
ark., 2015 

 
Etlik Piliç  

 
Aspergillus niger 

 
Çam yaprağı 
(Pine needle)  

Aspergillus niger ile fermente 
edilmiş çam yaprağı etlik 
piliçlerin performansı üzerine 
olumsuz etkide bulunmamış, 
MDA’yı azaltıp SOD’u artırarak 
antioksidan kapasitesini artırmış   

 
 
Wu ve ark., 
2015 

Et Tipi 
Horoz 

Aspergillus niger Kassava 
küspesi 

Fungal fermentasyon et tipi 
horozlarda AME, AMEn, TME 
ve TMEn değerlerini artırmıştır. 

Oso ve ark., 
2015 
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Çizelge 2. Farklı Bakteri Türleri Kullanılarak Fermente Edilen 

Yemlerin Kanatlı Hayvan Performansları Üzerinde Etkileri 

 

 

Hayvan Kültür Yem Parametre Kaynak 
 
Yumurtacı 
tavuk 

 
Bacillus 
ligniformis 

 
Soya 

Yumurta verimi, yemden yararlanma, 
yumurta iç ve dış kalite özelliklerini 
etkilemediği fakat yumurta kolesterol 
miktarını düşürdüğü bulunmuştur. 

 
Fujiwara ve 
ark., (2008) 

 
Etlik Piliç   

 
Bacillus subtilis 
var. natto  

 
Soya   

Karma yeme fermente soya ilavesi 
yem tüketimini olumsuz etkilememiş 
canlı ağırlık artışı, yemden 
yararlanma oranı, karkas özelliklerini 
üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur.  

 
Fujiwara ve 
ark., (2009) 

 
 
Etlik Piliç 

 
 
Lactobacillus 
plantarum 

 
 
Soğan ve 
sarımsak 
yan 
ürünleri  

Fermente sarımsak ürünleri ile 
yemlenen etlik piliçler tüm deneme 
süresince diğer muamele 
gruplarından daha yüksek daha 
yüksek canlı ağırlık artışı 
sağlamışlar. Serum kimyasal 
kompozisyon ve kan hücreleri 
bakımından gruplar arasında farklılık 
görülmemiştir. Kör bağırsak 
mikroflorasında laktik asit bakterileri 
daha yüksek bulunmuştur. 

 
 
Kang ve ark., 
(2010) 

 
 
Ördek 

 
 
Lactobacillus 
plantarum ve 
Bacillus subtilis 

 
 
Kolza 
küspesi  

Fermentasyon kolza küspesindeki 
isotiyosiyanat düzeyini önemli 
düzeyde azaltmıştır. Fermente kolza 
küspesi içeren yemle beslenen 
ördekler soya küspesi içeren karma 
yemle beslenen ördeklerle aynı 
performansı göstermiştir. Fermente 
kolza küspesi içeren karma ile 
beslenen ördeklerde serum IgG, IgM, 
total fosfor ve kalsiyum içeriği 
artmıştır. 

 
 
Xu ve ark., 
(2011) 
 

 
 
Etlik Piliç 

 
Laktik asit 
(Weissella 
koreensis )  

 
 
Sarımsak 
Tozu 
 

Etlik piliç karmalarına fermente 
sarımsak tozu ilavesi (1, 2 ve 4 g/kg) 
büyüme performansını etkilememiş 
ancak bağışıklık sistemini 
iyileştirmiştir. Ayrıca etlik piliçlerin 
karmalarında 2 veya 4 g/kg fermente 
sarımsak tozu kullanımı kan 
kolesterol düzeyini düşürmüş, göğüs 
eti pH’sı ve TBARS değerlerini 
azaltmıştır. 

 
 
Ao ve ark., 
(2011) 
 

 
Yumurtacı 
tavuk 

 
Bacillus 
ligniformis 

 
Soya 
küspesi 

Yemden yararlanma oranını 
arttırdığı, serum total fosfor, IgA ile 
G oranını yükselttiği ve duedonum 
ile jejenumda villus yüksekliklerini 
olumlu yönde etkilemiştir. 

 
Xu ve ark., 
(2012a) 

Etlik Piliç Lactobacillus 
fermentum ve 
Bacillus subtilis  

Kolza 
Küspesi  

Lactobacillus fermentum ve Bacillus 
subtilis ile fermente kolza küspesinin 
etlik piliç karmalarında soya 
küspesinin %10’u yerine güvenle 
kullanılabileceği bulunmuştur.  

 
Xu ve ark., 
(2012b) 
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Çizelge 2’nin devamı 

 

 

  

 
Kahverengi 
erkek 
civciv 

 
Lactobacillus 

Pelin otu 
(Artemisia 
princeps)  

Laktobasillus ile fermente edilmiş 
pelin otu kullanılan karma yemle 
beslenen kahverengi erkek 
civcivlerde performans ve lipit 
stabilitesi yükselmiş artan 
laktobasillus yoğunluğuna bağlı 
olarak sindirim sistemindeki 
salmonella yoğunluğu azalmıştır.    

 
Kim ve ark., 
(2012) 
 

     
Etlik piliç  Bacillus subtilis 

BJ-1 
Pamuk 
tohumu 
küspesi 

Fermente pamuk tohumu küspesi 
kullanımı kör bağırsak mikroforası, 
bağırsak morfolojisi ve sindirim 
enzimi aktivitesini iyileştirmiştir. 

 
Sun ve ark., 
(2013a) 
 

 
Etlik Piliç 

 
Bacillus subtilis 
BJ-1 

 
Pamuk 
tohumu 
küspesi 

Fermente pamuk tohumu küspesi 
kullanımı bağırsak mikrobiyal 
çeşitliliğini etkilememiş fakat 
bağırsak mikrobiotasını daha 
homojen populasyon anlamında 
değiştirmiş ve laktobasillus 
kolonizasyonunu artırmıştır  

 
Sun ve 
ark.,(2013b) 
 

Etlik Piliç Lactobacillus 
salivarius  

Kolza 
(kanola) 
küspesi 

Kolza küspesinin Lactobacillus 
salivarius ile fermente edilmesi 
toplam glukosinolatı %38, ham 
selülozu ise %16 azaltarak etlik 
piliçler için yem değerini artırmıştır. 

 
Ahmed ve 
ark., (2014) 

 
Etlik Piliç 

Bacillus subtilis 
var. natto (Bac. 
natto) ve Bacillus 
licheniformis 

Japon 
eriği 
yaprakları 
(Ginkgo 
biloba)  

Fermente Japon eriği yaprakları 
yemden yararlanma ve bağırsak 
absorpsiyon fonksiyonlarını olumlu 
etkilemiştir. 

 
Yu ve ark., 
(2015) 

Etlik Piliç Bacillus 
amyloliquefaciens 

Pirinç 
kepeği 
 

Etlik piliç karmalarında %15 
düzeyinde fermente pirinç kepeği 
kullanmak canlı ağırlık artışı ve 
yemden yararlanmayı iyileştirmiş.  

 
Supriyati ve 
ark., (2015) 

 
 
Yumurta 
Tavuğu 

 
 
Bacillus subtilis 

 
 
Soya 
Küspesi 

Bacillus subtilus ile fermente edilen 
soya küspesinin rasyona  % 5 
oranında ilave edilmesi 1-90. günler 
değerlendirildiğinde, yumurta 
verimini, yumurta ağırlığını, canlı 
ağırlığı, yumurta iç ve dış kalite 
özelliklerini etkilememiştir. Fakat 
yemden yararlanma oranı ve bağırsak 
doku histolojisi olumsuz yönde 
etkilenmiştir. Yapılan çalışmaların 
aksine fermente soya küspesi 
kullanılmasının olumlu etki 
göstermemesi fermentasyonda 
kullanılan mikroorganizma veya 
fermentasyon şartlarının 
farklılığından kaynaklanabilir. 

 
 
 
Gürbüz ve 
ark.,2015 
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Kanatlı Islahında Eklemeli Olmayan Gen Etkileri 

 
Doğan NARĐNÇ1, Selçuk KAPLAN1, Eser Kemal GÜRCAN2 

1N.K.Ü. Veteriner Fakültesi, Tekirdağ 
2N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ 

 

Özet 
Günümüzde ticari üretimde kullanılan etlik piliç ve yumurta 

tavuklarının tamamı hibrit nitelikli ürünlerdir. Hibrit ürün, uzun 

dönemli seleksiyon çalışmaları sonucunda geliştirilen saflaşmış ana ve 

baba hatlardan melezleme yoluyla elde edilen ve verim düzeyleri 

bakımından ebeveyn hatlardan üstün verime sahip melez 

kombinasyonlarıdır. Kanatlı hayvan ıslahı temel olarak iki aşamadan 

oluşmaktadır. Bunlardan birincisi hat düzeyinde performans 

özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik seleksiyon çalışmalarını 

kapsamaktadır. Tüm genetik parametre tahminleri, damızlık değer 

tahminleri ve moleküler genetik yöntemler bu aşamada 

uygulanmaktadır. Bu aşamada eklemeli gen etkileri bakımından en 

yüksek homozigotlaşma sağlanması hedeflenmektedir. Günümüzde 

gerekleştirilen çalışmaların neredeyse tamamı bu aşama ile ilgili 

olmaktadır. Kanatlı hayvan ıslahının ikinci aşamasında seleksiyonla 

geliştirilmiş olan hatların melezleme işlemleri yapılmakta ve melez 

kombinasyonları karşılaştırılmaktadır. Bu aşamada melez hatların 

genel kombinasyon yetenekleri ile özel kombinasyon yetenekleri 

belirlenmektedir ve bu sayede eklemeli olmayan gen etkilerinden 

faydalanılmaktadır. Bu çalışmada hibrit hat elde etmek üzere benzetim 

yoluyla elde edilmiş veri setleri kullanılarak eklemeli olmayan gen 

etkilerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaçla eklemeli 

genetik varyansı fenotipik varyansının %10-30’u arasında değerler 

alan 8 hatta ait veriler oluşturulmuştur. Bu hatlar kullanılarak yarım 

diallel melezleme ile 28 kombinasyon melezi hat elde edilmiştir. Üç 

tekerrürlü olarak kurgulanan diallel desende toplam 36 hat üzerinden 

genel kombinasyon yetenekleri, özel kombinasyon yetenekleri, 
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heterosis ve heterobeltiosis değerlerine ortaya konularak söz konusu 

yöntem tanıtılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Hibrit, Heterosis, Heterobeltiosis, Özel 

kombinasyon yeteneği 

Non-Additive Gen Effects in Poultry Breeding 
 

Abstract 
At the present time, hybrid genotypes are used in almost all of the 

commercial production of broilers and laying hens. Hybrid products 

are crossbreed combinations which obtained from crossbreeding 

studies of long term selected pure parent lines have superiority in 

yield than its parent lines. Poultry breeding basically consists of two 

phases. The first of these includes selection studies for improve the 

performance characteristics in the lines. All estimates of genetic 

parameters, breeding values and molecular genetic techniques are 

performed in this stage. The highest homozygosis is aimed using 

additive gen effects. Today almost all of the scientific studies are 

related to this phase. In the second phase of poultry breeding, the 

selected pure lines are crossed and crossbred combinations are 

compared. General combination ability and specific combination 

ability of crossbred lines are determined in this stage and non-additive 

gen effects are utilized. This study is aimed to demonstrate the non-

additive gen effects (dominant and epistatic genetic effects) in a 

crossbreeding study using simulated data. For this purpose, the data 

have been simulated as additive genetic variance: phenotypic genetic 

variance was 1-3 percent which used for 8 broiler breeder lines. 28 

crossbred line combinations have been obtained from 8 lines using 

half diallel mating design. The half diallel mating design was tried to 

introduce via created total of 36 lines, and general combination ability, 

specific combination ability, heterosis, heterobeltiosis values were 

revealed. 

Key words: Hybrid, Heterosis, Heterobeltiosis, Specific combination 

ability 
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Giriş 
Kanatlı hayvan ıslahını diğer hayvanların ıslahından ayıran önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle ticari etlik piliç ve yumurta 

tavuğu yetiştiriciliğinde kullanılan hayvanların hibrit nitelikte olması, 

bu türün ıslahını özel kılmaktadır. Hibrit ürün elde edebilmek için 

farklı genotipik yapıda saf hatlar üzerinde uzun dönemli seleksiyon 

çalışmaları yapılması ve hatların uygun kombinasyonlarının saptanıp 

önemli heterozis gösterenlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

durumda hem eklemeli gen etkilerinin hem de eklemeli olmayan gen 

etkilerinin ölçülmesi gerekmektedir. Oysa günümüzde gerçekleştirilen 

kanatlı ıslahı çalışmalarının çoğunluğunda eklemeli gen etkileri 

üzerinde durulmakta ve söz konusu etkilerden yola çıkarak sadece 

genetik parametre tahminleri yapılmaktadır.  

Fenotipik varyans, genetik ve çevre varyansından meydana 

gelmektedir. Bir karakter bakımından genetik varyans, allel genlerin 

eklemeli ve eklemeli olmayan etkileri ile allel olmayan genlerin 

etkileşimleriyle (interaksiyonlar) ortaya çıkmaktadır (Muir ve Aggrey, 

2003). Eklemeli gen etkileri, ebeveynlerden aktarılan ve ölçülebilen 

bir varyasyon oluşturur. Epistasi ise farklı lokuslardaki genler arasında 

linear olmayan bütün interaksiyonları ifade etmektedir. Bir gen dahil 

olduğu bazı kombinasyonlarda etki göstermekle birlikte diğer 

kombinasyonlarda etki göstermeyebilir veya tamamen ters bir etki 

gösterebilir. Bu şekilde oluşan sapmalara epistatik sapmalar denir. 

Ölçümü ancak laboratuvar koşullarında yapılabilir. Dominant gen 

etkileri ise ancak diallel deneme desenlerinde ölçülebilir ve daha çok 

melez kombinasyonlarında ortaya çıkan heterozise kaynak 

sağlamaktadır (Jones 1958).  

Diallel melezleme tekniği kantitatif özelliklerin kalıtımı konusunda 

gerekli en uygun bilgileri elde etmek amacıyla kullanılan istatistiksel 

genetik yöntemlerden birisidir. Đlk kez 1919'da uygulanan bu 

yöntemde ebeveyn hatlara ait olan genetik varyasyonun büyüklüğünü 

tahminlemek için ebeveyn hatlar arasında, resiprokal melezleri de 

içerecek biçimde tüm olası kombinasyonlarda melezlemeler yapılır 

(Kempthorne, 1957). Bu çalışmada hibrit hat elde etmek üzere 
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benzetim yoluyla elde edilmiş veri setleri kullanılarak eklemeli 

olmayan gen etkilerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaçla 

eklemeli genetik varyansı fenotipik varyansının %1-3’ü arasında 

değerler alan 8 hatta ait veriler oluşturulmuştur. Bu hatlar kullanılarak 

yarım diallel melezleme ile 28 kombinasyon melezi hat elde 

edilmiştir. Üç tekerrürlü olarak kurgulanan diallel desende toplam 36 

hat üzerinden genel kombinasyon yetenekleri, özel kombinasyon 

yetenekleri, heterosis ve heterobeltiosis değerleri ortaya konularak söz 

konusu yöntem tanıtılmaya çalışılmıştır. 

 
Materyal ve Yöntem 
Bu çalışmada 8 saf hat olarak kabul edilen genotip ve onların yarım 

diallel melezleri olan 28 melez hatlara ait veriler benzetim yoluyla 

elde edilmiştir. Söz konusu yarım diallel çiftleştirme sistemi ve hat 

isimleri Çizelge 1'de yer almaktadır. 

 

Çizelge 1. Yarım diallel melezleme sistemine göre ebeveyn 
(diyagonal) ve melez hatların kombinasyonları (diyagonalin üstü) 
A AB AC AD AE AF AG AH 

 
B BC BD BE BF BG BH 

  
C CD CE CF CG CH 

   
D DE DF DG DH 

    
E EF EG EH 

     
F FG FH 

      
G GH 

       
H 

 

Saf hatlar için erkek:dişi oranı 1:9 olarak belirlenmiş ve her bir saf 

hatta 1000 birey olacak şekilde veri setleri kurgulanmıştır. Melez 

kombinasyonlarda ise her biri üç tekerrür olmak üzere toplam 3000'er 

bireye ait veriler kurgulanmıştır. Kanatlı hayvan ıslahına uygunluk 

açısından etlik piliç canlı ağırlık özelliği kurgulanmış ve genel 

ortalama 1921 g olarak elde edilmiştir. Her bir saf hattın eklemeli 

genetik varyansının fenotipik varyansa oranı yine ilgili özellik dikkate 

alınarak %10-30 arasında kabul edilmiştir. Tüm benzetim işlemleri R 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

201 

 

programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Diallel analizlerinden önce 

varsayımının karşılanması amacıyla ebeveynler ve melez hatlar 

arasındaki farklılığın önemliliği test edilmistir (Aksel ve Johnson, 

1963). Ardından tesadüf parselleri deneme desenine göre 

komponentleri tahmin edilen yarım diallel varyans analizi 

gerçekleştirilmiştir (Jones, 1965). Aynı zamanda her hat içerisindeki 

hiyerarşik düzenden yola çıkarak iç içe sınıflandırılmış deneme deseni 

ile hatlar içindeki genetik varyanslar da tahmin edilmiştir. Đstatistiksel 

genetik analizlerde SAS 9.3 programı kullanılmıştır. 

 
Bulgular ve Tartışma 
Ebeveyn hatlar ve melez genotiplere ait fenotipik ortalamalar ve çoklu 

karşılaştırma test sonuçları Çizelge 2'de sunulmuştur. Buna göre en 

yüksek ortalamaların BD, DH, EF hatlarında olduğu, en düşük 

ortalamaların ise G ve EG hatlarında olduğu tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 2. Ebeveyn ve melez genotiplere ait fenotipik ortalamalar ve 

çoklu karşılaştırma test sonuçları 
 A B C D E F G H 

A 1856e 1936d 1888e 1947c 1889e 1875e 1837f 1905d 

B  1973c 2041b 2084a 1932d 1874e 1854e 1903d 

C   1834f 1995c 2014b 1801f 1785g 1918d 

D    2003c 2048b 2016b 1975c 2088a 

E     1924d 2074a 1776g 1952c 

F      1863e 1907d 1905d 

G       1754g 1889e 

H        1842f 

 

Diallel tabloların varyans analizinde ilgili varyans unsurları ile genel 

ve özel uyum yetenekleri ve ön varyans analizinde genel kombinasyon 

yeteneğine iliskin kareler ortalamalarının önemli bulunmaları, 

ebeveynler arasında yeterli genetik varyasyonun varlığını ve canlı 

ağırlık özelliğinin fenotipik olarak ortaya çıkısında eklemeli gen 

etkisinin ve dominant gen etkisinin önemli olduğunu göstermiştir. 
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Gerçekleştirilen analizlerde eklemeli gen etkisinin dominantlık 

etkisine göre çok daha fazla etkili olduğu ortaya konulmuştur. Genel 

kombinasyon yeteneğinin özel kombinasyon yeteneğine oranı 1'in 

üzerinde bulunmuş ve bu durum da özelliğin tezahüründe eklemeli 

gen etkilerinin dominant gen etkilerinden daha fazla rol oynadığını 

göstermiştir. Melez genotiplerin heterozis ve heterobeltiosis değerleri 

(%) sırasıyla Çizelge 3 ve Çizelge 4'te sunulmuştur. 

 

Çizelge 3. Melez genotiplere ait heterozis değerleri (%) 
 A B C D E F G H 

A - 1.12 2.33 0.91 -0.05 0.83 1.77 3.03 

B  - 7.22 4.83 -0.85 -2.29 -0.51 -0.24 

C   - 3.99 7.18 -2.57 -0.50 4.35 

D    - 4.30 4.29 5.14 8.61 

E     - 9.53 -2.94 3.66 

F      - 5.45 2.83 

G       - 5.06 

H        - 

 

Çizelge 4. Melez genotiplere ait heterobeltiosis değerleri (%) 
 A B C D E F G H 

A - -1.88 1.72 -2.80 -1.82 0.64 -1.02 2.64 

B  - 3.45 4.04 -2.08 -5.02 -6.03 -3.55 

C   - -0.40 4.68 -3.33 -2.67 4.13 

D    - 2.25 0.65 -1.40 4.24 

E     - 7.80 -7.22 1.46 

F      - 2.36 2.25 

G       - 2.55 

H        - 

 

Çizelge 3 incelendiğinde en yüksek heterozis değerlerinin sırasıyla 

EF, DH, BC ve CE melez kombinasyonlarında gözlendiği 

görülmektedir. En düşük heterozis değeri ise EG hattında tespit 

edilmiştir. Çizelge 4'te yer alan heterobeltiosis değerlerine 

bakıldığında ise en yüksek değerin yine EF melez hattında olduğu 
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belirlenirken, DH, BC ve CE melezlerinin heterobeltiosis değerleri 

EF'ye göre nispeten daha düşük değerlerdedir. En düşük 

heterobeltiosis değeri EG hattında tespit edilirken, BG melezinin de 

EG hattına yakın bir değere sahip olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç olarak diallel analizlerinin hibrit kombinasyonların arandığı 

kanatlı ıslah çalışmalarında mutlaka gerçekleştirilmesi gereken bir 

yöntem olduğu hatırlatılmıştır. Bilimsel çalışmalarda daha çok 

eklemeli genetik varyans üzerinde duruluyor olsa da, eklemeli 

olmayan genetik etkiler sayesinde ölçülebilen özel kombinasyon 

kabiliyeti melez kombinasyonlar arasından en uygun genotipin 

seçilmesi için gerekli olmaktadır. 
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Japon Bıldırcınlarında Parametrik ve Parametrik 

Olmayan Yöntemlerle Elde Edilen Mutlak Büyüme 
Hızlarına Đlişkin Kalıtım Derecesi Tahminleri 
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Özet 
Et verim yönü amacıyla ıslah çalışması yapılacak olan kanatlı 

hayvanlarda üzerinde durulan en önemli üç özellik büyüme, yemden 

yararlanma ve karkas verimidir. Çalışmalarda büyüme özellikleri 

olarak sabit yaşlardaki canlı ağırlık değerleri, canlı ağırlık kazancı ve 

büyüme eğrisi parametreleri kullanılmaktadır. Belirli zaman noktaları 

arasındaki canlı ağırlık artışı parametrik olmayan bir bağıl fonksiyon 

olarak hesaplanabileceği gibi genel olarak mutlak farklar şeklinde 

kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda gerekleştirilen seleksiyon 

çalışmalarında büyüme eğrisinin şekli değiştirilmeye çalışılmış ve bu 

çalışmalarda doğrusal olmayan regresyon modellerinden türev yoluyla 

elde edilen büyüme hızı seleksiyon kriteri olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı bıldırcınlarda parametrik ve 

parametrik olmayan yöntemlerle elde edilen haftalık mutlak büyüme 

hızı özellikleri için kalıtım derecelerinin tahmin edilmesidir. 

Parametrik yöntemle haftalık mutlak büyüme hızlarının tahmin 

edilmesi amacıyla Richards büyüme eğrisi fonksiyonu kullanılmıştır. 

Çalışmada pedigri kaydı bulunan karışık cinsiyetten toplam 1108 

bıldırcına ait 6 haftalık canlı ağırlık değerleri kullanılmıştır. Sınıf içi 

korelasyon temeline dayalı iç içe sınıflandırılmış deneme deseninden 

varyans unsurlarının tahmini için REML yönteminden 

yararlanılmıştır. Çıkıştan altı haftalık yaşa kadar ölçülen haftalık canlı 

ağırlık kazancı özellikleri için tahmin edilen kalıtım dereceleri yüksek 

seviyeli bulunmuştur. Çıkıştan altı haftalık yaşa kadar parametrik 
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yöntemle tahmin edilen haftalık mutlak büyüme hızları için tahmin 

edilen kalıtım dereceleri ise orta-yüksek seviyelerde bulunmuştur. 

Sonuç olarak Japon bıldırcınlarında hem haftalık canlı ağırlık 

kazançlarının hem de haftalık mutlak büyüme hızlarının seleksiyon 

kriteri olarak kullanılmasıyla sağlanacak genetik ilerlemenin yüksek 

olacağı söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Büyüme hızı, Richards, Kalıtım derecesi, REML, 

Canlı ağırlık kazancı 

 

Heritability Estimates for Parametric and Non-Parametric 
Absolute Growth Rates in Japanese Quail 

 
Abstract 

The three most important characters in poultry breeding studies for 

developing meat type chicks are growth, feed efficiency and carcass 

yield. Live weights at fixed ages, body weight gain, growth curve 

parameters generally are used in mentioned studies. The live weight 

gain between specific time points are usually utilized both absolute 

difference values and values from estimated using a non-parametric 

function. Especially in recent years, shape of growth curve has been 

tried to modify via genetic selection and the growth rates which 

obtained from nonlinear regression models using derivation has been 

used as a selection criterion. The objective of the current study is to 

estimate heritabilities for weekly absolute growth rate traits obtained 

from parametric and non-parametric methods in Japanese quail. The 

Richards growth function was utilized in order to estimate weekly 

absolute growth rates. In this study, weekly body weights from hatch 

to 6 weeks of age of a total of 1108 pedigreed and mixed gender quail 

were used. The REML method which utilized the nested design data 

analysis based on intraclass correlation was used in order to estimate 

variance components. The heritabilities for weekly body weight gains 

from hatch to 6 weeks of age were estimated high level. Also, The 

heritabilities for weekly absolute growth rates from hatch to 6 weeks 

of age were estimated moderate to high. In conclusion, it can be said 
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that the high genetic response may realised in the selection studies 

which used both classic body weight gain values and estimated 

absolute growth rate values as a selection criterion. 

Key words: Growth rate, Richards, Heritability, REML, Body weight 

gain 

 
Giriş 
Büyüme, üzerinde durulan özellik bakımından birim zamanda oluşan 

kütle ve hacim değişiminin ifadesidir (Akbaş ve Oğuz 1998). Bilim 

insanları uzun yıllardan beri büyümenin farklı matematiksel 

fonksiyonlarla ifade edilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. 

Büyümenin doğrusal olmayan regresyon yöntemleriyle 

modellenmesinde biyolojik anlamlar taşıyan 3-4 parametreli modeller 

kullanılmıştır. Bu modeller ile canlı ağırlıkların ölçüldüğü zaman 

noktaları için tahmin değerleri elde edilmektedir. Bunun yanında iki 

zaman noktası arasındaki ağırlık değişiminin tahmin edilmesi de 

mümkündür. Parametrik olamayan şekilde haftalık canlı ağırlık 

ölçümleri arasındaki fark alınarak hesaplanan değere "canlı ağırlık 

artışı" denilmektedir. Canlı ağırlık artışı özelliği hem canlı ağırlıkla 

hem de yemden yararlanma yeteneği ile ilgili olduğundan dolayı 

seleksiyon çalışmaları açısından önem taşımaktadır. Ölçülen özellik 

bakımından zaman noktaları arasındaki değişimin doğrusal olmayan 

regresyon modelleri ile elde edilen tahmin değerine "büyüme hızı", 

söz konusu hızı tahmin etmeye yarayan parametreye “anlık büyüme 

hızı” parametresi denilmektedir. Sigmoid yapıdaki büyüme eğrileri,  

büyüme hızının arttığı (hız kazanan) dönem ve azaldığı (hız kesen) 

dönem olmak üzere iki evreden oluşmaktadır (Yakupoğlu, 1999). Đki 

evrenin birbirinden ayrıldığı noktaya “bükülme noktası” adı verilir ve 

bu nokta aynı zamanda en yüksek büyüme hızını temsil etmektedir. 

Büyüme eşitliklerinin türevleri alındığında mutlak büyüme hızı ve 

bağıl büyüme hızı eşitlikleri elde edilmektedir. Bu eşitlikler belirli 

zaman noktaları arasındaki ağırlık kazancı ve ağırlık kazanç değişim 

oranlarının parametrik yaklaşımla tahminlerini elde etmek amacıyla 

kullanılmaktadır (Aggrey 2004).  
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Kanatlı hayvanlar ile ilgili literatürde, parametrik yöntemle tahmin 

edilen mutlak büyüme hızı ve bağıl büyüme hızı değerlerine ilişkin 

sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Hindilerde parametrik ve 

parametrik olmayan yöntemlerle haftalık bağıl büyüme hızlarını 

tahmin eden Maruyama vd (1998), eşeyler arasında söz konusu özellik 

bakımından farklılık olduğunu bildirmişlerdir. Aggrey (2004) etlik 

piliç ebeveynlerinde mutlak ve bağıl büyüme hızlarını araştırdığı 

çalışmasında, ıslah çalışmalarına özellikle bağıl büyüme hızlarının 

dahil edilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Bıldırcınlarda 11-28. 

günler arasındaki bağıl büyüme bakımından iki yönlü ve uzun 

dönemli seleksiyonun birçok özelliği etkilediğini sonucuna varılmıştır 

(Hyankova ve Knizetova 2009; Hyankova ve ark., 2001; 2003). 

Bıldırcınlarda haftalık mutlak ve bağıl büyüme hızlarını inceleyen 

Narinç ve ark. (2010d), söz konusu özelliklere ait kalıtım dereceleri ve 

genetik korelasyonları tahmin etmişlerdir. Bu çalışmanın amacı 

bıldırcınlarda parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerle elde 

edilen haftalık mutlak büyüme hızı özellikleri için kalıtım 

derecelerinin tahmin edilmesidir. Böylece seleksiyon çalışmalarında 

yaygın olarak kullanılan canlı ağırlık artışı özelliğine alternatif olarak 

bu özelliğin tahmin değerlerinin de kullanılabileceği ortaya 

konulacaktır. 

 
Materyal ve Yöntem 
Çalışma Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde mevcut 

olan tesislerde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 40 erkek ve 120 dişi 

bıldırcın elde edilen pedigri kaydı bulunan toplam 1108 bıldırcına ait 

haftalık canlı ağırlıklar kullanılmıştır. Makineden çıkan civcivlere 

kanat numarası takılmış ve üç hafta boyunca grup tipi ısıtmalı civciv 

büyütme kafeslerinde barındırılmışlardır. Daha sonra koloni tipi 

konvansiyonel besi kafeslerine alınan bıldırcınların 6 haftalık yaşa 

kadar canlı ağırlıkları haftalık olarak ölçülmüştür. Civcivler ilk üç gün 

32 C0 sıcaklıkta barındırılmış ve her üç günde 1 C0 düşürülerek, 

kümes içi sıcaklık ikinci hafta sonunda 27 C0 olmuştur. Tüm 

bıldırcınlara bu dönemde 23 saat aydınlık olacak şekilde ışıklandırma 
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programı uygulanmış ve % 24 HP ve 2900 kcal/kg ME içerikli toz 

karma yem ile beslenmişlerdir. Bıldırcınlarda büyümenin analizi için 

Richards büyüme fonksiyonu kullanılmış olup, söz konusu modele ait 

eşitlik şu şekildedir; 

�� = �� �� − 	� − ��
����	���
/��
�� ������⁄ ��

�
	���


 

burada yt t zamanındaki ağırlık, β� ergin ağırlık, β� maksimum bağıl 

büyüme hızı, β� maksimum büyüme hızının gerçekleştiği zaman ve β� 

ise şekil parametresidir. Mutlak büyüme hızlarının tahmin edilmesi ise 

modelin türevi alınarak gerçekleştirilmiştir. Bıldırcınların bireysel 

büyüme parametreleri SAS programının PROC NLIN (Marquart 

algorithm) prosedürü kullanılarak gerçekleştirilmiştir (SAS Institute 

Inc., 2009). Haftalık canlı ağırlık artışları ve mutlak büyüme hızı 

özelliklerine ilişkin verilerin kantitatif genetik analizinde y=Xβ+Zu+e 

şeklindeki karışık doğrusal model kullanılmıştır. Modelde yer alan y, 

her özellik için gözlem değerlerini içeren vektördür; y~N(µ,V) 

şeklindedir, ortalamalar vektörü µ olan ve varyans-kovaryans matrisi 

V olan çok değişkenli normal dağılım göstermektedir. X sabit etkilere 

ait desen matrisi, β sabit etkiler vektörüdür. Z şansa bağlı etkilere ait 

desen matrisi, u ise eklemeli genetik etkiler vektörüdür. Model 

E(y)=Xβ, var(u)=G, var(e)=R, var(y)=ZGZ`+R şeklinde tanımlamalar 

içermektedir (Mrode, 2005). Çalışmada eklemeli genetik (G) ve hata 

(R) varyans-kovaryans bileşenlerinin REML yöntemi ile tahmin 

edilmesinde SAS programının PROC MIXED prosedürü 

kullanılmıştır (SAS Ins., 2005). 

 
Bulgular ve Tartışma 
Bıldırcınların haftalık canlı ağırlık ve mutlak büyüme hızlarına ilişkin 

ortalamalar ve kalıtım dereceleri Çizelge 1'de sunulmuştur. Richards 

fonksiyonuyla elde edilen mutlak büyüme hızlarının gözlem değerleri 

ile oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir. Bireysel yapılan analizlerde 

modelin belirleme katsayı ortalaması 0.9997 olarak bulunmuş olup, 

söz konusu değerler için tahmin edilen sapmaların az olmasını 

açıklamaktadır. Bıldırcınlarda büyümeyi Richards fonksiyonuyla 
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modelleyen Aggrey ve ark. 2003 ve Beiki ve ark. (2013) da belirleme 

katsayısının benzer şekilde yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Çıkış 

ağırlığı için araştırmada tahmin edilen kalıtım derecesi değeri (0.63), 

çoğu araştırmacının (Singh, 2009; Magda ve ark., 2010; Sarı ve ark., 

2010) bildirdiği değerlerle (0.74-0.98) uyumlu bulunmuştur. Bunun 

yanında bıldırcınlarda çıkış ağırlığı için düşük ve orta seviyeli kalıtım 

derecesi tahminleri (0.01-035) bildiren araştırmacılar da 

bulunmaktadır (Akbaş ve ark., 2004; Resende ve ark., 2005; Sezer ve 

ark., 2007). 

 
Çizelge 1. Bıldırcınların haftalık canlı ağırlık ve mutlak büyüme 

hızlarına ilişkin ortalamalar ve kalıtım dereceleri 

Canlı Ağırlık Artışı Mutlak Büyüme Hızı 

Zaman Ortalama Standart Hata 
Kalıtım 
Derecesi 

Ortalama Standart Hata 
Kalıtım 
Derecesi 

Çıkış 7.83 0.59 0.55 7.91 1.57 0.48 
0-7 15.08 1.24 0.48 15.26 2.29 0.41 
7-14 28.17 2.21 0.53 28.77 3.54 0.35 
14-21 31.10 2.56 0.61 30.94 3.99 0.32 
21-28 37.00 3.05 0.49 37.17 4.78 0.44 

28-35 35.81 2.74 0.55 35.42 3.92 0.51 
35-42 20.78 2.48 0.45 20.44 3.75 0.37 

 

Đlk beş haftalık canlı ağırlık artışlarına ilişkin kalıtım dereceleri 

Balcıoğlu ve ark. (2005) tarafından sırasıyla 0.69, 0.95, 0.59, 0.39, 

0.52 olarak yüksek seviyelerde tahmin edilmiştir. Araştırma sonuçları 

Balcıoğlu ve ark. (2005) tarafından bildirilen değerlerle uyumlu 

bulunmuştur. Japon bıldırcınlarında ilk 6 haftalık mutlak büyüme 

hızlarına ilişkin kalıtım derecelerini tahmin eden Narinç ve ark. 

(2010), söz konusu değerlerin sırasıyla 0.13, 0.26, 0.41, 0.31, 0.29 ve 

0.29 olarak başlarda düşük, sonraki haftalar için ise orta ve yüksek 

seviyeli olduklarını bildirmişlerdir. Araştırmada mutlak büyüme 

hızları için tahmin edilen kalıtım derecesi değerleri Narinç ve ark. 

(2010) tarafından bildirilen değerlerden daha yüksek bulunmuştur. 

Sonuç olarak seleksiyon çalışmalarında belirli dönemler arasındaki 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

210 

 

canlı ağırlık kazançlarının kullanılmasının yanında mutlak büyüme 

hızlarının da benzer amaçla kullanılabileceği ortaya konulmuştur. 

 
Kaynaklar 
Aggrey, S.E., Ankra-Badu, B.A., Marks, H.L. 2003. Effect of long-

term divergent selection on growth characteristics in Japanese 

quail. Poultry Science 82 538-542. 

Akbaş, Y., Yaylak, E. 2000. Heritability estimates of growth curve 

parameters and genetic correlations between the growth curve 

parameters and weights at different age of Japanese quail. 

Archiv für Geflügelkunde 64: 141-146. 

Akbaş, Y., Takma, Ç. Yaylak, E. 2004. Genetic parameters for quail 

body weights using a random regression model. South African 

Journal of Animal Science 34: 104-109. 

Balcıoğlu, M.S., Yolcu, H.I., Firat, M.Z., Karabağ, K., Şahin, E. 2005. 

Estimation of genetic parameters for live weights and live 

weight gains in Japanese quail.  Akdeniz University Journal of 

the Faculty of Agriculture 17: 81-85. 

Beiki, H., Pakdel, A., Moradi–Shahrbabak, M., Mehrban, H. 2013. 

Evaluation of growth functions on Japanese quail lines. Journal 

of Poultry Science 50: 20–27. 

Hyankova, L., Knizetova, H., Dedkova, L., Hort, J. 2001. Divergent 

selection shape of growth curve in Japanese quail 1. Responses 

in Growth parameters and food conversion. British Poultry 

Science 42: 583-589. 

Hyankova, L., Novotna, B., Darras, V.M. 2008. Divergent selection 

for shape of growth curve in Japanese quail. 4. Carcass 

composition and thyroid hormones. British Poultry Science 49: 

96-102. 

Narinç, D., Karaman, E., Kaya, E., Aksoy, T. 2010. Genetic 

architecture of absolute and relative growth rates in Japanese 

Quail. XXIIIth European Poultry Science Congress, Tours, 

France. 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

211 

 

Resende, R.O., Martins, E.N., Georg, P.C., Paiva, E., Conti, A.C.M., 

Santos, A.I., Sakaguti, E.S., Murakami, A.E. 2005. Variance 

compenents for body weight in Japanese quails (Coturnix 

japonica). Brazilian Journal of Poultry Science 7: 23-25. 

Sezer, M., Berberoğlu, E., Ulutaş, Z. 2006. Genetic association 

between sexual maturity and weekly live-weights in laying-type 

Japanese quail. South African Journal of Animal Science 36: 

142-148. 

Sezer, M. 2007. Genetic parameters estimated for sexual maturity and 

weekly live weights of japanese quail (Coturnix coturnix 

japonica). Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 20: 

19-24. 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

212 

 

 
Etlik Piliçlerde Et Kalitesi Özellikleri Üzerine Etkili 

Majör Genler 
 

Selçuk KAPLAN1, Doğan NARĐNÇ1, Eser Kemal GÜRCAN2 

1N.K.Ü. Veteriner Fakültesi Tekirdağ 
2N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ 

 

 

Özet 
Toplam et üretimi bakımından son yıllarda büyük artış gösteren 

kanatlı hayvanlar dünya et üretiminin %38'ini oluşturmaktadır ve 2023 

yılında bu oranın %50 olacağı öngörülmektedir. Kanatlı eti üretimi 

bakımından ise etlik piliç ürünleri en yüksek paya sahiptir. Hayvansal 

proteinin en önemli kaynaklarından olan et, içerisinde insan 

beslenmesi ve sağlığı için gerekli olan aminoasitler, vitaminler, 

mikronutrientler ve mineralleri belirli bir denge içerisinde bulunduran 

önemli bir gıda maddesidir. Bu nedenle et tüketimi, büyümeyi ve 

gelişmeyi doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Son yıllarda 

yapılan araştırmalar, tüketicilerin sektör ayrımı gözetmeksizin kaliteli 

et ve et ürünlerine olan taleplerinin arttığını göstermektedir. Et kalitesi 

denilince etin pH'ı, rengi, su tutma kapasitesi ve tekstürü 

anlaşılmaktadır. Özellikle kanatlı sektöründe et kalitesi özelliklerini 

iyileştirmeye yönelik ıslah çalışmaları sürmektedir. Fakat sektörün 

doğası gereği gerçekleştirilen çalışmalar birkaç büyük şirketin ARGE 

bölümlerince yapılmakta ve bilimsel sonuçlara erişilememektedir. 

Bununla birlikte etlik piliçlerde et kalitesinin kalıtımı konusunda 

gerçekleştirilmiş bazı bilimsel çalışmalar da bulunmaktadır. Özellikle 

et kalite özellikleri üzerinde etkili majör genlerin belirlenmesi ve söz 

konusu genlerin markere dayalı seleksiyon çalışmalarında 

kullanılabilme potansiyelinin ortaya çıkarılması kanatlılarda et 
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kalitesinin ıslahına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada, son yıllarda 

kanatlı hayvanlarda et kalitesi özellikleri üzerine etkili majör genlerle 

ilgili yapılmış araştırmaların derlenmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Etlik Piliç, Et Kalitesi, Majör Etkili Gen, Kesme 

Kuvveti, Gevreklik 

 
Broiler Chicken Meat Quality Characteristics of Effective in 

Major Genes 
 

Abstract 
By showing large increases in terms of total meat production in recent 

years, poultry  accounts for 38% of the world meat production and it is 

expected that this rate will be 50% in 2023. Broiler products have the 

highest share in terms of poultry meat production. Meat is one of the 

most important sources of animal protein that include necessary amino 

acids, vitamins, micronutrients and minerals for human nutrition and 

health. Therefore, meat consumption is an important factor affecting 

the growth and development directly. Researches conducted in recent 

years show that consumers increased demand for quality meat and 

meat products regardless of sector division. Meat quality is understood 

as meat pH, color, water holding capacity and texture. Particularly, 

breeding studies for meat quality characteristics of poultry industry 

are still continue. But, the studies conducted in research and 

development departments of a few large companies and due to 

sectoral circumstances the scientific results are inaccessible. However, 

there are are also some scientific studies related to inheritance of meat 

quality in broilers. Above all, identification of major genes on meat 

quality traits and revealing these genes potential to be used in marker 

assisted selection studies will contrubute the poultry meat quality 

breeding. The aim of this study to discuss the recent studies relative to 

major genes on poultry meat quality traits. 
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Giriş 
Etlik piliç yetiştiriciliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerin hayvansal 

protein ihtiyacını karşılayan önemli bir hayvancılık sektörüdür. 

Bununla birlikte, üretim hızı, ekonomik üretim ve yüksek verim etlik 

piliç yetiştiriciliğini diğer hayvancılık sektörlerinden öne çıkaran 

önemli unsurlar arasında bulunmaktadır. Etlik piliçlerde, gerek 

yetiştirme kolaylığı gerekse generasyonlar arası sürenin kısa olması 

araştırmacıların yoğun ilgisini çekmektedir. Bu nedenle etlik piliç 

ıslahı; araştırmacıların sıklıkla tercih ettiği konular arasında 

bulunmaktadır. Bu çalışmalar doğrultusunda günümüzde etlik piliç 

ıslahında önemli ilerlemeler sağlandığı görülmektedir. Uygulanan 

ıslah programlarında, büyüme performansıyla birlikte et ve karkas 

kalitesinin önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir.   

Et insan beslenmesi için esansiyel besinleri içeren önemli bir gıdadır. 

Son yıllarda özellikle et tüketiminin insanlarda kanser, obezite ve kalp 

hastalıkları gibi önemli sağlık problemleriyle ilişkili olduğu yönünde 

yapılan değerlendirmeler tüketicileri olumsuz etkileyerek et 

tüketiminde önemli azalmalara yol açmaktadır. Kanatlı etinin besin 

içeriğine bakıldığında sodyum, kolesterol ve yağ oranının düşük 

olduğu buna karşın etin doymamış yağ asidi değerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. Kanatlı eti insan sağlığına faydalı olan konjüge 

linoleik asit, vitamin, antioksidan, ve n-6, n-3 çoklu doymamış yağ 

asidi oranlarının dengeli olmasından dolayı fonksiyonel besin olarak 

değerlendirilmektedir. Bu özelliklerinin yanında insan beslenmesi 

açısından kanatlı eti, kırmızı ete göre önemli avantajlara sahiptir. 

Kırmızı et % 45 doymuş yağ asidi ve % 4 doymamış yağ asidi 

içeriğine sahipken kanatlı eti % 33 doymuş yağ asidi ve % 14 

doymamış yağ asidi içeriği ile daha sağlıklı bir bileşime sahiptir ve bu 
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durum son yıllarda tüketicilerin kanatlı etine taleplerinin daha fazla 

artmasına sebep olmaktadır (Barroeta, 2007, Bals, 2009, Cavani ve 

ark. 2009, Givens, 2009). 

 Et kalitesi, etlik piliçlerle birlikte tüm çiftlik hayvanlarında üzerinde 

önemle durulan ekonomik özelliklerden arasında bulunmaktadır. Bu 

özelliğin üzerinde çevrenin ve genlerin ortak etkileri bulunmaktadır. 

Et kalitesi çiftlik hayvanı yetiştiriciliğinin önemli bir ıslah konusu 

olup, özellikle et kalitesinin geliştirilmesine yönelik sağlanan 

ilerlemelerin moleküler markerlerin ıslah programlarında 

kullanımından önce oldukça yavaş olduğu gözlenmektedir.  

Günümüzde et kalitesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, moleküler 

teknolojilerle birlikte genetik araştırmaların yapılması genetik 

varyasyondan ve et kalitesinin geliştirilmesinden sorumlu kantitatif 

özelliklerin belirlenmesinde önemli roller oynamaktadır. Özellikle son 

yıllarda moleküler genetikte yaşanan gelişmeler et kalitesi 

özelliklerini etkileyen genlerin ve markerlerin ortaya çıkarılmasında 

önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda çiftlik hayvanlarının 

birçoğunda genom sekanslarının tamamlanması, genlerin farklı 

organizmalarda nasıl fonksyon gösterdiği ve et kalitesinin moleküler 

kontrolunun nasıl gerçekleştiğiyle ilgili önemli bilgiler sağlamaktadır. 

Bu noktada et kalitesiyle alakalı aday genlerin belirlenmesi ve genom 

sekansı çalışmaları, et kalitesi özellikleriyle ilgili lokusların 

belirlenmesinde büyük önem arz etmektedir (Gao ve ark. 2007). 

Et kalitesi kantitatif bir özelliktir ve birden fazla gen tarafından 

kontrol edilmektedir. Kanatlılarda bir çok özellikle ilgili kantitatif 

özellik lokusları uzun yıllardır çalışılmaktadır. Bu çalışmalar 

sonucunda günümüze kadar kanatlılarda et kalitesi özelliğiyle ilgili 

105 QTL bölgesi belirlenmiş olup çalışmalar hızla devam etmektedir. 

Günümüzde çiftlik hayvanlarında et kalitesi özellikleri üzerine etkili 

bir çok gen belirlenmiştir. Söz konusu genlerden bazıları markere 

dayalı seleksiyonda kullanılarak çiftlik hayvanlarının ıslahında genetik 
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ilerlemeyi arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, toplam hayvansal et 

üretimi içinde önemli bir paya sahip olan etlik piliçlerde et kalitesi 

özellikleri üzerine majör etkili genlerle ilgili yapılmış genetik 

araştırmaları ortaya koymaktır (Anonymous, 2016, Sun ve ark. 2013). 

 
 
Etlik piliçlerde et kalitesi özellikleriyle ilgili genetik araştırmalar 
Majör etkili genler 
Çiftlik hayvanlarında et kalitesi ekonomik olarak üzerinde durulan 

önemli bir özellik olup besleme, genotip, ırk, kesim öncesi idare, 

kesim metodu, dondurma ve depolama şartları gibi bir çok faktörden 

etkilenmektedir. (Rosenvold ve Andersen, 2003). Bununla birlikte 

çiftlik hayvanları içerisinde et üretimi bakımından önemli bir yere 

sahip olan kanatlılarda et kalitesi, pH, et rengi, tekstür, su tutma 

kapasitesi çözdürme kaybı, gevreklik, kas içi yağ oranı, abdominal ve 

deri altı yağ miktarı, renk ve su tutma kapasitesi gibi birçok özelliğin 

birlikte değerlendirilmesiyle belirlenmektedir (Fletcher, 2002, Le 

Bihan-Duval ve ark., 1999). Kanatlı türleri arasında et kalitesiyle ilgili 

genetik çalışmalar oldukça sınırlı olup çalışmaların özellikle etlik 

piliçler üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmalar arasında 

etlik piliçlerde CAPN3 geni ile karkas özellikleri arasındaki ilişkilerin 

araştırıldığı bir araştırmada, CAPN3 geni ile ilgili iki noktada  

(11818T>A ve 12814T>G) tekli nükleotid polimorfizmi 

belirlenmiştir. Đlgili çalışmada 12814T>G polimorfizmine ait 

genotiplerin vücut ağırlığı, karkas ağırlığı, göğüs kası ağırlığı ve ayak 

kası ağırlığıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir (Zhang ve ark. 2009). 

Zhang ve ark. 2007 yaptıkları çalışmada CAPN1 geninde karkas ve et 

kalitesi özellikleriyle ilgili bir polimorfik bölge belirlemişlerdir. Bu 

bölgenin etlik piliçlerde ette gevreklik ve kaliteyi etkileyen önemli bir 

bölge olduğu bildirilmektedir. Farklı bir çalışmada araştırmacılar etlik 

piliçlerde et kalitesi özellikleri üzerinde majör etki gösteren CAPN1 
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geni promotor bölgesinde 5 yeni polimorfizm belirlediklerini 

bildirmektedir (Piorkowska ve ark. 2015). Etlik piliçlerde CAPN1 ve 

CAPN3 polimorfizmlerinin çalışıldığı bir diğer araştırmada, 

15486C>T (CAPN3) polimorfizminin erime ve pişirme kaybı, but 

verimi ve kesme kuvvetiyle ilişkili olduğu; 2554T>C (CAPN1) 

polimorfizminin ise 35 ile 42 günler arasındaki vücut ağırlığı, but 

verimi, göğüs ağırlığı ve karkas ağırlığı ile ilşkili olduğu 

bildirilmektedir (Felicio ve ark. 2013). Wang  ve ark. 2007 kalp yağ 

asidi bağlanma proteini (H-FABP) ile ilgili belirlenen 3 tekli nükleotid 

polimorfizminin etlik piliçlerde yağ depolama özelliklerinin 

kontrolünde markere dayalı seleksiyon aracı olarak kullanılabileceğini 

belirtmektedir. Han ve ark. 2012 yaptıkları çalışmada PRDM16 geni 

ile ilgili etlik piliçlerde büyüme, yağlanma ve et kalitesiyle ilgili 3 

tekli nükleotid polimorfizmi belirlemişlerdir. Wang ve ark. 2008 

yaptıkları çalışmada MyoG geninin etlik piliçlerde kas lif özellikleri 

üzerinde majör etkili bir gen olduğunu ifade etmektedir. Yin ve ark. 

2011 etlik piliçlerde çiftlik hayvanlarında kas gelişimi ve karkas 

verimi üzerine önemli etkileri olan MyoD gen ailesiyle ilgili bir 

araştırma yürütmüşlerdir. Araştırmada, MyoD ve Myf5 genleri ile 

ilgili ekzon 1 de iki önemli tekli nükleotid polimorfizmi 

belirlemişlerdir. Araştırmacılar bu polimorfizmlerin canlı ağırlık, 

karkas ağırlığı ve göğüs kası ağırlığıyla önemli (p<0.05) ilişkileri 

olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca söz konusu polimorfizmlerin 

markere dayalı seleksiyonda kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Sun 

ve ark. 2013 yaptıkları çalışmada toplam 367 etlik piliçte et kalite 

özellikleriyle ilgili genom boyu yaptıkları analizlerde göğüs kası kuru 

maddesi, but kası kuru maddesi, et ve deri rengi, abdominal yağ 

ağırlığı ve yüzdesi özellikleriyle ilgili toplam 33 tekli nükleotid 

polimorfizmi bulunduğunu bildirmektedir. 

Büyüme hormonu geni kanatlı türlerinde vücut kompozisyonu, yağ 

gelişimi, açlık kontrolü, üreme ve yumurta verimi gibi özellikler 
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üzerine pleiotropik etkili bir gendir. Bu özellikler bilimsel olarak 

yoğun bir şekilde çalışılmaktadır (Fotouhi ve  ark. 1993, Johari ve ark. 

2013 Nie ve ark. 2002, Setiati ve ark., 2014). Bununla birlikte, 

büyüme hormonu geninin aynı zamanda doğrudan et kalitesi 

özelliklerini etkilediği bildirilmektedir (Saxena ve ark. 2009). 

Ghelghachi ve ark., 2013 büyüme hormonu geni intron 1 Msp 1 

polimorfizminin but ağırlığı ve 6 haftalık yaşta but ağırlığı yüzdesiyle 

önemli ilişkide olduğunu bildirmektedir. Bir diğer çalışmada (Nie ve 

ark. 2005) etlik piliçlerde büyüme hormonu geni polimorfizmlerinin 

abdominal yağ ağırlığı, ayak kası yağ içeriği ve ayak kası lifi kesit 

alanı özellikleriyle ilişkili olduğu bildirilmektedir. Etlik piliçlerde 

büyüme hormonu geni intron 3 ve intron 4 EcoR V ve Msp1 kesim 

bölgesinde belirlenen polimorfizmlerin göğüs kası ağırlığı, göğüs kası 

oranı ve abdominal yağ oranı özellikleriyle ilişkili olduğu 

belirtilmektedir (Yan ve ark. 2003).  

 
Sonuç 
Günümüzde markere dayalı seleksiyon, çiflik hayvanlarında 

ekonomik öneme sahip özelliklerin ıslahında kullanılan önemli bir 

araçtır. Markere dayalı seleksiyonda başarının arttırılması doğru 

markerlerin belirlenmesine bağlıdır. Öyleki üzerinde durulan özellikle 

ilgili QTL bölgesine en yakın markerlerin belirlenmesi ve gen 

haritalarının oluşturulması markere dayalı seleksiyonda başarıyı 

arttırmaktadır. Bu bağlamda, et kalitesi kantitatif bir özelliktir ve 

genetik ıslahının yapılabilmesi için bu özellikle ilgili bir çok markerin 

belirlenip söz konusu markerlerin et kalitesi özellğiyle ilgili QTL 

bölgelerine olan uzaklıklarının hesaplanması gerekmektedir.  

Literatür bildirişleri değerlendirildiğinde çiftlik hayvanlarına göre 

etlik piliçlerde et kalitesi özellikleriyle ilgili genetik araştırmaların 

oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu araştırmalarda özellikle 

Calpain ve MyoD gen ailesinin etlik piliçlerde et kalitesi özellikleriyle 
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ilgili majör etkili genler olarak öne çıktığı ve söz konusu genlerin 

markere dayalı seleksiyonda kullanılabilme potansiyeli olduğu 

bildirilmektedir. Bununla birlikte, çiftlik hayvanlarında günümüze 

kadar et kalitesiyle ilgili yapılan araştırmalarda majör etkili bir çok 

gen belirlenmiştir. Bu araştırmalardan yola çıkarak özellikle çiftlik 

hayvanları türleri içerinde yüksek benzerlik gösteren majör etkili 

genlerle ilgili etlik piliçlerde de benzer çalışmaların yürütülmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmalar sonucunda belirlenecek markerlerin et 

kalitesi özellikleriyle ilgili markere dayalı seleksiyonda kullanılabilme 

potansiyellerinin ortaya çıkarılmasının etlik piliçlerde et kalitesi 

özelliklerinin ıslahına önemli katkılarda bulunması beklenmektedir. 
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Evaporatif Serinletme Sistemlerinin Kümeslerdeki 
Etkinliğinin Analizine Đlişkin Bir Örnek: 70.000 

Kapasiteli Yumurtacı Kümesi 
 

Kadir Erensoy*, Hakan Bayraktar, Ali Altan 
E.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Đzmir 

 

Özet 
Sıcak stresinin kanatlı performansı ve verimi üzerindeki olumsuz 

etkileri bilindiğinden, serinletme yüksek yaz sıcaklıklarının yaşandığı 

bölgelerde yaygın bir uygulamadır. Evaporatif serinletme prensibine 

göre çalışan ped sistemlerinin etkinliği sıcaklık ve nem oranına göre 

değişmekte, bu nedenle iklim, mevsim ve gün içerisindeki sıcaklık ve 

nemden etkilenmektedir. Evaporatif serinletme sistemlerinin etkinliği, 

ped giriş ve çıkışındaki hava sıcaklığı ve nemi, hava hızı, kümes içi 

sıcaklığı ve nemi ile hissedilen sıcaklık ilişkilerinin irdelenmesi ile 

test edilebilmektedir. Bu çalışmada evaporatif serinletme sistemlerinin 

kümeslerdeki etkinliğinin saha koşullarında elde edilmiş veriler 

üzerinden test edilerek sistemin avantaj ve dezavantajlarının tespiti, 

olası risklerin engellenmesine yönelik önerilerin ortaya koyulması ve 

bu sistemlerin tasarımından montajına, kullanımından geliştirilmesine 

değin farklı aşamalarda kullanılabilecek sonuçların nicel yöntemlerle 

irdelenmesidir. Çalışma Đzmir’de faaliyet yapan 8 katlı, 4 sıralı 

apartman tipi kafes sistemine sahip, 70 000 tavuk kapasiteli ticari bir 

yumurtacı işletmedeki evaporatif serinletme sisteminin etkinliği analiz 

edilmiştir. Elde edilen veriler günün farklı zaman dilimlerinde dış 

çevre koşullarının serinletme performansını önemli düzeyde 

etkilediğini göstermiştir (P<0.01). Serinletme sisteminin dış ortamdan 

kümes içerisine alınan havayı ortalama 9.4 °C serinletebildiği 

saptanmıştır. Ayrıca sistemin etkinlik düzeyi arttıkça, kümes içi 

hissedilen sıcaklığın da arttığı belirlenmiştir (P<0.01). 

Anahtar kelimeler: Evaporatif serinletme, pad cooling, hissedilen 

sıcaklık, serinletme performansı, yumurtacı kümesi. 
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A sample of Analysis of the Evaporative Cooling System 
Efficiency of the Poultry Houses: 70 000-capacity Layer House 

 

Abstract 
The negative effects on poultry performance and efficiency of heat 

stress is well known, so cooling is a common practice in poultry in the 

region with the high summer temperatures. Pad systems efficiency 

changes by temperature and humidity, so the climate is affected by 

temperature and humidity changes in the seasons and days. The 

effectiveness of evaporative cooling systems, air temperature and 

humidity in the input and output pads, air velocity, inside temperature 

and humidity and relations between the sensed temperature can be 

tested by examining. The purpose of this study the effectiveness of 

evaporative cooling system is tested in the set of data obtained in field 

conditions and detection to advantages or disadvantages of the system 

and to put forward recommendations for the prevention of potential 

risks from the design to the installation of this system, until the 

development of the use of the results is discussed with quantitative 

methods can be used at different stages. 8 floors, 4-row with 

apartment-type cage system, with a capacity of 70 000 hens 

effectiveness of evaporative cooling systems in commercial laying 

operation were analyzed in Izmir. The obtained data shows that 

different time periods a day outside conditions affect the cooling 

performance significantly (P<0.01). The system cooled avarage 9.4 °C 

to outside temperature while taking into the house. Also it is 

determined that system effectiveness level increases, while the 

sensible temperature increased in the house (P <0.01).  

Key words: Evaporative cooling, pad cooling, sensible temperature, 

cooling performans. 
 

Giriş  
Diğer çiftlik hayvanlarına kıyasla çevre koşullarına çok daha duyarlı 

olan tavukların yetiştirilmesinde kümes içi sıcaklığın termik nötral 

bölge sınırları içerisinde tutulması gerekir. Verimin sürdürülebilmesi 
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için tavuklar soğuktan olduğu kadar sıcaktan da korunmalıdır. Bu ilke, 

özellikle ülkemizde yüksek yaz sıcaklıklarının yoğun yaşandığı Batı 

ve Güney bölgeleri için daha da kritik bir öneme sahiptir. Zira yüksek 

sıcaklığın etkisi sadece verimdeki düşüş ile sınırlı kalmayıp, maruz 

kalınan sıcaklığın süresine ve şiddetine bağlı olarak toplu ölümler gibi 

çok daha vahim sonuçlar da doğurabilmektedir. 

Yüksek yaz sıcakları endüstriyel tavukçulukta iklimsel çevre 

denetimini zorunlu kılar. Sıcak iklim koşullarında kümeslerde sıcak 

stresinin önlenmesi için uygulanacak yöntemlerden birisi tünel 

havalandırma, diğeri ise pedli evaporatif serinletme sistemlerinin 

kullanılmasıdır (Kaydar, 2007). Çukurova koşullarında pedli 

evaporatif serinletme sistemleri için en uygun ped materyalinin 

belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmada, en yüksek serinletme 

etkinliğinin selüloz esaslı ticari pedde elde edildiğini bildirmişlerdir 

(Dağtekin ve ark., 1998). Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan 

çalışmada pedlerden geçen dış ortam havasının sıcaklığında 4.2-16.2 

°C  (ortalama 10.6 °C) arasında değişen düşmelerin sağlandığı, 

sisteminin serinletme etkinliğinin ise %77-92 (ortalama % 87.5) 

arasında değiştiği belirlenmiştir (Uğurlu ve Kara., 2000). Yıldız ve 

ark., 2006’nın Çukurova bölgesinde yürüttükleri bir çalışmada, broiler 

kümesinde  pedli evaporatif serinletme sisteminin farklı hava 

hızlarında bazı performans özelliklerini incelemişlerdir. Havanın 

pedlerden geçiş hızı olarak 1.28 m/s ve 1.41 m/s değerlerinin seçildiği 

çalışmada, havanın pedden geçiş hızının serinletme etkinliğine etkisi 

önemli bulunmuştur. Çalışmada ayrıca, her iki hava hızı için ortalama 

bir değer olarak serinletme etkinliği %70, sağlanan en yüksek sıcaklık 

düşmesi 10 °C olarak belirlenmiştir. McNeil et al., 1983, fan-ped 

sisteminin buharlaşma etkinliğini belirlemek amacıyla yaptıkları bir 

çalışmada, barınağın havalandırma açıklıklarına 10 cm kalınlığında ve 

1.52 x 4.57 m boyutlarındaki selüloz pedler yerleştirmişlerdir. Ped 

içerisinden geçen hava hızı 0.65 m/s de sabit tutulmuştur. Araştırma 

sonucunda; dış ortam sıcaklığı 21-39 ºC arasında değişirken barınak 

içi sıcaklığının, ıslak pedin yakın olduğu bölgelerde 18-27 ºC arasında 

değişim göstermiştir. Sistemin etkinliğini belirlemek için saat 
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14.00’teki değer kullanıldığında, dış ortam hava sıcaklığı ile ped 

içerisinden geçen havanın sıcaklığı arasındaki farkın 5-13 ºC arasında 

değiştiği, sistemin buharlaşma etkinliğinin ise %83’ten biraz daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Çukurova Bölgesinde kümes içi sıcaklık 

probleminin çözümüne yönelik alternatif serinletme yöntemleri 

konusunda yapılan bir çalışmada, en uygun yöntemin pedli evaporatif 

serinletme sistemleri olduğu, bu sistemlerle pedlerden geçirilen dış 

ortam havası sıcaklığında 3-7 ºC arasında değişen düşmeler sağlandığı 

bildirilmiştir (Dağtekin, 1996). Sistem oransal nemi yüksek bölgeler 

(%70-75 ve yukarısı) ve kuru termometre sıcaklığı 27 ºC’in altında 

olan kümeslerde çalıştırılmamalıdır. Oransal nem %60’dan fazla ise 

sistemin serinletme etkinliği sınırlıdır. Günün sıcak saatlerinde 

pedlerin serinletme etkinliği maksimumdadır. Bu zaman diliminde 

kuru ve ıslak termometre arasındaki fark en fazladır. Hava hızı ve 

debisi ile serinletme etkinliği arasında yakın ilişki olduğunu, pedden 

kümes içerisine giren havanın hızı azaldıkça da serinletme etkinliğinin 

arttığını bildirmişlerdir. Bu sistemde havanın kümes içine giriş hızının 

0.4-0.8 m/s aralığında olması ve sistemin etkinlik düzeyini artırmak 

için periyodik bakım ve temizlikleri yapılarak, direkt güneş ışığı ile 

teması engellenmesi gerektiğini vurgulamışlardır (Altan ve Bayraktar., 

1999). 

 
Materyal ve Yöntem  

Kümese ait özellikler  

Deneme uzun ekseni kuzey-güney yönünde inşa edilmiş, 13 m x 80 m 

boyutlarındaki tam çevre denetimli bir ticari yumurta üretim 

kümesinde yürütülmüştür. Duvarları 15 cm kalınlığında beton 

bloklardan oluşan kümesin saçak yüksekliği 6 m, mahya yüksekliği 

ise 7 m’dir. Beyaz renkli sandviç panel ile örtülü, çift eğimli yalıtımlı 

bir çatıya sahip olan kümeste 8 katlı, 4 sıralı kafes sistemi kurulu olup, 

toplam kapasitesi 70 bin tavuktur. 

Serinletme sistemine ait özellikler 

Denemenin yürütüldüğü kümeste yüksek yaz sıcaklarının olumsuz 

etkilerini en aza indirmek için evaporatif serinletme elemanı olarak 
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selülozik hammaddeden mamul pad cooling sistemi kullanılmıştır. 

Serinletme pedleri kümesin biri kısa ve ikisi ise uzun duvarlar üzerine, 

üç taraflı olarak yerleştirilmiştir. Kısa duvarda yer alan pedin 

uzunluğu 12.6 m, yüksekliği 1 m ve kalınlığı ise 15 cm’dir. Uzun 

kenara simetrik olarak yerleştirilmiş olan pedlerin boyları 39.6 m 

olup, yükseklik ve kalınlıkları ise kısa duvardakine benzerdir. Kümes 

duvarları üzerindeki hava giriş açıklıkları üzerine yerleştirilmiş olan 

pedlerin iç tarafında, içeri giren havanın yönlendirilebilmesi amacıyla 

kullanılan hava yönlendirici klapeler yer almaktadır. Kümesin iklimsel 

çevre denetimi ise bilgisayar kontrollü elektromekanik otomasyon 

sistemim ile sağlanmaktadır. 

 
Yöntem  
Haziran ve temmuz aylarında 15 gün süre, saat 10:00, 13:00 ve 

16:00’da olmak üzere günde üç kez, her üç pad yüzeyindeki 

sıcaklıklar ölçülerek kayıt altına alınmıştır. Hava hızı ölçümlerinde 

Testo 410-2 anemometre kullanılmış sıcaklık, nem ve hava hızındaki 

değişimler her gün, 15 farklı noktada yapılan ölçümler ile 

gözlemlenmiştir. Ölçüm değerlerinin güvenilir olması için her bir 

ölçüm 30 saniye boyunca sürdürülmüştür. Pedlerden giren hava 

sıcaklıkları, açık konumdaki klapelerin uç bölgesinde ve klapelere dik 

konumda alınmıştır. Ölçüm noktalarına ait ayrıntılı bilgi Şekil 1’de 

verilmiştir. Kümes içi hissedilen sıcaklığın belirlenmesinde sıcaklık, 

nem ve hava hızı değerleri bir arada kullanılarak Barnwell (1997)’in 

eşitliğinden yararlanılmıştır. 
Hissedilen Sıcaklık = 0.77531+0.71136Dbt+0.13181Rh–

3.6814As 

Dbt=Kuru termometre sıcaklığı (°C) 

Rh=Oransal nem (%) 

 As=Hava hızı (m/s) 

Sistemin serinletme etkinliğinin belirlenmesinde aşağıdaki eşitlikten 

yararlanılmıştır (Anonymous, 1983; Simmons ve ark., 1996; Uğurlu 

ve Kara., 2000) 

n = (tkd-tki)/(tkd-tyd)x100 
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Eşitlikte;  

n = Serinletme etkinliği (%),  

tkd =Ped girişinde havanın kuru termometre sıcaklığı (ºC), 

tki =Ped çıkışında havanın kuru termometre sıcaklığı (ºC),  

 tyd =Ped girişinde havanın yaş termometre sıcaklığı (ºC) olarak 

verilmiştir. 

 

Şekil 1. Serinletme Sistemi Ölçüm Noktaları 

Bulgular ve Tartışma  
Sistemin çalıştırıldığı süre içerisinde sıcaklık, nem ve hava hızı 

değerleri 15 gün boyunca günde 3 defa alınmıştır. Çizelge 1’de 

görüleceği üzere kümes dışında ve içerisindeki iklimsel çevrenin 

zamana bağlı değişimi ortalama değerleri verilmiştir. Çizelge 1’de 

pedden geçen havanın ortalama hızları hariç diğer tüm parametrelerin 

ortalamaları arasındaki farklılıklar istatistiki açıdan çok önemli 

bulunmuştur (P<0.01). Dış çevre sıcaklığı sabah saatlerinde 28.6 ºC 

ile en düşük, akşam saatlerinde de 35.1 ºC ile en yüksek değere 

ulaşmıştır. Sabah 21.9 ºC olan pedden içeriye alınan havanın sıcaklığı 

akşam saatlerinde 23.8 ºC’ye kadar yükselmiştir. Ayrıca sabah 

ölçümlerinde sistemin serinletme etkinliği 91.4 ile en yüksek 

bulunmuş, bunu sırasıyla akşam ve öğle zamanları takip etmiştir 

(86.7; 77.8). Kuru termometre ile ölçülen kümes içi sıcaklıklar ile 

hayvanın gerçekte hissettiği hissedilen sıcaklıklar arasında sabah, öğle 

ve akşam saatleri olmak üzere sırasıyla 1.8, 4.7 ve 5.3 ºC lik farklar 
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olduğu tespit edilmiştir. Sistemin serinletme etkinliği 91.4 ile en 

yüksek seviyedeyken hayvanların hissettiği sıcaklık 23.4 ºC ile en 

yüksek değer olarak saptanmış ve çarpıcı bulunmuştur. 
 

Çizelge 1. Kümes dışı ve içi iklimsel çevrenin zamana bağlı değişimi 

a,b,c : Aynı satırda farklı harfler taşıyan ortalamalar arasındaki farklar önemlidir. Ö.D.: Önemli 
Değil, P<0,05: *, P<0,01: **. 
 

 Ayrıca sistemin etkinlik seviyesi arttıkça hissedilen sıcaklık ta 

artmakta olup aralarında pozitif yönlü bir korelasyon olduğu 

belirlenmiştir. Deneme kümesindeki serinletme sistemi 15 günlük 

araştırma süresi boyunca dış ortam havasını yaklaşık olarak 9.4 ºC 

düşürdüğü ve ortalama %85.3 etkinlikle çalıştığı saptanmıştır. 

Bulgularımız Uğurlu ve Kara (2000) nın yaptıkları çalışmada 

serinletme sisteminin dış havayı 10,.6 ºC düşürdüğü ve %87.5 

etkinlikle çalıştığı, McNeil et al., 1983’nın sonuçlarıyla da uyumluluk 

göstermekte, ayrıca Yıldız ve ark., 2006’nın belirttiği %70 etkinlik 

seviyesinden daha yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda pedden geçen 

havanın hızı ile serinletme etkinliği arasında negatif yönlü bir 

korelasyon olduğu görülmektedir. Bu da pedden geçen havanın hızı 

arttıkça sistemin etkinliğinin azaldığını belirten Yıldız ve ark., 

2006’nın bulguları ile benzerdir. Ancak pedden geçen hava hızı değeri 

bulgularımız 3.4-3.6 m/s ile Altan ve Bayraktar., 1999’ın belirtmiş 

olduğu 0.4-0.8 m/s değerlerinden oldukça yüksek bulunmuştur.  

Serinletme sisteminde pedlerin konumlarına bağlı olarak Çizelge 3’te 

verilen parametrelerden, pedlerden geçen havanın sıcaklığı istatistiki 

bakımdan önemli (P<0.05), nemi ve hava hızının ortalamaları 

Parametre Zaman Sabah Öğle Akşam 
Dış ortam sıcaklığı (ºC) ** 28.6±0.10a 32.9±0.11b 35.1±0.24c 
Dış ortam nemi (%) ** 54.3±0.26a 34.1±0.93b 35.0±0.47b 
Dış ortam yaş sıcaklık (ºC) ** 21.3±0.05b 20.3±0.08a 22.1±0.01c 
Pedden geçen havanın sıcaklığı (ºC) ** 21.9±0.10a 23.1±0.09b 23.8±0.09c 
Pedden geçen havanın nemi (%) ** 81.4±0.40a 75.2±0.51b 73.0±0.54c 
Pedden geçen havanın hızı (m/s) Ö.D. 3.6±0.17 3.4±0.17 3.4±0.15 
Đç ortam sıcaklığı (ºC) ** 25.2±0.03a 26.2±0.04b 27.4±0.06c 
Đç ortam nemi (%) ** 72.7±0.18a 68.2±0.28b 66.0±0.36c 
Đç ortam hava hızı (m/s) ** 1.3±0.10a 1.9±0.00b 1.9±0.00b 
Hissedilen sıcaklık (ºC) ** 23.4±0.35a 21.5±0.04b 22.1±0.05b 
Serinletme etkinliği (%) ** 91.4±1.27a 77.8±0.89b 86.7±0.56c 
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arasındaki farklılıklar ise istatistiki açıdan çok önemli bulunmuştur 

(P<0.01). 
 

Çizelge 2. Kümes içi kimi iklimsel çevre elemanları arasındaki 
korelasyonlar 

a,b,c : Aynı sütunda farklı harfler taşıyan ortalamalar arasındaki farklar önemlidir. Ö.D.: Önemli Değil, 

P<0.05: *, P<0.01:** 

 

Kümesin doğu konumunda bulunan serinletme pedinden geçen 

havanın sıcaklığı 23.2 ºC ile en yüksek bulunmuş ve serinletme 

etkinliği yönünden de incelendiğinde batı ve ön konumdaki pedlerden 

etkinlik olarak %82.4 ile en düşük ve istatistiki açıdan farklı 

bulunmuştur. Batı pedinden geçen havanın nemi %78.4 ile en yüksek 

bulunmuş ve bu değer ön peddeki nem değeri (%76.5) ile benzer 

doğudakinden (%74.8) istatistiki bakımdan farklıdır. Doğu ve batı 

pedleri iki uzun duvarda karşılıklı yer aldıklarından ve fanlara eşit 

mesafede konumlandırıldıklarından dolayı pedden geçen hava hızları 

arasında istatistiki açıdan önemli bir fark bulunmamıştır (P>0.05). 

Ancak ön pedden geçen havanın hızı, pedin fanlara uzaklığından 

dolayı doğu ve batı konumundaki pedlerden daha düşük kalmıştır ve 

1.7 m/s hava hızı değeri istatistiki bakımdan önemlidir (P<0.01). 

 Pedden 
geçen 
havanın 
nemi 

Pedden 
geçen 
havanın 
hızı 

Đç ortam 
sıcaklığı 

Đç ortam 
nemi 

Đç ortam 
hava hızı 

Hissedilen 
sıcaklık 

Serinletme 
etkinliği 

Pedden 
geçen 
havanın 
sıcaklığı 

-0.861** 
0.000 

0.222** 
0.010 

0.816** 
0.000 

-0.766** 
0.000 

0.519** 
0.000 

-0.429** 
0.000 

-0.655** 
0.000 

Pedden 
geçen 
havanın 
nemi 

 Ö.D. 
-0.739** 
0.000 

0.791** 
0.000 

-0.399** 
0.000 

0.339** 
0.000 

0.600** 
0.000 

Pedden 
geçen 
havanın 
hızı 

  Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 
-0.250** 
0.003 

Đç ortam 
sıcaklığı 

   
-0.877** 
0.000 

0,423** 
0.000 

-0.276** 
0.001 

-0.219* 
0.011 

Đç ortam 
nemi 

    
-0.265** 
0.002 

0.192* 
0.025 

0.376** 
0.000 

Đç ortam 
hava hızı 

     
-0.979** 
0.000 

-0.418** 
0.000 

Hissedilen 
sıcaklık 

      
0.466** 
0.000 
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Zamana bağımlı olmaksızın yapılan ped konumu ölçümlerinde 

serinletme sistemimizin ortalama etkinliği %85.8 ile McNeil et al., 

1983’nın %87.5 etkinlikle çalıştığı sonuçlarıyla da uyumluluk 

göstermekte, ayrıca Yıldız ve ark., 2006’nın belirttiği %70 etkinlik 

seviyesinden daha yüksek bulunmuştur. 
 

Çizelge 3. Serinletme sistemine ait bazı değerlerin ve etkinlik 

seviyesinin konuma bağlı değişimi 

a,b,c : Aynı sütunda farklı harfler taşıyan ortalamalar arasındaki farklar önemlidir. P<0.05: *, 
P<0.01: **. 
 

Sonuç 
Deneme sonucunda evaporatif serinletme sistemlerinin kümes içi kuru 

termometre sıcaklığını düşürürken, kümes içi oransal nem miktarını 

yükselttiğini görülmüştür. Kanatlı yetiştiriciliğinde son yıllarda 

yaşanan gelişmeler dikkate alındığında kuru termometre sıcaklığının 

yalnız başına çok şey ifade etmediği, bunun oransal nem ve hava hızı 

değerleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanısı yaygınlık 

kazanmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlarda göstermiştir ki, 

sıcaklıktaki artışa bağlı olarak, serinletme etkinliğindeki artışa rağmen 

hayvanların hissettiği sıcaklık değerinde de bir artış görülmektedir. 

Dolayısıyla kuru termometre sıcaklığındaki artış ile pad cooling 

sisteminin serinlenme etkinliğindeki artış, hissedilen sıcaklıkta da bir 

miktar artışa neden olmaktadır. Belirli limitler aşıldığında sadece pad 

cooling sistmi ile hissedilen sıcaklığın sıcak stresi eşiğinin altında 

tutulması mümkün değildir.   Çalışmada 15 günlük kümes içi kuru 

termometre sıcaklığı ortalama 26.3 ºC olurken, hayvanın gerçekte 

hissettiği ortalama hissedilen sıcaklık 22.3 ºC olarak gerçekleşmiştir. 

Tüm bu bilgiler ışığında serinletme, ısıtma, havalandırma gibi 

tavukların performansı üzerinde doğrudan etkili manejman 

uygulamalarının termometre sıcaklığı yerine hissedilen sıcaklık 

Parametreler  Pedden geçen 
hava sıcaklığı 

(ºC) 

Pedden geçen 
hava nemi 

(%) 

Pedden 
geçen hava 
hızı (m/s) 

Serinletme 
etkinliği  

(%) 
Konum  * ** ** * 
Doğu  23.2±0.12a 74.8±0.66a 3.9±0.08a 82.4±1.07a 

Batı  22.9±0.16ab 78.4±0.64b 3.9±0.09a 86.4±1.23b 

Ön  22.6±0.17b 76.5±0.70ab 1.7±0.07b 88.7±1.33b 
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değerleri üzerinde değerlendirilmesinin daha sağlıklı bir yaklaşım 

olabileceği sonucuna varılmıştır. 
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Yüksek Rakımda Kuluçkaya Oksijen Đlavesi ve Yüksek 

Kuluçka Sıcaklığının Etlik Civcivlerin Ağırlığı ve 
Morfolojik Özelliklerine Etkisi 

 
Elif Babacanoğlu, H. Cem Güler 

Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Van 

 
Özet 

Bu çalışmada, yüksek rakımda etlik piliçlerin embriyo gelişim 

döneminde kuluçkaya oksijen (O2) ilavesi ve yüksek kuluçka 

sıcaklığının civciv ağırlığına ve morfolojik özelliklerine etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, deneme biri kontrol (KONT), 

diğerleri embriyo gelişiminin 12-21 ile 18-21 günlerinde iki farklı 

kuluçka uygulamasını [embriyo gelişiminin 12-21 ve 18-21 

günlerinde 1 saat süreyle % 23.5 O2 (O) ilave edilen gruplar: O12-21 ve 

O18-21; 38.5 ºC yüksek sıcaklık (YS) uygulanan gruplar: YS12-21 ve 

YS18-21] içeren toplam 5 gruptan oluşmuştur. Ross genotipine ait 45 

haftalık etlik damızlıklardan sağlanan 450 kuluçkalık yumurta, 5 

tekerrürden oluşturulan her grupta 90 yumurta  (18 

yumurta/tekerrür/grup) olacak şekilde yüksek rakımda (1720 m) 

kuluçkalanmıştır. Kontrol grubuna kuluçka boyunca uygulama 

gruplarına ise uygulama yapılmayan günlerde 37.8 ºC ve %21 O2 

sağlanmıştır. Çıkışta, 3 ve 6 günlük yaşta erkek civcivlerin 

ağırlığı/uzunluğu, yüz, orta parmak ve incik uzunlukları ölçülmüştür. 

