Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu (STBP)
Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu, ülkemiz tavuk eti
üretiminin yüzde 85’ini gerçekleştiren, sektörün önde
gelen firmaları tarafından 2005 yılında oluşturulan bir
platformdur. Tüketicileri ve kamuoyunu sağlıklı tavuk
eti üretimi ve tüketimi konusunda bilinçlendirmeyi, sağlıklı beslenme açısından tavuk etinin
önemini vurgulamayı, bilimsel temeli olmayan iddialardan dolayı oluşan algı ve bilgi kirliliğini
gidermeyi amaçlayan platformun nihai hedefi, toplumumuzu beslenmede önemli rolü olan bu
değerli protein kaynağı ile buluşturarak beyin gücü yerinde, sağlıklı, başarılı ve mutlu nesiller
yetişmesine katkı sağlamaktır.
Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu ve beyaz etle ilgili daha fazla bilgi için http://www.sagliklitavuk.org/
sitesini ziyaret edebilir, her türlü görüş, öneri ve sorunuz için info@sagliklitavuk.org adresine
e-mail gönderebilirsiniz.
Sağlıklı ve “tavuklu” günler dileriz.
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Beyaz Et Sektörünün Değerli Paydaşları, Sevgili Dostlar
BESD-BİR tarafından geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen Uluslararası
Beyaz Et Kongresinin ilk ikisi, artan bir katılım ve başarıyla 2011 ve 2013
yılları baharında Antalya ilimizde gerçekleştirilmişti. 2. Uluslararası Beyaz
Et Kongresi 3 farklı salonda, ülkemiz ve 13 farklı ülkeden bilim adamları
tarafından 22 oturumda sunulan 65 bildiri yanında, 60 poster sunumdan oluşan
içeriği ile ciddi ve yüksek kaliteli uluslararası bir kongre olma yolunda önemli
bir başarıya imza atarak tamamlandı. Sektörümüzün bilim ve teknolojiyi
paylaşması, yayması ve dünyaya daha güçlü entegrasyonu açısından önemli
bir misyon taşıyan 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresinde; birçok ülkeden gelen
900’e yakın katılımcıyı ağırladık.
2007 yılında 1.100.000 ton olan beyaz et üretimi 6 yıl gibi kısa bir dönemde
yaklaşık %75 büyüyerek 1.907.000 tona ulaşmıştır. Beyaz et üretiminin
büyümesi ihracata da yansımış ve aynı dönemde büyük bir ivme göstererek
51.758 tondan %665 gibi rekor bir artışla 395.694 ton seviyesine gelmiştir.
Bu haliyle Türkiye beyaz et sektörünün ülkemizde ve yurt dışında insanlarının
sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmeleri açısından sağladığı katkının son derece
önemli olduğu açıktır.
Beyaz et sektörünün arkasındaki dinamik güç ve en önemli sermaye bilim ve
teknolojidir. Beyaz et sektörünü köy tavukçuluğundan ayıran temel fark 100
yıldır süregelen yoğun bilimsel araştırmalar ve teknolojinin kullanılmasıdır.
Beyaz et üretim modeli tamamen klasik(doğal) ıslah yöntemleriyle elde edilen
broyler piliç(etçi piliç) ve hindilerin kontrollü koşullarda, bilimsel yöntemlerle
beslenmelerine dayanmaktadır.
Dünya tavukçuluk endüstrisinde 8.sıraya gelmiş bir sektörün temsilcileri
olarak ülkemize yakışan, daha kaliteli üst düzey bir kongreyi 2015 yılı Nisan
ayında gerçekleştirmek üzere organizasyon ve bilim komitelerimizle birlikte
çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Yine çiftlikten sofraya beyaz et üretiminin
tüm yönleriyle ele alınacağı kongremizde, konusunda seçkin üst düzey bilim
insanları davetli konuşmacı olarak yer alacaklar. 3.kongrede bilimsel yenilikler
ve zorluklar, geleceğe yönelik sektörel gelişme stratejileri, güvenilir et üretimi
yanında insanların yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenmesi konuları da ön planda
tutulacaktır.

iii

Avrupa ve Ortadoğu’nun beyaz et üretim üssü haline gelen Türkiye Beyaz
Et Sektörünün bilim ve teknoloji yüzü geleneksel kongremizde, ülkemiz ve
dünyadan tüm ilgilileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Yerli ve
yabancı bilim insanlarının kongremize araştırmalarını, fikirlerini, önerilerini
sunarak katılmalarını hiçbir kongrede olmadığı kadar teşvik etmekte olduğumuzu
bildirmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz.
Bilim sanayi el ele tüm dünya insanlarının yararına daha büyük başarılara
imza atmak için; Beyaz et sektöründeki önemli yenilik ve değişimlerin en
kapsamlı şekilde tartışılacağı seçkin bilim insanlarının katılımıyla 22-26 Nisan
2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek “3. Uluslararası Beyaz Et
Kongresi”ne sizleri, tüm sektör paydaşlarını en içten duygularla davet ettiğimizi
bildiririz.
Saygılarımızla..
Dr. Sait KOCA
Besd-Bir Yönetim Kurulu Başkanı
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Kongre Başkanı
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SÖZLÜ BİLDİRİLER

S01 Genetik Seleksiyon ve Damızlık Seçiminin Kanatlı Sektörünün
Ekonomik Gelişimine Katkısı
Paul M. Hocking
Roslin Enstitütüsü ve Royal (Dick) Veterinerlik Çalışmaları Okulu, Edinburgh Üniversitesi,
Easter Bush, Midlothian, İngiltere EH5 9RG
Özet
İkinci dünya savaşının sona ermesinden sonra ucuz tahıl arzındaki artış, çevresel kontrol ve
hastalıkların kontrolü için aşılama da dahil olmak üzere büyük ölçekli üretim sistemleri için
teknolojik uygulamalar ile birlikte hızlı büyüme ve yemden yararlanma yönünde uygulanan
seleksiyon özel hicrilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kısa bir zaman diliminde de lüks bir
tüketim ürünü olan tavuk eti göreceli ucuz ve satın alınabilir bir ürün haline gelmiştir. Yoğun
broyler üretim sistemleri ile ilgili çeşitli komponentlerin arzını sağlamak üzere bu alanda uzman
uluslararası şirketler kurulmuştur. Sözkonusu gelişmelerin temel parçalarından biri de bu
üretim sistemlerinin potansiyelinden faydalanan tavuk hatlarında genetik seleksiyon olmuştur.
Damızlık programları refah ve sağlık ile ilgili özellikleri de içeren “yeni” fenotiplerin ölçülmesi
için karmaşık istatiksel teknikler ve metotları kullanmaya başlamıştır. Öyle ki 2000’li yıllarda
verimlilikte kaydedilen gelişmelerin %85’i genetik değişimler sonucunda meydana gelirken
beslenmeden kaynaklanan gelişim oranı sadece % 15 olmuştur.
Broyler üretimi için özel dişi ve erkek hatlarının geliştirilmesi, broylerlerde genetik kazanımları
maksimize ederken üreme ve kondisyon özellikleri için melez azmanlığından yararlanılmıştır.
Etkili ıslah sistemlerindeki gelişmelerle ticari sürüler için sağlanan hızlı genetik ilerlemeye
paralel, tavukların mükemmel üreme potansiyeline ulaşmıştır. Modern broylerlerdeki
yemden yararlanma ruminantlar, domuz ve kanatlı etine alternatif diğer kaynakların yemden
yararlanmasını geride bırakmıştır. Bu durum sonuç olarak üretim için kullanılan alan talebini
azalttığı gibi et üretiminin çevresel etkilerini de sınırlamıştır. 2050 yılında broyler etine olan talebin
dünya nüfusunda meydana gelecek olan büyüme ve gelişmekte olan uluslardan kaynaklanacak
talep artışı çerçevesinde iki katına çıkacağı öngörülmektedir. Bu noktada broylerler için yapılan
genetik seleksiyonun kanatlı eti sanayinin ekonomik gelişimi açısından en büyük katkıyı yaptığı
söylenebilir. Bunun da ötesinde broyler eti üretimi alternatif hayvansal protein kaynağı olarak
artmaya devam edecek ve et üretiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini de önemli derecede
azaltacaktır.. Bunun yanı sıra bakım-yönetim ve teknik öneriler alanındaki inovasyon ile dengeli
bir damızlık programındaki genetik seleksiyon, yeni özelliklerin geliştirilmesi, eski özelliklerin
ölçülmesi için yeni yöntemlerin bulunması ve yeni genetik tekniklerin uygulamaya konulması
konularında gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne önemli bir katkı sağlamaya
devam edecektir.
Giriş
1950 ile 1975 yılları arasında dünyanın pek çok yerindeki emek yoğun, hayvancılık ve ekin
sisteminden uzmanlaşma, mekanizasyon ve yaygın şekilde suni gübre, herbisit, pestisit ve fungisit
kullanımına geçilerek çiftliklerde hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir. Hasat rekolteleri artmış, tahıl
fiyatları ucuzlamış ve bunun sonucu olarak hayvanları yüksek enerji ve proteinli tahıl kaynakları
ile beslemek karlı bir uygulama haline gelmiştir. Sözkonusu gelişmelere geleneksel pedigrili
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damızlık yetiştiriciliği organizasyonları eşlik etmiş ve objektif damızlık programlarının bilimsel
prensipler üzerine inşa edilmesine yol açmıştır. Genetik potansiyelde meydana gelen gelişmeler
aynı zamanda kümes tasarımında, aşılama ve beslenme konularında ortaya çıkan değişiklikler
kanatlılarda daha kapsamlı, büyük ölçekli, verimli ve ekonomik üretim sistemlerinin gelişimine
yol açmıştır. Broyler özellikleri için genetik seleksiyon çok kısa bir sürede yumurta tavukçuluğu
ve et üretimi ile ilgili iki farklı ticari oluşumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum,
daha önceleri ıskarta erkeklerden ve yumurtacı sürülerinden alınıp kesilen tavuklardan elde
edilen ve bunların göreceli pahalı bir yan ürünü olan tavuk eti üretiminden farklıdır. 1975’ten
bu yana hem sürüler hem ticari işletmeler büyümüş olup hem de damızlık organizasyonlarının
konsolidasyonu uluslararası ölçekte gerçekleşmeye başlamıştır. Benzer süreçler ördek, hindi ve
minör kanatlı türleri (kaz, bıldırcın ve gine tavuğu vb.) içinde gerçekleşmeye başlamıştır.
Günümüzde dünya çapında 60 milyardan daha fazla broyler, 2.6 milyar ördek ve 0.6 milyar hindi
olduğu (FAOSTAT, 1/4/2015 tarihi itibariyle) tahmin edilmekte olup sözkonusu adetler kanatlı
etine olan ve her geçen gün artan talebi karşılamaktadır. 2011 ile 2020 yılları arasında broyler
tavuk talebinin her yıl % 2.4 oranında artacağı [1] ve 2050 yılında iki katına çıkacağı tahmin
edilmektedir. Bu durum ete olan talebin, gelişmekte olan ülkelerde +%15, İnsan nüfusunun
büyük bölümünü teşkil eden az gelişmiş ülkelerde % 69 ve gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerde
% 103 oranında artmasından kaynaklanacaktır [2]. Sözkonusu ekonomiler geliştikçe artan
kişisel zenginliğe paralel olarak tavuğa olan talepte hızlı bir şekilde artacak ve bu artış insan
nüfus artış hızının üzerinde gerçekleşecektir.
Kanatlı etinin pek çok avantajı vardır : ucuz, yumuşak, yağ oranı düşük, doymamış yağ asidi
yüksek, dengeli n-6 : n-3 PUFA oranı, linoleik asit, vitamin ve minerallerce zengin, sodyum
ve kolesterol düzeyi düşük olup dengeli bir amino asit profiline sahiptir. Ayrıca kanatlı eti
sanayisi katma değer ve ileri işlem süreçleri çerçevesinde yeni pazarların geliştirilmesine
yönelik inovasyonlara imkan tanımaktadırlar. Temel olarak broyler tavuk üretimi çok büyük
alanlar gerektirmemekte ve üretim teknolojisi dünyanın her yerinde anahtar teslim projeler
çerçevesinde son derece hızlı bir şekilde temin edilebilmektedir. Gelecek on yıl içerisinde eğer
hala gerçekleşmemiş ise majör et kaynağı haline geleceği büyük bir rahatlıkla söylenebilir. O
halde broyler et sanayinin karşılaştığı mevcut sorunlar nelerdir?
Piliç eti sanayi ile ilgili mevcut ve gelecekte ortaya çıkacak sorunlar
Kanatlı eti sanayi ile ilgili en önemli sorunlar sanayinin kayda değer başarısı ile ilgilidir:
sözkonusu sorunlar büyüyen insan nüfusu karşısında kanatlıya olan talebin artması, bu durumun
kıt olan toprak, enerji ve su kaynaklarının daha kıt hale gelmesine neden olacak şekilde iklim
değişikliklerine yol açması ve bu süreçlerin çevre üzerindeki etkisidir (Tablo 1).
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Tablo 1. Dünya nüfusunun artışına bağlı olarak anahtar kaynaklar konusundaki rekabette kanatlı
eti üretiminin potansiyel etkisi [3 baz alınarak]
Kaynak
Nüfus
Toprak alanı
Toprak kalitesi
Enerji
Su

20302’a kadar artış
15%
5%
Azalma ?
+45%
+35-60%

2050’ye kadar artış
30%
Bilgi yok
Stabil mi ?
+100%
+100%

Kanatlı üzerindeki etkisi
Daha yüksek talep
Yem için rekabet
Yem için rekabet
Daha yüksek yem maliyeti
Lokasyon değişikliği

	
  
Bu değişikliklere ek olarak hayvan refahının korunmasına ve çevre ile ilgili mevzuatın yol
açtığı etkiler ile ortaya çıkan yeni hastalıklar ve eski hastalıkların çok bulaşıcı formları da
sorunlar arasında sayılabilir. Yeni oluşan pazarlar ile niş pazarlar da bir başka sorun olarak
karşımıza çıkmakta olup Fransa’da Label Rouge kanatlı eti markası ile İngiltere’de mevsimsel
”Geleneksel taze çiftlik hindisi” gibi “kaliteli” kanatlı eti markaları için bu pazarlar bir fırsat
anlamı taşımaktadır. Ancak konu tüm dünyayı beslemeye geldiğinde sözkonusu gelişmelerin
bunun için yeterli olacağını söylemek son derece zordur ve bunlar gelişmiş ülkelerde pazarın
göreceli çok küçük bir parçasını kapsayabilmektedirler.