YS18-21 grubunda 6. günde civciv ağırlığı KONT’den daha yüksek 

olmuştur. Civciv, yüz ve incik uzunluklarında grup*yaş interaksiyonu 

önemli bulunmuştur. Çıkışta O gruplarında, 3. günde O18-21 ve 6. 

günde uygulama gruplarında KONT’den daha yüksek civciv uzunluğu 

saptanmıştır. Yüz 3. günde O gruplarında KONT’den daha uzun 

olmuştur. Đncik O12-21 ve YS18-21 gruplarında 0. günde, uygulama 

gruplarında 3 ve 6. günlerde KONT’den daha uzun bulunmuştur.  
Anahtar kelimeler: yüksek rakım, oksijen, yüksek sıcaklık, etlik 

civciv, embriyo gelişimi 
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Effects of Oxygen Supplementation and High Incubation 
Temperature at High Altitude on Chick Weight and 

Morphological Characteristics in Broiler 
 

Abstract 
The aim of this study is to investigate the effects of oxygen (O2) 

supplementation and high  incubation temperature during the second 

half of incubation at high altitude on chick weight and morphological 

characteristics in broiler. For this purpose, a total of 450 hatching eggs 

were obtained from broiler breeder hens at 45 wk old of Ross 

genotype. The experiment was  conducted with total 5 experimental 

groups; control (CONT)  and 2 different incubation conditions 

(addition of 23.5 % O2  (O) during 1 hour/day; O12-21 and O18-21;  and 

38.5 ºC high temperature (HT); HT12-21 and HT18-21 ) at 2 different 

embryonic age (at 12-21th and 18-21th of incubation). All groups (90 

eggs/group as a 5 replicates) were incubated at high altitude (1720 m). 

During incubation, 37.8 ºC and 21 O2 % were provided to CONT, and 

experimental groups, exluding at hour/on days of administration. 

Chick weight, lengths of body, face, middle toe and shank were 

measured in male chick at hatch, and on 3 and 6 d of ages. 

Chick weight was higher in the HT18-21 than CONT on 6 d of age. 
There was a significant interaction between group and age on lengths 

of chick, face and shank. Chick length was obtained higher in the O 

groups at hatch, O18-21 on 3 d of age, and all experimental groups than 

those CONT on 6 d of age. Face was longer in the O groups than 

CONT on 3 d of age. Shank length was obtained longer in the O12-21 

and HT18-21 groups than CONT at hatch, and in the all experimantal 

groups than CONT on 3 and 6 d of ages. 

Key words: high altitude, oxygen, high temperature, broiler chick, 

embryo development 

 
Giriş  
Embriyo gelişimi bireyin genetik yapısının yanı sıra bireyin 

gelişmekte olduğu çevre tarafından belirlenen bir süreçtir (Carlea ve 
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ark., 2010). Bu süreç, optimum embriyo gelişimi için çevre faktörleri 

arasındaki dengeye bağlıdır (Onegbasan ve ark., 2007). Yumurta 

çevresindeki ortam sıcaklığı ile oksijen (O2) düzeyinin embriyo 

gelişimini etkileyen en önemli faktörler olduğu (Lourens ve ark.,  

2007) ve bu faktörlerin etkilerinin yumurtanın depolanması ile 

başladığı kuluçka boyunca devam ettiği bildirilmektedir (Babott,1937; 

Lourens, 2004). Doğada rakımla düzenlenen O2, rakım arttıkça kısmi 

O2 basıncındaki düşme sonucunda organizmanın doku ve hücrelerinin 

normal fonksiyonlarını yerine getirememesine (hipoksiya)  neden olur 

(Giussani ve ark., 2007; Mehta ve Mehta, 2008). Kuluçkanın ilk 

yarısından sonra hipoksik koşulların dolaşım sistemini uyarması ve 

korio-allantoik zar gelişiminin O2 tüketimi ile ilişkili olması (Carlea 

ve ark., 2010), embriyonun O2 tüketimini % 60 düzeyinde artırır 

(Dewil ve ark., 1996).  Wineland ve ark. (2006) embriyonun O2 

tüketimi üzerinde sıcaklığın O2’e göre daha belirgin bir uyarıcı 

olduğunu bildirmektedirler. Aynı zamanda, Lourens ve ark. (2007) 

kuluçkanın ilk 2 haftası yüksek sıcaklığın, son haftasında ise O2’nin 

embriyo gelişimini arttırdığını bildirmişlerdir. Yüksek rakım kaynaklı 

hipoksiya, evcil kanatlı embriyolarının metabolizmasını baskılar 

(Azzam ve ark., 2007; Hassanzadeh, 2009) ve embriyolar yüksek 

rakıma adaptasyon sağlarken buna bağlı olarak gelişme hızları da 

geriler (Wangensteen ve ark., 1974; Beattie ve Smith, 1975). Embriyo 

gelişiminin kritik dönemlerinde kronik hipoksik koşulların 

embriyonun morfolojik özelliklerini etkilediği de bildirilmektedir 

(Dzialowski ve ark., 2002). Dolayısıyla, yüksek rakımda farklı 

embriyonik yaş dönemlerinde O2 ilavesine kıyasla yüksek kuluçka 

sıcaklığının alternatif bir uygulama olacağı düşünülerek bu çalışma 

planlanmıştır.  

Kuluçkada ekstrem  sıcaklık ≥39.0 °C (Janke ve ark., 2002; Lourens 

ve ark., 2007) ve O2 düzeyi ≤17% (Lourens ve ark., 2007) koşulları 

dikkate alındığında yüksek rakıma (1720 m) bağlı oluşabilecek 

hipoksiyanın olumsuz etkilerini kuluçka sıcaklığının optimumdan 0.7 

°C artı yönde sapması ya da % 23.5 O2 (175 mmhg) düzeylerinin 

elemine edebileceği düşünülerek, deniz seviyesindeki (2 m) etlik 
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damızlıklara ait kuluçkalık yumurtalar 1720 m’de kuluçkalanmıştır. 

Bu çalışmada, yüksek rakımda farklı kuluçka koşularının çıkış, 3 ve 6 

günlük yaşlardaki erkek etlik civcivlerin ağırlığı ve morfolojik 

özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

 
Materyal ve yöntem  
Ross genotipine ait 45 haftalık etlik damızlık dişilerden sağlanan 

toplam 450 adet kuluçkalık yumurtalar her biri 90 yumurtanın yer 

aldığı 5 tekerrürden oluşan (18 yumurta/tekerrür/grup) gruplara 

ayrılmıştır. Birinci grup kontrol (KONT) olarak korunmuş, diğerleri 

embriyo gelişiminin 12-21 ile 18-21 günlerinde iki farklı kuluçka 

uygulamasını [kuluçkanın 12-21 ile 18-21 günlerinde 1 saat süreyle % 

23.5 O2 (O) ilave edilen gruplar: O12-21 ve O18-21; 38.5 ºC yüksek 

sıcaklık (YS) uygulanan gruplar: YS12-21 ve YS18-21] içeren toplam 5 

grup yüksek rakımda (1720 m) kuluçkalanmıştır. Kontrol grubuna 

kuluçka boyunca uygulama gruplarına ise uygulama yapılmayan 

günlerde 37.8 ºC ve % 21 O2 sağlanmıştır. Çıkışta (0. gün), KONT ve 

muamele gruplarından çıkış yapan toplam 150 adet erkek civcivin 

bireysel ağırlıkları alındıktan sonra her bir gruptaki civcivler (30 

civciv/grup) 6 gün boyunca standart büyütme ve bakım yönetim 

programı altında 1720 m’de büyütülmüşlerdir. Çıkışta, ağırlığı alınan 

aynı civcivlerin vücut uzunlukları (gaganın en uç noktasından orta 

parmağın son ucuna kadar) ölçüldükten sonra yüz uzunluğu: kulak 

deliğinden gaganın son  uç noktasına kadar, orta parmak uzunluğu: 

ayak tabanının merkezinden orta parmağın son ucuna kadar ve incik 

uzunluğu: metatarsusun üst ucundan ayak tabanının başladığı noktaya 

kadar sağ ve sol olacak şekilde alınmıştır (Hill, 2001; Deeming, 

2005). Çıkıştan sonra 3 ve 6 günlük yaşta her bir grupta aynı 

civcivlerde civciv ağırlık ve uzunluklarına ait ölçümler çıkıştaki gibi 

tekrarlanmıştır. Verilerin analizinde JMP statistical software (JMP 

Statistic Package, SAS Inst., 2003) kullanılmıştır. Model kuluçka 

koşullarına ait gruplar (KONT, O12-21, O18-21, YS12-21, YS18-21) ve yaş 

(0. 3., ve 6. gün) ile bu ana etkilere ait ikili interaksiyonu içermiştir. 
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Ortalamalar arasındaki farklılıklar Student–t testi ile karşılaştırılmıştır. 

Önemlilik için P<0.05 düzeyi kabul edilmiştir.  

 
Bulgular ve tartışma 
Civciv ağırlığı incelenen yaşlar için önemli saptanmış (Çizelge 1), 6 

günlük yaştaki civcivlerin ağırlığı YS18-21 grubunda KONT ve O 

gruplarına göre daha yüksek olmuş, ancak bu grup YS12-21 grubundan 

farklı bulunmamıştır (Çizelge 2). Kuluçkanın kritik embriyo gelişim 

dönemlerinde sürekli ya da kuluçkanın 18 ile 21 günlerinde 

hipoksiyaya (% 15 O2) maruz bırakılan embriyolara daha fazla O2 

sağlamak için korio-allantoik zar ağırlığının arttığı, bunun embriyo 

gelişimini etkilediği bildirilmiştir (Chan ve Burggren, 2005). Bizim 

çalışmamız, civciv ağırlığı üzerine kuluçkanın 18 ile 21 günleri 

arasında 38.5 ºC sıcaklık uygulamasının kuluçkaya % 23.5 O2 

ilavesinden daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç, Lourens 

ve ark. (2007) civciv gelişimi üzerinde O2’nin yüksek sıcağa (kabuk 

sıcaklığı 38.9 ºC) göre daha etkili bir faktör olduğunu söyleyen 

çalışma ile kısmen ters düşmektedir. Buna karşılık, Molenaar ve ark. 

(2010) kabuk sıcaklığı 38.9 ºC olan yumurtalara ait civciv 

ağırlıklarının gerilediğini, ancak bu gerilemenin kuluçkanın 18-21 

günlerinde kuluçkaya O2 ilavesi ile elemine edildiğini bildirmiştir.  

Civciv, yüz ve incik uzunluklarında grup * yaş interaksiyonu önemli 

bulunmuştur (Çizelge 1). Civciv uzunluğu açısından bu interaksiyon, 

çıkışta O gruplarında, 3. günde O18-21 grubunda ve 6. günde tüm 

uygulama gruplarında KONT’den daha yüksek saptanmıştır (Çizelge 

2). Ayrıca, civciv uzunluklarının tüm gruplarda incelenen yaşlar 

bakımından farklı olması grup * yaş intraksiyonunun kaynağını 

oluşturmuştur (Çizelge 1). Molenaar ve ark. (2011) yüksek sıcaklığın 

civciv uzunluğunu etkilemediği yönünde bildirdiği sonuç, 

çalışmamızda çıkıştaki sıcak gruplardaki civciv uzunluklarında 

saptadığımız sonuçla uyumlu olmuştur. Tüm uygulama gruplarında 3 

ve 6. günlerde KONT‘den daha uzun incik saptanmış ve her bir 

gruptaki incik uzunlukları yaşla artmıştır (Çizelge 2). Đncik 

uzunluğunda özellikle 3 ve 6. günlük yaştaki civcivlerde O gruplarına 
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benzer sonuç YS gruplarında da saptanmış, ancak çıkışta kuluçkanın 

18 ile 21 günleri arasında % 23.5 O2 uygulaması diğer uygulama 

gruplarından daha düşük incik uzunluğuna neden olmuştur. Bu 

sonucumuz, Oviedo-Rondon ve ark. (2008)’da incik uzunluğunun 

hipoksiya (%17 O2) altında % 23.5 O2 düzeyini ile arttığını bildiren 

sonuçla uyumludur. Etlik embriyolara ait yumurtalar 1720 m rakımda 

kuluçkalandığında, incelenen diğer yaşlara göre özellikle 6 günlük 

yaştaki erkek civcivlerde kuluçkanın 12. ve 18. günlerinden itibaren 

kuluçkaya O2 ilavesi ve YS’nin civciv ve incik uzunlukları üzerine 

olumlu etkileri saptanmıştır. 

Çizelge 1. Kuluçka koşullarına ait grup ve yaşlara ait civciv ağırlığı ve 

morfolojik özelliklerin P önemlilik düzeyleri 

 
 

Yüz uzunluğundaki grup * yaş interaksiyonu önemli saptanmış 

(Çizelge 1) ve 3 günlük yaşta KONT civcivlerine göre O 

gruplarındaki civcivlerin yüz uzunlukları daha yüksek bulunmuştur. 

Yüz O grupları ve YS12-21 grubunda çıkışa göre 3. günde, KONT ve 

YS18-21 grubunda 3. güne göre 6. günde daha uzun bulunmuştur. YS 

ve O gruplarının orta parmak uzunlukları KONT’den farklı olmamıştır 

(Çizelge 2).  

Etlik civcivlerin ağırlıkları üzerindeki yüksek rakım kaynaklı 

hipoksiyanın etkilerini elemine etmek için kuluçkaya oksijen ilavesine 

kıyasla embriyo gelişiminin 18 ile 21 günleri arasında 38.5 ºC sıcak 

uygulamasının, civciv kalitesini belirleyen morfolojik özellikler 

açısından ise her iki uygulamanın da etkili olduğunu bu çalışma ortaya 

koymuştur.  
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Çizelge 2. Kuluçka koşullarına ait grup, yaş ile grup ve yaş 
interaksiyonun civciv ağırlığı/uzunluğu, yüz, incik ve orta parmak 
uzunluğu üzerindeki etkisine ait en küçük kareler ortalaması ve 
standart hatalar  

 

*Aynı gruptaki yaşlar arasındaki farklar önemlidir (P < 0.05). 
a,b,cAynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir 
(P < 0.05). 
1KONT: Kontrol; O12-21: Kuluçkanın 12-21 günleri arasında % 23.5 O2 ilavesi; O18-21: 
Kuluçkanın 18-21 günleri arasında % 23.5 O2 ilavesi;  YS12-21: Kuluçkanın 12-21 günleri 
arasında 35.8  ºC uygulaması;  YS18-21: Kuluçkanın 12-21 günleri arasında 35.8  ºC 
uygulaması. 

 
Kaynaklar 
Azzam, M. A., K.Szdzuy, J. P. Mortola, 2007. Hypoxic incubation 

blunts the development of thermogenesis in chicken embryos 

 
Grup 

Yaş 
0.gün  3.gün  6.gün 

Civciv ağırlığı (g)  

 1KONT 44.46±2.42  68.28±2.42   118.02±2.68c 

 O12-21 46.38±2.42  69.40±2.42  121.87±2.61bc 

 O18-21 46.41±2.61  73.39±2.61  123.48±2.61bc 

 YS12-21 44.76±2.42  71.31±2.13  126.01±2.61ab 

 YS18-21 44.08±2.42  68.17±2.42  132.09±2.61a
 

Civciv uzunluğu (cm)  

 KONT   18.05±0.17b * 20.54±0.17b * 23.35±0.19b 

  O12-21   18.41±0.17a * 20.97±0.17b * 24.19±0.19a 

  O18-21   18.59±0.17a * 21.45±0.17a * 24.20±0.17a 

 YS12-21 18.17±0.17ab * 20.82±0.18b * 24.63±0.19a 

  YS18-21 18.11±0.17ab * 20.78±0.17b * 24.38±0.19a 

Yüz (mm)  
 KONT 18.28±0.18  19.07±0.19b * 20.51±0.19ab 

 O12-21
 17.74±0.18 * 19.63±0.20a  20.79±0.19a 

 O18-21
 17.31±0.18 * 19.92±0.20a    20.79±0.19a 

 YS12-21 18.41±0.18 * 19.41±0.21ab  20.24±0.19b 
 YS18-21 18.58±0.18  19.38±0.19ab * 20.80±0.19a 

Đncik (mm)  
  KONT  

21.85±0.28abc 
* 26.38±0.29b * 30.17±0.29b 

 O12-21 22.39±0.28a * 27.64±029a * 31.94±0.29a 
 O18-21 21.44±0.30c * 27.55±0.31a * 31.98±0.29a 
 YS12-21  22.24±0.28ab * 27.31±0.32a * 31.52±0.29a 
 YS18-21 22.66±0.28a * 27.29±0.30a * 31.73±0.30a 

Orta parmak uzunluğu (mm)  
 KONT 14.82±0.26  18.11±0.29  19.27±0.29 
 O12-21 14.74±0.27  18.95±0.29  20.20±0.29 
 O18-21 14.95±0.29  18.03±0.31  20.60±0.29 
    YS12-

21 
15.37±0.27  18.84±0.25  20.02±0.29 

 YS18-21 15.06±0.27  18.25±0.29  20.24±0.29 
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Kuluçkanın Son Periyodunda Uygulanan Düşük 
Sıcaklığın Etlik Piliç Embriyo/Civciv Ağırlığı ile Kan 

Gazları ve Bazı Kan Đyonları Üzerine Etkisi 
 

Hatice Tiryaki ve H. Cem Güler 

Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, VAN 
 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, etlik piliç embriyolarına kuluçkanın son 

periyodunda uygulanan düşük sıcaklığın, embriyo ve civciv 

ağırlığı/uzunluğu ile bazı kan gazları ve iyonları üzerine etkilerini 

belirlemektir. Bu amaçla, ticari bir kuluçka işletmesinden sağlanan 

Ross 308 genotipine ait 900 adet döllü yumurta ve bu yumurtalardan 

elde edilen civcivler kullanılmıştır. Tartımları tamamlanan yumurtalar, 

her bir yumurta tepsisinde 50 adet olacak şekilde, toplam 18 adet 

yumurta tepsisine (3 tekerrür/grup) yerleştirilerek 3 ayrı makinede 

kuluçkalandırılmıştır. Đlk 16 gün tüm makinelerde standart kuluçka 

sıcaklığı (37.6 ºC) uygulanmış, 16. günde yumurtalar 3 gruba 

ayrılmıştır. 1) Kontrol (Kont): Standart kuluçka sıcaklığı (0-21. günler 

arası); 2) Döngüsel soğuk (Dsog): 16-18. günler arası, günlük 4 saat 

süreyle (1000-1400) 34.6ºC; 3) Sürekli soğuk (Ssog): 16-18. günler 

arası 34.6 ºC uygulanmıştır. Kuluçkada oluşturulan soğuk 

muamelesinin etkisini saptamak amacı ile kan gazları (pH, pO2 ve 

pCO2) ve iyonları (HCO3
-, Na+ ve K+) ile embriyo, sarı kese ve civciv 

ağırlık/uzunluğu belirlenmiştir. 

Çıkış civciv ağırlığı ve uzunluğu kuluçkada uygulanan sıcaklık 

değişiminden etkilenmezken, kalıntı sarı kese ağırlığı ve oransal 

kalıntı sarı kese ağırlığı gruplar arasında önemli derecede farklı 

saptanmıştır (P<0.05). Kan pH ve pCO2 düzeyi ile K+ ve HCO3
- 

iyonları düzeyi soğuk muamelesinden önemli derecede (P<0.05) 

etkilenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Etlik embriyo/civciv, kuluçka sıcaklık 

manipülasyonu, kuluçka sonuçları, kan parametreleri 
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The Effects of Low Incubation Temperature during the 
Last Period of Embryogenesis on Broiler Embryo and Chick 

Weight/Length, Some Blood Gases and Ions 
 

Abstract 
The aim of this study was to determine the effects of low incubation 

temperature during the last period of embryogenesis on embryo and 

chick weight/length, some blood gases and ions.   

For this purpose, nineteen hundred fertile eggs obtained from Ross 

308 broiler breeders from a commercial breeder company were used. 

Eggs were numbered individually and weighed (g) and incubated. The 

incubators were set at a standard dry bulb temperature of 37.6°C 

during first 16 days. On day 16, the eggs were divided into 3 equal 

groups. 1) Control (Cont): Eggs were incubated at constant 37.6℃ 

(between 0 to 21 days of incubation). 2) Intermittent low (IL): Eggs 

were exposed to 3℃ lower (34.6℃) incubation temperature for 4 h 

(from 10:00 to 14:00 h) each day from 16 to 18. 3) Constant Low 

(CL): Eggs were exposed to 3℃ lower (34.6℃) incubation 

temperature each day from 16 to 18. To measure low temperature 

effect on embryogenesis, blood gases (pH, pO2 and pCO2), ions 

(HCO3
-, Na+ and K+) and the yolk sac and the chick weight/length 

were determined. 

While hatch chick weight and length were not affected by incubation 

temperature, residual yolk sac weight and relative residual yolk sac 

weight were found significantly different (P<0.05) between the 

treatment groups. Blood pH, pCO2, K+ and HCO3
- levels were 

significantly (P<0.05) affected by constant and intermittent low 

temperature treatment.   

Key words: Broiler embryo/chick, incubation temperature 

manipulation, hatching process blood parameters  
 

Giriş 
Etlik piliçlerin genetik seleksiyonda sağlanan büyük ilerleme, 

hayvanlarda yemden yararlanma ve metabolizmayı hızlandırmış, buna 
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bağlı olarak kısa sürede daha yüksek canlı ağırlığa ulaşan etlik piliç 

hatları geliştirilmiştir (Collin ve ark., 2007; Havenstein ve ark., 2003). 

Etlik piliçlerde görülen bu durum özellikle ekstrem çevresel koşullar 

altında metabolik kusurların ortaya çıkmasına neden olmakta ve strese 

karşı duyarlılığı yükseltmektedir (Virden ve Kidd, 2009; Collin ve 

ark., 2007; Yahav, 2007;  Balog ve ark., 2003). Embriyonal gelişimin 

çeşitli fazları boyunca embriyoların ihtiyaçları değişiklik göstermekte 

olup kuluçka makinesinde sağlanan çevresel koşullar (sıcaklık, CO2, 

nem vb.) ile gereksinimler karşılanmaya çalışılmaktadır (Molenaar ve 

ark. 2010). Özellikle kuluçkada uygulanan sıcaklık, embriyonik 

gelişim ve çıkış gücünü etkilemek için tek başına kullanılabilecek en 

önemli fiziksel faktörlerden biri olarak görülmektedir (Willemsen ve 

ark., 2011; Decuypere ve Michels, 1992). Kanatlılarda ısı düzenleme 

mekanizması ve ilgili diğer sistemlerin gelişimi, kuluçka aşamasında 

başlamakta ve şekillenmektedir (Nichelman ve ark., 2001; Nichelman 

ve Tzschentke, 2002). Embriyonal gelişim süreci boyunca yapılan ısı 

manüplasyonlarının temel amacı; fizyolojik kontrol sistemlerini 

etkileyerek, epigenetik adaptasyona dayalı kalıcı bir fizyolojik hafıza 

oluşturmak ve piliçlerde termotoleransı iyileştirmektir (Yahav, 2007; 

Janke ve Tzschentke, 2010).  

Kuluçkada uygulanan düşük sıcaklığa bağlı olarak kuluçka süresinin 

uzadığı, yumurta ağırlık kayıplarının yükseldiği, embriyo ölüm 

oranının arttığı, kuluçkadan çıkış sonrası civcivlerin su kaybına karşı 

daha duyarlı oldukları ve civciv çıkış ağırlığı ile pazarlama 

ağırlıklarının daha düşük olduğu bildirilmiştir (Suarez ve ark., 1996). 

Embriyo gelişimi, kuluçka özellikleri, civciv kalitesi, kalıntı sarı kese 

ağırlığı ve sarı kesesiz civciv ağırlıklarının kuluçkada oluşturulan ısı 

değişimleri ile etkilenebileceği, ıskarta civciv sayısı ve daha kısa 

civciv uzunluğunun, standart kuluçka sıcaklığından düşük ya da 

yüksek olduğu gruplarda belirlendiği aktarılmıştır (Đpek ve ark., 

2014). Willemsen ve ark. (2010), kuluçkanın geç dönemlerinde, 

standart kuluçka sıcaklığından 3°C daha düşük ya da yüksek sıcaklığa 

maruz bırakılan yumurtalarda, embriyonal gelişim ve metabolizmanın 

etkilendiğini, özellikle yüksek sıcaklığın düşük sıcaklığa kıyasla 
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embriyonal gelişimi yavaşlatarak karbonhidrat ve lipid 

metabolizmasında bir azalmaya neden olduğunu bildirmiştir. 

Araştırıcılar (Willemsen ve ark., 2010) kuluçkada uygulanan düşük 

sıcaklığın çıkış süresini geciktirmesine rağmen embriyonal gelişim ve 

büyümenin kontrol grubu ile benzer olduğunu aktarmıştır. Benzer 

sonuçlar, Yalçın ve ark. (2012) tarafından da aktarılmıştır. Soğuk 

uygulaması sonucunda 14. günde yapılan ölçümlerde daha düşük 

yumurta kabuk sıcaklığı ve ağırlık kaybı, daha yüksek embriyo su 

içeriği ve gelişmede gecikme belirlemesine karşılık, 18. günde yapılan 

ölçümlerde soğuk grubu embriyoların gelişmedeki gecikmeyi telafi 

edebildiği belirtilmiştir (Yalçın ve ark., 2012). Loh ve ark. (2004) etlik 

piliç ve ördek embriyolarında, prenatal dönemde uygulanan kronik 

yüksek sıcak (38.5 ºC)  ve soğuk (34.5 ºC) uygulamalarının, ısı 

düzenleme mekanizmasındaki ısı üretimi (HP), embriyo sıcaklığı ve 

ısıya duyarlı hipotalamik sinirlerin gelişimi üzerine etkilerini 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, kronik sıcak ya da soğuk 

muamelesinin HP’nin yükselmesine neden olduğu ve embriyo 

sıcaklığının doğrudan kuluçka koşullarından etkilendiğini bildirmiştir.  

Bu çalışmada, etlik piliç embriyolarına kuluçkanın son periyodunda 

uygulanan düşük sıcaklığın, embriyo ve civciv ağırlığı/uzunluğu ile 

kan gazları ve bazı kan iyonları üzerine etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

 
Materyal ve Yöntem 
Çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 

Bölümüne ait kuluçka işletmesinde yürütülmüştür. Bu amaçla, ticari 

bir kuluçkahaneye ait, 38 haftalık yaştaki Ross 308 etlik piliç 

genotipinden sağlanan 900 adet döllü yumurta ve bu yumurtalardan 

elde edilen etlik piliç civcivleri kullanılmıştır.  

Projeye ait tüm yumurtalar, kuluçka makinesine konulmadan önce 

numaralanmış ve bireysel ağırlıkları belirlenmiştir. Tartımları 

tamamlanan yumurtalar, her bir yumurta tepsisinde 50 adet yumurta 

olacak şekilde, toplam 18 adet yumurta tepsisine (3 tekerrür/grup) 

yerleştirilerek 3 ayrı makinede kuluçkalandırılmıştır. Đlk 16 gün tüm 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

247 

 

makinelerde standart kuluçka sıcaklığı (37.6 ºC) uygulanmış, 16. 

günde yumurtalar 3 gruba ayrılmıştır. 1) Kontrol (Kont): Standart 

kuluçka sıcaklığı (0-21. günler arası); 2) Döngüsel soğuk (Dsog): 16-

18. günler arası, günlük 4 saat süreyle (1000-1400) 34.6ºC; 3) Sürekli 

soğuk (Ssog): 16-18. günler arası 34.6 ºC uygulanmıştır. Kuluçkanın 

18. gününde lamba kontrolu ile dölsüz yumurtalar ayrılmış ve embriyo 

gelişimi devam eden yumurtalar çıkış kasalarına transfer edilmiştir. 

Đncelenen Parametreler 
Embriyo/civcivlere ait morfolojik parametreler ve yumurta su kaybı: 
Kuluçkanın 16., 17., 18. ve 19. günleri ile civciv çıkışında (21.gün), 

ayrıca bir haftalık yaştaki civcivlerde, her grubu temsilen rastgele 

seçilen 10 adet embriyo/civciv (3/tekerrür/grup) servikal dislokasyon 

ile öldürüldükten sonra sarı kese, embriyo/civcivden ayrılarak ayrı 

ayrı tartılmış ve kayıt altına alınmıştır. Tartma işleminde, embriyolar 

kâğıt havlu ile kurulandıktan sonra tartımlar gerçekleştirilmiştir. 

Oransal embriyo ve sarı kese ağırlıkları, yumurta su kaybı (Willemsen 

ve ark., 2010), oransal kalıntı sarı kese ağırlığı (Đpek ve ark., 2014) 

ilgili formüllerle hesaplanmıştır. 
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���ç
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Civciv uzunluğu: Kuluçkadan çıkışta ve 7 günlük yaşta, morfolojik 

özellikler için alınan aynı civcivlerde, civciv uzunluğu saptanmıştır. 

Bu amaçla civciv gaga ucu ve ayak 3. parmağı en uç noktasından 

olmak üzere yatay düzlemde gerilerek cetvel üzerinde ölçüm 

gerçekleştirilmiştir (Willemsen ve ark, 2008; Meijerhof, 2006). 

Kan gazları ve iyonları: Morfolojik özellikleri saptamak için rastgele 

seçilen aynı embriyo/civcivlerden (kuluçkanın 16. ve 17. günü hariç) 

1 mL kan örneği heparinli tüplere alınmıştır. Kan gazları (pH, pO2, 

pCO2) ve iyonları (HCO3
-, Na+ ve K+) düzeyini belirlemek için 
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örnekler 10 dakika boyunca +4 ºC, 3024 X g hızda santrifüj yapılmış 

ve ilgili analizler özel bir laboratuarda gerçekleştirilmiştir.  
Đstatistik analizler: Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde JMP 

7.0.1 (2007) istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Embriyo/civcivlere ait morfolojik veriler ile kan gazı ve iyonları bir 

yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Ortalamalar arası 

farklılık Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılarak yapılmıştır. 

 
Bulgular ve Tartışma 
Embriyonal gelişmenin 16-18. günleri arasında uygulanan sürekli ya 

da döngüsel düşük sıcaklık uygulaması, kuluçka süresini kontrol 

grubuna göre önemli derecede uzatmıştır (P<0.05; sonuçlar tabloda 

verilmemiştir). Benzer bildirişler pek çok araştırıcı tarafından da 

aktarılmış olup, etlik piliç embriyolarının düşük sıcaklığa maruz 

bırakılmaları durumunda kuluçka süresinin belirgin bir şekilde uzadığı 

aktarılmaktadır (Willemsen ve ark., 2010, 2011; Suarez ve ark., 1996; 

Đpek ve ark., 2014).  

Kuluçkada uygulanan düşük sıcaklığa bağlı yumurta su kaybı (%) 

değerleri Çizelge 1’de sunulmuştur. Sürekli ya da döngüsel düşük 

sıcaklık uygulamasının embriyonal gelişimin farklı günlerinde 

yumurta ağırlık kayıpları üzerine önemli bir etkisinin olmadığı 

görülmektedir (P>0.05). Benzer sonuçlar, Willemsen ve ark. (2010) 

tarafından da aktarılmış olup, kuluçkada uygulanan düşük sıcaklığın 

yumurta su kaybı üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını bildirmiştir. 

Çalışmanın bulgularına ters olarak, Đpek ve ark. (2014), düşük 

sıcaklığın yumurta ağırlık kaybını kontrol grubu yumurtalara kıyasla 

önemli derecede azalttığını, en yüksek ağırlık kaybının yüksek sıcak 

grubunda görüldüğünü aktarmıştır.  

Sarı kese ağırlığı (SA, g) ve oransal sarı kese ağırlıklarına (OSA, %) 

ait ortalamalar Çizelge 2’de sunulmuştur. SA için tek önemli farklılık 

kuluçkanın 18. gününde saptanmış olup (P=0.0285), en düşük SA 

döngüsel soğuk uygulanan grup embriyolarında saptanmıştır. Sürekli 

soğuk uygulanan grup embriyolarında saptanan SA döngüsel soğuk 

uygulanan gruptan ortalama 2.51 g daha yüksek belirlenmiştir.  
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Çizelge 1. Kuluçkada uygulanan döngüsel ve sürekli düşük sıcaklığın 

yumurta su kaybı (%) üzerine etkisi 
 

  

Yumurta 
Ağırlıkları (g) 

  

Yumurta Su Kaybı (%) 

Grup Giriş (0) 16.gün 17. gün 18. gün 

Kontrol  61.59±0.58  9.27±0.47 9.99±0.59 11.12±0.82 

Döngüsel 
Soğuk  

60.93±0.59  9.21±0.47 10,23±0.66 10.89±0.82 

Sürekli 
Soğuk  

61.47±0.62  8.87±0.49 9.83±0.76 11.17±0.82 

P-değeri 0.5059  0.8246 0.9186 0.9667 
a,bAynı satırda farklı harfle ifade edilen ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (P<0.05) 

 

Çizelge 2. Kuluçka sıcaklık grupları için embriyo sarı kese ağırlığı (g) 

ve oransal sarı kese ağırlığına (%) ait ortalama değerler ve standart 

hataları 
  

Sarı Kese Ağırlığı (SA) (g) 
 

Oransal Sarı Kese Ağırlığı (OSA) (%) 
Kuluçka 
Günü 

 
Kontrol 

 
Döngüsel 

Soğuk 

 
Sürekli 
Soğuk 

 
P- 

değeri 

 
Kontrol 

 
Döngüsel 

Soğuk 

 
Sürekli 
Soğuk 

 
P-

değeri 
 

16 

 

12.94±0.93 

 

13.12±0.93 

 

12.60±0.93 

 

0.92 

 

21.38±1.45 

 

21.46±1.45 

 

20.81±1.53 

 

0.95 

17 13.08±0.69 12.41±0.69 11.69±0.82 0.44 21.49±1.01 19.80±1.01 20.55±1.31 0.51 

18 13.01±0.69ab 11.09±0.65b 13.60±0.62a 0.03 21.01±1.04 18.36±0.98 20.77±0.93 0.13 

19 10.77±0.79 10.45±0.75 9.82±0.71 0.66 17.66±1.18 16.74±1.12 15.74±1.06 0.49 
a,bAynı satırda farklı harfle ifade edilen ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (P<0.05) 

 

Oransal sarı kese ağırlıkları tüm gruplarda ve tüm embriyonik yaş 

dönemlerinde benzer sonuçlar göstermiştir (Çizelge 2). Çalışmanın 

sonuçlarından farklı olarak, oransal sarı kese ağırlığının kuluçkada 

uygulanan ısı manüplasyonundan (3 ̊C daha yüksek-düşük) 

etkilendiği, en yüksek sarı kese ağırlığının yüksek ve düşük sıcaklık 

gruplarında meydana geldiği, bununla birlikte oransal sarı kesesiz 

embriyo ağırlıklarının tüm gruplar için benzer bulunduğu bildirilmiştir 

(Willemsen ve ark., 2011). Soğuk grubu embriyolarda OSA’nın daha 

yüksek olmasının, embriyolar tarafından sarı kesenin yeterli miktarda 

kullanılamadığını, buna bağlı olarak karbonhidrat ve lipid 

metabolizmasının düşük sıcaklık grubunda bir miktar yavaşlamasına 

neden olduğu bildirilmektedir (Willemsen ve ark., 2011). 
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Embriyo ağırlığı (sarı kesesiz) (EA, g) ve oransal embriyo ağırlığına 

(OEA, %) ait ortalamalar Çizelge 3’de sunulmuştur. Kuluçkanın 16. 

ve 17. günlerinde en yüksek EA döngüsel soğuk grubu embriyolarında 

belirlenmiştir. Sürekli soğuğa maruz bırakılan embriyoların ağırlıkları 

kontrol grubu ile benzer bulunmuştur. OEA kuluçkada uygulanan ısı 

manüplasyonundan etkilenmemiş ve tüm embriyonik yaş 

dönemlerinde benzer bulunmuştur. Çalışmanın bulguları, OEA için 

benzer sonuçlar göstermekle birlikte, EA için soğuk uygulamasının 

başlangıcında görülen ağırlık farklılığının, kuluçkanın 18. gününden 

itibaren ortadan kalktığı dikkat çekmektedir (Çizelge 3).  

 

Çizelge 3. Kuluçka sıcaklık grupları için embriyo ağırlığı (g) ve 

oransal embriyo ağırlığına (%) ait ortalama değerler ve standart 

hataları 
  

Embriyo Ağırlığı (sarı kesesiz) (EA) (g) 
 

Oransal Embriyo Ağırlığı (OEA) (%) 

Kuluçka 
Günü 

 
Kontrol 

 
Döngüsel 

Soğuk 

 
Sürekli 
Soğuk 

 
P-

değeri 

 
Kontrol 

 
Döngüsel 

Soğuk 

 
Sürekli 
Soğuk 

 
P-

değeri 

 
16 

 
20.89±0.54b 

 
22.94±0.54a 

 
21.35±0.54b 

 
0.032 

 
34.73±1.03 

 
37.65±1.03 

 
34.37±1.08 

 
0.068 

17 25.25±0.72b 27.49±0.72a 23.50±0.86b 0.005 41.68±1.30 44.11±1.30 39.48±1.67 0.106 
18 29.55±0.92 29.77±0.86 29.53±0.82 0.976 47.76±1.44 49.01±1.36 45.37±1.29 0.159 
19 30.64±0.98 30.72±0.92 30.43±0.87 0.972 49.99±1.54 49.61±1.45 49.08±1.38 0.905 

a,bAynı satırda farklı harfle ifade edilen ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (P<0.05) 

 

Kuluçkadan çıkış civciv ağırlığının, tüm kuluçka periyodu boyunca 

sarı keseden besin maddeleri emilimi ile doğrudan ilişkili olduğu 

bilinmektedir (Meijerhof, 2009a). Çalışmamızın bulguları ile uyumlu 

olarak Willemsen ve ark. (2010), kuluçka sıcaklığında oluşturulan 

azalmanın oransal embriyo ve civciv ağırlığı (%) üzerinde önemli bir 

etki meydana getirmediğini öte yandan yüksek sıcaklık uygulanan 

gruplarda kontrol ve düşük sıcaklık gruplarına kıyasla ilgili 

ağırlıkların önemli derecede daha düşük bulunduğu bildirilmiştir. Bu 

bildirişler ve çalışmamızın bulguları, embriyoların yüksek sıcak 

uygulamasına kıyasla soğuk uygulamasını daha rahat tolere 

edebildiklerini göstermektedir. Kuluçkadan çıkış civciv ağırlığı (g) ve 
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sarı kesesiz civciv ağırlığı (g) tüm gruplarda benzer bulunmuştur 

(Çizelge 4).  

 

Çizelge 4. Kuluçka sıcaklığının çıkış civciv ağırlığı (g), sarı kese 

ağırlığı (g) ve civciv uzunluğu  (cm) üzerine etkileri  
 

    

  
Kontrol 

 
Döngüsel Soğuk 

 
Sürekli Soğuk 

 
P-değeri 

Çıkış Civciv 
Ağırlığı (g) 

42.14±1.24 42.43±1.24 43.37±1.24 0.7684 

Kalıntı sarı 
Kese Ağırlığı (g) 
 

4.56±0.47b 5.79±0.47ab 6.57±0.47a 0.0176 

Sarı Kesesiz 
Civciv Ağırlığı (g) 
 

37.58±1.12 36.64±1.12 36.79±1.12 0.8173 

Oransal Kalıntı 
Sarı Kese Ağırlığı (%) 
 

12.17±1.32b 16.07±1.32a 17.87±1.32a 0.0154 

Civciv Uzunluğu (cm) 18.08±0.16 18.16±0.16 18.05±0.16 0.8808 
a,bAynı satırda farklı harfle ifade edilen ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (P<0.05) 

 

Bu sonuçlar kuluçkanın son periyodunda etlik piliç embriyolarının 

belirli süreler soğuğa maruz bırakılmalarının pazarlama civciv ağırlığı 

üzerinde olumsuz bir etki meydana getirmediğini göstermektedir. 

Benzer sonuçlar, Willemsen ve ark. (2010) tarafından da aktarılmış 

olmakla birlikte Shinder ve ark. (2009), kuluçkanın son döneminde 

yumurtaların soğutulmasının civciv çıkış ağırlığını kontrol grubuna 

kıyasla önemli derecede artırdığını bildirmektedir. Öte yandan, soğuğa 

maruz kalan embriyolarda civciv çıkış ağırlıklarında azalma meydana 

geldiğini bildiren çalışmalarda bulunmaktadır (Đpek ve ark., 2014; 

Suarez ve ark., 1996). Kalıntı sarı kese ağırlığı (KSA, g) ve oransal 

kalıntı sarı kese ağırlığı (OKSA, %) kuluçkada uygulanan soğuk 

muamelesinden önemli derecede (KSA ve OKSA P değeri sırası ile;  

0.01716, 0.0154) etkilenmiştir (Çizelge 4). En düşük KSA ve OKSA 

kontrol grubu civcivlerde saptanmış olup, istatistiki açıdan soğuk 

grupları arasında fark bulunmamasına rağmen en yüksek KSA ve 

OKSA, kuluçkanın 16-18. günleri arasında sürekli soğuğa maruz 

bırakılan civcivlerde belirlenmiştir (Çizelge 4). Kuluçka periyodu 

boyunca yumurta sarısının kullanım düzeyine bağlı olarak civciv 
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ağırlığı değişmekte, kalıntı yumurta sarısı miktarının yüksek olması 

durumunda embriyonal gelişmede gerileme meydana gelerek optimal 

civciv ağırlığına ulaşılamamaktadır (Meijerhof, 2009b). Çalışmamızda 

KSA ve OKSA soğuk muamelesi gruplarında kontrol grubuna kıyasla 

önemli derecede daha yüksek bulunmasına rağmen çıkış civciv 

ağırlığı (g), sarı kesesiz civciv ağırlığı (g) ve civciv uzunlukları (cm) 

arasında gruplar arasında önemli bir farklılığa rastlanılmamıştır 

(Çizelge 4). 

Bir haftalık büyütme süresinin etlik piliç civcivleri canlı ağırlık ve 

uzunluğuna etkileri Şekil 1’de sunulmuştur. Civciv uzunlukları 

kuluçkada uygulanan soğuk muamelesinden etkilenmiş, kuluçkada 

soğuğa maruz bırakılmanın civciv uzunluğunu azalttığı saptanmıştır 

(Şekil 1). Civciv uzunluğuna benzer şekilde, istatistiki açıdan önemli 

olmamakla birlikte, en yüksek civciv ağırlığının (g) kontrol grubu 

etlik civcivlerinde saptandığı söylenebilir. Đpek ve ark. (2014), 

kuluçkada uygulanan yüksek ya da düşük sıcaklığın 1 günlük yaştaki 

civciv uzunluğunu etkilediğini, en yüksek değerin kontrol grubu 

civcivlerde saptandığını bildirmiştir. Kuluçkadan çıkışta civciv 

uzunluğuna göre kısa, orta ve uzun olarak sınıflandırılan civcivlerde, 

civciv uzunluğuna bağlı olarak çıkış ağırlığının yükseldiği, kesim yaşı 

canlı ağırlığı ve üniformitesi için de benzer sonuçların saptandığı 

aktarılmaktadır (Anonim 2016, Petek ve ark., 2009). Çalışma 

bulgularında, kuluçkanın kritik dönemleri boyunca uygulanan sıcaklık 

değişimleri ile soğuk koşullara karşı oluşturulacak kalıcı ısı 

adaptasyonunun, civciv çıkış ağırlığı ve sonraki dönem canlı ağırlığı 

üzerinde olumsuz bir etkiye neden olmadığı anlaşılmaktadır.  

Kuluçkada oluşturulan düşük sıcaklığın kan gazları ve kan iyonları 

düzeyine etkisi Çizelge 5’de sunulmuştur. Kuluçkanın 18. ve 19. 

günlerinde soğuk uygulaması gruplar arasında önemli bir farklılığa 

neden olmamıştır (K+iyonu hariç). Kuluçkadan çıkış kan pH, pCO2ve 

HCO3
- düzeyleri soğuk uygulamasından etkilenmiştir. Bir haftalık 

yaştaki civcivlerde en yüksek kan pH düzeyi sürekli soğuk grubunda 

saptanmış olup kan iyonları üzerinde gruplar arasında bir farklılığa 

rastlanılmamıştır.  
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a             b 

   

 
Gruplar arasında farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir P<0.05) 

Şekil 1 a-b. Kuluçka sıcaklığının ilk hafta civciv ağırlığı (g) ve 

uzunluğu (cm) üzerine etkisi 

 

Willemsen ve ark. (2010), kuluçkada soğuğa maruz bırakılan 

embriyolarda kuluçkanın 18. ve 19. günleri için kan pCO2 düzeyinin 

kontrol ve düşük sıcaklık gruplarında benzer olduğunu; çıkış pO2 

seviyesinin kontrol grubuna kıyasla daha yüksek belirlendiğini 

aktarmıştır. Willemsen ve ark. (2011), kuluçkanın 17. gününde kan 

pH’sının düşük sıcaklık ve kontrol gruplarında benzer olmasına 

rağmen 18. günde en yüksek düzeyin düşük sıcaklık grubu 

embriyolarda görüldüğünü bildirmiştir. Araştırıcılar 16 ve 17 günlük 

yaştaki embriyolarda kan pO2 düzeyinin düşük sıcaklık uygulanan 

grupta daha yüksek saptandığını ancak tüm embriyonal dönemler için 

kan pCO2 düzeylerinin kontrol grubu ile benzer olduğunu 

aktarmaktadır. Kuluçkanın farklı günlerinde oluşturulan düşük 

Kont Dsog Ssog

Ağırlık 158,809 155,166 151,545

145

150

155

160

P=0.3974

7. Gün Canlı Ağırlık (g)

Kont Dsog Ssog

Uzunluk 26,22 25,86 25,16

a
ab

b
24,5

25

25,5

26

26,5

P= 0.0221*

7. Gün Civciv Uzunluğu (cm)
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sıcaklık uygulaması neticesinde oluşan bu yeni duruma tepki olarak 

embriyoların gaz alış-veriş düzeylerini yeniden düzenledikleri 

söylenebilir. Soğuğa maruz kalma durumunda gaz basınçlarında 

görülen değişimin embriyolarda metabolizmanın bir miktar 

yavaşlamasına neden olduğu anlaşılmaktadır (Willemsen ve ark., 

2011). 
 

Çizelge 5. Düşük sıcaklıkta kuluçkalanan civcivlerin kan gazları ve  

kan iyonlarına ait ortalama değerler ve standart hataları 
Embriyo yaşı Kan Gazları Kuluçka Sıcaklığı P-

değeri Kontrol Döngüsel 
Soğuk 

Sürekli 
Soğuk 

 pH 7.15±0.06 7.25±0.05 7.26±0.06 0.3940 
 pO2(mmHg) 61.00±1.72 55.20±1.40 56.85±1.72 0.0684 
 pCO2(mmHg) 30.30±1.01 27.32±0.83 27.73±1.01 0.1036 

18 Kan Đyonları     

 HCO3
-(mmol/L) 16.69±0.63 15.21±0.52 15.50±0.63 0.2236 

 Na+(mmol/L) 146.25±2.19 142.17±2.19 136.00±2.68 0.0581 
 K+(mmol/L) 4.65±0.15 4.31±0.13 4.17±0.15 0.1164 

 Kan Gazları     

 pH 7.38±0.07 7.29±0.08 7.36±0.08 0.6841 

 pO2(mmHg) 59.30±1.52 56.50±1.70 55.88±1.70 0.3089 

 pCO2(mmHg) 28.40±1.20 25.50±1.34 26.38±1.34 0.2901 
19 Kan Đyonları     
 HCO3

-(mmol/L) 16.16±0.75 14.66±0.84 14.96±0.84 0.2483 
 Na+(mmol/L) 146.00±2.77 145.25±3.10 147.75±3.10 0.8436 

 K+(mmol/L) 4.29±0.11a 3.84±0.12b 4.48±0.12a 0.0108 
 Kan Gazları     

 pH 7.18±0.04b 7.33±0.04a 7.42±0.04a 0.0081 
 pO2(mmHg) 59.74±1.59 59.43±1.34 54.50±1.59 0.0551 
 pCO2(mmHg) 29.80±1.16a 30.79±0.98a 25.90±1.16b 0.0172 

Çıkış  Kan Đyonları     
 HCO3

-mmol/L) 16.64±0.63ab 17.36±0.53a 14.76±0.63b 0.0212 
 Na+(mmol/L) 142.20±2.88 138.86±2.44 140.20±2.88 0.6830 
 K+(mmol/L) 4.34±0.26 4.40±0.22 4.53±0.26 0.8685 

 Kan Gazları     

 pH 7.35±0.03ab 7.28±0.03b 7.39±0.02a 0.0306 
 pO2(mmHg) 61.70±2.30 61.30±2.30 60.14±2.06 0.8694 
 pCO2(mmHg) 30.90±1.28 31.25±1.28 29.70±1.44 0.6422 

7. gün(civciv) Kan Đyonları     

 HCO3
-(mmol/L) 17.48±0.72 17.53±0.72 16.90±0.65 0.7726 

 Na+(mmol/L) 144.25±2.24 145.50±2.24 144.40±2.01 0.9102 
 K+(mmol/L) 4.47±0.17 4.58±0.17 4.82±0.15 0.3304 

a,bAynı satırda farklı harfle ifade edilen ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (P<0.05) 
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Sonuç olarak, kuluçkanın son periyodunda oluşturulan düşük ya da 

döngüsel sıcaklık uygulamasının, pazarlama yaşı civciv ağırlığı 

üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı, soğuk koşullara maruz kalma 

sonucu embriyoların ısı düzenleme mekanizmalarının mevcut 

koşullara karşı yeniden programlanabileceği ve özellikle çevre 

sıcaklığının düşük olduğu bölgelerde yapılacak etlik piliç yetiştiriciliği 

için farklı sıcaklık koşullarında kuluçkalandırılmanın ileriye dönük 

yararlı etkileri olabileceği görülmektedir. 
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Samsun Đli Tavukçuluk Sektörünün Durumu 

 
Đsmail Kaya, Habip Muruz 

O.M.Ü. Veteriner Fakültesi Samsun 
 

Özet 
Tavukçuluk sektörü, yumurta ve et üretimi ile Ülkemizde hayvansal 

protein ihtiyacının karşılanmasında çok önemlidir. Son yıllarda 

Samsun ilinde tavukçuluk ile ilgili birçok tesis kurulmuştur. Ticari 

yumurtacı işletme sayısı 15 olup, 47 kümeste 668 045 kapasite 

bulunmaktadır. Etlik piliç (broyler) sektöründe, toplam 147 işletmede 

253 kümes bulunmakta olup, 3 896 350 kurulu kapasiteye ulaşılmıştır. 

Samsun'da organik etlik piliç ve yumurta tavukçuluğunda önemli 

artışlar olmuş, 907 ton piliç eti ve 10 824 000 yumurta üretilmiştir.  

Bir adet kuluçkahanenin yıllık 4 500 000 kapasitesi bulunmaktadır.  

Đki adet kanatlı kesimhanesinin kurulu kapasitesi 1 800 00 ay olup, bu 

kesimhanelerde 2015 yılında toplam 19 477 863 piliç kesilmiştir. 

Diğer taraftan, 7 adet yem fabrikasında 2015 yılı itibariyle 80 243,95 

ton tavuk yemi üretilmiştir.   

Tavukçuluk sektörü, Samsun ekonomisine önemli bir katkı yapmakta 

ve lokal istihdam sağlamaktadır.  

 Anahtar kelimeler: Samsun, yumurtacı tavuk, etlik piliç, sektör 

 

Status of the Poultry Sector in Samsun 
 

Abstract 
Poultry sector is very important to supply the  animal protein 

requirements, including egg and meat, in Turkey. 

Many establishments have been founded related to the poultry 

production in Samsun recently. There are 15 enterprises of 

commercial laying hens in Samsun. A total of 668045 laying hens 

capacity are available in the 47 layer houses. There are 147 enterprises 

and 253 broiler coops in the broiler sector. A total of 3896350 broiler 
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capacity has been reached in the sector. There have been important  

increases in organic poultry production in Samsun. A total of  907 

tons chicken meat and 10824000 eggs have been produced. 

There is only one chick hatchery for broiler production and its 

capacity is 4500000 chick per year. There are two poultry slaughter 

houses and theirs cutting capacity are 180000 broilers per month. A 

total of 19477863 broilers have been slaughtered in these houses in 

2015. On the other hand, 80243,95 tons poultry feeds have been 

produced in the 7 poultry feed factory in Samsun. 

Production of commercial laying hens and broilers have increased in 

the last five year in Samsun. Poultry sector is important in Samsun 

due to economical impact and local employment. 

Key words: Samsun, laying hens, broiler, sector 

 
Giriş 
Kümes hayvancılığı, hayvancılık sektörünün en gelişmiş ve 

teknolojiye en açık sektörüdür. Kümes hayvanları içinde tavukçuluk 

sektörü, entegre sistem halinde üretim ile birlikte hızlı bir gelişme 

göstermektedir. Dünyadaki gelişime paralel olarak Türkiye’de de 

sektörün üretim miktarı artmakta, istihdam oranı yükselmektedir. 

Đnsanların hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında, kırmızı ete 

oranla üretim maliyetinin düşük olması, kalp ve damar hastalıklarını 

önlemede ve diyet programlarına uygunluğu nedeniyle piliç etine olan 

talep ve dolayısı ile tüketimi artmaktadır  (Çınar, 2007; Civaner, 

2007). Tavukların bir diğer ürünü olan yumurta, kaliteli protein içeriği 

ve sindirilebilirlik değerinin yüksek olması insan beslenmesinde 

oldukça önemlidir (Tayar ve Yıbar, 2016).   

Tavukçuluk sektörü; genetik, ıslah, biyoteknoloji, yem üretimi, 

ekipman sanayi, kuluçkacılık, sağlık koruma, yem katkı maddeleri, 

ilaç ve aşı endüstrisi, pazarlama, ürün muhafaza ile yetiştirme 

sistemleri gibi alt üretim dallarını da içinde barındıran çok geniş ve 

hızlı değişim gösteren bir alanı kapsamaktadır (Türkoğlu ve ark., 

2004). Türkiye'de geçimini tavukçuluk sektöründen sağlayan (üretici 
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çiftçi, yem, ilaç, yan sanayi, satıcı esnaf, nakliye, pazarlama elemanı 

vb.) insan sayısı iki milyona yaklaşmaktadır (Anonim, 2016 a). 

Bu çalışmada, Samsun ilinin tavukçuluk sektöründeki durumu ve 

gelişimini son beş yıllık istatistiki veriler ve bilimsel yayınlar  

çerçevesinde incelemek amaçlanmıştır.    

 

Samsun’da tavukçuluk sektörü 
Samsun’da ticari yumurtacı tavuk sektörü yıllar içinde nispeten daha 

stabil bir seyir izlerken, etlik piliç sektöründe hızlı bir gelişim ve artış 

gözlenmiştir.  

Türkiye'de 2015 yılı verilerine göre kanatlı üretim işletmelerinde 2 

237 adet damızlık kümes, 14 360 adet ticari etlik kümes, 3 141 adet 

ticarî yumurtacı kümes olmak üzere toplam 17 501 adet kümes 

bulunmaktadır. Samsun sahip olduğu etlik piliç ve ticari yumurtacı 

kümes oranı Türkiye'nin yaklaşık % 1,5'ini oluşturmaktadır Çizelge 1 

(TUĐK, 2016). 

 

Çizelge 1. Türkiye ve Samsun'da ticari yumurtacı tavuk ve etlik piliç 

durumu, (adet) 
 Ticari yumurtacı tavuk Etlik piliç Toplam 

Đşletme 

sayısı 

Kümes 

sayısı 

Kapasite 

işletme 

Đşletme 

sayısı 

Kümes 

sayısı 

Kapasite 

işletme 

Đşletm

e 

sayısı 

Kümes 

sayısı 

Kapasite 

işletme 

Samsun 13 52 686070 137 219   3820679 151 271 4506749 

Türkiye 1 046 3 141 89083936 9 782 14360   222566182 10828 17501  331049994

 % 1,24 1,66 0,77 1,40 1,53 1,72 1,39 1,55 1,36 

 

Ticari yumurtacı tavukçuluk 

Samsun ilinde, 2010 yılı verilerine göre toplam 13 adet ticari 

yumurtacı işletme bünyesinde 50 kümeste 619 167 kurulu kapasite 

bulunmaktadır Çizelge 2. Samsun ilinin 17 ilçesinin 8 tanesinde 2010 

yılı itibarıyla yumurta tavukçuluğu yapıldığı anlaşılmaktadır. En fazla 

kümes Kavak ilçesinde bulunmakla birlikte, kurulu yumurtacı tavuk 

kapasitesi 287 500 ile en fazla Terme ilçesinde yer almaktadır 

(GTHĐM, 2010  ve 2015).   



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

261 

 

Aradan geçen beş yıllık süre sonunda, Samsunda toplam 15 adet ticari 

yumurtacı işletme bünyesinde, 47 adet kümeste 668 045 kurulu 

kapasiteye ulaşıldığı görülmektedir Çizelge 2. 2015 yılı verilerine 

göre, yumurtacı tavuk işletmesine sahip ilçe sayısı beşe düşmüş, 

kümes sayısı azalmakla birlikte işletme sayısı iki adet artmış ve kurulu 

kapasitede ise yaklaşık 50 000 adetlik artış şekillenmiştir. En fazla 

kümes ve kurulu kapasite Kavak ilçesinde yer almakta olup, Bafra 

ilçesinde kurulu kapasite 2.5 kat artış göstermiştir (GTHĐM, 2010  ve 

2015). 

 

Çizelge 2. Samsun'da 2010 ve 2015 yılı ticari yumurtacı tavukçuluğun 

durumu, (adet) 

 Đlçeler 
Ticari Yumurtacı, 2010 Ticari Yumurtacı, 2015 

Đşletme Sayısı Kümes Sayısı Kurulu Kapasite 
Đşletme 
Sayısı 

Kümes 
Sayısı 

Kurulu 
Kapasite 

Alaçam 1 4 12 000 -  -  -  

Asarcık 1 1 3 000  -  -  - 

Atakum - - -  -  -  - 

Ayvacık - - -  -  -  - 

Bafra 4 11 90 000 3 9 220 000 

Canik - - -  -  -  - 

Çarşamba 1 1 21 667  -  -  - 

Havza - - -  -  -  - 

Đlkadım - - -  -  -  - 

Kavak 1 16 200 000 2 18 237 520 

Ladik - - -  -  -  - 

Ondokuzmayıs - - -  -  -  - 

Salıpazarı - - - 7 7 6 950 

Tekkeköy 1 1 2 000 1 2 6 575 

Terme 3 15 287 500 2 11 197 000 

Vezirköprü 1 1 3 000  -  -  - 

Yakakent - - -  -  -  - 

Toplam 13 50 619 167 15 47 668 045 
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Etlik piliç 

Samsun’da etlik piliç sektörünün kurumsal yapıya kavuşması 1985 

yılında başlamış olup hızlı bir gelişim göstermiştir. Özellikle Tarım ve 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Đl Koordinatörlüğü tarafından etlik 

piliç sektöründe yeni kümes yapımına %50-65 oranında hibe 

desteğinin sağlanması, kümes sayısı ve kapasitesinde artışa neden 

olmuştur (H Muruz, 2014). 
Samsun'da 2010 yılı etlik piliç işletme sayısı 170 olup, 197 kümeste 1 

406 446 kurulu kapasite bulunmaktadır (Çizelge 3). Geçen beş yıllık 

süre içinde işletme sayısı 147 adete düşerken, kümes sayısı 253'e 

yükselmiş ve kurulu kapasite 3 896 350 düzeyine ulaşmıştır Çizelge 3.  

En fazla işletme, kümes ve kurulu kapasitenin 2010 ve 2015 yılında 

Kavak ilçesinde bulunduğu anlaşılmaktadır (GTHĐM, 2010  ve 2015). 

Etlik piliç sektörü büyük oranda sözleşmeli üretim sistemi şeklinde 

yapılmaktadır. Bu sistemde tedarikçi firma ve yetiştiriciler, hızla artan 

kümes ve kapasite miktarı, ekonomik ve siyasal sorunlar neticesinde 

çeşitli sorunlarla karşılaşmıştır. Son bir yıl içersinde bu sıkıntılar 

kendisini daha da hissettirmektedir. 

 
Organik tavukçuluk 
Türkiye'nin organik tavukçuluk üretiminde Samsun önde gelen 

illerdendir. Samsun’da 2010 yılında bir işletmede,  249 600 etlik 

piliçten 500 ton piliç eti ve 20 000 yumurta tavuğundan 6 000 000 

adet yumurta üretilmiştir. 2014 yılında ise, bir organik tavukçuluk 

işletmesinde 432 000 etlik piliç bulunurken, bunlardan 907 ton et, 36 

000 yumurta tavuğundan ise 10 824 000 adet yumurta üretilmiştir. 

Samsun'da 2010 ve 2014 yılları arasında organik tavuk eti ve yumurta 

üretiminde yaklaşık % 80 üretim artışı olduğu görülmektedir 

(Anonim, 2016 b). 

 
Kuluçkahane ve kanatlı kesimhanesi 
Samsun'da 2015 yılı itibarıyla bir kuluçkahane işletmesi bulunmakta 

olup,  kurulu kapasitesi yıllık 4 500 000 adettir.  Kanatlı kesimhanesi 

olarak mevcut iki işletmenin aylık kesim kapasitesi 1 800 000 adettir. 
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Samsun'da 2015 yılında 19 477 863 adet etlik piliç kesilmiş ve 40 387 

329 kg piliç eti üretilmiştir (GTHĐM, 2010  ve 2015).  

 
Çizelge 3. Samsun'da 2010 ve 2015 yılı etlik piliç durumu, (adet) 

Đlçeler 
Etlik piliç, 2010 Etlik piliç, 2015 

Đşlet. Sayı Kümes Sayı Kurulu Kapasite 
Đşletme 
Sayısı 

Kümes 
Sayısı 

Kurulu 
Kapasite 

Alaçam 6 19 298 934 6 9 147 150 

Asarcık 2 14 33 334  -  -  - 

Atakum - - - 1 2 50 000 

Ayvacık - - -  -  -  - 

Bafra 2 2 36 000 2 3 60 920 

Canik 1 1 10 500 2 3 79 000 

Çarşamba - - - 1 3 60 000 

Havza 2 2 12 000  -  -  - 

Đlkadım 1 3 22 800 2 5 93 240 

Kavak 130 130 868 948 103 178 2 424 944 

Ladik - - - 2 5 122 000 

Ondokuzmayıs - - - 10 24 606 000 

Salıpazarı - - -  -  -  - 

Tekkeköy 1 1 7 500 2 4 85 000 

Terme 1 1 8 000 2 3 64 096 

Vezirköprü 1 1 1 000  -  -  - 

Yakakent 23 23 107 430 14 14 104 000 

Toplam 170 197 1 406 446 147 253 3 896 350 

 
Tavuk  yem üretimi 
Samsunda 2015 yılı itibarı ile özel sektöre ait 7 karma yem 

fabrikasında, 51 989,65 ton etlik piliç yemi üretilmektedir. Yumurta 

tavuk yemi 13 925 ton olup, toplam kanatlı yemi üretimi 80 243,95 

tondur (GTHĐM, 2010  ve 2015). 

 
Sonuç 
Samsun, son beş yılda ticari yumurtacı tavuk üretiminde 50 000'lik 

kapasite artışı sağlayarak toplam 668 045 kurulu kapasiteye, 15 

işletme ve 47 kümes bünyesinde ulaşmıştır. 2015  yılında etlik piliç 
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üretiminde kurulu kapasite, 2010 yılına göre % 36 oranında bir artış 

göstererek  3 896 350 olmuştur. Đşletme sayısı azalırken, kümes 

sayısında artış şekillenmiştir.  

Bir kuluçkahane ve iki kanatlı kesimhanesinin tam kapasite faaliyet 

gösterdiği anlaşılmaktadır. Özel sektöre ait yem fabrikalarında 

sektörün ihtiyaç duyduğu miktarda kanatlı yemi üretildiği 

görülmektedir.  

Bu verilerden, Samsunda tavukçuluk sektörünün gelişmekte olduğu ve 

önemli ölçüde istihdam oluşturduğu ve yerel ekonomiye önemli katkı 

sağladığı ifade edilebilir. 
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Ham Propolis, Propolisin Su veya Etanol Ekstraktının 
Damızlık Etlik Piliçlerin Performans ve Bazı Kan 

Parametrelerine Etkileri 
 

Hasan Alp Şahin, Ergin Öztürk 
O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Samsun 

 

Özet 
Bu çalışmada, karma yeme ilave edilen ham, etanol ve su bazlı 

propolis ekstraktlarının, 15-20 haftalık yaşta Ross-308 etçi damızlık 

piliçlerin gelişme, bazı kan parametreleri ve immunoglobulinler 

üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kontrol grubu propolis 

katılmayan karma ile yemlenirken, etanol ile (EEP), su ile (SEP) 

ekstrakte ve ham (HP) propolis gruplarındaki piliçler sırasıyla 400, 

400 mg ekstrakt propolis ve 1200 mg ham propolis ilave edilimiş 

karma ile yemlenmişlerdir. Ham ve ekstrakt propolis canlı ağırlık 

artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, AST, ALT, TAS, 

trigliserid ve P gibi bazı kan parametrelerini etkilememiştir. Kontrol 

ve EEP piliçleri HP ile karşılaştırıldığında daha düşük IgA değerine 

sahip olurken, HP piliçleri diğer muamelelerdeki piliçlerden, kontrol 

piliçleri ise sadace EEP piliçlerinden daha yüksek IgM değerine sahip 

olmuştur (P<0.05). IgY bakımından EEP tüm muameleler içinde en 

yüksek değere sahip olurken, SEP ise kontrol ve HP muamelelerinden 

daha yüksek değere sahip olmuştur (P<0.05). SEP’li karma ile 

beslenen piliçler, kontrole göre daha düşük TOS değerine, EEP ve 

SEP’li karma ile beslenen piliçler ise daha yüksek plazma toplam 

protein ve Ca içeriğine sahip olmuştur (P<0.05). Plazma albumin 

içeriği bakımından EEP sadece HP’den daha yüksek değere sahip 

olmuştur (P<0.05). Karma yeme propolis ekstraktları ilavesinin 

özellikle etanol ekstrakt propolisin immun sistem ile antioksidan 

aktiviteyi iyileştirdiği, Ca emilimini artırdığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Damızlık etlik piliç, propolis ekstraktı, 

antioksidant, immun sistem, kan biyokimyası 
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Effects of Raw Bee Propolis and Water or Ethanol Extract of 
Propolis on Performance, Immun System and Some Blood 

Parameters on Broiler Bredeers 
 

Abstract 
In this study it was aimed to determine the effects of raw bee propolis 

(RP) and water (WEP) or ethanol (EEP) extract of propolis on growth 

performance, some blood parameters and immunoglobulins in 15-20 

weeks old Ross-308 broiler breeders. The birds in control group were 

fed diet without propolis whereas the birds in RP, WEP and EEP 

groups were fed diets with raw, water extract and ether extract 

propolis at the level of 1200, 400 and 400 ppm, respectively. Raw and 

extract propolis did not affect live weight gain, feed consumption, 

feed conversion ratio and some blood parameters such as aspartate 

aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), total 

antioxidant status (TAS), trigliceride and phosphorus (P). While EEP 

group had lower IgA value than RP and control group had higher IgM 

than only EEP group (P<0.05).  The highest IgY value was 

determined for EEP and WEP had higher IgY values than control and 

RP groups.  While the WEP group had lower TOS value than control 

group, EEP and WEP groups had higher plasma total protein and 

calcium (Ca) contents compared to control group (P<0,05). The WEP 

had higher plasma albümin content than only RP group (P<0.05). The 

results of present study indicate that propolis extract, especially 

ethanol extract, addition in diet improves immunity, antioxidant 

acitivity and enhances Ca absorption.  

Key words: Poultry breeders, bee product,  antioxidant, immun 

parameter, growth performance, blood chemistry 

 
Giriş 
Etçi damızlık ebeveyn sürülerin büyütülmesinde esas amaç, yüksek 

verimli ve çıkış gücü yüksek kuluçkalık yumurta veren üniform bir 

sürünün oluşturulmasıdır. Bununla birlikte, bu amaca ulaşılması, 

yumurtlama öncesi dönemde hızlı büyümenin sınırlandırılmasına, bu 
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da yem kısıtlaması yapılmasına bağlıdır (Mench, 2002; De Jong ve 

Jones, 2006). Yem kısıtlamasıyla birlikte piliçler strese girmekte, 

hayvan refahı ve immun sistemi ve bir çok verim parametresi olumsuz 

bir şekilde etkilenebilmektedir (D'eath ve ark., 2009). Dolayısıyla, 

damızlık yumurta üretim çiftliklerinde verimli ve karlı bir üretimin 

sürdürülebilirliği civcivlik ve piliçlik döneminde hayvanların refahı ve 

immun sistemlerinin gelişmiş olmasıyla yakından ilişkilidir. Hayvan 

refahını artırmak ve/veya stresi azaltmak için ise ya karmanın enerji 

içeriğinin azaltılması (Van Krimpen, 2008) veya rasyonun 

seyreltilmesi veya iştah azaltıcıların (Van Krimpen ve Jong, 2014) 

veya refah artırıcı ve immun sistem destekleyici yem katkı 

maddelerinin karmaya ilavesi, yapılan uygulamaların başında 

gelmektedir. Bu bağlamda antioksidan ve antimikrobiyel etkili bazı 

tibbi ve aromatik bitki ve ekstraktların hayvanların bu dönemdeki 

performansı ve immun sistemi üzerine etkili olabileceği 

düşünülmektedir (Fan ve ark., 2010; Licciardi ve Underwood, 2011; 

Rahimi ve ark., 2011; Fan ve ark., 2012;Eyng ve ark., 2013). Bu 

nedenle, damızlık piliçlerin üzerindeki bu baskıların giderilebilmesine 

yönelik, arı ürünlerinin de içinde bulunduğu, değişik yem katkı 

maddelerinin değerlendirildiği araştırmalara da hala devam 

edilmektedir (Ozturk ve ark., 2015; Kop Bozbay ve ark., 2015; 

Konanç ve Öztürk, 2016). 

Arıların bitkilerden ürettiği ve kovan içi temizlikte ve kovanın 

yalıtımında kullandıkları reçinemsi veya mum benzeri bir madde olan 

propolisin, antibakteriyel ve antifungal aktiviteleri olduğu 

bilinmektedir. Propolisin antibiyotik ve bağışıklığı uyarıcı 

özelliklerinin yanında geniş spektrumlu bir etkiye sahip olduğu (Fan 

ve ark., 2010; Fan ve ark.,2012; Yang ve ark.,2015; Li ve ark., 2015) 

ve dolayısıyla kanatlı diyetlerinde antibiyotiklere alternatif doğal yem 

katkı maddesi olarak kullanılabileceği ileri sürülmektedir (Denli ve 

ark., 2005; Yang ve ark., 2015). Bu özelliklerinden dolayı propolis 

damızlık etlik piliçlerin yumurtlama öncesi dönemde bağışıklığını 

geliştirmede alternatif bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Bilindiği 

gibi, hayvan vücudunun en önemli savunma sistemleri IgM, IgA, IgY 
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gibi immunolglobulinlerdir. Bunların yem katkı maddeleri ile pozitif 

yönde etkilenebildiği bildirilmiş olmasına rağmen (Ziaran ve ark., 

2005; Fan ve ark., 2010; Licciardi ve Underwood, 2011; Rahimi ve 

ark., 2011; Fan ve ark., 2012; Eyng ve ark., 2013; Li ve ark., 2015), 

propolis veya ekstraktının damızlık etlik piliçlerde bunları ne yönde 

etkileyebildiğine dair yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, bu 

araştırmada farklı yöntemlerle elde edilen propolisin ekstraktlarının 

yumurtlama öncesi dönemde, damızlık etlik piliç karmalarına 

ilavesinin performans ve bazı kan biyokimya ve immun sistem 

parametrelerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 
Materyal ve Yöntem   
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 

yürütülen bu çalışmada, ticari bir firmadan temin edilen toplam 48 dişi 

damızlık piliç kullanılmıştır. Oniki haftalık yaşa kadar yer 

bölmelerinde yetiştirilen piliçler, bireysel kafeslere alınmış ve 3 

haftalık kafese alıştırma dönemi uygulanmıştır. Dolayısıyla deneme 

15-20 haftalık yaşları kapsayan 6 hafta sürdürülmüştür. Tüm piliçler, 

üretici firma önerileri doğrultusunda mısır, buğday, soya küspesi ve 

ayçiçeği tohumu küspesi gibi ana yem hammaddelerinden oluşan 

temel rasyonla (150 g ham protein ve 2.800 kcal ME/kg) beslenmiştir.  

Bu çalışmada kullanılan ham propolis (HP) ile su bazlı (SEP) ve 

etanol bazlı (EEP) ekstraktlar ticari bir firmadan (Fanus, Trabzon) 

temin edilmiştir. HP araştırmada kullanılıncaya kadar koyu renk cam 

kavanozlarda -20ºC’de depolanırken, EEP ve SEP +4 derecede 

muhafaza edilmiştir. Etanol ve su ekstrakt propolislerin aktif 

bileşenleri Ramnath ve ark.,2015 tarafından açıklandığı gibi GS/MS 

ile belirlenmiştir (Çizelge 1).  

Denemede kontrol grubundaki hayvanlar propolis katılmayan karma 

ile yemlenirken, etanol ve su ile ekstrakte ve ham  propolis 

gruplarındaki piliçler sırasıyla 400, 400 mg ekstrakt propolis ve 1200 

mg ham propolis (toz formda) ilave edilimiş karma ile 

yemlenmişlerdir. Dolayısıyla deneme, Kontrol, EEP, SEP ve HP 

olarak adlandırılan 4 muamele (12 tekerrürlü) grubundan oluşmuştur. 
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Nipel suluklu, özel tasarlanmış plastik yemlikli bireysel kafeslerde 

barındırılan piliçlere, deneme süresince gün ışığından yararlanılarak 

doğal aydınlatma programı (16 saat aydınlık, 8 saat karanlık) 

uygulanmıştır.  

 

Çizelge 1. Etanol ekstrakt ve su ekstrakt propolislerin kimyasal 

bileşimleri ve etken madde miktarları (%) 
Gruplar EEP SEP 
Alkoller    - 10.11 
Alifatik asit ve esterleri 35.31   1.25 
Karboksilik asit ve esterleri   1.29   3.57 
Flavonoidler   1.69     - 
Mono sakkarit   1.48     - 
Toplam 39.77 14.93 
Diğer 60.23  85.07 
 

Damızlık etlik piliçlere, sınırlı yemleme yapma zorunluluğu 

nedeniyle, denemenin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. haftasında tüm gruplara aynı 

miktarda yem (62, 65, 70, 75, 81 ve 88 g/hayvan/gün) verilmiştir. Bu 

nedenle birer haftalık dönemler için hazırlanan karmalara propolis ve 

ekstraktları günlük olarak karıştırılmış ve oda sıcaklığında muhafaza 

edilmişlerdir. Toz formdaki yem hammaddelerine toz formdaki HP ön 

bir karışım yapıldıktan sonra, EEP ve SEP ise spreyleme ile yemlere 

püskürtülmüş ve homojen bir karışım elde edinceye kadar 

karıştırılmışlardır.  

Bu çalışmada kullanılan ham ve ekstrakte propolis miktarları, 

propolisin immun sistem üzerinde olumlu sonuçlarının olduğu rapor 

edilen asgari düzeyler (Ozturk ve ark., 2015) kullanılmıştır. 

Dolayısıyla her kg yeme ilave edilen ekstrakte propolis miktarı 400 

mg iken, ham propolis miktarı ise bu düzeydeki ekstraktların 

sağlayacağı etken madde miktarları baz alınarak 1200 mg olarak 

belirlenmiştir (Konanç ve Öztürk, 2016).  

Yirminci haftanın sonunda tüm damızlık yarkaların kanat altı 

damarından (brachial ven) 22 gauge enjektör ile lityum heparinli 

tüplere 10 ml kan örnekleri alınmıştır. Alınan kan örnekleri soğutmalı 

santrifüjde (+4ºC) 1550 x g’de 10 dk santrifüj edilmiş ve plazmaları 
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alınarak -80ºC’de immun madde düzeyleri analiz edilene kadar 

depolanmıştır. Kan plazmalarının IgY, IgA ve IgM düzeyleri, 

kantitatif ELISA kitleri kullanılarak “Thermo Electron Corporation 

Original Multiskan Ex Elisa Reader” ile  üretici firmanın talimatları 

doğrultusunda Konanç ve Öztürk, (2016) tarafından belirtildiği şekilde 

belirlenmiştir. Plazmada total protein, albumin, trigliserid, Ca, P, 

aspartat amino transferaz (AST) ve alanin amino transferaz (ALT) 

ticari kitler kullanılarak otoanalizör (Airone A-200) ile ölçülmüştür. 

Total antioksidan (TAS) ve total oksidan (TOS) düzeyleri ise ELISA 

yöntemi ile plazmada ölçülmüştür. Oksidatif stres indeksi ise 

TOS/TAS oranı ile hesaplanmıştır. 

Deneysel birim olarak bireysel hayvanların kullanıldığı bu çalışmada 

elde edilen veriler, Shapiro-Wilk testi ile homojenlik testine tabi 

tutulduktan sonra tesadüf deneme desenine göre tek yönlü varyans 

analizi (one-way ANOVA) ile analiz edilmiştir. Ortalamalar 

arasındaki farklılıklar ise Duncan testi ile belirlenmiştir. Đstatistiki 

analizler, SPSS v 21 (SPSS 2013) paket programının Compare Means 

işlemi kullanılarak yapılmıştır.  

 

Bulgular ve Tartışma  
Propolis ilaveli karmalarla yemlenen damızlık etlik piliçlerin canlı 

ağırlık kazancı yem tüketimi ve yemden yararlanma oranları Çizelge 

2’de sunulmuştur. Propolis ilaveli karmalarla beslenen etlik piliçlerde 

canlı ağırlık, yem tüketimi ve dolayısıyla yemden yararlanmanın 

olumlu etkilendiği birçok çalışmada (Roodsari ve ark.,  2004; 

Shalmany ve Shivazad, 2006; Seven ve ark., 2007; Tekeli ve ark., 

2011; Attia ve ark., 2014) bildirilmiştir. Bu çalışmaların aksine 

Biavatti ve ark. (2003), propolisin etlik piliçlerin performansına 

olumlu bir etkisinin olmadığını, Açıkgöz ve ark. (2004) ve 

Danesgmand ve ark. (2015) ise etanol ekstraktı propolisin büyüme 

performansında bir düşüşe neden olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada 

ise her bir deneme grununun yem tüketimi ve canlı ağırlık değişimleri 

üretici fırmanın önerileri doğrultusunda gerçekleştiği için, kullanılan 

propolislerin bu parametreleri etkilemediği belirlenmiştir (Çizelge 2). 
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Bu durum, propolisin özelliklerini etkileyen bir çok faktörün 

(Ramnath ve ark., 2015; Konanç ve Öztürk, 2016) yanında, çok 

muhtemeldir ki, mevcut çalışmada büyüme oranının kontrol 

edebilmek için uygulanan yemleme sisteminden kaynaklanmış 

olabilir.   

 

Çizelge 2. Propolis ilaveli karmalarla yemlenen damızlık etlik 

piliçlerin canlı ağırlık (CA) kazancı (g), yem tüketimi (g) ve yemden 

yararlanma oranları (yem/CA kazancı)  
 Kontrol EEP  SEP HP  OSH P değeri 
Canlı ağırlık       

Başlangıçta  1395 1424 1399 1403 12.09 0.852 
Bitişte 2108 2138 2067 2152 13.71 0.119 

CA kazancı 713 714 668 748 14.87 0.269 
Yem tüketimi 3087 3087 3087 3087 - - 
YYO 4,33 4,32 4,62 4,12 0.10 0.29 
OSH: Ortalamaların standart hatası  

 

Propolis ilaveli karmalarla yemlenen damızlık etlik piliçlerin plazma 

kan paramnetreleri ve immunoglobulin maddlerine ait değerler 

Çizelge 3’de verilmiştir. Ham ve ekstrakt propolis canlı ağırlık artışı, 

yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, AST, ALT, TAS ve P gibi 

bazı kan paramtrelerini etkilememiştir. Kontrol ve EEP piliçleri HP ile 

karşılaştırıldığında daha düşük IgA değerine sahip olurken, HP 

piliçleri diğer muamelelerdeki piliçlerden, kontrol piliçleri ise sadece 

EEP piliçlerinden daha yüksek IgM değerine sahip olmuştur (P<0.05). 