Ete olan talebin artması toprak, su ve enerji gibi doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artıracak
olup neticesinde iklim değişiklikleri ve çevre üzerinde meydana gelecek etkiler kaçınılmaz
olacaktır. Mevcut eşitsizlikler ve adaptasyon sağlayamayan fakir ülkeler üzerindeki baskılar ile
su gibi kıt kaynaklara sahip ülkeler arasındaki artan rekabet politik istikrarsızlıklara yol açabilir.
Bu noktada sözkonusu olumsuzlukların global toplum üzerindeki büyük etkileri çerçevesinde
yüksek kaliteli gıdanın yüksek yemden yararlanma ile elde edilebilmesi ile kırmızı etten kanatlı
etine geçiş /dönüşüm yaşanacak ve bu sayede mevcut sorunlar telafi edilebilecektir. Diğer
taraftan kanatlı yemi tedariği konusunda faaliyet gösteren tarafların insanların beslenmesinde
de kullanılan mahsul için toprak, su ve gübre konusunda rekabet etmeleri gerekecek ve gübre,
mahsullerin korunması ve yemin nakliyesi için fosil yakıtların kullanılması iklim değişiklikleri
üzerinde etkili olacaktır.
Dünyanın artan sera gazı salınımı neticesinde bir iklim değişikliği sorunu ile karşı karşıya
olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir. Gelecekte atmosfer sistemleri çok daha değişken ve
sert olabilir ve neticesinde artan insan nüfusunun ihtiyacını karşılamak üzere daha fazla gıda
üretimi yapılması bir zorunluluk haline gelebilir. Sözkonusu faktörler gıda üretimi yapılan
yerlerde kendini çok daha fazla hissettirecek ve maliyet yaratacak olmakla birlikte kanatlı
üretiminin bundan çok fazla etkilenmeyeceği söylenebilir. Sanayi üretiminin büyük bölümü
sıklıkla çevresel kontrolün gerçekleştirildiği kapalı alanlarda gerçekleşmektedir. Dünyanın
pek çok yerinde sıcak çevresel sıcaklıklar ile ilgili yönetim teknikleri uygulanmakta olup bu
durum yeni sorunların ortaya çıkmasını ve bunlara adaptasyonu beraberinde getirecektir. Bunun
ötesinde üretim daha yüksek rakımlı veya daha yüksek enlemlerde, daha ılıman iklimlerin
hüküm sürdüğü bölgelere kayabilir.
Kanatlıdan et üretiminin aynı zamanda su kalitesi üzerindeki nitrojen ve fosforun yarattığı etkiler,
hava üzerinde amonyak ve nitrojen emisyonunun yarattığı etkiler ve toprak kontaminasyonu gibi
çevre üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Dolaylı çevresel etkiler ise mahsulün büyümesi
çerçevesinde olup sözkonusu etkiler arasında toprak dejenerasyonu ve su kirliliği sayılabilir.
Aynı zamanda yemin üretimi ve nakliyesi ağırlıklı olarak fosil yakıtlara bağlı olduğundan
bunun iklim değişiklikleri üzerinde etkisi olmaktadır. Ancak 20. yüzyılın son yarısında hayvan
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yetiştiricileri yemi gıdaya yüksek verimlilikte dönüştüren kanatlı hatlarını seçmek suretiyle
kanatlı eti üretiminin uzun vadeli sürdürülebilirliğine önemli bir katkıda bulunmuşlardır (Tablo
2). Bu eğilim sürecek olup artan et tüketiminin çevre üzerindeki olumsuz etkisini önemli
derecede azaltacaktır. Sözkonusu durumun nedeni ise broyler eti üretiminin arazi kullanımı,
sudan yararlanma, atmosfer emisyonu gibi çevresel etkileri diğer çiftlik hayvanları türlerinden
düşük olmasıdır [4].
Tablo 2. Et üretim sistemi için yemden yararlanma ortalamaları (FCR) özeti [5].
Türler
Broyler
Hindi
Kaz
Ördek
Domuz
Koyun
Sığır

Üretim
36 d
126 d
98 d
42 d
22 Hafta
75 kg
600 kg

FCR
1.69
2.46
3.26
2.41
2.99
10.5
10.4

d:gün
Broyler piliçler için genetik seleksiyona ait katkının ölçümü
Broyler özellikleri
37 saf hattından gelen broyler, yumurtacı ve geleneksel damızlıkların canlı ağırlıkları ve karkas
kalite özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Kolektif olarak sözkonusu hatlar 42 günlük sürede 0.4
kg’dan 3.2 kg’a ulaşmakta ve broyler hatları içinde dahi canlı ağırlıklarında iki kata kadar
farklılık görülebilmektedir. Yumurtacı ve geleneksel hatlarda canlı ağırlık, verimlilik ve kas
kalitesi benzerlik göstermekte olup broylerler daha yüksek kaskas ve göğüs kası verimliliğine
sahiptir. Yumurtacılar ve geleneksek hatlar ile karşılaştırıldığında, broylerlerde göğüs kası daha
açık renkli olup, kas yüzeyinde daha fazla hemoraj ve plazma kreatin kinaz aktivitesi mevcuttur
ve kas hücre hasarı markırı e daha yüksektir. Ancak doku, tad ve pişmiş göğüs etinin genel
sevilmesi durumu ile ilgili tad panel değerlendirmesi broyler etinin seleksiyona uğramamış
kanatlılara göre daha fazla tercih edilir durumda olduğunu göstermektedir.
Tablo 3. 37 tavuk genetik hattın canlı ağırlık ve et verimliliği, kas kalitesi ve tad panel
karşılaştırması[6].
Özellik
Üretim özellikleri
Canlı ağırlık (gram)
Karkas ağırlığı (gr/kg)
Göğüs (g/k)
Kas kalitesi
Kreatin kinaz (IU L-1)
Parlaklık (L*)
Haemoraj skoru
Tat panel skoru
Doku
Tavuk tadı
Genel beğeni

Broyler

Yumurtacı

Geleneksel
6.37b (586)
614
182b

SED

7.78a (2387)
713a
291a

6.30b (544)
608b
175b

6.69 (805)
55.9
3.74

5.33 (205)
53.0
2.04

5.35 (210)
52.0
2.08

0.078***
0.668***
0.180***

6.03
3.84
4.28

5.90
3.59
3.97

5.46
3.52
3.79

0.201**
0.131*
0.127***

0.080***
8.6***
8.0***

Yemden yararlanmada genetik seleksiyonun rolü daha önceki jenerasyonlar ile karşılaştırıldığında
modern broylerlerde gayet açık şekilde ortaya konmuştur. Zuidhof ve ark. (2014) 1957 ve 1978
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yıllarındaki genetik hatları 2005 yılındaki ticari hibrid broylerler ile karşılaştırmışlardır. 56 gün
sonra ortalama canlı ağırlıkları sırasıyla 0.9, 1.8 ve 4.2 kg ve yemden yararlanma 2.85, 2.14 ve
1.92 olmuştur. Havenstein ve ark. (2003) da 1957 yılındaki hatları 2001 karma yemleri ile veya
2001 ‘deki broyler hattını 1957’deki karma yemlerle beslemişlerdir (Tablo 3). Zeidhof ve. ark.
(2014)’ün çalışması ile uyumlu olarak 2001 broylerlerinde canlı ağırlığı yaklaşık 5 kat fazla
olup, FCR daha iyi ve göğüs kası oranı daha yüksek bulmuşlardır.
Tablo 4. 1951 veya 2001 karma yemleri ile beslenen 1957’ ve 2001 hatlarının 42.gündeki
performansı [7, 8].
Özellik

Canlı ağırlığı, g
Yemden yararlanma, g/g
Göğüs, %
Yağ, %
Mortalite, %

2001 rasyonu
1957
578
2.14
11.6
10.9
2.4

2001
2672
1.63
20.0
13.7
3.6

1957 rasyonu
1957
539
2.34
11.6
8.5
1.8

2001
2126
1.92
17.4
12.2
3.6

	
  

Havenstein ve ark’nın araştırması [7, 8] özellikle değerli bir araştırma olup sözkonusu
araştırma sayesinde beslenme konusunda kaydedilen gelişmeler ile karşılaştırıldığında genetik
seleksiyondaki göreceli değişiklikleri belirleyebilmek mümkün olmuştur. Genetik ilerlemeler
vücut ağırlığının % 87, yemden yararlanmanın ise % 84 oranında ilerlemesine neden olmuş,
beslenme ile ilgili hususlar ise 50 yıla yaklaşan bir dönemde mevcut performans değişikliklerinin
sadece % 15’inde yer tutmaktadır. Fleming ve arkadaşları 1972’deki broiler hattını aynı ırktan
gelen 2005 (Ross 308) broylerleri ile karşılaştırmışlardır. Canlı ağırlık, FCR, mortalite, karkas
verimliliği, göğüs verimliliği ve abdominal yağ ile ilgili tahmini yıllık değişiklikler sırasıyla 44.1
g/d, -0.018,-0.026%, 0.082%, 0.192% ve -0.052% olarak gerçekleşmiş ve yazarlar geçen 33 yıl
içerisinde üretim özelliklerindeki ilerlemenin mortalite veya ayak sağlığından ödün vermeden
gerçekleştiği sonucuna varmışlardır [9, 10]. Bu raporları bir araya getirdiğimizde FCR ve karkas
kalitesi için uzun dönemde sürdürülmüş olan genetik seleksiyon çerçevesinde hatırı sayılır
bir ilerleme kaydedildiğini görebiliyoruz. Ayrıca aşağıdaki bölümde broyler verimliliğindeki
bu değişikliğin aynı zamanda üreme konusunda kaydedilen gelişmeler ile de ilişkili olduğu
belirtilecektir.
Üreme özellikleri
1955 ‘deki broyler hattı ile ırkı ile 2013 ticari kibritinin karşılaştırmalı üreme özellikleri
Tablo 5’te verilmiştir. Modern hattın daha yüksek kuluçkalanabilir özelliğine sahip daha ağır
yumurtalar verirken dölsüzlük ve embriyo ölümleri gerilemiş fakat ıskarta civciv oranında
istatistiki bir değişiklik meydana gelmemiştir. Maalesef Collins ve ark. [11] yumurta üretiminin
kalıtımı ile ilgili tahminleri sunmamışlatdır. . Ancak üreme özellikleri ile ilgili ticari Ross 308
ebeveyn sürülerinde (PS) öngörülen fenotipik gelişmeler tavuk-kümes esasına dayalı yumurta ve
civciv üretiminde gelişmeler olduğunu, kuluçkalanabilirliğin arttığını ve mortalitenin düştüğünü
göstermektedir (Tablo 5). Her ne kadar sözkonusu özellikler düşük bir kalıtım derecesine sahip
olsa da çalışma süresince tüm özellikler ile ilgili önemli kazanımlar elde edilmiş olup bu süre
zarfında üretim ortamında çok küçük değişiklikler meydana gelmiştir. Açıkça söylemek gerekirse
modern broyler damızlıklarda üremenin azaldığı hususu mevcut veriler ile doğrulanmamıştır
: Raporlardaki mevcut bilgiler çerçevesinde ticari boyler damızlıklarının üreme özelliklerinde
genetik ilerlemeler kaydedilmiş olup bu husus kanatlıların barındığı ticari ortamada yansımıştır.
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Ancak büyütme döneminde sözkonusu yumurta üretim oranlarına ulaşılabilmesi için önemli
derecede yem kısıtlamasına gidilmesi gerekmektedir (boz aşağıdaki tablo)
Tablo 5. 2013 modern broyler damızlıkları ile 1955 damızlık hattının yumurta ağırlığı ve üreme
özelliği bakımından karşılaştırması [11].
Özellik
Yumurta ağırlığı (g)
Kuluçka randımanı
Dölsüzlük %
Erken ölüm %
Geç ölüm & pip %
Iskarta civciv %

ACRB, 1955
50.0
86.7
4.0
5.0
4.0
0.1

Cobb, 2013
63.2
89.2
2.7
3.7
2.6
1.4

	
  

Tablo 6. 60 haftalık olana kadar ticari Ross 308 sürülerinde kümes yumurtası ve civciv üretimi,
kuluçkalanabilirlik ve tavuk mortalitesi ile ilgili yıllık eğilimler [12].
Özellik
Toplam yumurta
Toplam civciv
Kuluçka randımanı
Tavuk ölümleri

Erkek hattı
0.4
0.6
0.25
-0.69

Dişi hattı
1.7
1.8
0.47
-0.05

Ebeveyn (PS)
1.7
1.3
0.09
-0.41

	
  

Kanatlı ıslahının yapısal organizasyonu
Ebeveyn broyler (parent stock) üretimi yapan az sayıda şirket mevcut olup 3 uluslararası şirket
pazarı domine etmektedirler [1]. Hindi ve ördek sanayileri ile tüm üç türde de benzer bir durum
mevcut olup geniş niş pazarların taleplerini daha küçük tedarikçiler karşılamaktadırlar.
Her tür için uç noktada pedigri hatları ile birlikte benzer bir piramitsel damızlık yapısı mevcut
olup bu uç noktayı ı ticari hatların üretilmesi için ebeveyn (PS) sürüler takip etmektedir . Bu
yapının bir kaç önemli özelliği bulunmaktadır : bir kaç hat pedigri seviyesinde sürdürülmekte
ve ticari ürünler üretmek için çiftleştirilen ebeveynlerin üretilmesi için farklı kombinasyonlarda
melezlenmektedir; nihai yavru üç veya dört hattın melezlenmesi sonucundur, hatlardaki
farklı kombinasyonlar alternatif pazarlar için kullanılabilir ve damızlık piramidi pedigri
popülasyonunun gelişmiş genetik potansiyelinden maksimum sayıda yavru elde edilmesini
sağlar. Dişi ebeveynler yaşama gücü, yumurta ve civciv üretimi için heterosisi maksimize
etmek için her zaman ilk melezlemeye tabi tutulurlar; erkek pedigrilerin genetik seleksiyonu
temel olarak yemden yararlanma göğüs verimliliği , fertilite ve refah özelliklerine yönelik
olup dişi hatlar aynı zamanda üreme özellikleri için de seçilirler. Böylece yumurta üretimi ve
büyüme arasındaki negatif kolerasyon belirli ölçüde engellenebilir. Dişi damızlıkların 100 veya
daha fazla sayıda yavru üretmesi ile erkek damızlıkların en az 10 dişiyi döllemesi seleksiyon
yoğunluğunun artmasını sağlayarak halen yemden yararlanma ve göğüs oranı için genetik
ilerlemeyi mümkün kılmaktadır. . Ancak bu ıslah yapısının önemli sonuçlarından biri pedigri
hatlarında başarılı bir genetik seleksiyonun sonuçlarının ticari sürüde görülebilmesi için 4 ila 5
yıllık bir gecikme olmaktadır.
Broyler tavuklarda genetik sorunlar
Yürüme ve iskelet-kas sistemi bozukluklarındaki iyileşmeler
Yürüyüş ile ilgili özellikler ve canlı ağırlık arasındaki genetik kolerasyonlar düşük olup
genetik ilerlemeler kaydedilebilir (Tablo 6). Aslında FCR ve göğüs randımanında kaydedilen
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genetik ilerlemelerin iskelet bozuklukları ve yürüme kabiliyetinde gerçekleştirilen olumlu
değişiklikler ile ilişkili olduğu gösterilmiş olup akabinde devreye 25 yıldan daha uzun bir süredir
gerçekleştirilmekte olan dengeli bir damızlık sistemi dahilinde genetik seleksiyon girmiştir [1315].
Tablo 6. Broylerlerde canlı ağırlık ile yürüme kabiliyeti ile ilişkili özelliklerin kalıtım dereceleri
ve genetik kolerasyonlar [13-15].
Özellikler
Kalıtımsallık
Vücut ağırlığı ile ilgili genetik
kolerasyon
Vücut ağırlığı
0.36
Bacak defektleri
0.05
0.18
Çarpık parmak
0.05
0.14
Tibial dyschondroplasia
0.17
0.19
Ayak tabını dermatiti
0.24
-0.05
Diz yanığı
0.08
0.30
Yürüyüş skoru
0.28
0.29

	
  
Kas ve et kalitesi
Beyaz şeritler, odunumsu göğüs ve değişken göğüs eti rengi son dönem itibariyle karkasları
ıskartaya çıkartma, işleme kalitesi ve perakende satışa sunma gibi konuları etkilemesi
bakımından broyler sanayinin önemli sorunları haline gelmişlerdir. Bu hususlar detayları ile
birlikte sözkonusu çalışmalarda yer almaktadır. Kas ve et kalitesi ile ilgili önemli genetik
varyasyonlar mevcuttur [7]. Saf ticari broyler hatlarında son yapılan tahminler pektoral miyopati
ve odunumsu göğüs için düşük kalıtım derecesi tespit ederken beyaz şeritler için orta derece
kalıtım derecesi ve canlı ağırlık ve göğüs eti randımanı ile düşükten orta dereceye kadar genetik
kolerasyon belirlemişlerdir. Bu analizler genetik olmayan etkilerin göğüs kası miyopatilerinin
ortaya çıkışlarına % 65’den daha fazla katkıda bulunduğunu göstermekte olup, ıslah çalışmaları
uzun vadede katkı sağlarken çevresel faktörlerin etkisini anlamak son derece önemlidir.
Üreme
Büyüme aşamasında olan ve yem kısıtlamasına tabi tutulan broyler ebeveyn stoklarının refahında,
yem sınırlamasının kronik açlığa yol açacak seviyede olup olmadığı sorgulanmaktadır. Bu
konu Avrupa Birliği [16] tarafından son dönemde sorgulanmakta olup gelecekte -en azından
gelişmiş ülkelerde – çok daha önemli bir konu haline gelecektir. Broyler ebeveyn stoklar
yaşayabilirliklerinin ve yem kullanımının geliştirilmesi amacıyla yem kısıtlamasına tabi
tutulmakta olmakla birlikte ticari açıdan uygulanabilir bir yumurta üretim ve fertilite oranına
ulaşılabilmesi için canlı ağırlığın büyük ölçüde azaltılması mutlak bir gerekliliktir (Tablo 7).
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Tablo 7. Çıkımdan 60 haftalık olana kadar yem sınırlamasına tabi tutulan ve ad libitum (serbest
yemleme) beslenen dişi damızlık broylerlerin canlı ağırlıkları, ölüm oranı, yumurta üretimi,
kuluçka randımanı ve yem tüketimleri [17].
Özellik
Canlı ağırlık, kg
Ölüm, %
Yumurta üretimi, n
Kuluçka randımanı, %
Yem tüketimi g/d
0-24 haftalık
24-37 haftalık
37-60 haftalık

Ad libitum
5.3
46
58
43

Kısıtlanmış
3.7
4
157
86

163
192
142

63
157
151

	
  

Ad libitum beslenen broyler damızlıklarındaki düşük yumurtalama oranı, infundibulum tarafından
yakalanmış yumurtanın kesintiye uğrattığı çoklu ovülasyondan kaynaklanmaktadır (Tablo 8).
Bu durum, vücut boşluğu tarafından yumurtanın absorbe edilmesi veya yumurta kanalında 2
veya daha fazla sarının aynı anda bulunmasından dolayı defektif yumurta kabuklarının oluşuma
neden olmaktadır (kabuksuz, zarımsı, çift sarılı, düz kenarlı, vb.). Büyüme ve yumurtlama
döneminde canlı ağırlığın kontrol edilmesine yönelik yem sınırlaması sarı folikül (ileride yumurta
sarısı olacak) oranının azalmasına ve neticesinde de yumurta üretiminin ve yaşama gücünün
artmasına neden olur (Tablo 8). Geniş kapsamlı bir saha çalışmasında Alvarez and Hocking
[18] yem kısıtlamasına tabi tutulmuş kanatlılarda yumurtlama döneminin ilk yarısında çoklu
folikül oluşumunun %10 ila 30aralığında olduğunu ve neticesinde kuluçkalanabilir edilebilir
yumurta oranında azalma olduğunu göstermişlerdir. Çoklu ovülasyon eğilimini azaltan genetik
seleksiyon yumurta üretiminde artışa yol açmakta olup daha uzun vadede sürü sahiplerinin
şiddetli yem sınırlaması uygulamaları yapmadan sürülerinin refahını optimize edebilmelerini
sağlamaktadır. İşin ilginç bir yanı da yem sınırlamasının hindi dişilerinde göreceli etkili olmayışı
ancak Hocking [19] tarafından belirtildiği üzere ördeklerde başarıyla uygulanabildiğidir.
Gerçekte sadece ovülasyon için genetik seleksiyon zor olup dolaylı DNA dayanaklı yöntemlerin
geliştirilmesini beklenmektedir.
Tablo 8. Broyler damızlık tavuk hattında yumurtlamanın başlaması ile birlikte benzer boyutta
çiftler halinde gelişen sarı follküllerin oranı, canlı ağırlık ve sarı folikül sayısı [20].
Besleme şekli
Canlı ağırlık, Sarı foliküler, N Çoklu folüküler, %
kg
Ad libitum
5.6
11.8
64
Yem kısıtlama
3.9
7.4
27
Kaçınılmaz genetik sorunlar
Çevrenin olumsuz etkilerini sürekli olarak azaltmak ve dengeli damızlık programları ile çevre
adaptasyonu sağlamak suretiyle sanayinin karlılığına katkıda bulunan broyler özellikleri
ile ilgili genetik gelişmeler gelecekte de devam edecektir [21]. Yoğun seleksiyon [22]
resesif genlerin frekansını artırır . Genetik seleksiyon genler arasında pozitif korelasyonun
sabitlenmesiyle sonuçlanır, böylece negatif korelasyonlu resesif genler ya da istenmeyenler de
sık görünür olur. Seleksiyonun yoğun olarak uygulandığından ve efektif popülasyon büyüklüğü
küçük olduğundan, bazı genler homozigot hale gelirken negatif korelasyon ve seleksiyona
beklenmeyen yanıtlar artar. Hocking [24] genetik teoriyi baz almak suretiyle bacak ve kas
defektlerinin ortaya çıkması gibi genetik seleksiyonun beklenmeyen sonuçlarının, bu anlamda
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kaçınılmaz olduğunu ve dengeli bir damızlık programı dahilinde sözkonusu etkileri azaltacak bir
genetik seleksiyonun hayati önem taşıdığını belirtmiştir. Damızlık şirketleri büyük çaplı olarak
son 20-30 yıl içerisinde bunu başarıyla uygulayabilmişlerdir [13, 14]. Buna ek olarak genetik
çalışmalar zararlı alellerin ortaya çıkma sıklığını arttırmış olup sözkonusu etkileri hafifletmek
için damızlıkçılar etkin popülasyon büyüklüğünü korumuş akrabalarla ilişkiyi minimize etmiş
ve bir kaç tane seçilmiş ve seçilmemiş rezerv hattını ellerinde tutmuşlardır [1]. Ayrıca broyler
özelliklerinde artan şekilde ortaya çıkan negatif kolerasyon genellikle düşük boyutlarda olmuş
(örneğin Tablo 6) ve dengeli damızlık programlarında majör üretim özellikleri içerisinde genetik
ilerlemelere zarar vermemiştir.
Genel Sonuçlar
Ticari sürülerde genetik ilerlemeleri sağlayan ıslah çalışmaları, 1950’li yıllardan itibaren
yemden yararlanmadaki değişikliklerin % 85’inden sorumlu olup aynı dönem içerisinde yüksek
değerli göğüs eti randımanını iki kat kadar arttırmıştır. Kanatlı eti üretilmeye devam ederek,
artan insan nüfusu karşısında et üretiminin çevreye olan etkisinin azaltılmasına ve ete olan
talebin karşılanmasında önemli bir katkı sağlayacaktır.
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S02 Çoğulcu Medya, Medya Kirliliği, Kamuoyu Oluşumu ve Yapılacaklar
Ali Atıf Bir
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
«Kamuoyu» özellikle politikaların şekillenmesi ve gücün kullanımıyla ilgili olarak olası sınırları
belirler
Örnek: Kamuoyu gıda politikalarını nasıl etkiler? Bu nedenle medya çok önemlidir.
İçerik
Aktörler ve Dinamikler
Medya politikasında 5 model
Medya politikasında diğer konular
Medya Nasıl Etkiler
Medya Etkisinin Üç Kuramı
Sonuç

Aktörler
Medya
Farklı platformlar, gündem oluşturucu medya,
medya yıldızları (C.Karatay, A. Küçükusta, Y.Dizdar)
(Türkiye’de karasal yayın yapan 247 televizyon ve 1057 radyo, uydu üzerinden yayın yapan 205
televizyon ve 63 radyo, kablo üzerinden yayın yapan 101 televizyon olmak üzere toplam 553
televizyon ve 1120 radyo var.)
İnternet sitesi, sosyal medya hesabı, blog 55 Ulusal,, 23 bölgesel, 2.381 yerel olmak üzere toplam
2.459 gazete; 2.522 dergi ile birlikte üreli toplam yayın sayısı6.024 Türkiye›de 36 ulusal, 100
bölgesel, 951 yerel olmak üzere toplam bin 87 tane de radyo kanalı bulunuyor
Basın Gerçekten Yerel Mi?
South Florida Sun Sentinel adlı yerel gazetenin internet sitesinde ekonomi bölümü, ilginç bir
şekilde ziyaretçi akınına uğradı. Yüzlerce “tık” alan bir haber 2001 yılının Aralık ayına aitti
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ve 11 Eylül saldırılarından sonra United Airlines’ın iflastan korunmak için başvuru yaptığını
anlatıyordu.
Haber gecenin bir yarısında bu kadar çok ilgi görünce, gazetenin internet sitesinde de en çok
okunan haberler arasında bir numaraya yükseldi.
Google’ın interneti saniye saniye tarayan bilgisayarları haberi Google News servisine koydu.
Tıklanma sayısı her geçen dakika daha da yükseldi. Ardından haber Florida’daki bir yatırım
şirketinin dikkatini çekti. Income Securities Advisors Inc. adlı şirket haberin özetini hemen
Bloomberg’in ekonomi özetleri sayfasına koydu.
Bloomberg 7 yıllık olduğunu fark etmeden haberi günün başlıkları arasına aldı.
Bloomberg’de çıkan haberin ardından şirketin hisselerinde çöküş başladı. 12 dolarlık hisseler 3
dolara kadar geriledi. Sadece birkaç dakika süren kriz United Airlines’ın değerini 1 milyar dolar
aşağı çekti. Şirketin tahtası alım-satıma kapatıldı.
Kamu/halk:
genel halk, STK’lar, Vakıflar, işletmeler, global güçler, bireyler.
Politika yapıcılar:
Yasa, yönetmelik yapan ve uygulayanlar
Soru: Süreci tetikleyen kim?
İlişkinin nasıl çalıştığına yönelik 5 Model:
1.
2.
3.
4.
5.

Liberal demokratik model
Skandal model
STK’ ları atlama
Manipülasyon modeli
Propaganda modeli
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Özet
• Politika yapanlar kamuoyunu medyadan izler ve kendi politikalarını yaymak için
medyayı kullanır.
• Sadece medya ve politikası etkileşimi ) hükümetim politikalarını ve icraatlarını etkiler.
Medya
Tüm modellerde önemli faktördür.
Diğer İki Konu:
• Bazı medya diğerlerinden daha etkilidir. Çoğunlukla gazete televizyona ilham kaynağı
olurdu. Şimdi internet/sosyal medya yarışıyor.
• Medyalar arası gündemi set etme. Bazı haberlerin diğer medyada öykü oluşturması..
• Uluslararası medyanın gündem set etme gücü.
Medya Çalışmaları Nasıl Etkiler?
Kamuoyu yaratmak
• Kamuoyu nedir?
• Teori 1: Dolaylı Etkiler
• Teori 2: Doğrudan Etkiler
• Teori 3: Derin Etkiler
Kamuoyunu Tanımlamak
Bilgi
• İnançlar (gerçekle ilgili)
• Değerler (iyi-kötü)
• Normlar (davranışla ilgili)
• Tutumlar => Belirli konulardaki görüşümüzü kavramlaştırma ve renklendirme unsuru.
• Kamuoyu (görüşü)= Bilgi, inanç, değer ve normlara göre oluşmuş paylaşılan tutumlar
seti
• Akıl ve kalbin paylaşılmış bütünü
14

Etki: Teori 1
Çok Dolaylı Etkiler(“Üçüncü seviye etkisi”):
Medya yeni «kamular» yaratır, politikalarda değişikliğe yol açar, insanların zaman ayıracakları
konuları değiştirir.
Medya yoğunluğu burada önemlidir
Etki Teori 2
Doğrudan etkiler(“İlksel Etkiler”):
Kısa dönemli tutumlar ve görüşler
Uyaran-tepki üzerinden duygusal tepkiler : korku, öfke, gülme, uyarılma. İntiharlar, moda,
asiler. Psikolojik değişkenlerle uyarılmalar, yayılmayı sağlayan sosyolojik değişkenler
Etki: Teori 2b
2. Doğudan Etkiler(“İlksel Etkiler”): İzleyiciler medyaya oynar ve onu etkiler.
Ama
 İnsanlar, yine de medyaya maruz kalmayla değişirler
 Açık olmayan etkiler vardır(= tüketim),
 Değiştirmeden çok pekiştirme
Etki : Teori 3
3. Doğrudan ama derinden “İkinci etkiler)
Uzun dönemli inançları, değerleri, normları, dünya görüşünü şekillendirir. Temel atar. Ne
hakkında değil nasıl düşüneceğini etkilemeye başlar. Gündemi belirler ve belir güçlerin yararına
çalışır. Framing (çerçeveleme) ve priming (önceliklendirme) en önemli düşündürtme araçları.
Ne rasyoneli ne normali ne değerli, ne doğru, ne meşru, ne sapkın ne iğrenç, ne modası geçmiş
onu belirler.
Gerçek aynı
Keserek öldür. Cesedi parçala.
Çocukları birbirine çarp.
Ceset parçalarını çocukların sıvısına batır ve yağda kızart.
Afiyetle ye.
Etki farklı
Küçük parçalara ayır.
2 adet yumurtayı kırıp iyice çırp.
Parçaları çırpılmış yumurtaya batır.
Yağda kızart.
Afiyetle ye.
Özetlersek
Uyaran-Tepki
Kullanım ve doyumlar
Gündem belirleme
İnanç Belirleme ve paradigmalar kamuoyu ve politikaların belirlenmesinde önemli.
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Sonuç
Kamuoyu – gerçek or kurmaca?
İzleyici Rolü
Medya Etkileri alıcının yeniden kodlamasına bağlıdır:
Heceminki (b) anlaşmalı , (c) karşıtsal
a. “Hegemonic yeniden kodlama”:
Medyanın gündemi (paradigması, tutum formasyonu) kabul edilir.
b. “Anlaşmalı yeniden kodlama”:
Gündem kabul edilir ama tutumsal seviyede durulur.
c. “Karşıtsal Kodlama
“Zayıf etkiler” Direnç.
Gerçek güç: Medya sahipleri ve kaynakları (hükümet ve ya da PR şirketleri), halk, bireyler.
Birşey gerçek gerçekse sadece kriz yönetilebilir. Ama iyi kötü nasıl gerçek olabilir? Kurmaca
ne?
Önemli olan kurmacanın dahi framing, priming gibi süreçlerle, tutum formasyonu ile politika
üretme sürecini etkilemesi..
Ve de çoğulcu medya daha fazla kurmaca üretmeye başlıyor. Üstelik her marjial görüş kendi
kurmacasını yaratabilir
Özet
Medya, kamu, yönetenler
Dinamik ve güçlü bir üçgen!
Bazen ikiden, bazen tekken..
Farklı seviyelerde, konularda, farklı zamanlarda devrede!
Anlamak İşin Yarısı..
Kamuoyu oluşum sürecinden etkilenen herkes bu kompleks süreci iyi anlamalı..
Strateji geliştirmek etkimizi oyuncu olarak etkiler.
Düşün. Böyle eyleme geç..
Kamuoyunun oluşumunda aktif oyuncu ol!
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BESD-Bir Kamuoyunu Anlama
1. Araştırma
Örnek Dağılımı
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Geçtiğimiz 1 Sene İçerisinde Tavuk Tüketim Davranışlarındaki Değişiklikler (%)

Eskisine Göre Daha Az Tavuk Tüketme Nedenleri (%)
İlk 5 neden
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Tavuk Ürünleri ile İlgili Rastlanılan Haberler (%)
(spontane)

Tavuk ürünleri ile ilgili rastlanılan haberler (%)
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Söylentilerin Tavuk Tüketim Alışkanlığını Değiştirmeme Nedenleri (%)

Çevrenizde Tavuk Tüketmenizi İstemeyen Birileri Var mı? (%)
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BESD-Bir Kamuoyunu Anlama
Araştırma 2
Amaç ve Metodoloji

Hekimlerin Beslenme Önerilerine Genel Bakış
Toplam
Kadın Doğum uzmanlarının, hamile olmayan hastalarına daha az oranda beslenmeleri ile ilgili
konularda önerilerde bulunmadığı görülmektedir.
Kadın Doğum uzmanlarının hamile hastalarına tavuk eti yememeleri konusundaki önerileri,
pediatrilerin hastalarına aynı konudaki davranışlarına benzerlik gösterdiği gözlenmiş olup,
yaklaşık her 4 hekimden 1’inin tavuk eti yemelerini önermediği ortaya çıkmaktadır.
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Beslenme konusunda hastalarına öneride bulunmayan hekimlere bu durumun nedeni
sorgulandığında; «uzmanlığımın dışında olması» ve «tavsiye etmeye gerek duymaması»
nedenleri öne çıkmaktadır.
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Hekimlerin %31’i tavuk ürünlerinin hormon içerdiğini düşündükleri için tavuk eti önermediklerini
belirtmiştir. Bu oran özel hastanelerde, üniversite hastanelerine kıyasla anlamlı olarak yüksektir.