IgY bakımından diğer muamelelerle karşılaştırıldığında EEP en 

yüksek değere sahip olurken, SEP ise kontrol ve HP’den daha yüksek 

değere sahip olmuştur  (P<0.05). SEP’li karma ile beslenen piliçler, 

kontrol ile karşılaştırıldığında daha düşük TOS değerine, EEP ve 

SEP’li karma ile beslenen piliçler ise daha yüksek plazma toplam 

protein ve Ca içeriğine sahip olmuştur (P<0.05). Plazma albumin 

içeriği bakımından EEP sadece HP’den daha yüksek değere sahip 

olmuştur (P<0.05). 
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Çizelge 3. Propolis ilaveli karmalarla yemlenen damızlık etlik 

piliçlerin plazma kan parametreleri ve immunoglobulinlere ait 

değerler 
Parametreler Kontrol EEP SEP HP OSH 
Ig A (µ/ml) 103.75b 105.99b 121.52ab 150.32a 6.204 
Ig M (µ /ml) 141.60b   93.73c 124.60bc 188.74a 8.205 
Ig Y  (mg/ml)  82.48c 161.10a  126.86b   70.16c 9.291 
TAS (mmol/L)  1.26    1.35  1.52    1.57 0.052 
TOS (µmol/L)   7.57a       6.33ab    5.70b     7.53a 0.289 
TOS/TAS  5.65   5.32  4.69   4.64 0.433  
Trigliserid (mg/dl) 87.63 98.86    95.92 83.74 2.768 
T. protein (g/dl)     5.56b     6.50a    6.60a      5.82ab 0.149 
ALB (g/dl)       2.58ab     2.79a      2.52ab    2.30b 0.076 
AST (UI/L)   219.20    222.91  229.70  230.88 4.646 
ALT (UI/L)   4.19   3.42   4.05  4.25 0.143 
Ca (mg/dl)     6.25b    7.60a     7.93a     7.22ab 0.226 
P (mg/dl)   4.81   5.19   4.96 4.56 0.133 
a,b,c.  Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalamalar birbirinden farklıdır (P<0.05). OSH: 

Ortalamaların standart hatası. 

 

Propolisin aromatik asitler, flavonoidler ve fenolik asitler gibi aktif 

bileşenlerinden dolayı (Ramnath ve ark., 2015; Konanç ve Öztürk, 

2016) etlik piliçlerde bağışıklık sistemini olumlu etkilediği bir çok 

araştırmada (Ziaran ve ark., 2005; Fan ve ark., 2013; Attia ve ark., 

2014; Li ve ark., 2015; Yang ve ark., 2015; Ozturk ve ark., 2015) 

bildirilmiştir. Bununla birlikte, Eyng ve ark. (2015) propolis ilavesinin 

immun maddelere etkisinin olmadığını belirlemiştir. Mevcut 

çalımanın immunoglobulin ile ilgili sonuçları, propolis ekstraktları 

ilavesinin özellikle EEP’in immun sistemi olumlu etkilediğini 

göstermiştir. Bizim sonuçlarımız, etlik piliçlerde propolisin bağışıklık 

sistemini olumlu etkilediğini bildiren (Ziaran ve ark., 2005; Fan ve 

ark., 2013; Attia ve ark., 2014; Li ve ark., 2015; Yang ve ark., 2015) 

çalışma sonuçları ile aynı doğrultuda bulunmuştur. Dolayısıyla mevut 

çalımanın sonuçları propolisin potansiyel bir immun geliştirici olduğu 

fikrini (Fan ve ark., 2010) desteklemiştir.  

Kanda TAS ve TOS değerleri antioksidan sisteminin en önemli 

göstergeleri olup organizmadaki serbest radikal temizleme 

özelliklerinden dolayı TAS değerlerinin yüksek, TOS değerinin ise 
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düşük olması arzu edilir. Mevcut çalışmda, TAS ve TOS/TAS oranı, 

propolis fomlarından etkilenmemiş olmasına rağmen, SEP, kontrol ve 

HP ile karşılaştırıldığında TOS değerini düşürmüştür. Bu sonuç, 

EEP’nin bağışıklık sistemini destekleme özelliği kadar, antioksidan 

özelliğinin yüksek olmadığını veya SEP’in atioksidan özelliğinin, 

bağışıklık sistemini destekleme özelliği kadar yüksek olmadığını 

gösterir. Propolisin formları arasındaki bu farklılıklar ektraksiyon 

işlemi ile ürüne geçebilen aktif bileşiklerin farklı olmasından 

kaynaklanmış olabilir. Nitekim ham propolis bu iki ekstrakt formunun 

özelliklerini daha az düzeyde gösterebilmiştir. Bu sonuçlara göre her 

iki ekstraktın karışımının kullanılması önerilebilir. Propolis 

ekstraklarının antioksidan parametreleri üzerindeki etkisi, ekstraktların 

ALT miktarını etkilememesine karşın, plazma, karaciğer ve kas 

dokusunun malondialdehit ve lipit peroksidasyonunu azaltmasına 

bağlanabilir (Matsui et al., 2004; Seven ve ark., 2007; Babińska et al., 

2013) 

Mevcut çalımanın plazma trigliserit miktarı ile ilgili sonuçları, Denli 

ve ark., (2005)’nın bıldırcınlarda, Biavatti ve ark. (2003) ve Seven ve 

ark. (2007)’nın etlik piliçlerde, mevcut çalışmadaki düzeylerden daha 

yüksek propolis oranlarının bile (1000 ve 3000 ppm) trigliserit 

konsantrasyonlarını etkilemediğini bildirdikleri bulgularla benzerlik 

göstermektedir. Buna karşın,  Seven ve ark. (2010) ile Attia ve ark. 

(2014) etlik piliçlerde, Galal ve ark. (2008) ise yumurta tavuklarında 

propolis katkısının trigliserit düzeyinde azalmaya neden olduğunu 

bildirmişlerdir. Matsui ve ark. (2004) ve Babińska ve ark. (2013) 

propolisin organizmanın trigiliserit düzeyini, biyolojik fonksiyonları 

ve lipid metabolizmasını geliştirerek sağladığını bildirmişlerdir. 

Dolayısıyla, çalışmalar arasındaki farklılıklar, denemede kullanılan 

hayvanların metabolik hızları ile ilgili olabilir.   

Bilindiği gibi, plazma toplam protein ve albumin içeriği, birçok 

hastalık kadar,  hayvanın sağlıklı ve dengeli beslenmesinin de bir 

göstergesidir. Bu nedenle, bunlar, kanatlılarda etkileri hakkında yeterli 

bilgi bulunmayan yem katkı maddelerinin kullanılabilirliğinin 

belirlendiği araştırmalarda sıklıkla ele alınan ve değerlendirilen 
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paramatrelerdendir. Propolisin total protein ve albumin içeriği üzerine 

etkisi ile ilgili farklı kanatlı türlerinde çelişkili sonuçlar bildirilmiş 

(Denli ve ark., 2005; Seven ve ark., 2007; Galal ve ark., 2008; Silici 

ve ark., 2013) olmasına rağmen, mevcut çalışmanın toplam protein ve 

albumin içeriği ile ilgili sonuçları SEP ve EEP’in protein emilimini 

arttırarak immunoglobulinlerin sentez ve salınımını uyardığını 

gösterir. Buna karşın, HP ile ilgili elde edilen sonuç, HP’ın 

sindiriminden veya yapısındaki bilinmeyen diğer bileşenlerin (mevcut 

çalışmada HP’nin kompozisyonu analiz edilmemiştir) organizmada 

meydana getirdiği bazı rahatsızlıklardan kaynaklanmış olabilir 

(Pagana ve Pagana, 2001).  

Damızlık etlik piliçler yüksek metabolik hıza sahip olduklarından 

dolayı, bazen karaciğer rahatsızlıklarına yakalanabilmektedirler. 

Mevcut çalışmada, karaciğer hasarlarının bir göstergesi olan AST ve 

ALT değerlerinin muamlelerden etkilenmemiş olması, yem 

kısıtlaması yapılarak metabolik hızlarının dolayısıyla büyümelerinin 

yavaşlatılmasından kaynaklanabilir. Mevcut çalışmanın sonuçları, 

Silici ve ark. (2013) ve Attia ve ark. (2014) tarafından bıldırcın ve 

etlik piliçlerde rapor edilen sonuçlar ile aynı doğrultudadır.  

Yumurtlama öncesi dönemde yumurta kabuğunun Ca ihtiyacının 

karşılanabilmesi için medullar kemiklere Ca depolamasının 

gerçekleştirilmesi açısından, kan Ca düzeyleri önemlidir. 

Çalışmamızda, ekstrakt propolis fomlarının plazma P 

konsantrasyonunu etkilemeksizin, kontrole göre Ca içeriğini artırması, 

yem Ca’nun emilimi artırarak medullar kemik Ca deposunun 

doldurulmasına katkı sağlayabilir.    

Mevcut çalışmanın sonuçları, damızlık etlik piliçlerin yarka dönemi 

rasyonalarına ham propolis, su ekstraktı propolis ve etanol ekstraktı 

propolis ilavesinin kan immunoglobin Y değeri ile kalsiyum 

miktarında artışa neden olduğu, oksidan aktiviteyi düşürdüğü buna 

karşın, karaciğer enzimleri olan AST ve ALT düzeylerinde bir 

değişikliğe neden olmadıklarını göstermiştir. Bu sonuçlara göre, 

immun sistemin güçlenmesi, oksidanların azalması ve Ca 

emilimindeki iyileşme için damızlık etlik piliçlerin yarka döneminde 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016  

 

275 
 

karmalarının ekstrakt propolis, özellikle etanol ekstrakt propolis ile 

desteklenmesi gerektiği söylenebilir. 
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Yumurta Tüketimi ile Đlgili Yanlış Algılar ve Alternatif 

Yumurta Üretim Sistemleri 
 

Suna KARADEMĐR1, Ahmet UÇAR2, Mesut TÜRKOĞLU2 

1GTHBakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, ANKARA   
2A.ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, ANKARA 

 
Özet 

Yumurta; sindirilme kabiliyetinin nispeten çokluğu ve büyümeyi 

teşvik edici maddeler içermesi nedeniyle hastaların, diyetteki ve her 

yaş grubundan insanın beslenmesinde faydalandığı, biyolojik değeri 

yüksek ve korunmuş bir gıdadır. 

Yumurta tüketiminde belirleyici faktörlerden en önemlisinin markalı 

ve paketli olması gerektiği tüketiciler tarafından bildirilmektedir. 

Bununla birlikte tüketime yönelik sağlık açısından endişe taşıyanların 

oranı % 36, bu endişelerinin başında da %55 ile hormon içeriyor 

olduğu düşüncesi gelmektedir. Organik gıda, hormonlu ve doğal gıda 

gibi tüketim tercihlerini etkileyen faktörlerin sorgulandığı 

araştırmalarda söz konusu kavramlarla ilgili fikir karmaşasının 

yaşandığı belirlenmiştir. 

Son yıllarda konvansiyonel kafeslerde barındırılan tavukların 

fizyolojik ve davranışsal gereksinimlerini karşılayamadığı ve tavuk 

refahı gibi konular gündeme gelmektedir. Tüketici, toplum ve ticari 

ilginin odağında tüketici ve üreticinin taleplerini karşılamaya yönelik 

alternatif yumurta üretim sistemleri geliştirilmektedir. Ancak 

kaynakların etkin kullanılarak sürdürülebilir üretimin sağlanması 

gerektiğinden, yeni bakış açıları getirmek güç bir durumdur. 

Anahtar kelimeler: Yumurta tüketimi, Yanlış algılar, Alternatif 

üretim sistemleri 
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Related Wrong Perception to Consumption of Egg and 
Alternative Egg Production Systems 

 
Abstract 

Egg is biologically rich and preserved nutrient which human being 

derived while nourishing in all ages from patients to people who are 

on diet in order to its having components that help growing up and 

digestion. 

Consumers are noticing that, the most important dinstrinctive mark in 

egg consumption is they must be name brand and packed. 

Nonetheless, 36% of the comsumers are worrying about its wellness, 

55% of their worries are about whether they include hormones. In a 

study which was questioning the factors that affects the preferences of 

the comsumers’, such as; “organic food”, “homone food” and “natural 

food”, it was observed that there is a disorder among the terms. 

In last few years, some complains come to order, such as; chicken that 

are nestled in convantional fences do not meet their physiological and 

behavioural requirements and  chicken welfare. . Some alternative egg 

production systems are being developed to push consumers’ demand 

in focus of consumers and commercial interests. But, because of the 

necessity of using the sources effectively and ensuring the sustainable 

production, it is hard to bring a new perspective. 

Key words: Egg consumption, wrong perceptions, alternative 

production systems 

   
Giriş  
Đnsanoğlunun beslenmesinde tarım ürünleri içerisinde içerdiği protein 

bakımından hayvansal ürünlerin yeri yadsınamaz bir öneme sahiptir. 

Ülkemizde hayvansal protein açığının varlığı düşünüldüğünde, insan 

sağlığının korunmasında hayvansal üretimin artırılmasının önemi 

anlaşılır. Hayvansal ürünler arasında yumurtanın ayrı bir yeri vardır 

(Güneş ve ark, 1995).  

Türkiye'de kırmızı etin yüksek maliyetli olması ve ekonomik krizler 

gibi nedenlerle üretiminin azalması sonucu insanlar günlük hayvansal 
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protein ihtiyacını karşılamada güçlük çekmektedir. Tavuk ürünleri 

olarak tavuk eti ve yumurtası ihtiyaç duyulan proteinin 

karşılanmasında önemli rol oynamaktadır (Baykalır ve ark, 2014). 

Yumurta tavukçuluğu, insan beslenmesinde mükemmel bir gıda olan 

yumurtanın üretimi açısından çok önemli bir yetiştiricilik faaliyetidir 

(Anonim, 2015). 

Son yıllarda konvansiyonel kafeslerde barındırılan tavukların 

fizyolojik ve davranışsal gereksinimlerini karşılayamadığı bilimsel 

olarak ortaya konmuştur. Tavukların refahını sağlamak çiftlik 

sahiplerinin sorumluluğundadır ve bu uygun barındırma, yönetim, 

besleme ve hastalıklardan koruma ve tedaviyi de içeren hayvanın iyi 

halde olmasının sağlanmasıdır. Yumurta tavukları için alternatif 

sistemler üreticilerin ekonomik verimlilik gibi talepleri ile tavukların 

ihtiyaçları ve refahını sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Alternatif 

sistemlerde tavuklar birçok doğal davranış tipini sergileyebilmekte ve 

yeterli eksersiz yapabilmektedir. Ancak bu ortamlarda ayak 

problemleri, gagalama, sosyal stres ile kirli ve kırık yumurtalar sonucu 

üretimde meydana gelen verim kayıpları olumsuz yönlerdir (Bozkurt, 

2009). Üretici, tüketici ve çevre açısından düşünüldüğünde yetiştirme 

sistemleri için alternatif arayışları önemini korumaya devam 

etmektedir. 

 
Yumurta Tüketimi ile Đlgili Yanlış Algılar 
Dörtok Đletişim Şirketi tarafından tesadüfi örnekleme yöntemi 

kullanılarak, yumurta tüketiminde en belirleyici faktörün markalı ve 

paketli olması olduğu (%75) anlaşılmıştır. Yumurta tüketimine 

yönelik sağlık açısından endişe taşıyanların oranının %36 olduğu ve 

endişelerin başında da %55 ile hormon içermesi geldiği bildirilmiştir 

(Anonim, 2014). 

Güncel Gıda Araştırmaları sonucu tüketicilerin bilgi düzeyinin 

sorgulandığı, tüketicide bilgiden çok korku ve endişenin yaygın 

olduğu, buna rağmen tüketimin küçük değişiklikler ve sapmalar 

haricinde devam ettiğinin görüldüğü, “organik gıda”, “hormonlu” ve 

“doğal gıda” gibi kavramların sorgulandığı araştırmalarda kargaşanın 
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yaşandığının belirlenmiştir. Araştırmalarda halk endişe etmesine 

rağmen temel gıdaları tüketmeye devam ettiği, hemen hemen tüm gıda 

gruplarında ‘organik’ ürünler %80’ler seviyesinde en sağlıklı olarak 

algılandığı ancak bu yüksek algı oranının satın alma aşamasında 

pazara yansıyamadığı ve organik tüketimi tercih edenlerin oranının 

hemen tüm gıda kategorilerinde %10’un altında kaldığı anlaşılmıştır 

(Anonim, 2014). 

Đstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Sivas Đllerinde 18 yaşının üstünde 

1069 bayan ile yapılan yüz yüze anket sonucunda; Yumurtayı nereden 

alıyorsunuz? Sorusuna; %12 Pazar, %17 Market, %14 Grosmarket, 

%67 Bakkal ve %2 Kendimiz üretiyoruz cevapları alınmıştır. Ankete 

katılanların  %58,8’i büyük, %26,0’ı orta, %1,2’si küçük yumurtayı 

tercih ederken, %14,0’u yumurta büyüklüğünün satın almada önemli 

olmadığını belirtmişlerdir. Tüketiciler satın aldıkları yumurtanın 

markasına pek dikkat etmemektedirler (%81.2). Markaya önem 

verenlerin %8,5’ i düşük gelir, %57,5’i orta gelir ve 34.0’i ise yüksek 

gelir grubundandır. Aile başına haftalık tüketilen yumurtanın %61,4’ü 

sabah kahvaltılarda tüketilirken %38,6’sı yemek, tatlı, pasta ve börek 

yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Sabah kahvaltısında tüketilen 

yumurtanın  %28,1’i erkekler, %37,2’si kadınlar ve %34,7’si çocuklar 

tarafından tüketilmektedir. Genellikle, kışın yumurtalı ıspanak, çılbır, 

yazın ise menemen ya da çılbır, yumurta ile yapılan başlıca yemek 

çeşitleridir (Anonim, 2004). 

 
Yumurta Üretiminde Kullanılan Alternatif Yetiştirme Sistemleri 
Tavuk yetiştiriciliğinde, yerde ve kafeste olmak üzere iki tip 

yetiştirme uygulanmaktadır. Etlik piliç ve damızlık yetiştiriciliğinde 

yerde yetiştirme tercih edilmekte, yumurta tavukçuluğunda ise kafeste 

yetiştirme sistemlerinden yararlanılmaktadır (Altan ve ark, 2014). 

Endüstriyel tavukçuluğa geçiş ve kafes sisteminin yaygınlaşması 

hayvan hakları ve refahı konularındaki kimi endişeleri de beraberinde 

getirmiştir. Herrison, R. tarafından yazılan “Hayvan Makineleri” 

(Animal Machines, 1964) adlı kitapla kamuoyunun gündemine gelen 

hayvan hakları 1965 yılında Đngiliz Hükümeti’nin Prof. Dr. R 
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Brambell’e hazırlattığı raporla da politik konulardan biri haline 

gelmiştir. Bu tarihten itibaren başta kafeste yetiştirme olmak üzere 

hayvan refahı konusunda çok sayıda araştırma ve yayın yapılmıştır 

(Altan ve ark, 2014). Özellikle yumurtacı tavukların kafeslerdeki refah 

durumuna ilişkin birçok araştırma yapılmış ve tavukların 5 temel 

özgürlüğe (hayvanların kendi etrafında dönme, kendisini tımar etme, 

ayağa kalkma, yere uzanma, kol ve bacaklarını açarak gerinme) 

erişebilmesi için kafesler yerine alternatif sistemlerin getirilmesi ön 

plana çıkmıştır (Baykalır ve ark, 2014). 

Latalı ya da tel örgü zeminli, avlulu, yarı entansif, serbest gezinmeli, 

tünekli, kuşluklu, derin altlıklı ve organik üretim sistemleri alternatif 

üretime yönelik olarak geliştirilmiş yetiştirme sistemleridir. Avlulu ve 

serbest gezinmeli sistemler gibi meraya dayalı yetiştirme sistemleri 

ekstrem hava değişimleri olmayan ve sap-samanın ucuz olduğu 

bölgeler için uygundur. Avrupa Komisyonu’nun 2295/03 sayılı 

Tüzüğüne göre yumurtaların yarı entansif sistem yumurtası olarak 

etiketlenmesi için barınma sıklığı en fazla 4000 tavuk/hektar olmalıdır 

ki bu kural ile serbest sistemden ayrılmaktadır. Serbest Yetiştirme 

Sisteminde ise tavuklar genellikle küçük, taşınabilir, tünekli veya 

altlıklı kümeslerde küçük gruplar halinde bulunur ve bitki örtüsü ile 

kaplı meraya çıkışları serbesttir. Günümüzde rotasyon uygulaması 

serbest sistemlerde de uygulanmaktadır. Tavuk barınma yoğunluğu 

300 tavuk/hektar-400 tavuk/hektar önerilmekte ise de Avrupa Birliği 

yumurta pazarlama standartlarına (2295/03 EC) göre en fazla 2500 

tavuk/hektar yoğunlukta üretilmiş yumurtaların serbest sistem 

yumurtası olarak etiketlenebileceği bildirilmektedir. Tünekli ve 

kuşluklu sistemlerde, tavuklar yukarıya-aşağıya doğru tünekten tüneğe 

veya katlar arasında atlarlar ve böylece kümes alanının vertikal olarak 

da kullanımı sağlanmış olur (Hewson, 1986; Norgard, 1986; Appleby 

ve ark, 1992; Anonim, 2003; Altan, 2015).  

Van den Brand ve ark. (2004), Wang ve ark. (2009) ve Lolli ve ark. 

(2013) alternatif sistem yumurtalarının daha ağır olduğunu, aksine 

Samiullah ve ark. (2014), kafes yumurtalarının daha ağır olduğunu 

bildirmişlerdir. Hidalgo ve ark. (2008) organik yetiştirmede yumurta 
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ağırlığının en yüksek olduğunu bunu sırasıyla yerde yetiştirme ve 

merada yetiştirmenin izlediğini, kafes yumurtalarının en düşük 

ağırlığa sahip olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulguların aksine, Minelli 

ve ark. (2007) geleneksel kafeslerde yumurta ağırlığı ve sarı/ak 

oranının, organik yetiştirmeye göre daha yüksek olduğunu 

saptamışlardır. Organik üretimde, mera kalitesinin iyi olmaması, 

tavukların protein (methionin) ve linoleik asit ihtiyaçlarının 

karşılanamaması, yumurta ağırlığı ve sarı oranının daha az olmasına 

neden olmaktadır (Altan, 2015). Genel olarak, organik yumurtalarda 

kabuk kalınlığının kafes yumurtalarına göre daha fazla olduğu ifade 

edilmektedir (Petek ve ark., 2009, Küçükyılmaz ve ark.. 2012, Lolli ve 

ark., 2013). Fakat bazı çalışmalarda mera sistemi veya kafes 

sisteminde üretilen yumurtaların kabuk kalınlıkları arasında önemli bir 

fark olmadığı saptanmıştır (Van den Brand ve ark., 2004, Wang ve 

ark., 2009). Bu bulguların aksine Hidalgo ve ark. (2008) geleneksel 

kafes yumurtalarında kabuk mukavemeti ve kabuk oranının, diğer 

alternatif sistemlere göre daha yüksek olduğunu saptamışlardır. 

Samiullah ve ark. (2014) geleneksel kafes ve mera sisteminde 

yetiştirilen sürülerin 25-75 hafta yaşları arasındaki kabuk kalitesini 

saptamışlardır. Kafes yumurtalarında, kabuk ağırlığı, kabuk oranı ve 

mememsi tabakanın ultrastrüktürel kalitesinin daha iyi olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Mera ve organik yetiştirmede stres daha az olduğu için albümin 

kalitesinin daha yüksek olması beklenir (Altan, 2015). Nitekim 

Castellini ve ark. (2006), organik, organik plus ve kafes sistemini 

karşılaştırdığı çalışmada, organik plus yumurtalarında Haugh Unit 

değerinin en yüksek olduğunu saptamışlardır. Ancak bazı çalışmalarda 

yetiştirme sisteminin albümin kalitesi üzerinde önemli bir etkisi 

olmadığı belirtilmiştir (Van den Brand ve ark., 2004, Hidalgo ve ark., 

2008, Petek ve ark., 2009). Samiullah ve ark. (2014) albümin 

kalitesinin kafes yumurtalarında mera yumurtalarına göre daha iyi 

olduğunu saptamışlardır. Hidalgo ve ark. (2008) market yumurtaları 

analizinde, Haugh Unit değerini kafes yumurtalarında en yüksek 

(69.2), organik yumurtalarda en düşük (61.0) olarak ölçmüşlerdir. Bu 
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bulguyu, organik yumurtaların daha yavaş pazarlanması nedeniyle 

daha az taze olabileceği şeklinde yorumlamışlardır. 

Genelde, mera ve organik yumurtalarda sarı rengi, kafes 

yumurtalarına göre daha koyudur (Van den Brand ve ark. 2004; 

Castellini ve ark., 2006; Petek ve ark., 2009; Anderson, 2009). 

Aksine, Samiullah ve ark. (2014) kafes yumurtalarında sarı renginin 

mera yumurtalarına göre daha koyu olduğunu saptamışladır. Hidalgo 

ve ark. (2008) kafes yumurtalarında sarı renginin mera yumurtalarına 

benzer olduğunu fakat organik yumurtalara göre daha koyu olduğunu 

bildirmişlerdir. Leth ve ark. (2000) organik yumurtalarda lutein 

içeriğinin, geleneksel yumurtaya göre 2-3 katı daha yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir. Aksine, Surai ve ark. (2000) geleneksel yumurtalarda 

lutein içeriğinin organik yumurtalara göre 2-4 katı daha yüksek 

olduğunu saptamışlardır. Yumurtaların lutein içeriğindeki bu çelişkili 

sonuçlar, meradaki bitkilerin lutein içeriğindeki farklardan 

kaynaklanmış olabilir (Altan, 2015). 

 
Sonuç 
Yumurta kalitesi üzerine, genetik yapı, yaş, besleme, aydınlatma gibi 

etmenlerin etkisi, yetiştirme sisteminin etkisine göre daha büyük 

olduğu göz önüne alındığında yetiştirme sisteminin etkisini ölçmek 

güçleşmektedir. Nitekim alternatif üretim sistemlerinin yumurta 

kalitesi üzerine etkisinin incelendiği araştırmalarda konu ile ilgili 

sonuçların birbiriyle örtüşmediği görülmektedir. Bu bağlamda daha 

somut veriler üretecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Hem 

üreticilerin hem de tüketicilerin talepleri doğrultusunda en uygun 

yetiştirme sistemlerinin arayışı geçmişte olduğu gibi önümüzdeki 

yıllarda da devam edecektir. 
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Özet 

Özellikle son yıllarda insanların algısında meydana gelen değişimler 

entansif yetiştiriciliğin sorgulamasına neden olmuştur. Çevre sorunları 

ve doğal kaynakların sürdürülebilir olarak kullanımı gibi olgular 

alternatif üretim sistemleri arayışlarına neden olmuştur. Hayvan refahı 

hakkında ki görüşlerin de katkısıyla organik hayvan yetiştiriciliği az 

da olsa kendi pazarını oluşturmaya başlamıştır. 

Dünya’da 2007-2012 yılları arasında organik kanatlı 

yetiştiriciliğindeki artış %127 oranında gerçekleşmiştir. 2015 yılı 

itibariyle ülkemizde organik tavukçuluk T.C.Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre toplam 16 ilde yapılmakta ve 

organik kanatlı üretimi 36 üretici tarafından gerçekleştirilmektedir. 

362.806 adet tavuk ile toplam 58.938.769 adet organik yumurta ve 

589.804 adet organik etlik piliç ile toplam 2.130 ton organik piliç eti 

üretilmektedir. 

Bu derlemede, Dünya ve Türkiye’de organik tavukçuluğun mevcut 

durumu, Ülkemizdeki et ve yumurta yönünden organik tavuk 

yetiştiriciliği ve pazar olanakları konularına değinilecektir. 

Anahtar kelimeler: Organik yetiştiricilik, Kanatlı, Tavuk eti, 

Yumurta 

 

Some Important Issues In Organıc Poultry Productıon 
 

Abstract 
Especially, changes that occur in people's perception in recent years 

has led to questioning of intensive farming.  Facts as environmental 

problems and the sustainable use of natural resources has led to the 
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search to alternative production systems. Organic animal production 

with the contribution of views on animal welfare slightly began to 

create its own market. 

Organic poultry production increased by 127% between 2007-2012 in 

the World. According to Republic of Turkey Ministry of Food, 

Agrıculture and Lıvestock, in our country organic poultry was done in 

a total of 16 cities and organic poultry production was carried out by 

48 manufacturers in 2015. The total of 58.938.769 organic eggs by 

362.806 hens and the total of 2.130 tons organic chicken meat  by 

589.804 organic broiler  was produced. 

In this review,  the current state of organic poultry in the world and 

Turkey, organic chicken production in terms of meat and eggs in our 

country and market opportunities issues will be discussed. 

Key words: Organic farming, Poultry, Chicken Meat, Egg 

 
Giriş 
Tarımın ekonomik ve ekolojik olarak kendisinden beklenen faydayı 

sağlayabilmesi için sürdürülebilir tarımsal uygulamaların ön plana 

çıkması ile birlikte organik tarım da giderek önem kazanmıştır. 

Organik tarımın gıda güvenilirliği, sağlıklı beslenme, insan sağlığı ve 

çevre koruma üzerindeki olumlu etkileri, yurt içinde ve yurt dışında 

organik ürüne olan talebi artırmıştır (Anonim, 2015a). 

Organik tavukçuluk, tavukların beslenme ve sağlık koruma 

önlemlerinde, yapay olarak üretilen besin ve kimyasal maddelerin 

kullanılmamasını içeren, onların doğal davranış ve fizyolojilerini 

rahatsız etmeyecek şekilde beslenme ve çevresel isteklerinin 

karşılandığı bir üretim sistemidir. Yani organik üretim, hayvan sağlığı 

ve refahı, iyi çevre uygulamaları ve ürün kalitesi üzerine 

odaklanmıştır (Sundrum, 2006). 

 
Organik Tavukçuluk  
Organik yetiştiricilikte yerel koşullar dikkate alınarak, çevre 

koşullarına adaptasyon kabiliyeti ve hastalıklara karşı dayanıklılığı 

yüksek olan ırklar seçilmelidir (Van Horne ve Achterbosch, 2008). 18 
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Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe göre Organik 

yetiştirme şartları: organik üretimde kafes sistemi yasaktır. Zeminin 

asgari 1/3 parçalı veya ızgaralı yapıda değil, düz bir yapıda olmalı ve 

sap-saman, talaş, kum veya kısa çim gibi maddelerle kaplı olmalıdır. 

Yumurta tavuğu kümeslerinde zeminin 1/2’sinden fazlası dışkı 

toplanmasına elverişli olur. Kanatlı grubunun ve kanatlının büyüklüğü 

ile orantılı büyüklükte tünek bulunmalıdır. Kanatlının büyüklüğüne 

göre giriş/çıkış delikleri olmalı ve bu delikler kanatlı barınağının her 

100 m2 si için asgari toplam 4 m uzunlukta olmalıdır. Yumurta 

tavuklarının yetiştirilmesinde günlük doğal aydınlatmaya ilave olarak 

toplam 16 saat, etlik piliçlerde ise 18 saat ışık sağlanacak şekilde suni 

aydınlatma sağlanabilir. Kanatlılar iklim koşullarının elverdiği 

durumlarda açık hava barınaklarına ulaşabilmeli ve bu durum 

yaşamlarının asgari 1/3’ünde uygulanmalıdır. Bu açık hava barınakları 

çoğunlukla bitki örtüsü ile kaplanır, koruyucu tesisler bulunur ve 

hayvanların yeterli sayıda suluk ve yemliklere erişmelerine imkân 

verir. Sağlık nedenleriyle, iki yetiştirme dönemi arasında kümesler boş 

bırakılır, bu süre içerisinde binalar ve tesisat temizlenir ve izin verilen 

maddelerle dezenfekte edilir. Ayrıca, her kanatlı grubunun 

yetiştirilmesi tamamlandığında gezinti alanları sağlık nedeniyle boş 

bırakılarak, bitki örtüsünün yeniden gelişmesine imkân verilir. Bu 

gereklilik barınaklarda tutulmayan ve gün boyunca serbestçe gezinen 

az sayıdaki kanatlılara uygulanmaz. Et üretimi amacıyla kullanılan 

kanatlı barınaklarında toplam kullanabilir alan 1600 m2’yi aşmamalı 

ve maksimum bir kümeste 4800 hayvan barındırılmalıdır. Yumurta 

tavukçuluğunda bu sayı 3000’dir. Barınaklarda maksimum 

kapasiteden daha fazla sayıda hayvanın barındırılması, yani sürü 

büyüklüğünün artışı hayvanların açık alandan yararlanma oranının 

azalmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, sürü büyüklüğünün 

artışıyla tüy yolma, sinirlilik ve yem arama gibi doğal davranışlar 

arasında ilişki bulunmaktadır. Nitekim, özellikle büyük sürülerde tüy 

yolma ve kannibalizm davranışlarının daha fazla oranda görüldüğü 

tespit edilmiştir (Bilcik ve Keeling, 2000; Hirt ve ark. 2000; Anonim, 

2010).   
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Günümüzde özellikle ABD, Kanada, Avusturya, Danimarka, 

Almanya, Đngiltere, Fransa ve Arjantin gibi ülkeler hayvancılıkta 

organik üretime büyük önem vermektedir (Söğüt ve ark., 2010). 

Yapılan araştırmalara göre 28 AB ülkesinde toplam organik yumurta 

tavuğu varlığı 2005-2012 yılları arasında yaklaşık % 260’lık bir artış 

göstermiştir. 12.7 milyon organik etlik piliç sayısı bildirilmiş ve  

toplam organik etlik piliç varlığı 2005-2012 yılları arasında yaklaşık 

% 64.6’lık bir artış göstermiştir (Anonim, 2015b). Avrupa 

tavukçuluğunun 1/3’ünden fazlasını ‘label rouge’ sistemi ile yapan 

Fransa tavukçulukta önde gelen ülkedir. Organik ve tüm alternatif 

sistemlerin toplam yumurta üretimindeki payı Fransa’da %4, 

Almanya’da %5, Hollanda’da %2 ve Đngiltere’de %1’dir (Öztürk ve 

Çalışır, 2013).  

Organik tarım Dünya’da son birkaç yıldır hızlı bir gelişme 

göstermektedir. Dünya genelinde organik hayvan sayılarında 2007-

2012 arasında önemli düzeyde artışlar görülmekle birlikte en önemli 

artış (%127) kanatlı hayvanlarda gerçekleşmiştir. Dünya’da 2012 

yılında organik sertifikalı kanatlı hayvan sayısı 73 milyon adet 

civarındadır (Dellal ve ark., 2015). Türkiye’de organik yumurta 

tavuğu sayısı 2012 yılında 138.070 iken, 2014 yılında 242.352 adet 

olarak bildirilmiştir ve % 75 ‘e yakın artış olmuştur (Anonim, 2015b). 

Başlangıçtan günümüze kadar ekolojik hayvansal ürünlerin miktarında 

meydana gelen artış ülkemizde tüketicilerin artık bu tür ürünlere ilgi 

duyduğunu göstermektedir (Kartalkanat ve ark., 2009).  

2015 yılı itibariyle ülkemizde organik tavukçuluk T.C. Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre toplam 16 ilde yapılmakta ve 

organik kanatlı üretimi 48 üretici tarafından gerçekleştirilmektedir. 

362.806 adet tavuk ile toplam 58.938.769 adet organik yumurta ve 

589.804 adet organik etlik piliç ile toplam 2.130 ton organik piliç eti 

üretilmektedir.  

 

Organik Yumurta Tavukçuluğu 

Organik yumurta tavukçuluğu; hayvanların sentetik olmayan doğal 

gıdalarla beslenmelerini öneren, onların doğal hareket ve 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016  

 

293 

 

davranışlarda yaşamalarını isteyen, mera besisini de içine alan, hayvan 

refahına önem veren bir beslenme sistemidir. Bu biçimde beslenen 

yumurta tavuklarından elde edilen yumurtalara ‘Organik Yumurta’ adı 

verilir (Balevi ve Coşkun, 2010). 

Organik yumurta tavukçuluğunda, genellikle günümüz konvansiyonel 

kafes yetiştiriciliğinde kullanılan kahverengi kabuklu yumurta veren 

orta-ağır hatlar tercih edilmelidir (Sorensen ve Kjaer, 2000).  

Lampkin (1997), organik olarak yetiştirilen tavuklarda 72. haftaya 

kadar üretilen yumurtanın 270 adet ve kg yumurta ağırlığı için 

tüketilecek yem miktarını da 2.95 kg olarak belirtmiştir. Ayrıca 

kanibalizmden kaynaklanan ölüm oranının kafes sistemine göre 

organik sistemde daha yüksek olduğunu bildirmiştir. 

 

Organik Et Tavukçuluğu 

Sürü büyüklüğü ve barındırma yoğunluğu hayvan türünün gelişim 

evrelerine ve davranış biçimlerine göre belirlenmelidir. Organik 

kanatlı eti üreten işletmelerde 1m2 kapalı kümes alanında en fazla 10 

adet kanatlı ya da 21 kg canlı ağırlık olacak şekilde planlanmalıdır. 

Serbest gezinme alanı hesaplanırken sabit-kapalı barınaklarda etçi ve 

yumurtacı tavuk başına 4m2, otlak üzerinde taşınabilir küçük kümesler 

kullanılıyorsa yerleşim sıklığı kapalı alanda en fazla 16 piliç ya da 

30kg canlı ağırlık/m2 otlakta ise 2,5m2/piliç olmalıdır (Anonim, 2010). 

Organik etlik piliç yetiştiriciliğinde önemli olan husus kullanılacak 

genotipin günlük canlı ağırlık kazancının 45 g’dan daha yüksek 

olmamasıdır (Anonim, 2007). Bunun sonucunda, entansif 

yetiştiricilikte ortalama 5-6 haftalık yaş olan kesim yaşı, organik 

yetiştiricilikte 11 haftalık yaşa kadar uzamaktadır (Van de Weerd ve 

ark., 2009). Etlik piliçler geldikleri çiftlikten ayrıldıklarında 3 günlük 

yaştan küçük olmalıdır. Organik etlik piliç yetiştiriciliğinde yavaş 

gelişen genotiplerin kullanılması durumunda asgari kesim yaşı 72 

gündür (Anonim, 2010). Organik ve serbest gezinmeli yetiştirme 

sistemlerine yavaş gelişen tavukların daha uygun olmasının nedeni, 

80-120 gün arasında 2.2-2.5 kg ağırlığa ulaşmaları, organlar ve 

kasların bir harmoni içinde geliştiklerinden, ani gelişmeden 
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kaynaklanan metabolik ve fizyolojik bozuklukların görülme 

olasılığının düşmesidir (Sarıca ve Yamak, 2010). 

Eleroğlu ve ark. (2013), kanatlı etini etkileyen önemli faktörlerden 

birisinin yetiştirme sistemleri olduğunu, organik sistemde yetiştirilen 

hayvanlarda stres faktörünün azaldığı ve açık alan-meraya 

erişimlerinden dolayı hayvanların refahının arttığını, organik sistemde 

yetiştirilen tavukların konvansiyonel sistemde yetişenlere göre 

etlerinin üstün tat ve lezzete sahip olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca 

Castellini ve ark. (2002), 56. günde konrol ve organik gruplarda canlı 

ağırlık sırasıyla: 3219 gr ve 2861 gr, yemden yararlanma oranlarını 

2.31 ve 2.75; 81. Günde canlı ağırlıkları 4368 gr ve 3614 gr, yemden 

yararlanma oranlarını 2.89 ve 3.29 olduğunu; Lampkin (1997), 81. 

gün kesim yaşına göre etlik piliçlerin 2.75 kg canlı ağırlığına 

ulaştığını ve yemden yararlanma oranının ise 4.5 olduğunu 

bildirmiştir. 

 

Organik Tavukçulukta Pazar Olanakları 

Organik tarım bütün ülkelerde artan bir şekilde yaygınlaşmaktadır. 

Organik ürünler talebindeki artışın ana nedeni Amerika’da ve Avrupa 

Birliği ülkelerinde tüketicilerin giderek daha fazla sağlıklı gıda 

tüketimine ve çevrenin korunmasına daha fazla önem vermelerinin 

sonucudur. Organik ticaret hacmi özellikle Avrupa, Kuzey Amerika 

ülkelerinde ve Japonya’da hızlı büyüme eğilimindedir. Elverişli 

şartlara sahip olan Türkiye’nin dünya organik ürün pazarındaki payı 

çok düşüktür. (Turhan ve Vural, 2013). Ancak organik ürünlerin gıda 

harcamaları içerisindeki payını artırabilmek için pazara, bir ailenin 

tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek çeşitlilikte organik ürün sunmak 

gerekir. Bu kapsamda organik tavukçuluk alternatif bir pazar olarak 

ortaya çıkmaktadır. Halen ülkemizde, organik ürünlerin diğer 

ürünlerden daha pahalı olması ve bilincin yeterince oluşmamış olması, 

tüketicilerin bu tür ürünlere karşı duyarsız olmasına neden olmaktadır 

(Yılmaz ve ark., 2013).  

Organik ürünler pazarının gelişmesindeki engeller: 

Devlet desteğinin azlığı, kaliteyi  artıracak  altyapı  eksikliği,  yüksek  
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sertifikasyon masrafları, pazar bilgisi eksikliği, üretici birliği eksikliği,

ekonomik ölçeğin pazar için yetersiz olması olarak belirtilebilir 

(Vural,2010). 

Organik tarımın yaygınlaştırılması; doğanın ve eko-sistemin 

korunmasına, çayır-mera alanlarının daha iyi bir şekilde 

değerlendirilmesine, yerli gen kaynaklarımızın korunmasına, küçük 

çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına, kırsal turizm ve kırsal 

kalkınmaya, köyden kente göçün önlenmesine, başta bebekler ve 

çocuklar olmak üzere insanlar için daha sağlıklı ürünler üretilmesine 

ve sağlıklı beslenmeye olanak sağlayacaktır. Ancak, bunun için iyi bir 

eğitim, iyi bir denetim ve üretimden pazarlamaya kadar iyi bir 

organizasyonun oluşturulması ve organik tarımın her yönüyle 

desteklenmesi gerekir (Ak, 2013) 

AB ve diğer gelişmiş ülkelere organik hayvansal ürünlerin 

ihracatındaki engeller nedeniyle organik hayvancılıktaki hedefimiz 

daha çok iç pazar olmalıdır. Organik ürünlerin üretimi ve tüketiminin 

artırılması için üretim desteklenmeli, tüketiciyi bilinçlendirme 

çalışmaları yapılmalı ve böylece iç talep oluşturulmalıdır. 

Pazarlanmasında sorun yaşanmaması için üretim, tüketime paralel 

olarak arttırılmalıdır. En iyi üretici örgütlü üreticidir. Bu nedenle, 

organik hayvancılık yapan işletmelerin örgütlenmesi teşvik 

edilmelidir. Organik hayvancılık işletmelerinin küçük olması 

nedeniyle, orta ve uzun vadede işletme büyüklüğünü arttırıcı önlemler 

alınmalıdır (Özen ve ark., 2015).  

 

Sonuç 
Organik tarım gelişmiş ülkelerde giderek yaygınlaşmaktadır. Bununla 

ilgili yasalar ve standartlar hazırlanmıştır. Tüketici talebine bağlı 

olarak bir taraftan endüstriyel üretim devam ederken diğer taraftan da 

organik üretimdeki artış devam edecektir. Ekonomik açıdan 

değerlendirildiğinde, eğer organik üretim ile üretilen ürünlerin satışı, 

bu biçimde üretim için katlanılan maliyetleri karşılıyor ve kazanç elde 

ediliyorsa bundan kaçınmamak gerekir. Ülkemiz koşullarında yapılan 

geleneksel üretimde sağlanacak bazı düzenlemelerle bu tipte bir 
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üretim sağlanabilir. Ülkemizin çevre kirleticilerin kullanılmadığı 

organik hayvancılığa uygun tarım arazileri ve yerli hayvanların varlığı 

organik hayvancılığın yaygınlaştırılması için önemli fırsatlar 

sunmaktadır. Ayrıca bazı gelişmiş ülkelerde organik ürünler tüketme 

konusunda artan tüketici taleplerinin karşılanmasında Türkiye önemli 

avantajlara sahiptir. Bu avantajları sayesinde hem etlik piliç hem de 

yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde organik üretim önemini 

korumaktadır. 
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Yumurta ve Piliç Eti Kalitesi-Hayvan Besleme Đlişkisi 
 

Ergin Öztürk, Emrah Güngör 
O.M.Ü. Ziraat fakültesi, Zootekni Bölümü, Samsun 

 
Özet 

Sağlıklı ve dengeli beslenme için içerdiği amino asitler, yağ asitleri, 

vitaminler, mineraller ve diğer besin maddelerince dengeli olmasının 

yanı sıra sindirim ve emilimlerinin yüksek olması nedeniyle de 

yumurta ve tavuk eti insan beslenmesinde en önemli kaynaklar 

arasında yer almaktadır. Yumurta ve tavuk etinin kalitesi karma yemi 

oluşturan hammaddeler ve özellikle değişik amaçlarla kullanılan katkı 

maddelerinden etkilenebilmektedir. Karma yemlerde kullanılan 

hammaddeler ile katkı maddelerinin yumurta ve tavuk etine ne 

düzeyde geçebildiği, olumlu veya olumsuz etkilerinin neler olabildiği 

bilim çevreleri ve tüketicilerde merak konusu olmuştur. Dolayısıyla 

bu derlemede yumurta ve tavuk etinin ürün kalitesi ve gıda güvenliği 

bakımından hammaddeler ve özellikle son yıllarda tartışma konusu 

olan yem katkı maddelerinden ne düzeyde etkilenebildiği, güncel ve 

bilimsel verilerle açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: hayvan besleme, katkı maddeleri, et ve yumurta 

kalitesi, kalıntı, gıda güvenliği 

 

Relation of Egg and Broiler Meat Quality with Animal Nutrition 
 

Abstract 
Egg and broiler meat are among the most important and valuable food 

sources due to their higher and balanced nutrient contents (amino 

acids, fatty acids, vitamins and minerals). The quality of egg and 

poultry meat is affected by the feedstuffs and especially feed additives 

which are used with various aims. The researchers always wondered 

the transition ratio of the biologically active substances (BAS) found 
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in feedstuffs and feed additives into the egg and poultry meat and also 

whether the BAS have positive or negative effects on the end 

products. In this review, it was aimed to discuss the effects of BAS 

found in feedstuffs and feed additives on egg and poultry meat and 

also to explain the effects of BAS with respect to product quality and 

food safety with recent and reliable data. 

Key words: Animal nutrition, additives, quality of meat and egg, 

residue, food safety 

 
Giriş 

Yumurta tavukları ve etlik piliçler uzun yıllardır yapılan bilimsel ıslah 

yöntemleri sonucunda geliştirilmiş hayvanlardır. Bu süreçte öncelikle 

ebeveyn sürüler için istenilen verim özelliklerini taşıyan anne ve 

babalar seçilerek yeni hatlar oluşturulmuştur. Oluşturulan hibrit 

hatlarda özellikle üreme ve kondisyon özellikleri için melez 

azmanlığından yararlanılarak hem hızlı bir genetik ilerleme hem de 

mükemmel bir üreme potansiyeline ulaşılmıştır (Hocking, 2015). 

Verim potansiyeli ve bunu yavrularına aktarabilme vasıfları yüksek 

olan bu hatlar halen tüm dünyada yaygın olarak kullanılan etlik piliç ve 

yumurta tavuk hatlarını oluşturmaktadır. 

Yem teknolojisi ve hayvan beslemedeki gelişmelerin yanı sıra 

hayvanların ihtiyaç duyduğu ideal çevre koşullarının sağlanması, aşı ve 

diğer sağlık tedbirlerinin geliştirilmesi ile etlik piliçlerden 35-42 

günlük bir sürede 3.5-4.5 kg yem tüketimiyle, 2.0-2.7 kg’lık kesim 

ağırlığı (1.6-1.8 yem dönüşümü), ticari yumurtacı hibrit tavuklardan 

yıllık 280-330 yumurta (2.1-2.3 yem dönüşüm oranı) alınabilmektedir. 

Günümüzdeki tartışmaların aksine, son yıllarda verimlilikte kaydedilen 

bu gelişmelerin %85’i genetikten, %15’i ise beslemeden 

kaynaklanmaktadır (Hocking, 2015). 

Fiziksel büyüme ve zihinsel gelişme döneminde olan çocuklar ve 

gençler başta olmak üzere süt, yumurta, tavuk eti, kırmızı et ve balık 

eti gibi hayvansal protein kaynakları tüm insanların beslenmesinde 

vazgeçilmez ürünlerdir. Piliç eti, üretim ve tüketiminin kolaylığı, 

kolesterol, kalori ve yağ miktarının düşüklüğü, protein ve kalsiyum 
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miktarının yüksekliğinin yanı sıra ucuz olması gibi nedenlerden dolayı 

kırmızı ete göre daha fazla tercih edilmektedir. Ayrıca, insan 

beslenmesi için gerekli olan tüm amino asitleri yeterli düzeyde 

bulundurması, biyolojik değerliliğinin yüksek olması, kolay 

sindirilebilmesi tavuk etini daha da ön plana çıkarmaktadır. Ülkemiz, 

2015 yılında yaklaşık 2.2 milyon ton beyaz et ve 750 bin ton yumurta 

üretimiyle dünyada 8 ile 10. sırada (TÜĐK, 2016; USDA, 2016) yer 

almaktadır. Ülkemizde toplam et tüketiminin %63’ünün tavuk etinden 

karşılanması, kanatlıların hayvansal protein kaynağı olarak 

vazgeçilmezliğini göstermektedir. 

Son yıllarda tüketiciler ürün miktarı kadar güvenliği ve kalitesiyle de 

yakından ilgilenmektedir. Bu çerçevede hayvanların ve yemlerin 

genetik özellikleri ve güvenilirlikleri, hayvan ve insan sağlığına zararlı 

maddelerin kullanılıp kullanılmadığı sorgulanmaktadır.  Bu makalede, 

tüketicilerin kaliteli ve güvenilir ürünler hakkındaki çekincelerinin 

giderilebilmesi amacıyla, etlik piliç ve yumurta tavuklarından yüksek 

verimin nasıl alınabildiği, yemler ve katkı maddeleri vd kaynaklardan 

bu ürünlere geçebilen olumlu ve olumsuz etkilerinin neler olabileceği 

bilimsel verilerle ortaya konmaya çalışılmıştır.  

 
Kanatlı ürünlerinin insan beslenmesindeki önemi 
Sağlıklı ve dengeli beslenme için ihtiyaç duyulan enerji, yağ asitleri, 

protein, vitamin ve mineraller gibi besin maddelerinin tamamına 

yakınını en uygun miktar ve oranda içeren yumurta (Çizelge 1), 

insanların sağlıklı ve dengeli beslenmesinde en önemli hayvansal 

kaynaklardan biridir. Hangi üretim sisteminde üretilirse üretilsin, 

yumurta ve tavuk etinin besin değeri yüksek, lezzetli, sağlıklı, 

tüketicilerin ulaşabileceği ve beğeneceği özellikleri taşıması gerekir. 

Diğer gıda maddeleriyle kıyaslandığında yumurta proteini %95 

oranındaki sindirilebilirliği ile biyolojik yarayışlılıkta ilk sırayı 

almaktadır. Tavuk eti ise insan vücudunun sentezleyemediği amino 

asitleri yeterli miktar ve uygun oranlarda içeren, biyolojik değerliliği 

yüksek, proteinlerce zengin bir gıdadır (Çizelge 2). 
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Çizelge 1. 100 g kabuksuz yumurtanın besin madde içeriği (USDA, 2016) 
Besin Maddeleri (g)  Mineraller (mg)  Vitaminler (mg) 
Su  76.15  Kalsiyum  56  Vitamin C  0.0 
Enerji (kcal) 143  Demir  1.75  Tiamin  0.040 
Protein  12.56  Magnezyum 12  Riboflavin  0.457 
Toplam yağ 9.51  Fosfor  198  Niasin  0.075 
Karbonhidrat 0.72  Potasyum  138  Vitamin B-6  0.170 
Selüloz 0.00  Sodyum  142  Folat (µg) 47 
Şeker 0.37  Çinko  1.29  Vitamin B-12 (µg) 0.89 
      Vitamin A, RAE 

(µg) 
160 

Kolesterol (mg) ve yağ asitleri (g)   Vitamin A, IU (IU) 52 

Kolesterol  372   Vitamin E 1.05 
Toplam doymuş 3.126   Vitamin D (D2+D3) 

(µg) 
2.0 

Toplam tekli doymamış 3.658   Vitamin D (IU) 82 
Toplam çoklu 
doymamış 

1.911   Vitamin K (µg) 0.3 

Toplam trans 0.038     

 

Çizelge 2. 100 g tavuk etinin besin madde içeriği (USDA, 2016) 

Üretim sistemlerinin yumurta ve tavuk eti kalitesine etkileri 

Besin Maddeleri (g)  Mineraller (mg)  Vitaminler (mg) 
Su 75.46  Kalsiyum  12  Vitamin C  2.3 
Enerji (kcal) 119  Demir  0.89  Tiamin  0.073 
Protein 21.39  Magnezyum 25  Riboflavin  0.142 
Toplam yağ 3.08  Fosfor  173  Niasin  8.239 
Karbonhidrat 0.00  Potasyum  229  Vitamin B-6  0.430 
Selüloz 0.00  Sodyum  77  Folat (µg) 7 
Şeker 0.00  Çinko  1.54  Vitamin B-12 (µg) 0.37 
      Vitamin A, RAE 

(µg) 
16 

Kolesterol (mg) ve yağ asitleri (g)   Vitamin A, IU (IU) 52 

Kolesterol  0.790   Vitamin E 0.21 
Toplam doymuş 0.900   Vitamin D 

(D2+D3)(µg) 
0.1 

Toplam tekli doymamış 0.750   Vitamin D (IU) 5 
Toplam çoklu 
doymamış 

70   Vitamin K (µg) 1.8 
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birim alanda en az masrafla 

en fazla hayvanın barındırıldığı ve diğer sistemlere göre birim alanda 

daha fazla üretim ve kar elde edilebilen kapalı kümeslerde geleneksel 

yetiştiricilik modeli daha yaygındır. Bu sistemde kümesler tam çevre 

kontrollü olarak düzenlenmekte, ısıtma, havalandırma vb. teknolojik 

gelişmeler kullanılarak kontrol edilmekte ve hayvanların tüm 

ihtiyaçları optimum düzeyde karşılanmaktadır. Bununla birlikte son 

yıllarda hayvan refahının ön plana alındığı zenginleştirilmiş kafeslerde 

üretim, organik üretim, iyi tarım uygulamaları, serbest avlu 

tavukçuluğu vb. üretim yöntemleri de uygulamaya girmiştir. Söz 

konusu yöntemlerden hangisi uygulanırsa uygulansın hayvanların 

sağlıklı ürünlerle sağlıklı ortamlarda beslenmeleri, hayvan dokusu ve 

insan sağlığını olumsuz etkileyecek kalıntılar içermemesi, sağlıklı 

ürün üretiminin olmazsa olmazlarıdır. Ülkemizde geleneksel üretimin 

tamamına yakını, üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm 

aşamalarda biyogüvenliğin sağlandığı, teknolojik donanımlı entegre 

işletmelerce gerçekleştirilmektedir. Organik, serbest avlu vb. üretim 

sistemlerinde ise kapalı barınaklara göre tavuklar enfeksiyon 

etkenlerine daha açık konumdadırlar. Bu sistemlerde hastalık görülme 

sıklığının artması, daha fazla ilaç kullanılmasına ve ürünlerde daha 

fazla ilaç kalıntısı oluşturmasına neden olabilmektedir. 

 
Ette ve yumurtada kalıntı oluşturabilecek maddeler 
Hormonlar ve antibiyotikler, hayvanların dokusunda kalıntı yapması 

ve dolayısıyla insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle yıllardır en fazla 

tartışılan maddelerdir. Ülkemizde hormonların yemlerde kullanımı 

1970’li yılların başında, antibiyotikler ise 2006 yılında yasaklanmıştır. 

Kullanılmasına müsaade edilmeyen maddeler ve ilaçların kullanımı 

sıkı denetim altında olup gerekli önlemler resmi otoritelerce 

alınmaktadır. Bu çalışmada hayvansal ürünlerde doğrudan yem 

maddesi olarak kullanılanların (GDY) yanında özellikle yem 

maddelerine bulaşma (ilaçlar, kimyasallar) veya yemlerde gelişebilen 

maddeler (mikotoksinler) üzerinde durulmuştur. 
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Genetiği Değiştirilmiş Yemler (GDY) 
Günümüzde kanatlı yemlerinin büyük çoğunluğunu GDO’lu mısır ve 

soya küspesi oluşturmaktadır. Bu yemlerin hayvan beslemede 

kullanımı konusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

kamuoyunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bununla birlikte, AB 

ülkeleri başta olmak üzere, birçok gelişmiş ülkede genetiği 

değiştirilmiş organizmalar (GDO) piyasaya sürülmeden önce insan, 

hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyoçeşitlilik açısından olumsuz 

etkileri, uluslararası risk değerlendirme standartlarına göre 

incelenmektedir. Avrupa Gıda Güvenliği Örgütü (EFSA), GDO Paneli 

gibi bağımsız bilim kuruluşlar “GDO’nun insan, hayvan ve bitki 

sağlığı ile çevre açısından en az muadili geleneksel çeşitler kadar 

güvenli olduğu” yönünde bilimsel rapor sunduğu takdirde, bunların 

üretim ve tüketimine izin verilmektedir (Çetiner, 2015). Bununla 

birlikte, GDY’in üretim sürecinde biyoçeşitliliği azaltması riski 

dışında, bu ürünlerle beslenen hayvanlardan elde edilen ürünleri 

tüketen insanlara geçen bir olumsuzluk bugüne kadar bildirilmemiştir. 

 
Tarım ve hayvan ilaçları 
Gerek tarım ve gerekse hayvan ilaçları yarılanma ömrünü 

tamamlayıncaya kadar aktifliklerini sürdürebilmektedirler. Tavukların 

tedavi sürecinde ilaç kullanımı devam ederken alınan yumurta veya et, 

ilaç veya metabolit kalıntı içerebildiğinden dolayı, bu ürünler 

tüketilmemelidir. Đlaç kullanımının zorunlu olduğu durumlarda ise 

sağaltım süresine özen gösterilmelidir. Đlaçların prospektüslerinde 

bitkisel ve hayvansal ürünlerde kalıntı bırakmayacak süreler 

belirtilmektedir ve üreticilerin buna uymaları durumunda sağlıklı ve 

güvenilir gıdalar elde edilmektedir. 

 
Mikotoksinler 
Mikotoksinler (aflatoksin, okratoksin, fumonisin vb.), genellikle 

yemlerin üretim ve depolanması aşamasında yapılan bazı hatalardan 

dolayı oluşmakta, ancak bu yemler bilerek hayvan beslemede 

kullanılmamaktadır. Gözden kaçarak kanatlı beslemede kullanılmış 
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olsa bile yemdeki mikotoksinlerin hayvansal üründe kalıntı bırakma 

riski yok denecek kadar azdır (Pulina ve ark., 2014). Bununla birlikte, 

sistematik bir yaklaşım olarak toksinlerin gıdalardan uzaklaştırılması 

için bulaşık yemlerle hayvanların beslenmesinden kaçınmak gerekir. 

Nitekim, Hussain ve ark. (2010) izin verilen düzeyin çok üstünde 

aflatoksin B1 içeren yemlerle beslenen piliç etlerinin tüketiciler için 

risk oluşturabileceğini bildirmiştir.  

 
Ağır metaller ve diğer kimyasallar 
Ağır metaller (kurşun, kadmiyum, krom ve civa, çinko, bakır) ve diğer 

kimyasallar (sanayi artıkları ve gübreleme, pestisid vb.) gibi 

kirleticilerin toprakta birikerek su, bitkisel kökenli yemlere bulaşarak 

hayvansal ürünlerde kalıntı bırakabilmekte ve dolayısıyla insanların 

sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir (Pulina ve ark., 2014). Bu 

nedenle, hayvan üreticilerinin denetimi dışında olan bu durum ilgili 

bakanlıklarca denetim altına alınmalıdır. Başka bir ifadeyle 

sanayileşme ve kentleşmeye bağlı kirleticiler ve doğal toksinler sıkı 

bir program çerçevesinde izlenerek, bunların hayvansal ürünlere 

geçme riskleri minimize edilmelidir.  

 
Tavuk eti ve yumurtasının kalitesini artıran maddeler 
Tavuk eti ve yumurtanın n-3 yağ asitleri, karotenoidler, antioksidan 

aktivitesi gibi kalite özelliklerini artıran maddeler doğrudan yem ham 

maddeleri olabildiği gibi bitkilerden elde edilen biyolojik aktif ürünler 

de olabilmektedir. Bu durum, et ve yumurta kalitesi ile hayvanın 

yediği yemler ve kullanılan katkı maddeleri arasında yakın bir ilişki 

bulunmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, sulu, gevrek, lezzetli 

ve sağlıklı et ve düşük kolesterollü, koyu sarılı, omega 3 yağ asitleri, 

Se, Mn, Cr bakımından zengin, tüketici istekleri doğrultusunda 

yumurta üretilmesi mümkün olabilmektedir.  Sarı mısır, keten 

tohumu, mısır gluten unu, kadife çiçeği unu, yonca unu, kırmızıbiber 

gibi karatenoid pigmentlerince zengin bu amaçla kullanılabilen doğal 

hammaddelerdir. Karotenoidler, n-3 yağ asitleri, likopen, lutein, keten 
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yağı, sarımsak, üzüm çekirdeği ve posası ekstraktı vd. bazı bitkisel toz 

ve ekstraktları katkı maddeleri olarak kullanılabilmektedir.  

Yem katkı maddeleri kullanarak tavuk eti ve yumurtasının rengini, 

besin madde içerikleri gibi kalite unsurlarının zenginleştirilmesi ve 

insan gıdası olarak beğenisinin artırılmasını amaçlayan çok sayıda 

araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalarda yumurta sarısının omega 3 

yağ asitlerince (Cherian ve ark., 2009; Çelik ve ark., 2012; Cherian ve 

Quezada, 2016; Lee ve ark., 2016), karotenoid maddelerce (Pirgozliev 

ve ark., 2010; Turan ve Öztürk, 2010; Erener ve ark., 2011; Çelik ve 

ark., 2012; Gao ve ark., 2013; Benakmoum ve ark.,2013) ve beyaz et 

ve yumurtanın selenyumca (Surai ve ark. 2005; Surai ve Fisinin, 

2014) zenginleştirilmesine ve kolesterolün düşürülmesi üzerinde 

(Turan ve Öztürk, 2010; Çebi ve Öztürk, 2011; Liu ve ark.,2010; 

Saçıldı ve Öztürk, 2012) yoğunlaşılmıştır. Bu amaçla kullanılan katkı 

maddelerinin aktif bileşenleri ve etki mekanizmaları ürün kalitesini 

artırmada farklı şekillerde etki gösterebilmektedir.  

Omega 3 yağ asitleri insanlarda kalp ve damar hastalıkları riskini 

azaltması nedeniyle bu yağ asitlerince zengin maddeler yumurta 

tavuklarının beslenmesinde kullanılmaktadır.  Çelik ve ark. (2012) 

keten tohumu yağı ve üzüm çekirdeği yağının yumurtanın n-3/n-6 

oranını, Cherian ve Quezada (2016) da camelina ve keten tohumunun 

yumurta sarısı omega 3 yağ asitleri içeriğini artırdığını bildirmişlerdir.  

Lipoprotein yapısında bir karetenoid olan likopenin (LP), düşük 

yoğunluklu proteinler (LDL) ile transfer edilerek karaciğer, seminal 

vesicles ve prostat dokusunda biriktiği ve kanser önlemede aktif bir 

madde olduğu iddia edilmektedir (Palozza ve ark., 2012). Yüksek 

yoğunluklu lipoprotein yapısında bir karotenoid madde olan Luteince 

zengin yumurtaların hepatik antioksidan savunma sistemini 

güçlendirdiği bildirilmiştir (Jang ve ark., 2014). Ayrıca kanatlı kan 

serumu, karaciğeri ve etlerinde LP’nin bulunduğu belirlenmiştir 

(Englmaierova ve ark. 2011; Pozzo ve ark., 2013; Sun ve ark. 2014, 

2015; Lee ve ark 2016). Bu amaçla et ve yumurta gibi hayvansal 

ürünlerin LP içeriğinin artırılmasına çalışılmaktadır. Nitekim Pozzo ve 

ark. (2013) etlik piliç göğüs ve but etinde 0.10 ve 0.42 mg/kg 
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düzeyinde LP tespit etmişlerdir. Yumurta tavuk rasyonlarına LP 

ilavesinin karaciğer total antioksidan aktivitesi, glutatyon peroksidaz 

ve LP düzeyini artırdığı, karaciğer MDA düzeyini ise düşürdüğü 

belirlenmiştir (Sun ve ark., 2015). Yumurta ve et tüketimiyle bu 

ürünlerdeki likopen insanlara da geçebilmektedir. Gerçekten de, LP'ce 

zengin yumurtaları tüketen insanların serumunda LP'nin arttığı ve 

bunun malondialdehit (MDA) konsantrasyonunu azalttığı bildirilmiştir 

(Şahin ve ark., 2006). Yemlemeyle yumurta sarısının LP düzeyinin 

arttırılabildiği ve bunun da en iyi göstergesinin yumurta sarı 

rengindeki değişim olduğu vurgulanmıştır. Nitekim yumurta 

sarısındaki LP seviyesinin artmasıyla sarı renginin koyulaştığı ve 

MDA miktarının azaldığı belirlenmiştir (Şahin ve ark., 2006). Kanatlı 

eti ve yumurtasının likopen içeriğini artırmada kullanılan maddelerin 

başında domates ve yan ürünleri gelmektedir. Benakmoum ve ark. 

(2013), domates posasının yumurta sarısında toplam fenolleri 2.0-3.6 

kat, β-karoteni 1.7-2.7 kat ve likopeni 26.5 and 42.8 µg g-1 düzeyinde 

artırdığını bildirmiştir. Lee ve ark (2016) ise saf LP’nin domates 

posasına göre karaciğer ve plazma LP düzeylerini artırdığını 

bildirmiştir.  

Đnsan sağlığına zarar verebilen ve bir şekilde organizmada oluşan 

serbest radikaller, antioksidan içeriği yüksek hayvansal gıdalarla 

azaltılmakta veya etkisiz hale getirilebilmektedir. Bu amaçla etlik piliç 

veya yumurta tavuk karmalarında antioksidan aktivitesi yüksek olan 

bitkisel yem katkı maddeleri kullanılmaktadır. Nitekim üzüm 

çekirdeği ve ekstraktı (Turan ve Öztürk, 2010) ve yıllanmış sarımsak 

ekstraktının (Saçıldı ve Öztürk, 2012) etlik piliç etlerinin antioksidan 

içeriğini iyileştirerek, etin raf ömrünü artırdığını bildirmişlerdir.  

Selenyum kanser, arterit, sistik fibroz, bağışıklık noksanlığı, kas 

distrofisi, şeker hastalığı, kanserde DNA hasarı riskini azaltma, kan 

akışkanlığını artırarak kalp-damar hastalıklarını azaltma ve 

antioksidan korumanın artmasına yardım edebilmektedir (Laudadio ve 

ark., 2015). Yumurtada Se ve E vitamininin artması PUFA’nın 

oksidasyondan korunmasına destek olmaktadır (Laudadio ve 

ark.,2015). Kümes hayvanları karmalarına Se ilavesinin dokulardaki 
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Se miktarını 4.3-7.7 kat artırılabileceği belirlenmiştir (Surai ve ark. 

2005; Surai ve Fisinin, 2014). 

Değişik yem katkı maddeleriyle et ve yumurtanın kolesterol içeriği de 

düşürülebilmektedir. Turan ve Öztürk (2010) üzüm çekirdeği 

ekstraktının, Çebi ve Öztürk, (2011) keten yağının ve Saçıldı ve 

Öztürk, (2012) yıllanmış sarımsak ekstraktının, etlik piliçlerde kan 

kolesterol düzeyini düşürdüğünü belirlemişlerdir. Benzer şekilde, 

domates posasının da yumurtanın kolesterol ve trigliserid miktarını 

düşürdüğü belirlenmiştir (Benakmoum et al., 2013). Sun ve ark. 

(2014) da yumurta tavuk rasyonlarına LP ilavesinin serum total 

kolesterolünü düşürdüğü, Cayan ve Erener, (2015) ise zeytin 

yaprağının yumurtanın kolesterol miktarını düşürdüğünü 

bildirmişlerdir.  

Katkı maddeleriyle yumurtanın omega 3 yağ asitleri, vitaminler, 

mineraller ve karotenoidlerce zenginleştirilerek fonksiyonellik 

kazandırılmasına yönelik araştırmalara devam edilmekle birlikte, 

gerek piliç etinin gerekse yumurtanın insanın ihtiyaç duyduğu besin 

maddelerince zengin, sindirilebilirliği yüksek mükemmel bir gıda 

olduğu göz ardı edilmemelidir.  

 
Sonuç ve öneriler 
Tavuk eti ve yumurta insan vücudunun ihtiyaç duyduğu besin 

maddelerini dengeli bir şekilde sağlayan, sindiriminin kolay ve görece 

ucuz olmaları nedeniyle sağlıklı ve dengeli beslemede en vazgeçilmez 

hayvansal kaynaklar arasındadırlar. Yumurta ve tavuk eti hangi üretim 

sisteminde üretilirse üretilsin, besin değeri yüksek, lezzetli, sağlıklı, 

tüketicilerin ulaşabileceği ve beğeneceği özellikleri taşıması 

zorunluluktur. Kaliteli ve güvenli ürünlerin yalnızca organik vb. 

sistemlerden elde edileceği ve bu üretim sistemlerinin geleneksel 

üretim sistemine rakip olarak düşünülmesi doğru değildir. Bu 

kapsamda toprak, su ve havayı kirleten fabrika gaz ve atıkları, 

kimyasallar, tarım ve hayvan ilaçları ve mikotoksinlerden ari güvenli 

yemlerle hayvanların beslenmesi kaliteli ve güvenilir gıda üretiminin 

en önemli konularıdır. Katkı maddeleri ile tavuk eti ve yumurtasının 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

309 

 

kalite ve lezzetinin tüketici beğenileri doğrultusunda iyileştirilebilmesi 

de tali olarak gündeme alınabilir. Etken maddelerin yumurtaya ve 

tavuk etine geçebildiği dikkate alınarak katkı maddelerinin mümkün 

olduğunca doğal kaynaklardan sağlanması veya üretilmesi bu ürünlere 

olan güveni ve talebi daha da artıracaktır. 
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Etlik Damızlıklarda Optimum Verim için Besleme 

Stratejileri 
 

Arda Sözcü, Aydın Đpek 
U.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bursa 

 
Özet 

Etlik damızlık yetiştiriciliğinde ana hedef maksimum sayıda kaliteli ve 

sağlıklı civciv üretimidir. Bu başarının sağlanması yüksek pik 

yumurta verimi, pik sonrası verimin düzenli sürdürülmesi ve elde 

edilen yumurtaların döllü olması ile mümkündür.  Yüksek pik verimi 

cinsel olgunluk yaşındaki üniformite ile doğrudan ilişkilidir. Damızlık 

sürüye belirli dönemlerde gereksinim gösterdikleri miktardaki yemin 

verilmesi, bu başarıya ulaşmada en önemli unsurlardan biridir. 

Günümüzde kullanılan etlik damızlıklar 40 yıl öncesine göre verim 

açısından hızla gelişme göstermiş olup, yetiştirme döneminde kritik 

öneme sahip bazı aşamalar bu nedenle önemlidir. Bu aşamalara 

hedeflenen şekilde ulaşılması ve sürdürülmesi için en önemli konu 

besleme stratejileri olup, bu noktada yem artışı ve canlı ağırlık artışı 

arasındaki ilişki büyük önem arz eder.  Damızlık sürüde yapılan yem 

artışının canlı ağırlığa yansıması genellikle 2 hafta içerisinde 

gözlenmektedir. Besleme açısından bu kritik dönemlerde enerji 

tüketimi, ham protein tüketimi, metabolik enerji/ham protein tüketim 

oranı, %5 yumurta verim döneminde tüketilen yem miktarı, yumurta 

verimi ile yem miktarı arasındaki ilişki, pik verim döneminde 

tüketilen yem miktarı, pik sonrası yem miktarında azaltma 

uygulamaları ile yemin dağıtım şekli çok önemlidir. Bu derlemenin 

amacı, etlik damızlıklarda kritik yaş ve verim dönemlerinde optimum 

verim sağlanabilmesi için uygulanabilecek besleme stratejileri 

hakkında bilgi vermektir. 
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Anahtar kelimeler: etlik damızlık, pik verimi, canlı ağırlık artışı, 

yem tüketimi 

Nutritional Strategies for Optimum Performance in Broiler 
Breeders 

 
Abstract 

The essential goal of broiler breeder production is to obtain maximum 

number of high quality and healthy chick. This goal is only possible 

with a higher peak egg production, maintainence of egg production 

post-peak period and a higher fertility. A higher peak egg production 

is related to uniformity at sexual maturity age. One of the most 

important component of the achievement is providing of the adequate 

amount of feed to the breeder flock in certain age periods. Today’s 

broiler breeders exhibited a rapid development in terms of production 

performance, so that some stages have crucial importance during the 

production period. Nutrition strategies has importance to access and 

maintainence of these stages in the way of aimed.  At this point, the 

relationship between feed increment and body weight gain is 

important. Feed increment in broiler breeder flock is usually reflected 

to body weight in two weeks. In the critical stages for the nutrition, 

energy and protein consumption, metabolic energy/crude protein 

consumption rate, feed consumption at 5% egg production and during 

egg production period, relationship between egg production and feed 

amount, feed consumption at peak production, feed reduction during 

post-peak period, feed allocation are important factors. In this review, 

it is aimed to give knowledge about nutritional strategies in critical 

age and production periods to provide optimum performance in broiler 

breeders.  

Key words: broiler breeder, peak production, body weight, weight 

gain, feed consumption 
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Genetik çalışmalar sonucunda etlik damızlıklarda sağlanan gelişmeler 

damızlık sürülerin beslenmesi ve sürü yönetimi ile ilgili konuların 

önemini artırmıştır. Günümüzde kullanılan etlik damızlıkların verim 

potansiyeli oldukça yüksek olup (Renema ve Robinson, 2004), bir 

üretim dönemi boyunca damızlık başına ortalama 145-150 adet etlik 

civciv üretimi amaçlanır. Etlik damızlıklardan beklenen bu üreme 

performansının sağlanabilmesi doğru manejman uygulamalarının yanı 

sıra, sürünün besin madde gereksinimlerini tam bir şekilde 

karşılayacak besleme programları ile mümkündür.  

Sürünün besin madde ihtiyaçlarının ve yem tüketiminin 

belirlenmesinde ise canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancı, yumurta 

üretimi, yağ rezervi, tüylerin genel durumu enerji tüketimi, ham 

protein tüketimi, metabolik enerji/ham protein tüketim oranı, %5 

yumurta verim döneminde tüketilen yem miktarı, yumurta verimi ile 

yem miktarı arasındaki ilişki, pik verim döneminde tüketilen yem 

miktarı, pik sonrası yem miktarında azaltma uygulamaları ile yemin 

dağıtım şekli gibi konular belirleyicidir (Leeson ve Summers, 1991). 

Etlik damızlıkların beslenmesinde birinci kısıtlayıcı besin maddesi 

enerjidir. Vücutta genel bakım ve onarım süreçleri, büyümenin 

sağlanması, çiftleşme ve yumurta üretimi için damızlıkların ihtiyaç 

duyduğu enerji gerek büyüme döneminde gerekse verim döneminde 

eksiksiz şekilde karşılanmalıdır. Vücutta enerji yaşamsal faaliyetlerin 

devamı ve üreme ihtiyaçlarının karşılanması olmak üzere iki temel 

amaç için kullanılmaktadır (Reyes ve ark., 2011).  

Etlik damızlıklarda büyüme döneminde vücut kompozisyonunu, verim 

döneminde ise ağırlık kazancı ve yumurta büyüklüğünü etkilediğinden 

günlük protein tüketimi sürünün içinde bulunduğu döneme, canlı 

ağırlık ve yumurta verimine göre karşılanmalıdır (Sakomura ve ark., 

2011). Diğer yandan, amino asit gereksiniminin karşılanmasında ise 

vücutta ve yumurtadaki amino asit miktarları dikkate alınmalıdır.  

 
Büyütme Dönemi (Đlk 20 hafta) 
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Başarılı bir verim döneminin ilk şartı sürü üniformitesinin istenen 

seviyede sağlanmasıdır. Büyümenin üniform şekilde sağlanması, 

seksüel olgunluğun senkronize edilmesi, üreme performansının 

istenen seviyede sürdürülebilmesi için büyüme döneminde 

uygulanacak besleme programı büyük önem taşımaktadır.  

Etlik damızlıklarda büyütme döneminin ilk 4-5 haftalık süreci 

başlangıç dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönem damızlıklarda 

verim döneminin başarısını etkileyen kritik bir süreçtir. Bu dönemdeki 

beslemenin amacı, iskelet sistemi, intestinal, kardiyovasküler ve 

bağışıklık sisteminin üniform gelişiminin sağlanmasıdır.  

Büyütme döneminde, 6-12. haftalar arasında canlı ağırlık bakımından 

üniformite, 12-18. haftalar arasında ise seksüel üniformite önemlidir. 

Bu dönemlerde; seksüel üniformite “yem” ve “ışık” aracılığıyla 

yapılmaktadır. Bu faktörlerin optimum şekilde sağlanması 

durumunda, sürü üniformitesi benzer hayvanlarla yumurta üretimine 

başlanmış olur. 18.haftadan itibaren bağışıklık üniformitesi önemlidir, 

bu açıdan o döneme kadar sürüye uygulanan çeşitli aşılama 

programları ile sürünün bağışıklık sistemi geliştirilmelidir. 

Büyütme döneminde, günlük enerji gereksiniminin eksiksiz bir şekilde 

karşılanabilmesi için rasyonun enerji içeriği ve günlük yem tüketimi 

dikkate alınmalıdır. Pratik uygulamada, bu dönemde 2600-2950 kcal 

ME/kg enerji içeriğine sahip rasyonlar kullanılmaktadır. Ancak 

yüksek enerji içeriğine sahip rasyonların kullanımıyla iyi bir sürü 

üniformitesi sağlamak zordur. Düşük enerjili rasyonların kullanılması 

durumunda ise, hayvanların enerji gereksinimlerini eksiksiz 

karşılayacakları şekilde yeme erişim süreleri artırılmalıdır. Bu 

dönemde başarılı bir besleme yapabilmek için, uygun yemlik alanı ve 

üniform yem dağıtımı büyük önem taşımaktadır. 

 
Yumurta Öncesi Dönem (20-24 Hafta) 
Yumurta öncesi dönem, damızlık dişi hayvanların seksüel olgunluk ve 

yumurta üretimi için hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu dönemde, 

büyüme sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için günlük 
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yem artırımları doğru şekilde hesaplanmalıdır (Bowmaker ve Gous, 

1991).  

Pratikte kullanılan yumurta öncesi rasyonlar ortalama %1.2-1.5 

düzeyinde kalsiyum içermektedir. Rasyonda kalsiyum miktarının 

artırılması, yaklaşan yumurta üretimi için dişi hayvanların medullar 

kemiklerinde kalsiyumun depolanmasını artırmaktadır. Büyütme 

rasyonunun enerji içeriği düşükse (2600-2650 kcal ME/kg), 

kullanılacak yüksek enerji içeriğine sahip yumurta öncesi rasyonu 

hayvanların üretim döneminde kullanılacak olan yumurta rasyonuna 

daha yumuşak şekilde geçişini sağlar. Haftalık olarak yem miktarında 

sağlanan ufak artışlarla bu dönemde canlı ağırlık kazancı, göğüs 

konformasyonu ve yağ rezervlerinin oluşumu açısından başarılı 

sonuçlar sağlanabilmektedir. Ancak, büyütme ve yumurta 

rasyonlarının enerji içerikleri aynıysa, ayrıca yumurta öncesi rasyon 

kullanımına gerek yoktur. 