Hekimler, tavuk eti önermeme nedenlerinin kaynağı olarak ilk sırada «televizyonu»
belirtmektedir. «Televizyon», özellikle kadın doğum uzmanlarınca anlamlı olarak daha fazla
belirtilmiştir. Hekimlerin «tecrübeleri ve alınan eğitim»leri ise tavuk eti önermeme nedenleri
arasında ikinci sırada yer almaktadır.
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Sonuçlar
1.000 hekim ile yapılan tarama çalışmasında;183 hekimin hastalarına «uzmanlıkları olmaması»
nedeniyle beslenme konusunda bir tavsiye bulunmadığı, 251 hekimin hastalarına özellikle
«hormon içermesi» nedeniyle tavuk eti önermediği görülmüştür.
Hastalarına tavuk eti önermeyen hekimlerin bu davranışlarına kaynak olarak en fazla
«televizyon» ortaya çıkmaktadır.
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S03 İnkübasyon Sıcaklığının Kuluçka Randımanı ve Tavuk Kalitesi
Üzerindeki Etkisi
Henry van den Brand, Bas Kemp
Adaptasyon Fizyolojisi Grubu , Hayvan Bilimleri Bölümü, Wageningen Üniversitesi, 6700 AH
henry.vandenbrand@wur.nl
Özet
Genetik seleksiyona bağlı olarak, son 15-20 yıl içerisinde broyler tavuklarda değişiklikler
meydana gelmiş olup sözkonusu değişikliklerin sadece yetiştirme dönemi ile ilgili değil aynı
zamanda kuluçka ile ilgili sonuçları da ortaya çıkmıştır. Optimum sonuçların elde edilebilmesi
için en önemli kuluçka etmeni, kuluçka kuluçka sıcaklığıdır. Kuluçka sıcaklığında meydana
gelebilecek göreceli küçük değişiklikler kuluçka randımanı, civciv kalitesi ve ileri yaşam
dönemi performansı üzerinde kayda değer etkiler yaratabilir. Buna ek olarak, son dönemde
gerçekleştirilen çalışmalar kuluçka sıcaklığının aynı zamanda broylerlerin kemik gelişimi ve
(barsak) sağlığı üzerinde etkileri olduğunu da göstermektedir. Bu çalışmada, belirtilen hususlar
ile ilgili kuluçka sıcaklığının sonuçları özetlenmiş olup konuyla ilgili önerilen bir mekanizmaya
dair görüşler de belirtilmiştir.
Giriş
Son 50 yıl içerisinde kanatlı üretimde köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Broyler üretiminde,
1957 yılının broiler hatlarında 36 ve 42 gün arasında canlı ağırlık kazanımı 20.6 gr/gün iken 2005
yılı hatlarında bu miktar neredeyse 100 gr/güne çıkmıştır (Zuidhof ve ark., 2014). Aynı zamanda
0 ve 42. günler arasında FCR (yem dönüşüm oranı) 2.9’dan 1.7’ye düşmüştür. Genetik seleksiyon
ve gelişen bakım-yönetim biçimleri sadece kuluçka sonrası performanslarını etkilememiş aynı
zamanda çıkış öncesi (kuluçka) sonuçları da etkilemiştir. Geçen 50 yıl içerisinde ticari kanatlı
sanayinde kuluçka işlemleri, küçük ölçekli havalandırmasız (fansız) kuluçka makinalarından
100,000 adete kadar yumurtanın çıkıma hazırlandığı havalandırmalı (fanlı) kuluçka makinalarına
doğru önemli ölçüde değişiklik göstermiştir. Havalandırmalı kuluçka makinaları ilk olarak çok
aşamalı makinalar olarak kullanılmıştır; yani her bir inkübatörde farklı yaşlarda yumurtalar yer
almaktadır. Son 15-20 yıl içerisinde çok aşamaları inkübatörlerin modern ırklar için embriyonun
ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadıkları, başka bir ifadeyle civciv çıkış kalitesinin optimum
olmadığı fark edilmiştir (Hill, 2000). Bu nedenle bir kuluçka makinasının içerisine sadece tek bir
yaş grubuna ait yumurtaların konduğu tek aşamalı kuluçka makinaları kullanılmaya başlanmıştır.
Tek aşamalı kuluçka makinasına konulan yumurtalar aynı gelişimsel aşamada olduklarından
sıcaklık, nem ve CO2 gibi makina ayarları embriyonik gelişimin farklı aşamalarında değişen
embriyonik gereklilikler için ayarlanabilir (French, 1997; Hulet, 2007). Embriyonik gelişimi
etkileyen en önemli çevresel faktörlerden biri şüphesiz kuluçka sıcaklığıdır (Decuypere and
Michels, 1992; Meijerhof, 2009). Kuluçka sıcaklığı sadece embriyonik gelişimi ve sonucunda
civciv kalitesini etkilemekle kalmaz aynı zamanda uzun dönem büyüme, performans ve ileri
yaşam kalitesi üzerinde de etkiler yaratır. Elinizdeki bu çalışmanın amacı, kuluçka sıcaklığının
embriyonik gelişim, civciv kalitesi ve daha sonra performans üzerindeki etkisini kısaca gözden
geçirmektir.
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Embriyo sıcaklığı
50 yıldan daha uzun bir süredir kuluçka sırasında kontrol edilmesi gereken en önemli değişkenin
embriyo sıcaklığı olduğunun bilinmesine rağmen ( Romijn ve Lokhorst, 1951), sadece son 10
yıl içerisinde ticari kuluçkahanelerde kuluçka prosesini kontrol etmek için embriyo sıcaklığı
(veya embriyo sıcaklığının göstergesi olarak yumurta kabuğu sıcaklığı (EST)) kullanılmaktadır
( Meijerhof ve Van Beek, 1993; French, 1997). Tarihsel olarak sadece EST’nin değil aynı
zamanda kuluçka makinası hava sıcaklığının da (makina sıcaklığı) kontrol edildiğini ve bunun
36 ila 38°C’de tutulduğunu görmekteyiz (Decuypere ve ark., 2001). Ancak, kuluçka sırasında
makina sıcaklığının sabit 36 ila 38°C’de tutulması durumunda, embriyonik ısı üretiminden
dolayı kuluçkanın ilerleyen aşamalarında embriyo sıcaklığı artmaktadır (aşağıya bakınız). Son
10 yılda gerçekleştirilen çalışmalar sabit makina sıcaklığı yerine 37.5 ila 38.0°C derecede sabit
bir EST’nin daha yüksek kuluçka randımanı ve civciv kalitesi sağladığını ortaya koymuştur
(Lourens ve ark., 2005, 2007; Joseph ve ark., 2006; Leksrisompong ve ark., 2007 ).
EST, embriyonik ısı üretimi ve yumurtadan ortama yayılan ısı sonucunda meydana çıkmaktadır.
İnkübasyonun ilk haftasında embriyonik ısı üretimi çok düşük seviyededir. Ancak kuluçkanın
7 ila 9. gününden sonra bu katlanarak artar (Lourens ve ark., 2007, Molenaar ve ark., 2010,
Nangsuay ve ark., 2013). İnkübasyonun 15 ve 18. günleri arasında ısı üretimi plato evresine
ulaşarak yaklaşık olarak 140 ila 150mW/yumurta (Dietz ve ark., 1998; Lourens ve ark., 2006a,
2007; Molenaar ve ark., 2010; Nangsuay ve ark., 2013) olur. İnkübasyonun 19. gününde civcivin
yumurta dişleri ile yumurtanın kabuğunu içeriden kırması sonrasında embriyo, solunumunu
chorio-allantoic zar (CAM) solunumundan akciğer solunumuna çevirir ve bunun sonucunda bu
aşama itibariyle yüksek oranda bir ısı üretimi ortaya çıkar (Rahn ve ark., 1981; Janke ve ark.,
2004; Şekil 1).

Şekil 1. Kuluçka sırasında EST sabit kabul edildiğinde, kuluçka günlerine göre embriyonik ısı
üretimi, buharlaşmalı ısı kaybı, embriyo sıcaklığı ve makina sıcaklığı (A. Lourens tarafından
verilmiştir).
EST, embriyonik ısı üretiminin yanı sıra aynı zamanda ısı transferi ile belirlenir. Yumurtadan
ortama transfer edilen ısıyı üç temel faktör etkiler : 1) makina sıcaklığı, 2) hava hızı ve 3) bağıl
nem (Meijerhof ved Van Beek, 1993; Lourens ve ark., 2011).
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1) İnkübasyon süresince EST’yi 37.5 ve 38.0°C derecede tutmak için makina sıcaklığının
kuluçkanın ilk günlerinde daha yüksek olması gerekmektedir (French, 1997; Lourens ve ark.,
2005, 2006a). Bu dönemde embriyonik ısı üretimi son derece düşük olup yumurta evaporasyon
ile ısı kaybeder. Kuluçkanın yaklaşık 7 ila 9. günü sonrasında embriyonik ısı üretimi yeteri
derecede yükselir. Bunun anlamı ise makina sıcaklığının EST’yi aynı düzeyde tutabilmek için
kademeli bir şekilde düşürülmesidir. Isı üretim seviyesi yumurta büyüklüğü (Lourens ve ark.,
2006a), hat (Nangsuay ve ark., 2015), ırk (Tona ve ark., 2010) ve damızlık yaşı (Nangsuay ve
ark., 2013) gibi biotik faktörlerden etkilenir ve sonuç itibariyle EST’yi aynı düzeyde tutabilmek
için gerekli olan makina ayarları bu faktörler göz önüne alınarak yapılır.
2) Hava hızının da yumurtadan ortam ve ortamdan yumurta yönlü ısı transferi açısından önemi
büyüktür. (Meijerhof ve Van Beek, 1993; Lourens ve ark., 2011). İnkübasyonun ilk günlerinde
yumurtaların sıcak olması gerekirken kuluçkanın ikinci yarısında embriyolar tarafından üretilen
ısının bertaraf edilmesi gerekmektedir. Kuluçka makinasındaki hava hızı düşük ve değişken
olduğunda makina sıcaklığı ile EST arasındaki fark bir hayli yüksek olabilir (Lourens ve ark.,
2011) ve bu durumda kuluçka makinası içindeki EST değişimi de yüksek seviyede gerçekleşebilir
(Elibol ve Brake, 2008). Yüksek hava hızı (2 m/s’ye kadar) kuluçka makinasındaki yumurtalar
arasındaki ısı transfer değişikliğinin ve sonucunda EST’nin de azaltılması için gereklidir.
3) Isı transferi bağıl nem ile de belirlenmektedir (Meijerhof ve Van Beek, 1993; Van Brecht ve
ark., 2005). Nemli hava kuru havaya göre ısıyı daha büyük oranda transfer etmekte olup bunun
anlamı yüksek bağıl nemde yumurtalardan ortama transfer edilen ısının daha fazla olduğudur.
Ancak diğer taraftan, kuluçka makinasındaki bağıl nemin bir nemlendirici ile artırılmasının
olumsuz etkileri olabileceği de göz önüne alınmalıdır. Nemlendiriciye daha yakın konumda
bulunan yumurtalar nemlendiriciye daha uzak konumda bulunan yumurtalara göre evaporatif
ısı kaybından dolayı daha fazla soğur ve sonucunda inkübatör içerisinde EST değişikliği artar
(Meijerhof, 2009). Buna ek olarak kuluçka sırasındaki bağıl nemin kuluçka randımanı ve
civciv kalitesi üzerindeki etkisi kuluçka makinasındaki EST’nin 37.5 ila 38.0°C derecede sabit
tutulması halinde göreceli daha az olur (Van der Pol ve ark., 2013).
Kuluçka sıcaklığının sonuçları
Kuluçka sıcaklığının sonuçları iki büyük kategoriye ayrılabilir. Embriyo mortalitesi ve
kuluçkada civciv gelişimi üzerindeki etkisi ve daha sonra performansı üzerindeki etkisi. Bu
hususlar konuyla ilgili önerilen mekanizma ile beraber aşağıda açıklanmıştır. Ek olarak kuluçka
sıcaklığının kemik gelişimi ve (intestinal) sağlık gibi spesifik organ sistemleri üzerinde de etkisi
olduğu görülmektedir. Bu hususlar da ayrıca değerlendirilecektir.
1) Embriyo mortalitesi ve kuluçkada civciv kalitesi üzerindeki etkileri
Kuluçka sırasında farklı EST’lerin kullanıldığı çalışmalar çoğunlukla kuluçkanın son
dönemlerinde gerçekleştirilmiştir. Ancak kuluçkanın ilk haftasında da EST aynı derecede
önemlidir. Lourens ve ark. (2005) kuluçkanın ilk haftasında iki farklı EST’nin etkilerini araştırmışlardır
(36.7 ile 37.8°C derece karşılaştırması). İlk haftadaki düşük EST kuluçkanın ilk haftasında azda olsa
daha yüksek bir embriyonik mortaliteye (10.2 ile 8.9% karşılaştırıldığında ), kuluçkada daha fazla
ikinci kalite civcive (3.8 ile 0.0% karşılaştırıldığında), kuluçkada daha kısa civcivlere (17.9 ile 18.8
cm karşılaştırıldığında) ve kuluçkada sarıdan ari daha düşük vücut kütlesine (YFBM) (31.2 ile 34.6
gr karşılaştırıldığında) yol açmıştır. Dolayısı ile kuluçkanın ilk haftasında düşük bir EST’nin civciv
gelişimi üzerinde hatırı sayılır bir etkisi olabilir. Diğer taraftan kuluçkanın erken dönemlerinde çok
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yüksek bir EST (>40.0°C) özellikle açık beyin, dört ayaklılık ve çapraz gagalar gibi malformasyona
bağlı olarak mortalitenin artmasına neden olabilir (Wilson, 1991).
Kuluçkanın geç dönemlerinde de yüksek EST ile ilgili olumsuz etkilerin olduğu tespit edilmiştir.
Kuluçkanın sonlarına doğru yüksek EST riskleri temel olarak bu aşamada yüksek embriyonik
ısı üretimine bağlı olarak değerlendirilmeye alınabilir boyuttadır. Lourens ve ark. (2005)
Kuluçkanın son haftasında 37.8 ile 38.9°C derecede EST karşılaştırması yapmışlardır. Yüksek
EST’de kuluçkanın son haftasında daha yüksek mortalite (15.0 ile 8.6% karşılaştırıldığında),
daha fazla ikinci sınıf civciv (2.0 ile 0.0% karşılaştırıldığında ), daha kısa civciv (18.2 ile 18.5
cm karşılaştırıldığında) ve daha düşük YFBM (32.7 ile 33.1 gr karşılaştırıldığında) olduğunu
tespit etmişlerdir. Sözkonusu sonuçlar, son dönemde Türkiye’de kuluçkanın 10 ile 18. günleri
arasında farklı EST seviyeleri üzerinde gerçekleştirilen bir çalışma ile de desteklenmiştir (Ipek
ve ark., 2014; Tablo 1). Bu çalışma kuluçkanın ikinci aşamasında çok yüksek veya çok düşük
EST’nin her ikisinin de özellikle çıkış aşamasında (kuluçkanın 18 ile 21. günleri arasında) daha
yüksek mortaliteye, daha çok ıskartaya ve daha düşük YFNM’ye yol açtığını açık bir şekilde
ortaya koymuştur.. Diğer çalışmaların yanı sıra Lourens ve ark. (2005) ve Ipek ve ark. (2014)
yaptığı çalışmalar kuluçkanın 7 ile 19. günleri arasında optimumdan (37.5 ila 38.0°C derece)
çok az yüksek EST’nin civciv gelişimini gerilettiğini göstermektedir. Yine yüksek EST özellikle
çıkış evresinde daha yüksek mortaliteye yol açmaktadır. Civciv çıkmayan yumurtalar üzerinde
yapılan bir uygulamada, mortalitenin özellikle kuluçkanın son bir kaç gününde meydana geldiği
ve 37.8°C derece ile karşılaştırıldığında 38.9°C derecede daha çok sayıda civcivde malpozisyon
olduğu (kanat üzerinde baş, ayakların arasında kafa; 6.1 ile 1.3% karşılaştırıldığında) ortaya
konulmuştur.
Tablo 1. Kuluçkanın 10 ile 18. günleri arasında yumurta kabuğu sıcaklığının mortalite ve
kuluçkadaki civciv kalitesi üzerindeki etkileri (Ipek ve ark., 2014).