 
Üretim dönemi (25-35 Hafta) 
Bu dönemde amaç, maksimum sayıda döllü kuluçkalık yumurta 

üretimi olup, yumurta üretim döneminin ilk yarısında civciv kalitesi, 

ikinci yarısında ise kuluçka randımanı önem taşımaktadır. Yumurta 

üretim döneminin ilk yarısı (25-40 haftalık yaş dönemi) toplam 

yumurta üretiminin yaklaşık %45’inin sağlandığı, yumurta döneminin 

ikinci yarısı (>50 haftalık yaş) ise %25’inden fazlasının sağlandığı 

dönemdir. 

Yumurta üretimine doğru bir başlangıç yapılabilmesi için; yeterli 

yemlik suluk yüzeyi, yerleşim sıklığı, nem ve sıcaklık, yem tüketimi 

(kursak kontrolü), serbest yemlemeden kısıntılı yemlemeye geçiş, 

canlı ağırlık, üniformite kontrolü önem taşımaktadır. Verilecek yem 

miktarının tespitinde en önemli gösterge canlı ağırlık parametresi 

olduğundan, sürünün haftalık olarak doğru şekilde tartılması önemli 

bir uygulamadır. Verilen yem miktarında yapılacak küçük değişimler 

yumurta ve civciv üretimini olumsuz yönde etkilemektedir (Robinson 

ve ark., 1993; Robinson ve Renema, 1998).  
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Yumurta üretiminin başladığı andan pik yumurta üretimine kadar 

verilecek yem miktarı canlı ağırlık kazancı ve yumurta büyüklüğünün 

istenen düzeyde olması ve metabolik rahatsızlıkların önlenmesinde 

önem taşımaktadır. Aşırı yemleme aşırı yağlanmaya ve aşırı folikül 

üretiminin yanı sıra, ani ölüm sendromu ve yağlı karaciğer sendromu 

gibi metabolik problemleri ortaya çıkarmaktadır.  Kural olarak, pikten 

sonra vücut ağırlığının her 200 gramı için canlı ağırlığın korunması 

için 5 gr daha fazla yeme ihtiyaç duymaktadırlar. Dişiler pikten sonra, 

tüketilen yem miktarı çok yüksekse hızlı bir şekilde 200 g ağırlığın 

üzerinde canlı ağırlık kazanabilirler. Bu nedenle, genelde yemin 

azaltılması pik üretiminden sonra bir hafta içerisinde başlatılmalıdır ve 

gerekli durumlarda pik üretiminde bile başlatılabilir.  

Pik dönemi verilecek yem miktarı, hen-day yumurta üretimi yaklaşık 

%60 seviyesine ulaşıldığı zaman verilmelidir. Verilecek yem 

miktarındaki artış %5 hen-day yumurta verim düzeyinden sonra 

sürekli olarak küçük miktarlarla artırılmalıdır. Burada, pikte verilecek 

yem miktarına geçiş zamanının belirlenmesinde sürünün yağlanma 

durumu dikkate alınmalı, yağ rezervlerinin düşük olması durumunda 

pikte verilecek yem miktarına geçiş kesinlikle %70 hen-day yumurta 

verim düzeyinden önce sağlanmalıdır. Çünkü, böyle bir gecikme söz 

konusu olduğunda, var olan yağ rezervlerinin tamamı yumurta üretimi 

amacıyla kullanılacaktır.  

Etlik damızlık sürülerde pik üretim seviyesi oldukça yüksek olmasına 

rağmen, 40 haftalık yaştan sonra sürünün yumurta verimindeki düşüş 

çok hızlı şekillenmektedir. Üretim döneminin sonuna kadar 

maksimum üretimin sağlanması ve pik sonrası yumurta veriminde 

görülen hızlı düşüşün olası nedenlerinin bilinmesi ve gerekli 

önlemlerin alınması ile üretimde maksimum pik verimi 

sağlanabilecektir. Verim döneminde damızlık başına 64. hafta sonu 

olarak ortalama 145 civciv sayısı, standart bir kabul haline gelmiştir. 

Fazla civciv sayısı, yüksek pik ve pik sonrası düzenli verim 

(persistensi) ile doğrudan ilişkilidir. Yüksek pik, cinsel olgunluktaki 

üniformite ile doğrudan ilişkili olup, bunun değerlendirilmesinde 
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iskelet gelişimi, pelvis ve deri altı yağlanma durumu, pelvisler arası 

açıklık, gögüs yapısı gibi parametreler dikkate alınmaktadır. 

Etlik damızlıklarda, önerilen günlük enerji ve protein tüketimi 

sırasıyla 460-470 kcal ME/kg ve 22 g/dişidir (Summers, 2008). 

Yapılan bir çalışmada, yumurta verim dönemi süresince %10, 12, 14 

ve 16 olmak üzere dört farklı ham protein içeriğine sahip rasyonlarla 

beslenen damızlıklarda günlük protein tüketiminin sırasıyla 16, 19, 23 

ve 26 g/dişi olduğu tespit edilmiştir (Lopez ve Leeson, 1995). Ayrıca, 

%10 ve %12 ham protein içeriğine sahip rasyonla beslenen gruplarda 

yumurta ağırlığının ve buna bağlı olarak civciv çıkış ağırlığının daha 

düşük olduğu da saptanmıştır. 

 

Pik Sonrası Dönem 
Pik verim dönemi sonrasında yağlanma, aşırı canlı ağırlık kazancı, 

döllülük ve kuluçka randımanında kayıpların önlenmesi amacıyla 

beslemeyle ilgili bazı manipülasyonların uygulanması gerekmektedir 

(Yu ve ark., 1992; Robinson ve ark., 1993). Pik verim döneminden 

sonra verilecek yem miktarındaki azalışlar, canlı ağırlık ve yumurta 

üretimi dikkate alınarak uygulanmalıdır. Bununla beraber, yem 

miktarında yapılacak azaltmaların belirlenmesinde canlı ağırlık eğrisi 

ve canlı ağırlık kazancı, günlük yumurta üretimi, yağ rezervleri, 

sürünün sağlık durumu, çevre sıcaklığı, tüylenme durumu gibi sürüyle 

ilgili önemli faktörler değerlendirilmelidir (Lewis, 1996). 

 

Sonuç 
Etlik damızlıkların büyütme ve üretim dönemlerinde başarılı şekilde 

uygulanacak beslenme programları maksimum sayıda kaliteli civciv 

üretiminin ilk şartıdır. Bu nedenle, etlik damızlıkların yaş dönemleri, 

fizyolojik gelişimleri,  performans durumları dikkate alınarak, besin 

madde gereksinimlerini karşılayacak şekilde besleme programlarının 

hazırlanması büyük önem taşımaktadır. 
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Farklı Yetiştirme Sistemlerinde Yulaf veya Organik 
Vitamin E + Selenyum Đlaveli Karma ile Beslenen Bronz 

Hindilerin Üreme Performansı 
 

Canan Kop Bozbay, Umut Sami Yamak, Musa Sarıca, Nuh Ocak 
O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Samsun 

 

Özet 
Bu çalışma, entansif ve serbest gezinmeli barındırma sistemlerinde 

yulaf veya organik vitamin E +  selenyum ilaveli karma ile beslenen 

Bronz hindilerde canlı ağırlık, döllülük oranı, kuluçka randımanı ve 

embriyonik ölümleri belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Toplam 72 

Bronz Hindi (33 haftalık yaşta), 2 (yetiştirme sistemi, YS) × 2 (rasyon, 

R) faktoriyel düzende 4 muamele grubuna (3 tekerrürlü ve tekerrür 

başına 6 dişi ve 1 erkek hindi) tesadüfî olarak dağıtılmıştır. Onüç hafta 

sürdürülen denemede (46 haftalık yaşa kadar), entansif (E) ve serbest 

gezinmeli (SG) yetiştirilen hindiler için hazırlanan karma yeminin 

(170 g HP ve 13.0 MJ ME/kg) kg’na 60 mg dl-alfa-tocoferol asetat + 

0.2 mg selenyum (sel-Plex) veya hayvan başına günlük 30 g yulaf (Y) 

ilave (ES) edilmiştir. Entansif (E) hindilerde deneme sonu canlı 

ağırlığı (P < 0.05) ve palaz çıkış ağırlığı (P < 0.01), SG hindilerinden 

daha yüksek bulunmuştur. Yetiştirme sisteminin embriyonik ölüm 

oranları üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Yulaf ile 

karşılaştırıldığında, ES, erken (P < 0.001) ve orta dönem (P < 0.05) 

embriyonik ölümleri azaltmıştır. ES ilaveli rasyon ile beslenen 

hindilerden elde edilen kuluçka randımanı (P < 0.05) ve çıkış gücü (P 

< 0.01), Y’ninkilerden daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, 

üretimin 33. haftasından sonra, organik vitamin E+selenyum ilaveli 

karma ile besleme, yetiştirme sistemine bağlı olmaksızın, Bronz 

hindilerden elde edilen kuluçkalık yumurtalarda embriyonik ölümleri 

azaltarak daha yüksek kuluçka randımanına neden olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Kanatlı hayvan, yetiştirme sistemi, vitamin, 

mineral, döl verimi 
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Reproductive Performance of Bronze Turkey Fed Diets 

Supplemented with Grain Oats or Vitamin E plus Selenium in 
Different Housing Systems 

 
Abstract 

This study was carried out to determine body weight, fertility, 

hatchability and embryonic mortality of Bronze turkey fed diets 

supplemented with oat or vitamin E plus selenium in barn and free-

range housing systems. A total of 72 Bronze turkeys (33 weeks old) 

were allocated randomly into 4 experimental groups that consisted of 

tree replicates (6 females and one male per replicate) according to a 2 

(hausing system, HS) × 2 (diet, D) factorial arrangement. In trial, 

continued for 13 weeks (until 46 wk of age) turkeys were fed diets 

supplemented with oats of 30 g/kg (O) or dl-alpha-tocopherol acetate 

of 60 mg/kg plus selenium (sel-Plex) of 0.2 mg/kg (ES) per day. All 

diets (170 g CP and 13.0 MJ ME per kg diet) were formulated for 

turkeys raised in indoor confinement (barn) and in outdoor access 

partially confined (free-range) housing systems. The body weights of 

turkeys at 46 days of age (P < 0.01) and poults at hatch (P < 0.05) in 

barn system were higher than those in free-range system. The housing 

system did not affect embryonic mortality. Compared to O, the diet 

with ES decreased the ratios of early (P < 0.001) and mid-dead 

embryos (P < 0.05). The hatchability (P < 0.05) and hatching rate (P < 

0.01) from turkeys fed diets with ES were higher than that from 

turkeys fed diets with O. In conclusion, after 33 wk of production, the 

diets supplemented with organic vitamin E + selenium resulted in 

improved hatchability with reducing embryonic mortality in turkeys, 

regardless of hausing sytems. 

Key words: Poultry, raising system, vitamin, mineral, fertility.  

 

Giriş 
Ticari kümes hayvanlarının üretiminde genotip, bazı çevresel ve stres 

faktörleri ile bu faktörler arasındaki interaksiyonlar, verim kadar 
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üreme performansını da önemli düzeyde olumsuz etkileyebilmektedir 

(Pappas ve ark., 2006). Organik tarımda, kümes hayvanları serbest 

gezinmeli barınakta tutulur ve bu sistem hayvanlar için 

zenginleştirilmiş bir çevre ve dolayısıyla çeşitli avantajlar 

sağlamaktadır (Sarica ve ark., 2009; Hermansen ve ark., 2004). 

Hindiler de dahil bazı kanatlı türlerinde geleneksel yetiştirme 

sistemleri döl verim özelliklerini arttırmasına (Anandh ve ark., 2012) 

veya etkilememesine (Kontecka ve ark., 2014) rağmen, hindilerde 

serbest gezinmeli (SG) sistemin  kuluçkalık yumurtalarda döllük 

oranı, embriyo ölümleri ve dolayısıyla kuluçka randımanı gibi 

özellikler üzerine etkisi hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.  

Diyetsel faktörlerin damızlık sürünün yumurta üretimi, döllülük oranı, 

embriyonik gelişim ve kulluçka özellikleri üzerinde bir role sahip 

olduğu bildirilmiştir (Wilson, 1997; Suari, 2000, 2002, Kidd, 2003; 

Moran, 2007; Rengaraj ve Hong, 2015). Özellikle bazı besin madde 

(E vitamini ve/veya selenyum gibi) veya yumurta bileşenlerinin aşırı 

ve/veya eksik olmasının kuluçka özellikleri üzerinde ciddi sorunlara 

neden olabildiği de vurgulanmıştır (Wilson, 1997; Surai, 2000, 2002). 

Bu gibi durumlarda, karmanın hayvanın yaşama ve verim payı ile 

üreme performansını korumak için E vitamini + selenyum (ES) ile 

takviye edilmesi önerilmektedir (Surai, 2002). Gerçekten de organik 

ES takviyesinin sperma ve yumurta kalitesini arttırdığı (Rengaraj ve 

Hong, 2015) ve dolayısıyla döllülük oranının ve kuluçka randımanının 

düştüğü üretimin ikinci periyodunda (Kuurman ve ark., 2002) önemli 

olduğu görülmektedir (Biswas ve ark., 2007, 2009). Ayrıca, E 

vitamini eksikliğinin hindilerde taşlık miyopatisine ve seroid 

birikimine neden olduğu da bildirilmiştir (Rengaraj ve Hong, 2015). 

Yulaf (Y) gibi tüm dane yemlerin karmaya ilavesi, kanatlı hayvanların 

eşinme ve araştırma isteklerini karşılayarak (Garipoglu ve ark., 2006), 

özellikle taşlık sağlığını da geliştirerek hayvanları stresten 

uzaklaştırmakta ve sonuçta bazı verim parametrelerinde önemli 

iyileşmelere neden olmaktadır (Erener ve ark., 2007; Sarica ve ark., 

2009). Ayrıca, hindi de dâhil et tipi kümes hayvanlarının, gerek 

sofralık, gerekse kuluçkalık yumurta üretimi için kullanılması, bu 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

326 
 

hayvanların obeziteye yatkınlıkları nedeniyle yumurta veriminde ve 

döllülük oranında bir problem oluşturabilmektedir. Tüm dane Y, 

kanatlılar için yüksek lif ve düşük enerji içeriğine sahip (Jacop, 2015) 

olması yanında, önemli düzeyde α-tocopherol (4.4-7.5 mg/kg) ve α-

tocotrienol (15.2-22.0 mg/kg) de içermektedir (Cort ve ark., 1983). 

Dolayısıyla, bu tür problemlerin önlenmesi amacıyla damızlık 

sürülerin beslenmesinde toz formdaki karma ile birlikte tüm dane Y 

kullanımı önerilmektedir (Türkoğlu ve ark., 2005; Jacop, 2015). 

Bununla birlikte, entansif (E) ve SG barındırma sistemlerinde ES veya 

Y ilaveli karma ile beslemenin damızlık hindilerde canlı ağırlık 

değişimi, döllülük oranı, kuluçka randımanı ve embriyonik ölümleri 

etkileyip etkilemediği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, bu çalışma,  E ve SG sistemlerinde organik ES veya Y 

ilaveli karma ile beslenen damızlık Bronz hindilerin canlı ağırlık, 

döllülük oranı, kuluçka randımanı, çıkış gücü ve kuluçkanın farklı 

periyodlarındaki embriyonik ölüm oranlarını belirlemek amacıyla 

yürütülmüştür. 

 

Materyal ve Yöntem 
Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Araştırma 

ve Uygulama Çiftliği hindi kümesin yürütülmüştür. Tüm işlemler, 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Deney Hayvanları Yerel Etik Komitesi 

tarafından onaylanmıştır. Çalışmada kullanılan hindinin orijini, 

yumurta verimine başlama yaşına kadarki bakım ve beslenme ile ilgili 

ayrıntılar daha önce yayınlanmıştır (Sarica ve ark., 2009). Toplam 72 

Bronz hindi (33 haftalık yaşta), 2 (yetiştirme sistemi, YS) × 2 (karma, 

R) faktoriyel düzende 4 muamele grubuna (3 tekerrürlü ve tekerrür 

başına 6 dişi ve 1 erkek hindi) tesadüfî dağıtılmıştır. Her iki üretim 

sisteminde hindiler, kümes içerisinde 3.5 x 3.5 m boyutlarında bir 

bölmeye, hayvan başına 1.75 m2 alan düşecek şekilde dağıtılmıştır. 

SG sistemi için kümes dışında her bölme için 14 x 3.5 m (49 m2) 

gezinme alanı oluşturulmuştur. Onüç hafta sürdürülen denemede (46 

haftalık yaşa kadar), hindiler için hazırlanan mısır soya esaslı karma 

yeminin (170 g HP ve 13.0 MJ ME/kg) kg’na organik ES (60 mg dl-



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

327 
 

alfa-tocoferol asetat + 0.2 mg selenyum (sel-Plex)) veya hayvan 

başına günlük 30 g tüm dane Y düşecek şekilde ince kabuklu Y ilave 

edilmiştir. Đlave edilecek ES miktarının belirlenmesinde damızlık 

hindi karmalarında bulunması gerekli E vitamini ve Se miktaraları 

(NRC, 1994) dikkate alınmış ve karmadaki ham maddelerden gelen 

miktarlar hesaba katılmamıştır.  

Tüm hindiler beton zeminli, odun talaşlı, havalandırma ve soğutma 

fanları bulunan kontrollü bir kümesde barındırılmışlardır. Hayvanlar,  

yem ve suya serbest ulaşmışlar ve ayrıca, SG sistemdeki hindilerin 

güneş doğduktan bir saat sonra ve güneş batmadan bir saat öncesine 

kadar, dışarıdaki gezinti alanlarına çıkmalarına (25 × 51 cm 

boyutlarında açılr kapanır bir kapı sisteminden) izin verilmiştir. Her 

iki üretim sisteminde de kümes içi deneme bölmelerinde 2 adet askılı 

tüp yemlik ve 1 adet otomatik yuvarlak suluk kullanılmıştır. Çalışma, 

günlük 11 saat aydınlatma ile başlayıp haftalık olarak 27.5 dk 

arttırılarak 21. haftada 14.30 saate ve daha sonra haftalık 30 dk 

arttırılarak 33. haftada 16 saate ulaştırılmıştır.  

Canlı ağırlık değişimini belirlemek için hindiler bireysel olarak 

denemenin başında ve sonunda tartılmıştır. Dişilere benzer yaştaki 

sağlıklı erkek hindiler rastgele seçilen ve 6:1 oranında dişiler ile 

birlikte muhafaza edilmiştir. Đki haftalık adaptasyon periyodundan 

sonra 14 günlük aralıklarla toplanan yumurtalar depolanmıştır. Daha 

sonra fümigasyona tabi tutulan yumurtalar, her bir muamle için ayrı 

tablalara yerleştirilmiştir. Herbir muamele için eşit sayıda yumurta 

içeren tablalar, otomatik çevirmeli ticari bir ön gelişim makinasına 

(Çimuka T2400, Ankara) tesadüfî olarak yerleştirilmiştir. Ön gelişim 

makinasının iç sıcaklık ve bağıl nemi sırasıyla 37.5 °C ve % 55 olacak 

şekilde ayarlanmıştır. Embriyonik gelişimin 24. gününde yumurtalar, 

çıkış makinalarına (Çimuka T2400, Ankara) transfer edilmiştir. Çıkış 

makinası içinde farklı muamelerden elde edilen palazların birbirine 

karışmalarının önlenmesi için, çalışmanın deneme planına uygun 

olarak etiketlenmiş, çıkım sepetleri kullanılmıştır. Çıkım işleminin 

tamamlanmasından sonra, çıkış elde edilemeyen, başka bir ifadeyle, 

sağlam ve bir şekilde delinipte çıkış olmayan yumurtalar, döllülük 
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kontrolü ve embriyonik ölüm yaşını belirlemek için ayrıntılı bir 

incelemeye tabi tutulmuşlardır. (Ruiz ve Lunam, 2002; Anandh ve 

ark., 2012). Böylece, çıkış gerçekleşmemiş yumurtalar dölsüz, erken 

(kan adaların varlığı ve gözlerinin yokluğu ile karakterize), geç 

(gözlerin ve tüylerin varlığı ile karakterize) ve kabuk altı ölüm (tüm 

yumurta içini kaplayan gereçek bir palaz ile karakterize) olarak 

sınıflandırılmış ve sayıları kaydedilmişitr. Döllülük  (kuluçka edilen 

toplam yumurta sayısının yüzdesi olarak döllü yumurta sayısı), 

kuluçka randımanı (kuluçkaya konan toplam yumurtanın yüsdesi 

olarak çanlı çıkan palaz sayısı) çıkış gücü (döllü yumurtaların yüzdesi 

olak çanlı çıkan palaz sayısı) ve her bir dönem için embriyonik 

ölümler (döllü yumurtalarım yüzdesi olarak ölü embriyolu yumurta 

sayısı) belirlenmiş ve hesaplanmıştır. 

Tüm veriler, Tesadüf Blokları Deneme deseninde 2 × 2 faktöriyel 

dizaynda (2 YS × 2 R) iki yönlü (YS’nin, R’nin ve YS × R 

interaksiyonun etkileri) varyans analizine tabi tutulmuş ve ortalamalar 

arasındaki farklılık Duncan Çoklu Karşılaştırma testi ile belirlenmiştir. 

Anlamlı farklılıklar için eşik P ≤ 0.05 alınmasına rağmen, 0.05 < P < 

0.10 aralığında farklılıkların önemli olacağı düşünülmüştür. Đstatistiki 

analizler, IBM SPSS Statistics (SPSS, 2013; version 21.0) paket 

programının General Linear Model (GLM) işlemi kullanılarak 

yapılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 
Entansif (E) ve SG yetiştirme sistemlerinde organik E veya Y ilaveli 

karma ile beslenen Bronz hindilerin canlı ağırlık değişimleri Çizelge 

1’de, bazı üreme parametreleri ile palaz çıkış ağırlıkları Çizelge 2’de 

verilmiştir. Deneme sonu canlı ağırlığı E grubunda SG grubundan 

daha yüksek bulunurken (P < 0.05), ES grubunda Y grubundan daha 

düşük olma eğiliminde bulunmuştur (P = 0.087). Hindilerin,  

yumurtlama periyodu boyunca canlı ağırlık kaybettikleri 

gözlemlenmiş olup (Çizelge 1) E ve ES hindilerinin canlı ağırlık 

değişimleri sırasıyla SG ve Y hindilerinkinden daha düşük olmuştur.  
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Çizelge 1. Entansif (E) ve serbest gezinmeli (SG) yetiştirme 
sistemlerinde (YS) yulaf (Y) veya organik vitamin E + selenyum (ES) 
ilaveli rasyon (R) ile beslenen Bronz hindilerin canlı ağırlıkları 
(g/hindi) 
YS R Deneme başı  Deneme sonu  Değişim,% 

E ES 5753 5800 0.82 
  Y 6440 6314 -1.96 
SG ES 5908 5732 -2.98 
  Y 5974 5565 -6.85 
YS    

E 6123 6077a -0.75 

SG 5946 5635b -5.23 
R    

ES 5824 5769 -0.94 

Y 6207 5940 -4.30 

OSH 102.7 94.8  
P-değeri    

YS 0.352 0.026  
R 0.369 0.069  
YS X R 0.146 0.087  

a, b: Farklı harfle gösterilen barlar istatistiki olarak farklıdır (P<0.05). 
OSH: Ortalamanın standart hatası 

 

Bu sonuç, geleneksel sistemde hindilerin, SG sistemine göre daha az 

enerji harcamaları ile açıklanabilir (Fanatico ve ark., 2005; Sarica ve 

ark., 2009) ve dolayısıyla free-range barındırma sisteminin canlı 

ağırlık değişimini ve verim özelliklerini etkilemediği veya yok 

sayılacak kadar çok düşük düzeyde etkilediği fikrini (Sarica ve ark., 

2009) doğrulamaktadır. Erener ve ark. (2006) ve Rengaraj ve Hong 

(2015) tarafından da açıklandığı gibi, karmanın canlı ağırlık değişimi 

üzerine etkisi ise ES muamelesinin sindirim sistemi sağlığını, Y 

muamelesine benzer ve hatta daha yüksek oranda korumuş olması ile 

açıklanabilir.  Nitekim canlı ağırlık değişimi üzerine YS × R 

interaksiyonunun etkisi önemli olma eğiliminde bulunmuştur (P= 

0.078).  

Kanatlı hayvanlarda döllülük oranı, kuluçka randımanı, geç 

embriyonik ölüm bakımından geleneksel ve alternatif yetiştirme 

sistemleri arasında önemli farklılıklar olduğu bildirilmesine rağmen 

(Lariviere ve ark., 2009; Anandh ve ark., 2012), mevcut çalışmada 
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yetiştirme sisteminin döllülük oranı, kuluçka randımanı, çıkış gücü 

(Çizelge 2) ve embriyonik ölüm oranları üzerine (Çizelge 3) etkisi 

önemsiz bulunmuştur (P > 10). 

 

Çizelge 2. Entansif (E) ve serbest gezinmeli (SG) yetiştirme 

sistemlerinde (YS) organik vitamin E + selenyum (ES) veya yulaf (Y) 

ilaveli rason (R) ile beslenen Bronz hindilerden elde edilen 

yumurtalarda döllülük oranı (%), kuluçka randımanı (%), çıkış gücü 

(%) ve palaz çıkış ağırlığı (g/palaz) 

YS R Döllülük oranı Külüçka randımanı Çıkış gücü 
Çıkış 

ağırlığı 
E ES 77.57 58.54 74.53 58.6 
  Y 80.79 41.36 50.36 57.5 
SG ES 79.56 63.96 80.03 56.0 
  Y 84.34 53.56 62.70 56.4 
YS     

E 79.18 49.95 62.46 58.2a 
SG 81.95 58.76 71.36 56.2b 

R     
ES 78.57 61.25a 77.28a 57.4 
Y 82.56 47.46a 56.54b 56.8 

OSH 1.904 3.136 2.600 0.31 
Önemlilik     

YS 0.481 0.186 0.112 0.002 
R 0.315 0.048 0.002 0.643 
YS X R 0.841 0.598 0.525 0.234 

a, b: Farklı harfle gösterilen barlar istatistiki olarak farklıdır (P<0.05). 
OSH: Ortalamanın standart hatası 

 

Anandh ve ark. (2012) entansif yetiştirme sistemindeki hindilerin 

(Beltsville Small White and Board Breasted Bronze) yarı entansif ve 

free-range sistemde yetiştirilen hindilerden daha yüksek üreme 

performansına sahip olduğunu bildirmiştir. Kontecka ve ark. (2014) 

sülünlerde yetiştirme sisteminin kuluçka randımanı ve çıkıç gücü 

üzerine önemli bir etkisinin olmadığını bilidirmişlerdir. Bu ve daha 

önceki çalışmalar arasındaki farklılıklar, mevcut çalışmadaki 

muamelelerin yumurta ağırlığının (tüm gruplar için 68.1 ± 2.05 g) 

benzer olmasından kaynaklanmış olabilir (Kontecka ve ark., 2014).    
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Kuluçka randımanı (P < 0.05) ve çıkış gücü (P < 0.01) bakımından 

ES’li rasyon ile beslenen hindiler, Y’li ile beslenenlerinkinden daha 

yüksek değerlere sahip olmuştur (Çizelge 2). Bu durum ES’in kanatlı 

hayvanların üreme performansları üzerindeki olumlu etkileri ile 

açıklanabilir (Pappas ve ark., 2006; Rengaraj ve Hong, 2015). Palaz 

çıkış ağırlığı, E hindilerinde SG’ninkilerden daha yüksek bulunmuştur 

(P < 0.01). Çıkış ağırlığındaki her 1-2 g’lik farkının, kesim yaşında 

daha yüksek kesim ağırlığına neden olduğu bildirilmiştir (Uni ve diğ., 

2005; Vargas ve ark., 2009). Dolayısıyla, mevcut çalışmada E 

grubundaki palazların 2 g’lık ağırlık farklılıkları kesim yaşında daha 

ağır olmalarını sağlayacaktır. Bununla birlikte, geleneksel yetiştirme 

sistemi, SG sistemiyle karşılaştırıldığında, kuluçka randımanı ve çıkış 

gücünde sırasıyla yaklaşık %15.0 ve 12.5 oranlarında bir düşüşe 

neden olmuştur.   

 

Çizelge 3. Entansif (E) ve serbest gezinmeli (SG) yetiştirme 

sistemlerinde (YS) organik vitamin E + selenyum (ES) veya yulaf (Y) 

ilaveli rasyon (R) ile beslenen Bronz hindi yumurtalarında kuluçkanın 

farklı dönemlerindeki ve toplam embriyonik ölümler (%) 
YS R Erken Orta Geç Kabuk altı Toplam 
E ES 1.30 12.57 11.86 3.55 22.67 
  Y 2.37 23.20 5.47 6.12 39.43 
SG ES 1.33 9.75 11.83 5.34 27.02 
  Y 2.20 19.73 3.90 3.80 30.78 
YS      

E 1.83 17.88 8.67 4.83 31.05 
SG 1.76 14.74 7.86 4.57 28.90 

R      
ES 1.31a 11.16a 11.84 4.44 24.85 

Y 2.28b 21.46b 4.68 4.96 35.10 
OSH 0.069 2.191 1.699 0.532 2.483 

Önemlilik      

YS 0.617 0.487 0.817 0.811 0.673 
R 0.001 0.037 0.057 0.637 0.061 
YS X R 0.467 0.942 0.825 0.078 0.215 

a, b: Farklı harfle gösterilen barlar istatistiki olarak farklıdır (P<0.05). 

OSH: Ortalamanın standart hatası 

Yulaf ile karşılaştırıldığında, ES, geç dönem embriyonik ölümleri 

arttırma eğiliminde olmasına rağmen (P = 0.057), erken (P < 0.001) ve 

orta dönem (P < 0.05) embriyonik ölümleri azaltmış ve sonuçta 
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toplam embriyonik ölümleri de azaltma eğiliminde olmuştur (P = 

0.061). Sadece kabuk altı ölüm oranı üzerine YS × R 

interaksiyonunun etkisi önemli olma eğiliminde bulunmuştur (P = 

0.078). Kuluçkanın farklı dönemlerindeki embriyonik ölüm oranları 

ile ilgili sonuçlar, damızlık kanatlı diyetinin E vitamini ve/veya Se 

içeriğinin yumurtanın Se konsantrasyonu ve dolayısıyla embriyonun 

ve palazın glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzim aktivasyonunu 

olumlu etkilediğini gösteren çalaşma sonuçları (Paton ve ark., 2000, 

2002; Surai, 2000, 2002; Surai ve ark., 2006; Tsai ve ark., 2008) ile 

açıklanabilir. Kuluçka randımanı ve çıkış gücü ile ilgili sonuçlar Y’nin 

gerek E vitmini içeriği, gerekse hayvan refahına bağlı olarak 

hindilerin üreme performansı üzerindeki etkilerinin ES’in etkisi kadar 

yüksek olmadığını ve dolayısıyla damızlık hindi karmalarının ES ile 

takviye edilmesi gerektiğini gösterir. Benzer durum, sofralık ve 

damızlık yumurta üretiminde kullanılan kanatlıların E vitamini ve Se 

gereksinimleri farklı olamasına rağmen, bu vitamin ve mineral 

bakımından aynı düzeyde takviye yapılması önerilmektedir (NRC, 

1994).  

Sonuç olarak, üretimin 33. haftasından sonra, serbest gezinmeli sistem 

karmaya bağlı olmaksızın palaz çıkış ağırlığını düşürürken, organik 

ES de yetiştirme sistemine bağlı olmaksızın, Bronz hindilerden elde 

edilen kuluckalık yumurtalarda embriyonik ölümleri azaltarak daha 

yüksek kuluçka randımanı ve çıkş gücü elde edilmesini sağlamıştır. 

Dolayısıyla, geleneksel sistemin, kuluçka randımanı ve çıkış gücünde 

bir düşüşe neden olabildiği de dikkate alınarak damızlık yumurta 

üretimi amacıyla yetiştirlen Bronz hindilerin karmalarına, karmadaki 

hammaddeler dikkate alınmadan, E vitamini ve Se takviyesi yapılması 

gerektiği söylenebilir.  
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Özet 

Bu bildiride, son gelişmeler ışığında bitki eksraktları, probiyotikler,  

prebiyotikler ve organik asitlerin yumurtacı tavuklardaki etkileri 

tartışılmıştır. Bilim insanları, son çeyrek yüz yıldan beri özellikle 

kanatlılar olmak üzere evcil hayvanların performanslarını arttırmak ve 

sağlıklarını korumak amacıyla antibiyotik alternatifi doğal yem katkı 

maddeleri geliştirilmesine yönelik yoğun araştırmalar yapmaktadırlar. 

Literatürde, antibiyotiklere alternatif doğal yem katkı maddelerinin 

yumurta tavuklarındaki etkilerine ilişkin çalışma sayısı etlik piliçlere 

göre oldukça azdır. Az sayıdaki bu araştırmaların sonuçları arasında 

da uyumluluk yoktur. Üzerinde en çok çalışılan doğal yem katkı 

maddeleri ise bitki ekstraktları, probiyotikler,  prebiyotikler ve organik 

asitler olmuştur. Son araştırmaların sonuçları, yumurta tavuklarında 

özellikle sıcaklık stresinin olumsuz etkilerinin azaltılmasında doğal 

büyütme faktörlerinden yararlanılabileceği yönündedir. Yumurta 

tavukları, 72 haftalık yaşa kadar üretimde tutuldukları dikkate 

alındığında, etlik piliçlere kıyasla çevre şartlarından kaynaklanan 

faktörler başta olmak üzere daha fazla stres unsurlarına maruz kalırlar. 

Bu stres faktörleri, yumurtacı tavuklarda önemli parametreler olan 

yumurta verimi, yem tüketimi, yem çevirimi,  kabuk kalitesi ve 

yumurta kalite özelliklerini etkilemektedir. Bu nedenle, stres altındaki 

yumurtacı tavuklarda doğal yem katkı maddelerinin verim ve son 

yıllarda keşfedilen sağlık ve bağışıklığın güçlendirilmesi yönündeki 

olumlu etkilerinden yararlanılması önemli avantajlar sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bitki ekstraktları, besleme, organik asit,  

prebiyotik, probiyotik, yumurta tavuğu. 
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The Effects of Natural Growth Promoters Feed Additives on 
Laying Hens 

 
Abstract 

In this paper, the effects of plant extracts, probiotics, prebiotics and 

organic acids on laying hens were discussed in the light of recent 

developments. Intensive research to development natural feed 

additives alternative to antibiotics in order to increase the performance 

and to protect health of the animals especially poultry has been 

performed by scientist since the last quarter century. In the literature, 

the number of study related to natural feed additives alternative to 

antibiotic in the laying hen is quite little compared to the number of 

broilers. There are inconsistencies in results of the studies of the 

effects of feed additives on laying hens. The most studied natural feed 

additives have been probiotics, prebiotics, organic acids and plant 

extracts during this period. The results of recent researches showed 

that natural growth promoter can be used in reducing the negative 

effects of heat stress in laying hens.  It can be said that laying hens 

keeping in production until 72 weeks of age are exposed many stress 

caused by environmental and the other conditions. These stress factors 

affect egg production, feed consumption, feed conversion, egg shell 

quality and egg quality characteristics which are important parameters 

in laying hens. Therefore, the benefiting of positive effects of natural 

feed additives on laying hens’ production and health under stress 

condition will provide important advantage. 

Key words: laying hen, nutrition, organic acid, plant extract, 

prebiotic, probiotic. 

 
Giriş 
Antibiyotikler, özellikle etlik piliç ve domuz yemlerinde olmak üzere 

son yarım yüzyıldan beri tüm dünyada çiftlik hayvanlarının 

yemlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Kanatlı beslemede karma 

yemlere yem katkı maddeleri ilavesi, esas olarak yemden 

yararlanmayı arttırmak, büyüme etkinliğini iyileştirmek ve bağışıklık 
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sistemini güçlendirmek amaçlarıyla yapılmaktadır (Lee ve ark., 2001; 

Özek ve ark.,, 2011). Son yıllarda, hastalık etmeni bakterilerin 

antibiyotiklere karşı direnç kazanabileceği endişesiyle antibiyotiklerin 

çiftlik hayvanlarının yemlerine ilave edilmesinden vazgeçilmiştir.  

Avrupa Birliği (AB), 2006 yılında hayvan yemlerine antibiyotik 

katılmasını yasaklamıştır. Bu yasaklama, tüm dünyada alternatif doğal 

büyütme faktörlerinin keşfedilmesi çalışmalarını tetiklemiştir. Bu 

kapsamda, üzerinde en çok çalışma yapılan yem katkı maddeleri tıpta 

tedavi veya sağlık koruma amaçlı kullanılan bitkisel ekstraktlar 

(esansiyel yağlar), probiyotikler,  prebiyotikler ve organik asitler 

olmuştur.  

Yem katkı maddeleri, genel olarak, stres altındaki (sıcaklık, hastalık, 

aşırı yerleşim sıklığı vb) evcil hayvanlarda etkilerini daha iyi 

göstermektedirler. Yumurta tavukları, özellikle Türkiye gibi yaz ayları 

sıcak geçen ve kümes koşulları yetersiz olan bölgelerde daha fazla 

strese maruz kalmaktadırlar. Bu anlamda, bu ürünlerin yumurtacı 

tavuklardaki etkilerinin belirlenmesi ve izlenmesi önem arz 

etmektedir.  

 
Probiyotikler 
Probiyotik olarak daha çok Bacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, 

E. coli, Lactobacillus, Lactococcus ve Streptococcus gibi bakteriler, 

mantarlar ve mayalar kullanılmaktadır.  Probiyotikler, sindirim 

kanalında mikroflora dengesini düzenleyici ve patojenik 

mikroorganizmaların büyüme ve çoğalmalarını baskılayıcı fonksiyon 

görmektedirler (Griggs ve Jacob, 2005).  

Probiyotik içeren (Saccharomyces cerevisia ve Bacillus licheniformis 

ile B. subtilis) ticari bir yem katkı maddesi ve düzeylerinin yumurta 

tavuklarında performans ve verim parametrelerini etkilemediği 

bildirilmiştir (Bageridizaj ve ark., 2006) . Buna karşılık Amani ve ark. 

(2013) ticari probiyotik ilavesinin yumurta kütlesi ve yumurta 

ağırlığını arttırdığını,  yem çevirimi ve yumurta sarısı rengini 

iyileştirdiğini, haugh birimi, yumurta şekil indeksi, yumurta sarı 

yüzdesi, yumurta gravitesi ve sarı indeksini etkilemediğini 
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bildirmişlerdir. Aghaii ve ark., (2010)’da yumurta tavuğu rasyonlarına 

1kg/ton ve 2 kg/ton düzeyinde ticari probiyotik ilavesinin yumurta 

verimi ve yumurta kitlesini arttırdığını buna karşın yem çevirimi,  

yumurta sarısı ve plazma kolesterol ile plazma trigliserit seviyelerini 

düşürdüğünü bulmuşlardır. Yumurta tavuğu rasyonlarına probiyotik 

ilavesinin etkilerinin araştırıldığı başka bir çalışmada (Balevi ve ark., 

2009) 0, 250, 500 ve 750 g/ton seviyelerinde rasyona ilave edilen 

ticari probiyotik yumurta verimi, yumurta ağırlığı, yumurta kütlesi ve 

ölüm oranını etkilemezken 500g/ton seviyesinde probiyotik ilavesi 

kontrol grubuna göre yem çevirimini iyileştirmiş yem tüketimi ve 

kırık yumurta oranını önemli seviyede düşürmüştür. Probiyotiklerin 

yumurta sarısı kolesterol düzeyini etkilemediği (Mahdavi ve ark., 

2005a) veya artırdığını (Mahdavi ve ark., 2005b) gösteren çalışmalar 

vardır.  

 
Prebiyotikler 
Prebiyotikler, sindirilemeyen karbonhidratlar olup, en belirgin 

özellikleri kompleks karbonhidrat yapısına sahip olmalarıdır. Yaygın 

olarak kullanılan ve çalışılan prebiyotikler,  mannanoligosakkaritler 

(MOS) ve fruktooligosakkaritlerdir. Bunlardan  MOS’lar maya hücre 

duvarlarından elde edilmektedir (Griggs ve Jacob, 2005). 

Prebiyotikler, ince bağırsağın son kısımlarında fermente olduklarında 

açığa çıkardıkları laktik asit gibi yağ asitleri sayesinde PH’yı 

düşürerek  patojen mikroorganizmaları baskı altında tutmaktadırlar. 

Sindirilmeden kalın bağırsağa geçen prebiyotikler, aynı etkiyi bu 

bağırsakta da göstermektedirler. Ayrıca prebiyotikler ince bağırsak 

villilerinin uzunluklarını arttırarak besin maddelerinin emilimini 

artırmaktadırlar. MOS’lar sindirim sisteminde yararlı bakteri 

populasyonunu artırmazlar ancak patojenlerin çoğalmasını önler ve 

bağışıklık sistemini güçlendirirler (Patterson ve Burkholder, 2003; 

Bozkurt ve ark., 2009). Prebiyotiklerin sıcaklık stresinin olumsuz 

etkisinin azaltılmasında da  etkili olduğu belirlenmiştir (Çabuk ve ark., 

2006).  
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Yumurta tavuğu yemlerine yaz mevsiminde esansiyel yağ karışımı, 

antibiyotik ve prebiyotik (MOS)  ilavesinin verim performansına 

etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada (Çabuk ve ark., 2006), rasyona 

1g/ kg seviyesinde MOS ilavesinin yumurta verimini arttırdığı ancak 

yumurta ağırlığını düşürdüğü tespit edilmiştir. Amani ve ark. (2013) 

yumurta tavuğu rasyonlarına ticari bir prebiyotik ilavesinin yumurta 

verimi, yumurta kütlesi, yumurta ağırlığı,  yem çevirimi, sarı rengi, 

Haugh birimi, yumurta şekil indeksi, sarı yüzdesi, yumurta gravitesi 

ve sarı indeksini etkilemediğini bildirilmişlerdir. 

Fruktooligosakkaritlerin denendiği başka bir çalışmada rasyona 

2kg/ton düzeyinde fruktooligosakkarit ilavesi yumurta verimi, yem 

tüketimi, yumurta sarı rengi ve yem çevirimini iyileştirmiş, kabuk 

kalınlığı ve Haugh birimi arttırmış,  yumurta kolesterol içeriğini 

azaltmıştır (Li ve ark., 2007).  

Yumurta tavuğu karma yemlerine 100g/ton ve 200g/ton düzeylerinde 

ticari prebiyotik ilaveleri yumurta verimi, yumurta kabuk kırılma 

direnci, yumurta kabuk ağırlığını arttırmış, serum ve yumurta sarısı 

kolesterol düzeylerini düşürmüş yumurta ağırlığı ve yem çevirimini 

etkilememiştir. Ayrıca, tespit edilen önemli bulgulardan biri de 

bağışıklık sisteminin önemli göstergelerinden olan antikor titresinin 

64 haftalık yaşa kadar artmış olmasıdır (Panda ve ark., 2003). Buna 

karşın, Bozkurt ve ark., (2012) yumurta tavuğu yemlerine 24mg/kg 

esansiyel yağ karışımı ve 1 kg/ton seviyesinde MOS ilavesinin 

bağışıklık sistemini güçlendirdiğine ilişkin herhangi bir bulguya 

rastlanmadığını ifade etmişlerdir. Ayrıca, yumurta verimi, yumurta 

ağırlığı, yem tüketimi, yem çeviriminin etkilenmediğini buna karşın 

MOS ilave edilen grupta ölüm oranının daha yüksek olduğu 

bildirilmiştir.  

 
Esansiyel yağlar 
Esansiyel yağlar, bitkilerin çeşitli kısımlarından (yaprak, çiçek, kabuk, 

tohum ve köklerinden) distilasyon veya ekstraksiyon yöntemiyle elde 

edilen, oda sıcaklığında genellikle sıvı formda olan, kolayca 

kristalleşebilme özelliğine sahip, çoğunlukla renksiz veya açık sarı 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

341 
 

renkli bileşimlerdir. En belirgin özellikleri uçucu ve kokulu 

olmalarıdır. Esas olarak terpenlerden oluşan suda çözünmeyen, fakat 

organik çözücülerde kolaylıkla çözünen karışımlardır. Bilinen en 

önemli fonksiyonları, antiseptik, antioksidan, sindirim uyarıcı, 

antimikrobiyal ve enzimatik özellikleridir (Griggs ve Jacob, 2005; 

Arpášová ve ark., 2015) 

Esansiyel yağlar, metabolik dönüşümleri ve vücuttan 

uzaklaştırılmalarının hızlı olması nedeniyle dokularda birikmezler. 

Ancak, sürekli yüksek dozda tüketilmeleri halinde dokularda 

birikimleri söz konusu olabilir (Bozkurt, 2005). Thymol (5-methyl-2-

(1-methylethyl) phenol, kekikten elde edilen esansiyel yağın ana 

bileşeni olup anti mikrobiyal özelliklere sahiptir (Dorman ve Deans, 

2000). Ayrıca, kekik yağı, yumurta sarısına geçerek antioksidan etki 

göstermekte (Bozkurt, 2005), yumurta verimini ve yumurta ağırlığını 

arttırmaktadır (Bölükbaşı ve Erhan, 2007). Bitkisel ekstraklardan 

faydanılan diğer bir alan da yumurta sarısında istenen rengin 

sağlanmasıdır. Sıcaklık stresinin yumurtacı tavuklarda oluşturduğu 

olumsuz etkilerin azaltılmasında da bitkisel ekstraklar 

kullanılabilmektedir.  

Yumurta tavuğu yemlerine yaz mevsiminde esansiyel yağ karışımı, 

antibiyotik ve prebiyotik (MOS)  ilavesinin verim performansına 

etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada (Çabuk ve ark., 2006), temel 

rasyona 10 mg/kg avilamycin, 1g/ kg MOS,  24 mg/kg esansiyel yağ 

karışımı katılmıştır. Esansiyel yağ karışımı ve MOS ilave edilen 

rasyonla yemlenen grupların yumurta verimi, kontrol ve antibiyotik 

ilave edilen rasyonla yemlenen gruplarınkinden daha yüksek 

bulunmuştur. Yumurta ağırlığı, MOS ilave edilen rasyonla yemlenen 

grupta antibiyotik ve esansiyel yağ karışımı ilave edilen rasyonla 

yemlenen gruplara göre daha düşük tespit edilmiştir. Antibiyotik 

alternatifi yem katkı maddesi geliştirilmesi amacıyla yapılan başka bir 

çalışmada, yumurtacı tavuk yemine antibiyotik ve esansiyel yağ 

karışımı katılması yumurta verimi, yumurta ağırlığı, yumurta 

kalitesini artırmış, yemden yararlanmayı iyileştirmiştir. Yumurta 

kabuk kalitesi ve iç kalitesine ait çeşitli özellikler ile canlı ağırlık ve 
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mortalite etkilenmemiştir (Bozkurt, 2005). Etçi damızlıklarda 

esansiyel yağ karışımlarının büyüme, üreme ve verim özelliklerine 

etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada (Bozkurt ve ark., 2009), temel 

etçi damızlık rasyonuna 24 ve 48 mg/kg düzeyinde esansiyel yağ 

karışımı ve 10 mg/kg düzeyinde antibiyotik ilave edilerek test 

rasyonları oluşturulmuştur. Araştırıcılar, döllü yumurta sayısı ve çıkış 

gücünün esansiyel yağ karışımı ilave edilen rasyonlarla yemlenen 

damızlık gruplarında diğer gruplara göre daha yüksek olduğunu, 

yumurta verimi ve diğer kuluçka özelliklerinin muamelelerden 

etkilenmediğini bildirmişlerdir.  

Yumurta tavuğu karma yemlerine kekik ilavesinin performans ve 

dışkıdaki e.coli yoğunluğuna etkisinin araştırıldığı bir çalışmada 

(Bölükbaşı ve Erhan, 2007), rasyona % 0.1 , %0.5 ve % 1 oranında 

kekik ilave edilmiştir. Çalışmada, yemlerine % 0.1 ve % 0.5 

seviyesinde kekik ilave edilen tavukların yumurta verimi artmış yem 

çevirimi iyileşmiştir. Ayrıca bu düzeylerdeki kekik ilavesi, dışkı e.coli 

yoğunluğunu azaltmıştır. Yumurta tavuklarında 53 gün süreyle 

yapılan bir başka çalışmada, 32 haftalık yaştaki tavukların 

rasyonlarına 5 g/kg biberiye, 5 g/kg kekik, 20 mg/kg safran ve 200 

mg/kg alfa tokoferol asetat ilave edilerek deneme grupları 

oluşturulmuştur. Çalışmada, muamelelerin yumurta verimi, yem 

tüketimi, yem çevirimi, yumurta ağırlığı, yumurta şekli, Haugh birimi 

ve kabuk kalınlığına etkileri olmamıştır. Yumurta sarısı rengi, safran 

ilave edilen grupta iyileşmiştir (Botsoglou ve ark., 2005). 

 
Organik asitler 
Organik asitler (OA), hayvan, bitki ve mikroorganizmalardan üretilen 

doğal ürünler olup laktik, sitrik, formik ve fumarik asitlerin de içinde 

bulunduğu yaklaşık 60 OA vardır (Park ve ark., 2009). Organik 

asitlerin en önemli özellikleri, mide ve ince bağırsakta pH’yı 

düşürerek patojen mikroorganizmaların büyümeleri ve çoğalmalarını 

engellemeleridir Ayrıca, OA’lar kanatlılarda bağışıklık sistemini de 

güçlendirirler (Abdel-Fattah ve ark., 2008). Sindirim sistemindeki 

düşük pH, pepsinojenin pepsine dönüşümünü hızlandırarak protein ve 
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minerallerin emilimini arttırmaktadır (Park ve ark., 2009). Organik 

asitlerin bir diğer önemli fonksiyonları da yemlerdeki mikroorganizma 

faaliyetini engelleyerek sindirim sisteminde mikrobiyal dengenin 

korunmasına katkı sağlamalarıdır.  

Yemlerde tek başına organik asit olarak formik asit kullanımının, 

sindirim sisteminde asitliğin düşürülerek hedef patojen bakterilerin 

öldürülmesi (özellikle Salmonella spp. ve E. coli) için en etkili yol 

olduğu ileri sürülmektedir. Yemlik sistemleri üzerindeki aşındırıcı 

etkisi ve tadındaki olumsuzluğa rağmen performans üzerindeki olumlu 

etkisi nedeniyle yelere formik asit ilavesi artmaktadır. Esansiyel 

yağların organik asitler ile kombine edilmesi sinerjik etki ortaya 

çıkarabilmektedir. Esansiyel yağlar bakteri hücresinin zarını tahrip 

etmekte, bu durumda organik asitler hücre zarını kolaylıkla geçerek 

hücrenin ölümünü gerçekleştirmektedir. Yapılan çalışmalarda organik 

asit + eterik yağ kombinasyonunun sinerjik etkisinin bakteriyel 

patojenlerin çoğalmasının baskılanması açısından organik asitlerin tek 

başına kullanımına kıyasla daha etkili olduğu kanıtlanmıştır (Bozkurt, 

2008). 

Yakın zamanda yapılan başka bir çalışmada (Amani ve ark., 2013) ise, 

yumurta tavuğu rasyonlarına ticari bir OA ilavesinin yumurta verimi, 

yumurta kütlesi ve yumurta ağırlığını arttırdığını,  yem çevirimini ve 

sarı rengi  iyileştirdiği, Haugh birimi, yumurta şekil indeksi, sarı 

yüzdesi, yumurta gravitesi ve sarı indeksini etkilemediği bildirilmiştir. 

Farklı seviyelerde kullanılabilir fosfor içeren rasyonlara OA ilavesinin 

yumurta verim ve kalitesine etkilerinin araştırıldığı başka bir 

çalışmada (Park ve ark., 2009), araştırıcılar yumurta verimi ve 

yumurta sarısı antikor seviyesi bakımından en iyi sonucun %0.3 

seviyesinde kullanılabilir fosfor içeren rasyona %0.2 düzeyinde OA 

ilave edilen grupta tespit edildiğini bildirmişlerdir. En iyi yumurta 

kabuk rengi ise %0.4 kullanılabilir fosfor içeren rasyona %0.2 OA 

ilave edilmiş grupta elde edilmiştir. 
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Sonuç ve öneriler 
Hayvan yemlerine katılabilecek antibiyotik alternatifi doğal yem katkı 

maddelerinin test edildiği çalışmalardan uzun ve gittikçe artan bir yem 

katkı maddesi listesi oluşturmak mümkündür. Ancak, üzerinde en çok 

çalışılan antibiyotik alternatifi doğal yem katkı maddeleri bitki 

eksraktları, probiyotikler,  prebiyotikler ve organik asitlerdir. Yapılan 

araştırmaların büyük bir kısmında bu yem katkı maddelerinin etkileri 

arasında uyumsuzluk, az sayıda araştırma sonuçları arasında 

uyumluluk vardır. Bu nedenle, aslında, ortak kabul görmüş antibiyotik 

alternatifi bir katkı maddesinden bahsetmek mümkün değildir. 

Araştırma sonuçlarının doğru bir şekilde yorumlanabilmesi ve 

karşılaştırılabilmesi için çalışmaların aktif madde ve doz bazlı 

sürdürülmesi önemli bir adım olacaktır. Bu bağlamda, hala konunun 

çalışılmaya devam edilmesinin gerekliliği açıktır.  
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Kanatlılarda Nişastanın Sindirimi ve Sindirimdeki 

Varyasyonun Kaynakları 
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Özet 

Bu bildiride, nişastanın kimyasal yapısı, kanatlılarda sindirimi ve 

rasyona α-amilaz ilavesinin etkileri tartışılmıştır. Nişasta, α-1.4 ve α-

1.6 glikozidik bağları ile birleşen α-glukoz birimlerinden oluşmuş bir 

karbonhidrattır. Yüksek molekül ağırlıklı bileşikler olan amiloz ve 

amilopektinden oluşmuştur. Nişasta, kanatlı rasyonlarında kuru madde 

üzerinden yaklaşık %50 ile en fazla bulunan besin maddesi olup, 

rasyonda esas olarak enerji kaynağı olarak yer alır. Kanatlılar, hızlı 

gelişen hatlarda dâhil olmak üzere, nişastayı oldukça yüksek düzeyde 

sindirebilmektedirler. Ancak, nişastanın sindirimi özellikle buğday 

ağırlıklı peletlenmiş yemlerde bir miktar daha düşük olmaktadır. 

Nişastanın sindirilebilirliğini kısıtlayan en önemli husus, nişasta 

granüllerinin hücre duvarlarında ve protein matrisi içinde 

hapsolmasıdır. Kanatlılarda sindirim enzimleri aktivitesi, embriyo 

döneminin son günlerinde artmakta ve etlik piliçlerde on günlük yaşta 

maksimum düzeyinde olmaktadır. Kanatlılarda amilaz salgısı oldukça 

yüksek olup, etlik piliçlerde jejenum amilaz içeriği 400 u/mL’den 

daha fazladır. Kanatlı rasyonlarına amilaz ilavesinin kimi çalışmalarda 

herhangi bir etkisi bildirilmezken, bazı araştırmalarda da pozitif yönde 

etki belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Amilaz, kanatlı, nişasta, sindirim 
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Starch Digestion in Poultry and Variations Sources in Starch 
Digestion 

 
Abstract 

In this paper, the chemical structure of starch, digestion in poultry and 

the effects of α-amylase addiction to ratio were discussed. Starch is a 

carbohydrate composed of α-glucose units combined with α-1.4 and α-

1.6 glucose bonds. It is composed of amylose and amylopectin 

molecule which has high molecular weight. Starch is the most 

abundant nutrient in poultry diets with about 50% of the dry matter, 

and it is found mainly as an energy source in the diet. Poultry 

including in fast-growing line can digest starch at a very high level. 

However, the digestion of starch in the pelleted feed consisted of 

wheat is lower a little. The main restricting factors of starch 

digestibility are that starch granules are trapped in the cell wall and 

protein matrix. The digestive enzymes activity in poultry increases the 

last stage of embryo and it reaches a maximum level in broilers 10 

days of age. Amylase secretion in poultry is quite high, and jejunum 

amylase content in broilers is 400 u/mL more. Amylase 

supplementing to poultry diets did not have any effect in some studies. 

However, some positive effects were detected in some research.  

Key words: Amilaz, poultry, starch, digestion 

 
Giriş 
Nişasta, yeşil bitkilerce güneş enerjisi sayesinde enerji deposu olarak 

üretilen ve granül formda çoğunlukla dane, yumru, kök, meyve ve 

yapraklarda bulunan bir karbonhidrattır. Buğday ve mısır gibi dane 

yemler,  nişastanın ana kaynağı olup danede depolanan nişasta 

çimlenme esnasında enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır (Okuyan, 

1994; Perez ve Bertoft, 2010).  

Yetiştirme şartları dane yemlerde nişasta içeriğini etkilerken 

nişastanın sindirim hızını etkileyip etkilemediği hususu net olarak 

açıklığa kavuşmuş değildir. Ancak, kanatlılarda nişastanın yavaş 

sindirimi, performansı pozitif yönde etkilemektedir (Weurding ve ark., 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

350 

 

2001). Bu pozitif etki, ince bağırsak lümenine glikoz akışının 

sürekliliği ve buna bağlı olarak protein ve enerjinin daha iyi 

senkronizasyonuna affedilmektedir (Alamo ve ark., 2009).  

Kanatlı rasyonlarında en pahalı besin maddesi enerji olup, yem 

giderleri, kanatlı yetiştiriciliğinde üretim maliyetlerinin yaklaşık 

%75’ini oluşturmaktadır. Bu anlamda, kanatlı rasyonlarında temel 

enerji kaynağı olan nişastadaki enerjiden yeterince 

yararlanılabilinmesi bu besin maddesinin yüksek düzeyde 

sindirilebilmesine bağlıdır.  

 
Nişastanın Kimyasal Yapısı 
Nişasta, danelerde ve diğer yem materyallerinde granül halinde 

bulunur. Granül şekilleri kaynağa bağlı olarak oval, mercek ve küre 

şeklinde olabilirken, granül çapı 0.002-0.15 mm arasında 

değişmektedir (Okuyan, 1994). Nişasta granül yapısı ile amiloz ve 

amilopektinin kimyasal yapısı Şekil 1’de verilmiştir. Nişasta 

granülleri birbirini takip eden amorf bölge ve semi-kristal büyüme 

halkalarından oluşur (Şekil 1). Amorf bölge amiloz ve kristal yapıda 

olmayan amilopektin içerir. Semi-kristal büyüme halkaları ise yine 

birbirini dönüşümlü olarak takip eden, yaklaşık 9-10 nm genişliğinde 

amorf ve kristal lamellerden meydana gelir (Ölçer ve Akın, 2008). 

Nişasta, %96.1-97.6 oranında polisakkarit,  %0.5 azot bir miktar yağ 

asidi ve fosfat içermektedir (Okuyan, 1994). Doğal yemlerde bulunan 

nişastanın %10-20’lik kısmı amiloz, %80-90’lık kısmı amilopektindir. 

Amiloz, glukopiranoz birimlerinin α-1.4 bağlanması ile oluşan 

doğrusal polimer, amilopektin ise dallanma noktasında α-1.6 

glikozidik bağlarını içeren dallanmış polimerdir (Yazgan ve Aksoy, 

1989; Balkan, 2008). Sıcak su ile muamele edildiğinde erimeyen 

kısım amilopektin, eriyen kısım ise amilozdur. Amiloz, selüloz gibi 

düz, uzun zincir yapısına sahip glikoz ünitelerinden oluşurken, 

amilopektin aynı glikoz ünitelerinden meydana geldiği halde 

dallanmış zincir yapısına sahiptir (Şekil 1). Dallanmış zincir 

yapılarının her biri 20-26 glikoz ünitesinden oluşmuştur (Ölçer ve 

Akın, 2008). Amilopektinin bünyesinde çoğunlukla α-1.4 glikoz 
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bağları bulunmasına karşın dallanmış kı

bağları ile bağlıdır (Şekil 1). Amilopektinde dallanma noktalarından 

sonra birbirine paralel iki zincir birbirlerine sarılarak bir çifte sarmal 

oluşturur.  

(A): Amiloz ve amilopektinin kimyasal yapısı, (B, C, D): Granül organizas

Amorf büyüme halkaları ile ayrılmış kristal lameller, (C): Amorf ve kristal bölgenin 

büyütülmüş hali,  (D): Amilopektin zincirlerinin oluşturduğu çift heliks yapı.

Şekil 1. Nişasta granül organizasyonu ile amiloz v

amilopektinin yapısı (Ölçer ve Akın, 2008).

 

Amilozun molekül ağırlığı yaklaşık 100 kDa iken amilopektinin 

molekül ağırlığı yaklaşık 104-10

Nişasta granüllerinde moleküller iç ve ara moleküler bağlar ile 

polikristalin fazda yoğun bir şekilde 

nişasta soğuk suda çözünmeyip sindirimi

(Balkan, 2008). Bu reaksiyonu

amilaz enzimleri glikozlar arasındaki alfa bağlarını koparırlar. Nişasta 

parçalandıkça dekstrin, maltoz ve nihayet
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bağları bulunmasına karşın dallanmış kısım düz zincire α-1.6 glikoz 

Amilopektinde dallanma noktalarından 

sonra birbirine paralel iki zincir birbirlerine sarılarak bir çifte sarmal 

 
(A): Amiloz ve amilopektinin kimyasal yapısı, (B, C, D): Granül organizasyonu bütünü, (B): 

Amorf büyüme halkaları ile ayrılmış kristal lameller, (C): Amorf ve kristal bölgenin 

büyütülmüş hali,  (D): Amilopektin zincirlerinin oluşturduğu çift heliks yapı. 

Şekil 1. Nişasta granül organizasyonu ile amiloz ve 

Ölçer ve Akın, 2008). 

Amilozun molekül ağırlığı yaklaşık 100 kDa iken amilopektinin 

106  kDa’dır (Buléon ve ark., 1998). 

Nişasta granüllerinde moleküller iç ve ara moleküler bağlar ile 

polikristalin fazda yoğun bir şekilde organize olmuştur. Bu yüzden, 

suda çözünmeyip sindirimi hidroliz yoluyla olur 

u reaksiyonu katalize eden 

glikozlar arasındaki alfa bağlarını koparırlar. Nişasta 

ve nihayet glikoza dönüşür.  
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Nişastanın Sindirimi ve Kanatlılarda Sindirilebilirliği 
Nişastanın tamamen sindirimi güçlü organize kimyasal yapısı 

nedeniyle birçok hayvan türünde mümkün değildir. Sindirim hızı, 

yapının kristallik derecesi ile ters ilişkili olup (Svihus, 2014), sindirim 

hızının düşüklüğü nişasta granüllerindeki kristal ve amorf tabakaların 

sıralanışı ile ilgilidir.  Nişasta granüllerinin sindirimi, iç etkili α-

amilazın granülün içine girmesi ile yüzey gözenekleri ve iç kanallarda 

başlamaktadır (Zhang ve ark. 2006).  

Nişasta, su ile birlikte yüksek sıcaklığa maruz kaldığı zaman granül 

yapısı jelatinizasyon olarak adlandırılan bir süreçle parçalanır ve 

nişasta suda çözünmüş bir kütle olarak ortaya çıkar. Birçok tahıl 

danesi nişastasının jelatinizasyon sıcaklığı, %40’ın üzerinde bir su 

içeriğinde 50-70 oC arasında değişmektedir. Jelatinizasyon işlemi 

nişasta moleküllerininin kristal yapısının α-amilaz enziminin daha 

kolay etki edebileceği bir duruma gelmesini sağlar (Zimonja ve 

Svihus, 2009). Yemlerin peletlenmesi sürecinde yeterli nem ve ısı 

olmadığından jelatinizasyonun ancak %5-30 arasında gerçekleştiği 

(Zimonja ve Svihus, 2009) bildirilmektedir.  

Etlik piliçlerde nişastanın sindirimi gayet yüksek olup, pelet yemle 

beslenen etlik piliçlerin ileumundan alınan numunelerde nişastanın 

sindiriminin %95’in üzerinde olduğu bildirilmektedir (Svihus ve ark., 

2004). Zelenka ve Ceresnakova (2005), hızlı gelişen etlik piliçlerde 

nişasta sindiriminin yaşla birlikte düştüğünü buna karşılık yavaş 

gelişen yumurtacı civcivlerde bu durumun gözlenmediğini 

bildirmişlerdir. Kanatlılarda amilaz aktivitesi embriyo döneminin ilk 

günlerinde başlayıp (Ikeno ve Ikeno, 1991) yumurtadan çıkıncaya 

kadar artmaktadır. Farklı genotiplerdeki civcivlerde bağırsak amilaz 

aktivitesinin 3-9. günler arasında hızla artarken, 9-15. günler arasında 

azaldığı bildirilmektedir (Çelik ve Açıkgöz, 2006). Kanatlılarda, ince 

bağırsakta nişasta granülleri 5 saatten daha az bir sürede serbest hale 

gelmekte ve amilaz ile parçalandıktan sonra glikoz olarak absorbe 

edilmektedir. Etlik piliçler, işlenmemiş tahıllardaki nişastayı da 

yüksek düzeyde sindirebilme kapasitesine sahiptir. Svihus ve ark. 

(1997), tahıl kaynağı olarak %70 oranında işlenmemiş sadece arpa 
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ihtiva eden bir rasyonda ileum nişasta sindirilebilirliğinin %98 

olduğunu bildirirken, Svihus ve Hetland (2001) ise %38.5 tam buğday 

içeren pelet bir yemle beslenen etlik piliçlerin yarısında ileum nişasta 

sindirilebilirliğinin %94 olduğunu bildirmiştir. Kanatlılarda nişasta 

sindiriminin domuz, rat, ve insanlara göre bu denli yüksek olması 

pankreas sıvılarında oldukça yüksek düzeyde amilolitik enzimlerin 

sekresyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Lehner ve 

Malacinski (1975), kanatlılarda salgılanan amilazının tavşan ve fare 

gibi hayvanlarınkine göre daha fazla pankreas proteinlerinden teşkil 

ettiğini bildirmiştir. Hedemann ve ark. (2006), yeni sütten kesilmiş 

domuz yavrularında ince bağırsak amilaz konsantrasyonunu 50-100 

u/mL olarak bildirirken,  Ren ve ark. (2012) etlik piliçlerde jejunum 

amilaz içeriğinin 400 u/mL’den daha yüksek olduğunu bildirmiştir. 

Kadhim ve ark. (2011) yabani orman tavuğu ve etlik piliçlerde 

pankreas sıvısı ve ince bağırsak α-amilaz konsantrasyonlarını 

kıyaslamış ve etlik piliçlerde duedonal ve jejunal içerikte amilaz 

düzeyini orman tavuğuna göre 2-3 kat daha fazla bulunduğunu rapor 

etmişlerdir. Yukarıda bildirilen etlik piliçlerdeki yüksek nişasta 

sindirim kapasitesini gösteren çalışmalar yanında etlik piliçlerde 

nişasta sindiriminin özellikle sert buğday çeşitlerinde %90’ın altında 

olduğunu bildiren çalışmalarda vardır (Carré ve ark., 2005; Zimonja 

ve Svihus, 2009).   

 
Nişastanın Sindirimindeki Varyasyonun Kaynakları 
Nişastanın sindirimi, esas olarak nişasta kaynağı ve bireyler arasındaki 

farklılıklardan etkilenmektedir (Weurding ve ark., 2001). 

Kristalizasyon, nişasta granülü amiloz ve amilopektin içeriği 

arasındaki oran, granül boyutu, granül protein, yağ içeriği ve 

özellikleri ile nişasta granül yüzeyindeki fosfatlar nişasta sindirimini 

etkileyen başlıca faktörlerdir (Singh ve ark., 2010). Hayvanla ilgili 

olarak nişasta sindirimini etkileyen en önemli faktörler yaş ve yem 

tüketimidir (Weurding ve ark., 2001). Zelenka ve Ceresnakova (2005) 

yaşın nişastanın sindirimine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı bir 

çalışmada, toplam nişasta muhtevası 422 g/kg olan mısır (510 g/kg) ve 
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buğday (120 g/kg) içeren bir rasyon kullanmışlardır. Etlik piliç ve 

yumurtacı civcivlerde yapılan bu çalışmada nişastanın yaşa bağlı 

olarak değişimi Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2’den görüldüğü gibi, 

etlik piliç ve yumurtacı civcivlerde nişastanın sindirimi 30 günlük 

yaşa kadar aynı düzeyde gerçekleşmiştir. Ancak, 30 günlük yaştan 

sonra yumurtacı civcivlerde nişastanın sindirimi yaklaşık %1-2 

düzeyinde daha fazla olmuştur. Rasyondaki çözünebilir nişasta 

olmayan polisakkarit (NSP) miktarı viskoziteyi arttırdığından 

nişastanın sindirimini dolaylı olarak etkilemektedir (Weurding ve ark.,  

2001).   

Kanatlılarda, amilaz aktivitesi embriyo döneminde başlar ve pankreas 

1 günlük yaşta bile amilaz salgılayabilmektedir (Zelenka ve 

Ceresnakova, 2005). Etlik piliç ve yumurta tavuklarında pankreatik 

enzim aktivitesi hemen hemen aynıdır, ancak etlik piliçlerde 

aktivitenin ince bağırsakta daha düşük olduğu bildirilmektedir (Nir ve 

ark., 1993). Bu bilgiye paralel olarak, Şekil 2’ den de görüldüğü gibi, 

etlik piliçlerde nişastanın sindiriminin yumurta tavuklarına göre bir 

miktar daha düşük olduğu görülmektedir. 

 

 
Şekil 2: Nişastanın sindiriminin yumurtacı ve etlik piliçlerde yaşa 

bağlı olarak değişimi (Zelenka ve Ceresnakova, 2005). 

 

Buğday, özellikle, rasyonda yüksek düzeyde bulunduğunda nişastanın 

sindirimi yulaf ve arpaya göre daha düşük gerçekleşmektedir. 
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Rasyona ksilanaz enzimi ilavesi nişasta sindirimini arttırmaktadır 

(Zimonja ve Svihus, 2009). Bu durum düşük viskozite ile ilişkili olsa 

da (Murphy ve ark., 2009), enzim ilavesinin diğer etkilerinin de 

sindirime katkıda bulunduğu tahmin edilmektedir. Rasyona ilave 

edilen enzimin, hücre duvarlarını parçalayarak buğday nişastasının 

daha kolay serbest kalmasına katkı sağladığı düşünülmektedir. Carre 

ve ark. (2005) düşük nişasta sindirilebilirliğinin buğday sertliği ile 

ilişkili olduğununu ve sindirilmemiş nişastanın büyük bir kısmının 

hücre duvarında kaldığını ifade etmişlerdir. Başka bir çalışmada, çok 

ince bir öğütme ile nişastanın sindiriminin arttığı gösterilmiştir (Péron 

ve ark., 2005). Bu sonuçta, buğdayda nişastanın düşük sindiriminin 

kısmen nişasta granüllerinin hücre duvarları, protein matrisi ya da her 

ikisi içinde sıkışıp kalmasının bir sonucu olduğunu desteklemektedir.   

Nişastanın sindirimini kısıtlayan unsurlardan birisi de sindirim için 

kullanılan sürenin kısa olmasıdır. Etlik piliçlerde pelet yemden toz 

formundaki yeme geçildiğinde yem tüketimindeki düşüşle birlikte 

nişastanın sindiriminin de arttığı belirlenmiştir (Svihus ve Hetland, 

2001). Bu sonuç, yem tüketimi ile nişasta sindirimi arasında ters bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Bu ilişki, yem tüketimi arttığında 

yemlerin sindirim sisteminden geçişinin hızlanmasından 

kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Obur etlik piliçlerde buğday esaslı 

bir yemde ferdi yem tüketimi ve nişasta sindirimi arasındaki ilişki 

Şekil 3’de verilmiştir (Svihus, 2014).  

 
Kanatlı Rasyonlarına Amilaz Enzimi Đlavesinin Nişastanın 
Sindirimine Etkileri 
Alfa- amilaz, iç etkili bir amilaz olup, amiloz ve amilopektindeki α-

1.4 glikozidik bağlarını kırar fakat amilopektindeki α-1.6 bağlarını 

kıramaz. Glukoamilaz ve β-amilaz  

dış etkili amilazlar olup, aynı substratlar üzerine etki ederler fakat etki 

tarzları farklıdır. Bu enzimlerin bazısı α- 1.6 zincirlerini ayırma 

yeteneğindedirler. Amilopektinde yer alan α-1.6 glukozidik bağlarını 

esas olarak izoamilaz hidrolizlemektedir (Balkan, 2008). 
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Shapiro ve Nir (1995) etlik piliçlerde rasyona 14 günlük yaşa kadar 

amilaz ilavesinin nişasta sindirimine etkisinin olmadığını ifade 

edilmiştir. Moran (1982)’de etlik piliçlerin yeterince amilaz salgılama 

kapasitesi olduğu için dışarıdan amilaz ilavesinin anlamsız olduğunu 

vurgulamaktadır. Benzer şekilde, Svihus ve Hetland (2001)’de buğday 

içeren rasyonla beslenen etlik piliçlerin içme sularına pankreatik 

enzim ilavesinin nişastanın sindirimine herhangi bir olumlu katkısının 

olmadığını bildirmiştir. Bunun aksine, Gracia ve ark. (2003) rasyona 

α-amilaz ilavesinin mısır esaslı rasyonla beslenen etlik piliçlerde 

nişastanın sindiriminde önemli bir artış meydana getirdiğini 

belirlemiştir. Amilaz, diğer enzimlerle kombinasyon halinde rasyona 

ilave edildiğinde performansı olumlu yönde etkilemektedir (Cowieson 

ve Ravindran, 2008). Hughes ve ark. (1994), amilaz aktivitesi 

yönünden genetik olarak üstün olan etlik piliç hatlarının yem 

çevirimlerinin daha iyi olduğunu ve bu durumun nişastanın 

sindiriminin daha iyi olmasından kaynaklı olabileceğini rapor etmiştir.  

 

 
Şekil 3. Obur etlik piliçlerde ferdi yem tüketimi ve nişasta sindirimi 

arasındaki ilişki (Svihus, 2014). 

 
Sonuç ve Öneriler 
Kanatlılarda, nişastanın sindiriminin en üst düzeye çıkarılması, rasyon 

enerjisinin tam olarak açığa çıkması ve kanatlılardan en iyi 
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performansın alınması yönünden önemlidir. Bu anlamda, bu amaca 

yönelik olarak rasyonun önemli bir kısmını meydana getiren bir besin 

maddesinin sindirimi, absorbsiyonu ve kullanımının tam olarak 

anlaşılması son derece önemlidir. Etlik piliçler en olumsuz şartlarda 

bile nişastayı yüksek düzeyde sindirebilme ve yeterince amilaz 

salgılama yeteneğine sahiptir. Ancak, nişastanın sindirilebilirliğini 

kısıtlayan temel olarak iki unsur söz konusu olup, ilki dane tipi ve 

danenin rasyondaki miktarı gibi rasyonla ilgili unsurlar ikincisi de 

iştah ve sindirim organlarının gelişimi gibi hayvanla ilgili unsurlardır. 

Bunun yanında, kanatlı rasyonlarına amilaz ilavesinin etkileri ile de 

farklı bildirişler mevcuttur. Bu manada, başta buğday olmak üzere 

mısır, arpa, yulaf gibi kanatlı rasyonlarında yaygın kullanılan 

tahıllarda nişastanın sindirimi, sindirimi etkileyen faktörler ve 

büyümenin farklı dönemlerinde sindirime amaliz enziminin etkilerine 

ilişkin konularda çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 
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Yumurta Kalitesini Etkileyen Faktörler 

 
Özlem Varol Avcılar 

O.K.A.Ü. Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Osmaniye 
 

Özet 
Yumurta kalitesi hem tüketicilerin satın alma kararını vermesi hem de 

yumurta endüstrisi açısından önemlidir. Tavuk yumurtasının bütün 

olarak kalitesi; yumurta dış kalitesi ve iç kalitesinin 

değerlendirilmesiyle belirlenebilir. Yumurta dış kalitesinde; 

yumurtanın şekli, yumurtanın ağırlığı, kabuğun rengi, kabuk ağırlığı, 

kabuk yüzdesi, kabuk kalınlığı, kabuk ultra yapısı, kırılmaya dayanımı 

ve kabuk deformasyonları değerlendirilebilir. Yumurta iç kalitesinin 

değerlendirilmesinde ise; albumen kalitesi, sarı kalitesi, et veya kan 

noktalarının varlığı incelenebilir. Yumurta kalitesini, tavuğun yaşı, 

hattı, bakım ve besleme şartları, hastalıklar, yumurtaların depolama 

süresi ve sıcaklığı etkileyebilir. 

Bu derlemenin amacı yumurta kalite kriterlerini etkileyen faktörler 

hakkında bilgi vererek, üretici ve tüketici için önem arz eden kalitenin 

yerini vurgulamaktır. 

Anahtar kelimeler: Albumen kalitesi, sarı kalitesi, depolama süresi, 

depolama sıcaklığı, yetiştirme sistemleri. 

 
Factors Affecting The Egg Quality 

 
Abstract 

Egg quality is an important factor both consumers' purchasing 

decisions and the egg industry. Overall quality of eggs can be 

determined by the evaluation of external and internal quality. External 

quality of egg can be evaluated by the egg size, egg weight, shell 

color, shell weight, percentage of the shell, shell thickness and shell 

ultra-structure, shell breaking strength and shell deformation. In the 

evaluation of the internal quality of egg can be examined albumen 
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quality, yellow quality, presence of meat or blood spots. Some factors 

such as hen age, strain of hen, care and feeding conditions, diseases, 

storage time and temperature can affect  overall quality of egg.  

The purpose of this review is to emphasize importance of the egg 

quality concept  and  to provide some information about egg quality 

parameters which are important for egg producers and consumers. 

Key words: Albumen quality, yellow quality, storage time, storage 

temperature, housing system. 

 
Giriş 
Tüketicilerin yaşam standartlarının gelişmesi ve ulaşılabilir bilginin 

artışı, kaliteli gıda talebinin de artmasına neden olmuştur. 

Teknolojinin gelişmesiyle, hassas ve  kolay elektronik ölçümlerin 

yapılabilmesi, kusurların kolay tespit edilebilmesi, hızlı nakil 

sistemlerinin kurulması, soğuk depolama şatlarının geliştirilmesi gibi 

ilerlemeler, tüketicilerin oldukça taze, yüksek kaliteli gıda ürünlerine 

ulaşabilmelerine olanak vermektedir (Bell ve ark., 2001; Ledvinka ve 

ark., 2012).  

Beslenme zincirinde önemli bir yere sahip olan yumurta, yumurtacı 

sürülerin 12-18 haftalık yaşa ulaştıklarında, uygun şartlar altında (yem 

tüketimi, su tüketimi, yoğunluk, alınan ışığın süresi, hastalıklar, çeşitli 

yönetimsel ve çevresel faktörler) oluşturdukları değerli bir besindir. 

(Jacob ve ark., 2014).  

Bütün gıdalarda olduğu gibi yumurta da kalite kriterlerine sahiptir. 

Kırılgan yapısı nedeniyle önem gerektiren yumurta, yumurtlama 

sonrasında kalitesinden kaybetmeye başlar. Yumurta kalitesi hem 

tüketicilerin satın alma kararını vermesi hem de yumurta endüstrisi 

açısından önemlidir (Nour, 2008). 

Tavuk yumurtasının bütün olarak kalitesi; yumurta kabuk kalitesi ve 

yumurta iç kalitesiyle belirlenebilir. Yumurta kabuk kalitesinde; 

yumurtanın şekli, ağırlığı, kabuğun rengi, kırılmaya dayanımı, kabuk 

deformasyonları, kabuğun ağırlığı, yüzdesi, kalınlığı, ultra yapısı 

değerlendirilebilir. Kabuk, satışa sunulan yumurtaların paketlenmesi 

ve taşınması sırasında kırılmalara dayanıklı olmanın yanında, 
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kuluçkalık yumurtalarda embriyonun korunması ve inkubasyon 

sırasında gaz geçişi ve kuluçka sonrası çıkış olayı sırasında önem 

taşır. Yumurta iç kalitesinin değerlendirilmesinde ise; albumen ve sarı 

kalitesi ile et ve kan noktalarının varlığı incelenebilir (Nour, 2008). 

 

Yumurta Kalitesini Etkileyen Faktörler 
Yumurta kalitesini, tavuğun yaşı, hattı, beslenme, yönetim şartları, 

hastalıklar, yumurtlama sonrası depolama süresi ve sıcaklık 

etkileyebilir (Nour, 2008). 

Jad ve ark. (2005), farklı üretim sistemi (kafes ve altlıklı sistem), 

farklı sıcaklık-nem (26 
0
C- % 60 nem ve 35

0
C- %70 nem) değerleri 

uyguladıkları çalışmada, yumurta kalitesinin (ağırlık, özğül ağırlık ve 

Haugh Unıt değeri) ısı stresine maruz bırakılan hayvanlarda 

azaldığını, yumurta kabuk kalınlığının, çevre şartlarından ve 

yetiştirrme sisteminden etkilendiğini bildirmişlerdir. 