Daha pratik bir düzenlemede, Elibol and Brake (2008) Est’deki değişikliklerin ticari bir kuluçka
makinası içinde embriyonik mortalite üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Kuluçka makinası
içerisinde farklı yerlere yerleştirilen (fana yakın veya uzak olmalarına göre) yumurtaların
ağırlıkları ile embriyonik mortalite arasındaki ilişki üzerindeki etkileri değerlendirmişlerdir.
Yukarıda da açıklandığı üzere fandan daha uzak yerlerde hava hızının daha düşük olacağı
beklenmekte olup bu durum daha yüksek EST’ye neden olacaktır. Daha büyük yumurtalar
küçük yumurtalara göre daha çok ısı üreteceğinden (Lourens ve ark., 2006a), fandan daha uzağa
yerleştirilen daha büyük yumurtaların EST’lerinin daha yüksek olacağı ve dolayısı ile bunun
da daha yüksek bir embriyonik mortaliteye yol açabileceği belirtilebilir. Aslında kuluçkanın
18. gününde, fandan uzağa yerleştirilen daha büyük yumurtalar (ortalama 68.8 gr) fana daha
yakın yerleştirilen büyük yumurtalara göre daha yüksek EST değerine sahip olacaklardır
(sırasıyla 39.4°C ve 38.7°C). EST’deki bu göreceli küçük artış kuluçkanın son haftasında daha
yüksek embriyonik mortaliteye (6.9 ile 3.0% karşılaştırıldığında), çıkış gücünün gerilemesine
(81.7 ile 91.0% karşılaştırıldığında) ve daha çok sayıda ikinci sınıf civcive (4.6 ile 1.2%
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karşılaştırıldığında) yol açacaktır. Tüm bu hususlar her birden değerlendirildiğinde kuluçkanın
son evresinde optimum EST’de (37.5’den 38.0°C dereceye) meydana gelen göreceli küçük
değişimlerin kuluçka randımanı ve kuluçkada civciv kalitesi üzerinde büyük oranda olumsuz
etkiler yaratabileceği belirtilebilecektir.
Yukarıda belirtilen tüm çalışmalarda, EST üzerindeki tüm değişimler özellikle gelişimsel evrede
olmak üzere (18. güne kadar) en az bir hafta boyunca uygulanmıştır. Son dönemde yapılan
çalışmalarda (Maatjens ve ark., 2014a, b) embriyonik gelişim üzerinde sadece çıkış evresinde
(kuluçkanın 19. gününde ) EST’nin etkileri araştırılmıştır. Her ne kadar kuluçka randımanı
üzerinde herhangi bir etkisi tespit edilememiş olsa da yüksek EST (38.9°C) düşük EST ile
karşılaştırıldığında (36.7 veya 37.8°C derece) kuluçkada daha düşük YFBM’ye yol açmaktadır.
Bunun da ötesinde yüksek EST’nin kuluçkada kalp ağırlığı üzerinde güçlü bir olumsuz etki
yarattığı tespit edilmiştir (aşağıya bakınız).
2) EST’nin performans üzerindeki etkisi
Kuluçkada civciv kalitesinin kuluçka sırasında EST’den etkilenmesi durumunda, sonraki
yaşamında da bundan etkilenmesi beklenebilir (Decuypere ve ark., 2001). Erken kuluçka
döneminde kuluçka sıcaklığının performans üzerindeki etkisi ile ilgili çok az sayıda araştırma
mevcuttur. Joseph ve ark. (2006) kuluçkanın ilk 10 gününde düşük EST’nin etkilerini (36.6
ile 37.8°C karşılaştırıldığında ) ve 42 günlük olana kadar yetiştirilen civcivleri araştırmışlardır.
Yetiştirmenin 42. gününde vücut ağırlığı canlı ağırlık (3014 ile 3103 gr karşılaştırıldığında) ve
göğüs filetosu oranı (23.2 ile 23.7% karşılaştırıldığında) optimum EST ile karşılaştırıldığında
düşük EST’de kuluçkalanan civcivlerde daha düşüktür.
Kuluçkanın son dönemlerinde yüksek EST’nin ileri performans üzerindeki etkisini araştıran
çalışma sayısı daha fazladır. Hulet ve ark. (2007) yüksek EST’nin (kuluçkanın 16. gününden
çıkıma kadar 39.7°C derece) söz konusu kuluçka döneminde 38.6°C derece olan EST ile
karşılaştırıldığında, yetiştirmenin 44. gününde daha düşük bir canlı ağırlığa neden olduğunu
ilk defa göstermişlerdir. Molenaar ve ark.’nın (2011a) yaptığı çalışmalarda da karşılaştırılabilir
sonuçlar mevcuttur. Yumurtaları kuluçkanın7. günü ile çıkım arasındaki zaman aralığında 37.8°C
veya 38.9°C EST’ye maruz bırakmışlar ve 42 günlük olana kadar bu civcivleri yetiştirmişlerdir.
38.9°C derecede kuluçkalanan civcivlerin 42. günde daha düşük vücut ağırlıkları (2854 ile 2895
gr karşılaştırıldığında), kayda değer olmayan yüksek FCR’leri (1.93 ile 1.91 karşılaştırıldığında)
ve yetiştirme sırasında daha yüksek bir mortalite oranları (12.5 ile 8.4% karşılaştırıldığında)
vardır. Mortalite nedenleri araştırıldığında her iki kuluçka sıcaklığı arasındaki mortalite farklılığı
asidese atfedilebilir (6.6 ile 2.8% karşılaştırıldığında).
3) Yüksek kuluçka sıcaklığının civciv kalitesi, büyüme performansı ve metabolik bozukluklar
üzerindeki etkileri ile ilgili önerilen mekanizma
Yukarıda belirtilen sonuçlara dayanarak özellikle kuluçkanın son döneminde optimumdan çok
az yüksek bir EST’nin kuluçkada daha düşük civciv kalitesine ve sonraki yaşamda performans
gerilemesine yol açtığı söylenebilir. Şu an itibariyle tüm detayları çok açık olarak tespit
edilememiş olsa da mevcut fizyolojik mekanizma çok daha açık hale gelmektedir. Kuluçkanın
son dönemi sırasında yüksek kuluçka sıcaklığına odaklanılarak varsayılan mekanizma aşağıda
tartışılacaktır.
Kuluçkanın son döneminde civciv embriyosu bir poikiloterm olarak davranır ve gerek vücut
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ısısı gerekse metabolizma hızı EST’ye dayanır (Lourens ve ark., 2006b). Yüksek EST, daha
fazla beslenme ihtiyacı anlamına gelen daha yüksek bir metabolizma hızı gerektirir. Özellikle
metabolizmanın glukoz ihtiyacı artar (Molenaar ve ark., 2013). Taze yumurtada glukoz
depolanması son derece sınırlı olduğundan (<1%, Romanoff ve Romanoff, 1949), embriyo
glikojen depolamasını kuluçka sırasında gerçekleştirir (Foye ve ark., 2007). Kuluçkanın son
döneminde yüksek EST’ye maruz bırakma sırasında yumurta sarısında lipid oksidasyonu
azalır. Bunun nedeni ise lipidlerin oksidasyonu için gerekli olan O2 miktarının karbohidratların
oksidasyonu için gerekli olan miktardan daha çok olması ve plato evresinde kabuğundan
embriyoya temin edilen O2 miktarının zaten sınırlı olmasıdır (Lourens ve ark., 2007; Molenaar
ve ark., 2010). Dolayısı ile yumurta sarısı lipidi daha az okside olacak ve neticesinde çıkış
sırasında yumurta sarısı daha büyük olacaktır (Lourens ve ark., 2005, Molenaar ve ark., 2010).
Bunun da ötesinde embriyo depolanan glikojen rezervini kullanacak ve başta karaciğerde olmak
üzere glikojen seviyesi düşecektir (Molenaar ve ark., 2011b; Maatjens ve ark., 2014b). Ancak
depolanan glikojen, kuluçkalanma prosesi sırasında hızlı temin edilebilir enerji için kullanılmak
üzere gerekmektedir (Freeman, 1969). Yüksek EST’den dolayı glikojenin çok fazla tüketilmesi
durumunda yaklaşık olarak 17. günde embriyonun başını çevirerek yumurtanın hava boşluğuna
yönelmesi mümkün olmaz ve sonucunda daha fazla malpozisyon ve nihayetinde de kabuğunda
çok daha fazla civciv ölür.
Buna ek olarak bir civciv embriyosu, glikoneojenez ile glikojen depolamasını yenilemeye çalışır
(Molenaar ve ark., 2013). Lipid oksidasyonu yavaşladığı için (aşağıya bakınız) glikoneojenez
öncülü olarak gliserol temin edilebilirliği de azalır. Embriyo, glikojenik amino asitleri glikoz
üretmek için kullanacaktır. Kuluçkanın bu aşamasında yumurta proteininin hemen hemen hepsi
kullanıldığı için glikojenik amino asitler civcivin vücudundan (YFBM) kullanılacaktır. Amino
asitler vücuttan sağlandığında kaslardaki proteinler kırılacak ve sonucunda YFBM düşecektir
(Lourens ve ark, 2005, 2007; Molenaar ve ark., 2010, 2011b, 2013; Şekil 2). Buna ek olarak kalp
önemli kaslardan biridir ve kuluçkanın son döneminde EST’nin yüksek olması kuluçka sırasında
kalp ağırlığının %30 daha az olmasına yol açar (Wineland ve ark., 2000; Lourens ve ark., 2007;
Molenaar ve ark., 2011b; 2013; Maatjens ve ark., 2014a). Vücut proteininin kırıldığının bir
göstergesi de kuluçka sırasında yüksek EST’ye maruz kalan civcivlerde ürik asit seviyesinin
yüksek olmasıdır (Molenaar ve ark., 2013). Kuluçka sırasında kalp ağırlığı % 30 daha düşük
olan bir civcivin metabolizma hızının daha yüksek olacağı yaşamının ilerleyen zamanında
dokularına yeterli oksijen sağlama konusunda daha büyük sıkıntılar çekeceği aşikardır. Molenaar
ve ark. (2011a) kuluçkanın 7 ve 19. günleri arasında yüksek EST’ye maruz bırakılan 42 günlük
civcivlerin sağ kalp ventrikülünün büyümüş olduğunu göstermişler ve kuluçka sırasında yetersiz
kalp gelişiminin kesim yaşına gelmiş tavuklarda etkisini göstermeye devam ettiği sonucuna
varmışlardır. Kuluçka sırasında kalp boyutunun zaten küçük olması asides gibi metabolizma
bozukluklarının gelişmesini artırabilir.
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Şekil 2. Kuluçkanın 7 ve 21. günleri arasında normal (37.8°C) veya yüksek (38.9°C) yumurta
kabuğu sıcaklığının (EST) broyler civcivlerin sarıdan ari vücut kütlesi (YFBM) üzerindeki etkisi
(Molenaar ve ark., 2013).
4)Kemik gelişimi
Kuluçka sıcaklığının kemik gelişiminin farklı yönleri üzerindeki etkisi ile ilgili pek çok çalışma
yapılmıştır. Yalçın ve ark. (2007) kuluçka sıcaklığının kemik gelişimini etkilediğini ve tibial
diskondroplazi (TD) insidansını ilk defa ortaya koyan araştırmacılardır. 0 ile 8. gün veya 10
ile 18. günde hem düşük (36.9°C) hem de yüksek (39.6°C) kuluçka sıcaklığı, kontrol kuluçka
sıcaklığı olan 37.8°C ile karşılaştırıldığında kuluçkanın 14. gününde ve çıkımda düşük tibia
ağırlığına neden olmuştur. Bunun da ötesinde kuluçkanın erken evrelerinde düşük ve yüksek
kuluçka sıcaklığı uzun vadeli etkiler yaratmış ve yetiştirmenin 49. gününde yüksek tibia kül
içeriğine ve yine aynı günde yüksek TD insidansına neden olmuştur. Van der Pol ve ark.
(2014) yapmış oldukları son çalışmalarda kuluçka süresince 36.9, 37.8 veya 38.6°C derece
ile karşılaştırıldığında, EST’nin 39.4°C derece olması durumunda kemik gelişiminin olumsuz
yönde etkilendiğini (femur, tibia, metatarsus) ortaya koymuşlardır. Bu durum, 36.0, 37.0 veya
38.0°C ile karşılaştırıldığında kuluçkanın 24. gününden çıkıma kadar geçen sürede 39.0°C ’de
kuluçkalanan hindilerin çıkışta daha kısa tibia, femur ve bacak uzunluklarına sahip olduklarını
gösteren Oviedo-Rondón ve ark. (2008) yapmış olduğu çalışma ile paralellik arz etmektedir. 38.0
ve 39.0°C uygulamalarının her ikisinde de, ileriki yaşamda lokomosyon problemlerinin ve TD’nin
prediktörü olabilecek şekilde göreceli asimetri artmıştır (Yalçın and Siegel, 2003). Broylerler ile
yapılan bir başka çalışmada Oviedo-Rondón ve ark. (2009) kuluçkanın1 ve 7. günleri arasında
hem düşük (36.7 vs 37.5°C) kuluçka sıcaklığının hem de kuluçkanın 18 ve 21. günleri arasında
yüksek (39.0 ile 37.0°C karşılaştırıldığında ) kuluçka sıcaklıklarının etkisini araştırmışlardır.
Çıkış sırasında bacak kemikleri üzerindeki etkisi çok açık olmasa da yetiştirmenin 41. gününde,
kuluçkanın son gününde yüksek sıcaklıklarda inkübe edilen civcivlerde (sayısal olarak) daha
fazla çarpık ayak parmağı (14.3 ile 9.7% karşılaştırıldığında), daha fazla ayak tabanı dermatiti
(3.3 ile 1.6% karşılaştırıldığında) ve daha fazla hockburn (54.3 ile 44.8% karşılaştırıldığında)
ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak yetiştirmenin 41. günündeki yürüyüş skoru, kuluçkanın son
döneminde yüksek kuluçka sıcaklıklarında azalmıştır. Ancak konuya tam açıklık getirmeyen
bazı çalışmalarda mevcuttur. Shim ve Pesti (2011) kuluçkanın 4 ila 7. günleri arasında kuluçka
sıcaklıklarının kemik gelişimi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını gösterirken Hammond
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ve ark. (2007) kuluçkanın 4 ila 7. günleri arasında 37.5°C ile karşılaştırıldığında 38.5°C ‘de
yumurtacı tavuklarda daha uzun femur ve tibia olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bağlamda kuluçka
sıcaklığının bacak kemiği gelişimini üzerindeki etkisinin kuluçka sıcaklığının uygulandığı
döneme, uygulanan kuluçka sıcaklığına ve muhtemelen damızlık sürüsünün ırk, soy ve yaşına
bağlı olduğu söylenebilir.
5) Bağırsak sağlığı
İnkübasyon sıcaklığı ile intestinal gelişim ve sağlığı arasındaki ilişki çok belirgin olmamakla
beraber son on yıl içerisinde yapılan çalışmalarda kuluçka sıcaklığının bu konuda bir rol
oynayabileceğine dair indikatörler tespit edilmiştir. Walstra ve ark. (2012) ilk hafta düşük EST
(36.7°C) son hafta ise yüksek EST (38.9°C) ile kuluçkalanan yumurtacı tavukların, tüm kuluçka
süresince sabit 37.8°C EST’ye maruz bırakılanlara göre yetiştirmenin 36. gününde Eimeria
acervulina inokülasyonuna daha fazla açık olmaya yatkın olduklarını göstermişlerdir. Bu durum
daha düşük yem alımı ve inokülasyon sonrası yine daha düşük canlı ağırlık kazanımı, daha fazla
duodenal lezyonlar ve Eimeria ile birlikte inokülasyon sonrası daha yüksek oosit üretimi şeklinde
kendini göstermiştir. Sözkonusu etkiler, Barri ve ark.’nın (2011) tespit ettiği üzere, kuluçka
sıcaklığının intestinal morfoloji üzerindeki etkilerinden ve bağırsağın faklı bölümlerindeki
besin taşıyıcı mRNA açıcı kaslarından kaynaklanıyor olabilir. Konuyla ilgili getirilebilecek
bir başka açıklama ise kuluçka sıcaklığının Fabricius bursa ve timus foliküllerinin gelişimini
etkilediği yönünde olabilir. Oznurlu ve ark. (2010) kuluçkanın10 ile 21. günleri arasında 38.8°C
d sıcaklığın (40.1 ila 40.6°C derece EST anlamına gelir) aynı zaman aralığına 37.8°C derecelik
kuluçka sıcaklığı ile karşılaştırıldığında, söz konusu foliküllerin gelişimini yavaşlattığını ortaya
koymuşlardır. Buna ek olarak daha yüksek sıcaklıklarda kuluçkalanan civcivlerde periferal
lenfosit seviyesi daha düşüktür. Tüm bu hususlar kuluçkanın ikinci yarısında uygulanan
yüksek kuluçka sıcaklığının broylerlerin sağlıklarını etkilediğini ve bununda civcivlerin ileri
yaşamlarındaki uyumsal kapasiteleri üzerinde etkisi olduğu söylenebilir.
Sonuç
Sonuç olarak kuluçka sıcaklığının kuluçka randımanı ve civciv çıkış kalitesi üzerinde son
derece büyük etkiler yarattığı ancak bununda ötesinde kuluçka sıcaklığında meydana gelebilecek
göreceli çok küçük değişikliklerin ileriki yaşamında hayvanların çeşitli organ sistemleri üzerinde
büyük etkiler yarattığı belirtilebilir. Bundan dolayı, belirli bir makina sıcaklığından yumurta
kabuğu sıcaklıkları çok büyük oranda değişiklik gösterebileceğinden, makina sıcaklığından
ziyade yumurta kabuğu sıcaklığının kontrol edilmesi önerilir.
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Özet
Bu çalışma, karton veya plastik viyol kullanımının, kuluçka özelliklerine etkilerinin belirlenmesi
amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada 30 haftalık (Genç) ve 54 haftalık (Yaşlı) yaştaki etlik
piliç damızlık sürülerinin yumurtaları kullanılmıştır. Plastik viyollere toplanan yumurtalarda,
kabuk sıcaklığının karton viyollerdekilere göre bir örnek olduğu tespit edilmiştir (p<0.01). Yaşlı
sürü yumurtalarında kırık-çatlak oranı ve çıkış gücü karton viyollerde daha düşük (p<0.05)
bulunurken genç sürü yumurtalarında viyol tipinin aynı özellikler üzerine herhangi bir etkisi
belirlenmemiştir (p>0.05).
Anahtar Kelimeler: Etlik piliç, yumurta toplama, plastik viyol, karton viyol, çıkış gücü
Giriş
Türkiye’de kanatlı sektörü çok hızlı gelişmektedir. Buna karşın her alanda olduğu gibi kanatlı
üretimi konusunda da yüksek enerji ve hammadde girdileri nedeniyle, yurtdışında üretim yapan
firmalarla rekabet edebilmesi için kaynaklarımızın daha verimli kullanılması ve performans
kaybı yaşamadan maliyeti düşürmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir.
Kuluçka sonuçları sürü yaşı, hava basıncı, oksijen ihtiyacı, sıcaklık, nem, çevirme, depolama
süresi ve koşulları, damızlıklardaki bakım ve besleme koşulları, hastalık vb. faktörlerden
etkilenmekte olup, döllülük oranı, çıkış gücü ve kuluçka randımanı gibi ekonomik özelliklere
göre tanımlanmaktadır (1; 2).
Optimum çıkış gücü için ovipozisyon işleminden hemen sonra 40°C civarında olan yumurta
iç sıcaklığının, Ross (3) 4-6 saat sonra 24°C’nin altına, Pas Reform (4) ise 6-8 saat içinde
18°C-25°C’ye düşürülmesi gerektiğini belirtirken, North ve Bell (5) kuluçka öncesi
embriyolarda meydana gelen farklı gelişimin, kuluçka randımanını olumsuz yönde etkileyeceğini
bildirmişlerdir. Karton viyollerin yumurtalar arasında üniform hava hareketini engellediğini,
özellikle sıcaklığın belirli bir süre içinde uygun seviyelere düşürülmesinde dezavantaj yarattığını
bildiren Meijerhoff ve ark. (6) yumurtlama sonrası ortam sıcaklığının çıkış gücü üzerine etkisini
belirlemek amacıyla yürüttükleri bir çalışmada 37 ve 59 haftalık yaştaki anaçların yumurtalarını
ovipozisyondan hemen sonra belirli bir süre 30°C, 20°C ve 10°C’ de bekletmişlerdir. Genç sürü
yumurtalarında ortam sıcaklığı çıkış gücünü etkilemezken yaşlı sürü yumurtalarının 30°C’de
bekletilmesi, 20°C de bekletilenlere göre çıkış gücünü önemli seviyede düşürmüştür. Bunun
yanında Uysal ve ark. (7) yapmış oldukları çalışmada viyol tipinin (karton-plastik) kuluçka
özellikleri üzerine etkisinin olmadığını belirlemişlerdir.
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Türkiye’de kuluçkalık yumurta üreten özellikle de klasik folluk kullanan işletmelerde
yumurtaların toplanması, nakliyesi ve depolanması sırasında genellikle karton viyol (30 adet
yumurta/viyol) kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda fumigasyon ve depo işlemlerinin etkinliğini
artırması ve tekrar kullanılabilmesi nedeniyle plastik viyol kullanımının da yaygınlaşmaya
başladığı gözlenmektedir.
Kuluçkalık yumurtaların karton veya plastik viyollere konularak taşınması ve depolanmasının
kuluçka özelliklerine etkilerinin belirlenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmuştur
Materyal ve Metot
Merkezi Bolu’da bulunan Beypi A.Ş.’nin Ross 308 genotipine ait 30 (Genç) ve 54 (Yaşlı)
haftalık yaştaki iki anaç sürüsünden elde edilen yumurtalar, denemenin yumurta materyalini
oluşturmuştur. Anaç sürülerin yetiştirildiği kümeslerde yan duvarlara kümes boyunca monte
edilmiş klasik folluklar bulunmaktadır. Denemede her sürü yaş grubundan 9600 olmak
üzere toplam 19200 adet yumurta kullanılmıştır. Bu yumurtaların folluklardan toplanması ve
nakliyesinde 30 adet yumurta kapasiteli karton viyoller (KV) ile Petersime tarafından üretilen
ve gelişim tepsisi olarak da kullanılabilen 60 adet yumurta kapasiteli plastik viyoller (PP)
kullanılmıştır. Denemenin kuluçka aşaması ise aynı şirketin Bolu’da bulunan Petersime marka
tam otomatik kuluçka makineleri kullanılarak yürütülmüştür.
Araştırma sırasında her yaş grubuna ait bir kümeste dört gün boyunca sabah elde edilen yumurtalar
karton veya plastik viyollere toplanmıştır. Toplama işleminde ilk iki gün kümesin bir tarafındaki
folluklardaki yumurtalar karton viyollere diğer taraftaki folluklardan ise plastik viyollere
yumurtalar toplanırken diğer iki gün yumurta toplama işlemlerinde yer değişimi yapılmıştır.
Sadece folluklardan sabah 9:00-11:00 arasında toplanan yumurtalar, kuluçkahaneye her gün
saat 17:00 de getirilmiştir. Araştırma Ağustos ayında gerçekleştirilmiştir. Yumurtaların kümeste
beklediği süre içerisinde ortam sıcaklığı datalogger (Testo) aracılığıyla kaydedilmiş ve ortalama
değerler genç ve yaşlı sürülerde sırasıyla 25.2±0.84°C ve 24.0±0.80°C olarak tespit edilmiştir.
Ayrıca her gün 10’luk bloklar halinde kuluçkahaneye getirilen karton ve plastik viyollerin
farklı bölgelerindeki yumurtalarda kabuk sıcaklık değerleri lazer termometre (ThermoScope)
kullanılarak ölçülmüştür. Kuluçkalık yumurtalar, 1-4 günlük depo süresine tabii tutulmuşlardır.
Depolama süresi boyunca depo sıcaklığının 18ºC, nispi nemin %75 civarında olmasına özen
gösterilmiştir. Her iki gruptaki yumurtalarda, kırık ve çatlak yumurtalar makineye yüklenmeden
önce tespit edilmiştir. Bütün yumurtalar aynı gelişim ve çıkım makinesine konulmuştur. Hem
gelişim hem de çıkım makinesinde Petersime firması tarafından tavsiye edilen kuluçka programı
uygulanmıştır.
Kuluçka işlemi sonrası, çıkışı olmayan yumurtalar kırılarak döllü olup olmadıkları tespit edilmiş,
döllü yumurtalarda ise erken dönem (0-7 gün), orta dönem (7-18 gün) ve geç dönem embriyo
ölümleri (18-21 gün ve kabuğu kırıp ölen embriyo) belirlenmiştir. Bu veriler kullanılarak başta
çıkış gücü ve döllülük oranı olmak üzere kuluçka özelliklerine ait değerler hesaplanmıştır.
Denemeler her sürü yaşında tesadüf parselleri deneme planına göre düzenlenmiş ve analizler
SPSS 14.0 istatistik paket programında yapılmıştır (8). Kabuk sıcaklık ölçümlerinde her bir
yumurtaya ait değer bir tekerrür olarak dikkate alınırken 150 adet yumurta alabilen tepsilere ait
veriler bir tekerrür olarak değerlendirilmiştir. Tek yönlü (One-Way ANOVA) varyans analizi
sonucundan yararlanılarak gruplar arasında fark olup olmadığı belirlenmiş, farklı grupların
tespitinde ise Duncan testine başvurulmuştur (9).
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Bulgular ve Tartışma
Araştırmada yumurta toplama ve taşımada karton (KV) veya plastik viyol (PP) kullanımının
yumurta kabuk sıcaklığına etkisi Tablo 1’de gösterilirken kırık çatlak yumurta oranına etkisi
Tablo 2’de ve kuluçka özelliklerine etkisi de Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 1. Viyol tipinin genç ve yaşlı sürü yumurtalarında yumurta kabuk sıcaklığına etkisi
Sürü Yaşı (hafta)
30
(Genç)
Yumurta Kabuk Sıcaklığı ( °C )
25.2b
24.9b
27.9a
0.12