Şekeroğlu ve ark. (2008), depolama süresinin uzamasının (1, 5, 8, 12, 

16, 20 gün) yumurtanın spesifik ağırlığı, pH, albumen indeksi, Haugh 

unıt değeri, yumurta sarı indeksi ile sarı rengini etkilediğini (P<0,05-

0,01), tavuk hattının ( ATAK kahverengi yumurtacı hat ve ATABEY 

beyaz yumurtacı hat) yumurta ağırlığı, ph, albumen ağırlığı, Haugh 

unıt değeri ve yumurta sarı ağırlığı ile rengini etkilediğini (P<0,05-

0,01) ifade etmişlerdir. 

Jin ve ark. (2011), farklı depolama süresi (2, 5 ve 10 gün) ve farklı 

sıcaklık değerleri (5, 21 ve 29
0
C) uyguladıkları yumurtaların kalite 

özelliklerini incelediklerinde, depolama süresinin ve sıcaklık artışının; 

yumurta ağırlığı, albümin yüzdesi, Haugh unit değeri ve sarı rengini 

önemli şekilde azalttığını; depolama süresinin yumurta kabuk 

ağırlığını, kabuk yüzdesini, albumen ağırlığını düşürdüğünü; 

depolama sıcaklığının artışıyla; sarı ağırlığı, sarı yüzdesi ve albümin 

pH’sının arttığını belirtmişlerdir. 

Lewko ve Gornowicz (2011), farklı yetiştirme sistemleri (kafes, altlık 

ve serbest gezinen) uyguladıkları yumurtacılarda yumurta kalite 

kriterlerini değerlendirdiklerinde, kafesli sistemde elde edilen 

yumurtalarının en ağır (61,06 g), şekil indeksi en düşük (%77.86), en 
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hafif kabuk ağırlığı (39, 86 g), en yüksek albumen (%57,04) ve sarı 

(%29,89) yüzdesine sahip olduğunu; altlıklı sistemde elde edilen 

yumurtalarda, en yüksek ağırlık ve Haugh Unıt değerine sahip 

albumenlerin olduğu; serbest yetiştirme sisteminden elde edilen 

yumurtalarda ise en büyük kabuk kalınlığı ve yoğunluğun olduğu 

ifade edilmiştir. 

Menezes ve ark. (2012), farklı sıcaklık dereceleri (8 ve 25
0
C), farklı 

depolama süreleri (7, 14 ve 21 gün) uygulanan, farklı yaşlardaki (35, 

40, 45 ve 50 haftalık) hayvanlardan elde edilen yumurtalarda; 8
0
C de 

ağırlık kaybının daha az, Haugh Unıt değerinin daha iyi olduğu, 

depolama süresinin uzamasının kalite özelliklerinde kayba neden 

olduğu, 35 haftalık yaştaki hayvanlardan elde edilen albumen 

ağırlığının diğerlerinden daha fazla olduğunu (P0,05)  ifade 

etmişlerdir. 

Jones ve ark. (2014), farklı yetiştirme sistemlerini (geleneksel kafes, 

zenginleştirilmiş koloni kafesi ve kafessiz sistemde) kullanarak elde 

ettikleri yumurtaları 4
0
C’ de 12 hafta depoladıklarında, 

zenginleştirilmiş ve kafessiz ortamda yetiştirilen hayvanların 

yumurtalarının daha ağır olduğu (P<0,05), geleneksel kafeslerde 

albumen ağırlığı ve Haugh Unit değerinin daha büyük olduğu 

(P<0,05), yumurta sarı ölçümlerinde yetiştirme sistemleri arasında 

farklılık olmadığı, albumen ağırlığı, Haugh Unıt ve sarı kalite 

ölçümlerinin en düşük değerlerinin 12 haftalık depolama süresinde 

elde edildiği (P<0,05) bildirilmiştir.  

Yumurtacılarda yumurta kabuk kalitesinin gelişimi üzerine mineral 

maddelerin etkisi incelendiğinde özellikle kalsiyum, fosfor gibi temel 

makro minerallerin önemi vurgulanmıştır. Hayvan başına günlük 

3,51g kalsium ve 289 mg fosforun iyi bir performans ve yumurta 

kalitesi için 42-58 haftalık yaşlarda yeterli olduğu bildirilmiştir 

(Pastore ve ark., 2012; Swıatkıewıcz ve ark., 2015).  

 
Sonuç 
Dünya çapında üreticilerin ve tüketicilerin gıdaların kalitesine 

verdikleri önemin artması, çiftlikten sofraya olan süreçte yumurtanın 
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kalite kriterlerine etkili olan faktörlere verilmesi gereken önemi de 

artırmıştır. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar bu kriterlerde ki 

iyileştirmelere yol gösterici olacaktır. 
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Etlik Piliçlerde Yeni Bir Atlık: Ponza Taşı 

 
Mustafa Duman1, Ahmet Şekeroğlu2, 

1N.Ü. Bor MYO Niğde 
2N.Ü. Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak., Niğde 
 

Özet 
Bu çalışmada kaba rende talaşı, asidik ponza, bazik ponza, %50 kaba 

rende talaşı + %50 asidik ponza ve %50 kaba rende talaşı + %50 bazik 

ponza taşının etlik piliç yetiştiriciliğinde altlık olarak kullanılabilme 

olanakları araştırılmıştır. Araştırma yaz ve kış mevsimi olmak üzere 

iki denemeden oluşmuştur. Denemelerde performans ve karkas 

değerleri incelenmiştir. Denemenin hayvan materyalini özel bir ticari 

damızlık işletmesinden alınan 1500 adet (750 yaz, 750 kış ) karışık 

cinsiyetteki etlik civcivler oluşturmuştur. Etlik piliçler 2x2 m 

ebatlarındaki 15 bölmede denemeye alınmıştır. Her bölmede 50 etlik 

piliç barındırılmış dolayısı ile yerleşim sıklığının da 12,5 piliç/m2 

olmuştur. Altlık tipinin 42. gün canlı ağırlık (P<0,01), sıcak karkas 

randımanı (P<0,01) üzerine etkisi istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur. Denemenin yapıldığı mevsimin canlı ağırlık (P<0,01), 

yemden yaralanma oranı (P<0,01), yaşama gücü (P<0,05) ve sıcak 

karkas randımanı (P<0,01) üzerine etkisi istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur. Diğer özellikler bakımından altlık tipi veya mevsimin 

istatistiki bir etkisi gözlenmemiştir (P>0,05). Genel olarak en iyi 

değerler kaba rende talaşı, asidik ponza taşı ve  %50 kaba rende talaşı 

+ %50 asidik ponza taşı gruplarında gözlenmiştir. Sonuç olarak asidik 

ponza taşı ve asidik ponzanın kaba rende talaşı ile karışımlarının en az 

kaba rende talaşı kadar iyi altlık olduğu görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Etlik piliç, Altlık,  Kaba rende talaşı, Asidik 

ponza, Bazik ponza 
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The Usage of Pumice Stone As A Litter Material And Its Effect 
On Broiler Performance, Welfare And Carcass Characteristics 

 
Abstract 

The aim of this study was evaluated  the possibilities of wood 

shavings, acidic pumice stone, basic pumice stone,  %50 wood 

shaving + %50 acidic pumice stone and %50 wood shaving + %50 

basic pumice stone as litter material in broiler production. Research 

was performed in two trail, first in summer, second in winter. 

Performance and carcass values were investigated in trails. Number of 

animal material for experiment was 1500 mix-sexed broiler (750 in 

summer, 750 in winter) that obtained from a private commercial 

breeder enterprise. Broilers was placed into 15 pens (dimensions, 2x2 

m) according to research design. Each pen had 50 broilers and 

stocking density was 12.5 broiler/m2. 42nd day live body weight 

(P<0,01) and hot carcass yield (P<0,01) were significantly affected by 

litter type. Body weight (P<0,01), feed consumption ratio (P<0,01), 

livability (P<0,05) and hot carcass yield (P<0,01) were significantly 

affected by the season. Generally, the best values was observed in 

wood shavings, acidic pumice stone and their mixture in %50. As a 

result, acidic pumice stone and its mixture with wood shavings was a 

good litter at least wood shavings. If the producer can’t find or wood 

shavings costs are increases, acidic pumice stone can used as 

alternative litter instead of wood shavings.  

Key words:  Broiler, Litter material, Acidic pumice stone, Basic 

pumice stone 

 
Giriş 
Etlik piliç üretiminde performans,  sağlık, davranış ve stres seviyesi 

üzerine çevre faktörlerinin büyük bir etkisi bulunmaktadır. Bu 

faktörlerden biride etlik piliçlerin büyüme dönemlerini üzerinde 

geçirdiği altlıktır (Sarıca ve Biçer, 2004a; Ritz ve ark., 2009). 

Tavukçuluk alanında en yaygın altlık kullanımı etlik piliç 

yetiştiriciliğindedir. Etlik piliç yetiştiriciliğinde ise en sık tercih edilen 
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altlık materyali ise kaba rende talaşıdır (Lien ve ark., 1992). Bunun 

dışında toz talaş,  pirinç kavuzu, mısır koçanı rendesi, fındık zurufu, 

buğday samanı, buğday sapı, kıyılmış kağıt, kum, alçı taşı ve pamuk 

atıkları gibi materyallerde altlık olarak kullanılmaktadır (Malone ve 

Gedamu, 1995; Đpek ve ark., 2002; Macklin ve ark., 2005;  Grimes ve 

ark., 2006; Ritz ve ark., 2009).  

Altlık seçiminde göz önünde bulundurulması gereken hususlar; 

ekonomik olması, toksik etki yapmaması ve hayvanlara zarar 

vermeden performanslarını en iyi şekilde gösterebilmelerine olanak 

sağlaması olarak sıralanabilir (Poyraz ve ark., 1991). Etlik piliç 

üretiminde halen en çok kullanılan altlık materyali kaba rende talaşı 

olmasına rağmen, son zamanlarda kaba rende talaşının başka 

amaçlarla kullanılması, bu materyalin temininde güçlüklere neden 

olmakta ve altlık maliyetini artırmaktadır. Bu nedenle daha ucuz ve 

kolay temin edilebilen altlık materyalleri için yeni araştırmalar yapma 

ihtiyacı doğmuştur (Sarıca ve Biçer, 2004b, Şekeroğlu ve ark., 2013).   

Volkanik bir kayaç türü olan asidik ve bazik ponzanın Dünya’da ve 

Türkiye’de bol miktarda bulunması, ucuz, taşınmasının kolay olması 

ve içerdiği Silisyum oksit ve sahip olduğu yüksek nem tutma 

kapasitesi göz önüne alındığında etlik piliç yetiştiriciliğinde doğal 

zeolitler gibi altlık olarak kullanılabileceği fikri ortaya çıkmaktadır. 

Nem tutma kapasitesi yüksek olan (ağırlığının % 53’ne kadar) ponza 

taşı etlik piliç üretiminde kolaylıkla alternatif altlık materyalli olarak 

kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Farklı altlık tipinin etlik piliç performansları üzerine etkileri birçok 

çalışmada değerlendirilmiştir, ancak ponza taşının etlik piliç 

yetiştiriciliğinde altlık olarak kullanımıyla ilgili çalışma 

bulunmamaktadır. Bu çalışmada etlik piliç yetiştiriciliğinde altlık 

olarak kaba rende talaşı, asidik ponza ve bazik ponza taşının etlik 

piliçlerde büyüme ve karkas özelliklerine etkisi araştırılmıştır.  

 
Materyal ve Metot 
Denemenin hayvan materyalini özel bir ticari damızlık işletmesinden 

alınan 750 adet yaz ve 750 adet kış mevsiminde yapılan denemede 
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kullanılan 1500 adet karışık cinsiyette etlik civcivler (ROSS 308) 

oluşturmuştur.  

Deneme yaz ve kış mevsiminde olmak üzere iki defa yapılmıştır. 

Hayvanlar deneme planına göre 2x2 m ebatlarındaki 15 adet bölmede 

(5 altlık x 3 tekerrür) denemeye alınmıştır. Her bölmeye 50 (12,5 

adet/m2) adet etlik piliç yerleştirilmiştir.  

Araştırma periyodu boyunca yem materyali olarak ticari bir 

işletmeden alınan standart konsantre yemler kullanılmıştır. 

Araştırmada, 0-14 günler arası civciv başlatma yemi, 15-35 günler 

arası etlik piliç büyütme yemi ve 36-42 günler arası etlik piliç bitirme 

yemi kullanılmıştır.  

Denemelerde altlık olarak kaba rende talaşı, asidik ponza taşı, bazik 

ponza taşı, %50 kaba rende talaşı + % 50 asidik ponza taşı, %50 kaba 

rende talaşı + % 50 bazik ponza taşı kullanılmıştır. Gruplar deneme 

alanına tam şansa bağlı olarak dağıtılmıştır.  Tüm altlık grupları için 

ortalama altlık kalınlığı 5 cm olarak planlanmıştır (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Denemede kullanılan altlıklar ve deneme alanı (A: Kaba 

rende talaşı, B: Asidik ponza taşı, C: Bazik ponza taşı, D: %50 kaba 

rende talaşı + % 50 asidik ponza, E: %50 kaba rende talaşı + % 50 

bazik ponza) 

Araştırmada günlük civcivler tartılarak her tekerrürde ortalama civciv 

ağırlığı aynı olacak şekilde deneme kurulmuştur. Deneme boyunca 

piliçlerin haftalık canlı ağırlıkları ve yem tüketimleri 0,1 g 
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hassasiyetindeki terazi ile tartılarak belirlenmiştir. Haftalık canlı 

ağırlık artışı ve haftalık yem tüketiminden yararlanılarak piliçlerin 

yemden yararlanma oranları gYem/gCAA cinsinden hesaplanmıştır. 

Ölen hayvanlar günlük kaydedilerek ve bu verilerden haftalık ölüm 

oranları hesaplanmıştır. 

Kesim 42. Günde yapılmıştır. Kesimden 12 saat önce yem alımı 

kesilmiştir. Kesim öncesi tüm piliçler tartılarak canlı ağırlıkları 

belirlenmiştir. 42. gün 9 erkek ve 9 dişi olmak üzere toplam 90 piliç 

GOÜ Ziraat Fakültesi Tavukçuluk Ünitesi Kesimhanesi’nde kesime 

tabii tutulmuştur. Kesim işleminden sonra iç çıkarma işlemi yapılarak 

dalak, kalp, karaciğer, dolu taşlık, boş taşlık, sindirim sistemi ve 

abdominal yağ 0,1 g hassasiyetindeki terazi ile tartılarak oransal 

olarak (g/100g. CA)  iç organ ağırlıkları belirlenmiştir (Huang ve ark., 

2009).  Daha sonra sıcak karkas ağırlığı 1 g hassasiyetli terazi yardımı 

ile belirlenmiştir. Sıcak karkas ağırlıkları belirlenen karkaslar +40C de 

24 saat bekletildikten sonra soğuk karkas ağırlıkları belirlenmiştir 

(Bochno ve ark. 2006). Karkas randımanları aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

Karkas randımanı (%) = ( Karkas ağırlığı (g) / Kesim CA (g)) x 100 

Soğuk karkastan ayrıca göğüs eti pH’sı belirlenmiştir.  Göğüs Eti 

pH’sını belirlemek için soğuk karkas üzerinde pH metre kullanılarak 

göğüsün üç farklı bölgesinden ölçüm yapılmıştır. Bu üç farklı değerin 

ortalaması pH değeri olarak kaydedilmiştir.  (Altan ve ark., 2001). 

Verilerin istatistikî analizleri SPSS 17.0 istatistik paket programında 

yapılmıştır. Gruplardaki erkek dişi sayıları eşit olmadığı için canlı 

ağırlıklara Tartılı Ortalama Fark (TOF) yöntemine göre cinsiyet 

düzeltmesi uygulanmıştır (Gönül, 1974). Veriler Varyans Analiz 

Metodu ile analiz edilmiştir. Varyans analizinde önemli çıkan grup 

ortalamalarına Duncan çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır (Bek ve 

Efe, 1989; Özdamar, 1999). 

 

Bulgular ve Tartışma 
Yaz ve kış mevsiminde farklı altlığın etlik piliçlerin canlı ağırlık,  

yemden yararlanma oranı ve yaşama gücü üzerine etkileri ile ilgili 
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araştırma sonuçları Çizelge 1’de, karkas özellikleri Çizelge 2’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Yaz ve kış mevsimlerinde farklı altlıklarda yetiştirilen etlik 

piliçlerin performansı 

 Canlı ağırlık, g 
Yemden yararlanma 
oranı, g yem/gCAA 

Yaşama 
gücü, % 

 21. gün 42. gün 0-21 gün 0-42 gün 42. gün 
Altlık tipi      
KRT 916,86 2560,63a 1,38 1,84 97,33 
APT 909,18 2516,46b 1,39 1,87 97,33 
BPT 896,70 2454,21c 1,39 1,88 98,67 
KRT+APT 910,64 2520,95ab 1,40 1,87 97,33 
KRT+BPT 908,31 2419,87c 1,39 1,88 98,33 
Mevsim      
Yaz 741,44 2117,88 1,34 1,94 98,93 
Kış 1078,62 2878,00 1,44 1,80 96,67 
      
Ortalama 908,31 2494,06 1,39 1,87 97,80 
OSH 4,99 11,97 0,011 0,014 0,47 
Etkiler      
Altlık tipi (A) ÖNSZ ** ÖNSZ ÖNSZ ÖNSZ 
Mevsim (M) ** ** ** ** * 
A x M int * ** ÖNSZ ÖNSZ ÖNSZ 
*= P<0,05; **= P<0,01; ÖNSZ= Önemsiz (P>0,05); a,b,c…= Duncan’a göre aynı sütunda farklı 

harflerle gösterilen değerler arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir. OSH: Ortalamanın 

standart hatası 

 

En düşük canlı ağırlık bazik ponza taşı, en yüksek ise kaba rende 

talaşı altlık tipinde yetiştirilen etlik piliçlerde gözlemlenmiştir. Diğer 

altlık tipleri bu iki değer arasında bulunmuştur. 42. gün canlı 

ağırlıklarına bakıldığında kaba rende talaşında yetiştirilen etlik piliçler 

en yüksek değer sahip olurken;  bazik ponza taşı ve  %50 kaba rende 

talaşı + % 50 bazik ponza altlık tipinde yetiştirilenlerin en düşük 

değere sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda altlık tipinin 

etlik piliçlerde 42. gün canlı ağırlıklar üzerine istatistiki bir etkisinin 

olduğu saptanmıştır (P<0,01). Bu sonuç farklı atlık tipinin etlik 

piliçlerde canlı ağırlık üzerine etkisinin olduğunu belirten Koçak ve 

ark. (1991), Sarıca ve Selçuk (1993), Willis ve ark. (1997), Bilgili ve 

ark. (1999), Sarıca ve Çam (2000), Đpek ve ark. (2002), Sarıca ve 

Biçer (2004b), Eleroğlu ve Yalçın (2005), Huang ve ark. (2009), 
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Toghyani (2010) ve El-Deek ve ark. (2011) ile uyum içerisinde iken, 

farklı altlık tipinin canlı ağırlık üzerine etkisinin olmadığını bildiren 

Benabdeljelil, ve Ayachi (1996), Sarıca ve Çam (1998), Akşit ve ark. 

(2000), Singh ve Sharma (2000), Swain ve Sundaram (2000), Biswas 

ve ark. (2001), Monira ve ark (2003), Demirulus (2006), Berk (2009), 

Hafez ve ark. (2009) ile Villagra ve ark. (2011)’nın çalışmaları ile 

benzerlik göstermemektedir. 

 

Çizelge 2. Yaz ve kış mevsimlerinde farklı altlıklarda yetiştirilen etlik 

piliçlerin karkas özellikleri 

 
Sıcak karkas 
randımanı, % 

Soğuk karkas 
randımanı, % 

Göğüs eti pH’sı 

Altlık tipi    
KRT 74,08a 72,59a 6,09 
APT 72,42b 71,18ab 6,12 
BPT 72,16b 71,07ab 6,08 
KRT+APT 72,64ab 71,38ab 6,06 
KRT+BPT 71,29b 70,04b 6,15 
Mevsim    
Yaz 73,32 71,62 6,11 
Kış 71,72 70,89 6,09 
Ortalama 72,52 71,25 6,10 
OSH 0,25 0,24 0,01 
Etkiler    
Altlık tipi (A) ** * ÖNSZ 
Mevsim (M) ** ÖNSZ ÖNSZ 
A x M interaksiyonu ÖNSZ ÖNSZ ÖNSZ 
*= P<0,05; **= P<0,01; ÖNSZ= Önemsiz (P>0,05); a,b,c…= Duncan’a göre aynı sütunda farklı 

harflerle gösterilen değerler arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir. OSH: Ortalamanın 

standart hatası 

 

Literatürdeki bu uyumsuzluğun sebebi denemelerde kullanılan farklı 

genotip ve yetiştirme sistemi ile kullanılan altlıkların farklı 

olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca Deneme başlangıcında tüm 

altlıkların kaliteleri yüksektir. Đyi bir altlığın kalitesinin uzun süre 

koruması istenen özelliklerden biridir. Kaba rende talaşının kalitesini 

daha uzun süre muhafaza etmesi, etlik piliçlerin daha yüksek canlı 

ağırlığa ulaşmasına, bazik ponza taşının ise erken bozulması, bu 

gruptaki piliçlerin daha düşük canlı ağırlığa sahip olmasına neden 

olmuştur. Çünkü bozuk altlık kalitesi etlik piliçlerde canlı ağırlık 
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kazancını düşürmektedir (Weeks ve Butterworth, 2004). Bazik ponza 

taşı keskin ve sert kenarları nedeniyle yaralayıcı ve rahatsız edici 

olabilmektedir. Ayrıca bazik ponzanın daha az gözenekli yapısı 

sonucu su emme kapasitesinin düşük olduğu bildirilmiştir (Yaşar ve 

Erdoğan, 2005).  Tüm bu unsurlar bir araya gelince bazik ponzanın 

altlık kalitesinin iyi olmadığı ve bu olumsuz etkileri nedeniyle bazik 

ponza ve %50 talaş + %50 bazik ponza altlık grubunda altlıklarda 

daha erken bozulmalar meydana gelmiştir ve bu altlık grubundaki 

etlik piliçlerin canlı ağırlık kazancı geri kalmıştır. Asidik ponzanın ise 

yüksek su emme kapasitesi (% 53,05), küt kenarlı ve yumuşak bir 

yapıya sahip olması (Yaşar ve Erdoğan, 2005) nedeniyle; asidik ponza 

ve %50 talaş+ %50 asidik ponza altlık grupları, kaba rende talaşı altlık 

grubunda barındırılan etlik piliçlere yakın değeler elde edilmesine 

neden olmuştur. Mevsimin canlı ağırlık üzerine etkisine baktığımızda 

kış mevsiminde yapılan denemede elde edilen canlı ağırlıklar yaz 

mevsimine göre yüksek bulunmuştur. Bunun sebebi yaz mevsiminde 

artan hava sıcaklığına bağlı olarak piliçlerin yem tüketimlerinin 

düşmesi olabilir.  

Etlik piliçlerin 21. ve 42. gün canlı ağırlıkları üzerine mevsimin etkisi 

istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0,05). Ayrıca en iyi canlı 

ağırlık yaz ve kış mevsiminde kaba rende talaşında gözlenmiştir. 

Mevsimsel şartlar göz önüne alındığında en iyi altlığın kaba rende 

talaşı olduğu söylenebilir. Alternatif olarak ise kış mevsiminde kaba 

rende talaşı + asidik ponza taşı altlığı, yaz mevsiminde ise asidik 

ponza taşı kaba rende talaşı olmadığı durumlarda etlik piliçlerde altlık 

olarak tercih edilebilir. 

Yemden yararlanma oranları bakımından 0-21. gün ve 0-42. günlerde 

altlık tipleri arasında herhangi bir farklılık gözlenmemiştir (P>0,05). 

Yem değerlendirme oranı bakımından en iyi 0-42 günlük yem 

değerlendirme oranının kaba rende talaşı altlık tipinde barındırılan, en 

kötü ise bazik ponza taşı  ile bazik ponza taşı  + kaba rende talaşı 

grubunda barındırılan etlik piliçlerde olduğu tespit edilmiştir. Ancak 

gruplar arasında herhangi bir istatistiki farklılık gözlenmemiştir. 

Denemede 0-42 günlük yem değerlendirme oranı dikkate alındığında, 
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altlık tipinin yem değerlendirme oranı üzerine istatistiki bir etkisinin 

olmadığını söyleyen Willis ve ark. (1997), Sarıca ve Çam (1998), 

Bilgili ve ark. (1999), Akşit ve ark. (2000), Sarıca ve Çam (2000), 

Singh ve Sharma (2000), Swain ve Sundaram (2000), Sarıca ve Biçer 

(2004b), Demirulus (2006), Berk (2009), Hafez ve ark. (2009), Huang 

ve ark. (2009), Villagra ve ark. (2011) ile uyum içerisindedir. Ancak 

bu çalışma altlık tipinin yem değerlendirme oranı üzerine etkisinin 

olduğunu bildiren Biswas ve ark. (2001), Đpek ve ark. (2002), Monira 

ve ark. (2003),  Eleroğlu ve Yalçın (2005) ve El-Deek ve ark. 

(2011)’ın çalışmaları ile benzerlik göstermemektedir. Literatürdeki bu 

farklılığın araştırıcıların kullandığı değişik genotiplere ve altlık tipine 

bağlı olduğu düşünülmektedir.  

Mevsimin yemden yararlanma oranları üzerine etkisi incelendiğinde; 

0-21 gün yemden yararlanma oranı yaz mevsiminde (P<0,01), 0-42. 

gün yemden yararlanma oranı ise kış mevsiminde (P<0,01) daha iyi 

bulunmuştur. Ancak altlık tipi x mevsim interaksiyonunun istatistiki 

olarak önemsiz olması nedeniyle farklı mevsimlerde farklı altlık 

kullanmanın etlik piliçlerde yemden değerlendirme oranı üzerine bir 

etkisinin olmadığı söylenebilir. 

Altlık tipinin etlik piliçlerde yaşama gücü üzerine herhangi bir 

istatistiki etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (P>0,05). Yaşama gücü 

bakımından,  en yüksek yaşama gücü bazik ponza taşı altlık tipinde  

yetiştirilen etlik piliçlerde tespit edilmiş, ancak gruplar arasında 

istatistikî farklılık gözlenmemiştir. Böylece kullanılan altlık tipinin 

piliçlerde daha fazla ölüme neden olabilecek bir etkiye sahip olmadığı 

anlaşılmaktadır. Bu çalışma farklı altlık kullanımının etlik piliçlerin 

yaşama gücü üzerine istatistiki bir etkisinin olmadığının bildiren 

Benabdeljelil, ve Ayachi (1996), Willis ve ark. (1997), Bilgili ve ark. 

(1999), Akşit ve ark. (2000), Singh ve Sharma (2000), Swain ve 

Sundaram (2000), Biswas ve ark. (2001), Monira ve ark (2003), Sarıca 

ve Biçer (2004b), Eleroğlu ve Yalçın (2005), Berk (2009) ve Hafez ve 

ark. (2009) ile benzerlik gösterirken; farklı altlık kullanımının yaşama 

gücü üzerine istatistiki bir etkisinin olduğunu bildiren Sarıca ve 
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Selçuk (1993), Đpek ve ark (2002), Sarıca ve Çam (1998) ve Sarıca ve 

Çam (2000) sonuçları ile uyumsuzdur. 
Mevsimin yaşama gücü üzerine istatistiki etkisinin olduğu 

görülmüştür (P<0,05). Yaz denemesindeki etlik piliçlerinin yaşama 

gücü, kış mevsimine göre daha yüksek bulunmuştur. 

Etlik piliçlerde altlık tipi ve mevsimin sıcak ve soğuk karkas 

randımanı ile göğüs eti pH’sı üzerine etkisi Çizelge 2’de verilmiştir. 

Araştırmada etlik piliçlerin sıcak ve soğuk karkas randımanı üzerine 

altlık tipinin etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur 

(P<0,01;P<0,05).  Kaba rende talaş + bazik ponza altlık tipindeki 

piliçlerde sıcak ve soğuk karkas randımanı en düşük, kaba rende talaşı 

altlık tipindeki piliçlerde ise en yüksek bulunmuştur. Diğer gruplar ise 

bu iki grup arasında değerlere sahip olmuştur. Genel olarak bazik 

ponzanın etlik piliçlerin karkas randımanı üzerine olumsuz bir 

etkisinin olduğu da söylenebilir. Buna göre elde edilen sonuçlar altlık 

tipinin etlik piliçlerde karkas randımanı üzerine etkisinin olduğunu 

bildiren Sarıca ve Selçuk (1993) ile Sarıca ve Biçer (2004b) sonuçları 

ile uyum içerisindedir. Fakat altlık tipinin karkas randımanı üzerine 

istatistiki bir etkisinin olmadığını bildiren Willis ve ark. (1997), Sarıca 

ve Çam (1998), Sarıca ve Çam (2000), Demirulus (2006), Toghyani 

ve ark. (2010);  El-Deek ve ark. (2011)’nın sonuçları ile benzerlik 

göstermemektedir. Ayrıca her iki mevsimdeki denemede talaş en iyi 

karkas randımanı veren altlık tipi olmuştur 

Etlik piliçlerin sıcak karkas randımanı üzerine mevsimin etkisi önemli  

(P<0,01) iken; soğuk karkas randımanı üzerine önemsiz bulunmuştur 

(P>0,05). Sayısal değer bakımından karşılaştırıldığında yaz 

denemesinde tespit edilen sıcak ve soğuk karkas randımanı, kış 

denemesinde bulunan değerden yüksek bulunmuştur. 

Denemede piliçlerin göğüs eti pH’sına altlık tipinin etkisi istatistiki 

olarak önemsiz bulunmuştur (P>0,05). Yani etlik piliç 

yetiştiriciliğinde kullanılan farklı altlık tipinin göğüs eti pH’sı üzerine 

etkisinin olmadığı söylenebilir. Ancak etlik piliçlerde göğüs eti pH’ 

sının düşük olması kesim öncesi hayvan refahının daha iyi olduğunun 

bir göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca  göğüs eti işlemede düşük 
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pH’nın bir avantaj olduğu bilinmektedir (Castellini ve ark., 2002). 

Yapılan denemede farklı altlık tiplerindeki göğüs eti pH değeri 6,06-

6,15 arasında tespit edilmiş. Farklı altlık tipinin göğüs eti pH’sı üzeri 

etkilerini araştıran bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Ayrıca göğüs eti 

pH’sı üzerine mevsimin etkisi istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur 

(P>0,05). 

 

 Sonuç 
Sonuç olarak kaba rende talaşının halen en iyi altlık olmasına rağmen 

teminindeki güçlükler nedeniyle Türkiye’de ucuz ve bol miktarda 

bulunan asidik ponza taşı tek başına veya kaba rende talaşı ile karışımı 

etlik piliçlerin performansını olumsuz etkilememesi nedeniyle 

alternatif bir altlık olarak rahatlıkla kullanılabilir. Bazik ponza taşı ise 

keskin kenarları ve yaralayıcı özellikleri en aza indirildikten sonra 

üzerinde tekrar çalışılması gereken bir materyal olmuştur. 
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Yumurtacı Damızlık Kafeslerinde Farklı Horoz 

Sayısının Bazı Performans Değerleri Üzerine Etkileri 
 

Diydem DOĞAN,  Murat DOĞU,  Sunay DEMĐR   Bülent Tarım,  

Semih Koçanaoğulları 
Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

 
Özet 

Bu araştırma, yumurtacı damızlıklarda farklı horoz sayısının farklı 

haftalık yaşlardaki kuluçkalık ve döllü yumurta oranları, cinsiyet oranı 

ve civciv ağırlığına olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Denemede, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde 

bulunan 20 haftalık 1200 adet Barred Rock-Ι  ana hattı ile 120 adet 

Rhode Island Red-Ι  baba hattına ait horoz damızlıklar kullanılıştır. 

Proje taban alanı 120x450 cm olan batarya tipi kafeslere sırayla, 60:5, 

60:6 ve 60:7 oranlarında  tavuk:horoz koyulmuştur. 

Deneme farklı horoz sayısının Araştırmada 30-50 haftalık değişik 

yaşlardan elde edilen yumurtaların sayıda horoz katımı yapılan 

denemede döllülük oranı, erkek-dişi civciv oranı ve ağırlıkları 

değerleri arasında incelenen özellikler bakımından bir farklılık 

saptanmamıştır (p>0,05). Fakat kuluçkalık yumurta  oranı 83.97 oranı 

ile 60 tavuğa 6 horoz olan gruptadır. 60:7 oranındaki gruptaki göre bu 

farklılık önemli bulunmuştur (p<0,05).    

Anahtar kelimeler: Tavuk:horoz oranı, Döllü yumurta oranı, 

Kuluçkalık yumurta oranı, Cinsiyet oranı, Civciv ağırlığı.   

 
The Effects Of Different Cock Ratio Per Hen on Some 

Performance In Layer Breeders Cage 
 

Abstract 
This study was conducted to evaluate the effects of ratio of hen cock 

on laying hen performance at the battery type cages. The animal 

materials of the project were 1200 Barred Rock  hens and 120 Rhode 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

382 
 

Island Red. Floor area of the cages were (120x450 cm) 54000 cm2.  

This experiment each cage  had 60 hens, but number of cocks was 

different as 5, 6 and 7. Floor area was 830.8, 818,2 and 794.1 cm2 per 

hen.  There were not  statistically significant differences in term of 

fertility rate, chick weight and  sexual rate (P>0.05. There were 

significant differences among  rate of hatching eggs (P <0.05).  

Key words: Cock Ratio, Layer Breeder, chick weight, hatching egg 

and sexual rate. 

 
Giriş 
Damızlık tavuk yetiştiriciliğinde döllü yumurta üretimi önemli 

konulardan biridir. Döllü yumurta üretimini artırmak amacıyla bir 

yandan genetik ve çevresel ıslah çalışmaları sürerken, diğer yandan da 

çeşitli barındırma sistemleri denenmektedir (Altan ve ark. 1992). 

Damızlık sürüdeki erkek-dişi oranındaki anormallikler, döllülükle 

ilgili problemleri beraberinde getirmektedir.  Bir damızlık sürüsündeki 

en uygun erkek/dişi oranı, 1/10-1/12 olarak önerilmekteyken (Çopur, 

2004), diğer taraftan Brown damızlıklarda bu oran 1/12,5-1/14,3’dir 

(Anonim, 2010).  

Döllülük oranı ve kuluçka sonuçları sürüdeki erkek dişi oranı, 

depolama süresi, genetik faktörler, yumurta özellikleri, beslenme, 

damızlık hayvanların canlı ağırlığı, damızlık yaşı ve sağlık koşulları 

gibi faktörlerden etkilenmektedir. Kuluçka sonuçlarının 

değerlendirilmesinde çeşitli kriterler bulunmakla birlikte, damızlık 

sürü idaresinde başarıyı yansıtan kriterlerden birisi döllülük oranıdır. 

Döllülük oranı, kuluçka randımanını etkileyen bir ölçüt olduğundan 

bu oranın olabildiğince yüksek olması istenir. (Şeker, 2003).  

Bu yüzden, bu çalışmayla farklı horoz oranının Bar1 damızlık 

tavuklarında kuluçkalık yumurta oranı, döllülük oranı, erkek-dişi 

civciv oranı ve ağırlıkları etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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Materyal ve Yöntem 
Denemede, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulunan 

1200 adet Barred Rock-Ι  ana hattı ile 120 adet Rhode Island Red-Ι  

baba hattına ait horoz damızlıklar kullanılıştır. Deneme başlatılmadan 

15 gün önce ilk olarak horozlar, 1 hafta sonrada tavuklar 3 grup ve 4 

tekerrür olacak şekilde rastgele 54000 cm2’lik batarya tipi kafeslere 

yerleştirilmiştir. Deneme aynı tip kafeslere sırayla Çizelge 1’de 

verilen yerleştirme planı uygulanmıştır.   
  
Çizelge 1. Farklı sayıda horoz katımı 

Grup Sayısı Tavuk 
Sayısı 

Horoz 
Sayısı 

Yemlik Uzunluğu/Tavuk 
(cm) 

Kafes Alanı/ 
Tavuk (cm2) 

65 60 5 13,8 830,8 
66 60 6 13,6 818,2 
67 60 7 13,4 794,1 

 

Tavuklarının 30. Haftalık yaştan itibaren alınan 150 adet kuluçkalık 

nitelikte yumurtalarda 50. Haftaya kadar 4 haftada bir olmak üzere 

kuluçkalık yumurta oranı, döllülük oranı, erkek-dişi civciv oranı ve 

ağırlıkları  incelenmiştir.  Yirmi birinci gün çıkımlar tamamlandıktan 

sonra her gruptan çıkım yapan sağlıklı civcivler ve ölü kabuk altı 

civcivlerin sayıları belirlenmiştir. 

Araştırmada yüzde olarak ifade edilen parametreler açı 

transformasyonuna tabi tutulmuş ve elde edilen parametreler Tesadüf 

Parselleri Deneme Tertibinde MĐNĐTAB 16 release paket 

programında değerlendirilmiş ve gruplar arasındaki farklılığın hangi 

gruplar arasında olduğunu tespit etmek için Tukey testinden 

yararlanılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 
Deneme gruplarına ait kuluçka performansına ilişkin sonuçlar Çizelge 

2’ de verilmiştir. Araştırmada 30-50 haftalık değişik yaşlardan elde 

edilen yumurtaların sayıda horoz katımı yapılan denemede döllülük 

oranı, erkek-dişi civciv oranı ve ağırlıkları değerleri arasında 

incelenen özellikler bakımından bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 

Wilson and  Harms (1971), yaptıkları araştırmada  ise aksine 12 tavuk 
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olanlarda daha iyi sonuç verdiği,  daha fazla erkek kullanımın gereksiz 

olduğunu bildirmektedir. Ayrıca Altan ve ark.  (1992), gold (horoz) ve 

silver (tavuk) yumurtacılarda yapılan araştırmada kafeslerden birine  

27 tavuk ve 3 horoz, diğerine ise 21 tavuk 3 horoz konmuş, 21: 3 

tavuk:horoz oranı  olan grupta döllülük oranı en yüksek bulunmuş 

olup,   bu farklılık önemli bulunmuştur (P<0.01). 

 

Çizelge 2. Farklı sayıda horoz katımına göre  gruplarının değişik yaş 

dönemlerindeki kuluçkalık yumurta oranı, döllülük oranı, erkek-dişi 

civciv oranı ve ağırlıkları değerleri. 
Tavuk: 
horoz 
oranı 

Kuluçkalık 
yumurta oranı 

(%) 

Döllü 
yumurta oranı 

(%) 

Dişi 
oranı 
(%) 

Erkek 
oranı 
(%) 

Dişi 
civiciv 

Ağırlığı (g) 

Erkek 
civiciv 

Ağırlığı (g) 
60:5 79.71±1.51ab 92.97±1.20 47.97±2.34 52.03±2.34 34.56±1.03 34.86±0.99 
60:6 83.97±0.99a 93.56±1.22 50.38±1.59 49.62±1.59 34.61±1.00 34.54±1.25 
60:7 75.38±2.42b 94.08±1.32 50.14±2.83 49.86±2.83 34.84±1.04 35.00±0.91 

p 0.021 0.331 0.173 0.173 0.881 0.749 
Aynı sütunda  farklı harfleri taşıyan gruplar arası farklar önemlidir (p<0.05). 

 

Fakat kuluçkalık yumurta oranı 83.97 oranı ile 60 tavuğa 6 horoz olan 

grup, 60:7 oranındaki gruptaki göre bu farklılık önemli bulunmuştur 

(p<0,05).   
 

Sonuç 
Araştırma sonucu elde edilen verilere bakıldığında farklı horoz sayısı 

damızlık işletmelerin ekonomik durumları göz önünde tutularak 

kuluçkalık yumurta oranı yüksek olduğu için 60:6 olan tercih 

edilebilir.  
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L54 Kahverengi Yumurtacı Saf Hattan Geliştirilen 

Kanat Tüylenme Hızına Göre Cinsiyet Ayrımına Đmkân  
Veren Soyların Yumurta Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi* 

 

1Bülent Tarım, 2Mesut Türkoğlu 
1Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü, Ankara 

2A.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ankara 
*Yüksek Lisans Tezinden özetlenmiştir 

 
Özet 

Bu çalışma, kanat tüylenme hızına göre cinsiyet ayrımına imkan veren 

L54, L54 Hızlı, L54 Yavaş ve L54HY (L54 HızlıxL54 Yavaş) 

hatlarının  bazı verim ve yumurta kalite özelliklerini belirlemek, 

böylece sürdürülen ıslah çalışmalarına yön vermek amacıyla 

planlanmış ve yürütülmüştür.  

Araştırma, bireysel kafes sisteminde, her bir kafes gözü tekerrür 

olarak ele alınmak suretiyle tesadüf parselleri deneme desenine gore 

toplam 400 tavuk kullanılarak yürütülmüştür. 

Hatlar arasında, araştırmada üzerinde durulan kriterler bakımından, 

yumurtlama dönemi yaşama gücü arasında önemli bir fark 

bulunmadığı; cinsel olgunluk yaşı, cinsel olgunluk ağırlığı, yumurta 

verimi, yumurta ağırlığı, sarı rengi, kabuk kalınlığı ve şekil indeksi 

bakımından çok önemli (p<0.01), haugh birimi, ak yüksekliği, 

yumurta kabuk kırılma direnci bakımından önemli farklılıklar 

bulunmuştur (p<0.05). Genel olarak, saf hatlar yurtdışı kaynaklı 

yumurtacılara göre yumurta verimi düşük seyretmekte ancak yaşama 

gücü, yumurta kabuk kırılma direnci, ak indeksi ve haugh birimi gibi 

özellikleri diğer hatlara yakın değerler göstermektedir.   

Anahtar kelimeler: yumurta tavuğu, saf hatlar, kanat tüylenme hızı, 

yumurta kalite özellikleri 
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Determining Of Egg Quality Characteristics Of  Breed 

Developed From L54  In Purebred Brown Layer And Making Sex 
Separation Possible According To Feathering Rate 

 
Abstract 

This study was carried out to determine various production traits of 

L54, L54H,L54Y and L54HY which making sex separation possible 

according to feathering rate , aiming at shaping ongoing breeding 

studies. This study was conducted in individual cages and each cage 

was considered as replicate using total 400 hens.  

Between lines, no sifnificancet difference was determined for 

livability. However, significant differences for sexual maturity, sexual 

weight, egg production, eggs weight, yolk index, eggshell thickness, 

shape index (p<0,01);  haugh unit, albumen index, egg shell breaking 

strength (p<0,05). Generally, egg production of pure lines are lower 

than foreign sourced commercial hens. However;  they are familiar to 

another lines in terms of livability, eggshell thickness, albumen index, 

haugh unit 

Key words : Laying hens , pure lines, feathering rate, egg quality 

characteristics 

 

Giriş 
Bu çalışmada L54 kahverengi yumurtacı saf hatlardan geliştirilen 

kanat tüylenme  hızına göre cinsiyet ayrımına imkan  veren soyların 

yumurta iç ve dış kalite özelliklerine ilişkin bazı tanımlayıcı 

değerlerin belirlenmesi amaçlanmış, gelecekteki araştırmalar için 

kaynak oluşturması ve yeni bir bakış perspektifi getirmesi açısındanda 

faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

 
Materyal ve metot 
Araştırma materyalini Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde bulunan 

100’er  adet L54, L54 hızlı tüylenen, L54 yavaş tüylenen, L54 hızlı ve 

L54 yavaş melezi olmak üzere 400 adet tavuk oluşturmuştur.  



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

388 
 

Araştırmada kullanılan Line-54  hattı sentetik bir hat olarak hattından 

1974 yılında elde edilmiştir. %15 leghorn kanı taşıdığı için için canlı 

ağırlığı azdır. Bu hat pedigrili yetiştirme için büyük bir potansiyele 

sahiptir. Columbian Rock’lara göre yem tüketimi az olup, cinsi 

olgunluk yaşı daha düşüktür (Anonim,2001). Bu araştırmada 

kullanılan L54 hızlı ve yavaş hatlar, L54 saf hattından günlük yaştaki 

civcivlerde kanat tüylenme hızızna göre kontrol edilerek  ayrılmış, 

hızlı ve yavaş sürüler elde edilmiş, verim ve tüylenme yönünden ıslah 

çalışmaları yapılmaya devam etmektedir. Đstasyon Müdürlüğü 

tarafından 1995 yılında Kanada’dan getirilen hatlar arasında bulunan 

kahverengi yumurtacı L54 sürüsünden yaklaşık 10 yıldır yapılan 

seleksiyon ve ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen hızlı ve yavaş 

hatlar, araştırmanın materyalini oluşturmuştur. 

Hatlara ait tavuklar rastgele seçilmiş ve tam kontrollü bir kümeste 

kafes gözlerine büyütme döneminden sonra 23 hafta süreyle 

tutulmuşlardır. Bireysel takibin mümkün olduğu tam kontrollü 

kümeste serbest yemleme yapılmıştır. 18. Haftadan itibaren her hafta 

1 saat artırılarak, 22. Haftadan itibaren 16 saat sabit aydınlatma 

yapılmıştır. Yarkaların cinsel olgunluk yaşı, cinsel olgunluk ağırlığı, 

yaşama gücü ve 43 haftalık yumurta verimi kayıt altına alınmıştır 

Bireysel kafeslerde bulunan tavukların yumurtlamaya başladıkları 

yaşlar dikkate alınarak cinsel olgunluk yaşı ve ağırlık değerleri 

alınmıştır. Yaşama gücü değerleri ise kafesler dikkate alınarak, her bir 

genotipe ait tavukların yetiştirme döneminde ki yaşama güçleri 

aşağıdaki formül yardımıyla % olarak tespit edilmiştir. 

Yaşama Gücü (%): (Başlangıç tavuk sayısı-Ölen tavuk 

sayısı/başlangıç tavuk sayısı)*100 

Tavukların 43 haftalık verim dönemi boyunca yumurta verimleri 

günlük olarak tespit edilerek adet, tavuk- kümes yumurta verim 

değerleri hesaplanmıştır. Tavukların, 23. haftadan itibaren itibaren, 

haftada bir olmak üzere 20 hafta boyunca, hatlardan 20’şer adet 

rastgele seçilerek belirlenen tavukların yumurtaları alınarak, oda 

sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra 0,1 g hassasiyetindeki terazi 

ile tartılarak belirlenmiştir. 
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Şekil indeksi Rauch tarafından geliştirilen indeks aleti yardımıyla 

belirlenmiştir. Kabuk kırılma direnci Şekil 1, Kabuk kalınlığı Şekil 2, 

Ak yüksekliği Şekil 3, sarı rengi ise Şekil 4’te görülen ekipmanlarla 

ölçülmüştür. Kabuk kalınlığı, yumurtanın orta kısımlarından alınan 

kabukların zarları ayrılarak ölçülmüştür. 

  
Şekil 1. Kabuk kırılma direnci ölçüm 

aleti 

Şekil 2. Kabuk kalınlığı ölçüm aleti 

  
Şekil 3.Üç Ayaklı Mikrometre Şekil 4. Minolta CR-10 renk ölçüm 

cihazı 

Haugh Birimi, yumurtanın ağırlığı ve ak yüksekliğinden yararlanılarak 

aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır. 

Haugh birimi=100 Log (H+7.57-1.7G037) 

H: Ak yüksekliği (mm) 

G: Yumurta ağırlığı (g) 

Đstatistik Analizler:Verilerin değerlendirilmesi Minitab (1998) paket 

istatistik programı yardımıyla yapılmıştır. Gruplar arasındaki farlılığın 

belirlenmesinde Varyans analizi; önemli çıkan özelliklerde, hangi 

grupların farklı olduğunun belirlenmesinde ise Duncan Çoklu 

Karşılaştırma Testi (Düzgüneş ve ark., 1987) yapılmıştır. Araştırmada 

Tesadüf Parselleri Deneme Deseni uygulanmıştır. 

Çalışmada aşağıdaki modelin varlığı kabul edilmiştir. 

Yij= µ+αi+eij 

Modelin unsurları ise aşağıda verilmiştir. 

Yij= i’inci genotip grubundaki j’inci gözlem değerini, 
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µ= populasyon ortalamasını, 

αi=i’inci genotip grubunun etkisini, 

eij= tesadüfi hata faktörünü ifade etmektedir. 

 
Bulgular 
Cinsi olgunluk yaşı 

Hatların cinsel olgunluk yaşlarına ait bulgular Çizelge 1'de verilmiştir. 

Hatların cinsel olgunluk yaşları arasındaki farklılığın önemli olduğu 

(p<0.01) ve L54 hattının diğer hatlardan  daha önce cinsel olgunluğa 

eriştiği belirlenmiştir. L54Y hattı diğer hatlara göre  geç dönemde 

cinsel olgunluk yaşına girmiştir.  

 

Çizelge 1. Hatların cinsel olgunluk yaşları  
 Hatlar Cinsi Olgunluk Yaşı ( gün ) 

L54 145.29±1.290b 
L54H 146.16±0.850b 

L54HY 151.72±0.874a 
L54Y 152.59±0.813a 

  Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arası fark istatistik olarak önemlidir. 

(p<0.01) 

 

Yumurta Verimi 

Hatların 43 haftalık toplam, tavuk-kümes yumurta verimleri Çizelge 

2'de verilmiştir. Hatların 43 haftalık yaş itibariyle yumurta verimleri 

arasında önemli düzeyde farklılık bulunmuştur (P<0.01). En yüksek 

yumurta verimi, 127.75±2.12 adet ile L54 hattından, en düşük verim 

ise 105.01±1.20 adet ile L54Y hattından elde edilmiştir. 
 
Çizelge 2 Hatların 43 haftalık yaş itibariyle ortalama yumurta verimi 

Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arası fark istatistik olarak önemlidir. 
(p<0.01) 
 
 
 

Gruplar Ortalama yumurta verimi (adet) 
L54 127.75±2.120a 

L54H 108.92±1.790b 
L54HY 125.51±1.390a 
L54Y 105.01±1.200b 
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Cinsi olgunluk ağırlığı ve yaşama gücü 

Cinsi olgunluk ağırlığı bakımından en yüksek değer L54HY hattında 

elde edilmiştir. En düşük ağırlık ise L54 hattından elde edilmiştir. L54 

ve L54H hatları arasındaki cinsi olgunluk ağırlığı bakımından farklılık 

istatistik açıdan önemli çıkmamıştır. L54HY ve L54Y ile diğer iki hat 

arasında istatistiki olarak farklılık önemli bulunmuştur (p<0,01). 

Yaşama gücü değerleri bakımından hatlar arasında istatistiki olarak bir 

farklılık  bulunmamıştır.  

 
Çizelge 3 Hatların cinsi olgunluk ağırlığı  ortalamaları ile bu dönem 

sonundaki yaşama gücü değerleri 
Hatlar Cinsi olgunluk ağırlığı  

ortalaması (g) 
Tavuk dönemi yaşama gücü (%) 

L54 1589.3±15.90c 97.85±1.510 

L54H 1603.5±11.20c 99.00±1.000 

L54HY 1744.5±21.50a 98.84±1.060 

L54Y 1644.7±16.70b 98.82±1.180 

 Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arası fark istatistik olarak önemlidir 

(p<0.01) 

Yumurta Kalitesi ile Đlgili Özellikler 
Araştırmada, yumurta kalite özellikleri üzerinde yapılan ölçümler 

neticesinde elde edilen dış kalite özelliklerine ait bulgular Çizelge 

4.da, iç kalite özelliklerine ait bulgular ise Çizelge 5'da verilmiştir. 

Yumurta ağırlığı, şekil indeksi ve kabuk kalınlığı bakımından hatlar 

arasında farklılık istatistiki açıdan çok önemli ( P<0,01 ) , yumurta 

kabuk kırılma direnci bakımından hatlar arasındaki farklılığın 

istatistik önemli seviyede olduğu (P<0,05)  tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 4 Hatların yumurtalarının dış kalite özellikleri 
 Ağırlık (g)** Şekil indeksi** Kabuk kırılma 

direnci (n/cm2)* 
Kabuk kalınlığı 

(µm)** 
L54 55.31±0.315c 80.86±0.107a 40.08±0.302ab 325±1.6b 
L54H 57.48.±0.279b 79.707±0.1110b 40.64±0.266a 327±1.2b 
L54HY 59.32±0.345a 79.675±0.1190b 39.74±0.330b 330±1.4a 
L54Y 60.14±0.279a 80.88±0.101a 40.83±0.295ab 331±1.3a 
Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arası fark istatistik olarak 

önemlidir*p<0.05 **p<0.01 
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Hatların yumurtalarının iç kalite özelliklerini oluşturan sarı rengi 

(p<0,01), ak yüksekliği ve haugh birimi bakımından grup ortalamaları 

arası fark istatistik olarak önemli bulunmuştur. (p<0,05). 
 

Çizelge 5  Hatların yumurtalarının iç kalite özellikleri 
Saf hatlar Ak yüksekliği* Sarı rengi** Haugh birimi* 

L54 5.44±0.072b 12.01±0.035b 72.87±0575ab 

L54H 5.63±0.062a 11.9±0.033c 73.98±0.505a 

L54HY 5.52±0.079ab 12.22±0.048a 71.92±0.693b 

L54Y 5.66±0.060a 12.14±0.034a 73.10±0.504ab 

Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arası fark istatistik olarak önemlidir 

*p<0.05 **p<0.01 

 
Tartışma ve Sonuç 
Cinsi olgunluk yaşı 

Saf hatların cinsel olgunluk yaşları arasında  farklılık bulunmakta 

olup, bu durum özellikle L54 hattı ile L54Y hatları arasında oldukça 

fazladır. L54H hattı, L54Y hattından daha erken cinsel olgunluğa 

ulaşmıştır. Elde edilen bu bulgu Saleh ve ark. (1987)’nın bildirişlerini 

doğrular niteliktedir. Elde edilen araştırma bulguları; Doğan (2007), 

Göger ve ark. (2007)’nın bulgularından düşük, Durmuş ve ark. 

(2010b)’nın bulgularına yakın olduğu görülmektedir.  

Yumurta verimi 

Hatlar arasında en yüksek yumurta verimi L54 hattından elde edilmiş 

olup, bunu sırasıyla L54 HY, L54H ve L54Y hatları izlemiştir. Aynı 

dönem içerisinde L54 hattı, L54HY hattından 2 adet, L54H hattından 

19 adet ve L54Y hattından 22 adet daha fazla yumurta verimine sahip 

olmuştur. L54Y ve L54H hattının tavuk-kümes yumurta veriminin 

diğerlerinden daha düşük olduğu görülmektedir. Saleh ve ark. (1987), 

balta ibikli beyaz leghornlar üzerinde yaptıkları çalışmada hızlı 

tüylenme gösterenlerin yavaş tüylenenlere göre cinsi olgunluğa daha 

erken ulaştıkları ve daha fazla yumurta verdiklerini saptamışlardır. 

Çalışmamız sonucunda elde edilen veriler de bu doğrultudadır. L54H 

hattının tavuk-kümes yumurta verimi L54Y hattından %2 yüksek 

çıkmıştır. Yumurta verimi bakımından elde edilen araştırma bulguları 

Göger ve ark. (2007)’nın bildirişlerinden yüksektir. 
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Cinsi olgunluk ağırlığı ve yaşama gücü 

Cinsi olgunluk ağırlığı bakımından en ağır hat L54HY hattı olarak 

belirlenmiştir. Bu hat ile diğer hatlar arasındaki farklılık istatistiki 

olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). En hafif hat olarak L54 hattı 

bulunmuştur. Bu hat ile L54 HY hattı arasında 155 g lık bir fark tespit 

edilmiştir. Araştırmada cinsi olgunluk ağırlığı bakımında elde edilen 

veriler, Uruk (2011)’nın bildirişlerinden yüksek, Durmuş ve ark. 

(2010b)’nın bildirişlerine yakın, Doğan (2007), Göger ve ark. 

(2007)’nın bildirişlerinden düşüktür. Yaşama gücü bakımından elde 

edilen değerler, Uruk (2011)’nin bildirişlerine yakındır.  

Yumurta kalite özellikleri 

L54 hattının yumurta ağırlığı diğer hatlardan elde edilen 

yumurtalardan daha yüksek, L54, L54H, L54Y hatlarının kırılma 

direnci L54HY hattından yüksek, L54Y hattının ak yüksekliği diğer 

hatlardan yüksek, L54HY hattının haugh birimi diğer hatlardan 

yüksek, L54HY ve L54Y hattının sarı rengi diğer hatlardan daha 

yüksek, L54 ve L54Y hattının şekil indeksi diğer hatlardan yüksektir. 
Watkins (1994), yumurta büyüklüğü, yumurtanın kısımları ve bunların 

oranlarının beslemeden etkilenebildiğini, yumurta büyüklüğünde 

meydana gelen varyasyonların bir kısmının tavuğun ırkı ve hattından 

kaynaklandığını, bunların aynı ırk veya hat içerisinde bireyden bireye 

değişiklik gösterdiğini, tavuğun yaşının yumurta büyüklüğüne daha 

fazla etkide bulunduğunu, tavuğun yumurtlamaya başladığı ilk 

dönemdeki yumurtaların daha sonraki dönemdeki yumurtalardan daha 

küçük, küçük yumurtalardaki sarı oranının ise büyük 

yumurtalardakinden daha fazla olduğunu, yumurta büyüklüğü artarken 

yumurta sarısının nispi olarak düştüğünü fakat yumurtanın toplam 

ağırlığında artış olduğunu, yumurtanın sarısı ve akının kuru madde 

oranlarında görülen % 88 dolayındaki varyasyonun tavuğun yaşı ve 

hattından daha ziyade yumurtanın büyüklüğünden kaynaklandığını, 

tavuğun hattının taze ve dondurulmuş yumurtanın protein ve su 

oranına önemli derecede etkide bulunduğunu, yaşın ve mevsimin 

yumurta bileşiminin ağırlığına, ak yüksekliğine, haugh birimine ve 

protein ağırlığına etkide bulunduğunu, bir çok araştırma neticesinde 
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ırk, hat ve yaşın direkt olarak yumurtanın büyüklüğünü ve besin 

kompozisyonunu etkilediğinin tespit edildiğini bildirmiştir.  

Yumurta ağırlığı bakımından elde edilen bulgular, Durmuş ve ark. 

(2010b) ve Haunishi ve ark. (2011)’nın  bildirişlerinden yüksek, Erkuş 

ve Akbay ( 2004), Göger ve ark. (2007),  Durmuş ve ark. (2010a) ve  

Uruk (2011) bildirişlerinden düşüktür. Haugh birimi bakımından elde 

edilen veriler, Erkuş ve Akbay ( 2004),  Durmuş ve ark. (2010a), Uruk 

(2011), Haunishi ve ark. (2011)’nın bildirişinden düşüktür. Sarı rengi 

bakımından elde edilen veriler, Haunishi ve ark. (2011)’nın 

verilerinden yüksektir. Şekil indeksi bakımından elde edilen veriler, 

Sarıca ve Erensayın (2004), Erkuş ve Akbay ( 2004),  Durmuş ve ark. 

(2010a), Haunishi ve ark. (2011)’nın  verilerinden yüksektir. Kabuk 

kalınlığı bakımından elde edilen veriler, Erkuş ve Akbay (2004), Uruk 

(2011)’ın bildirişlerinden düşük, Sarıca ve Erensayın (2004) ve 

Durmuş ve ark. (2010a)’nın  bildirişlerine yakındır. Ak yüksekliği 

bakımından elde edilen veriler, Akbaş ve ark. (1996)’ nın 

bildirişlerinden düşüktür. Kabuk kırılma direnci bakımından elde 

edilen veriler, Akbaş ve ark. (1996)’nın bildirişlerinden yüksektir. 

Araştırmanın yapıldığı Đstasyon Müdürlüğünde 1995 yılından bu yana 

6 kahverengi ve 4 beyaz yumurtacı saf hat bulunmaktadır. Bu hatların, 

seleksiyonla geliştirilmesi yönündeki çalışmalar yaklaşık 16 yıldır 

devam etmekte olup, hibritlerin elde edilmesinde uygulanan ıslah 

programı; cinsel olgunluk yaşı, cinsel olgunluk ağırlığı, yumurta 

ağırlığı, yumurta verimi özelliklerini kapsamaktadır. Yapılan 

çalışmalar neticesinde ATAK, ATAK-S ve ATA-BEY olmak üzere 3 

yumurtacı yerli hibrit geliştirmiştir.  

Bu hibritler ilk defa 2004 yılında ticari işletmelere verilmiştir. Aynı 

zaman da 2010 yılında yavaş tüylenen beyaz yumurtacı bir hat (D-

229) Çek Cumhuriyeti’nden ithal edilmiştir. Yavaş tüylenen hat ana 

hattı olarak kullanılabileceğinden, mevcut 4 hat baba hattı olarak 

kullanılabilecektir. 

Araştırmada kullanılan hatlar içerisinde L54 hattının L54H hattı ile 

beraber daha erken cinsel olgunluğa ulaştığı, cinsel olgunluk 

ağırlığının daha düşük olduğu, L54HY ile beraber  en yüksek yumurta 
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verimine sahip olduğu, L54H hattının L54Y hattına göre daha erken 

cinsel olgunluğa ulaştığı, cinsi olgunluk ağırlığı ve sarı renginin daha 

düşük olduğu bulunmuştur. 
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Yumurtacı Damızlık Kafeslerinde Farklı Yerleşim 

Sıklığının Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkileri 
 

Murat Doğu,  Diydem Doğan,   Sunay Demir,  Bülent Tarım,  

Semih Koçanaoğulları 
Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü, Ankara  

 
Özet 

Bu araştırma, yumurtacı damızlıklarda farklı yerleşim sıklığının 30, 

34, 38, 42, 46 ve 50. Haftalık yaşlardaki kuluçka sonuçlarına 

etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Denemede, Ankara 

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulunan 20 haftalık 

1200 adet Barred Rock-Ι  ana hattı ile 120 adet Rhode Island Red-Ι  

baba hattına ait horoz damızlıklar kullanılıştır. Proje taban alanı 

120x450 cm olan batarya tipi kafeslerde 1018.9, 818,2 ve 683.6 cm2 

olacak şekilde sırayla 53, 66  ve 79 adet hayvan yerleştirilmiştir.  

Deneme farklı yerleşim sıklığında haftalara göre döllü yumurta, 

kuluçka randımanı, çıkış gücü, embriyo ölümleri oranları, erkek- dişi 

oranı bakımından muameleler arasında istatistiki olarak önemli 

farklılıklar bulunmamıştır. Ayrıca erkek civciv ağırlığı farklı yerleşim 

sıklığına göre gruplar arasında ise farklılıklar önemli bulunmuştur 

(P<0.05).  

Anahtar kelimeler: Yerleşim sıklığı, kuluçka sonuçları, cinsiyet 

oranı, civciv ağırlığı 

 
The effects of stocking density on hatching results in cage 

condition of laying hens 
 

Abstract 
This study was conducted to evaluate the effects of ratio of hen cock 

on laying hen performance at the battery type cages. The animal 

materials of the project were 1200 Barred Rock  hens and 120 Rhode 

Island Red. Floor area of the cages were (120x450 cm) 54000 cm2.  
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This experiment each cage had 60 hens, but number of cocks was 

different as 5, 6 and 7. Floor area was 830.8, 806.0 and 794.1 cm2 per 

hen. 

There were not  statistically significant differences in term of fertility 

rate, hatchability, female  chick weight and  sex ratio (P>0.05). There 

were significant differences among  rate of male chick weight (P 

<0.05).  

Key words: Cage Density, Layer Breeder, chick weight, hatching 

results, sex ratio 

 

Giriş             
Damızlık tavuklar, ticari yumurtacılara göre çevre şartlarına ve 

yetiştirme tekniklerine karşı daha hassastırlar. Genetik yapılarındaki 

mevcut potansiyelden en yüksek düzeyde yararlanabilmek için daha 

iyi çevre ve bakım şartlarının sağlanması gerekmektedir. Kafes 

tavukçuluğunda birçok etmenin yanı sıra, özellikle grup büyüklüğü ve 

kafes yerleşim sıklığı işletmede elde edilecek gelire etki ettiği için söz 

konusu ölçeklerin seçiminde hassas davranmak gerekmektedir. 

Üreticiler kafes başına kümes maliyeti, ekipman ve işçilik giderlerini 

azaltmak için birim alanda daha fazla tavuk koymak isterler. Bu 

durumda kafes başına elde edilen yumurta sayısı artarak karlılığı 

yükseltebileceklerini düşünürler. Ancak arada sıklığa bağlı olarak 

sıcaklık, nem, havalandırma, yüksek ölüm oranı ve kırık-çatlak  

yumurta oranındaki artışlarda göz önünde bulundurulmalıdır (Đpek ve 

ark. 2002). 

Bu gelişmelerin sonucunda üretimin ilk aşaması olan damızlık sürü 

oluşturulması ve kuluçkacılıkta etkili faktörlerin belirlenip 

geliştirilmesi önem kazanmıştır. Kuluçka sonuçlarına ve civciv 

performansı üzerine genetik ve çevresel faktörler etki etmektedir. Bu 

faktörler; genotip, depolanma süresi, yumurta iç ve dış kalite 

özellikleri, beslenme, damızlık hayvanların canlı ağırlığı, damızlık 

yaşı, mevsim, yetiştirme sistemi ve sağlık koşullarıdır Şekeroğlu ve 

Duman, 2011). Yerleşim sıklığı yetiştirme sistemi özelliklerinden biri 
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arasında olup, bu araştırma ile kuluçka sonuçları ve civciv 

performansı üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 
Denemede, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulunan 

1200 adet Barred Rock-Ι  ana hattı ile 120 adet Rhode Island Red-Ι  

baba hattına ait horoz damızlıklar kullanılıştır. Deneme başlatılmadan 

15 gün önce ilk olarak horozlar, 1 hafta sonrada tavuklar 3 grup ve 4 

tekerrür olacak şekilde rastgele 54000cm2’lik batarya tipi kafeslere 

yerleştirilmiştir. Deneme 2 aşamalı yürütülecek olup, ilk denemede 

farklı yerleşim sıklığının etkisini belirlemek amacıyla Çizelge 1’de 

verilen yerleştirme planı uygulanmıştır. 

 

Çizelge 1. Denemede uygulanan yerleşim sıklıkları 
Grup Sayısı Tavuk 

Sayısı 
Horoz 
Sayısı 

Yemlik 
Uzunluğu/Tavuk(cm) 

Kafes Alanı/ 
Tavuk (cm2) 

53 48 5 17,3 1018,9 
66 60 6 13,6 818,2 
79 72 7 11,4 683,6 

 

Tavuklarının 20. Haftalık yaştan itibaren her gruptan 30. haftadan 

itibaren alınan 150 adet kuluçkalık nitelikte yumurtalarda 50. Haftaya 

kadar 4 haftada bir olmak üzere kuluçka randımanı, embriyo ölümleri 

ve döllülük oranları, erkek-dişi ağırlıkları ve oranları hesaplanmıştır.  

Değerlendirmeye alınan kriterler: 

Döllü Yumurta Oranı: (Döllü yumurta sayısı / Kuluçkaya konan 

toplam yumurta sayısı)  

Erken dönem embriyo ölümleri: (Kuluçkanın 0-7 günleri arasında ölen 

embriyo sayısı / 

Döllü yumurta sayısı)*100 

Orta dönem embriyo ölümleri: (Kuluçkanın 8–14 günleri arasında 

ölen embriyo sayısı / 

Döllü yumurta sayısı)*100 

Geç dönem (kabuk altı) embriyo ölümleri: (Kuluçkanın 15–19 günleri 

arasında ölen 
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embriyo sayısı / Döllü yumurta sayısı)*100 

Kuluçka randımanı: (Kuluçkadan çıkan canlı civciv sayısı / 

Kuluçkaya konan toplam 

yumurta sayısı)*100 

Çıkış Gücü: (Döllü yumurta sayısı / Kuluçkadan çıkan canlı civciv 

sayısı)*100 

Araştırmada yüzde olarak ifade edilen parametreler açı 

transformasyonuna tabi tutulmuş ve elde edilen parametreler Tesadüf 

Parselleri Deneme Tertibinde MĐNĐTAB 16 release paket 

programında değerlendirilmiş ve gruplar arasındaki farklılığın hangi 

gruplar arasında olduğunu tespit etmek için Tukey testinden 

yararlanılmıştır. 

 
Bulgular ve Tartışma 
Deneme gruplarına ait kuluçka performansına ilişkin sonuçlar Çizelge 

2 ve 3’ de verilmiştir. Araştırmada 30-50 haftalık değişik yaşlardan 

elde edilen yumurtaların farklı yerleşim sıklığında döllülük oranı, 

kuluçka randımanı oranı, çıkış gücü oranı, embriyo ölümleri, dişi-

erkek oranları ve ağırlıkları arasında incelenen özellikler bakımından 

bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Döllülük oranı, kuluçka 

randımanı oranı ve çıkış gücü oranı en yüksek yerleşim sıklığı en az 

olan 1018,9 cm2 olan grubudur. 
 

Çizelge 2. Farklı yerleşim sıklığına göre gruplarının değişik yaş 

dönemlerindeki kuluçka özellikleri 

 
Yerleşim 

Sıklığı 

(cm2) 

Döllülük 

oranı (%) 

Erken 

embriyo 

ölümleri 

(%) 

Orta 

embriyo 

ölümleri 

(%) 

Geç 

embriyo 

ölümleri  

(%) 

Toplam 

embriyo 

ölümleri 

(%) 

Kuluçka 

randıman 

(%) 

Çıkış gücü 

(%) 

1018,9  94.58±1.48 2.92±0.86 3.10±0.39 4.70±0.88 10.77±2.58 84.42±3.47 89.23±2.58 

818,2 93.56±1.11 3.66±0.65 2.88±0.32 5.85±1.61 12.94±1.42 81.83±1.80 87.51±2.59 

683,6 93.64±1.22 3.34±1.14 3.13±0.39 5.10±1.02 11.70±2.59 82.72±2,80 88.30±1.42 

p 0.329 0.387 0.940 0.278 0.439 0.290 0.439 

Aynı sütunda  farklı harfleri taşıyan gruplar arası farklar önemlidir (p<0.05). 
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Çizelge 3. Farklı yerleşim sıklığına göre  gruplarının değişik yaş 

dönemlerindeki diş-erkek civciv ağırlıkları ve oranlar. 
Yerleşim 

Sıklığı 

(cm2) 

Erkek oranı 

(%) 

Dişi oranı (%) Erkek civciv 

ağırlığı (g) 

Dişi civciv 

ağırlığı (g) 

1018,9 51.27±1.41 48.73±1.41 34.29±0.87a 34.44±0.89 

818,2 49.62±1.59 50.38±1.59 34.54±1.25a 34.61±1.00 

683,6 51.57±1.76 48.43±1.76 35.12±1.25b 34.75±1.17 

p 0.107 0.107 0.019 0.863 
Aynı sütunda  farklı harfleri taşıyan gruplar arası farklar önemlidir (p<0.05). 
 

Sonuç 
Araştırma sonucu elde edilen verilere bakıldığında damızlık 

işletmelerin ekonomik durumları göz önünde tutularak kuluçka 

sonuçları ve civciv performansı bakımından yerleşim sıklığı 682,6 

cm2  grup tercih edilmelidir. 
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Tavuk Gübresi ve Değerlendirme Yöntemleri 

 
Bülent KÖSE 

Tirebolu Ziraat Odası Başkanlığı, Giresun 
 

Özet 
Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de hızla gelişme gösteren tavukçuluk sektörüyle 

birlikte, mevcut hayvan varlığı da sürekli artış göstermiştir. Bu durum işletmelerden 

elde edilen tavuk gübresi miktarının da artmasına neden olarak önemli bir problem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bugün Türkiye yaklaşık 266 milyon tavuk varlığı ile ortalama günde 26 bin ton tavuk 

gübresi üretmektedir. Üretilen tavuk gübresinin işletmelerden uzaklaştırılıp bertaraf 

edilmesinde önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle mevcut işletmelerin üretim 

kapasiteleri ve ülke gereksinimleri dikkate alınarak tavuk gübresinin uygun yöntemler 

ile değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Tavuk gübresini, tarımsal gübre, hayvansal yem ve biyogaz üretimi olmak üzere 3 farklı 

şekilde değerlendirmek mümkündür. Özellikle diğer hayvan gübrelerine oranla, bitki 

besin maddeleri ve organik madde içeriğinin diğer hayvansal gübre içeriklerine göre 

daha yüksek miktarlarda olması nedeniyle önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. 

Sentetik gübrelere göre daha yavaş salınımlı olduğundan azotun toprak tarafından daha 

uzun süre tutulmasını, bitkinin azotsuz kalmasını engelleyerek gelişmesini kesintisiz 

sürdürmesini sağlamaktadır. Ayrıca alternatif enerji kaynakları içerisinde biyogaz 

üretiminde kullanılan tavuk gübresi diğer hayvansal atıklardan elde edilen biyogaz 

miktarlarından fazlalığı ile de dikkat çekmektedir. 

Tavukçuluk sektöründen elde edilen atıkların uygun yöntemler ile değerlendirilmesiyle, 

oluşabilecek çevre sorunlarının önüne geçilmesi mümkün olacak, böylece tavuk 

gübresinin işlenerek, gerek işletmelere gelir getirmesi, gerekse tarıma geri 

kazandırılarak sorun olmaktan çıkartılması ve ülke ekonomisine geri kazanımı 

sağlanabilecektir. 
Anahtar kelimeler: Tavuk, gübre, değerlendirme, alternatif enerji, biyogaz 

 
Chicken manure and evaluation methods 

 
Abstract 

As all around the world with rapid development of poultry sector, Turkey has increased 

steadily existing animal species. This situation causes on increase in the amount of 

chicken manure obtained from companies and this leads big problems. 

Today it is produced about 266 million chickens and average 26 thausand tons of 

chicken manure per a day in Turkey. Serious problems are occured in removal of 

produced chicken manure from companies. There fore it is required that chicken manure 
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must evalute with appropriate methods considering production capacity of existing 

companies and country requirements. 

It is possible to evaluate the chicken manure in 3 ways; agricultural fertilizers, animal 

feed and biogas. Especially compared to other animal fertilizers, it creates important 

potential due to the higher amount of plant nutrients and organic matter content than the 

other animal fertilizers content. Because of the slower release compared to synthetic 

fertilizers, it provides longer retention of the soil by nitrogen, to prevent and maintain 

the nonstop development of the plant without nitrogen. Also the chicken manure which 

used in biogas production in alternative energy sources takes attention with the excess 

amount of biogas obtained from other animal waste. 

With using appropriate methods for the evaluation of waste derived from the poultry 

sector, it will be possible to prevent environmental problems which may occur, so it can 

be provide not only bring revenue to the company but also provide recycling for 

agriculture and to the national economy and it ceases to be problem. 

Key words: Chicken, fertilizer, evaluation, alternative energy, biogas 

 
Giriş 
Gün geçtikçe artan nüfusun hayvansal kaynaklı protein gereksinimini karşılayabilmek 

amacıyla, hayvancılığın yoğun bir şekilde yapılması zorunlu hale gelmiştir. Ancak bu 

durum özellikle büyük yerleşim merkezlerine yakın işletmelerde çevre kirliliği 

açısından bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir (Mutlu 1999). 

Tarımsal üretim faaliyetleri içinde, tavukçuluk sektörü, en gelişmiş ve gelişmeye devam 

eden bir sektördür. Büyüme trendi takip edildiğinde sektörün gelişmesine devam 

edeceği açıkça görülmektedir (Özdemir ve Sezer, 2013). Gelişen kanatlı sektörüyle 

beraber atık potansiyeli de gün geçtikçe artmaktadır (Avcıoğlu, Çolak ve Türker, 2013). 

Türkiye’de, son yıllarda özellikle kümes ve çiftlik hayvanlarından kaynaklanan 

hayvansal atıklar, en önemli ve ciddi çevresel problemler arasında yer almaktadır. 

Tavukçuluk artıkları içinde en fazla yeri gübre işgal etmektedir (Demirulus ve Aydın, 

1996). Bu nedenle tavukçuluk sektöründe dışkının oluşturduğu çevresel sorunlar önem 

kazanmaktadır (Eleroğlu, ark., 2013). 

Tavuk gübresinin işlenerek gerek işletmelere gelir getirmesi gerekse tarıma geri 

kazandırılarak sorun olmaktan çıkarılması gerekmektedir (Köse ve Durmuş, 2015). 

Bu derlemede tavuk gübresinin yapısı ve tavuk gübresinin değerlendirme metotları 

hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

 
Tavuk Gübresinin Yapısı 
Hayvan dışkısının kullanımı yüzyıllardır devam etmektedir. Tavuk dışkısı içerdiği 

yüksek azot miktarı nedeniyle daha da çok tercih edilmektedir. Ayrıca, hayvan dışkıları 

bitkilerin gereksinim duyduğu besin maddeleri dışında toprağa organik madde 

katkısıyla da dikkat çekmektedir (Eleroğlu ve Yıldırım, 2011). Tavuk atığının diğer 

hayvan atıklarından en önemli farkı, tavuğun bilinen bir fizyolojik özelliğinin sonucu 

olarak oluşmasıdır. Tavukta üreme organları, kalın bağırsaklar ve idrar yolları aynı 
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delikle (kloak) dışarı açıldıklarından, dışkı genellikle idrar ile dışarı atılır ve bu nedenle 

azot bakımından oldukça zengindir (Alyanak ve Filibeli, 1987). Bu kapsamda tavuk 

gübresi organik gübre ve besin maddesi kaynağı olarak önemli bir potansiyel 

oluşturmaktadır (Taban, ark., 2013). 

Tavuk gübresi, sindirilemeyen yemler, idrar ile karışık dışkı ve belirli vücut atıkları ile 

altlıklı yer kümeslerinde altlık materyali karışımı ile ifade edilmektedir (Sarıca ve 

Türkoğlu 2009). 

Tavukçuluk sektöründen elde edilen gübrenin kafes, yer tavukçuluğu ile etlik piliç 

olmak üzere üç ayrı tipi bulunmaktadır. Kafes yumurta tavuğu gübresinin tamamına 

yakını dışkıdan oluşurken, yer tavuğu ile etlik piliçlerin dışkıları altlık materyali ile 

karışık bulunur (Đnal, ark., 1996). Kümes atıklarının bileşimi ve miktarı; tavukların 

yetiştirilme şekli, kullanılan yem ve altlığın özelliği, miktarı ve yönetimi gibi faktörlere 

bağlı olarak değişmektedir (Özdemir ve Sezer, 2013). 

 

Çizelge 1. Farklı Yetiştirme sistemlerindeki tavuk dışkısının kimyasal bileşimleri 

(Amanullah, Sekar ve Muthukrishnan, 2010) 

Maddeler Derin altlıklı Sistem Etlik Piliç Kafes Tavukçuluğu 
C/N Oranı            9,50 – 11,50 9,40 – 11,20 5,80 – 7,60 
Toplam N (%)            1,70 – 2,20 2,40 – 3,60 3,63 – 5,30 
Toplam P2O5 (%)            1,41 – 1,81 1,56 – 2,80 1,54 – 2,90 
Toplam K2O (%)            0,93 – 1,30 1,40 – 2,31 2,50 – 2,90 
Fe (mg/kg)             930 – 1380 970 – 1370   970 – 1450 
Zn (mg/kg)               90 – 308 160 – 315 290 – 460 
Cu (mg/kg)               24 – 42 27 – 47   80 – 172 
Mn (mg/kg)             210 – 380 190 – 350 370 – 590 
Ca (%)            0,90 – 1,10 0,86 – 1,11 0,80 – 1,02 
Mg (%)            0,45 – 0,68 0,42 – 0,65 0,40 – 0,56 

 

Tavuk gübresini değerlendirme yöntemleri 
Tavuk dışlarının gübre, yem katkı maddesi ve biyogaz üretimi olmak üzere üç farklı 

şekilde değerlendirilerek, gerek işletme gelirlerinin artırılması, gerekse ülke 

ekonomisine kazandırılması mümkündür. 

Gübre olarak değerlendirilmesi 

Tavuk dışkısı toprağın bazı özelliklerinin ıslah edilmesinde kullanılan ve bitkiler için 

önemli bir besin maddesi sağlayan organik kökenli bir besin maddesidir. Tavuk dışkısı 

özellikle kapsadığı azot ve organik madde miktarı bakımından diğer hayvan 

gübrelerinden daha değerlidir (Şahin ve Altunal, 2008). 
 

Çizelge 2. Değişik hayvan gübrelerinin besin elementi içerikleri (Taban, ark., 2013). 
Gübre                                                           Besin elementi, Kuru maddede % 
  N P K 
Sığır gübresi 2 1 2 
At gübresi 1,7 0,3 1,5 
Koyun gübresi 4 0,6 2,9 
Domuz gübresi 2 0,6 1,5 
Tavuk gübresi 3,9 2,1 1,8 
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Tavuk gübresindeki azotun % 65’inin, fosforun % 50’sinin ve potasyumun % 75’inin 

gübre uygulamasının ilk yılında bitki tarafından yararlanılabilir olması da bu gübrenin 

önemini ortaya koymaktadır (Đnal, ark., 1996). Tavuklardan elde edilen taze dışkı 

düzenli bir şekilde toplanıp saklanmadığında önemli kayıplar oluşmaktadır. Özel 

önlemler alınmadığında dışkının gübre değerinin düşmesine yol açan en önemli neden 

azotun amonyak (NH3) halinde kaybıdır. Azota oranla fosfor ve potasyumda önemli bir 

kayıp görülmez. Özellikle sıcak havalarda dışkıdaki organik madde ve azot kaybı en 

yüksek düzeye çıkmaktadır (Taban, ark., 2013). 

Toprağa bırakılan tavuk gübresi mikroorganizmalar tarafından ayrışmaya bırakılırlar. 

(Demirulus ve Aydın, 1996). 

B

İ

T

K

İ

AZOT KAPSAYAN ORGANİK MADDE

ORGANİK AZOT

MİKROBİYAL AYRIŞMA
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TUTULAN AMONYUM (NH4)

NİTRİT (NO2)

NİTRAT (NO3)
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(NH3) GAZI

Şekil 1. Tavuk gübresinin doğadaki döngüsü (Demirulus ve Aydın, 1996). 
 

Yumurtacı tavuklarda 175 g/gün ve broilerde de 100 g/gün yaklaşık gübre üretimi söz 

konusudur. Böylelikle 10.000 başlık bir yumurtacıda yıllık 640 ton ve broilerde ise 40-

50 ton/dönem yaklaşık gübre üretir. Bir metreküp tavuk gübresi 80-100 kg gelirken, 

aynı hacimdeki kuru gübre 450 kg civarında bir ağırlığa sahiptir. Tavuklarda günlük 

gübre üretimi hayvanların yaşına ve günlük tüketilen yem miktarına bağlı olarak önemli 

değişiklik gösterir. Ayrıca günlük gübre miktarına; yem kalitesi, çevre sıcaklığı, 

tüketilen su miktarı, yemin tuz içeriği, hayvanın sağlık durumu ve stres faktörleri etkin 

rol oynarlar (Camcı, ark., 2013). 

Sentetik gübrelerden sağlanan azotun toprakta kalış süresi hem kurak koşullarda hem 

de rutubetli koşullarda çok kısadır. Tavuk gübresi, diğer organik gübreler gibi yavaş 

salınımlı olduğu için azotu toprakta daha uzun süre tutar. Yavaş mineralizasyon ile 

açığa çıkan azotun devamlı kök bölgesinde bulunması ile bitkinin azotsuz kalması 

engellenerek gelişmesini kesintisiz sürdürmesi sağlanır. Bu özellik, özellikle soğuk ve 
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rutubetli koşullarda yetiştirilen kış sebzeleri ile çim alanlarında daha önemli ve 

gereklidir (Özdemir ve Sezer, 2013). 

 
Çizelge 3. Hayvan atıklarının fiziksel özellikleri (Camcı, ark., 2013). 
Parametre Süt Sığırı Et Sığırı Tavuk Koyun 

 Hayvan ağırlığı (kg) 636 431 2,0 – 2,3 45 

 Katı atık üretimi (lt/gün) 36,8 28,3 0,095 – 0,160 3,1 

 Atık yoğunluğu (t/m3) 0,99 0,96 0,96 1,04 

 Katı madde oranı (%) 15 15 15 - 85 23 

 

Tavuklardan elde edilen gübreler, gübre işleme tesislerinde fermente edilerek toz ya da 

peletli paketler halinde, tarım ve seracılık sektörlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 

piyasaya sunulmaktadır (Camcı, ark., 2013). Đşlenmiş, pellet veya granül haline 

getirilmiş organik tavuk gübresi, toprağa bitki ihtiyacına göre verilebileceği gibi diğer 

gübrelerle birlikte, sulandırılarak da uygulanabilir. Belirleyici doz bitki ihtiyacı ile 

toprağa homojen karışımın sağlanabileceği miktardır (Özdemir ve Sezer, 2013). 

Hayvan yemi olarak kullanımı 

Uzun yıllar tavuk gübresinin sadece toprağa atılmasından sonra, tavuk gübresinin besin 

madde kapsamı anlaşıldığından bu yana yaklaşık 55 yıldır bazı ülkelerde hayvan yemi 

olarak da kullanılmaktadır. Tavuk gübresinin geviş getiren hayvanların yemlerinde bir 

yem maddesi olarak kullanımı, gübrenin bitki besleme dışında faydalanılmasının iyi bir 

örneğidir. Bu amaçla gübre önce kurutulur ve öğütülür. Bu düzenekte gübre yüksek 

ısıdan geçirilir, kurutma işlemiyle hacmi küçültülür. Sterilizasyon ve pastörizasyon 

işlemiyle hastalık etkeni mikroplardan arındırılır. Bu yolla elde edilmiş tavuk gübresi 

unu yem olarak iyi bir enerji kaynağı olmasa da protein, kalsiyum ve fosfor bakımından 

iyi bir dolgu maddesidir (Demirulus ve Aydın, 1996). 

Biyogaz üretiminde kullanılması 

Biyogaz; bitki ve hayvan atıkları gibi organik maddelerin havasız ortamlarda 

fermantasyonu sonucu oluşan enerji kaynağıdır. Bileşiminde % 60-70 metan, % 30-40 

karbon dioksit ve az miktarda hidrojen sülfür, hidrojen, karbonmonoksit ve azot 

bulunan biyogaz, renksiz ve yanıcı bir gaz karışımıdır (Gülen ve Çeşmeli, 2012). 

Biyogaz üretiminde hayvansal atıklar, bitkisel atıklar ve organik içerikli şehir ve 

endüstriyel atıklar kullanılmaktadır (Gülen ve Çeşmeli, 2012). Hayvansal atıklar 

içerisinde tavuk gübresinden elde edilen biyogaz miktarı çizelge 4’de görüldüğü gibi 

daha fazladır (Anonim, 2015). 

 

Çizelge 4. Hayvan atıklarının biyogaz miktarları (Anonim, 2015). 
Gübre cinsi Gübre miktarı Elde edilebilecek biyogaz miktarı (m3/yıl) 

Sığır 1 ton 33 

Koyun 1 ton 58 

Kümes hayvanı 1 ton 78 
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Tavuk gübresinden biyogaz üretimi, yani tavuk gübresinin enerji kaynağı olarak 

kullanılması da mümkündür (Baydan ve Yıldız, 2000). Taze tavuk gübresinden 27-37 
0C sıcaklıkta ve havasız ortamda (CH4) metan gazı elde edilebilmektedir. Gübreden 

biyogaz üretilmesinin enerji tasarrufuna katkısı yanında, gübreden CH4 ve HS gibi 

gazların uzaklaştırılması ve zararlı mikroorganizmalar için uygun bir ortam teşkil 

etmemesi; çevre kirliliğinin önlenmesine de katkısı bulunmaktadır (Camcı, ark., 2013). 

 

 
Şekil 2. Biyogaz tesisi kurulum şeması (Yenilmez, 2015).  

 

Günümüzde bol ve ucuz enerji özellikle kömür, petrol ve doğal gaz gibi klasik enerji 

kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu enerjilerin bir müddet sonra tükenebileceği 

kaçınılmaz bir gerçektir. Dünyada enerji konusu ile ilgilenen kuruluşlar, bütün ülkelerin 

enerji tasarrufunda bulunmalarını ve bu arada her ülkenin kendi koşullarına göre yeni 

alternatif enerji kaynakları bulmalarını önermektedir. Yeni ve önemli enerji 

kaynaklarından biri de, biyogaz olarak dikkati çekmektedir (Gülen ve Çeşmeli, 2012). 

Biyogazın ısıl değeri bileşimindeki metan oranına bağlı olarak değişmekle birlikte 

genellikle 4700-6000 kcal/m3 kadardır. Bu nedenle ısınma, aydınlatma ve su ısıtılması 

gibi amaçlarla kolaylıkla kullanılabilen temel enerji kaynaklarına alternatif olabilecek 

bir enerji kaynağıdır (Öztürk, 2005). 

1 m3 biyogaz; 0,62 lt gazyağı, 1,46 kg odun kömürü, 3,47 kg odun, 0,43 kg bütan gazı, 

12,3 kg tezek ve 4,70 kWh elektrik enerjisi eşdeğerindedir. 1 m3 biyogaza 0,66 lt 

motorin, 0,75 lt benzin ve 0,25 m3 propan eşdeğer yakıt miktarıdır (Anonim, 2015). 

Dünyadaki biyogaz tesisler oranının % 80’i Çin, % 10’u Hindistan, Nepal ve Tayland’ 

da bulunmaktadır. Avrupa’nın hayvan gübresi ile elde ettiği biyogaz ve tesis sayısına 

bakılacak olursa bu noktada Almanya 2.200 tesis ile en fazla üretim yapan ülke 

konumundadır. Bu ülkeyi 70 tesis ile Đtalya takip etmektedir. Almanya’da biyogaz 

tesislerinin yapımı 1993 yılından itibaren artmış ve yine aynı yıldan günümüze kadar 

139 tesisten 2.220 tesise kadar artmıştır. Bugün ülkemizde biyokütle lisansı alan 28 

şirket bulunmaktadır. Toplam kurulu güç ise 147,73 MWe’dir (Anonim, 2015). 
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Sonuç 
Tavukçuluk sektöründen elde edilen atıkların uygun yöntemler ile değerlendirilmesiyle, 

oluşabilecek çevre sorunlarının önüne geçilmesi mümkün olacak, böylece tavuk 

gübresinin işlenerek, gerek işletmelere gelir getirmesi, gerekse tarıma geri 

kazandırılarak sorun olmaktan çıkartılması ve ülke ekonomisine geri kazanımı 

sağlanabilecektir. 
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Organik Sistemde Kuru Kekik (Origanum vulgare L.) 

Yaprağı Đlave Edilmiş Karma Yemle Beslenen Beç 
Tavuklarının (Numida meleagris) Büyüme Performansı 

ve Karkas Özellikleri 
 

Hasan Eleroğlu1*, Arda Yıldırım2, Mustafa Duman3, Ali Canikli2  
1*C.Ü. Şarkışla Aşık Veysel MYO, Sivas 

2GOPÜ. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tokat 
3N.Ü. Bor MYO Niğde 

 

Özet 
Bu araştırma, Beç tavuklarının (Numida meleagris) organik sistemde 

diyetlerine kuru kekik (Origanum vulgare L., KY) yaprak tozu 

ilavesinin besi performansı ve karkas özelliklerini saptamak amacıyla 

yürütülmüştür. Standart Beç tavuğu genotipinden günlük yaşta toplam 

240 adet karışık cinsiyetteki civcivler rastgele 3 tekerrürlü olmak 

üzere 4 deneme grubuna dağıtılmıştır. Hayvanlar 16 haftalık süre 

boyunca temel karma yemde kontrol (0 g/kg), 5 g/kg, 10 g/kg ve 15 

g/kg KY içeren karma yemler ile beslenmişlerdir. Beç tavuklarının 

canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma 

ortalama değerleri bakımından gruplar arasında önemli farklılık 

gözlenmemiştir (P>0.05). Diyete farklı düzeylerde kekik yaprağı 

katkısının, sıcak ve soğuk karkas, karkas parçaları (but, göğüs, kanat, 

sırt ve boyun) ve yenilebilir iç organları (kalp, karaciğer, taşlık ve 

dalak) ortalama mutlak (g) ve göreceli (%) değerleri arasında 

istatistiki bir farklılık saptanmamıştır (P>0.05). Sonuç olarak Beç 

tavuklarında yem katkı maddesi olarak kullanılan farklı düzeylerde 

kekik yapraklarının ele alınan özelliklere etkisi saptanmamıştır. 

Anahtar kelimeler: Organik sistem, Beç tavuğu, kekik yaprağı, 

karkas özellikleri 
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The Growth Performance and Carcass Characteristics of Guinea 
Fowl (Numida meleagris) Fed Diets Supplemented with Dry 
Oregano (Origanum vulgare L.) Leaf under the Organic System 

 
Abstract 

This study was conducted to determine the growth performance and 

carcass characteristics of standard guinea fowl genotype fed diets 

supplemented with dry oregano (Origanum vulgare L., OV) leaf under 

organic housing system. A total of 240-day-old guinea fowl keets 

(mixed-sex) were allocated randomly into 4 dietary groups, each with 

3 replicates. The birds were fed on the basal diet with supplementation 

of control (0 g/kg), 5 g/kg, 10 g/kg or 15 g/kg dry OV for 16 weeks. 

There were no significant (P>0.05) differences for the values of live 

weight, live weight gain, feed consumption, feed efficiency among 

each groups. No statistical differences were found between the mean 

absolute (g) and relative (%) values on hot and cold carcass, non-

carcass parts (leg, breast, wings, back and neck), edible giblets (heart, 

liver, gizzard and spleen) of guinea fowl with the supplementation of 

the different levels of dietary oregano leaf (P>0.05). These results 

show that dry oregano leaf in different levels used as feed additive 

source under organic housing system did not affect the studied 

parameters. 

Key words: Organic system, guinea fowl, oregano leaf, carcass 

characteristic  

 

Giriş 
Kanatlı diyetlerindeki sentetik ürünlerin yerine ilave edilen doğal 

bitkisel katkı maddelerinin yemde bulunan besin maddelerinden etkin 

yararlanma sonucunda artan iştahla birlikte hızlı canlı ağırlık artışı, 

yemden yararlanmada iyileşme, endojen sindirim enzimlerinde artış, 

bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi, antibakteriyel, antiviral ve 

antioksidan aktiviteler gerçekleştiği bilinmektedir (Rahimi ve ark., 

2011; Wareth, 2011). Bu bitkilerin ve içerdikleri aktif maddelerin 

yetiştiricilikte kullanılma olanaklarının belirlenmesi amacıyla yapılan 
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sınırlı sayıdaki araştırmada, yeme ve suya ilave edilen bitki 

ekstraktlarının yem tüketimi, yemden yararlanma, büyüme ve karkas 

kalitesini iyileştirdiği bildirilmiştir (Alçiçek ve ark., 2003) Büyütme 

faktörü olarak antibiyotiklere alternatif olabilecek aromatik bitkilerden 

bir tanesi de Kekik (Origanum vulgare L.)’tir. Kanatlı sağlığı 

açısından yararlı ve sindirim sistemini olumlu yönde destekleyici 

(antibakteriyel, antikoksidiyal ve antioksidan) üstün özellikleri 

yönünden organik sistemde yetiştirilmesi düşünülen beç tavuklarının 

rasyonlarında bu amaçla kullanılabileceği düşünülebilir. 

Kanatlı karma yemlerine kekik bitkisinin öğütülmüş tozları ve kekik 

yağının likit veya toz formları yem ilavesi olarak katılmakta ve 

bitkisel yem ilavelerinin etkilerini belirlemek amacı ile yapılan 

çalışmalar güncelliğini korumaktadır. Kanatlı hayvanlarda kekik 

bitkisi ve esansiyel yağının antibakteriyel, antioksidan, alternatif 

büyütme faktörü, antiseptik, antikoksidiyal vb. etkilerini belirlemeye 

yönelik çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Akşit ve ark. (2006)’nın 

broiler diyetlerine Đzmir kekiği yağı (Origanum onites 15 mg/kg yem) 

ilavelerinin piliçlerin mikrobiyal kalitesi üzerine yaptıkları 

araştırmada yeme kekik yağı ilavelerinin karkasın mikrobiyal yükünü 

azaltabildiklerini, buna dayanarak gıda zehirlenmelerinden korunmada 

ve tavuk etlerin erken bozulmalarının önlenmesinde 

kullanılabileceklerini bildirmişlerdir. Dalkılıç ve ark. (2005), 35 

günlük deneme dönemi sonunda diyetlerine 400 mg/kg kekik+anason 

yağı ilaveli karışımının etlik piliçlerde önemli düzeyde en düşük sekal 

koliform bakteri sayısı sağladığını tespit etmişlerdir. Erener ve ark. 

(2005), etlik piliç karmalarına kekik (karvakrol) yağı ilavesinin 

büyüme, karkas ve sindirim sistemi özelliklerini belirlemek için 

yapmış oldukları araştırma sonucunda karvakrol ilavesinin kontrol 

grubuyla aynı değerler verdiğini saptamışlardır. 

Kanatlı hayvanlarda metabolik aktivitenin çok yüksek olması ve besin 

maddelerinin sindirim sisteminden geçiş sürelerinin kısa olması 

nedeniyle sindirim daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Bu nedenle, 

antibiyotiklere alternatif olarak kuru kekik yapraklarının içerdiği 

biyoaktif bileşiklerden (karvakrol, thymol) dolayı güçlü bir 
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antioksidan (Botsoglou ve ark., 2002), antimikrobiyal (Sivropoulou ve 

ark., 1996; Wareth, 2011), anti fungal (Thompson, 1989; Daouk ve 

ark., 1995), insektisidal (Karpouhtsis ve ark., 1998), antikoksidiyal 

(Giannenas  ve ark., 2003),  sindirim uyarıcı ve antiseptik (Çabuk ve 

ark., 2003), mineral ve vitamin içeriğinin yüksek olması gibi 

nedenlerle kanatlı beslemede doğal bir yem katkı maddesi olarak 

kullanılabilir. Dünyada kekiğin bazı hayvancılık kollarında, gıda ve 

ilaç sanayinde kullanılabilirliği ile botanik, kimyasal, biyolojik, 

ekolojik özellikleri ve yetiştiriciliği ile ilgili yapılmış birçok araştırma 

mevcuttur. Ancak, organik sistemde kuru kekik yaprağının kanatlı 

türü olarak beç tavuklarının diyetlerinde farklı düzeylerde 

kullanımıyla ilgili çalışmaya rastlanılmamıştır.  

Hayvan sağlığı ve refahı için açık alan ve merada kullanılabilecek 

yavaş gelişen yerel genotipler önerilmektedir (Bosco ve ark., 2012). 

Yavaş gelişen hayvanlar doğal sistemlere kolay adapte olabilmekte ve 

etlerinin kaliteleri ise özel market ve pazarlarda aranılan niteliklerde 

olmaktadır (Castellini ve ark., 2002; Fanatico ve ark., 2005). Nitekim 

bazı araştırmacılar (Mugnai ve ark., 2009; Bosco ve ark., 2012) yavaş 

gelişen tavukların meradaki otlaklardan yararlı olabilecek biyoaktif 

maddeleri de günlük diyetlerine dahil edeceğini bildirmişlerdir. Bu 

şekilde piliçler genç bitkisel kaynakları ve kurt, larva ve böcekler gibi 

canlı protein kaynaklarını tükettiklerinden dolayı yem maliyetleri 

gerileyecektir (Walker ve Gordon, 2003). 

Kanatlı beslemede bazı katkı maddelerinin yasaklanması sonucu 

organik yetiştirilen sürülerde bakteriyel hastalıkların gelişimi 

potansiyel bir hal aldığından araştırmacılar uygun doğal alternatif 

kaynaklar arayışı içerisinde olmuşlardır (Roofchaee ve ark., 2011). 

Son zamanlarda araştırmacılar (Rajaian ve ark., 2006; Sohn ve ark., 

2008; Ocak ve ark., 2008) genç hayvanlar ve kanatlı diyetlerinde 

kullanılan antibiyotiklere alternatif olarak bazı fitobiyotiklerin (bitki 

ve bitkisel ürünleri) kullanımı yönünde çalışmaktadırlar. 
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Materyal ve Yöntem 
Bu araştırma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 

organik kanatlı yetiştirme sahasında 04.04.2013/39 tarih ve sayısı ile 

yerel etik kurul onayı alınarak Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık 

bakanlığının organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin 

yönetmelik çerçevesine göre yürütülmüştür (OTE, 2010). Kanatlı 

hayvanların gereksinim duydukları besin maddelerinin bir kısmının 

organik tavuk merasından sağlamalarına imkan verecek şekilde bitki 

desenin oluşturulması amacıyla baklagil ve buğdaygil bitkilerinden 

oluşan bir mera kompozisyonu planlanmıştır. 

Cumhuriyet Üniversitesi organik kanatlı üretimi araştırma sahasında 

oluşturan tavuk merasında temel olarak Gazal boynuzu (Lotus 

corniculatus) ve Kılçıksız brom (Bromus inermis) bitkilerinden 

yararlanılmıştır, organik kanatlı hayvan merasından elde edilen kuru 

otun besin maddesi içerikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Organik 

yetiştirme sahasında 12 adet taşınabilir kümeslerin (1,5 x 1,5 m) her 

birinde toplam 20 hayvan (10 hayvan/m2) olacak şekilde yerleşim 

sıklığı uygulanmış ve 100 m2 mera alanı sağlanmıştır. Taşınabilir 

kümeslerin içerisinde yemlik, suluk ve tünek bulunmakta, 

ayarlanabilir havalandırma pencereleri ile birlikte tavukların dışarı 

çıkmasına olanak veren çıkış kapakları da bulunmaktadır (OTE, 

2010). Araştırma alanının çevresi kafes tel ve üstü yırtıcı ve yabancı 

kuşlara karşı plastik ağ ile kapatılmıştır. Kümes içerisinde gece ışık 

yaymayan infrared ısıtıcılar kullanılmıştır. 

 

Çizelge 1. Doğal kurutulmuş tavuk merasının kimyasal yapısı, (%, KM) 
Özellikler Miktar 
Kuru madde 94,91 
Ham protein 17,85 
Ham selüloz 25,81 
Ham kül 11,80 
Ham yağ 1,86 
Nişasta 5,40 
Şeker 2,88 

Yem karmalarının tamamı organik olarak yetiştirilmiş ve 

sertifikalandırılmış yem hammaddelerinden oluşturulmuştur (Çizelge 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

415 
 

2). Karma yem ünitesinde haftalık yem karmaları hazırlanarak besin 

maddesi kompozisyonu etkilenmeyecek şekilde depolanmıştır.  

 

Çizelge 2. Organik diyetin ham maddeleri ve besin madde 

kompozisyonu (%) 
Yem ham maddesi 0–4 Hafta 4–8 Hafta 8–16 Hafta 
Arpa 2,50 2.54 2,60 
Bitkisel yağ 1,10 0.85 1,10 
Buğday kepeği 5,18 6.80 6,80 
Buğday 7,00 5.40 5,40 
Çavdar 1,20 2.20 2,40 
Mısır 35,40 39.60 40,70 
Tritikale 5,50 6.75 9,75 
Yulaf 1,40 2.94 3,10 
Balık unu 9,80 3.80 1,90 
Soya küspesi 28,10 25.80 22,90 
Dikalsiyum fosfat 2,10 1.72 1,72 
Kireç taşı 0,17 1.05 1,08 
Tuz 0,30 0.30 0,30 
Vitamin-mineral pr.* 0,25 0,25 0,25 
Analiz sonuçlarına göre besin madde kompozisyonu (%) 
ME (Kcal/kg) 2997,85 3054.68 3099,15 
Kuru madde 90,45 92.01 91,85 
Ham protein 23,46 19.59 17,49 
Ham selüloz 4,37 4.34 ?? 
Lisin 1,30 1.19 1,02 
Metiyonin + Sistin 0,62 0.71 0,64 
Kalsiyum 1,01 0.94 0,90 
Fosfor 0,80 0.77 0,73 
Linoleik asit 0,69 1.91 2,06 
* Her bir kg vitamin-mineral premiksi vitamin A, 4400000 IU; vitamin D3, 1600000 IU; 
vitamin E, 20000 mg; vitamin K3, 1600 mg; vitamin B1, 1200 mg; vitamin B2, 3200 mg; 
vitamin B3, 20000 mg; vitamin B5, 6000 mg; vitamin B6, 1600 mg; vitamin B9, 800 mg; 
vitamin B12, 8 mg; biotin, 80 mg; antioxidant dry, 50000 mg; Cu, 6000 mg; Fe, 20000 mg; 
Mn, 48000 mg; Se, 80 mg; Zn, 40000 mg; Co, 80 mg; I, 500 mg içermektedir. 
 

Bu araştırma, her birinde eşit sayıda olmak üzere organik barındırma 

sisteminde yetiştirilen Beç etlik piliçlerin genotiplerine ait toplam 240 

adet civciv kullanılmıştır. Başlangıçta ilk 14 gün civcivler meraya 

çıkarılmaksızın taşınabilir kümes içerisinde barındırılmış, yem ile su 

ad libitum olarak verilmiştir. Bu dönemden sonra hayvanların serbest 

olarak otlanmasına (saat 07.00-19.00 arası) deneme suresince izin 

verilmiştir. Hayvanlar kesim yaşına kadar gün ışığında barındırılmış, 
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herhangi bir ilave aydınlatma yapılmamıştır. Organik yetiştirme 

sahasında 12 adet taşınabilir kümeslerin her birinde toplam 20 hayvan 

(10 hayvan/m2) olacak şekilde yerleşim sıklığı uygulanmış ve 100 m2 

mera alanı sağlanmıştır. Kümeslerde yemlik, suluk, tünek gibi 

donanımlar ve hayvan refahı için öngörülen tüm standartlar 

sağlanmıştır (OTE, 2010). Mevcut araştırma alanı çevresi yırtıcı ve 

yabancı kuşlara karşı plastik ağ ile kapanmıştır. Deneme 16 hafta 

sürdürülmüştür. Günlük yaştaki civcivler tartıldıktan sonra kanat 

numaraları takılarak rastgele tesadüf deneme blokları düzeninde 3 

tekerrürlü olmak üzere kümeslere dağıtılmıştır. Başlangıç (0-4 Hafta), 

büyütme (4-8 Hafta) ve bitirme (8-16 Hafta) dönemi yemler 

hazırlanırken sertifikalı organik yem ham maddeleri kullanılmış olup 

Beç tavuklarının ihtiyacı olan tüm besinler yeterince sağlanmıştır 

(NRC, 1994; Çizelge 2). Denemenin ikinci haftasından itibaren bazal 

diyetlere 5, 10 ve 15 g/kg KY ilave edilmiştir.  

Haftalık canlı ağırlık değerleri bireysel olarak tartılarak elde edilmiş, 

yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve yaşama gücü değerleri 

hesaplanmıştır. Karkas kalitesini ve özelliklerini belirlemek amacıyla 

her alt gruptan rastgele 12, toplam 48 hayvan seçilmiştir. Deneme 

sonunda 16. haftada hayvanlar 10 saat aç bırakıldıktan sonra 

kesilmiştir. Kesimden hemen sonra sıcak karkas, yenilebilir iç 

organlar ve abdominal yağ ağırlıkları alınmıştır. Soğuk karkas ağırlığı 

ise karkaslar +4°C’ de 24 saat soğutulduktan sonra ölçülmüştür. Sıcak 

ve soğuk karkas randımanı ise kesim ağırlığına bölünerek 

hesaplanmıştır. Türk standartları enstitüsünün (TSE, 1997) karkas 

parçalama tekniği uygulanmış ve ağırlıkları alınmıştır. Karkas 

randımanı ve yenilebilir iç organların ağırlığı kesimden önceki canlı 

ağırlık (g/100 g canlı ağırlık); karkas parçaları ise yenilebilir iç organ 

ağırlıkları içermeyecek şekilde soğuk karkas ağırlığı (g/100 g karkas 

ağırlığı) üzerinden hesaplanmıştır.  

Tesadüf parselleri deneme deseninde yürütülen bu araştırmada 

istatistiksel analizler ve gruplara ait parametrelerinin ortalamaları 

arasındaki önemliliğin tespiti için varyans analiz metodu (SPSS 16.0 

Inc. Chicago. IL. USA) uygulanmıştır.  
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Bulgular ve Tartışma 
Araştırmada beç tavuklarına ait canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem 

tüketimi, kümülatif yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı 

ortalama değerleri sırasıyla Çizelge 3 ve 4’te, Şekil 1, 2, 3, 4 ve 5’de 

sunulmuştur. Uygulamalar arasında canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, 

yem tüketimi ve yemden yararlanma oranları bakımından 8. Hafta 

dışında önemli farklılıklar gözlenmemiştir (Çizelge 3).  

 

Çizelge 3. Uygulamalardan elde edilen canlı ağırlık ve canlı ağırlık 

artışları 
 Rasyona katılan kekik miktarı (g/kg)   
Parametreler 0 5 10 15  OSH1 P Değeri 
Canlı Ağırlık, g        
Başlangıç 27,30 26,44 28,56 27,54  0,297 0,057 

4. Hafta 157,41 160,10 171,56 169,24  3,516 0,465 
8. Hafta 320,74a 326,61a 364,76b 364,27b  7,808 0,039 

12. Hafta 602,38 547,54 613,60 571,79  12,796 0,266 
16. Hafta 759,26 690,08 748,88 703,53  18,561 0,539 

Canlı Ağırlık Artışı, g        
0-4. Hafta 130,11 133,67 143,00 141,70  3,413 0,535 
4-8. Hafta 163,33a 166,51a 193,21b 195,03b  5,423 0,027 

8-12. Hafta 281,64 220,93 248,83 207,52  12,506 0,148 
12-16. Hafta 156,88 142,55 135,28 131,74  8,039 0,756 
0-16. Hafta 731,96 663,65 720,32 675,99  18,464 0,549 

1OSH: Ortalama Standart Hata, Aynı satırda farklı üstel harflerle ifade edilen değerler 
istatistiksel olarak birbirinden farklıdır (P<0,05). 
 

Çizelge 4. Uygulamalardan elde edilen yem tüketimi değerleri  
Parametreler Rasyona Katılan Kekik miktarı (g/kg)  OSH1  P Değeri 
 0 5 10 15    
Yem Tüketimi, g        

0-4. Hafta 775,18 782,85 775,33 759,56  5,360 0,535 
4-8. Hafta 1214,82 1241,41 1229,48 1245,63  9,029 0,688 
8-12. Hafta 1722,22 1761,97 1787,85 1733,08  26,449 0,860 
12-16. Hafta 2467,70 2494,29 2471,70 2476,82  8,743 0,775 
0-16. Hafta 4189,93 4256,26 4259,55 4209,89  29,098 0,837 

Yemden Yararlanma         
0-4. Hafta 4,95 4,93 4,52 4,51  0,117 0,393 
4-8. Hafta 5,40 5,20 4,82 4,59  0,125 0,064 
8-12. Hafta 5,43a 5,41a 4,77b 4,72b  0,121 0,017 

12-16. Hafta 5,99a 5,97a 5,27b 5,24b  0,135 0,030 
0-16. Hafta 5,60 6,19 5,69 5,99  0,160 0,603 

1OSH: Ortalama Standart Hata, Aynı satırda farklı üstel harflerle ifade edilen değerler istatistiksel olarak 
birbirinden farklıdır (P<0,05). 
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Şekil 1. Haftalık canlı ağırlık değerleri 

 
Şekil 2. Haftalık canlı ağırlık artışları 

 
Şekil 3. Haftalık yem tüketimi 
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Şekil 4. Haftalık yemden yararlanma oranları 

 
Şekil 5. Kümülatif yem tüketimi 

8. Hafta canlı ağırlık değeri ile 8-12 hafta canlı ağırlık artışı değerleri 

bakımından uygulamalar arasındaki fark önemli (P<0,05) bulunmuş 

olup, 10 ve 15 g kekik/kg katkılı yemle beslenen Beç tavuklarından 

kontrol ve 5 g kekik/kg katkılı yemle beslenen gruplara göre daha 

yüksek canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışı sonuçları elde edilmiştir.  

Araştırmada 8-12 ve 12-16. haftalardan elde edilen yemden 

yararlanma oranları bakımından uygulamalar arasındaki farklar 

önemli bulınmuştur (P<0,05). Farklılığın önemli olduğu haftalarda 10 

ve 15 g kekik/kg uylamalarında gerçekleşen yemden yararnlanma 

değerleri kontrol ve 5 g kekik/kg uygulamalarına göre daha düşük 

gerçekleşmiştir. Karkas özellikleri, iç organ özellikleri ve bağırsak 

özelliklerine ait ortalama değerler Çizelge 5 ve 6’da verilmiştir. 

Rasyona kuru kekik yaprakları ilave edilmesi, üzerinde durulan 

özellikler bakımından önemli bir farklılık meydana getirmemiştir 

(P>0.05). 
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Çizelge 5. Araştırmada kullanılan genotiplerin karkas özellikleri (g) 
 Rasyona Katılan Kekik miktarı (g/kg)   

Parametreler 0 5 10 15  OSH1 P Değeri 

Karkas Özellikleri        

Sıcak Karkas, g 635,93 632,03 649,09 605,40  12,884 0,739 

Soğuk Karkas, g 618,72 580,60 630,43 594,44  14,898 0,694 

But, g 177,34 172,36 184,49 172,39  4,148 0,758 

Göğüs, g 186,84 174,73 188,50 175,03  4,902 0,697 

Kanat, g 83,85 82,74 83,13 79,34  1,426 0,748 

Sırt, g 112,23 117,78 125,68 115,74  4,525 0,809 

Boyun, g 45,16 45,04 45,23 44,05  1,081 0,985 

Yen. Đç Org. Top., g 35,55 34,64 35,78 37,20  0,548 0,479 

Đç Organ özellikleri        

Kalp, g 6,25 6,38 6,88 6,53  0,227 0,838 

Karaciğer, g 10,33 10,58 10,66 10,72  0,290 0,976 

Taşlık, g 18,98 17,68 18,24 19,95  0,357 0,105 

Dalak, g  0,350 0,333 0,392 0,333  0,012 0,366 

T. Bağırsak, g 56,99 57,21 59,66 59,90  1,100 0,745 

Bağırsak özellikleri        

T. Sin. Uz., cm 132,00 131,42 132,83 130,92  1,339 0,974 

Kör Bağ. Uz., cm 14,92 15,00 15,17 15,08  0,170 0,972 

Đnce Bağ. Uz., cm 94,17 95,25 95,75 95,08  0,799 0,939 

Karkas Sıcaklığı, °C 12,19 12,18 12,00 12,35  0,189 0,953 
1OSH: Ortalama Standart Hata 

 

Çizelge 6. Araştırmada kullanılan genotiplerin karkas özellikleri (%) 
 Rasyona Katılan Kekik miktarı (g/kg)   

Parametreler 0 5 10 15  OSH1 P Değeri 

Karkas Özellikleri        

Sıcak Karkas, % 84,51 88,68 86,48 85,98  1,433 0,829 

Soğuk Karkas, % 82,20 81,45 83,98 84,41  1,625 0,930 

But, % 28,64 29,71 29,27 29,02  0,187 0,242 

Göğüs, % 30,24 30,11 29,86 29,45  0,386 0,923 

Kanat, % 13,55 14,34 13,23 13,34  0,251 0,450 

Sırt, % 18,02 20,38 19,89 19,45  0,546 0,517 

Boyun, % 7,29 7,77 7,18 7,41  0,124 0,412 

Yen. Đç Org. Top., % 5,76 5,99 5,70 6,27  0,132 0,448 

Đç Organ özellikleri        

Kalp, % 6,72 6,9267 7,1800 6,6833  0,201 0,856 

Karaciğer, % 11,10 11,4967 11,1167 11,0333  0,301 0,964 

Taşlık, % 20,43 19,1700 19,0533 20,5267  0,312 0,180 

Dalak, %  0,37 0,36 0,40 0,34  0,011 0,240 

T. Bağırsak, % 61,36 62,05 62,24 61,41  0,351 0,804 

Bağırsak özellikleri        

Kör Bağ. Uz., % 11,31 11,41 11,42 11,55  0,176 0,982 

Đnce Bağ. Uz., % 71,34 72,48 72,08 72,74  0,512 0,837 
1OSH: Ortalama Standart Hata 
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Organik etlik piliç üretimin en önemli sorunlarının başında üretim 

koşullarına uygun genotip bulma, besleme gereksinimlerini 

karşılayabilecek nitelikte organik yem kaynaklarının sınırlı olmasıdır. 

Diğer taraftan yeme katılması yasaklanan yem katkı maddelerinin 

yerini alabilecek doğal kaynakların araştırılmasına gereksinim 

duyulmaktadır.  

Araştırmada kullanılan beç tavuklarının uçma eğilimleri göz önüne 

alınarak barındırma koşullarında yapılacak düzenleme ile organik 

kanatlı eti üretimi için uygun olduğu sonucuna varılmıştır.  

Oraganik yem kaynağı bulma konusunda yaşanan sıkıntılar devam 

etmekte olup, alternatif protein ve enerji yemlerinin organik olarak 

üretilmesi ve yaygınlaştırılmasına gereksinim duyulmaktadır. Diyete 

kekik ilavesinin uygulamalar arasında önemli bir farklılığa neden 

olmaması önemli olup, lezzet artırıcı, koruyu etkiside dikkate alınarak 

rasyonlara ortalama 10 g/kg kekik ilavesi önerilebilir.  
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Kınalı Kekliklerin Bazı Davranış Özellikleri 

 
Eyup Başer,  Neffel Kürşat Akbulut 

 Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Konya 
 

Özet 
Kınalı keklik (Alectoris chukar), Orta Asya orijinli olup, Galliformes 

takımından Phasinidae familyasına ait yabani bir kuş türüdür. Kınalı 

keklik, yabani hayata salım yapmak ve kısmen de eti için kontrollü 

(kafes) şartlarda kolayca yetiştirilebilmektedir. Onlarca yıldır, aşırı 

avlanma, kuluçka dönemi kötü hava şartları yanında yırtıcı kuşlar, 

tilki, çakal, sansar, gelincik gibi hayvanlar doğal keklik yaşam 

alanlarının tahrip olmasına ve keklik sayısının azalmasına sebep 

olmuştur. Son yıllarda, Türkiye'de bu değerli av hayvanı türünün 

azalması sonucunda Orman ve Su Đşleri Bakanlığı tarafından yapılan 

salım programlarına artan bir ilgi vardır. Özel sektör tarafından et 

üretimi amaçlı keklik yetiştiriciliği ile ilgili bazı girişimler olmakla 

birlikte ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuat çerçevesinde bu 

girişimlerin başarı şansı yoktur. Çünkü mevzuatta yabani hayvan olan 

kekliklerin üretimi ve satışı tamamen devlet izni ve kontrolündedir. 

Bununla birlikte, kafes sistemi yetiştiricilikte bu türün üreme 

performansı ile ilgili çözülmesi gereken birçok problem de hala ortada 

durmaktadır. Bu makalede kontrollü (kafes sistemi) keklik 

yetiştiriciliğinde yetişkin kınalı kekliklerin davranışlarının sebep-

sonuç ilişkilerinin tanımlanması konusundaki gözlemler yer 

almaktadır. Bu bağlamda, kendi gözlem ve literatür bilgiler gözden 

geçirilerek keklik sesleri, beslenme biçimleri, agonistik hareketler, 

itaatkarlık, kur yapma ve cinsel davranışlar yanında çift oluşumu gibi 

bazı önemli davranış özellikleri ele alınmıştır.  

Anahtar kelimeler: Kınalı keklik, davranış,  kapalı (kafes) sistemi 
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Some Behavioral Characteristics of Chukar Partridge (Alectoris 
chukar) 

 
Abstract 

The Chukar partridge (Alectoris chukar), which originates from 

Central Asia, is a wild bird in the family Phasinidae of the order 

Galliformes. Chukar partridge is easily raised captivity (in cages) to 

release wild habitats and also a small need for producing meat birds. 

Last decades, wild chukar partridge populations had been diminished 

significantly by excessive hunting, bad weather conditions during 

nesting seasons, predator birds, foxes, coyotes, weasels and mustela 

causing destruction of natural habitats and reduction of the numbers. 

In recent years, growing interest to chukar partridge releasing 

programs have seen as a result of the decrease in the population of this 

valuable bird species by the Ministry of Forestry and Water Affairs in 

Türkiye. Private sector efforts are also being made to raise chukar 

partridge for slaughter purposes in Türkiye, which of intention not 

possible to success under the current State of Law. Because the 

production and sale of partridge as a wild animals is entirely state 

permission and control in the legislation. However, reproductive 

performance of this species in captivity is still standing as a problem 

that needs to be solved. This paper presents the behavior of adult 

chukar partridge in captivity in descriptive, causation and function of 

behavior. In this context, some important behavior characteristics of 

chukar partridge as voice, feeding, agonistic, submissive, courtship, 

sexual situation and also pair formation were reviewed from literature 

and my own observations. 

Key words: Chukar partridge, behavior, captivity 

 
Giriş  
Çiftlik hayvanlarının önemli davranış özelliklerinin bilinmesi, onların 

bakımları ile ilgili uygulamalarda üreticilere önemli büyük kolaylık 

sağlar. Çiftlikte yetiştirilen her bir hayvan türünün üretim tekniği 
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hayvanın içinde bulunduğu çevre şartlarına göre değişmekte ve 

farklılıklar doğrudan hayvanın davranışına yansımaktadır. Diğer 

hayvanlarda olduğu gibi kanatlı hayvanlar için yapılan bakım, 

besleme, barındırma, yetiştirme ve seleksiyon gibi uygulama pratikleri 

ve hayvan davranış modelleriyle uyumlu, başarılı bir ıslah çalışması 

yürütülebilir. Yabani bir kuş türü olan kınalı kekliğin ülkemizde 

yetiştiriciliğinin gittikçe önem kazanması nedeniyle gerek yetiştirme 

ve gerekse doğaya adaptasyonlarının sağlanması bakımından 

kekliklere has önemli davranış özelliklerinin ortaya çıkarılmasının 

faydalı olacağı mülahaza edilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada kınalı 

keklikler için bazı davranış özellikleri ele alınmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su Đşleri Bakanlığı 

ortak projesi çerçevesinde süne ile biyolojik mücadelede keklik 

kullanmak amacıyla 2014-2015 yılları arasında Konya Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, keklik üretim merkezi 

kurulmuştur. Merkezin kapasitesi yıllık 1500 dişi 500 adet anaç keklik 

ile yıllık 50000 adet palaz keklik üretme kapasitesine sahiptir. Üretme 

merkezinde mevcut kafes sistemi yarı çatı alanı kapalı, yan yana 

bitişik düzende monte edilmiş yerden yüksekliği 70 cm, uzunluğu 6m 

ve genişliği 1.2m ve ayak zerinden yüksekliği 1.5m olan 35 adet 

kafesten oluşmaktadır. Kafeslerin altı metal ızgaralı olup, üzerine 1 

cm çapında yuvarlak gözenekli plastik file serilmiş olup, yan bölmeler 

50 cm yükseklikte galvanizli saç ve yukarıya doğru baklava dilimli 

delikli saç ile bölünmüştür. Ayrıca her bir kafes ünitesinin kısa 

kenarlarının baş kısmının bir tarafında saçtan 120x50x50 cm ebadında 

diğer baş kısmında ise 60x50x50 cm üstten kapaklı yarım folluk ve 

60x150cm giriş çıkış kapısı konulmuştur. Her bir kafes bölmesinde 

(7.2m2) 48 adet olmak üzere toplam1680 keklik (1E:3D) barındırılmış 

ve erkek ve dişi kekliklerin serbestçe girip çıkabileceği follukların iç 

kısmına sap saman serilmiştir. Söz konusu anaç keklik kafes sistemi, 

365 günü dış iklim şartlarına açık, yem, su ve aydınlatma otomasyonu 

bulunmaktadır. Ayrıca, ikinci gruptaki keklikler ise davranış ve verim 
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özelliklerinin gözlenmesi amacıyla kapalı bina içerisinde 4 katlı 

batarya sistemindeki kafeslerin tek katında 25 bölme ve her bölmede 6 

dişi 2 erkek barındırılmak üzere toplam 150 keklik yerleştirilmiştir. 

Bu çalışma, kanatlı hayvanlar ve keklikler üzerine yazılı yerli ve 

yabancı literatürün gözden geçirilmesi yanında yukarıda tanımı 

verilen kafes sistemleri içerisinde yer alan anaç keklikler üzerinden 

farklı zamanlarda alınan kamera ve fotoğraf görüntüleri ile kişisel 

gözlem kayıtlarından hazırlanmıştır.  

 

Kınalı kekliklerin bazı davranış özellikleri 
Sosyal ve hiyerarşik düzen kurma davranışı 

Kanatlı hayvan sürülerinde hiyerarşik düzenin oluşturulması önemli bir davranış 

özelliğidir. Kınalı kekliklerde de hiyerarşik davranış düzeni, cinsel olgunluk 

çağına gelen sürüler içerisindeki bireyler arasında oluşmakta ve 

zamanla koloni içerisinde yerleşmektedir. Bu döneminde keklikler 

arasında dövüş, tüy yolma, baş ve kuyruk bölgesini gagalama gibi 

davranışlar görülmekte ve düzenin oturmasıyla kavgalar sona 

ermektedir. Diğer kanatlı türlerinde olduğu gibi kekliklerde de göze 

çarpan en önemli hiyerarşik düzen davranışı, erkek kekliklerin dişilere 

göre baskın olmaları yanında erkek ve dişi bireylerin yem, su ve 

folluklara giriş çıkışlarında koloni içindeki hiyerarşik düzen ve 

üstünlük sırasına riayet ediyor olmalarıdır.  

Keklik kolonisi içinde hiyerarşik düzenin oluşması için bazı 

uygulamalara ihtiyaç vardır. Çünkü erkek keklikler arasında belirli bir 

hiyerarşi oluşmadan erkek kafeslerine dişi kekliklerin katılması veya 

erkeklerin dişilerin bulunduğu kafeslere katılması halinde kafeslerde 

kargaşa ve çatışma çıkmasına sebebiyet verilmekte, kafeslerin savaş 

alanına dönmesine, gagalama ve ölümlere varan yaralamalı kavgalara 

sebebiyet verilmektedir. Yaralanmalar baş ve ense bölgesinde kafa 

derisinin soyulması gibi ölümcül boyutlarda olabilmekte derin yaralar 

ve kan kaybı sonucu da ölümler gerçekleşmektedir (E. Başer, kişisel 

gözlem). Benzer davranış biçimi, 30-40 kekliğin barındığı bir kafes 

kolonisi içine yabancı erkek veya dişi bir ferdin koloniye karışması 

veya yanlışlıkla kafes içine bırakılması durumunda da meydana 
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gelmekte ve genellikle yabancı bireyin ölümü ile sonuçlanmaktadır 

(E. Başer, kişisel gözlem). Yabancı bireye karşı yapılan bu davranış 

muhtemelen kendi alanlarında sahip olduklarını özellikle yiyecek 

kaynaklarını paylaşmama rekabet içgüdüsünden kaynaklanmaktadır. 

Hiyerarşik düzenin sağlanması için takip edilmesi gereken bazı 

aşamaları vardır. Birinci aşama, keklik kafeslerinde karışın grup 

halindeki erkek ve dişi keklikler, çiftleşme dönemi başlamadan önce 

birbirlerinden ayrılarak toplu olarak yüz veya iki yüzerlik gruplar 

halinde ayrı ayrı kafeslere konulurlar. Böyle yüksek sayıdaki keklikler 

arasında hiyerarşik düzenin kurulması zaman alacaktır veya nadir de 

olsa hiyerarşik düzen kurulamayacak ve kavga da çıkmayacaktır. 

Đkinci adım, yeni sezonda sürüyü oluşturacak bireylerden erkek 

kekliklerin miktarı kafes büyüklüğü ve dişi sayısına göre hesaplanarak 

tespit edilir. Damızlık kekliklerde yaygın olarak 1 erkeğe 3 dişi oranı 

tercih edilmektedir. Çünkü bu oran, yapılan çalışmalar sonucunda sürü 

içindeki bireylerin yeterli sayıda çiftleşmesi ve döl verimi için daha 

uygun olduğu için tercih edilmektedir. Sürüde hiyerarşik düzenin 

devamı ve yeterli çiftleşme koloni oluşumuyla mümkün olacağından 

kolonilerin ilerleyen zaman içerisinde bozulmamasına da dikkat 

edilmelidir. Belirli sayıdaki erkek keklikler, bir sezon dişilerle beraber 

kalacakları yetiştirme kafeslerine dişilerden önce yerleştirilirler. 

Böylece, nispeten az sayıdaki erkek kekliğin kafes içerisinde yaklaşık 

10-15 gün bir arada kalarak hiyerarşik bir düzen oluşturmaları 

beklenir. Son aşamada erkek keklikler hiyerarşik düzen içerisinde 

kafese dâhil edilecek dişi keklikler ile karşılaşmaya hazırdırlar. Bu 

aşamada, anaç dişi keklikler erkek kafeslerine alınır ve bundan sonra 

kaynaşma hiyerarşik düzen içerisinde yerleşmeye başlar. Hiyerarşik 

düzen, sürü içindeki liderlik, yem ve sudan yararlanma ve dişilerle 

çiftleşmede öncelik sıralamasını belirlemektedir. 

Rekabet ve kanibalizm davranışı 

Rekabet ortamı içerisindeki kanatlı hayvan bireyleri gagalama ile 

başlayan kavgayı birbirini yaralamaya, hatta birbirlerinin kanından ve 

dokularından beslenmeye kadar götürebilmektedirler. Kanibalizm 

davranışının kanatlı hayvanların civciv dönemindeki tecrübelerle 
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bağlantılı olduğu da ileri sürülmüştür www.cnr.uidaho). Yabani 

hayvanlarda kanibalizm, bir sürü özelliği olmaktan ziyade bireysel bir 

davranış biçimi olarak görülmektedir. Bazı durumlarda ise 

kanibalizmin bulaşıcı bir hastalık gibi hayvanların birbirlerinin 

davranışlarını taklit edercesine bir bireyden başlayarak hızla bütün 

sürüye yayılmasına sebep olmaktadır. Bir süre sonra kafesteki 

keklikler arasında huzursuzluk ile başlayıp, yumurta veriminde düşme 

ve ölüm gibi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Son yıllarda 

gagalama davranışı ile yem yeme davranışının benzerliği üzerinde 

duran araştırmacılar, özellikle yemlerde protein seviyesindeki 

düşüklüğünün bu davranışı tetiklediğini öne sürmüşlerdir. Ancak, bazı 

konu uzmanları ise kanatlı hayvanları kanibalizme yönlendiren asıl 

nedenin barınak sisteminden kaynaklanan yetersizlikler ile hayvanın 

yem ve suya erişimini engelleyen fırsat eşitsizliği karşısında ortaya 

çıkan tepkisel bir sonuç olduğunu bildirmişlerdir. Kanibalizmin 

muhtemel bir sebebi de birbirlerine zarar vermeye kadar giden 

gagalama içgüdüsüdür. Çünkü  günümüz yoğun yetiştiricilik 

şartlarında kanatlı hayvanların dolaşarak, gagalarıyla yerleri 

eşelemesi, yiyecek araması, bulması ve yemesi yerine, yem ve sularını 

önlerinde hazır bulmakta olup, bu yüzden gagalama ihtiyaçları da 

giderilememektedir. Enstitümüze bir yıla yakın süredir yaptığımız 

gözlemlerde mevcut kafes sistemi içerisinde neredeyse hiç 

kanibalizmin görülmemiş olması bu tezi doğrular niteliktedir. Mevcut 

şartlar altında dikkati çeken hususlardan birincisi, folluklara serilen iri 

buğday sapları her 4-5 gün de bir yeni ve yemiz saplarla yenilenmek 

zorunda kalınmasıdır. Çünkü folluklara serilen iri buğday sapları 4-5 

gün içerisinde keklikler tarafından gagalanarak iyice ufalanıp samana 

dönüştürülmekte ve çoğu kafesten aşağıya atılmaktadır. Bu durum, 

folluklara serilen buğday sapı altlıkların keklikler için bir gagalama ve 

eşelenme malzemesi olarak fonksiyon gördüğü ve kanibalizm türü 

davranışlara olumlu etkisi olduğu kanaatini hasıl etmiştir. Đkinci husus 

ise, kafeslerin yan bölmeleri  galvaniz saç malzemeden olup, keklikler 

bu bölmeleri gün içinde değişik zaman ve sürelerle gagalanmaktadır. 

Bu davranış biçimi, kekliklerin içgüdüsel olarak gagalama 
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ihtiyaçlarını giderme isteğinin bir yansıması olarak 

değerlendirilmiştir. 

Sosyal iletişim davranışları 

Kuşlar ve kanatlı hayvanlarda olduğu gibi keklikler arasında farklı ses 

biçimlerinin farklı anlamları olduğu düşünülmektedir. Bunlar alarm 

vermek, sosyal kontak kurmak, hakimiyet kurmak ve cinsel çağrılar 

olmak üzere değişik isimler altında gruplandırmak mümkündür.   

Kınalı keklikler genellikle alçaktan yerde koşarcasına yürüyen veya 

uçmayı yere yakın seviyelerde tercih eden bir kuş türüdür. Doğadaki 

kekliklerin bir avcı, yırtıcı kuş veya ani bir yabani hayvan saldırısı 

karşısında kendilerine özgü inişli çıkışlı, korku ve telaş hissi veren bir 

alarm sesi çıkararak grubundaki keklikleri uyardığı bildirilmiştir 

(Stokes, 1961). Geniş kafesler içinde barındırılan kekliklerde tehlike 

sezildiği anda genellikle ses veya hareketin geldiği yönün aksi 

istikametinde ani, alçaktan kaçış veya kısa mesafeli uçuşlarla yer 

değişimi görülmektedir. Uçak gürültüsü veya yırtıcı bir kuş sesi 

işitildiği zamanda da keklikler daha kısa, tepkisel bir ses çıkararak 

benzer bir davranış sergilemektedirler. Kafeslerde yetiştirilmekte olan 

2-3 aylık keklikler de dışarıdan yaklaşan insan veya diğer varlıklar 

karşısında ürkek bir davranışla ani hareket ve seslerle tepki 

vermektedirler. Ancak ilerleyen yaş dönemlerinde kafes içerisindeki 

keklikler ani tepki vermek yerine daha sakin tepkiler 

göstermektedirler.  Dışarıda barındırılan anaç kekliklerde rahatsız 

edici sesler kekliklerde stres ve ciddi verim kayıplarına sebep olurken 

içeride ses etkisini hissetmeyen kekliklerde ise bu durum 

görülmemektedir (E. Başer, kişisel gözlem). BDUTAEM Keklik 

Üretim Merkezimizde 2016 yılı yaz dönemi yumurtlama sezonunda, 

tamamen dış etkilere açık kafeslerde barındırılan anaç kekliklerin tarla 

ürünlerini kuşlardan korumak için kullanılan gaz manyetolu, parlarlı 

cihaz seslerinden etkilenip yumurta verimini %20-30 oranında 

düşürdüğü, cihazın uzaklaştırılıp, sesin kesilmesinden 2-3 gün sonra 

tekrar normal seviyelere geldiği, pencere camları ile dış etkilere kapalı 

bina içerisindeki 2. grup kekliklerde ise sesin olumsuz etkisi ve verim 

düşüklüğü görülmemiştir.  
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Keklikler arası iletişim 

Hayvanlar arasında iletişim ses, beden dili kanat çırpma, dans 

hareketleri yürüyüşte farklılaşma vb. biçimlerde yada dokunma ve 

koklama şeklinde kendini gösterir. Kekliklerde de diğer evcil veya 

yabani hayvanlarda olduğu gibi tehlike ve ikaz işaretleri, sosyal statü, 

gruba bağlılık, açlık, yem ve su ihtiyacı, yem ve suya çağrı, endişe ve 

sıkıntı işaretleri, kur yapma, tehdit (gözdağı) gibi amaçlarla iletişim 

kurarlar. 

Ses, hayvanlar arasında iletişim sağlamanın önemli bir aracıdır. 

Hayvanlar sesleri kendi aralarında değişik amaçlar için kullanırlar. 

Đnal (2016), hayvan seslerini amaçlarına göre şöyle gruplandırmıştır. 

1. Beslenme sesleri: gençlerin açlık sesleri, yem bulma sesleri, 

avlanma çığlıkları gibi, 2. Tehlike çağrıları; bir düşmanın varlığını 

veya yaklaşmasını bildiren sesler, yırtıcı hayvanın uzaklaşmasından 

sonra tehlike geçti işareti gibi, 3. Cinsel davranış: kur yapma şarkıları, 

eş kapma kavgaları ile ilgili sesler gibi, 4. Anne-yavru ilişkileri: 

anneye dokunmak veya temas sağlamak ve koruma davranışını 

uyandırmak amacını güden sesler gibi, 5. Gruplaşma sesleri: 

toplanmak ve birlikte harekete geçmek için kullanılan çağrılardır. 

Gösteriş ve kur yapma davranışı 

Hayvanların genelinde olduğu gibi kekliklerde de cinsel davranış, kur 

yapma ve çiftleşmeyi kapsar. Kuşlar veya kanatlı hayvanlar kur 

yapma hareketleri bakımından hayli dikkat çekici olup, cinsel 

davranışın özel kalıpları vardır. Kekliklerde de tavuklar gibi seksüel 

hareketi genel olarak erkek başlatır. Erkek kekliğin dişiyi etkileme ve 

seksüel cevap bulması kendilerine özgü davranışlar ile ortaya çıkar ve 

en belirgin kur yapma davranış biçimi kanat sürüme veya titretme, 

dans veya vals'tir. Dişi keklikler kur davranışına olumlu, olumsuz 

veya ilgisiz kalarak tepki verebilir. Kur yapmaya olumlu tepki 

çömelme pozisyonunda, baş aşağıya eğilmiş, kanatlar yana yayılmış 

ve vücut yere yaklaştırılmıştır. Bu davranışa çömelme veya çiftleşme 

daveti adı verilmektedir. Olumsuz tepkide, dişi bir kaç adım yana 

yürür veya koşabilir, yakalanırsa kaçmaya çalışabilir. Erkeğin dişi 

tarafından reddedilmesi, dişinin hafiften, gürültülü ses çıkarmaya 
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kadar değişen yoğunlukta ses çıkarması şeklinde olabilir. Olumlu 

durumda erkeğin dişi üzerine çıkması ve çiftleşmesi için kuvvetli bir 

uyarıdır. Çiftleşme durumunda erkek kekliğin kanatları yana doğru 

yayvan biçimde, dişinin ensesindeki tüyler veya ibik bölgesinden 

yakalamış, ayakları aşağı yukarı hareket ettirir durumdadır. Dişi, 

kuyruğunu bir tarafa yatırır ve erkek ve dişi kloakaları dışarı doğru 

çıkarak birleşme durumuna geçerler. Daha sonra erkek ileri doğru 

hareket eder, dişi ise bulunduğu yerde silkelenme hareketi yapar ve 

zikzak çizerek uzaklaşabilir.   

Yem ve suya erişim davranışı 

Kanatlı hayvanlar genellikle dane veya konsantre yemleri gagalamak 

suretiyle yerler bu yüzden de yemliklerde yem dökümü ve yem zayiatı 

çok yüksektir. Yaptığımız gözlemlerde kafeste yetiştirilen keklikler 

arasında, dolu yemlik veya suluklar kafes içerisine bırakıldığında 

genellikle dominant erkek, sürü lideri tarafından gruptaki kekliklere 

sesli, yeme davet çağrısı yapmaktadır. Çağrıya icabet eden keklikler, 

hiyerarşik düzende önceliği olanlar önde olmak üzere, temkinli olarak 

su veya yem kabına yaklaşmaktadırlar. Eğer yem veya suya 

yaklaşımda hiyerarşik düzene uymayan aceleci bireyler varsa hemen 

dominant keklikler (genellikle erkekler) bu keklikleri gagalamak 

suretiyle ikaz etmekte, yana çekilmeye zorlayarak su veya yeme 

kendileri yanaşmaktadırlar (E. Başer, kişisel gözlem). 

Ana-yavru iletişimleri 

Şefkat gösterme davranışı, evcil hayvanlar arsında dişilerde bulunur. 

Türler arasında farklı olmak üzere şefkat arama davranışı genç 

hayvanlar için normal bir davranıştır. Doğada yaşayan yabani keklik 

palazlarını dişi anaç keklikler bakıp beslerlerken, günümüz büyük 

ölçekli yetiştiricilik şartlarında kullanılan kuluçka makineleri, dişinin 

gurk olma, kendi yavrularını bakıp besleme ve tehlikelere karşı 

kollama gibi içgüdüsel hareketlere meydan bırakmamaktadır. Doğada 

bir dişi anaç keklik 10-15 yumurtadan çıkan palazlara analık 

edebilirken, kontrollü yetiştiricilik sisteminde yavru bakımından 

mahrum olarak, ticari olarak daha fazla yumurta üretimi sağlamak 

amacıyla kullanmaktadırlar.  
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Sonuç 
Her hayvan türünün kendine özgü davranış biçimleri olmakla birlikte bazı türlerin 

davranış biçimleri ekonomik önemlerinden dolayı daha iyi anlaşılmış ve 

öğrenilmiştir. Keklikler bakımından sosyal düzen ve hiyerarşi kurma davranışı, 

rekabet ve kanibalizm davranışı, cinsel davranış, sosyal iletişim davranışları, 

beslenme davranışı gibi bazı davranış biçimlerinin incelenmesi kayda değer 

bulunmuştur. 
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Kanatlı Hayvanlarda Sıcaklık Stresi Üzerinde Alternatif 

Araştırmalar 
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1D.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Diyarbakır 

2D.Ü. Tarım MYO, Diyarbakır 
 

Özet 
Ter bezleri olmayan kanatlı hayvanlar aşırı sıcaklıklardan olumsuz 

etkilenmektedir. Bu olumsuz etkiler ürün ve hayvan kayıplarına neden 

olabilmektedir. Sıcaklık stresinin etkisinin azaltılması veya önlenmesi 

için birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar besleme, yetiştirme, 

sağlık ve fizyoloji ile kümes içi donanım uygulamaları şeklinde 

gruplandırabilir. Hayvan besleme alanında yapılan çalışmalar 

genellikle yemlere vitamin, bitki exraktı veya mineral madde ilavesi 

şeklinde olurken, yetiştirme uygulamaları ise genetik çalışmalar 

yanında aydınlatma ve refahın arttırılması gibi konular üzerinde 

yoğunlaşmıştır.  Sağlık ve fizyoloji alanında yapılan araştırmalar ise 

sıcaklık stresi- yumurta kabuğu – hipotalamus ilişkileri, kandaki Ca+2 

iyonları, solunum fizyolojisi üzerinde yoğunlaşmıştır. Kümesi içi 

donanım olarak, fanlar, ıslak pedler gibi uygulamaların yanında 

sisleme şeklinde çok ince su zerrelerinin püskürtülmesi denemeleri de 

yapılmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Kanatlı çiftlik hayvanları, sıcaklık stresi 

 
Alternative Researches on Heat Stress of Poultry  

 
Abstract 

No sweat glands, the poultry are affected from extreme heat stress 

negatively. These negative effects can be reason products and animal 

missing. The various studies were done to reduce or preservation of 

heat stress effects for poultry. These studies can be grouped as 

nutrition, husbandry, health – physiology and poultry house 
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equipment. Animal nutrition studies are supplements of vitamin, plant 

extracts or mineral generally. Animal husbandry applications are 

genetic studies, lighting and welfare usually. Animal health studies are 

relationship of heat stress – egg shell – hypothalamus, blood Ca+2 and 

respiration physiology.  Poultry house equipment studies are fans, wet 

pads and pulverization practices usually.  

Key words: Poultry, heat stress 

 
Giriş 
Hayvanların yetiştirildiği ortama uyum sağlayarak hayatlarına devam 

etmeleri halinde hayvan refahından bahsedilebilir. Ancak bunun için 

bazı şartlar gereklidir. Bunlar, hayvanın sağlıklı olması, iyi 

beslenmesi, güven içinde olması, türüne özgü davranışları göstermesi, 

korkmaması, ağrı duymaması ve kronik ya da akut stres hali 

göstermemesi şeklinde sıralanabilir (Anonim 2015). Kanatlı hayvan 

türleri arasında beslenme, uyuma, dinlenme ve hareket etme gibi 

davranış kalıplarının karşılaştırılması hayvanlarda refah 

parametrelerinin anlaşılmasına yardımcı olabilmektedir (Dixon, 

2008). 

Kanatlı hayvanların rahatını bozan ve verimlerde azalmalara sebep 

olan hususlardan birisi de stres faktörleridir. Stres kelime olarak 

günlük hayatta çok kullanılmasına rağmen tam anlamıyla tanımını 

yapmak zordur. Đngilizce kökenli bir kelime olan ‘stres' gerginlik 

anlamına gelir. Genel anlamı ile stres, hayvanların ya da insanların 

yaşam ve verimliliklerini olumsuz yönde etkileyen yıpranma hızı 

olarak tanımlanabilir. Bundan başka yönetim ve çevrenin olumsuz 

etkileri ile başa çıkmak için hayvanın fizyolojisinde ve davranışlarında 

meydana gelen anormal durumlara uyum olarak da ifade 

edilebilmektedir (Mengi, 1989; Taştan 1991). Başka bir deyişle stres, 

stres etmenleri ile organizmanın savunma reaksiyonları arasındaki 

karşılıklı etkileşim olarak tanımlanmaktadır (Freeman, 1987). Daha 

geniş anlamda stres, canlının homeostazisini tehdit eden içsel veya 

dışsal uyarılara karşı anatomik, fizyolojik ve davranışsal değişiklikler 

şeklinde verilen biyolojik yanıtlar şeklinde ifade edilebilir (Yarsan ve 
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Gülec, 2003). Başka bir çalışmada ise, çeşitli iç ve dış faktörlerin 

(açlık, korku, sıcaklık değişimi, gürültü, sıkışıklık, enfeksiyonlar vb.) 

etkisi altında olan organizmada savunma uyandırıcı etkilere stres 

etmenleri denilmektedir (Akçapınar ve Özbeyaz, 1999).  

Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde en önemli stres etmenlerinden biri 

çevre sıcaklığıdır. Bu çalışmada sadece sıcaklık stresi üzerinde 

durulacaktır.  

Homeotermik (sıcak kanlı) hayvanlar olan kanatlılarda normal vücut 

sıcaklığı 41-42⁰C arasında (Donkoh, 1989; Yaman, 1999), optimum 

çevre sıcaklığı ise 18-22⁰C arasında değişmektedir (N.R.C., 1994). 

Đklimsel çevre faktörleri (aşırı sıcak “30⁰C” ve soğuk “0⁰C” havalar) 

de stres faktörü olarak kabul edilmektedir. Bu sıcaklıkların dışında 

hayvanların yaşaması tehlikeye girebilir. Çevre sıcaklığının 30⁰C'yi 

geçmesi halinde her 1⁰C'lik artışta yem tüketiminin %1-6 oranında 

düştüğü bildirilmiştir. Smith ve Oliver (1971) ise aynı sıcaklıkta yem 

tüketimindeki düşmenin daha fazla olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Ayrıca dakikadaki solunum sayısı da 250’ye çıkmaktadır (Jukes 

1971). Bunun sebebi, ter bezleri olmayan kanatlı hayvanların 

serinlemek için sıcak havayı solunum yoluyla vücutlarından atmaya 

çalışmalarıdır.  

Yaz mevsiminde hava sıcaklığının 40-42⁰C'ye kadar çıktığı doğu ve 

güneydoğu bölgelerimizde kanatlı yetiştiriciliği için özellikle yaz 

aylarında üzerinde durulması gereken en önemli çevre koşullarının 

başında kümes içi sıcaklık problemi gelmektedir.  

Sıcaklık stresine bağlı olarak kan dolaşımındaki CO2 seviyesinde 

düşüş ve kan pH'sında yükselme (solunum alkalozisi) meydana 

gelebilmektedir (Arad ve ark., 1989; Odom ve ark., 1986). Asit-baz 

dengesindeki bu değişme sonucunda, yumurta kabuğunun oluşumunda 

yer alan kalsiyum ve bikarbonat iyonlarının kan dolaşımındaki 

seviyelerinde düşme tespit edilmiştir (Bottje ve Harrison, 1985). Kan 

dolaşımındaki bu değişikliklere bağlı olarak, yem tüketimi, canlı 

ağırlık kazancı, yumurta verim ve kalitesi, yemden yararlanma 

derecesinde azalmalar görülmüş (Moran, 1986).  
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Yüksek çevre sıcaklığının neden olduğu en büyük ekonomik 

kayıplarından birisi de yumurta üretimindeki düşüş ve hasarlı yumurta 

(kırık, çatlak, kabuksuz) oranındaki artıştır (Marsden ve Morris, 1987; 

Emery ve ark. 1984). Diğer taraftan sıcaklık stresi canlı ağırlık artışı, 

yem tüketimi, yemden yararlanma, yemin sindirilebilirliği üzerine de 

olumsuz etki yapmaktadır (Donkoh, 1989). 

Kanatlı hayvanlarda sıcaklık stres faktörlerini bertaraf etmeye yönelik 

çalışmaları: Besleme uygulamaları, Yetiştirme uygulamaları, Sağlık 

ve fizyoloji uygulamaları, Yapısal uygulamalar olmak üzere 4 ana 

grup altında toplayabiliriz.  

 

Hayvan Besleme Uygulamaları 
Yaz döneminde sıcaklık stresi altındaki bıldırcın karma yemlerine 

katılan sodyum bikarbonatın (NaHCO3), yumurta verimi ve kalitesi 

ve bazı kan parametreleri üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılan 

bir çalışmada, karma yeme NaHCO3 katılmasının ortalama olarak 

deneme sonu canlı ağırlığı, günlük yumurta verimi (p<0.05), yemden 

yararlanma oranı ve yumurta ağırlığı (p<0.01) üzerine etkili olduğu 

tespit edilmiştir (Kaplan ve ark. 2006). 

C vitaminin sıcaklık stresinin etkisini azaltmadaki etkisi henüz tam 

olarak tespit edilememiştir (Daghir, 1995). Vitamin C, normal 

şartlarda yumurta tavukları vücutlarında vitamin C üretebilmektedirler 

ancak, bilhassa yüksek çevre sıcaklığına bağlı stres durumlarında 

vücutta üretilen vitamin C seviyesi azaldığı gibi vücut depoları da kısa 

sürede tükenmektedir. Vitamin C, sıcak şartlarda kortikosteroid 

hormonlarının salınımını düzenleyerek kanatlıların sıcak stresine karşı 

direncini artırmaktadır (Seeman, 1991). Vitamin C, aynı zamanda 

vitamin D ve kalsiyum metabolizmasında ve yumurta kabuğu 

oluşumunda gerekli olan kollojen fibrillerin oluşumunda önemli rol 

oynamakta, vitaminin yetersizliğinde düşük tekstürlü yumurta kabuğu 

meydana gelmektedir (Bains, 1997). Vitamin C, sıcaklık stresinin 

olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yumurta tavuğu rasyonlarına 

ilave edilen bazı çalışmalarda performans ve kabuk özelliklerine 

etkileri bazen önemli, bazen de önemsiz bulunmuştur. Bu sonuçlar, 
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hayvan materyali ve çalışma koşullarına, bilhassa çevre sıcaklığı 

derecesine, bağlı olmak üzere değişkenlik göstermektedir (Tilman, 

1993). 

Çetin ve ark. (2006)’nın yaptıkları bir çalışmada, ısı stresine maruz 

bırakılan bıldırcınlarda, rasyona ilave edilen magnezyumun bazı 

hematolojik parametreler üzerine etkisini incelemişler ve rasyona ilave 

edilen Mg’un heterofil/lenfosit oranını azaltmak ve lenfosit oranını 

artırmak suretiyle ısı stresine karşı koruyucu bir rol oynayabileceği 

kanaatine varmışlardır. 

Ertaş ve ark. (2006), sıcaklık stresi altındaki bıldırcınların rasyonuna 

kalsiyum kaynağı olarak kireç taşı yerine %75 oranında tatlı su 

midyesi kabuklarının yumurta verimini olumlu yönde etkilediğini 

(p<0.05) görmüşlerdir.  

Diğer yandan Dönmez ve Keskin (2007) yaptıkları bir çalışmada, 

sıcaklık stresi altındaki broylerlerde yeme ilave edilen antibakteriyel 

etkili bitki ekstraktının sıcaklık stresini azalttığına dair bir gösterge 

tespit edememişlerdir.  

Çiftçi ve ark. (2012)’nın yaptıkları bir çalışmada, karma yeme ilave 

edilen biberiye (Rosmarinus officinalis L.) yağının yüksek çevre 

sıcaklığına (34°C) maruz bırakılan Japon bıldırcınlarında performans, 

karkas özellikleri ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri 

araştırılmıştır ve biberiye yağı ilavesi sıcaklık stresinin olumsuz 

etkilerini azalttığı görülmüştür.  

Tonbak ve Çiftçi (2013)’nin bir çalışmasında sıcaklık stresine maruz 

bırakılan bıldırcınların yemlerine ilave edilen tarçın yağının 

bıldırcınlarda önemli bir stres faktörü olan yüksek çevre sıcaklığının 

olumsuz etkilerini azaltabileceği belirlenmiştir. 

 

Hayvan Yetiştirme Uygulamaları  
Sıcaklık stresine karşı bazı genetik çalışmalar da yapılmıştır. Vücut 

büyüklüğünde küçülmeye sebep olan cinsiyete bağlı resesif cücelik 

(dw; Merat 1990),  otozomal cücelik (adw; Cole, 2000) ve bantam 

cücelik (Merat, 1986) genleri, özellikle boyun çevresinde olmak üzere 

vücuttaki tüy oranını azaltan ve 25°C’nin üzerindeki sıcaklıklara karşı 
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tolerans sağlayan eksik dominant çıplak boyun geni (na; Merat, 1986; 

Merat, 1990) taşıyan tavuklarla yapılan çalışmalarda başarılar elde 

edilmiştir.  

Çıplak boyun geni vücuttaki tüy oranını önemli ölçüde azalttığından 

ter bezlerine sahip olmayan tavuklarda vücut yüzeyinden ısı kaybını 

artırmakta ve böylece bu hayvanları yüksek sıcaklıklara karşı 

toleranslı kılmaktadır. Bu genin pozitif etkileri 25°C’nin ve hatta 

özellikle 30°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ortaya çıkmaktadır. 18-

20°C’lik ılıman barınak şartlarında çıplak boyun geni heterozigot 

(Na/na) formda iken yumurta ağırlığı üzerine küçük pozitif ve 

yumurta sayısı, toplam yumurta ağırlığı ve yemden yararlanma 

üzerine küçük oranlarda negatif etkiye sahip iken 32°C’lik sıcak 

barınak şartlarında genin bu karakterler üzerine önemli derecede 

pozitif etkileri ortaya çıkmaktadır (Horst, 1988). Ülkemizde de çıplak 

boyunlu tavuklar üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Yalçın ve 

ark., 1997a; Yalçın ve ark., 1997b, Yalçın ve ark., 1998a, Yalçın ve 

ark., 1998b, Yalçın ve ark., 1999). 

Diğer taraftan kanatlılarda stresin etkilerini önlemek ya da azaltmak 

için bazı aydınlatma programları yanında alternatif üretim 

sistemlerinde kullanılmak üzere yerli ırkların ticari ırklarla 

melezlenmesi, tünek, folluk, eşinme alanı, hayvanların dikkatini 

çekecek farklı objelerin kullanımı, gölgelik alan oluşturulması ve 

farklı renklerde ve yoğunluklarda LED ışık kullanımı gibi 

zenginleştirilmiş çevre uygulamaları üzerinde araştırmalar 

yapılmaktadır (Bizeray ve ark., 2002; Nagle ve Glatz, 2012; 

Abdelqader ve Al-Fataftah, 2014). 

 

Hayvan Sağlığı ve Fizyolojisi Uygulamaları  
Yüksek çevre sıcaklığının yumurta kalitesi üzerindeki olumsuz 

etkilerini azaltmak amacıyla, çeşitli katkıların kullanılmasının yanı 

sıra, bu alandaki çalışmalar büyük oranda yumurta kabuğunun 

yaklaşık % 90- 95'ni oluşturan kalsiyum üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Zira, kalsiyumun yumurta üretiminin tüm aşamaları için gerekli kritik 

bir mineral olduğunu; Onagbesan ve Peddie (1989), kalsiyum ile 
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üreme hormonları arasında yakın bir ilişkinin var olduğunu da ortaya 

koymuşlardır. Ayrıca, Denbow ve Edens (1980), hipotalamustaki 

vücut sıcaklığının kontrol edilme mekanizmalarında kalsiyum 

iyonunun önemli rolü olduğunu ileri sürmüşlerdir. Aynı araştırıcılar 

26⁰C'de yetiştirilen piliçlere intravenöz Ca+2 enjekte ettiklerinde vücut 

ısısında düşüş tespit ederken 45⁰C'de etkili olmadığını belirtmişlerdir. 

Yüksek çevre sıcaklığında yumurta kabuk kalitesindeki bu düşmenin 

solunum alkalozisi ve yem tüketimindeki düşmeye bağlı olarak kan 

dolaşımındaki kalsiyum eksikliğinden ve rasyondaki kalsiyum 

kaynaklarından ileri geldiği bildirilmiştir (Odom ve ark. 1986; 

Gordom ve Rolve, 1997). 

 

Yapısal Uygulamalar  
Kümeslerin planlanmasında dikkate alınan bu iklim etmenleri; ısıtma, 

havalveırma, aydınlatma, soğutma ve nemlendirme olarak sıralanabilir 

(Işık ve ark., 2000). Yüksek hava sıcaklığı etlik piliçleri olumsuz 

yönde etkiler, sıcaklığa ilaveten nemin de yüksek olması problemi 

arttırır. Isı stresi hayvanların üretkenliğini azaltır (Butcher ve ark., 

1996).  

Barınak için arzu edilen en uygun oransal nem koşulları kesin olarak 

bilinmemekle beraber, oransal nemin % 30’dan aşağı düşmesi halinde 

çok kuru havalı barınaklarda da altlıklardan çıkan tozun havaya 

karışarak piliçleri rahatsız etmekte ve piliçlerin solunum yollarında 

enfeksiyonlar oluşmaktadır (Tekinel, 1974). Oransal nem oranının 

yükselmesi ise, soğuk kümeslerde bağırsak hastalıklarına neden olur. 

Bu nedenle soğuk koşullarda kümes içi bağıl nem oranı % 80’i 

geçmemelidir (Işık ve ark., 2000).  

Sıcaklık stresini gidermede fanlarla havalandırma ve fan-pedlerle 

serinletmenin yanında uygulanan bir de pülverize su püskürtme ile 

serinletme yapılabilmektedir. Bu, manavlarda yazın görülen ve 

yeşillikler üzerine yapılan su püskürtmeye benzer bir sisleme 

yöntemdir bu. Bu yöntemde; su sis şeklinde kümes içerisine özel 

başlıklarla (memelerle) püskürtülür. Kümes içerisine çok ince 

zerrecikler halinde püskürtülen su, ortam hava sıcaklığının etkisi ile 
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buharlaşarak kümes içerisinde serinletme etkisi yaratır (Mutaf ve 

Sönmez, 1984). Kümeslerde serinletme amaçlı uygulanan dinamik 

havalandırma sistemi tek başına kullanıldığında, bazen kümes içi hava 

sıcaklığını optimum düzeyde tutmaya yeterli olmamakta veya hava 

hızı belirli bir değerden sonra piliçlerde üşüme, tüy dökümü, 

tozlanmayla solunum enfeksiyonları gibi olumsuzlukları beraberinde 

getirmektedir. Bu nedenle buharlaşma ile serinletme sistemleri daha 

uygun bir çözüm yolu gibi gözükmektedir (Timmons ve Baughman, 

1983). 

 
Sonuç 
Bu derlemede özellikle Diyarbakır gibi yaz aylarının aşırı sıcak geçen 

yerlerde kanatlı hayvan yetiştiricilerinin sıkça karşılaştıkları sıcaklık 

problemini çözmeye yönelik alınabilecek bazı tedbirler üzerinde 

durulmuştur. Çalışmalar ana başlıklarıyla besleme, yetiştirme, sağlık 

ve donanım konularında olmaktadır.  Yemlere katılan bazı bitki 

exraktları, vitanimler ve baçta Ca olmak üzere bazı minerallerin yanı 

sıra, çıplak boyunluluk geninden yararlanılarak yapılan çalışmalardan 

da bazı başarılar elde edilmiştir. Diğer yandan kümes içi havanın 

serinletmesi adına, fanlar kullanılırken, sisleme şeklinde su 

püskürtülmesi yoluyla da uygulamalar gündeme gelmiştir.  

 
Kaynaklar 
Abdelqader A, Al-Fataftah AR. 2014. Thermal acclimation of broiler 

birds by intermittent heat exposure. J.Thermal Biol., 39: 1-5. 