PP
KV- üst
KV- orta
S. Hata

54
(Yaşlı)
23.8b
24.0b
27.7a
0.09

: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar istatistik olarak önemlidir (P<005).
KV: Karton viyol, PP: Plastik viyol

ab

Tablo 1’den de görüleceği üzere 10’luk bloklar halinde bekletilen karton viyollerde, orta sıradaki
viyollerin ortalarında bulunan yumurtaların (KV-orta) kabuk sıcaklığının, en üst viyollerdeki
(KV-üst) ve plastik viyollerde (PP) bulunanlarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir
(P<0.05). Plastik viyolde ise tüm yumurtalarda kabuk sıcaklığının benzer olduğu belirlenmiştir.
Tablo 2. Viyol tipinin genç ve yaşlı sürü yumurtalarında kırık-çatlak oranına(%) etkisi.

PP
KV
S. Hata

Sürü Yaşı (hafta)
30
54
(Genç)
(Yaşlı)
Kırık-Çatlak Yumurta Oranı (%)
0.74
1.71a
0.63
1.28b
0.320
0.138

: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar istatistik olarak önemlidir (P<0.05).
KV: Karton viyol, PP: Plastik viyol

ab

Yaşlı sürülerden elde edilen ve plastik viyollerde taşınan yumurtalarda kırık-çatlak oranının
karton viyoldekilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Buna karşılık genç
sürülerden elde edilen yumurtalarda böyle bir durum tespit edilmemiştir. Bu durum, darbe emici
yapıları nedeniyle özellikle taşıma işlemleri sırasında yumurtaların zarar görmelerini büyük
ölçüde engelleyebilen karton viyollerin, kabuk kalitesi genç sürü yumurtalarına göre daha düşük
olan yaşlı sürülerde plastik viyollere göre önemli bir avantaj yaratması ile açıklanabilir. Ayrıca
iki viyol grubunda da yaşlı sürü yumurtalarında kırık-çatlak yumurta oranı, genç sürülere göre
2 kat daha yüksek olmuştur. Bu sonuç, yaşlı sürülerde, yumurta toplama sıklığının artırılması
gibi yumurta bakım-idaresi ile ilgili uygulamalara daha fazla ağırlık verilmesi gerekliliğini de
göstermektedir.
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Tablo 3.Viyol tipinin genç ve yaşlı sürü yumurtalarında kuluçka özelliklerine etkisi.
Sürü Yaşı
(hafta)

Grup

30
(Genç)

54
(Yaşlı)

Erken
D.E.Ö.
------------------------------------------------------------------(%)------------------------------------------------------------------

Geç.
D. E.Ö.

PP

97.56

91.12

2.74

2.16

KV

97.78

91.48

2.28

1.93

St. Hata

0.264

0.568

0.302

0.215

PP

71.33

79.59a

7.81b

4.82

KV

71.48

77.68b

9.28a

4.82

St. Hata

0.658

0.661

0.445

0.301

Döllülük Oranı Çıkış Gücü

: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar istatistik olarak
önemlidir (p<0,05).
D.E.Ö. Dönem Embriyo Ölümü, KV: Karton viyol, PP: Plastik viyol