Akçapınar H, Özbeyaz C. 1999. Hayvan Yetiştiriciliği Genel Bilgileri. 

Kariyer Matbaacılık. Ankara. 

Anonim, 2015. http://www.oie.int/animal-welfare/animalwelfare-key-

themes/ (10.01.2016). 

Arad Z, Eylath U, Ginsburg M, ve ark. 1989. Changes in uterine fluid 

composition ve acid-base status during shell formation in the 

chicken. Am J Physiol; 257(2): 732-737. 

Bains, B.S. 1997. Ascorbic acid influence on egg shell, fertility and 

hatchability. World Poultry- Misset Volume 13, No 1, ’97. 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

443 

 

Bizeray D, Estevez I, Leterrier C, Faure J.M. 2002. Influence of 

increased environmental complexity on leg condition, 

performance, level of fearfulness in broilers. Poult.Sci.,81:767-

773. 

Bottje WG, Harrison PC. 1985. The effect of tap water, carbonated 

water, sodium bicarbonate, ve calcium chloride on blood acid-

base balance in cockerels subjected to heat stress. Poult Sci; 

64(1): 107¬113.  

Butcher, G.D., Milles, R. 1996. Heat Stres Management Đn Broilers. 

Florida Cooperative Extension Service, Đnstitute Of Food Ve 

Agricultural Sciences, Universty Of Florida. 

Cole, R.K. 2000. An autosomal dwarfism in the domestic fowl. 

Poultry Science; 78, 1507-1516. 

Çetin, N. Çetin, E. ve Küçük, O. 2006. Isı Stresine (35oC) Maruz 

Bırakılan Bıldırcınlarda Rasyona Đlave Edilen Magnezyumun 

Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Erciyes Üniv. 

Vet. Fak. Derg. 3(1) 15-20. 

Çiftçi, M., Şimşek, Ü. G.,  Azman, M.A., Çerçi, Đ.H. ve Tonbak, F. 

2012. The Effects of Dietary Rosemary (Rosmarinus officinalis 

L.) Oil Supplementation on Performance, Carcass Traits and 

Some Blood Parameters of Japanese Quail Under Heat Stressed 

Condition. Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (4): 595-599, 2013.  

Daghir, N.J. 1995. Nutrients requirements of poultry at high 

temperatures. Poultry production in Hot Climate, International 

center for agriculture and biosciences. CAB Int.,102-114. 

Denbow DM, Edens FW. 1980. Effects of intraventricular injections 

of sodium ve calcium on body temperature in the chicken. Am J 

Physiol; 239(1): 62-65. 

Dixon LM. 2008. Feather Pecking Behaviour ve Associated Welfare 

Issues in Laying Hens. Avian Biology Research, 1: 73-87. 

Donkoh, A. 1989. Ambient temperature: A factor affecting 

performance ve physiological response of broiler chickens. Int J 

Biometeorol, 33, 259-265. 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

444 

 

Dönmez, N. ve Keskin, E.2007. Sıcaklık Stresi Oluşturulan 

Broylerlerde Yeme Đlave Edilen Antibakteriyal Etkili Bitki 

Ekstraktının Bazı Hormon Seviyeleri Üzerine Etkileri Atatürk 

Üniversitesi Vet. Bil. Derg., 2 (4) 149-152. 

Emery DA, Vohra P, Ernst RA, ve ark. 1984. The effect of cyclic ve 

constant ambient temperatures on feed consumption, egg 

production, egg weight, ve shell thickness of hens. Poult Sci; 

63(10): 2027-2035. 

Ertaş, O.N., Çiftçi, M., Güler, T. ve Dalkılıç B. 2006. Sıcaklık Stresi 

Altında Yetiştirilen Bıldırcınlarda Tatlı Su Midyesi 

Kabuklarının Kalsiyum Kaynağı Olarak Kullanılma Olanakları 

Yumurta Verimi Ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. F.Ü. 

Sağlık Bil. Dergisi 2006, 20(1), 15-20. 

Freeman BM. 1987.The Stress Syndrome.World’s Poult.Sci 43: 15-19 

Gordon RW, Rolve DA Sr. 1997. The influence of environmental 

temperature on in vivo limestone solubilization, feed passage 

rate, gastrointestinal pH in laying hens.Poult Sci;76(5):683-688. 

Horst, P.1988.Using the major gene for feather restriction. Poult,4,8-9. 

Işık, E., Alibaş, K., Ünal, H., Tunçkal, C. 2000. Hayvan 

Barınaklarında Kullanılan Aksiyal Vantilatörlerin Karakteristik 

Değerlerinin Belirlenmesi. U.Ü. Ziraat Fak.Dergisi. Cilt:14. 

Jukes, M.G.M., 1971. "Transport of blood gases" Vol. 1 p.187-

196,Bell, D.J. ve Freeman, B.M. Editors, in Advences in 

Physiology ve Biochemistry of the Fowl. Academic Pres, 

Newyork. 

Kaplan, O., Avcı, M. ve Yetürk, M. 2006. Sıcaklık Stresi Altındaki 

Bıldırcın Karma Yemlerine Sodyum Bikarbonat Katkısının 

Canlı Ağırlık Yumurta Verimi ve Kalitesi ile Bazı Kan 

Parametreleri Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. 

Derg., 1 (1-2) 33-38. 

Marsden A, Morris TR. 1987. Quantitative review of the effects of 

environmental temperature on food intake, egg output ve energy 

balance in laying pullets. Br Poult Sci; 28(4): 693-704. 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

445 

 

Mengi A. 1989. Organizma direncinin stres ve beslenmeyle değişimi. 

Đstanbul Üniv Vet Fak Derg; 15: 81-89  

Merat, P. 1986. Potential usefulness of the Na (Naked Neck) gene in 

poultry production. World’s Poult.Sci. J. 42, 124-142. 

Merat, P.1990.  Pleiotropic ve associated effects of major genes. In: 

R.D. Crawford (ed.). Poultry Breeding ve Genetics., 429-467, 

Elsevier, Amsterdam. 

Moran ET Jr. 1986. Egg quality ve hen performance responses to 

protein-calcium deficiency, cafeteria feeding, ve cage density. 

Poult Sci; 65(6):1153- 1162. 

Mutaf, S. ve Sönmez, R. 1984. Hayvan Barınaklarında Đklimsel Çevre 

ve Denetimi. E.Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 438, Đzmir. 

N.R.C., 1994. Poultry. In: Effect of environment on nutrient 

requirements of domestic animals. National Academy Pres, 

Washington, USA, pp 109-134. 

Nagle TAD, Glatz PC. 2012. Free Range Hens Use the Range More 

When the Outdoor Environment is Enriched, Asian- Australian 

Journal of Animal Sciences, 25: 584-591. 

Odom TW, Harrison PC, Bottje WG. 1986. Effects of thermal-

induced respiratory alkalosis on blood ionized calcium levels in 

the domestic hen. Poult Sci; 65(3): 570-573. 

Onagbesan OM, Peddie MJ. 1989. Calcium-dependent stimulation of 

estrogen secretion by FSH from theca cells of the domestic hen 

(Gallus domesticus). Gen Comp Endocrinol; 75(2):177-186. 

Seeman, M. 1991. Is Vitamin C essential in poultry nutrition. Misset 

World Poultry V:7 No:8 17-19. 

Smith AJ, Oliver J. 1971. Some physiological effects of high 

environmental temperatures on the laying hen. Poult Sci; 50(3): 

912-925. 

Tastan R. 1991. Stresin immun sistem üzerine etkileri ve hayvan 

sağlığı yönünden önemi. Veteriner Mikrobiyoloji Derneği Seri 

Konferanslar Ankara; 2. 

Tekinel, O. 1974. Hayvan Barınaklarında Çevre Şartlarının Kontrolü. 

Ç.Ü. Zir. Fak:33, Halk Konferansları:25. 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

446 

 

Tilman, P.B. 1993. Vitamin C for laying hens: A rewiev. Multi-state 

Poultry Feeding and Nutrition Conference, May 26-27, 1993. 

Indianapolis, Indiana. S:1-31. 

Timmons, M.B., Baughman, G.R. 1983. Experimental Evaluation of 

Poultry Mist-Fog System. Transaction of the ASAE. Vol. 

31(5).p. 1503-1509. 

Tonbak, F. ve Çiftçi, M. 2013. Sıcaklık Stresine Maruz Bırakılan 

Bıldırcınlarda Rasyona Đlave Edilen Tarçın Yağının 

(Cinnamomum Zeylanicum L.) Bazı Kan Parametreleri Üzerine 

Etkisi. F.Ü.Sağ. Bil. Vet. Derg. 27 (2): 61 – 66. 

Yalçın, S., Testik, A., Özkan, S., Settar, P., Çelen, F. ve Cahaner, A. 

1997a.  Performance of naked neck ve normal broilers in hot, 

warm, ve temperate climates. Poult. Sci.,76, 930-937. 

Yalçın, S., Settar, P., Özkan, S. ve Cahaner, A. 1997b. Comparative 

evaluation of three commercial broiler stocks in hot versus 

temperate climates. Poultry Science, 76: 921-929. 

Yalçın, S., Bilgen, G., Oktay, G., Açıkgöz, Z. ve Bilgili, S.F. 1998a. 

Effect of season ve dietary energy concentration on composition  

strength of skin in naked neck fowl.Bri.Poult.Sci.,39:627-632. 

Yalçın, S., Özkan, S., Açıkgöz, Z. ve Özkan, K. 1998b. Influence of 

dietary energy on birds performance, carcase part yields ve 

nutrient composition of breast meat of heterozygous naked neck 

broilers reared at natural optimum ve summer temperatures. Br. 

Poult. Sci., 39: 633-638. 

Yalçın, S., Özkan, S., Açıkgöz, Z., ve Özkan, K. 1999. Effect of 

dietary methionine on performance, carcase characteristics ve 

breast meat composition of heterozygous naked neck (Na/na+) 

birds under spring ve summer conditions. British Poultry 

Science, 40: 688-694. 

Yaman K, 1999. Fizyoloji. 3. baskı, Vipaş A.Ş, Bursa 

Yarsan E, Gülec M. 2003. Kanatlılarda stres, vitamin ve mineral 

uygulamaları. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 55- 63. 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

447 

 

 
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kanatlı Beslemede 

Kullanımı 
 

Ahmet AYDIN1,  Hüsrev DEMĐRULUS2, Dilek  ŞENTÜRK 
DEMĐREL2 

1D.Ü. Tarım MYO, Diyarbakır 
2D.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, DĐYARBAKIR 

 
Özet 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve çeşitli yöntemlerle bunlardan elde 

edilen uçucu yağlar eskiden beri kullanılmakta olup pek çok yararlı 

etkisi olduğu bilinmektedir. Ülkemiz uçucu yağ içeren bitkiler 

bakımından çok zengin olup floramızın 1/3’ü tıbbi ve aromatik 

bitkilerden oluşmaktadır. 

Aromatik ve tıbbi bitkilerden elde edilen gerek ekstraktlar ve gerekse 

uçucu yağlar gıda endüstrisinde, kozmetik sanayinde ve tıpta geniş 

manada kullanılmaktadır. Diğer yandan son yıllarda, uçucu yağların 

sindirim sistemini aktive ettikleri, enzim üretimini arttırdıkları ve bu 

sayede canlı ağırlık artışını, yemden yararlanmayı ve karkas 

randımanını iyileştirdiklerini, pek çok uçucu yağın da gerek bakteriyel 

ve gerekse fungal patojenleri inhibe ettiği araştırıcılar tarafından in-

vitro olarak belirlenmiştir. 

Hayvansal üretimde doğal yem katkı maddesi olarak bitkilerden izole 

edilen ve antimikrobiyal etkiye sahip uçucu yağlara olan ilgi daha da 

artmış ve kanatlı beslemede doğal yem katkı maddesi olarak 

kullanımına yönelik pek çok araştırma yapılmıştır. Tıbbi bitkilerden 

elde edilen uçucu yağların büyüme faktörü olarak kullanımına yönelik 

çalışmalarda canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma, 

yumurta verimi ve karkas randımanı gibi parametrelerde önemli 

düzeyde gelişme sağlandığı bildirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Tıbbi bitkiler, aromatik bitkiler, kanatlı besleme 
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Use in Poultry nutrition of Medical and Aromatic Plants 
 

Abstract 
Medicinal and aromatic plants, and essential oils derived from them 

by various methods has been used since ancient times. Many of them 

are known to have beneficial effects. Our country is very rich in plants 

containing essential oils. Our country's flora of 1/3  is consist the 

medicinal and aromatic plants. 

The essential oils and extracts derived from medicinal and aromatic 

plants is used in the food industry, cosmetics industry and in 

medicine. The other hand, it was determined in-vitro by the 

investigator that essential oils activate the gastrointestinal tract and 

increase the enzymes production. So that the body weight gain, feed 

efficiency and carcass performance increased. Many essential oils 

inhibited.also both bacterial and fungal pathogens.  

The essential oils isolated from plant as a natural feed additive and 

have antimicrobial activity interest increased. Many researches have 

been made for use as natural feed additive in poultry nutrition. In this 

research, the essential oils improvement in parameters such as live 

weight gain, feed intake, feed efficiency, egg production and carcass 

yield significant has been reported. 

Key words: Medical plants, Aromatic plants, poultry nutrition  

 
Giriş 
Çiftlik hayvanlarının çeşitli patojenlerden etkili bir şekilde 

korunmasında sentetik yada semi-sentetik antimikrobiyal maddelerden 

geniş manada yararlanılmakta, ancak bu yararlanma patojenlere karşı 

rezistans gelişimi riskini de beraberinde getirmektedir (Botsoglou ve 

ark., 2002;Bach Knudsen, 2001). Bunlardan biri olan antibiyotikler, 

mantarlar tarafından üretilen ve bakterilerin gelişimini engelleyen 

doğal metabolitlerdir. Antibiyotiklerin düşük dozlarda yemlere 

katılması ile kanatlılarda performansın iyileştiğinin tespit edilmesini 

takiben bu bileşikler özellikle büyütme faktörü olarak yıllardır 

kullanılmakta, ancak yapılan araştırmalarda antibiyotiğe olan direncin 
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bir bakteriden diğer bakteriye konjugasyon yolu ile transfer 

edilebileceği, son yıllarda artan sıklıkla dirençli bakteri suşlarına 

rastlanması, bu suşların insanlarda hastalık yapabilenlerin tedavi 

amaçlı kullanılan antibiyotiklere de çapraz direnç gösterebileceklerine 

dair endişelerin artmasına yol açmıştır (Ceylan ve ark., 2003). Bu 

durumda Avrupa Birliği ülkelerinde antibiyotiklerin hayvan 

beslemede büyütme faktörü olarak kullanımının rezistans oluşturması 

riskinden dolayı kullanımı, Avrupa Birliğinin 2002 yılında almış 

olduğu kararla 2006 yılından itibaren yasaklanmıştır.Bunun üzerine 

alternatif yem katkı maddelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda 

önemli bir artış meydana gelmiştir (Şengezer ve Güngör, 2008; 

Mellor,2000). Bu alternatif yem katkı madeleri; enzimler, organik 

asitler, probiyotikler, prebiyotikler, bağışıklığı uyarıcı ürünler ve 

doğal bitki ekstraktlarıdır. Đlk beşi, geçen yıllar içerisinde değişik 

düzeylerde performans arttırıcı etkilerinden dolayı kullanılmakta olup 

doğal bitki ekstraktları ise yeni yeni kullanılmaya başlanmıştır (Çetin 

ve Yıldız, 2004). 

Ülkemiz uçucu yağ içeren bitkiler bakımından son derece zengindir. 

(Başer, 1995). Eski çağlardan beri halk tarafından mikrop öldürücü, 

sindirimi uyarıcı, ishal önleyici, ağrı kesici, sakinleştirici, nefes açıcı, 

anti parazit, idrar arttırıcı, barsak kurtlarını engelleyicive mide-barsak 

hastalıklarını tedavi edici olarak kullanılmaktadır (Alçiçek, 2008; 

Cowan, 1999). Bu yağlar; nematodlar, helminitler, insektler gibi 

organizmalara karşı da etkili olabilmektedirler (Şengezer ve Güngör, 

2008). Kullanılan önemli tıbbi maddelere örnek olarak kişniş 

(Coriandrum sativum L.), kimyon (Carum carvi L.), lavanta 

(Lavandula stoechas L.) ve portakal kabuğu (Citrus sinensis L.) uçucu  

yağlarından izole edilen linalool, limonen, 1,8-sineol ve karvol gibi 

maddeler gösterilebilir. (Alçiçek ve ark., 2009). 

 
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Genel Özellikleri 
Bilindiği gibi, tıbbi ve aromatik bitkiler ve bunlardan elde edilen 

uçucu (esansiyel,aromatik) yağlar, tarihin eski çağlarından beri halk 

tarafından mikrop öldürücü (antiseptik),sindirimi uyarıcı (stimülatör), 
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ishal önleyici (antidiyaretik), ağrı kesici (analjezik),sakinleştirici 

(sedatif), nefes açıcı (ekspektorant), parazitlere karşı (antiparazitik), 

idrarartırıcı (diüretik), barsak kurtlarına karşı (antihelmintik) ve mide-

barsak (gastrointestinal)hastalıklar için kullanılmaktadır (Alçiçek, 

2008; Cowan, 1999). Bu bitkiler eski Hint,Mısır, Çin ve Yunan 

uygarlıklarında besin maddesi, çiçeklendirme, medikal, mis koku 

veçeşni verme gibi değişik özelliklerden dolayı kullanıldığına dair 

bilgiler mevcuttur. Çok eskiden beri sarımsak, yaban turpu, hardal, 

kekik ve mercan köşk otu gibi bitkiler tıbbi özelliklerinin yanında 

ürüne lezzet ve güzel koku verme gibi özelliklerinden dolayı da 

kullanılmıştır (Tsinas, 1999). 

Ülkemiz, uçucuyağ içeren bitkiler bakımından son derece zengin olup 

Türkiye florasının yaklaşık 1/3’i tıbbi ve aromatik bitkilerden 

oluşmaktadır (Başer, 1995). Diğeryandan ülkemiz kurutulmuş baharat 

ve onların yağlarını ihraç eden en önemli ülke konumundadır. Đhracat 

yapılan ülkelerin başında ABD, Almanya, Fransa, Đngiltere,Hollanda, 

Avustralya, Kanada, Yunanistan, Đsrail, Güney Afrika, Đtalya ve 

Belçika gelmektedir (Alçiçek ve ark., 2007). 

Aromatik ve tıbbi bitkilerden elde edilen gerek ekstraklar ve gerekse 

uçucu yağlargıda endüstrisinde, kozmetik sanayinde ve tıpta geniş 

manada kullanılmaktadır (Kalembave Kunicka, 2003;Ultee, 

2002;Delespaul ve ark., 2000;Arora ve Kaur, 1999;Smith-Palmerve 

ark., 1998). Diğer yandan son yıllarda, uçucu yağların sindirim 

sistemini aktive ettikleri,enzim üretimini arttırdıkları ve bu sayede 

canlı ağırlık artışını, yemden yararlanmayı ve karkas randımanını 

iyileştirdiklerini, pek çok uçucu yağın da gerek bakteriyel ve 

gereksefungal patojenleri inhibe ettiği in-vitro olarak saptanmıştır 

(Çabuk ve ark., 2006; Alçiçek ve ark., 2004; Alçiçek ve ark., 

2003).Doğal antimikrobiyal etkili maddelere örnek olarak uçucu 

yağlardan izole edilenlinalool, limonen, 1,8-sineol ve karvol gibi 

maddeler gösterilebilir (Alçiçek ve ark., 2009;Çabuk ve ark., 2007; 

Hornok., 1992). 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

451 

 

Uçucu yağ elde edilmesinde kullanılan bazı tıbbi bitkilerin içerdiği 

aktif maddeler ve etki şekilleri Çizelge 1’de bir araya getirilmiştir 

(Güler ve Dalkılıç, 2005; Burt,2004). 

 
Çizelge 1. Tıbbi Bitkilerin Aktif Madde Đçerikleri ve Etkileri 
Bitkinin Adı            Kullanılan Bö 

lümü      
Đçerdiği Aktif 
Madde   

Etki Şekli 

Hindistan  Cevizi      Tohum Sabinene Sindirim Uyarıcı ve Đshal Önleyici 

Tarçın Çiçek Eugenol Đştah Arttırıcı ve Sindirim Uyarıcı 

Kişniş Yaprak, Tohum        Linalol Đştah Arttırıcı ve Sindirim Uyarıcı 
Antiseptik 

Kimyon                           Tohum                      Cuminaldehyde          Sindirim Uyarıcı 

Anason Tohum Anathole Sindirim Uyarıcı 

Kereviz    Yaprak ve Kökü      Phtalides Đştah Arttırıcı ve Sindirim Uyarıcı 

Maydanos Yaprak Apiol    Đştah Arttırıcı ve Sindirim Uyarıcı 
Antiseptik 

Karabiber Meyve Piperine Sindirim Uyarıcı 

Bayır Turpu Kök   Allylisothiocyanate Đştah Arttırıcı 

Hardal Tohum Allylisothiocyanate Sindirim Uyarıcı 

Zencefil Rhizoma Zingorole Sindirim Uyarıcı 

Sarımsak   Soğan Allicin Sindirim Uyarıcı, Antiseptik 

Biberiye Yaprak Cineole   Sindirim Uyarıcı, Antiseptik 

Kekik Tüm Bitki                Thymol ve    
Carvacrol 

Sindirim Uyarıcı, Antiseptik, 
Antioksidan 

Adaçayı Yaprak Cineole Sindirim Uyarıcı, Antiseptik 

Defne Yaprak Cineole   Đştah Arttırıcı ve Sindirim Uyarıcı, 
Antiseptik 

Nane Yaprak Menthol Đştah Arttırıcı ve Sindirim Uyarıcı, 
Antiseptik 

Portakal Kabuk      Limonen Đştah Arttırıcı ve Sindirim Uyarıcı 

 

Çizelge 1’den anlaşılacağı üzere pek çok bitkinin tohumu, meyvesi, 

yaprakları yada köklerinde bulunan aktif kimyasal bileşikler nedeniyle 

farklı etki mekanizmaları yardımıyla çeşitli alanlarda 

kullanılabilmektedir. Hayvan Besleme bilimi açısından iştah açıcı ve 

sindirimi stimüle edici özellikleri yanı sıra antiseptik özellikleri de 

büyük önem taşımaktadır. Bu özelliklerinden yaralanılarak yem 

tüketiminin arttırılması (appetite enhancer), sindirim enzimlerinin 

uyarılması sonucunda artan enzim miktar ve aktivitesisayesinde besin 

maddelerinden yararlanmanın iyileştirilmesi(growth promoter) ve 

çeşitli patojenik mikroorganizmalara karşı inhibitör özelliklerinden 
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dolayı yemlerin konservasyonu (antimicrobial agent) amaçlı bitkisel 

yem katkı maddelerinin geliştirilmesi mümkündür (Çabuk ve ark., 

2007). 

Tıbbi bitkilerin kimyasal özellikleri incelendiğinde; bu bitkilerin aktif 

maddelerinin bitkinin botanik kaynağına göre değişim göstermekte 

olduğu görülmektedir. Bu değişim nedeniyle bitkinin kendisinin 

doğrudan yem katkı maddesi olarak kullanımı etkili dozların 

yakalanmasında zorluklar göstermektedir. Bu gerekçeye dayalı olarak 

tıbbi bitkilerden hidrodestilasyon yöntemiyle izole edilen uçucu 

(eterik) yağların katkı maddesi olarak kullanımı daha gerçekçi bir 

yaklaşımdır. Çizelge 2’de tıbbi bitkilerde bulunan önemli bazı etken 

maddelerin konsantrasyonları bir araya getirilmiştir (Bilgin ve 

Kocabağlı, 2010; Bilal ve ark.,2008). 

 

Çizelge 2.Tıbbi Bitkilerdeki Aktif Maddeler ve Konsantrasyonları 
Aktif  Madde                          Bitki Kaynağı ve Aktif Maddenin Ortalama 
Konsantrasyonu 

Carvacrol                                  Kekik (% 60) 

Thymol                                     Kekik (% 40) 

Cineole                                     Okaliptus (% 80), Defne (% 50), Adaçayı (% 50) 

Linalol                                      Kekik(% 60),Adaçayı(% 15),Defne(% 10),Kişniş(% 

60),Fesleğen(%48) 

Anethole                                   Rezene (% 20), Anason (% 85) 

Sabinen                                     Karabiber (% 25), Havuç (% 10) 

Cuminaldeheyde                       Kimyon (%30) 

Cinnamaldehyde                       Tarçın (% 90) 

Borneol                                     Kekik (% 15), Adaçayı (% 6) 

Limonen                                    Portakal (% 91.5), Dereotu (% 50.9), Biber (%17.5) 

 

Çizelge 2’de görüleceği gibi gerek iştah arttırıcı ve sindirimi uyarıcı 

ve gerekse de antimikrobiyal özellikleri olan en önemli aktif maddeler 

sınıflandırılmıştır. Pek çok araştırıcı söz konusu aktif maddelerin 

çeşitli kombinasyonlarla sinerjik bir etki gösterebileceğini de 

bildirmektedir (Çabuk ve ark., 2008). 

Tıbbi bitkilerden elde edilen uçucu yağların büyüme faktörü olarak 

kullanımına yönelik çalışmalarda canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, 
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yemden yararlanma, yumurta verimi ve karkas randımanı gibi 

parametrelerde önemli düzeyde gelişme sağlandığı bildirilmektedir. 

Farklı hayvan türlerine göre bu çalışmalardan örnekler aşağıda 

verilmiştir. 

 
Etlik piliçler 
Şimşek ve ark.(2005), etlik piliç rasyonlarına bir antibiyotik ve 100, 

200 ve 400 mg/kgkekik yağı ilave ederek yaptıkları bir çalışmada 200 

mg/kgkekik yağının önemli bir şekilde (P<0.05) canlı ağırlıkta bir 

artış yaptığını ve bu dozun antibiyotiklere alternatif olabileceğini 

bildirmişlerdir. 

Tekeli ve ark.(2006),etlik piliçlerin yemlerine antibiyotiklere alternatif 

olarak farklı dozlarda bitki ekstraktı (O.vulgare, 

T.vulgaris,S.aromaticum, Z.officinale, Y.schidigera) ilave ettikleri bir 

çalışmada, antibiyotik ve bitki ekstraktının canlı ağırlık artışı, yem 

tüketimi ve yemden yararlanma üzerine önemli bir etkisi olmadığını 

(P>0.05), ancak rakamsal olarak bir artış sağlandığını, bitki 

ekstraktının ilavesiyle glikoz ve tigliserid konsantrasyonunda önemli 

bir artış (P<0.05) gözlendiğini, yine jejunumda laktik asit bakterisi 

sayısında önemli bir artış (P<0.05) olduğunu bildirmişlerdir. 

Al-Kassie (2009), etlik piliç yemlerine kekik ve tarçından elde ettiği 2 

bitki ekstraktından 100 ve 200 mg/kg ilave etmiş ve deneme sonunda 

100 ve 200 mg/kg ilaveli grupların yem tüketimi, canlı ağırlık artışı ve 

yemden yararlanma üzerine önemli olumlu etkisi (P<0.05) olduğunu, 

bitki ekstraktlarının kolesterolü düşürdüğünü (P<0.05), toplam protein 

miktarının 200 mg/kg ilaveli grupta önemli artış gösterdiğini (P<0.05) 

belirlemiştir.  

Spais ve ark.(2002), yaptıkları çalışmada; organik asit, amonyum 

tuzları ve uçucu yağ içeren bitki ekstraktının yemlere ilavesinin etlik 

piliçlerin canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma ve ölüm oranını 

olumlu yönde etkilediğini bildirmişlerdir. 

Alçiçek ve ark.(2003), etlik piliç yemlerine 24,48 ve 72 mg/kg 

uçucuyağ ile 10 mg/kg avilamycin ilave ederek yaptıkları çalışmada, 

uçucuyağ ve avilamycin karışımının canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, 
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yemden yararlanma ve karkas randımanını olumlu yönde etkilediğini 

bildirmişlerdir. 

Yıldız, (2007), etlik piliçlerde yaptığı çalışmada; karma yeme 1 kg/ton 

ve 2 kg/ton karvakrol, timol ve rosmarinic asit karışımı ilave edilen 

yemlerle beslenen hayvanlarda, her iki dozun performans kriterleri, 

ince bağırsakların histomorfolojik parametreleri, kan analiz bulguları 

ve sindirim organlarının ağırlıkları üzerine önemli bir etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Lee ve ark. (2003a), etlik piliç yemlerine, timol ve onun izomeri 

karvakrol’ü antibiyotiklere alternatif olarak ilave etmişler ve büyüme 

performansına herhangi bir etkisi olmadığını belirlemişlerdir. Ayrıca 

karvakrol’ün plazma trigliserid konsantrasyonunu düşürdüğünü, 

plazma kolesterolünü ise etkilemediğini bildirmişlerdir. Lee ve 

ark.(2003b), etlik piliç yemlerine ilave edilen timol, cinnammaldehit 

ve ticari bir uçucuyağ (CIRINA, Poultry)’ın canlı ağırlık artışı, yem 

tüketimi ve yemdan yararlanma üzerine önemli bir etkisinin 

olmadığını, ancak ticari uçucu yağın pankreas kökenli amilaz enzim 

salgı miktarını önemli derecede arttırdığını bildirmişlerdir. 

Suk ve ark.(2003), etlik piliçlerin yemlerine uçucuyağ ilavesinin 

büyüme performansını önemli derecede arttırdığını, ince bağırsaktaki 

E.coli ve C. Perfringens miktarını azalttığını ancak yem tüketimi ve 

kan parametreleri ile ölüm oranlarını etkilemediğini belirlemişlerdir. 

Alçiçek ve ark. (2004), etlik piliçlerde 5 farklı yem (kontrol, 2500 

mg/kg organik asit, 000 mg/kg probiyotik, 36 ve 48 mg/kg uçucuyağ) 

kullanmış ve gruplarda sırayla canlı ağırlıkları 1909, 1937, 2015, 2063 

ve 2060 g., yem tüketimlerini 3942, 3993, 4045, 4078 ve 4037 g, 

yemden yaralanma değerlerini 2.07, 2.06, 2.01, 1.97 ve 1.96, 

karkasrandımanını % 73.9, 73.9, 74.3, 74.3 ve 75.2 olarak 

bulmuşlardır. Sonuçların uçucuyağ ve probiyotikler lehine önemli 

derecede iyi olduğunu, abdominal yağ ve ölüm oranları bakımından 

ise farklılığın olmadığını bildirimişlerdir. 

Çabuk ve ark. (2006), etçi piliçlerin yemlerine 24 ve 48 mg/kg bitkisel 

uçucu yağ karışımı ilave ederek yaptıkları bir çalışmada, 21-42. 

günlerde canlı ağırlıkta herhangi önemli bir değişim gözlenmediğini 
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ancak yemden yararlanma bakımından önemli (P<0.05) bir iyileşme 

olduğunu bildirmişlerdir.. 

Bozkurt ve ark. (2007a),uçucu yağ karışımı (kekik, defne, rezene, 

adaçayı, mersin yaprağı ve portakal kabuğu yağları) ve organik asit 

karışımı tek başına veya kombine edilerek yeme karıştırılmasının etlik 

Piliçlerin 21. ve 42. günlerdeki canlı ağırlık artışı ve yemden 

yararlanma oranını önemli derecede (P<0.01) iyileştirdiğini 

bildirmişlerdir. Bozkurt ve ark.(2009), etlik piliç yemlerine 

antibiyotik, prebiyotik, manan oligosakkarit, oregano uçucuyağı, 

şerbetçiotu bitki ekstraktı ve oregano + şerbetçiotu karışımını ilave 

ederek yaptıkları çalışma sonunda canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve 

yemden yararlanma üzerine önemli (P<0.01)olumlu etkisi olduğunu 

belirlemişlerdir.  

Hernandez ve ark. (2004), etlik piliç yemlerine 10 mg/kg avilamycin, 

200 mg/kg yağ ekstraktı (origanum, tarçın ve biber) ve 500 mg/kg yağ 

ekstraktı (ada çayı, kekik, biberiye) ilave etmişler ve sonuçta; sırayla 

canlı ağırlıkları 3070, 3128, 3080 ve 3168 g, yem tüketimlerini 5008, 

5029, 4914 ve 4974 g, yemden yararlanmayı 1.72, 1.69, 1.68, ve 1.65 

olarak bulmuşlardır. Sonuçlar arasındaki farkların önemsiz olduğunu 

ancak antibiyotik ve bitki ekstraktı verilmesinin sindirim sisteminde 

kuru madde sindirimini arttırdığını bildirmişlerdir. 

Lee ve ark. (2004a), etlik piliçlere % 1 karboksimetil selülöz (kms), % 

1 kms+ 200ppm karvakrol, % 1 kms+200 ppm cinemmaldehyde, % 1 

kms+100 ppm karvakrol+100 ppm cinnammaldehyde içeren yemler 

yedirmiş ve 21. günde canlı ağırlık artışları, yem tüketimi ve yemden 

yararlanma değerleri arasındaki farklılıkları önemsiz bulmuşlardır. 

Ayrıca kan parametreleri trigliserit, kolesterol ve HDL- kolesterol 

değerleri arasındaki farklılıkların da önemsiz olduğunu bildirmişlerdir. 

Lee ve ark.(2004b), etlik piliçlere % 1 karboksimetil selülöz (kms), % 

1 kms+100ppm timol, % 1 kms+100 mg/kg cinemmaldehyde, % 1 

kms+100 mg/kg uçucu yağ içeren yemleri yedirmişlerdir. 40. günde 

canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma ve kan parametreleri 

trigliserit, kolesterol ve HDL- kolesterol değerleri ile viskozite ve 



Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 

 

456 

 

sindirilebilirlilik dereceleri arasındaki farklılıkların önemsiz olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Mazmanoğlu ve ark.(2009), etlik piliç yemlerine antibiyotik, 

uçucuyağ karışımı ve organik asit ilave ettikleri bir çalışmada, 

uçucuyağ karışımı ve organik asit ilaveli grupların diğer muamele 

gruplarına göre çok önemli derecede (P<0.01) canlı ağırlık sağlamış 

olduğunu,ayrıca kolesterol, Ca ve total protein düzeyleri farklılıkları 

uçucuyağ karışımı ilaveli gruplarda kontrole göre önemli 

bulunduğunu (P<0.05),uçucuyağ karışımının performans değerlerine 

olumlu etkilerinin görülmesi sebebiyle etlik piliçlerde kullanımının 

olumlu sonuçlar verebileceğini bidirmişlerdir. 

Ertaş ve ark. (2005),etlik piliçlerde yaptıkları bir çalışmada; kekikte 

bulunan timol ve karvakrol’ün sindirimi uyarıcı etki gösterdiği, 

sindirim sistemindeki patojen mikroorganizmaları yok ederek canlı 

ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranını olumlu yönde (P<0.05) 

etkilediğini, piliç etinde yapılan duyusal analiz özelliklerinde olumlu 

artış göstermesinin nedeninin timol ve kavrakrol’ün aromatik 

özelliğinden kaynaklandığını bildirmişlerdir. 

Babaoğlan ve ark.(2009), etlik piliç rasyonlarına farklı oranlarda timol 

ve karvakrol ilave ederek yaptıkları çalışma sonucunda, yem tüketimi, 

canlı ağırlık kazancı bazı kan plazma değerleri bakımından gruplar 

arasında bir fark görülmediğini (P>0.05), yemden yararlanmanın ilk 3 

hafta farklılık gösterdiğini (P<0.05) ancak son 3 haftada bu farkların 

kapandığını, kekik yağı kullanımının sindirim sistemi uzunluğunu 

kısalttığını ve duedonum ağırlığını arttırdığını (P<0.05) 

belirlemişlerdir. 

Yeşilbaş ve ark.(2009), farklı oranlarda biberiye uçucu yağını broyler 

rasyonlarına ilave ederek yaptıkları çalışmada; biberiye uçucu yağı 

ilavesiyle canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma değerlerininçok 

olumlu etkilendiğini (P<0.01), yem tüketiminde bir farklılık 

gözlenmediğini, lezzet, koku ve genel beğeni bakımından da 

kontrolden daha iyi sonuç alındığını bildirmişlerdir. 
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Yumurtacı tavuklar 
Yemlere ilave edilen uçucuyağların ve özellikle kekik yağının 

bileşimindeki Timol’ün yumurta sarısına geçerek antioksidan etki 

gösterdiği (Bozkurt,2005), yumurta veriminin olumlu etkilendiği 

(P<0.05) ve yumurta ağırlığının ortalama 1 g civarında artmış olduğu 

bildirilmiştir (Başer,2008). 

Bölükbaşı ve Erhan (2007), yumurta tavuklarında yaptıkları 

çalışmada, rasyonlara % 0.1 ve % 0.5 kekik yağı ilavesinin guruplarda 

yumurta verimini arttırdığını, yemden yararlanma oranını 

iyileştirdiğini, E.coli konsantrasyonunu da azalttığını bildirmişlerdir. 

Ayrıca, yumurta tavuğu yemlerine farklı oranlarda kekik otu 

ilavesinin kan serumu ve yumurta sarısında trigliserid ve kolesterol 

seviyesi ile dışkıdaki E.coli sayısı üzerine etkisini araştırdıkları bir 

çalışmada; yemlere katılan kekik otunun yumurta sarısı trigliserid ve 

kolesterol oranını etkilemediğini, kan serumu trigliserid ve kolesterol 

seviyesini ve dışkıdaki E.coli sayısını önemli derecede düşürdüğünü 

(P<0.05) bildirmişlerdir. 

Bölükbaşı ve ark. (2010), yumurta tavuklarında yaptıkları başka bir 

çalışmada; rasyonlara % 0, 0.25, 0.50 ve 0.75 ml/kg bergamot yağı 

ilavesinin gruplarda yemden yararlanma oranı, yumurta verimi, 

yumurta ağırlığı, kabuk kalınlığı, albumin ve kabuk oranı üzerine 

önemli bir etkisinin olmadığını, fakat yem tüketimini düşürdüğünü 

bildirmişlerdir. Ayrıca 0.5 ml/kg bergamot yağı ilavesiyle yumurta 

sarısı oranının önemli şekilde artmış olduğunu, yumurta kabuk oranı, 

kolesterol ve kalsiyum kosantrasyonunun ise tüm muamele 

gruplarında önemli şekilde azalmış olduğunu belirlemişlerdir. Florou-

Penari ve ark.(2005)’nın 32 haftalık yumurta tavukları ile yaptıkları 

çalışmalarında rasyona 50 ve 100 mg/kg kekik yağı ilavesinin 

performans ve yumurta kalitesi üzerine olumlu bir etkisinin olmadığı, 

ancak doza bağlı olarak antioksidatif etki gösterdiği bildirilmiştir 

(Bilal ve ark.,2008). 

Yemlere ilave edilen çörek otunun yumurtacı tavuklarda yumurta 

sarısı kolesterol, trigliserid ve fosfolipid konsantrasyonlarını çok 
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önemli (P<0.01) derecede düşürdüğü ve yumurta ağırlığını önemli 

derecede arttırdığı(P<0.05) bildirilmiştir (Şengezer ve Güngör, 2008). 

Bozkurt ve ark.(2009c), yumurtacı tavukların yemlerine 24 ve 48 

mg/kg uçucu yağ karışımı ve 10 mg/kg antibiyotik ilave ederek 

yaptıkları çalışmada, yaşama oranı ve yumurtlama periyodu üzerine 

muamele gruplarının herhangi bir etkisinin olmadığını, fertilite, 

yumurtadan çıkış ve toplam kuluçkaya yatış üzerine uçucuyağ 

karışımı ilaveli gruplarda pozitif bir iyileşme (P<0.01) görüldüğünü, 

günlük yumurta üretimi, yumurtadan çıkış ağırlığı, kuluçkaya yatış 

oranı, yumurtadan çıkış verimliliği, çok büyük yumurta oranı ve 

civciv ağırlığınını yumurta ağırlığına oranı bakımından ise gruplar 

arasında fark görülmediğini bildirmişlerdir.  

Kaya ve ark.(2009), yumurtacı tavuk rasyonlarına uçucuyağ karışımı 

ilave ederek performans, yumurta kalitesi, duyusal özellikler ile lipid 

metabolizmasına etkilerini inceledikleri bir çalışmada, yumurta 

ağırlığı dışındaki performans parametreleri ile yumurta kalitesi ve 

duyusal özelliklerin muamelelerden etkilenmediklerini (P>0.05), 

yumurta sarısı doymuş yağ asidi oranının önemli derecede azaldığını 

(P<0.05), yumurta sarısı ile serum kolesterol ve trigliserid 

içeriklerinde bir değişiklik olmadığını bildirmişlerdir. 

 
Japon bıldırıcınları 
Japon bıldırıcınları rasyonlarına farklı dozlarda kekik uçucu yağı ve 

virginamycin ilave edilerek yapılan bir çalışmada; kekik uçucu yağı 

ilaveli rasyonları tüketen bıldırıcınlarda canlı ağırlık artışı ve yem 

tüketimini önemli derecede arttırmış olduğu, virginamycin ilaveli 

gruplarda yemden yararlanma değerlerinin diğer tüm gruplara göre 

düşük bulunmuş olduğu, büyütme faktörü olarak kekik uçucu yağının 

virginamycine alternatif olabileceği bildirilmiştir (Parlat ve ark., 

2005). 

Güler ve ark.(2006), japon bıldırıcını yemlerine kişniş tohumunu % 0, 

0.5, 1, 2 ve 4 ilave ederek yaptıkları çalışma sonucunda, yem 

tüketiminde önemli bir artış (P<0.05) gözlendiğini, yumurta 

üretiminde gruplar arasında bir farklılık olmadığını, % 1 ve % 2 ilaveli 
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gruplarda en yüksek yumurta, yumurta sarısı ve albumin ağırlığı 

(P<0.05) gerçekleştiğini, diğer parametrelerde herhangi bir değişiklik 

olmadığını bildirmişlerdir. 

Çabuk ve ark.(2007), kekik yaprağı, defne yaprağı, rezene tohumu, 

mersin yaprağı ve portakal kabuğundan elde edilen bir uçucuyağ 

karışımı ve bir antibiyotiği rasyonlara ilave ederek japon 

bıldırıcınlarındabüyüme performansını incelemişlerdir. Denemenin 28 

ve 38. günlerinde canlı ağırlıklarda artış ve yemden yararlanmada da 

iyileşme görülmüş olduğunu(P<0.05),antibiyotik ve uçucuyağlı 

gruplar arasındaki farkın ise önemsiz bulunduğunu,uçucuyağlar’ın 

büyümeyi teşvik edici olarak dikkate alınması gerektiğini tavsiye 

etmişlerdir. 

Şengül ve ark. (2008), bıldırıcın yemlerine antibiotik (flavomycin, 1 

g/kg) , kekik yağı (2.5 ml/kg) ve kekik suyu ekstraktı (100 ml/lt) ilave 

ederek yaptıkları bir çalışmada; canlı ağırlık artışı, yemden 

yararlanma, karkas ağırlığı ve kan parametre seviyeleri bakımından 

muamele grupları arasında fark görülmemiş olduğunu, ancak kekik 

yağı ilaveli grupta yem tüketiminin çok önemli düşüş gösterdiğini 

(P<0.01) belirlemişlerdir. Denli ve ark. (2004),Japon bıldırıcınları 

rasyonlarına farklı dozlarda çörek otu yağı katılmasının bağırsak 

mikroflorası üzerine olumlu etki yaptığını saptamışlardır. 

 

Sonuç 
Antibiyotiklerin hayvan beslemede büyütme faktörü olarak 

kullanımının rezistans oluşturması riskinden dolayı alternatif yem 

katkı maddelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda önemli bir 

artış meydana gelmiştir. 

Halk arasında pek çok tıbbi ve aromatik bitki çeşitli hastalıkları tedavi 

etmede kullanılmaktadır. Söz konusu bitkilerin özellikle antiseptik, 

stimülatör, antiparazitik,gastrointestinal, sedatif, diüretik ve 

antihelmintik etkileri olması ve ülkemiz bitki 

florasının 1/3’ü aromatik bitkilerden oluşması büyük bir önem arz 

etmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerden sulu distilasyon yöntemi ile 

elde edilen uçucu yağların aktif komponentlerinin bakteriostatik, 
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bakterisit ve fungusit özelliklerinden dolayı çeşitli hastalıkların 

tedavisinde ve gıdaların raf ömrünün uzatılmasında yoğun bir şekilde 

kullanılmaktadır. Ayrıca antimikrobiyal, sindirim sistemini uyarıcı, 

iştah açıcı özelliklerinden dolayı yem tüketimini artırıcı etkileri 

nedeniyle hayvan beslemede kullanımı güncellik kazanmıştır. 
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Kanatlı Beslemede Rasyon Yağından En Đyi Şekilde 

Yararlanılmasına Yönelik Stratejiler 
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Özet 

Bu bildiride, kanatlı rasyonlarındaki yağların fonksiyonları ve yağların 

en verimli şekilde kullanımına yönelik stratejiler tartışılmıştır. Yağlar, 

en yüksek enerji değerine sahip besin maddeleri olup, karbonhidrat ve 

proteinlere göre en az iki kat daha fazla enerji verirler. Aynı zamanda, 

rasyondaki en pahalı bileşen olup, rasyon maliyetini önemli oranda 

etkilemektedir. Günümüzde, etlik piliç ve yumurta tavuklarının 

yüksek genetik kapasitelerinden en üst seviyede yararlanabilmek için 

enerji gereksinimlerinin optimum düzeyde sağlanması gerekmektedir. 

Bu anlamda, rasyon yağlarının kullanımının maksimize edilerek 

mevcut enerjiden en üst düzeyde yararlanılmasına yönelik stratejilerin 

başında rasyona enzim ve emülgatör madde ilavesi, rasyon kalsiyum 

düzeyinin düşürülmesi ve yağ tipinin değiştirilmesi gelmektedir. 

Kanatlı rasyonlarına yağ ilavesi rasyonun enerji yoğunluğunu 

arttırmasının yanısıra yağda eriyen vitaminlerin taşınması, iştahı 

arttırması, yemlerde tozlanmayı önlemesi, esansiyel yağ asitlerini 

sağlaması gibi yararlarda sağlamaktadır.  

Anahtar kelimeler: Besleme, enzim, kanatlı, yağ. 

 
The Strategies to Improve of Diet Fat Utilization in Poultry 

Nutrition 

 
Abstract 

In this paper, the functions fats in poultry diets and the strategies that 

are the most efficient ways for the use of fats were discussed. Fats 

have the highest energy value within nutrients, and the energy value of 

fat is at least two times more compared to carbohydrates and proteins. 
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Also, fat is the most expensive component of the diet. So, it affects 

significantly the cost of the diet. Today, it is essential to provide 

optimum levels of energy needs of broilers and laying hens in order to 

benefit at the highest level from the high genetic capacity.  In this 

sense; the first strategy to benefit at the highest level from the energy 

in the diet are adding enzymes and emulsifiers to the diet, the 

reduction of calcium level in the diet, and changing  of fat-type in the 

diet. In addition to increase energy density of the diet, adding fat to 

the poultry diet provide some benefits such as transport of fat-soluble 

vitamins, to increase appetite, prevention dusting in the feed, the 

provision of essential fatty acids. 

Key words: Enzyme, fat, nutrition, poultry. 

 
Giriş 
Yağlar, suda çözünmeyen ancak aseton, alkol ve kloroform gibi 

organik çözücülerde çözünen çok geniş kapsamlı bileşiklerdir. Yağlar, 

hayvanların beslenmesi ve beslenme fizyolojisinde önemli 

fonksiyonlar görürler. Besleme yönüyle, önemli yağ bileşikleri; 

fosfolipitler, trigliseritler, steroller ve yağda çözünün vitaminlerdir. 

Yem endüstrisinde dolayısıyla hayvan beslemede kullanılan yağlar 

hayvansal ve bitkisel kökenli yağlar olup, kullanım tercihi genellikle 

daha ucuz olandan yana olmaktadır. Yağların yağ asitleri 

kompozisyonları da birbirlerinden oldukça farklıdır. Bazı yağlar 

doymuş yağ asitleri (SFA) bazıları da doymamış yağ asitleri (UFA) 

bakımından zengindir (Yazgan ve Aksoy, 1989; Okuyan, 1994; 

Ravindran ve ark., 2016).   Bazı yağların yağ asitleri kompozisyonu 

Çizelge 1’de verilmiştir. 

Kanatlıların sentezleyemedikleri yağ asitleri bu hayvanlar için 

esansiyel olarak tanımlanmakta ve esansiyellik rasyon ile mutlaka 

alınması anlamına gelmektedir (Yazgan, 1994). Linoleik asit (C18:2) 

ve linolenik asit (C18:3) kanatlılar için esansiyel olan yağ asitleri 

olup, rasyonla alınması gerekir. Araşidonik asit (C20:4) metabolik 

olarak linoleik asitten sınırlı düzeyde sentezlenebilmektedir (Sel, 

2006).  Esansiyel yağ asitlerinin rasyondaki noksanlığı büyümede 
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gerileme ve bağışıklık sisteminin zayıflaması ve yumurta ağırlığında 

düşüş olarak kendini göstermektedir (Yazgan, 1994; Ravindran ve 

ark., 2016).  

 

Çizelge 1. Kanatlı beslemede kullanılan yağların yağ asidi 

kompozisyonları, g/100g (Tancharoenrat, 2012). 
Yağ asiti 
(karbon 

atomu: çift 
bağ) 

Hayvansal Yağlar Bitkisel Yağlar 

Koyun 

yağı 

Sığır 

yağı 

Domuz 

yağı 

Kanatlı 

yağı 

Palm 

yağı 

Soya 

yağı 

Mısır 

yağı 

Ayçiçek 

yağı 

Kolza 

yağı 

Kanola 

yağı 

10:00 0.2 - 0.1 - - - - - - - 

12:00 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - - 

14:00 5.2 3.2 1.5 0.8 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 - 

14:01 0.3 0.9 - 0.2 - - - - - - 

15:00 0.8 0.5 0.1 0.1 - - - - - - 

16:00 23.6 24.3 26.0 25.3 44.4 10.6 10.9 7.03 3.8 3.5 

16:01 2.5 3.7 3.3 7.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 

17:00 2.0 1.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 

17:01 0.5 0.8 0.2 0.1 - - - - - - 

18:00 24.5 18.6 13.5 6.5 4.1 4.0 2.0 4.5 1.8 1.5 

18:01 33.3 42.6 43.9 37.7 39.3 23.2 25.4 18.7 18.5 60.1 

18:2 n-6 4.0 2.6 9.5 20.6 10.0 53.7 59.6 67.5 14.5 20.1 

18:3 n-3 1.3 0.7 0.4 0.8 0.4 76 1.2 0.8 110 9.6 

20:00 - 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.6 

20:01 - 0.3 0.7 0.3 - - - 0.1 6.6 1.4 

20:4 n-6 - - - - - - - - - - 

20:5 n-3 - - - - - - - - - - 

22:00 - - - - 0.1 0.3 0.1 0.7 0.5 0.3 

22:01 - - - - - - - - 41.1 0.2 

22:6 n-3 - - - - - - - - - - 

24:00:00 - - - - - - - - 1.0 - 

Doymamış : 

Doymuş yağ 

asidi oranı 

0.74 1.1 1.4 2.0 0.99 5.5 6.4 6.8 11.6 15.3 

Kanatlı rasyonlarında en pahalı besin maddesi enerji olup, yem 

giderleri kanatlı yetiştiriciliğinde üretim maliyetlerinin yaklaşık 

%75’ini oluşturmaktadır. Bu anlamda, kanatlı rasyonlarındaki yağdan 

yeterince yararlanılması bu besin maddesinin yüksek düzeyde 

sindirilebilmesine bağlıdır. Bu bildiride, yağlardan en iyi şekilde 

yararlanılmasına yönelik stratejiler tartışılmıştır. 
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Rasyon Yağının Etkinliğini Artırmaya Yönelik Stratejiler  
Besin maddelerinden ve dolayısıyla yağlardan en verimli şekilde 

yararlanmanın yolu sindirimlerinin attırılmasıdır. Sindirimin 

arttırılmasında rasyona sindirim enzimi, emülgatör madde ya da her 

ikisinin birlikte ilavesi ilk uygulanan stratejidir. Yağların sindiriminin 

arttırılmasında yaygın uygulanan bir diğer strateji, rasyona UFA’larca 

zengin yağ ya da karma yağların ilave edilmesidir.  

 
Enzim Đlavesi 
Lipazlar 

Lipazlar, canlılar aleminde çok geniş bir dağılım göstermekte olup, 

bitki, hayvan ve mikrobiyal alemden izole edilebilmiştir. Kanatlılarda 

denenen lipazlar iki kaynaktan gelmekte olup, ilki ham domuz lipazı 

(CPL) (Polin ve ark., 1980) diğeri ise Rhizopus arrhizus, Aspergillus 

nigergrup ve Pseudomonas spp. gibi mikroorganizmalardır 

(Kermanshahi ve ark., 1998). Pankreatik lipazları pozisyon 

spesifitesine sahip olup, trigliserid molekülündeki 1 ve 3 nolu karbon 

atomlarındaki primer ester gruplarını hidrolize ederken, mikrobiyal 

lipaz daha geniş bir aralıktaki trigliseridleri hidrolize edebilmektedir 

(Bahtiyarca, 1992; Ravindran ve ark., 2016). Polin ve ark. (1980), 

CPL’nin kanatlılardaki etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları bir 

çalışmada; 40 g/kg hayvansal yağ içeren rasyona 0, 0.1 ve 1 g/kg 

düzeyinde CPL ve 0, 0.4 g/kg düzeyinde folik asit ilave etmişlerdir. 

Araştırıcılar,  yağ absorbsiyonunun 1g/kg düzeyinde CPL ilave edilen 

grupta diğer gruplara göre 2-9 günlük yaşlar arasında daha fazla 

olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca, rasyona tek başına folik asit ilavesi, 

folik asitin 1 g/kg düzeyinde CPL ile birlikte ilavesine göre ilave yağ 

absorbsiyonunu arttırdığı bildirilmiştir.  

Al-Marzooqi ve Leeson (1999), rasyona CPL ve pankreatin ilavesinin 

genç etlik piliçlerde yağ kullanımına etkisini bir dizi denemeyle 

araştırmışlardır. Bu amaçla yapılan ilk denemede, 40 ve 80 g/kg 

düzeyinde bitkisel yağ içeren mısır esaslı bir rasyona 0, 7.14 g/kg CPL 

ve 7.14 g/kg pankreatin ilavesi yapılmıştır. Araştırıcılar, her iki 

ilavenin de yağların sindirimini ve enerji değerini arttırdığını 
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bildirirken, yem tüketimi ve canlı ağırlık artışının düştüğünü ifade 

etmişlerdir. Yine etlik piliçlerde yapılan ikinci denemede, 40 g/kg 

bitkisel yağ içeren bir rasyona 0, 2.14, 4.29, 6.43, 8.57 ve 10.07 g/kg 

CPL ilave edilmiştir. Rasyonda artan enzim düzeyi ile yağın 

sindiriminin ve enerji değerinin arttığı ancak artan enzim düzeyi ile 

yem tüketimi ve canlı ağırlık artışının azaldığı bildirilmiştir. Üçüncü 

denemede, 40 g/kg bitkisel yağ içeren bir rasyona 0, 3.21, 5.35, 7.50, 

11.78 ve 13.92 g/kg düzeylerinde kuru ham domuz pankreas salgısı 

ilave edilmiştir. Denemenin sonunda, rasyona lipaz ilavesinin yağların 

sindirimini arttırdığı ancak performansa etkisinin olmadığı 

bildirilmiştir. Bu bildirişlerin aksine genç etlik piliç rasyonlarına lipaz 

enzimi ilavesinin yağların sindirimini etkilemediği de bildirilmektedir 

(Meng ve ark. 2004). Bu araştırıcılar, kanatlılarda lipaz enzimi 

salgısının yeterli olduğu veya yağların sindirimindeki yetersizliğin 

lipaz salgısındaki yetersizlikten kaynaklanmadığını düşündüklerini 

bildirmişlerdir.  

Glukanazlar 

Arpa ve buğday gibi hububata dayalı rasyonlarla beslenen kanatlılarda 

yağların sindiriminde sorunlar yaşanmaktadır (Tancharoenrat, 2012). 

Kanatlı beslemede genellikle bu tür rasyonlara sindirim sistemi 

içeriğinin vizkozitesini ayarlayarak besin maddelerinin en verimli 

şekilde metabolize olmaları için  β-glukanaz ve ksilanaz enzimi ilavesi 

yapılmaktadır.  Danicke ve ark. (1997), yağ kaynağı ve rasyona 

ksilanaz enzimi ilavesi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik 

yaptıkları bir çalışmada, çavdara dayalı rasyonlara 100 g/kg düzeyinde 

soya yağı ya da hayvansal yağ ile birlikte ksilanaz enzimi ilave 

etmişlerdir. Araştırıcılar, soya yağı ilave edilmiş rasyonla beslenen 

etlik piliçlerin yem tüketimi ve canlı ağırlıklarının hayvansal yağ ilave 

edilmiş rasyonla beslenen etlik piliçlere göre daha yüksek olduğunu 

belirlemişlerdir. Bu durum sindirim sistemi içeriğinin viskozitesiyle 

alakalı olup, araştırıcılar da enzim ilavesinin ileumda vizkoziteyi 

düşürdüğü ve yağların sindirimini arttırdığını ifade etmişlerdir. 

Langhout ve ark. (1997), buğday ve çavdara dayalı rasyonlara 5 ya da 

65 g/kg soya yağı veya 60 g/kg hayvansal yağ içeren 3 rasyon 
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hazırlamışlardır. Rasyonlara ksilanaz enzimi ilavesi yapılarak yağların 

sindirimi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırıcılar, yağların sindirimin 

ksilanaz ilavesi yapılan hayvansal yağ içeren rasyonla beslenen grupta 

enzim ilavesi yapılmayan gruba göre daha yüksek olduğunu 

bildirmişlerdir. Oysa ki soya yağı içeren rasyona ksilanaz ilavesinin 

yağların sindirimine etkisi düşük olmuştur. Bu sonuçlar, hububata 

dayalı etlik piliç rasyonlarına enzim ilavesinin özellikle hayvansal 

kaynaklı yağların sindirimini arttırdığını göstermektedir. 

 
Emülsifiye Maddeler 
Yağlar, suda çözünmedikleri için sindirim sisteminde sulu ortamda 

hidrolize olmazlar. Bu nedenle, lipazlarca hidroliz edilmeden önce 

emülsifiye edilmeleri gerekir. Emülsifiye işlemi, zincir uzunluğu, 

trigliseriteki yağ asidinin pozisyonu ve doymuşlık derecesi gibi yağın 

özelliklerince etkilenmektedir (Bahtiyarca, 1992; Tancharoenrat, 

2012). Bir emüsifiye madde, hem hidrofobik hem de hidrofilik 

özellikler içeren polar amfipatik molekül olarak su ve yağda çözünen 

maddeler arasında bir köprü oluşturarak özellikle hayvansal yağların 

sindirimini arttırmaktadırlar. Emülsifiye maddeler, safra salgısı 

yetersizliğinde de önemli görevler almaktadır. Hayvan beslemede 

kullanılan emülsifiye maddeler, safra tuzları gibi doğal emülsifiye 

maddeler ve lesitin ve lizolesitin gibi besinsel emülsifiye maddeler 

olarak iki gruba ayrılmaktadır (Ravindran ve ark., 2016). 

Safra Asit ve Tuzları    

Safra tuzları, yağ ve su molekülleri arasındaki gerginliği azaltarak, 

pankreatik lipazı aktivite ederek ve emeülsifiye işleminde bu enzimin 

denaturasyonunu önleyerek emülsifiye madde olarak fonksiyon 

görmektedirler (Tancharoenrat, 2012).  

Kanatlılarda ilk haftalık yaşta safra salgısının yetersiz ve safra kesesi 

boyutlarının küçük olması nedeniyle yağların sindirim ve 

absorbsiyonunun da tam gerçekleşmediği düşünülmektedir 

(Tancharoenrat ve ark., 2013). Bu nedenle, safra tuzları ve folik asit 

gibi safra salgısı derivatlarının rasyona ilavesinin yağların sindirimini 

arttırdığı tahmin edilmektedir. Gomez ve Polin (1976) genç 
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kanatlılarda mısıra dayalı 82 g/kg hayvansal yağ içeren rasyonlara 

folik asit,  chenodeoxycholic asit ve safra tuzları ilavesinin 7-19 

günlük yaşlar arasında yağ absorbsiyonunu arttırdığını bildirmişlerdir. 

Polin ve ark. (1980), civcivlerde 40 g/kg hayvansal yağ içeren 

rasyonlara 0.4 g/kg düzeyinde safra asitlerinden  folik asit, 

chenodeoxycholic asit, dehidrokolik asit, deoksikolik asitlerden 

birisini ve safra tuzlarından sodyum taurokolat ilave ederek yağların 

sindirimine etkilerini belirlemeye çalışmışlardır. Yağ 

absorbsiyonunun, 1 haftalık yaşta chenodeoxycholic asit ilave edilen 

grupta kontrol grubuna göre daha fazla olduğu; 3 haftalık yaşta ise 

folik asit ilave edilen grupta kontrol ve chenodeoxycholic asit ilave 

edilen gruba göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kussaibati ve 

ark. (1982) sentetik safra tuzlarının kısa ve orta zincir uzunluğuna 

sahip (16:0 ve 18:0) doymuş yağ asitlerinin sindirimini iyileştirmesine 

karşın kısa zincir uzunluğuna sahip doymuş yağ asitleri (14:0) ve uzun 

zincirli doymamış (18:1 ve 18:2) yağ asitlerinin sindirimini 

etkilemediğini belirlemişlerdir. Alzawqari ve ark. (2011) 50 g/kg 

düzeyinde hayvansal yağ içeren rasyona 0, 2.5 ve 5 g/kg düzeyinde 

sığır safrası ilave etmişlerdir. Araştırıcılar, 5 g/kg düzeyinde sığır 

safrası ilave edilen grubun yem çeviriminin diğer gruplara göre daha 

iyi olduğunu bildirmişlerdir. 

Besinsel Emülsifiye Maddeler 

Hayvan beslemede kullanılan emülsifiye maddeler esas olarak; ham 

lesitinler, lizolesitinler ve gliserol polietilen glikol risinoleat olmak 

üzere üç gruptur (Ravindran ve ark., 2016). Bu besinsel emülsifiye 

maddelerin  hidrofilik ve lipofilik denge (HLB) olarak bilinen su ve 

yağda çözünürlük dereceleri etkinlikleri açısından oldukça önemlidir. 

Bu derecelendirme 0-20 arasında bir sıkalada değişmekte olup, sıfır 

(0) lipofilikin en yüksek derecesi, yirmi (20) ise hidrofilikin en yüksek 

derecesini göstermektedir. Örneğin; bir emülsifiye maddenin HLB 

değerinin yüksekliği suda yüksek çözünürlük gösterdiğinin bir 

göstergesi olup, kanatlı beslemede bu maddeler tercih edilmektedir. 

Çünkü, kanatlılar nerdeyse yem tüketiminin iki katı su tüketirler. Bu 
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anlamda, suda çözünen emülsifiye maddelerin yemlere ilavesi daha 

anlamlı olmaktadır (Tancharoenrat, 2012;Ravindran ve ark., 2016). 

Polin (1980) 40 g/kg düzeyinde hayvansal yağ içeren bir rasyona 0.2, 

2 ve 20 g/kg düzeyinde lesitin ilave etmişdir. Rasyona 20 g/kg 

düzeyinde lesitin ilavesinin, 0.2 ve 2 g/kg düzeyindeki ilaveye göre 

etlik piliçlerde yağ absorbsiyonunu arttırdığı bildirilmiştir. Lesitin, 

kanatlı rasyonlarında diğer yağ kaynakları yerine ikame edilebilecek 

bir fosfolipittir (Bahtiyarca, 1992). Yakın zamanlarda yapılan bir 

çalışmada (Mandalawi ve ark., 2015) rasyondaki hayvansal yağın 40 

g’ı yerine biyodizel üretimi yan ürünü soya lesitini ikamesinin 

yumurta ağırlığı, yumurta sarı rengi ve toplam enerji miktarını 

arttırdığı bildirilmiştir. Lesitin, yumurta tavuklarında yağların 

sindirimini arttıran emülsifiye etkiye sahiptir. Aynı zamanda, lesitin, 

esansiyel yağ asitleri, kolin, vitamin E bakımından zengin olan iyi bir 

enerji kaynağıdır. Fakat, viskoziteyi bir miktar arttırmaktadır. 

Lizolesitin, lizofosfolipit ve fosfolipit karışımından oluşan ticari 

olarak üretilen bir üründür. En önemli lizofosfolipit lizofosfatidilkolin 

olup, fosfolipitlere göre daha yüksek HLB değerine sahiptir  

(Ravindran ve ark., 2016). Zhang ve ark. (2011) başlatma döneminde 

30 g/kg, büyütme döneminde 40 g/kg hayvansal yağ ya da soya yağı 

içeren etlik piliç rasyonlarına ticari lizofosfatidilkolin ilavesinin her 

iki yağ grubunda da başlatma döneminde canlı ağırlık artışını 

iyileştirdiğini ancak büyütme döneminde etkilemediğini ifade 

etmişlerdir. Bu sonuçlar, kanatlılarda yağlardan en iyi şekilde 

yararlanılmasına yönelik olarak rasyonlara besinsel emülsüfiye madde 

olarak lizofosfatidilkolin ilave edilmesinin önemli bir strateji 

olduğunu göstermektedir. 

 
Yağın Tipi 
Yem sanayinde karma yemlerde yaygın kullanılan hayvansal yağ 

kaynakları kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yağları ile soya, 

ayçiçeği, kolza, palmiye gibi bitkisel kaynaklı yağlardır. Kanatlı 

yemlerinde, her iki gruptaki yağlarda tercih edilebilmektedir. 

Hayvansal yağlar, uzun zincirli doymuş yağ asitleri yönünden 
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zenginken; bitkisel kaynaklı yağlar doymamış yağ asitleri bakımından 

zengindir (Okuyan, 1994; Yazgan, 1994). Kanatlılarda doymuş yağ 

asitlerinin sindirimi doymamış yağ asitleri ile kıyaslandığında daha 

fazladır. Ketels ve De Groote (1989) doymamış/doymuş yağ asidi 

oranı yükseldiğinde doymuş yağ asitlerinin sindiriminin arttığını buna 

karşın doymamış yağ asitlerinin sindiriminin etkilenmediğini 

bildirmiştir. Doymamış yağ asitlerinin sindirimindeki iyileşme 

genellikle doymamış/doymuş yağ asitleri oranının 1’den 2’ye 

çıktığında gerçekleşmektedir. Leeson ve Summer (2005) her yaştaki 

kanatlılarda  yağların optimum sindiriminin doymamış : doymuş yağ 

asitleri oranının 3:1olduğunda meydana geldiğini bildirmiştir. Bitkisel 

ve hayvansal yağların rasyonda birlikte bulunması doymuş yağ 

asitlerinin kullanımında sinerjik bir etki yaratmaktadır (Lall ve 

Slinger, 1973). Muztar ve ark. (1981) kolza ve sığır iç yağının verdiği 

enerjinin, rasyona birlikte ilave edilmeleri halinde tek başlarına 

ilaveleri durumuna göre %4 daha fazla olduğunu bildirmiştir. Diğer 

taraftan,  Preston ve ark. (2001) yağın tipinin sindirimi etkilediğini 

bildirirken rasyona yağların birlikte ilave edilmesinin yağların verdiği 

enerjide herhangi bir sinerji oluşturmadığını bildirmiştir. Yağların 

rasyona birlikte ilave edilmeleri halinde ortaya çıkan sinerji, 

doymamış yağ asitleri gibi polar eriyiklerin doymuş yağ asitleri gibi 

apolar eriyiklerin misel çözünürlüğünü arttırmasından ileri 

gelmektedir (Wiseman ve ark., 1986).  

 
Rasyon Kalsiyum Seviyesi 
Yağların sindirimi, rasyon kalsiyum (Ca) düzeyi ile ters bir ilişki 

içerisindedir. Rasyon düşük Ca düzeyleri, özellikle rasyonda doymuş 

yağ asitleri miktarı arttığı zaman yağların sindirimine pozitif katkı 

sağlamaktadır (Tancharoenrat, 2012;Tancharoenrat ve Ravindran, 

2014;Ravindran ve ark., 2016). Bu nedenle, etlik piliçlerde rasyon 

yağından azami düzeyde yararlanabilmek için rasyon Ca düzeyinin 

önerilen en düşük düzeyde tutulması gerekmektedir. Kanatlı 

rasyonlarında yaygın kullanılan Ca kaynağı mermer tozu olup, 

rasyondaki yüksek Ca düzeyinin yağların sindirimine etkisi oldukça 
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yüksek düzeyde asit bağlama kapasitesine sahip mermer tozunun 

reaktivitesine bağlıdır. Ancak, rasyon Ca düzeyi ve yağ kaynağı 

arasındaki ilişkinin net olarak açıklanamadığı (Tancharoenrat, 2012) 

bildirilmekte olup, daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Sonuç ve Öneriler 
Kanatlılarda yağların sindirim ve kullanımını etkileyen esas olarak iki 

ana faktör vardır. Bunlardan ilki hayvan faktörü (kanatlının kendisi) 

diğeri ise yem faktörüdür. Hayvan faktörü ırk, hat ve yaşı içerirken 

yem faktörü yağ tipi, hububat miktarı ve çeşidi, rasyon Ca seviyesini 

içermektedir. Özellikle genç kanatlılarda uygulanmak üzere yağların 

sindiriminin arttırılmasında kullanılan stratejiler; rasyona sindirim 

enzimi (lipaz, glukanaz gibi), emülgatör madde ya da her ikisinin 

birlikte ilavesi,  rasyona UFA’larca zengin yağ ya da karma yağların 

eklenmesi ve rasyon Ca seviyesinin düşürülmesidir.  
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Özet 

Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde yaşanan en önemli sorunlardan biri 

stres problemidir. Đklim, çevre, beslenme, hastalık, yerleşim sıklığı, 

nakil, kesim ve kesim öncesi ortaya çıkan birçok unsur kanatlılar için 

stres kaynağı olabilmektedir. Kanatlı sektöründe üretim döneminde 

strese bağlı olarak hayvanların metabolizma olayları, bağışıklık 

sistemi, davranışları, çeşitli verimleri ve karkas kalitesi ile birlikte 

dolaylı olarak et kalitesi de olumsuz yönde etkilenmektedir. Et kalitesi 

ise, etin genel görünüşü, pazarlamaya uygunluğu, raf ömrü ve besin 

madde içeriğini ifade etmektedir.  Özellikle kesim öncesi meydana 

gelen stres faktörleri, et kalitesinin oluşumunda belirleyici rol 

oynayabilmektedir. Et kalitesini oluşturan ve tüketici tercihlerini 

etkileyen temel kriterlerinden olan renk, tekstür, sululuk derecesi 

(usarelilik), tat ve koku gibi nitelikler organoleptik veya duyusal 

özellikler olarak tanımlanmaktadır. Bu derlemede, kanatlılarda çeşitli 

stres faktörlerinin et kalite kriterlerinden organoleptik özellikler 

üzerine etkilerinin incelendiği çalışmalar özetlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Kanatlı, Stres, Et Kalitesi, Organoleptik Özellik. 

Kanatlılarda stresin et kalitesine etkisi 

 
The Effect of Stress Factors in Poultry Animals on Organoleptic 

Characteristics of Meat 
Abstract 

One of the most important problems experienced in poultry animal 

raising is the stress problem. Climate, environment, feeding, density 
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of settlement, transportation, slaughtering and many factors emerging 

before slaughtering can be source of stress for poultry animals. In the 

process of production in poultry sector, metabolism events, immune 

system, behaviours, various yields and carcass quality and thereby 

meat quality are influenced negatively. Appearance, rigidity, juiciness, 

taste, crispiness, nutrition value and microbial load are important 

quality criteria in poultry meat. Stress factors which occur especially 

before slaughtering play determinant role in formation of meat quality. 

Characteristics such as colour, texture, level of juiciness, taste and 

odour which are basic criteria forming meat quality and determining 

preferences of consumer are defined as organoleptic or sensory 

characteristics. In this compilation, studies in which the effect of 

various stress factors in poultry animals on organoleptic 

characteristics of  meat quality criteria is analyzed will be 

summarized.  
Key words: Poultry, Stress, Meat quality, Organoleptic 

Characteristics 

  
Giriş 
Günümüzde kanatlı sektöründe karşılaşılan manejman ile ilgili en 

önemli sorunlardan biride stres problemidir. Stres, stres faktörleri ile 

koruyucu reaksiyonlar arasındaki etkileşim olarak ifade edilmektedir. 

Strese sebep olan faktörler iklim, çevre, beslenme, hastalık gibi 

fizyolojik faktörler ile kafes yoğunluğu ve nakiller gibi fiziksel 

faktörler strese sebep olan unsurlardır (Christie 1992; Onbaşılar 2005) 

Nakil esnası, öncesi ve sonrasında ortaya çıkan bazı unsurlar 

hayvanlar için stres kaynağı olabilmekte ve hayvan refahını ile et 

kalitesini etkilemektedir. (Yıldız ve Saatcı 2009; Altınçekiç ve 

Koyuncu, 2010; Huertas et al. 2010;  Kara ve Koyuncu, 2011) 

Kanatlılarda, özellikle kesim öncesi meydana gelen stres etmenleri et 

kalitesinin oluşumunda belirleyici rol oynamaktadır (Yalçın ve Koçak 

2009; Altop ve Erener 2010)   

Et kalitesi, birim ürünü farklılaştıran, besinsel, duyusal, mikrobiyal, 

biyokimyasal, kimyasal, fiziksel ve pişirme özellikleri ile tüketicinin 
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kabul edilebilirlik derecesini belirleyen özelliklerin bir bütün olarak 

açıklanabilmektedir. Kanatlılarda et kalitesi denilince etin 

pazarlamaya uygunluğu, genel görüntüsü raf ömrü ve besin madde 

içeriğini akla gelmektedir (Yalçın ve Koçak 2009; Altop ve Erener 

2010; Günşen ve ark. 2010). Et kalitesini; renk, biçim, mukavemet, 

koku gibi duyusal faktörler; protein, bağdoku, mineraller, vitaminler, 

kuru maddeler gibi besleme faktörleri; pH değeri, kokuşma, zararlı 

kalıntı gibi hijyenik faktörler; usarelilik (sululuk derecesi), yağ içeriği, 

ölüm sonu pH düşüşü gibi teknik faktörler belirlemektedir (Akçapınar 

ve Özbeyaz 1999). Ete özgü başlıca kalite kriterleri renk, su tutma 

kapasitesi, tekstür, sululuk derecesi (usarelilik), tat ve koku gibi 

niteliklerdir. Bu niteliklerin tümüne genel olarak organoleptik veya 

duyusal nitelikler de denilmektedir (Gürbüz 2009). 

Bu derlemede, kanatlılarda çeşitli stres faktörlerinin et kalite 

kriterlerinden bazı organoleptik nitelikleri üzerine etkilerinin 

incelendiği bazı çalışmalar konuyla ilgilenen araştırmacılara faydalı 

olmak amacı ile özetlenmiştir. 

 
Etin Kalitesini Oluşturan Kriterler 
Et kalitesinin oluşumunda, genotip ve çevre koşulları arasında 

bulunan güçlü interaksiyon önemli rol oynamaktadır. Kanatlılar da en 

temel etkinin genetik kaynaklı olmasının yanı sıra özellikle et 

kalitesinin oluşumunda kesim öncesi yakalama, bayıltma, karkasın ön 

soğutulması ve olgunlaşma gibi bir dizi faktörlerinde etkili olduğu 

bildirilmektedir (Sams 1999; Bilgili 2002)Örneğin; aç bırakmanın 

karkas verimini ve et kalitesi üzerine etkileri, hayvanın yaşına, 

cinsiyetine, uygulama süresine, karmanın yoğunluğuna kümes ve 

kesimhane şartlarına bağlıdır (Bilgili, 2002). Bu sebeple, kanatlılarda 

et kalite kriterleri üzerine genotip, yaş, cinsiyet, sürü idaresi, yem ve 

besleme ile ilgili faktörlerin etkilerini ortaya koymak amacıyla birçok 

çalışma yürütülmüştür (Yalçın ve Koçak 2009; Altop ve Erener 2010; 

Günşen ve ark. 2010). 
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Etin Lezzeti  
Lezzet, tad ve kokunun oluşturduğu, etin pişirilmesinden sonra ortaya 

çıkan, tüketici tarafından kabul edilebilmesinde kullanılan ve et 

kalitesinin belirlenmesinde önemli rolü olan bir kriterdir. Lezzet 

oluşumunda tad ve koku yanısıra, tekstür, etin pH değeri ve sıcaklığı 

gibi kriterlerde etkili olmaktadır. Tüm etlerin temel etsi lezzeti, yağsız 

dokunun suda çözünen bileşiklerinden etin ısıtılmasıyla meydana 

gelmektedir (Gürbüz 2009; Sarıca ve Yamak 2010; Tuncer 2014).   

Tavuktaki yağ ve yağ benzeri maddelerle koku kombine olarak piliç 

tadını oluşturmaktadır (Sarıca ve Yamak 2010).  

Tavuk eti üretiminde genetik sınıra gelmiş olan etlik piliçlerde, hızlı 

gelişmeye paralel olarak metabolik, davranış ve bağışıklık 

sistemlerinde bozulma riski yüksektir. Geleneksel etlik piliç 

üretiminde, bir yandan ıslah ve yetiştirme teknikleri ile bu 

bozulmaların çözümüne çalışılırken, bir yandan da tüketici taleplerine 

uygun üretim geliştirmeye çalışılmaktadır. Tüm bu gelişmeler 

doğrultusunda, hızlı gelişen etlik piliçlere alternatif olarak, organik, 

serbest gezinmeli veya ekstansif yetiştirme sistemlerine uygun, hızlı 

gelişen etlik piliçlerin etlerine göre daha sert, daha az sulu ancak daha 

lezzetli et veren yavaş gelişen renkli tüylü etlik piliçler geliştirilmiştir 

(Sarıca ve Yamak 2010; Ceylan 2014; Đpek ve Sözcü 2015). Rasyon 

kompozisyonu da kanatlı etlerinde lezzet ve aromayı etkileyen bir 

başka faktördür. Bu kapsamda rasyonlarda yağın serbest şekilde 

bulunması veya rayonun bileşimine giren yem maddelerinin yüksek 

düzeyde yağ içermesi halinde yağ asitleri okside olmakta buna bağlı 

olarak oluşan peroksitler genellikle ette kalite sorunlarına yol 

açmaktadır. Rasyonda balık yağı veya omega-3 yağ asitleri içeren 

çeşitli yem maddelerinin kullanılması, etteki yağ asitleri miktarını 

artırmak suretiyle kötü lezzete neden olabilmektedir. Yine kanatlı 

yemlerine vitamin E katılması, vitamin ihtiyacının karşılanmasında ve 

et kalitesinin korunmasında etkili olabilmektedir. Vitamin E ve/veya 

antioksidanın çoklu doymamış yağ asitleri kaynakları ile bir arada 
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kullanımı peroksidasyon oluşum riskini azaltmakta ve lezzet bu 

uygulamadan olumlu yönde etkilenmektedir (Tuncer 2014).  

Mohammed ve Abbas, (2009), antibiyotiklere alternatif katkı 

maddelerinin bir kısmında bulunan aromatik maddelerin, etin tadı ve 

kokusu üzerinde olumlu etki yaptığı tespit edilmiştir. Taşkın ve Camcı 

(2010) etlik piliçlerle ilgili yapılan bir çalışmada rasyona kekik, 

çemen, anason, rezene, karanfil, tarçın ve nane öğüterek ilave 

ettiklerinde ette lipit oksidasyonunun düştüğünü ve duyusal 

özelliklerinin olumlu etkilendiğini belirtmişlerdir. Bir başka çalışmada 

etlik piliç rasyonlarına antibiyotiğe alternatif olarak kekik yağı 

katıldığında en yüksek canlı ağırlığın 200 ppm kekik yağı ve 

antibiyotik katılan grupta elde edildiği, etin gevreklik, lezzet ve genel 

beğeni konusunda 400 ppm kekik yağı katılan grubun diğerlerinden 

farklı olduğu belirtilmiştir (Şimşek ve ark., 2005). Woodard 1982, 

Kaya kekliği etinin tekstür ve tat bakımından bıldırcın etinden daha 

üstün olduğunu vurgulamıştır. Gertonson ve ark. 1974, 14, 16 ve 20. 

haftalarda kesimleri yapılan dişi ve erkek keklik etlerinden 

düzenledikleri duyusal analiz sonucunda lezzet, tekstür ve genel 

beğeni düzeylerinde erkek keklik etinin daha çok beğenildiğini ancak 

dişi keklik etinin daha sulu olduğunu tespit etmişlerdir. Özdemir 2007, 

farklı yetiştirme sistemlerini incelediği çalışmada, yer grubundaki 

keklik etlerinin duyusal karakterler bakımından kafes grubuna üstün 

olduğu tespit edilmiştir. 

 
Et rengi 
Karkasın görüntüsüne ilişkin en önemli ölçütlerden biri de renktir. 

Renk hem etlerin taze satışlarında ve hem de pişirildikten sonra 

satışlarında etlerde önem taşıyan bir kriteridir. Ete rengini veren üç 

pigment (miyoglobin ve hemoglobin ve sitokrom C) bulunmaktadır. 

Kanatlılarda çiğ göğüs etinin açık pembe, but etinin ise koyu kırmızı 

olması gerekmektedir.(Gürbüz 2009; Yalçın ve Koçak 2009). Kanatlı 

eti rengini cinsiyet, yaş, tekstür, üretim prosedürleri, kimyasala maruz 

kalma, pişirme sıcaklığı, dondurma koşulları gibi birçok faktörün 

etkilediğini bildirilmiştir. Araştırmacılar, kısa süreli stresin göğüs 
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etindeki renk çeşitliliğine en etkili etmen olabileceğinde ortak karara 

varmışlardır. Ancak etteki kompozisyonel farklılıklar uzun süreli 

stresin ya da genetik faktörlerin karkasın ya açık renk ya da koyu 

renkte olmasına predispozisyon yaratabileceğine dair işaretlerde 

bulunmaktadır (Fletcher 2002). 

Kesim öncesi sıcaklık stresi ve kesilmeden hemen önceki heyecanın 

hindi eti rengine etki ettiği gösterilmiştir. Stres, göğüs etinde pH’nın 

ve hemoglobin içeriğinin artmasına dolayısıyla göğüs eti renginin 

koyulaşmasına neden olmaktadır (Fletcher 2002). Ayrıca, kesim yaşı 

ilerledikçe miyoglobin miktarındaki artma etin koyu renkli olmasına 

neden olmaktadır.  Piliç eti renginin yanı sıra deri rengi de önemlidir. 

Deri rengi genetik yapıya bağlıdır ve beyazdan açık sarıya kadar 

değişmektedir. Pigmentasyon ya da kanatlı derisinde pigment birikimi 

genetik kapasite, rasyondaki pigment kaynakları, ya da doğal 

karotenoidler kullanılarak değiştirilebilmektedir. Broilerler genetik 

olarak derilerinde keratonoid pigmentini depolama yeteneğine 

sahiptir. Cornish ırkı ise rasyon ve diğer faktörler dikkate 

alınmadığında istisnai olarak bu yeteneğe sahip değildir. Bu nedenle 

beyaz bir görünüme sahiptir (Fletcher 2002). Hastalıklar, özelliklede 

koksidiyoz deri renginin açılmasına neden olabilmektedir. Yine kesim 

sırasında daldırma suyu sıcaklığının yüksek olması, epidermise zarar 

vereceğinden deri rengini de olumsuz etkilemektedir (Gürbüz 2009; 

Yalçın ve Koçak 2009; Tuncer 2014a). 

Etlik piliçlerinde farklı yerleşim sıklığı ile kesim öncesi 

bilinçsizleştirilmesi amacıyla kullanılan farklı akım tipi ve frekans 

uygulamalarının et rengi üzerine önemli bir etkisi olmadığını yönünde 

çalışmalarda bulunmaktadır (Şekeroğlu ve ark. 2010; Helva ve Akşit 

2013). 

Hava 2014, ördeklerde yetiştirme sistemi ve genotipin etkileri üzerine 

yaptığı çalışmada, yetiştirme sisteminin et rengi kriterlerinde 

L*(parlaklık) değerini etkilediği, aynı zamanda yetiştirme sistemi ve 

hayvanın genotipine bağlı olarak etin a*(kırmızı/yeşil) değeri ile 

birlikte b* (sarı/mavi) değerinin de etkilendiği bildirilmiştir.  
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Sarıca ve ark. 2014, Beyaz ve Alaca kaz varyetelerinde bazı et kalite 

özellikleri inceledikleri çalışma da, Beyaz varyetede ve erkek kazlarda 

göğüs etti L* değeri daha yüksek olduğunu (P˂0.05) ve a* ve b* 

değerleri bakımından varyete ve cinsiyetler arasında önemli bir 

farklılık olmadığını belirlemişlerdir. Aynı çalışmada but etinde ise L*, 

a* ve b* değerleri varyete ve cinsiyetlere göre farklılık göstermediği 

tespit etmişlerdir. 

  

Et pH’sı 
Etin duyusal ve fonksiyonel özellikleri (etin görünüş, su tutma 

kapasitesi, pişirme kayıpları, lezzet ve raf ömrü) etin pH sının düşme 

hızı tarafından etkilenmektedir. pH’nın düşme hızı diğer bir ifadeyle 

ölüm sertliğinin oluşumu (rigor mortis) kaslarda biriken laktik asit 

miktarına bu durum ise ölüm sırasında kaslarda bulunan glikojen 

düzeyine bağlıdır. Kesilen hayvanlarda laktik asit karaciğere taşınarak 

glikoz ve glikojene sentezlenemediğinden dokuda laktik asit 

konsantrasyonu giderek artmaktadır. Bu artış, kasta glikojen 

tükeninceye kadar devam etmekte ve kas pH’sında gerilemeye sebep 

olmaktadır. ATP üretimi azalıp, enerji üretimi durduğunda ölüm 

sertliği başlamaktadır. Kesim öncesi 7 olan pH, kesimden 15 dakika 

sonra 6.2-6.6 düzeyine, 24 saat sonra ise 5.4-5.7 düzeyine 

ulaşmaktadır (Yalçın ve Koçak 2009). Devekuşu etilerinde ise normal 

etler (pH < 5.8) ve çok kuru ve sert etler (pH > 6.2) arasında bir pH 

düzeyine sahiptir. Devekuşu eti kesimin ardından hızlı bir pH 

azalması gösterir ve son pH değeri olan ‘6’ değerine, 6 saat içinde 

ulaşır. Son pH değerinin yüksek olmasının, kesim öncesi nakliye ve 

meydana gelen stresin neden olduğu rezerv glikojenin tüketilmesi 

sonucu olduğu bildirilmektedir (Şahan ve Yılmaz 2002).  

Kanatlı etleri içerisinde rigor öncesi ve sonrasında keklik etinin 

pişirme kaybının en az olduğunu, emülsiyon ve su tutma kapasitesinin 

de bıldırcın ve tavuk etinden düşük olduğu tespit edilmiştir (Karakaya 

ve ark. 2005).  

Kesim öncesi çevre sıcaklığı, aç bırakma, kafeslerde bekletme ve yol 

stresi pH’nın düşme hızını etkilemektedir. Stresin şiddetine bağlı 
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olarak kesimden önce ya da kesimden sonra glikojen hızla 

parçalanabilmektedir. Şiddetli bir stres nedeniyle kesimden önce 

glikojenin parçalanması, koyu, sert ve kuru etin oluşmasına neden 

olmaktadır.  Bu tip etlerde pH 6.2-7’dir ve pH’nın yüksek olması 

nedeniyle mikrobiyal faaliyetler engellenememekte ve et çabuk 

bozulmaktadır. Yine stres nedeniyle kesim sonrası kas dokudaki 

glikojenin hızlı parçalanarak pH’nın 5.8’in altına düşmesi ise etin 

solgun, yumuşak ve sulu ete dönüşmesine neden olmaktadır (Fletcher 

2002; Yalçın ve Koçak 2009).  

Kanatlı etine ve kalitesine taşımanın etkisi genel olarak broiler ve 

hindilerde çalışılmıştır. Broilerlerde kesim öncesi taşıma koşullarının 

kas glikojen depolarını azalttığı ve genellikle nihai pH değerini 

arttırdığı bildirilmiştir. Hindilerde taşıma sonrası ette gözlenen 

sonuçlar ise kas glikojen depolarının eksilmesi doğal olarak nihai 

pH’nın yükselmesi ve etin kararması şeklinde sonuçlandığı yönünde 

bilgiler bulunmaktadır. Ördeklere deneysel olarak kesim öncesi taşıma 

ve bekletme işlemi uygulamaları sonucunda; ne göğüs kası glikojen 

depoları nede post mortem pH azalmasına rastlanmamıştır (Fernandez 

et al. 2011). 

Feng ve ark. (2006) broilerler de ısı stresinin etkisine günlük 

periyodik sıcaklık artışlarının et kalitesine etkisi şeklinde araştırmış ve 

pH nın düştüğünü, kas proteinlerinin denature olduğunu, etin sululuk 

oranının azaldığını kayganlığının ve parlaklığın arttığını ortaya 

koymuşlardır. 

Genotiplere göre pH’nın düşme hızı değişebilir. Örneğin Arbor Acres 

genotipindeki etlik piliçlerde pH gerilemesi hızlı olup kesimden sonra 

15. dakikada göğüs kasında pH 5.7’ye ulaşabildiği bildirilmektedir 

(Yalçın ve Koçak 2009).  

Yakan ve ark. 2012 tarafından yapılan çalışmada beyaz kazların daha 

parlak göğüs etine sahip iken, alaca kazların ise daha düşük bir 

kırmızılık koordinatına sahip olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak 

beyaz kazların daha parlak, daha kırmızı ve daha yağlı bir ete sahip 

olduğunu tespit etmişlerdir. 
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Sarıca ve ark. 2014, Yozgat yöresinde yetiştirilen Beyaz ve Alaca kaz 

varyetelerinde bazı et kalite özellikleri inceledikleri çalışmada, göğüs 

ve but etlerinde cinsiyetler arasında pH değerleri açısından farklılık 

görülmediği, Alaca kazlarda but etinde pH değerinin daha yüksek 

olduğu bildirilmiştir. 

Yetiştir ve ark. 2008, farklı aydınlatma programlarının piliç etlerinde 

but eti örneklerinin pH değerlerinin, göğüs eti pH değerlerinden daha 

yüksek olduğu ve göğüs eti pH değerleri üzerine aydınlatma 

programlarının etkisinin önemli (P<0.01) olduğu ortaya koymuşlardır. 

Helva ve Akşit 2013, etlik piliçlerin kesim öncesi bilinçsizleştirilmesi 

amacı ile kullanılan farklı frekanslarda alternatif ve doğru akım 

uygulamalarının piliç etinin pH’sını etkilemediğini bildirmişlerdir. 

 
Tekstür ve Gevreklik 
Etin tekstürü, kas demetleri, lifleri ve sahip olduğu bağdoku 

miktarıyla sıkı ilişkilidir. Etin tekstürü ile gevrekliği çok yakın 

ilişkilidir. Etin ağızda kolay parçalanabilme ve yutulabilme durumunu 

ifade eden gevreklik, tekstür ölçere takılan kesme bıçağı ile kesilen 

pişmiş ete kesme sırasında uygulanan kuvvet (sertlik) olarak 

ölçülebilmektedir (Gürbüz 2009; Yalçın ve Koçak 2009) Kesim 

öncesi çırpınma ve çevresel stres, kesim öncesi yüksek şoklama, 

yüksek ıslatma suyu sıcaklığı, ıslatma süresinin ve tüy yolma süresinin 

uzaması etin sertliğini etkilemektedir (Yalçın ve Koçak 2009; Sarıca 

ve Yamak 2010). Etin nemliliği ve yumuşaklığı liflerin taşıdığı su 

miktarı ve yağın kaslar içine dağılmasına bağlıdır. Kaslar ve kas 

liflerinin kalınlığı ile lifler arasına dağılmış yağ miktarı etin 

yumuşaklığını, lezzetini ve dolayısıyla kalitesini etkilemektedir. Bir 

etin yenilebilirlik derecesi etin yenildiği esnada yiyen üzerinde 

bıraktığı fiziki ve estetik etki ile belirlenmektedir. Etin yenilebilirliğini 

etin gevrekliği, usareliği, aroması, tadı gibi özellikleri meydana 

getirmektedir. Bu unsurların hepsi de üretim yöntemlerinden 

etkilenmektedir (Akçapınar ve Özbeyaz 1999).     
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Tavuk Islahında Sağlanan Đlerlemeler ve Güncel 

Yaklaşımlar 
 

Mesut TÜRKOĞLU, Ahmet UÇAR, Serdar ÖZLÜ 
A.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Ankara 

 
 

Özet 
Tavuk ıslahıyla ilgili çalışmalar yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe 

dayanmış olmasına karşın üretimdeki verim artışları son 75 yıllık 

dönemde sağlanabilmiştir. Özellikle hibrit genotiplerin kullanımı bu 

verim artışının oluşmasına hız kazandırmıştır.   

Etlik piliç yetiştiriciliğinde kullanılan genotiplerde son 60 yıllık 

dönemde canlı ağırlıkta sağlanan ilerleme yaklaşık %360 düzeyinde 

olurken bunun %87’si genetik kaynaklıdır. Yem değerlendirme 

sayısının yaklaşık 2.1 düzeyinden 1.6 seviyesine kadar düştüğü bunun 

da %84’ünün genetik ilerlemeden kaynaklandığı bildirilmektedir. 

Kuluçkalık yumurta ağırlığı ve kuluçka randımanında artış 

görülmüştür. Bunun yanında embriyo gelişiminde ortaya çıkan 

anormallikler, ıskarta civciv oranındaki artış ile besi döneminde 

iskelet bozuklukları ve ölüm oranının yükselmesi gibi olumsuzluklar 

meydana gelmiştir.  

Yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde kullanılan genotiplerde son 60 yıllık 

dönemde yumurta sayısı 180 adetten 330 adet düzeyine çıkması 

yanında yem değerlendirme sayısı yaklaşık 1.8’e düşmüştür. Ergin 

ağırlık ve yem tüketiminde azalma ile karlılığın arttırılması 

sağlanmıştır. Bunun yanı sıra dişi ebeveyn başına dişi civciv sayısı 

yaklaşık 115 adeti bulmuştur.  

Başlangıçta kitle seleksiyonu ile gerçekleştirilen ıslah çalışmaları, 

günümüzde modern biyoteknolojik yöntemler ve klasik seleksiyon 

yöntemlerinin birlikte uygulandığı teknolojik bir alan haline gelmiştir. 

Çiftlik hayvanları içerisinde genom sekansı yapılan ilk türün tavuk 
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olması yanında hızlı ve etkili oluşu nedeniyle tavuk genomu 

çalışmaları verim ve kalite artışı bakımından ön plana çıkmıştır.  

Anahtar kelimeler: Etçi, yumurtacı, tavuk ıslahı, biyoteknolojik 

yöntemler. 

 
Improvements and Current Approaches in Chicken Breeding 

 
Abstract 

Although the studies on chicken breeding have more than 150 years of 

history, the speed-up have been derived only in last 75 years. 

Especialy the usage of hybrid genotypes, accelerates the increase in 

productivity.  

Improvement in live weight of the genotypes which are using for 

broiler production in last 60 years is about 360 % and 87 % of it is 

originatinated from genetics. It is noted that, the amount of feed 

evaluation number decreased from 2.1 to 1.6 and 84 % of this is 

because of the development in genetics. An increase on brood egg 

weight and incubation progress has been observed. Besides, some 

hitches occured, such as; anomalies in embryo development, a raise in 

waste brood rate, skeletal disorders during the feeding period and 

increasing death rate.  

Alongside the egg amount raised from 180 to 330, the amount of the 

feed evaluation number decreased to 1.8 in last 50 years in the 

genotypes which are using to produce breeding chicken. Profit growth 

provided by decreasing feed amount and adult weights. In addition to 

this, female brood amount raised to about 115 per chicken. Nowadays, 

chicken breeding became a technological field which modern 

biotechnological and claasic selection methods applied at the same 

time while mass selection was being applied at the begining. Because 

of  chickens’ being the first specie that genome sequence’s applied 

among the farm animals and it is rapid and efficient, chicken genome 

studies came to the forefront with  its productiveness and high quality. 

Key words: Broiler, layer, chicken breeding, biotechnological 

methods 
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Giriş 
Tavuk ıslahında ele alınan temel genetik prensipler yumurta ve et 

üretiminde kullanılan soyların veya ırkların geliştirilmesine imkan 

vermiştir. Modern biyoteknolojik yöntemlerin de kullanılmasıyla 

genetik çalışmalar diğer alanlarda olduğu gibi tavukçulukta da 

dinamik bir uğraş halini almıştır.  

Etçi damızlık ıslah programlarında temel özelliklerden canlı ağırlık 

artışı ve belirli bir yaştaki ağırlık yanında yem değerlendirme sayısı, 

karkas randımanı, göğüs eti oranı ve vücut yapısı, yaşama gücü, 

sıcaklık stresine karşı adaptasyon kabiliyeti gibi özellikler üzerinde 

durulurken yumurtacı damızlık ıslah programlarında yumurta sayısı ve 

ağırlığı yanında yumurta kalitesi, yaşama gücü, kafes ve serbest 

gezinmeli yetiştirme sistemlerine uygunluk gibi özellikler üzerinde 

önemle durulmaktadır (Ducroco ve ark., 2000; McKay, 2008; Sarıca 

ve ark., 2014; Türkoğlu ve Sarıca, 2014). 

 
Sağlanan Đlerlemeler ve Güncel Yaklaşımlar 
Et üretim amacıyla gerçekleştirilen üretimde kullanılan hibrit 

genotiplerde son 60 yıllık dönemde önemli düzeyde ilerlemeler 

meydana geldiği görülmektedir. Canlı ağırlıkta sağlanan ilerleme 

yaklaşık %360 düzeyinde olurken bunun %87’sinin genetik kaynaklı 

olduğu bildirilmektedir (Havenstein ve ark., 2003). Benzer şekilde 

aynı araştırıcılar yem değerlendirme sayısının yaklaşık 2.1 düzeyinden 

1.6 seviyesine kadar düştüğü bunun da %84’ünün genetik ilerlemeden 

kaynaklandığını belirtmişlerdir. Islah firmalarının (Aviagen, Cobb, 

Hubbard) katalog rakamlarına bakıldığında son 7 yıllık süreçte aynı 

kesim ağırlığına gelme süresinin yıllık ortalama 5 saat kadar 

kısaldığının söylemek yanlış olmaz. Göğüs eti oranındaki artış 

düzeyinin yıllık % 0.5 gerçekleştiği belirtilmektedir (McKay, 2008).  

Büyüme özellikleri ve karkas parçalarındaki değişikliklerin bu denli 

hızlı olması yanında kuluçkalık yumurta ağırlığı ve kuluçka randımanı 

değerlerinde de artış olduğu görülmektedir (Collins ve ark., 2014). 

Bunun yanında embriyo gelişiminde ortaya çıkan anormallikler, 

ıskarta civciv oranındaki artış ile besi döneminde iskelet bozuklukları 
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ve ölüm oranının yükselmesi gibi olumsuzluklarında meydana geldiği 

belirtilmektedir (Olkowski ve ark., 2014a, b). 

Yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde kullanılan hibrit genotiplerde  son 

60 yıllık dönemde yumurta sayısının 180 adetten 330 adet düzeyine 

çıkması yanında yem değerlendirme sayısının yaklaşık 1.8’e kadar 

düştüğü görülmektedir. Bu rakamlarda göz önüne alındığında yıllık 

yumurta adedindeki artışın % 1 düzeyinde olduğu söylenilebilir. 

Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yumurta üretim 

endüstrisinde yıllık yumurta üretiminin 1 yumurtadan daha fazla 

arttığı ve yem değerlendire sayısının 0.01 daha düşük olduğu 

belirtilmektedir (McKay, 2008). Aynı şekilde 60 haftalık dönemde 

gerçekleşen yaşama gücü değerlerinin yıllık yaklaşık %0.12 daha iyi 

bir düzeye çıkartıldığı sonucuna varılmıştır (Hy-line, Lohman). 

Üretim değerlerinin bu düzeyde gelişme kaydetmesi yanında 

kullanılan ıslah metotlarının da yıldan yıla farklılık gösterdiği 

aşikardır. Tavuk ıslahı ile ilgili ilk çalışmalar 1875 yılında Darvin 

tarafından yapılmış ve bunu 1898 yılında Bateson izlemiştir. 1900’lu 

yılların başında ıslah uygulamaları kitle seleksiyonu ile yürütülmüştür. 

1930’lu yıllarda kapanlı folluk kullanımı devreye sokularak damızlık 

hayvanların takibi daha pratik bir hale dönüşmüştür. 1940’lı yıllarda 

kantitatif genetik biliminin katkısıyla hibrit geliştirme çalışmaları hız 

kazanarak saf ırkların yerini yüksek verimli et ve yumurtacı hibritler 

almıştır. Bu dönem içerisinde pedigriye göre seleksiyon yapılmaya 

başlanmıştır (Türkoğlu ve Sarıca, 2014). 1950’li yıllarda kanatlı 

alanında populasyon genetiği ile ilgili birçok teori kurulmuştur. 

1960’lı yıllarda indeks seleksiyon yöntemi ve suni tohumlama 

uygulamaları sahada kendine yer bulmaya başlamıştır. Bu yıllarda 

elde edilen bilgilerin daha hızlı analizine imkan sağlayan bilgisayar 

teknolojisi ile damızlık sürülerden gelen fazla sayıdaki veri kısa 

sürede özetlenebilmiştir. 1970’li yıllarda familya düzeyinde ve 1980’li 

yıllarda bireysel yemden yararlanma testlerinden faydalanılmıştır. 

Quaas ve Pollak (1980) seçilecek adayların tüm akrabalarından gelen 

bilgilerin kullanıldığı BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) olarak 

belirttikleri bir yöntemi geliştirmişlerdir. Fenotipik özellik ile ilişkili 
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genomda bir çok bölgenin keşfedilmesine izin veren kantitatif özellik 

lokuslarının (QTL) araştırılması ve belirlenen bu önemli genetik 

bölgelerden elde edilen tüm bilgiler markör yardımlı seleksiyonun 

(MAS) uygulanmasıyla genetik ilerleme oldukça hızlandırılmıştır. 

2000’li yıllarda DNA markörlerinin kullanımı ile klasik ıslah 

yöntemleri ile modern biyoteknolojik yöntemler birlikte daha etkin 

kullanılmaya başlanmıştır. Kısacası; tavuk ıslahıyla ilgili çalışmalar 

yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe dayanıyor olmasına karşın üretimdeki 

verim artışları son 75 yıllık dönemde sağlanabilmiştir (Siegel ve 

Dunnington, 1997; Havenstein, 2006; Sarıca ve ark., 2014; Türkoğlu 

ve Sarıca, 2014; Wolc, 2014).  

Yaklaşık olarak geleneksel yöntemlerle 3 generasyon üretilecek 

sürede genomik seleksiyon ile 6 generasyon ilerleme 

sağlanabilmektedir (Wolc, 2014). Değişik yaklaşım ve çözümlerle 

yeni gelişmelere sahne olan bu alanda genetik işaretleme, genetik 

haritalama, kantitatif özelliklerin belirleyicileri, karşılaştırmalı 

haritalama, bakteriyel yapay kromozom kullanımı, in-situ 

hibridizasyon, transgenik hayvanlar ve diğer fonksiyonel genomik 

alanları ıslah programlarında yeni teknolojiler olarak devreye 

girmektedir (Türkoğlu ve Sarıca, 2014). 

 
Sonuç 
Her alanda olduğu gibi yeni bir alan olarak ortaya çıkan modern 

biyoteknolojik yöntemler tavukçuluk alanında gerçekleştirilen ıslah 

yöntemleri arasına girmiştir. Kanatlıların ıslahında 1900’lu yıllardan 

itibaren yapılan çalışmalar sürekli gelişme göstererek bu günkü 

seviyeye ulaşılmıştır. Teknolojik avantajları nedeniyle tavuk genomu 

çalışmaları verim, kalite ve sağlık alanında çözüm olarak 

görülmektedir. Başlıca problem seleksiyona konu olan özelliklerle 

yüksek korelasyona sahip gen markörlerinin tespit edilmesinin 

maliyetli ve zaman alan bir süreçten geçmesidir.  

Et ve yumurta tavuğu yetiştiriciliği açısından üzerinde durulan verim 

özelliklerinde ciddi düzeylerde gelişmeler kaydedilmiş olması yanında 

yeni Dünya’da ıslahçılar verim özellikleri yanında tüketicilerin talep 
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ettikleri bazı özellikler (yumurta kalitesi, sağlıklı ürün tüketim talebi, 

hayvan refahı) ile üreticilerin talepleri (yem masraflarının azaltılması, 

üreme düzeyinin yükseltilmesi) doğrultusunda programlarını 

güncellemekte ve düzenlemeye gitmektedir. 
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Yumurtacı Damızlık Kafeslerinde Farklı Yerleşim 
Sıklığı ve Horoz Sayısının Tüylenme Skoru Üzerine 

Etkileri 
 

Sunay Demir, Murat Doğu,  Diydem Doğan,  Bülent Tarım,  Semih 
Koçanaoğulları 

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Ankara 
 

Özet 
Bu araştırma, farklı yerleşim sıklığı ve horoz sayısının  20, 32, 42 ve  

52. haftalık yaşlardaki yumurtacı damızlıklarda tüy skoruna etkilerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Denemede, Ankara Tavukçuluk 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulunan 20 haftalık 1200 adet 

Barred Rock-Ι  ana hattı ile 120 adet Rhode Island Red-Ι  baba hattına 

ait horoz damızlıklar kullanılıştır. Proje taban alanı 120x450 cm olan 

batarya tipi kafeslerde iki ayrı deneme şeklinde yürütülmüştür. 

Deneme 1’de hayvan başına 1018,9, 818,2 ve 683,6 cm2 olacak 

şekilde sırayla 53, 66  ve 79 adet hayvan yerleştirilmiştir. Deneme 

2’de ise, yine aynı tip kafeslere sırayla 60:5, 60:6 ve 60:7 oranlarında  

tavuk:horoz koyulmuştur. Deneme 52. haftalık yaşa kadar 

sürdürülmüştür. 

Deneme 1 farklı yerleşim sıklığında boyun ve kuyruk tüylenme 

skorları bakımından gruplar arasında önemli farklılıklar bulunurken 

(P<0.05),  karın, sırt, kanat, geri bölgesi ve toplam tüylenme skorları 

bakımından muameleler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

bulunmamıştır (P>0.05).  

Deneme 2’de farklı sayıda horoz boyun, kuyruk, karın, sırt, kanat ve 

toplam tüylenme skorları bakımından gruplar arasında önemli 

farklılıklar tespit edilmiş olup (P<0.05), geri bölgesi tüy skorları 

bakımından muameleler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

bulunmamıştır (P>0.05).  

Anahtar kelimeler: Yerleşim sıklığı, horoz oranı, tüy skoru 
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The Effects Of Different Cage Density and Add Cock Ratio Per 
Hen Of  Plumage Condition In Layer Breeders. 

 

Abstract 
This study was conducted to evaluate the effects of ratio of hen cock 

on laying hen performance at the battery type cages. The animal 

materials of the project will be  1200 Barred Rock  hens and 120 

Rhode Island Red. Floor area of the cages was be (120x450 cm) 

54000 cm2.  This experiment each cage  had 60 hens, but number of 

cocks was different as 5, 6 and 7. Floor area was be 830.8, 818,2 and 

794.1 cm2 per hen.  . At the second experiment each cage had 60 hens, 

but number of cocks was different as 5, 6 and 7. Floor area was 830.8, 

806.0 and 794.1 cm2 per hen. 

Key words: Cock Ratio, Layer Breeder, Plumage score 

 
Giriş  
Türkiye’de çiftlik hayvanları refahı ile ilgili düzenlemeler genelde 

gönüllülük esasına göre uygulanmaktadır. Ancak Avrupa Birliği 

ithalat yapacağı ülkelerde de hayvan refahı ile ilgili düzenlemelerin 

uygulanmasını şart koşmayı planlamaktadır ve Avrupa Birliği’ne 

ihracat yapmayı düşünen üreticiler için çok yakın gelecekte hayvan 

refahı ile ilgili düzenlemeleri uygulamak mutlaka gerekecektir. Bu 

açıdan bakıldığında hem genel anlamı ile tavuk refahını geliştirmek, 

hem de ihracat açısından yumurta üretiminde kümesten kesime kadar 

tavuk refahının istenilen standartlarda olması, yetersiz ise 

geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.  

Tavukların tüy skorunda yetiştirme sisteminin de çok önemli etkileri 

bulunmaktadır. Kafes tavukçuluğunda birçok etmenin yanı sıra, 

özellikle grup büyüklüğü ve kafes yerleşim sıklığı sayısının artmasının 

tavukların tüyleri üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadır. Yerleşim 

yoğunluğu yüksek  olan kafeslerde bulunan tavuklarda stres artarak, 

tüy kaybına neden olmaktadır (Sarica ve ark, 2008). Ayrıca tavukların 

hayvanlar kafese alındıktan tüylerde azalma artmaktadır.  
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Bütün bunların tavukların vücutlarındaki tüy miktarının belirlenmesi 

ve sorunlara yol açacak duruma gelmeden müdahale edilmesi daha da 

önem kazanacaktır. Bunun yöntemi de tavukların tüy skorunun 

belirlenerek, yetiştirme döneminde alınması gereken önlemlerin 

ortaya konulmasıdır. Tüy skoru, hayvanın belirli anatomik 

bölgelerinin tüy ile kaplı olup olmadığının subjektif olarak 

değerlendirilmesi metodudur (Tauson 1984).Tavukların tüylerindeki 

kötüleşme, yani tüy skorunun kötüye gitmesi, hayvanlar kafese 

alındıktan sonra artar.  

Bu çalışmayla farklı yerleşim sıklığı ve horoz oranının Bar1 damızlık 

tavuklarında tüy skoru etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 
Materyal ve Yöntem 
Denemede, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulunan 

1200 adet Barred Rock-Ι  ana hattı ile 120 adet Rhode Island Red-Ι  

baba hattına ait horoz damızlıklar kullanılıştır. Deneme başlatılmadan 

15 gün önce ilk olarak horozlar, 1 hafta sonrada tavuklar 4 tekerrür 

olacak şekilde rastgele 54000cm2’lik batarya tipi kafeslere 

yerleştirilmiştir. Deneme 2 aşamalı yürütülecek olup, ilk denemede 

farklı yerleşim sıklığının etkisini belirlemek amacıyla Çizelge 1’de 

verilen yerleştirme planı uygulanmıştır. 

 
Çizelge 1. Farklı yerleşim sıklığı. 

Grup Sayısı Tavuk 
Sayısı 

Horoz 
Sayısı 

Yemlik Uzunluğu/Tavuk 
(cm) 

Kafes Alanı/ 
Tavuk (cm2) 

53 48 5 17,3 1018,9 
66 60 6 13,6 818,2 
79 72 7 11,4 683,6 

 

Đkinci denemede ise, aynı tip kafeslere sırayla Çizelge 2’de verilen 

yerleştirme planı uygulanmıştır.                                                                                                                        

Tavuklarının 20. Haftalık yaştan itibaren 32, 42 ve 52.hafta (deneme 

sonu) tüy skoru bireysel olarak tespit edilmiştir. Tüy skoru, 

gruplardaki tavukların tümünde boyun, sırt, kuyruk, kanat, göğüs ile 

geri bölgelerindeki tüy durumları gözlem yoluyla ve puanlama 
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sistemine göre 4 (en iyi) ile 1 (en kötü) arasında puan verilerek 

yapılacaktır. (Tauson 1984). 

 
Çizelge 2. Farklı sayıda horoz katımı. 

Grup Sayısı Tavuk 
Sayısı 

Horoz 
Sayısı 

Yemlik Uzunluğu/Tavuk 
(cm) 

Kafes Alanı/ 
Tavuk (cm2) 

65 60 5 13,8 830,8 
66 60 6 13,6 818,2 
67 60 7 13,4 794,1 

 

Araştırmada elde edilen parametreler Tesadüf Parselleri Deneme 

Tertibinde MĐNĐTAB 16 release paket programında değerlendirilmiş 

ve parametrik olmayan test olan Kruskal Wallis  testi yapılmıştır. 

  
Bulgular ve Tartışma 
Deneme gruplarının tüy skoru değerleri Çizelge 3 ve 4’de verilmiştir. 

Tüy skoru değerleri incelendiğinde yerleşim sıklığı bakımından boyun 

ve kuyruk tüy skorları arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir 

(P<0.01). Karın, sırt, kanat, geri bölgesi ve toplam değerleri arası 

farklılıklar ise önemsiz bulmuşlardır (P>0.05). Bu araştırmaya benzer 

olarak, Sarıca ve ark (2008) göre yerleşim sıklığı 1000 ile 677 cm2 

olan gruplar arasında boyun ve kuyruk tüy skorları bakımından 

farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05).  Bu araştırmanın aksine aynı 

araştırmada karın, sırt ve toplam değerleri arasında da farklılıkları 

önemli bulunmuştur (P<0.05). Ayrıca Moinard ve ark. 1998, 450, 600 

ve 800 cm2  olan gruplar arasında yetiştirmenin tüy skorunu 

etkilenmediği bildirmiştir. Farklı horoz oranına katımı bakımından tüy 

kaybı yüksek 60 tavuğa 7 horoz olan grupta olmuştur.  Fakat 60:6 olan 

grupla boyun puanı bakımından olan farklılık bakımından önemli 

bulunmuştur (P<0.05). Ayrıca geri bölgesi için yapılan puanlama  

dışında diğer özellikler bakımından farklılıklar önemlidir (P<0.05).  

Yapılan çalışmalarda, tavuklar 40 haftalık yaşlarda  sürüdeki 

hayvanların önemli bir miktarında tüylerde azalma görülmektedir  

(Glatz, 1998). 
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Çizelge 3. Farklı yerleşim sıklığına göre gruplarının değişik yaş 

dönemlerindeki tüy skoru değerleri 
Kafes 

Alanı/  

Tavuk 

(cm2) 

Boyun Kuyruk Karın Sırt Kanat Geri  Toplam 

1018,9 3.41±0.06b 3.91±0.03a 3.43±0.06 3.51±0.07 3.39±0.06 4.00±0.00 21.65±0.19 

818,2 3.76±0.04a 3.69±0.05b 3.34±0.06 3.45±0.07 3.35±0.06 3.99±0.04 21.58±0.22 

683,6 3.70±0.04a 3.72±0.04b 3.47±0.05 3.53±0.05 3.38±0.05 4.00±0.00 21.80±0.18 

p 0.001 0.001 0.220 0.540 0.884 0.370 0.705 

Aynı sütunda  farklı harfleri taşıyan gruplar arası farklar önemlidir (p<0.05). 

 

Çizelge 4. Farklı sayıda horoz katımına göre gruplarının değişik yaş 

dönemlerindeki  tüy skoru değerleri 
Tavuk

: horoz 

oranı 

Boyun Kuyruk Karın Sırt Kanat Geri  Toplam 

60:5 3.66±0.04ab 3.90±0.02a 3.54±0.05a 3.75±0.04a 3.55±0.05a 4.00±0.00 22.40±0.15a 

60:6 3.76±0.04a 3.69±0.05b 3.34±0.06b 3.45±0.07b 3.35±0.06b 3.99±0.04 21.58±0.22b 

60:7 3.57±0.05b 3.67±0.05b 3.20±0.06b 3.29±0.07b 3.29±0.06b 4.00±0.00 21.02±0.24b 

p 0.006 0.001 0.001 0.001 0.002 0.369 0.001 

Aynı sütunda  farklı harfleri taşıyan gruplar arası farklar önemlidir (p<0.05). 

 
Sonuç  
Araştırma sonucu elde edilen verilere bakıldığında yerleşim sıklığının 

artması tüy skoru değerlerini (boyun ve kuyruk hariç) bakımından bir 

farklılıklar bulunmamıştır. Farklı sayıda horoz katımı denemesinde 

ise; boyun, kuyruk, karın, sırt, kanat ve toplam tüy skorları 

bakımından gruplar arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. 

Araştırma sonucu elde edilen verilere bakıldığında yerleşim sıklığının 

damızlık işletmelerin ekonomik durumları göz önünde tutularak bu 3 

gruptan herhangi bir tanesini tercih edilebilir. Farklı horoz sayısı olan 

gruptan ise 60:5 olan grup seçilmelidir. 
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Türkiye’de Kaz Yetiştiriciliğinin Üretim Yapısı ve 
Verim Özellikleri 
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Ahmet UÇAR3 

1B.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Yozgat 
2O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Samsun 

3A.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ankara 
 

Özet 
Bu derlemede Türkiye’de halk elinde yetiştirilen kazların üretim 

yapısı ve verim özellikleri ortaya konulmuştur. Türkiye’de kaz 

üretimi; Doğu Anadolu, Orta Anadolu ve Đç Ege Bölgesi başta olmak 

üzere, tarımla uğraşan ailelerce özellikle kış aylarında aile içi tüketime 

yönelik yapılmakta olan, ek bir hayvansal üretim faaliyetidir. Kazlarda 

palaz üretimi genellikle doğal kuluçka işlemiyle sağlanmakta, üretilen 

kazlar da ekstansif koşullarda yetiştirilmektedir. Bununla birlikte son 

yıllarda yapay kuluçka yöntemi uygulanmaya ve entansif üretim 

sistemlerinde de yetiştiricilik yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde 

kazların yıllık yumurta verimi 8-15 adet, kuluçka randımanı ise %9 ile 

%86 arasındadır. Yetiştirilen kazların kesimi ortalama 6 ile 8 aylık 

yaşta yapılmakta ve 3-6 kg kesim ağırlığı elde edilmektedir. Üretim ve 

tüketim yapısı ile verim özelliklerinin ülkemizdeki farklı yörelerde 

değişkenlik gösteriyor olması önemli bir avantajdır. Son dönemde kaz 

yetiştiriciliğinin devlet destekleri kapsamına alınması, sektörün ticari 

olarak gelişebileceğini göstermektedir. Artan tüketici talepleri de bunu 

desteklemektedir. Kaz yetiştiriciliği özellikle kırsal alanda istihdam ve 

gelir artışı sağlayacak alternatif bir üretim faaliyeti olarak 

değerlendirilmelidir. Mevcut durumun ortaya konulduğu bu çalışma 

ile ayrıca çözüm önerileri de sunularak ticari üretimin teşvik edilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Kaz, yetiştirme sistemi, besleme, kuluçka, 

büyüme özellikleri 
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Struction of Production and Efficiency Traits of Geese Breeding 
in Turkey 

 
Abstract 

This study focuses on the production system and yield of geese reared 

in backyard. Goose production in Turkey is mostly an additional 

animal production activity for domestic consumption of agriculture 

related families during winters especially in East, Middle and Middle 

West Anatolian part of Turkey. Gosling production is done generally 

by means of natural incubation methods; and the geese are reared 

under the extensive circumstances. Also the artificial incubation 

method and extensive production system have begun to be used 

recently. Slaughtering age is 6-8 months and 3-6 weight. The 

variability of the geese’s production/consumption structure and yield 

characteristics is a great advantageous. The goose production is being 

under state support in recent times indicates that the sector will be 

developing commercially. The rising consumer demand supports this 

case. Goose production should be assessed as an alternative field in 

which employment and income growth will realize for rural areas. 

This study presenting the existing situation aims to encourage 

commercial production as well as the solution offers.  

Key words: geese, production systems, nutrition, hatching, growth 

traits   

 

Giriş 
Türkiye kanatlı sektöründeki gelişmeler, özellikle tavukçuluk alanında 

1970’li yıllarda başlamış, 1980’li yıllarda büyük bir ivme kazanmış ve 

1990’lı yıllardan günümüze kadar geçen süreçte büyük bir başarı 

sağlamıştır (Sarıca ve Türkoğlu, 2014). Bu süreçte tavukçuluktaki 

başarılar kısmen hindide de sağlanabilmiş olmasına karşın diğer 

kanatlı türleri ekstansif ve yarı entansif üretim yapısını 

değiştirememiştir. Dünyada birçok ülkede yoğun üretimi yapılan, 

değişik verimleri ile ön plana çıkan, ete ilave olarak özellikle tüy ve 

yağlı karaciğer gibi ürünleri uluslararası ticarette önemli yer alan kaz 
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üretiminde ise hala yeterli ilerleme kaydedilememiştir (Tilki ve Đnal, 

2004a; Aral ve Aydın, 2007).  

Son yıllarda azalan varlığının etkisi ile kaz yetiştiriciliği ve ürünlerine 

talep artmıştır. Talebi karşılamak ve modern kaz yetiştiriciliğini 

geliştirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmiş ve bunun sonucunda 

devlet destekleri sektöre yönlendirilebilmiştir. Fakat kaz yetiştiriciliği 

konusunda bilgi eksikliği ve kirliliği gözlenmektedir. Üretici ve 

müteşebbisler sektöre yatırım yapma konusunda sorunlar 

yaşamaktadır. Özellikle devlet destekleri ile ticari üretime geçme 

aşamasında olan sektör birçok bilgi ve çalışmaya ihtiyaç duymaktadır.   

Bu çalışmada Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin mevcut durumunu 

ortaya koymak ve yetiştiricilikte yaşanan sorunlara çözüm önerileri 

sunularak ticari üretimin teşvik edilmesi amaçlanmıştır.  

 
Yetiştirme Sistemi 
Kaz yetiştiriciliği iklimin daha soğuk, akarsu kaynaklarının bol olduğu 

ve geniş çayır alanlarının bulunduğu yörelerde ve genellikle ekstansif 

olarak yapılmaktadır. Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi 

Türkiye’de de kaz varlığı coğrafi farklılıklar göstermektedir. 

Türkiye’de kaz üretimi; Doğu Anadolu, Orta Anadolu ve Đç Ege 

Bölgeleri başta olmak üzere, tarımla uğraşan ailelerce yapılmakta olan 

ek bir hayvansal üretim faaliyetidir (Çelik, 2007; Boz ve ark., 2014a). 

Bu bölgelerde uygun iklim ve coğrafik yapının yanı sıra üretim 

maliyetinin düşük olması, kaz etinin yöresel tuzlama ve kurutma gibi 

depolama yöntemleriyle uzun süre korunması ile bu yörelerde yaşayan 

halkın kaz eti tüketim alışkanlığı yetiştiriciliği olumlu etkilemektedir 

(Kırmızıbayrak, 2002; Boz ve ark., 2014a).  Kars, Ardahan ve Yozgat 

illerinde kaz en değerli kanatlı hayvan türü konumundadır ve ticari 

değeri de artmaya başlamıştır (Kırmızıbayrak ve ark., 2011; Boz, 

2012). Kazlar genellikle ekim, kasım, aralık bazı yörelerde ise ocak ve 

şubat aylarında da kesilebilmektedir. Kesilen kazların büyük 

çoğunluğu ucuz ve temini kolay bir ürün olarak aile tüketiminde 

kullanılmakta,  üretim fazlası olanlar ise mahalli pazarlarda canlı veya 

karkas olarak satılmaktadır (Aral ve Aydın, 2007; Boz ve ark., 2014a). 
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Kaz yetiştiriciliğinin yoğun olduğu yörelerde halk, enerji ve protein 

gereksiniminin önemli bir kısmını kaz eti ve yağından karşılamaktadır 

(Tilki ve ark., 2011). Bir aile işletmesi yılda ortalama 3-5 adet, daha 

uygun koşullara sahip olanlar ise 40-50 adete kadar kaz kesimi 

yapmaktadır (Kırmızıbayrak ve ark., 2011; Boz ve ark., 2014a). 

Dünyada kaz yetiştiriciliği ekonomik öneminin yüksek olduğu 

ülkelerde genellikle kapalı altlıklı, free-range veya kafes sistemlerinde 

yapılmaktadır (Romanov, 1999). Türkiye’de ise yapılan yetiştiricilikte 

genelde kazlar için özel bir barınak yoktur ve ekstansif koşullarda 

üretim yapılmaktadır. Diğer hayvan barınakları içinde veya 

bitişiğindeki bir bölmede yetiştirilmektedir (Boz, 2012;  Tilki ve 

Saatcı, 2013). Bununla birlikte son yıllarda entansif ve yarı entansif 

koşullarda üretim yapan işletmeler de kurulmaya başlamıştır. Bu 

işletmelerin sayısı az olmakla birlikte üretimin verim üzerindeki 

etkinliği konusunda bilgi eksikliği gözlenmektedir. Kazlarda 

performans özelliklerinin yetiştirme sistemlerine göre değişimini 

ortaya koyan çalışmalar da sınırlıdır (Liu ve ark., 2011; Boz, 2015). 

 
Besleme Koşulları 
Ektansif üretim sisteminde diğer kanatlı türlerine göre kazlar daha az 

ilave yemle beslenmektedirler (Aral ve Aydın, 2007). Türkiye’de 

kazlar ilkbaharda palaz üretimini takiben bir aylıktan itibaren mera ve 

hasat mevsiminden sonra da anızlarda beslenmektedir. Sonbaharda bir 

aylık süre ile tane yemlerle (buğday, arpa, mısır, yulaf) besi yapılarak 

kazlar kesilmektedir (Boz, 2015). Kazlar bakıcısız olarak mera, otlak, 

köy alanı ve su kenarlarında otlamaktadır. Ek yemlemede kullanılan 

yem materyalleri tahıllar (buğday, arpa, mısır), ev artıkları ve diğer 

hayvanlar için kullanılan fabrika yemleridir (koyun besi yemi, sığır 

besi yemi). En fazla kullanılan yemleme yöntemi tahıl + ev artıkları 

şeklindedir. Palazlara çıkıştan sonra ilk 2-3 günlük dönemde şekerli su 

ile hazırlanan şerbet verilmektedir. Palazların beslenmesinde en çok 

karşılaşılan diğer bir uygulama ise suya konulan ekmek, öğütülmüş 

buğday veya arpanın ıslatılarak verilmesidir. Kaz palazlarının birinci 
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haftadan itibaren dışarı çıkmalarına izin verilmektedir (Boz ve ark., 

2014a). 

Ticari amaçla ise kazlar iki şekilde büyütülmektedirler. Birinci 

sistemde; kazlar belirli bir süre merada kalırlar (16-28 haftalık yaşa 

kadar) ve kesimden 2-3 hafta önce yoğun bir besleme programına tabi 

tutulurlar. Đkincisinde ise; kazlar kapalı kümeslerde 8-9 hafta yoğun 

bir besiye alınarak kesime gönderilirler. Bu 8-9 haftalık süre kaz 

ırkına ve hedeflenen kesim ağırlığına göre 10, 12, 14 veya 17 hafta 

olarak da uygulanabilmektedir. Her iki uygulamada yetiştirilen kazlar 

arasında canlı ağırlık, tüy miktarı, karkas ağırlığı, yağ düzeyi ve lezzet 

bakımından farklılıklar olabilmektedir (Buckland ve Guy, 2002). Bu 

iki uygulama ülkeden ülkeye, yerel şartlara, diğer tarım ürünlerinin 

hasat dönemine, yetiştirme geleneklerine, bakım standartlarına ve kaz 

etine olan ilgiye bağlı olarak değişmektedir (Buckland ve Guy, 2002).  

 
Verim Özellikleri 
Kazların en önemli verimleri arasında et, karaciğer ve tüy sayılabilir. 

Bunun yanı sıra yumurta verimi ve yağı da önemlidir. Kaz 

yetiştiriciliğinde tüy ve yağlı karaciğer önemli verim özellikleri 

olmakla birlikte Türkiye’de bu ürünler henüz ticari değer henüz 

kazanmamıştır. Ayrıca kazların yabancı ot mücadelesinde kullanımı 

ve bekçilik özelliği tam olarak bilinmemektedir.  

Kazlarda yumurta verimi yılın erken dönemlerinde başlar ve asıl 

yumurtlama periyodu ilkbahardır. Yumurtlamaya başladıktan 5-6 

hafta sonra en yüksek verim düzeyine ulaşırlar. Yumurtlama genelde 

Ocak-Şubat ayında başlamakta ve Haziran-Temmuz ayına kadar 

devam etmekte ve bu periyod 60 ile 130 gün sürmektedir (Çelik, 

2007; Boz ve ark., 2014a). Irklarına göre değişmekle birlikte kazlar 

bir sezonda 15-60 adet yumurta verebilmektedir. Türkiye’de 

yetiştirilen yerli ırk kazların ise yumurta verimi 8 ile 15 adet arasında 

değişmektedir (Arslan ve Saatcı, 2003; Boz ve ark., 2014a). Kazlarda 

yumurta verimi, ilk yıllarda sonraki yıllara göre daha fazla olup,  

yumurta üretiminde 10 yaşına kadar verimli olarak kullanılabilmekte 

ve yumurtaların ağırlıkları yaklaşık olarak 200 grama kadar 
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çıkabilmektedir (Tilki ve Đnal, 2004a). Kaz yumurtalarının kuluçka 

süresi 28-32 arasında değişmektedir. Bu süre ırklara göre 28 gün ile 

35 gün arasında değişmektedir (Tilki, 1999). Yerli ırk kazların 

kuluçka süresi ortalama 30 gündür ve  kuluçka randımanları doğal 

kuluçkada %43 ile %86 (Đlaslan ve Aşkın, 1977; Demir ve ark., 2013; 

Boz ve ark., 2014a,b), yapay kuluçkada ise %9 ve %72 arasında 

değişmektedir (Arslan ve Saatcı, 2003; Tilki ve Đnal, 2004a; Boz ve 

ark., 2014b). 

Kazlar et için beslendiklerinde diğer kanatlı türlerine göre daha 

yüksek canlı ağırlık kazanmaktadır (Çelik, 2007). Kazların ergin canlı 

ağırlıkları genotip, cinsiyet, yaş, besleme ve yetiştirme tekniklerine 

bağlı olarak arasında değişmektedir. Türkiye’de kazlar genellikle 6 ile 

8 aylık yaşta kesime gönderilmektedir (Boz ve ark., 2014a). Bu  

kazların kesim ağırlıkları ise 3 ile 6 kg arasındadır (Đşgüzar ve Pingel, 

2003; Tilki ve Đnal, 2004b; Kırmızıbayrak ve ark., 2011; Tilki ve ark., 

2011; Yakan ve ark., 2012; Sarıca ve ark., 2015). Kazların çıkıştan 

itibaren 14. güne kadar çok hızlı bir şekilde büyüdüğü, diğer organlara 

göre kanatların daha yavaş geliştiği belirtilmektedir. Kaz ve ördeklerin 

yaklaşık 8-9 haftalık yaşta ergin ağırlıklarının %70-80’ini 

tamamladıkları, tavuk ve hindilerde bu rakamın %40 olduğu 

bildirilmektedir (Shalev, 1995).  

Doğal kuluçka ile elde edilen yerli ırk kazların 24 haftalık yaştaki 

büyüme, kesim ve karkas özelliklerine ait değerler Çizelge 1, 2, 3 ve 

4’de verilmiştir. Çalışmanın hayvan materyalini Yozgat ili halk elinde 

yetiştirilen beyaz ve alaca kazlar oluşturmuştur. Kazlar gündüz 

saatlerinde merada ve köy alanında serbest olarak dolaşmış ve yem 

ihtiyacının bir kısmını karşılamıştır. Buna ilave olarak sabah ve akşam 

saatlerinde ev atıkları, buğday, arpa ve mısır ek yem (ortalama 100 g) 

olarak verilmiştir.  
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Çizelge 1. Halk elinde yetiştirilen kazların (Beyaz-Alaca) büyüme 

özellikleri 

Hafta 
Canlı Ağırlık (g) 

P 
Canlı Ağırlık (g) 

Erkek 
(n= 21) 

Dişi 
(n= 25) 

Genel 
(n= 46) 

Çıkış  99.57±2.38 97.11±2.15 ÖNSZ 98.24±1.59 
4 461.28±23.11 447.36±26.62 ÖNSZ 453.72±17.75 
8 2045.86±73.40 1999.68±82.96 ÖNSZ 2020.76±55.67 

12 3489.43±91.88 3291.40±79.01 ÖNSZ 3381.80±61.14 
16 4203.71±72.62a 3901.80±65.29b * 4039.63±52.99 
20 4737.71±73.33a 4348.04±67.39b * 4525.93±56.96 
24 4896.38±63.29a 4516.96±61.30b * 4690.17±51.92 

a,b: Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arası farklılık önemlidir (ÖNSZ: P˃0.05, *P˂0.05) 

 
 
Çizelge 2. Halk elinde yetiştirilen kazların (Beyaz-Alaca) değişik 

yaşlardaki ortalama canlı ağırlık kazancı. 

Hafta 
OCAA (g) 

P 
OCAA (g) 

Erkek 
(n= 21) 

Dişi 
(n= 25) 

Genel 
(n= 46) 

4 361.71±22.49 350.24±25.65 ÖNSZ 355.48±17.15 
8 1946.28±73.17 1902.56±81.85 ÖNSZ 1922.52±55.12 

12 3389.85±92.13 3194.28±77.87 ÖNSZ 3283.56±60.75 
16 4104.14±72.75 a 3804.68±64.15 b * 3941.19±52.55 
20 4638.14±73.58 a 4250.92±66.38 b * 4427.69±56.59 
24 4796.80±63.33 a 4419.84±60.10 b * 4591.93±51.42 

12-24 1406.95±76.21 1225.56±57.39 * 1308.37±48.11 
a,b: Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arası farklılık önemlidir (ÖNSZ: P˃0.05, *P˂0.05) 
OCAA: Ortalama canlı ağırlık artışı 

 

 

Çizelge 3. Halk elinde yetiştirilen kazların (Beyaz-Alaca)  değişik 

yaşlardaki günlük canlı ağırlık kazancı. 

Hafta 
GCAA (g) 

P 
GCAA (g) 

Erkek 
(n= 21) 

Dişi 
(n= 25) 

Genel 
(n= 46) 

4 12.91±0.80 12.50±0.91 ÖNSZ 12.69±0.61 
8 34.75±1.30 33.97±1.46 ÖNSZ 34.33±0.98 

12 40.35±1.10 38.03±0.93 ÖNSZ 39.09±0.72 
16 36.64±0.65 a 33.97±0.57 b * 35.19±0.47 
20 33.13±0.52 a 30.36±0.47 b * 31.63±0.40 
24 28.55±0.38 a 26.31±0.36 b * 27.33±0.31 

12-24 16.75±0.91 14.59±0.68 * 15.58±0.57 
a,b: Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arası farklılık önemlidir (ÖNSZ: P˃0.05, *P˂0.05) 

GCAA: Günlük canlı ağırlık artışı 
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Çizelge 4. Halk elinde yetiştirilen kazların (Beyaz-Alaca) 24. Hafta 

kesim ve karkas özellikleri  

Özellikler   
Erkek 
(n= 10) 

Dişi 
(n= 10) 

P 
Genel  

(n= 20) 

Kesim ağırlığı 4914.20±85.50a 4588.50±123.54b * 4751.35±82.11 

Sıcak karkas 

ağırlığı 
3006.20±65.82a 2778.80±82.61b * 2892.50±57.64 

Sıcak karkas 

randımanı 

61.14±0.51 60.53±0.49 ÖNSZ 60.84±0.35 

Soğuk karkas 

ağırlığı 
2984.40±69.29a 2754.20±82.72b * 2869.30±58.78 

Soğuk karkas 

randımanı 

60.69±0.56 59.99±0.52 ÖNSZ 60.34±0.38 

Baş ağırlığı 169.30±4.95a 152.00±4.44b * 160.65±3.79 

Baş oranı 3.45±0.09 3.32±0.08 ÖNSZ 3.38±0.06 

Ayak ağırlığı 140.40±4.29 128.40±4.63 ÖNSZ 134.40±3.37 

Ayak oranı 2.86±0.08 2.80±0.07 ÖNSZ 2.83±0.05 

Kalp ağırlığı 30.20±1.01a 26.00±0.88b * 28.10±0.81 

Kalp oranı 1.01±0.04 0.94±0.03 ÖNSZ 0.97±0.03 

Karaciğer 

ağırlığı 
134.60±7.13 124.20±7.48 

ÖNSZ 
129.40±5.17 

Karaciğer oranı 4.50±0.28 4.49±0.28 ÖNSZ 4.50±0.19 

Taşlık ağırlığı 196.40±8.19a 170.60±7.22b * 183.50±6.08 

Taşlık oranı 6.55±0.27 6.15±0.25 ÖNSZ 6.35±0.18 

Abdominal yağ 

ağırlığı 
227.00±14.75 236.80±16.84 

ÖNSZ 
231.90±10.95 

Abdominal yağ 

oranı 

7.53±0.42 8.54±0.57 ÖNSZ 8.03±0.36 

Boyun ağırlığı 270.30±13.65 249.00±5.82 ÖNSZ 259.65±7.63 

Boyun oranı 9.03±0.34 9.08±0.23 ÖNSZ 9.05±0.20 

Kanat ağırlığı 426.30±11.43a 389.90±11.80b * 408.10±9.02 

Kanat oranı 14.30±0.29 14.19±0.34 ÖNSZ 14.24±0.22 

Sırt ağırlığı 678.60±22.93 610.80±29.94 ÖNSZ 644.70±19.93 

Sırt oranı 22.74±0.58 22.07±0.50 ÖNSZ 22.41±0.38 

But ağırlığı 663.80±16.99a 611.20±17.46b * 637.50±13.30 

But oranı 22.24±0.24 22.21±0.21 ÖNSZ 22.22±0.16 

Göğüs ağırlığı 924.30±23.46 883.00±27.94 ÖNSZ 903.65±18.38 

Göğüs oranı 30.99±0.50 32.08±0.46 ÖNSZ 31.54±0.35 

a,b: Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arası farklılık önemlidir (ÖNSZ: P˃0.05, *P˂0.05) 

 

Bu çalışmada kazların çıkış ağırlığı ortalama 98.24 g, 12. hafta canlı 

ağırlıkları ise 3381.80 g’dır. Ortalama canlı ağırlık kazancı 12. haftaya 

kadar 3283.56 g iken, 12-24. hafta canlı ağırlık kazancı 1308.37 g’dır. 

Günlük canlı ağırlık artışı en yüksek 12. haftada (39.09 g) 

gerçekleşmiştir. Günlük canlı ağırlık artışının 12. haftadan sonra ilk 

haftalara göre azalmaya başladığı tespit edilmiştir. Beyaz ve alaca 

kazların 24. hafta kesim ağırlığı ortalama 4751.35 g,  sıcak ve soğuk 
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karkas randımanı sırasıyla %60.84 ve %60.34, abdominal yağ ağırlığı 

231.90 g, göğüs ve but ağırlıkları ise 903.65 ve 637.50 g olarak 

belirlenmiştir.  

 
Yetiştiricilikte Yaşanan Sorunlar ve Öneriler 
Ülkemiz kaz yetiştiriciliğinde en önemli sorun bilgi eksikliğidir. 

Özellikle kaz yetiştiriciliği yapmak isteyen üretici ve müteşebbisler 

yeterli bilgiye ulaşamamaktadır. Ulaşılan bilgiler ise genellikle diğer 

üreticilerin, bilimden uzak tecrübelerine dayalı görüşleridir. Bu 

nedenle özellikle yerli ırk kazların değişik özelliklerinin ihtiyacı 

karşılamadaki etkinliğinin bilinmesi gereklidir. Elde edilen bilgiler ve 

tecrübe makale, kitap, eğitim, seminer ve kurs gibi faaliyetlerle kaz 

yetiştiricilerine sunulmalıdır. 

Yapılan çalışmaların birçoğunda yerli ırk kazların ticari üretimin 

sürdürülebilirliğini sağlayacak verim kapasitesinde olmadığı 

bildirilmiştir. Özellikle yumurta veriminin düşük olması çok önemli 

bir sorundur. Üreticiler daha yüksek verim özelliklerine sahip kazlar 

ile yetiştiricilik yapma isteği ve eğilimindedir. Yapılacak ıslah 

çalışmaları ile bu konuda ilerleme sağlanabileceği düşünülmektedir.  

Kaz yumurtalarında kuluçka işlemi üretimin en zor ve hassas 

aşamasıdır. Ticari üretim şartları açısından, yumurta verimlerinin 

düşüklüğü ve doğal kuluçka sırasında yumurta vermemeleri döl verimi 

açısından önemli ilk etkenler olduğu için, yapay kuluçka etkin 

kılınmaya çalışılmakta, doğal kuluçka engellenmeye çalışılmaktadır 

(Tilki ve Đnal 2004a). Yapay kuluçka işleminde gerekli kuluçka 

şartları yerine getirilmediğinde çok düşük kuluçka randımanları elde 

edilebilmektedir. Ülkemizde genellikle doğal kuluçka işlemi 

uygulanmakla birlikte son yıllarda yapay kuluçka işlemi de 

uygulanmaya başlamıştır. Fakat özellikle kazların yapay kuluçkası 

hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Bununla birlikte doğal kuluçka 

işleminde de (yumurtaların nemlendirilmesi vb.) sorunlar 

oluşabilmektedir. Kuluçka özelliklerinin ve bu özellikleri etkileyen 

faktörlerin daha detaylı incelenmesi gereklidir.  
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Kazlar et, yumurta, tüy, yenilebilir iç organ, baş, ayak, yağ ve ince ve 

kalın bağırsağı tüketilebilen bir kanatlı türüdür. Fakat ülkemizin 

tamamında tüketiciler bu ürünlerden faydalanamamaktadır. Ayrıca bu 

ürünleri ticari koşullarda sunacak teknoloji ve üretim alt yapısı 

bulunmamaktadır. Bu nedenle öncelikle mevcut yetiştiricilikte kaz 

sayısı artırılarak modern üretim sistemlerine geçilmelidir. Daha sonra 

kesimhaneler kurularak et işleme teknolojisi geliştirilmelidir.  

Son dönemde kaz yetiştiriciliğinin devlet destekleri kapsamına 

alınması, sektörün ticarileşeceğinin göstergesidir. Artan talepler de 

bunu desteklemektedir. Kaz yetiştiriciliği kırsal alanda istihdam ve 

gelir artışı sağlayacak alternatif bir üretim olarak değerlendirilmelidir. 

 
Sonuç  
Türkiye’de ekstansif şartlarda yetiştirilen kazlar için ticari yetiştiricilik 

çok düşük seviyededir. Fakat bu haliyle bile hayvansal gıda üretimini 

artırmakta ve kırsal kesimde yaşayanların beslenmesine katkı 

sağlamaktadır. Ticari olarak gelişmemiş olsa da, son yıllarda canlı kaz 

satışlarında artış olması, müteşebbislerin ve toplumun alternatif üretim 

sistemlerinde yetiştirilen hayvanların etine olan talebinin artması 

(Sarıca ve ark., 2015), bu üretimin önemini artırmaktadır. Kaz 

yetiştiriciliğini ticarileştirmek ve yaygın bir tüketim maddesi haline 

getirmek için öncelikle eldeki genotiplerin değişik özelliklerinin 

ihtiyacı karşılamadaki etkinliğinin bilinmesi gereklidir. Bu konuda 

yapılan çalışmalar ise sınırlıdır ve yeni çalışmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. Sonuç olarak kazların verim özelliklerinin 

iyileştirilmesi, yetiştiricilik konusunda da bilgi eksikliğinin 

giderilmesi önem arz etmektedir.  
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Etlik Piliç Gübresinden Biyogaz ve Elektrik 
Üretim Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma 

 

Kadir Erensoy*, Hakan Bayraktar, Ali Altan 
E.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Đzmir 

 

Özet 
Hayvansal üretiminin lokomotif sektörlerinden olan etlik piliç üretimi 

istikrarlı büyüme ile yılda 200 milyonluk üretime ulaşmıştır. 

Üretimdeki artış ve yeni yasal düzenlemeler hayvan refahı, biyo-

güvenlik, üretim standartları ile çevresel etkiler gibi yeni sorunları da 

gündeme getirmiştir. Sürdürülebilir büyüme için yeni pazar 

arayışlarına giren sektör, atık yönetimi ve enerji verimliliği 

konularında da yeni alternatifler üzerinde çalışmaktadır. Etlik piliç 

gübresinden biyogaz ve elektrik üretimi de çevresel sorunlara neden 

olan atıkların değerlendirilmesine yönelik önemli bir alternatiftir. Bu 

çalışmada Türkiye’de etlik piliç altlığının biyogaz üretiminde 

kullanımı ve elektrik üretim potansiyelinin saptanması amaçlanmıştır. 

Yılda yaklaşık 200 milyon adet etlik pilicin yetiştirildiği sektörde her 

yıl ortalama 432 milyon ton gübre üretildiği ve bu miktardaki 

gübrenin uygun şekilde bertaraf edilmediğinde yaratacağı çevresel 

etkiler göz önünde alındığında konunun önemi daha iyi 

anlaşılmaktadır. Bu çalışmaya konu olan 25000 piliç kapasiteli bir 

etlik piliç işletmesinde yapılan analizler sonucunda dönemlik ortalama 

elektrik tüketiminin 4 401 kW olarak gerçekleştiği bu işletmeden 

ortalama 54 ton gübre (altlık dahil) elde edildiği ve bu miktardaki 

gübreden 8 510 m3 biyogaz, bu biyogazdan da 13 191 kW elektrik 

enerjisi üretilebileceği saptanmıştır. Bu veriler üzerinden genel bir 

değerlendirme yapıldığında etlik piliç sektöründeki 34.6 GW’lık 

elektrik tüketimine karşılık, biyogazdan elektrik üretim potansiyelinin 

106 GW ulaştığı söylenebilir. Bu da ülke genelinde tüketimin dört 

katına varan bir elektrik üretim potansiyeline işaret etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Etlik piliç, biyogaz, enerji, elektrik, tavuk 

gübresi, altlık. 
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A Researh on Biogas and Electricity Production Potential from 
Broiler Manure 

 
Abstract 

This study was carried out the use of broiler manure that causing 

environmental problems as a waste material of biogas production and 

potential. Poultry industry is the locomotive of Turkey's livestock 

production is expanding its production volume every year (200 

million). Increasing production volume along with a number of issues 

were brought. The most important issue is manure and electricity 

consumption in these. 200 million broiler generate 432 million tons 

manure in a year, so this amount of manure may cause to 

environmental problems if it isn’t disposed properly. The production 

of biogas become a current issue in order to prevent the environmental 

problems induced by broiler manure. As a result of our study in a 

broiler farm with 25 000 capacity of approximately 54 tons of manure 

at the and of a production period obtained including litter 8510 m3 of 

biogas and also from the biogas 13 191 kW of electricity is 

determined that the production potential. In contrast, approximately 

4315 kW electricity consumption is realized in a period of this farm. 

When an assessment for our country broiler production corresponds to 

the electricity consumption of 34.6 GW via these data. When an 

prediction based on these data, 34.6 GW electricity consumption 

occurred, but besides broiler manure has 106 GW electricity 

production potential in all over the country.  

Key words: Biogas, electricity production, broiler, electricity 

consumption, broiler manure.  

 
Giriş 
Dünya genelinde giderek artan enerji tüketimi, artan maliyetinin yanı 

sıra çevreye verdiği zarar ile de gündemdedir. Enerji verimliliği ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemini her geçen gün 

daha da iyi kavranmaktadır. Yenilenebilir olmasının yanında çevre 

koruma özellikleriyle de bir adım öne çıkan biyo kütle enerjisi, artan 
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enerji talebinin karşılanmasında önemli bir alternatif haline 

gelmektedir. Tavukçuluk sektöründe önemli çevresel problemlere 

neden olan gübrenin enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi 

ülkemizde henüz çok yenidir. Bu yüzden elektrik üretiminde biyogaz 

enerjisinin payı da istatistiklere yansımayacak kadar düşük kalmıştır 

(TEĐAŞ, 2014). Ancak artan çevre endişeleri ve enerji maliyetleri 

biyogaz üretiminin önümüzdeki dönemde yaygınlaşabileceğini 

göstermektedir.  

Türkiye etlik piliç varlığı yıllık 2 milyon adede ulaşmıştır (TUĐK, 

2014). Bu rakam biyogaz üretimi için çok değerli bir ham madde olan 

tavuk gübresi üretim potansiyelinin de ne denli yüksek olduğunu 

ortaya koymaktadır. Ülkemizde elektrik üretiminin kaynaklarına göre 

dağılımına incelendiğinde üretimin yaklaşık %90’ının fosil yakıtlar ve 

hidrolik enerji kaynaklarından sağlandığı görülmektedir. Yani 

üretimin sadece % 10’luk bir kısmı yenilenebilir enerji kaynakları 

tarafından sağlanmaktadır. Ancak Türkiye ulusal yenilenebilir enerji 

eylem planında yer alan projeksiyon 2023 yılında yenilenebilir 

enerjinin elektrik üretimine katkısının % 16’lara çıkarılması 

yönündedir (TEĐAŞ, 2014). Diğer taraftan ülkemizdeki atıkların 

sadece %60’ı enerji üretimi için kullanılabilir niteliktedir. Tarımsal ve 

hayvansal atıklardan elde edilecek enerjinin Türkiye’nin yıllık enerji 

tüketiminin %22-27’sine eşit olduğu bilinmektedir (Doğan ve ark., 

2000). Hayvan atıkları olarak da yıllık 1.5 milyon ton petrol 

eşdeğerine karşılık gelen bir potansiyel bulunmakta olup, bu değer ile 

enerji kullanımımızın yaklaşık %4.7’si karşılanabilecektir. Biyogaz 

ısıtma, aydınlatma, elektrik ve mekanik enerjiye dönüştürülebilme 

imkanlarına sahip olması nedeniyle çok yönlü bir kaynaktır (Koçer ve 

ark., 2006). Voivontas et al.’a (2001) göre dünya sera gazı salınımının 

yaklaşık %20’si tarımsal faaliyetler sonucunda meydana gelmektedir. 

Ülkemizde hayvansal üretimin ve hayvancılıkla uğraşan nüfusun fazla 

olmasından dolayı biyogaz, Türkiye için etkili bir enerji kaynağı 

potansiyeli taşımaktadır (Çağlayan ve ark., 2014). Etlik piliç 

üretimindeki artışın doğal bir sonucu olarak açığa çıkan gübre miktarı 

da artmıştır. Bu atıkların uygun bir şekilde bertaraf edilmesi çevre 
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koruma açısından da önem taşımaktadır. Dışkının oluşum zamanı ve 

barınaktaki yerleşim sıklığı gübrenin karakteristiğini belirlemektedir. 

Üretim dönemi sonunda altlık dahil gübre materyalinin yoğunluğunu 

400 kg/m3 olarak bildirilmiştir (Cabral, 2009). Altan (1995) her bir 

etlik piliç için altlık materyali dahil gübre üretiminin 2 kg olduğunu ve 

%25 nem değerindeki gübrenin ağırlığı 480-640 kg/m3 değerleri 

arasında seyrettiğini vurgulamıştır. Bu konuda yapılan bir diğer 

çalışmada Fukuyama et al., (2008) ise, etlik piliç başına ortalama 

altlık ağırlığının 2.19 kg ulaştığını bildirilmiştir. Etlik piliç gübresinin 

ısıl değerinin de nem içeriği ile değişmekle beraber 9-13.5 MJ/kg 

değerleri arasında olduğu ve kömürün ısıl değerinin yaklaşık yarısı 

düzeyinde olduğu bilinmektedir (Sordi et al., 2004; Lucas et al., 

2000). Yapılan çalışmalarda tavuk gübresinin biyogaz potansiyelinin 

0.1576 m3/kg, ısıl değerinin ise 6.21 kWh/m3 olduğu ve biyogazın 

elektrik enerjisine %25’lik bir verimlilik ile dönüştürülebildiğini 

saptanmıştır (Catarino et al, 2009).  

Yukarıda belirtilen literatür ışığında etlik piliç sektörünün biyogaz 

üretim potansiyelinin hesaplanabilmesi ve geleceğe yönelik 

projeksiyonların yapılması olasıdır. Bu tip çalışmalar gerek üreticilere, 

gerekse yatırımcılara yol gösterici olması açısından da oldukça 

önemlidir. Bu çalışma ülkemizde yapılan etlik piliç üretiminde atık 

materyal olarak çevresel sorunlara neden olan tavuk gübresinin, 

biyogaz üretiminde kullanımı ve potansiyelini ortaya koymak 

amacıyla yapılmıştır. 

 
Materyal ve Yöntem 
Bu araştırma etlik piliç üretiminin yoğun olarak yapıldığı Balıkesir 

ilinin Bandırma ilçesinde saha çalışması olarak yürütülmüştür. 

Çalışmadaki veriler tam çevre denetimli, 70x12 boyutlarında 2 adet 

kümesin bulunduğu bir işletmeden elde edilmiştir. Her biri 42 gün 

olan üretim dönemleri boyunca 15 piliç/m2 yerleşim sıklığı 

uygulanmış ve kümeslerdeki ortalama kapasite 25 000 piliç olarak 

gerçekleşmiştir. Yıl boyunca yaklaşık 6 dönem üretim yapılmıştır. 

Deneme boyunca, her bir üretim dönemi için ortalama elektrik 
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tüketiminin 4401 kW olarak gerçekleştiği ve ortalama elektrik 

giderinin 1 849 TL olduğu saptanmıştır. Đşletmede altlık materyali 

olarak çeltik kavuzu kullanılmış ve üretim dönemi sonunda arta kalan 

gübrenin taşınmasında kasa hacmi 24 m3 olan bir kamyon 

kullanılmıştır. Đşletmeden sevk edilen gübre miktarları kayır altına 

alınmıştır. Tavuk gübresinin biyogaz potansiyelinin hesaplanmasında, 

bu konuda yapılan çalışmalardan yola çıkılarak her 1 kg gübreden 

0.1576 m3 biyogaz üretileceği varsayılmıştır. Gübrenin ısıl değerine 

yönelik hesaplamalarda ise her literatürdeki 9-13.5 MJ/kg değerlerin 

ortalaması olan 11.25 MJ/kg değeri esas alınmıştır. Oluşan gübre 

miktarının hesaplanmasında aşağıdaki eşitlikten (1) yararlanılmıştır 

(Oliviera et al., 2012): 

 B = n . V . P . Pb  (1) 

B: Biyogaz Miktarı (m3), n: Kamyon sayısı, V: Kamyonun 

kasa hacmi (m3), P: Gübrenin hacim ağırlığı (kg/m3), Pb: 

Biyogaz potansiyeli (m3/kg). 

Gübrenin ısıl değerinin 6.21 kWh/m3 olmasına karşın, jeneratörler 

yardımıyla elektriğe çevrildiğinde elektrik verimliliği yaklaşık %25 

düzeyinde gerçekleşmektedir (1.55 kWh/m3). Üretilecek biyogazın 

elektrik üretim potansiyelinin hesaplanması amacıyla Oliviera et al. 

(2012)’nın da yararlanmış olduğu  numaralı eşitlik (2) kullanılmıştır: 

 E = B x Pcr  (2) 

E: Elektrik üretimi (kWh), B: Biyogaz miktarı (m3), Pcr: Isıl 

değer (kWh/m3) 

 
Bulgular ve Tartışma  
Bu çalışmaya konu olan ve her biri 25 000 piliç kapasiteli 

kümeslerden elde edilen, bir dönemlik atık gübrenin 

uzaklaştırılmasında 24 m3’lük yük taşıma kapasitesine sahip bir 

kamyon ile ortalama 4.5 sefer yapılmıştır. Buradan hesapla bu 

işletmeden elde edilen atık gübre miktarının yaklaşık 54 000 

kg/dönem olduğu saptanmıştır. Her bir etlik piliç için altlık materyali 

dahil ortalama atık gübre üretiminin ise 2.16 kg olduğu belirlenmiştir. 

Bu değer Altan (1995) ve Fukuyama et al. ’nın (2008) bildirişleri ile 
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uyumludur. Üretilen gübrenin hacim ağırlığı da 500 kg/m3 olarak 

tespit edilmiştir. Bu bulgu Cabral’ın (2009) sonucundan yüksek 

olmakla birlikte Altan (1995) ile benzerdir. Çalışma yapılan kümese 

ait parametreler ve değerler Çizelge 1’de sunulmuştur.  

 

Çizelge 1. Bir üretim dönemde biyogazdan elde edilebilecek elektrik 

enerjisi potansiyeli (25 000 kapasiteli etlik piliç üretim işletmesinde) 
Parametreler  Birimler Değerler 
Hayvan sayısı adet/dönem 25 000 
Gübre miktarı kg/dönem 54 000 
Biyogaz potansiyeli  m3/kg 0.1576 
Toplam biyogaz potansiyeli m3/yıl 51 062 
Biyogazın ısıl değeri kWh/m3 6.21 
Jeneratör etkinliği % 25 
Elektrik enerjisi potansiyeli kW/yıl 79 274 

 

Bu işletmeden elde edilebilecek biyogaz miktarı 1 numaralı eşitlik 

yardımıyla hesaplanmış ve 8510.4 m3 olarak bulunmuştur. Elde edilen 

biyogazın da elektrik üretim kapasitesinin saptanmasında ise 2 

numaralı formülden yararlanılmış ve elektrik üretim potansiyelinin 

13191.12 kW olduğu belirlenmiştir. Ancak işletmeler arasında 

kullanılan altlık miktarı ve kesim yaşı gibi farklılıklar nedeniyle 

teoriye dayalı olarak hesaplanan bu değerlerin bütün işletmeler için 

benzer olması da beklenmemelidir. Küçük işletme ölçeğinde yapılan 

bu değerlendirmelerin yanında, ülkemiz tavukçuluğunun biyogaz 

üretim potansiyeli ve bu biyogazdan elde edilebilecek elektrik 

enerjisine ilişkin değerler Çizelge 2’de verilmiştir. Ülkemizde yoğun 

olarak yapılan etlik piliç üretiminin doğal bir sonucu olarak ortaya 

çıkan gübrenin (432 milyon ton/yıl) tamamının biyogaz üretimi ile 

elektriğe dönüştürülebileceği varsayımından hareket ile yapılan bu 

çalışma sonucunda etlik piliç sektörün sahip olduğu elektrik üretim 

potansiyelinin ne denli yüksek rakamlara ulaşabileceği görülmektedir. 

Biyogazın sadece %25 verimlilikle dahi elektrik enerjisine 

dönüştürülebilmesi ile sektörde yıllık 106 GW’lık bir elektrik üretimi 

gerçekleştirilebilecektir (Çizelge 2). Çalışmanın yapıldığı işletmede 

bir üretim dönemde 1000 hayvan için elektrik tüketiminin yaklaşık 

176 kW olduğundan hareketle sektörde tüketilen yıllık elektrik 
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miktarının ortalama 35.2 GW’a ulaştığı, buna karşın sektörün henüz 

kullanamadığı 106 GW’lık bir elektrik üretim kapasitesinin var olduğu 

görülmektedir. Etlik piliç kümeslerinde sadece biyogaz ile elektrik 

üretim potansiyelinin, tüketimin 3 katından daha fazla olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

Çizelge 2. Bir yıllık üretim sürecinde biyogazdan elde edilebilecek 

elektrik enerjisi potansiyeli (Türkiye’deki tüm etlik piliç 

işletmelerinde) 
Parametreler  Birimler Değerler 
Hayvan sayısı adet/yıl 200 000 000 
Gübre miktarı kg/yıl 432 000 000 
Biyogaz potansiyeli  m3/kg 0.1576 
Toplam biyogaz potansiyeli m3/yıl 68 083 200 
Biyogazın ısıl değeri kWh/m3 6.21 
Jeneratör etkinliği % 25 
Elektrik enerjisi potansiyeli kW/yıl 

GW/yıl 
105 699 168 

106 

 
Sonuç ve öneriler 
Biyogaz üretimi etlik piliç sektörünün en önemli sorunlarından biri 

olan atık gübrenin değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilecek önemli 

alternatiflerdendir. Yöntem uygun şekilde bertaraf edilmeyen 

gübrelerin çevreye verdiği zararların önüne geçilmesi bakımından da 

oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Ancak bu konuda daha 

ayrıntılı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Đşletmeler ve bölgeler 

düzeyinde verilerin toplanması, araştırma ve tip projelerin yapılması 

ve sonuçlarının yayımlanması biyogaz yönteminin potansiyelinin 

ortaya konulması adına önemli aşamalardandır. Đşletmeler için önemli 

bir yatırımı da gerektiren bu yöntemin kullanımı ve 

yaygınlaştırılmasının önündeki sorunların aşılması durumunda 

enerjinin geri kazanımı ve çevresel risklerin azaltılması ile sektöre 

önemli kazanımlar da sağlanabilecektir. Bu konuda kamu ve özel 

sektördeki çalışmalarının sürdürülmesi ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelim noktasındaki teşviklerin yaygınlaştırılmasında 

yarar vardır. Üretilecek her bir metreküp biyogazın ülkemizin enerji 
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ithalatını azaltarak ve enerji maliyetlerini düşürerek milli ekonomiye 

önemli katkılar sağlayacağı unutulmamalıdır. 
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