ab

Kuluçka sonuçları incelendiğinde ise genç sürü yumurtalarında çıkış gücü bakımından gruplar
arasında farklılık önemli bulunmazken yaşlı sürü yumurtalarında plastik viyol grubunda,
karton viyol grubuna göre çıkış gücü daha yüksek (P<0.05) olmuştur (Tablo 3). Yaşlı sürü
yumurtalarında çıkış gücü bakımından ortaya çıkan farklılığın erken dönem embriyo ölümünden
ileri geldiği tespit edilmiştir (P<0.05). Plastik viyollerde, karton viyollere göre erken dönem
embriyo ölümlerinin düşük olması, plastik viyolde, özellikle çevre koşullarından daha fazla
etkilenen yaşlı sürü yumurtalarının, hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde ovipozisyon
sonrası 4-6 saat içinde hedeflenen kabuk sıcaklığına üniform bir şekilde düşürülebilmesi ile
açıklanabilir. Araştırma da elde edilen bu sonuçlar, yaşlı sürülerden elde edilen yumurtalarda
ak kalitesinin muhafazası için ovipozisyondan hemen sonra yumurtaların hızlı ve bir örnek
soğutulmasını öneren Brake (10), ile yaşlı sürü yumurtalarının yüksek ortam sıcaklığına daha
duyarlı olduklarını bildiren Meijerhof (11)‘un bulgularını destekler niteliktedir.
Sonuç
Bu çalışmada etlik piliç damızlık kümeslerinde, yumurtaların toplanması, nakliyesi ve
depolanmasında plastik viyol kullanımı; genç sürü yumurtalarında kuluçka özellikleri üzerine
herhangi bir etki yaratmamıştır. Yaşlı sürü yumurtalarında ise kırık-çatlak yumurta oranını
artırmasına karşın çıkış gücünü olumlu yönde etkilemiştir. Sonuç olarak kullanım maliyeti
daha düşük olan ve gelişim tepsisi olarak da kullanılabilen plastik viyolun, karton viyol yerine
alternatif olabileceği söylenilebilir.
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S05 Beyaz ve Bronz Hindilerin (Meleagris gallopavo)Entansif ve Yarı
Entansif Şartlarda Bazı Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması, I. Büyüme
Performansı
Orhan Özbey, Hatice Özer
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ, Türkiye
Özet
Bu araştırma hindilerin gelişme performanslarına genotip, cinsiyet ve besi şeklinin etkisinin
araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma materyali olan beyaz ve bronz hindi palazları
cinsiyet ve besi şekli ayrımı yapılmadan 8 hafta süresince kontrollü kümeslerde büyütülmüşler,
15, 30, 45 ve 60. gün canlı ağırlıkları interpolasyonla tespit edilmiştir.
Beyaz ve bronz hindilerin 8. hafta canlı ağırlıkları 1711.44 g ve 1318.08 g olarak belirlenmiştir.
Cinsiyet ve besi şekli ayrımı yapıldıktan sonra kesime kadar olan süre sonunda entansif gruba
ait beyaz hindilerin erkek ve dişilerin canlı ağırlıkları 6205.9 ve 4750.0 g, bronz hindilerin erkek
ve dişileri 5258.0 ve 4112.9 g, yarı entansif gruba ait beyaz hindilerin erkek ve dişileri 5631.8
ve 4577.7 g, bronz hindilerin erkek ve dişileri 5028.9 ve 4133.0 g, olarak tespit edilmiştir. Her
iki genotip grubuna cinsiyet ve besi şeklinin etkisi önemli bulunmuştur (P<0.001). Her iki
genotipin erkekleri dişilerinden, entansif gruplar da yarı entansif gruplarından daha fazla yem
tüketmişlerdir (P<0.01, P<0.001).
Bu çalışmada; etlik piliç üretiminde ve pazarlanmasında yaygın olan entegrasyona benzer bir
modelin hindicilikte de uygulanabilirliği ve alternatif kanatlı yetiştiriciliğinde yararlı olabileceği
ve bronz hindilerin yarı entansif, beyaz hindilerin ise entansif tarzda yetiştirilmesinin uygun
olabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beyaz hindi, bronz hindi, entansif, yarı entansif, büyüme performansı
Giriş
Türkiye hindi varlığı ile Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer almasına karşın, üretim ve
tüketim düzeyi oldukça düşüktür. Bunda üretime ilişkin çeşitli sorunlar etkili olmakla birlikte,
tüketim alışkanlığının fazla olmaması, tüketimin mevsimsel olması, üretimin de tüketime
yönelik olarak mevsimsel bir şekilde yapılması, kesim teknolojisinin kötü olması, hindilerin
parçalanmadan satılması ve ürünlerinin işlenmemesi gibi çeşitli sebepler sayılabilir (1,2,3).
Son yıllarda ıslah, besleme, yemleme, yetiştirme ve hijyen alanlarında elde edilen başarılar
sonucunda hindilerin besi performansları oldukça ilerlemiş, büyük göğüslü hindi hibritleri 10–
14 hafta içinde kesim ağırlığına ulaşmışlardır. Aynı zamanda bu kadar kısa besi süresi sonunda
yemden yararlanma oranında ve karkas randımanlarında da oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir.
Dişi hindilerde canlı ağırlık 9.5 haftada 3 kg, 12.5 haftada 4 kg, 14 haftada 5 kg’a ulaşmış; aynı
haftalarda yemden yararlanma oranı aynı sırayla 2.1, 2.4 ve 2.6 olmuştur. Erkek hindilerde ise
canlı ağırlık 8 haftada 3 kg, 9.5 haftada 4 kg, 11 haftada 5 kg ve 14 haftada 7 kg’a ulaşmış, aynı
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haftalarda yemden yararlanma oranları sırasıyla; 1.8, 1.9, 2.1 ve 2.4 olarak hesaplanmıştır (1,2).
Besinin altıncı haftasında canlı ağırlık hibrit hindi dişilerinde 1.0 kg, erkeklerde 1.8 kg’a kadar
ulaşmaktadır. Ağır hibritlerde ise altıncı haftada dişiler 1.6 kg erkekler ise 1.9 kg’a ulaşmaktadır.
Yemden yararlanma oranı ise 1.65-1.75 arasında olmaktadır (4,5).
Hindilerden yüksek düzeyde verim alınabilmesi için ekstansif yetiştirme sisteminin, yerini
entansif ve yarı entansif koşullarda yapılan yetiştiriciliğin alması büyük önem taşımaktadır (6).
Bronz hindi genotipi ile yapılan ‘’yarı entansif yetiştirme modeli’’nin en büyük avantajlarından
birisi işçilik giderlerinin minimuma inmesidir. Bu şekilde beslenen erkek hindiler 20-22 haftalık
yaşta 13-14 kg canlı ağırlığa ulaşmaktadır (1,6,7,8).
Beyaz hindilerin entansif yetiştiricilikte erkekleri 15-16 kg, dişileri 8-10 kg canlı ağırlığa
ulaşmaktadır. Canlı ağırlık ortalaması 12 kg, karkas ağırlığı da 8.5 kg’dır (2,6). Hindiler diğer
kanatlılara oranla meralardan daha iyi yararlanabilmekte ve merada beslenme ile yaklaşık %
30-40 oranında bir yem tasarrufu söz konusu olmaktadır. Bu nedenle mera + ek yem şeklinde
bir yetiştiricilik daha ekonomik olabilmektedir. Fakat hindilerin yeterli düzeyde beslenmelerini
sağlayacak kaliteli, lezzetli, beslenme değeri yüksek ve sürekli yeşil olarak kalan meraların
tesisi, özellikle fakir ve kalitesiz meraların mevcut olduğu bölgelerde önem taşımaktadır
(6,9,10,11,12).
Bu araştırma beyaz ve bronz hindilerin gelişme performanslarına farklı besi şekillerinin ve
cinsiyetin etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırmanın hayvan materyalini, Bingöl Tarım İşletmesinden temin edilen bir günlük yaşta 230
adet bronz hindi palazı ile özel bir işletmeden temin edilen 230 adet bir günlük yaşta beyaz hindi
palazı oluşturmuştur. Palazlar bir hafta süreyle ana makinelerinde barındırılmıştır. Daha sonra
ayak numaraları takılmak suretiyle tesadüfî olarak, deneme desenine uygun biçimde beyaz ırk
ve bronz ırk olarak ayrı yer bölmelerine dağıtılmışlardır.
Palazların beslenmesinde ilk 8 hafta süresince hindi palazı büyütme ve bitirme yemleri
kullanılmıştır. Sonraki 8-19 hafta süresince besi gruplarına ayrıldıktan sonra her iki gruba bitirme
yemi verilmiş ve yarı entansif grubu otlatma amacıyla araştırmanın yürütüldüğü araştırma
birimindeki mevcut mera şartlarından faydalanılmıştır.
Araştırma; gelişmenin I. Dönemi (8 hafta) süresince her ırk ayrı ve cinsiyet ayrımı yapılmadan
bir arada aynı bakım ve besleme koşulları içerisinde yürütülmüştür. I. Dönemin sonunda palazlar,
entansif ve yarı entansif olmak üzere 2 ana gruba ve her ana grup kendi içerisinde cinsiyet ayrımı
yapılmak suretiyle erkek ve dişi olarak 2 alt gruba ayrılmıştır. Palazlar gruplara ayrılmadan önce
bir arada aynı besi rasyonu ile beslenmiş, grup ayrımı sonunda entansif erkek ve dişilerin gün
boyu yem ve su ihtiyacı ad libitum karşılanmış, yarı entansif grup ise sabahın erken saatlerinde
meraya çıkarılıp akşam saatlerinde kümeslere alınmış ve ek besleme yapılmıştır.
Araştırmada ilk 4 hafta süresince özel yem fabrikasından temin edilen % 26 ham protein ve
3060 kcal/kg ME içeren hindi palazı başlangıç yemi, 4. Haftadan 8. haftaya kadar % 22.3
ham protein ve 2990 kcal/kg ME içeren büyütme yemleri kullanılmıştır. Sonraki 8-19 hafta
süresince besi gruplarına ayrıldıktan sonra her iki gruba % 16.8 ham protein ve 3322 kcal/kg
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ME içeren bitirme yemi verilmiş ve yarı entansif grubu otlatma amacıyla araştırmanın araştırma
birimindeki mevcut mera şartlarından faydalanılmıştır.
Gelişmenin II. Döneminde (8-19 hafta) beyaz ve bronz hindi palazlarında cinsiyet ayrımları
yapılarak, entansif ve yarı entansif 4 alt gruba (50 bronz erkek, 50 bronz dişi, 50 beyaz erkek,
50 beyaz dişi) olmak üzere toplam 8 alt gruba ayrılmıştır. Hindi ırkları ve besi şekilleri araştırma
gruplarını oluşturmuştur. Buna göre erkek ve dişi entansif, erkek ve dişi yarı entansif beyaz grup
ve erkek ve dişi entansif, erkek ve dişi yarı entansif bronz grubu oluşturulmuştur.
Hayvanlar araştırma başlangıcında (8 haftalık yaş) tek tek tartılarak başlangıç canlı ağırlıkları
belirlenmiş ve deneme sonuna kadar 15 günde bir bireysel olarak tartılmış ve bu tartım ağırlıkları
15’e bölünmek suretiyle günlük canlı ağırlık artışları tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen
gelişme dönemleri ile ilgili verilerin analizi SPSS 11.5 paket programı ile yapılmıştır. Genotip,
cinsiyet ve besi şekilleri arasındaki farklılıkların analizinde Çok Yönlü Variyans Analizi
(Multifaktöriyel Varyans Analizi) metodu ve Khi-Kare testi kullanılmıştır (13).
Bulgular
Beyaz ve bronz hindilere ait cinsiyet ve besi şekli ayrımı yapılmadan önceki 15, 30, 45 ve 60.
günlerdeki canlı ağırlıklar Tablo 1’de verilmiştir. İlk 15 gün yapılan tartımlarda beyaz ve bronz
hindilere ait canlı ağırlıklar 209,98 ve 169,77 g; 60. günde ise 1711,44 ve 1318.08 g olarak
tespit edilmiştir. Beyaz ve bronz genotiplere ait 15-30, 30-45 ve 45-60. günler arası canlı ağırlık
artışları Tablo 2’de verilmiştir. Beyaz ve bronz hindilerin canlı ağırlıkları 30-45. günler arası
dönemde 563.95 ve 463.49 g olarak tespit edilmiştir. Beyaz ve bronz genotiplere ait 15-30, 3045 ve 45-60. günler arası günlük ortalama canlı ağırlık artışları Tablo 3’de verilmiştir.
II. Dönemin başladığı 8. haftada beyaz ve bronz hindi genotip grupları, cinsiyet ayrımı yapılarak
entansif ve yarı entansif besi şekilleri alt gruplarına ayrılmıştır. Farklı genotiplere ait cinsiyet
ve besi şekli ayrımı yapıldıktan sonra 60, 75, 90, 105, 120 ve 135. günlerdeki canlı ağırlık
ortalamalarına ait değerler Tablo 4’te verilmiştir.
Genotiplere ait cinsiyet ve besi şekli ayrımı yapıldıktan sonra 60-75, 75-90, 90-105, 105-120
ve 120-135. günler arası yaş dönemlerine ait günlük ortalama canlı ağırlık artışı tanımlayıcı
değerleri Tablo 5’de verilmiştir.
Beyaz ve bronz hindi genotip gruplarının 8 hafta süresince tükettikleri yem miktarı Tablo 6’da,
cinsiyet ve besi şekli gruplarının II. Dönemde (8-19.hafta) tükettikleri yem miktarı Tablo 7’de
verilmiştir.
Tartışma
Gelişmenin 0-8 haftalık I. dönemi süresince beyaz ırka ait hindilerin canlı ağırlık ortalama
değerleri bronz ırkın değerlerinden yüksek bulunmuştur. Her iki genotip grubu canlı ağırlıkları
arasında 15 ve 30. günde (P<0.05), 45 ve 60. günler de (P<0.01) düzeyinde farklılık tespit
edilmiştir. Araştırmada beyaz ve bronz hindi genotiplerine ait tespit edilen ortalama canlı ağırlık
değerleri; Şengül ve ark. (14)’nın entansif şartlarda erkek dişi karışık yetiştirdikleri hindilerin 8.
hafta canlı ağırlıkları olarak bildirdikleri 1609.3 g ve yarı entansif şartlarda 1510.40 g; yine Şengül
ve ark. (15)’nın farklı aydınlatma süreleri uyguladıkları hindilerin 8. haftalık canlı ağırlığı olarak
1585-1675 g arasında bildirdikleri; ve yine Şengül ve ark. (16)’nın farklı yerleşim sıklıklarında
aynı hafta için 1490.6-1546.5 g olarak bildirilen ortalama canlı ağırlıklar bu araştırmada beyaz
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genotipler için tespit edilen değerlerden düşük, bronz genotiplerden ise daha yüksektir. Özuğur
ve Karaman (17) 4 ve 8 haftalık yaşlarda sırasıyla erkek hindilerde; 1190.2 ve 4697.5 g ve aynı
haftalarda dişilerde 1019.0 ve 3890.70 g ve Eratalar (18)’ın farklı yerleşim sıklıklarında 2, 4 ve
6. haftalarda sırasıyla 269.12-298.47 g, 888.08-945.14 g ve 2046-2204.47 g olarak bildirdikleri
ortalama canlı ağırlık değerleri bu araştırmadaki genotip gruplarında belirlenen ortalama canlı
ağırlıklardan yüksek bulunmuştur.
Her iki genotip grubu arasında tüm dönemlerde ortalama canlı ağırlık artışı ve günlük canlı
ağırlık artışı değerleri arasındaki farklılıklar beyaz genotip lehine istatistiki olarak önemli
(P<0.05) bulunmuştur.
Genotip grupları arasında 8-19 haftalık II. Dönemin tüm yaş dönemlerinde canlı ağırlık
ortalamaları değerleri arasında tespit edilen farklılıklar da önemli (P<0.05) bulunmuş; genotipin
canlı ağırlığa etkisi devam etmiştir. Ayrıca II. Dönemin 60 ve 75. günleri (P<0.05), 90 ve 105.
günleri (P<0.01) ve 120 ve 135.günlerinde (P<0.001) canlı ağırlık ortalama değerleri bakımından
ırk, besi sekli ve cinsiyet faktörleri arasındaki interaksiyon istatistiki olarak önemlidir.
Genel olarak gelişmenin 8-19 haftalık II. Döneminde beyaz genotip grubu bronz genotip
grubundan; entansif grup yarı entansif gruptan ve erkekler dişilerden daha yüksek canlı ağırlık
değerler göstermiştir. Ayrıca II. Dönemin 60 ve 75.günleri (P<0.05), 90 ve 105. günleri (P<0.01)
ve 120 ve 135.günlerinde (P<0.001) canlı ağırlık ortalama değerleri bakımından ırk, besi sekli
ve cinsiyet faktörleri arasındaki interaksiyonu istatistiki olarak önemli tespit edilmiştir. II.
Dönemin 60-75.gün arası hariç tüm dönemlerde (P<0.05) entansif ve yarı entansif gruplar arası;
60-75, 75-90, 90-105.gün arası (P<0.05) ve 105- 120.günler arası (P<0.01) dönemlerde genotip
(ırk) grupları arası ve II. Dönemin 60-75. gün arası (P<0.01) ve diğer dönemlerin tümünde
cinsiyet gruplarının ortalama canlı ağırlık artışı değerleri arasındaki farklılıklar istatistiki olarak
önemlidir (P<0.001). Ayrıca II. Dönemin 60-75 ve 75-90.günler arası dönemlerinde ortalama
canlı ağırlık artısı değerleri bakımından ırk, besi sekli ve cinsiyet faktörleri arasındaki farklılığın
interaksiyonu istatistiki olarak önemli (P<0.01) tespit edilmiştir.
Gelişmenin 8-19 haftalık II. Dönemi ortalama canlı ağırlık artısı değerleri bakımından Beyaz ırk
Bronz ırktan, entansif tarzda besiye tabi tutulanlar yarı entansif gruptan ve erkekler de dişilerden
daha yüksek değerler göstermiştir. II. Dönemin tüm yaş dönemlerinde (P<0.05) entansif ve yarı
entansif gruplar arası; 120-135.günler arası hariç, 60-75.gün arası (P<0.05) ve diğer dönemlerde
genotip (ırk) grupları arası (P<0.01) ve II. Dönemin 60-75. gün ve 75-90. gün arası (P<0.05)
ve 90-105, 105-120 ve 120-135.gün arası dönemlerde (P<0.001) cinsiyet gruplarının günlük
ortalama canlı ağırlık artısı değerleri arasındaki farklılıkları istatistiki olarak önemli bulunmuştur.
II. Dönemin 60-75 ve 75-90. günler arası yas dönemlerinde günlük ortalama canlı ağırlık artısı
değerleri bakımından ırk, besi sekli ve cinsiyet faktörleri arasındaki farklılığın interaksiyonu
istatistiki olarak önemlidir (P<0.01).
Şengül ve ark. (14) entansif şartlarda yetiştirdikleri hindilerin 16. Hafta canlı ağırlık değerlerini
sırasıyla erkek ve dişilerde; 4923.7 ve 3623.9, yarı entansif şartlarda ise 4940.3 ve 3429.8 g
olarak bildirmişlerdir. Bu değerler bu araştırmada beyaz genotipler için tespit edilen değerlere
benzer, bronz genotiplerden ise düşük bulunmuştur.
Ayrıca Özuğur ve Karaman (17) 14, 16 ve 18 haftalık yaştaki hindilerin canlı ağırlıklarını
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sırasıyla erkeklerde; 7884.3, 11283.9 ve 13421.1 g ve dişilerde ise 6963.2, 10580.1 ve 12037.4
g olarak bildirmişler ve bu ağırlıklar bu araştırmadaki genotiplerin canlı ağırlıklarından daha
yüksektir. Farklılıklar yetiştirme ve bakım-besleme farklılıklarından dolayı meydana gelmiş
olabilir.
Gelişmenin 0-8 haftalık I. Dönemi boyunca beyaz hindi genotipinin yem tüketimi 1201.19; bronz
hindi genotipinin yem tüketimi ise 768.66 g olarak belirlenmiştir (P<0.001). Beyaz ve Bronz
hindi genotiplerinin cinsiyet ve besi sekli ayrımı yapıldıktan sonraki 8-19 haftalık II. Dönem
süresince tükettikleri yem miktarları her genotip ve besi grubu için grup düzeyinde ortalama
tek bir değer olarak hesaplanmıştır. Beyaz hindi genotipinin erkekleri dişilerinden (P<0.001),
entansif sistemde yetiştirilenler de yarı entansif sistemde yetiştirilenlerden (P<0.01) toplam
olarak daha fazla yem tüketmişlerdir. Bronz hindi genotipinin erkekleri dişilerinden (P<0.01),
entansif sistemde yetiştirilenler de yarı entansif sistemde yetiştirilenlerden (P<0.01) toplam
olarak daha fazla yem tüketmişlerdir. Yem tüketimi üzerine cinsiyet, genotip ve besi şeklinin etkisi
değişik derecelerde önemli (P<0.01,P<0.001) bulunmuştur. Tespit edilen bu sonuçları hindilerin
büyüme ve besi performanslarının incelendiği benzer çalışmalar (14,15,16) desteklemektedir.
Hindilerin günde 8 saat merada otlatılmasıyla entansif gruba göre yem tüketiminde önemli
ölçüde azalma görülmesi meraya dayalı yani yarı entansif yetiştirme şeklinin daha ekonomik bir
yetiştirme şekli olabileceğini göstermektedir. Yarı entansif yetiştirme şekli, hindileri otlatmak
amacıyla anızlarda ve kıraç arazilerde gün boyu tutmak şeklinde olmamalıdır. Bunun yerine
hindilerin severek otlayacakları, kaliteli, besleyici ve özellikle vitamin ihtiyaçlarını önemli
ölçüde karşılayacak bir bitki kompozisyonuna sahip ve uzun dönemde yeşil kalan meraların
tesis edilmesi şeklinde olmasını daha ekonomik olabilir.
Entansif tarzdaki hindi yetiştiriciliğinin incelendiği bu çalışmada; etlik piliç üretiminde ve
pazarlanmasında yaygın olan entegrasyona benzer bir modelin hindicilikte de uygulanabilirliği
ve alternatif kanatlı yetiştiriciliğinde yararlı olabileceği ve bronz hindi ırkının yarı entansif,
beyaz bronz ırkının ise entansif tarzda yetiştirilmesinin uygun olabileceği sonucuna varılmıştır.
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Tablo 1. I. Dönem ( 0-8 haftalık) Canlı Ağırlık Ortalaması (g)
YAŞ
(Günler)

n
15.gün
30.gün
45.gün
60.gün
* : P < 0.05

GENOTİP

BEYAZ
215
215
215
215

x ± Sx

209.98±1.97
589.44±25.92
1153.39±51.21
1711.44±17.20

216
211
209
206

BRONZ

x ± Sx

n

169.77±1.49
419.17±7.44
882.94±9.80
1318.08±10.15

P
*
*
**
**

* *: P < 0.01

Tablo 2. I. Dönem ( 0-8 haftalık) Canlı Ağırlık Artışları (g)
YAŞ
(Günler)

15-30.Günler Arası
30-45.Günler Arası
45-60.Günler Arası

GENOTİP

BEYAZ
n
215
215
215

x ± Sx

379.46±25.63
563.95±51.25
558.05±51.16

211
209
204

BRONZ
n

x ± Sx

249.40±7.30
463.49±10.76
434.82±10.43

P
*
*
*

* : P < 0.05

Tablo 3. I. Dönem ( 0-8 haftalık) Günlük Ortalama Canlı Ağırlık Artışları (g)
YAŞ
(Günler)

15-30.Günler Arası
30-45.Günler Arası
45-60.Günler Arası

GENOTİP

BEYAZ
n
215
215
215

x ± Sx
25.30±1.71
37.60±3.41
37.61±3.41

* : P < 0.05

46

211
209
204

BRONZ
n

x ± Sx
16.63±0.49
30.90±0.72
29.05±0.69

P
*
*
*

47
1

Tablo 5. II. Dönem (8-19 hafta) Günlük Ortalama Canlı Ağırlık Artışları (g)
Yaş
Genotip
(Günler)
Beyaz
Yarı Entansif
Entansif
C
N
N
N
D
56 43.85±0.64
50 44.30±0.97
53
60-75.Gün
Arası
E
56 56.07±1.02
51 47.25±1.07
50
75-90.Gün Arası D
54 45.65±1.52
49 38.16±0.87
53
E
54 57.72±0.84
51 53.86±1.00
50
90-105.Gün
D
53 42.77±1.19
48 39.65±1.25
53
Arası
E
53 57.86±0.99
50 55.93±1.09
50
105-120. Gün
D
53 42.23±1.25
46 46.01±1.23
53
Arası
E
53 57.36±1.22
49 58.30±0.95
50
120-135.
D
50 43.03±1.57
44 47.05±0.97
52
Gün Arası
E
51 53.33±1.29
48 57.50±1.10
50
C:Cinsiyet G:Genotip BŞ: Besi şekli
-: P > 0.05
*: P < 0.05
**: P < 0.01
38.16±0.79
44.28±0.82
37.67±0.98
49.60±0.82
36.16±0.89
53.40±0.91
48.26±1.14
51.47±0.88
43.75±1.76
52.67±1.57
***:P < 0.001

Entansif

Tablo 4. II. Dönem (8-19 hafta) Canlı Ağırlık Ortalamaları (g)
Genotip
Yaş
BEYAZ
(Günler)
Yarı Entansif
Entansif
Entansif
C
N
N
N
60.Gün
D
50 1475.5±18.48
56 1510.4±20.72
53 1201.8±12.44
E
51 1871.5±17.78
58 1968.1±12.03
51 1485.8±12.95
75.Gün
D
50 2140.0±21.33
56 2168.2±26.69
53 1775.0±20.40
E
51 2580.4±24.26
58 2811.6±24.24
51 2150.0±19.40
90.Gün
D
50 2700.0±28.61
56 2853.7±42.04
53 2340.1±29.11
E
51 3388.2±35.33
58 3669.4±32.55
51 2895.0±24.63
105.Gün
D
50 3296.9±41.21
56 3484.9±54.46
53 2882.5±32.88
E
51 4222.0±44.75
58 4543.4±42.83
51 3696.0±33.68
120.Gün
D
50 3966.3±44.12
56 4118.4±64.50
53 3456.5±41.70
E
51 5106.1±52.42
58 5403.8±56.17
51 4468.0±40.68
135.Gün
D
50 4577.7±26.62
56 4750.0±60.61
53 4112.9±53.58
E
51 5631.8±65.00
58 6205.9±71.05
51 5258.0±37.37
C:Cinsiyet G:Genotip BŞ: Besi şekli
-: P > 0.05
*: P < 0.05
**: P < 0.01
***:P < 0.001

N
52
48
49
46
48
45
47
45
47
45

Bronz

N
52
48
52
48
52
48
52
48
52
48
52
48

BRONZ

37.63±0.68
47.67±0.64
32.48±0.59
34.86±0.94
34.76±1.00
49.89±1.82
41.52±1.10
53.81±1.81
46.81±1.24
55.56±0.97

Yarı Entansif

1215.8±12.62
1385.9±7.77
1780.3±17.22
2101.0±11.95
2278.6±19.22
2626.1±23.36
2805.7±28.60
3388.3±33.71
3430.8±33.37
4195.6±30.60
4133.0±37.69
5028.9±30.55

Yarı Entansif

*
*
*

‐
*
*

***
***
***
-

**
**
***

***

*

‐

G

*

-

*
***

BŞ

*

G

-

BŞ

***

***

***

***

***

C

P

**

**

**

*

*

*

C

P

-

-

-

***

***

B.Şx.
Gxc

***

***

**

**

*

*

B.Şx.
Gxc

Tablo 6. I. Dönem (0-8 hafta) Grupların Toplam Yem Tüketimi (kg)
YEM

Beyaz

TOPLAM

1.202.193

Genotip

Bronz

P

768.659

*

Bronz
Entansif Yarı Entansif P
Bş
529.077
400.222
*
736.915
626.387
*
*
*

P

* : P < 0.001

Tablo 7. II. Dönemi (8-19 hafta) Grupların Yem Tüketimi (kg)
Yem
Toplam
P

C

C
D
E

Entansif
1.030.285
1.478.428
**

Beyaz
Yarı Entansif P
Bş
846.360
*
1.256.250
*
**

Genotip

C: Cinsiyet G: Genotip BŞ: Besi şekli D: Dişi E: Erkek *: P<0.01 ** : P<0.001
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S06 GDO İçeren Yem Katkı Maddeleri İle İlgili AB Mevzuatı
Dr. Ludovic Arnaud
FEFANA, Avrupa Birliği Yem Katkıları ve Karışımları Derneği, Belçika
Genetik modifikasyon ile ilgili teknikler 80’li yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanmış olup
90’lı yılların başında Avrupa Birliği (AB) sözkonusu ürünler ile ilgili ilk düzenlemeleri hayata
geçirmeye başlamıştır. Yapılan düzenlemeler ile birlikte sahada kullanılan Genetiği Değiştirilmiş
Organizmalar (GDO) ile ilgili olarak ve bunların özellikle çevresel etkileri üzerine odaklanılmak
suretiyle, zorunlu bir değerlendirme sistemi getirilmiştir1Endüstriyel (fermentatif) üretim
proseslerinde kullanılan Genetiği Değiştirilmiş Mikroorganizmaların (GDM) kontrolü sözkonusu
mikroorganizmaların güvenlik profilleri ile ilintili içerik değerleri üzerine odaklanmıştır. Aynı
zamanda bir saha yetkilendirme sistemi de hayata geçirilmiştir7.
Bu yüzyılın başlarında, AB’nde gıda güvenliği ile ilgili değişik hususlarda yapılan düzenlemelerin
yanı sıra, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre için gıda güvenliğinin artırılması anlayışı
çerçevesinde tam kapsamlı bir mevzuat yaratılmıştır. Sözkonusu mevzuat kapsamında 2003
yılında Yem Katkı Maddeleri mevzuatı4 yürürlüğe girmiş olup, sözkonusu mevzuat çerçevesinde
yem katkı maddelerinin güvenliği ile ilgili son derece detaylı bir değerlendirilmeye dayalı
pazar öncesi bir yetkilendirme sistemi kurulmuştur. GDM kullanılarak üretilen ürünlerin risk
değerlendirilmesi üretim organizmalarının kapsamlı tanımına ve bunların genetik değişiklik
proseslerine dayanmaktadır ( başvuru dosyalarının hazırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili
kılavuzlarda tanımlandığı şekli ile6). Böylece fermantasyon ile elde edilen yem katkı maddeleri,
sadece üretim suşunun ve nihai ürünün (yen katkı maddesi) tanımlanmış kullanım koşulları
altında güvenli olduğunun risk değerlendirilmesi ile teyit edilmesi halinde onaylanmaktadır.
Sahada kullanılan GDO’ların gelişimi ile bağlantılı ve buna paralel olarak AB makamları
GDO’ların ve bunların gıda ve yem zinciri içerisindeki ürünlerinin daha güvenli hale gelmeleri
amacıyla bir dizi daha düzenlemeye gitmiştir (GD yönetmelikler 2,3). GDM ile fermantasyon
yolu ile üretilen yem katkı maddelerinin zaten değerlendirmeye alındığı ve nihai ürünün yeterli
derece pürifiye edildiği hususu göz önüne alındığında, mevzuat düzenleyiciler GD yönetmeliği2,5
çerçevesinde pürüfiye edildiklerinde (örneğin, enzimler, amino asitler, vitaminler,....) bunları
ilgili yönetmelik dışına almışlardır. DNA’nın transfer edilebilmesinin mümkün olmadığı ve yem
katkı maddesi olarak kullanılmaya yönelik mikroorganizmaların öldürülmüş hücrelerini içeren
sözkonusu proseslerden elde edilen mikrobiyal biyokütleler ve ürünleri yem katkı maddesi olarak
kullanılmak istendiğinde GD yönetmelik kapsamı içerisinde yer almaktadır. Ayrıca tüketicilere
tercih yapabilme özgürlükleri çerçevesinde ilgili bilgilerin sağlanması hususu dahilinde GDO
ve bunların ürünlerinin GD orijinleri ile birlikte etiketlenmeleri gerekmektedir (örneğin genetiği
değiştirilmiş soyadan üretilmiş yağ, GD şeker pancarından üretilen betain, vb.).
Dolayısı ile Genetiği Değiştirilmiş (GD) Gıda ve Yem ile ilgili düzenlemeler sisteminin bütünü
GDO’lardan (veya GDM) veya bunların yardımı ile üretilen tüm ürünlerin Avrupa Gıda Güvenliği
Örgütü (EFSA) tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmesini garanti altına almaktadır. Buna
ek olarak GDO içeren veya GDO’dan mamul ürünlerin ve aynı zamanda sahada GDO’ların
kullanımını içeren ürünlerin de (örneğin GD soyadan üretilen yağ) tam izlenebilirliğe dayalı bir
etiketleme sistemi oluşturulmuştur.
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Kaynaklar :
1. Directive 2001/18/EC on the deliberate release into the environment of genetically
modified organisms
2. Regulation (EC) No 1829/2003 on genetically modified food and feed
3. Regulation (EC) No 1830/2003 concerning the traceability and labelling of genetically
modified organisms and the traceability of food and feed products produced from
genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC
4. Regulation (EC) No 1831/2003 on additives for use in animal nutrition
5. Report from the Commission to the Council and European Parliament on the
implementation of Regulation (EC) No 1829/2003 on genetically modified food and feed
(Brussels, 25.10.2006, COM(2006) 626 final)
6. Regulation (EC) No 429/2008 on detailed rules for the implementation of Regulation
(EC) No 1831/2003 as regards the preparation and the presentation of applications and
the assessment and the authorisation of feed additives and Scientific Opinion on Guidance
on the risk assessment of genetically modified microorganisms and their products
intended for food and feed use. EFSA Journal 2011;9(6):2193 [54 pp.] doi:10.2903/j.
efsa.2011.2193.
7. Directive 2009/41/EC on the contained use of genetically modified micro-organisms
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S07 Etlik Piliç Üretiminde Sürdürülebilir Üretim ve Çevre Açısından
Aminoasitlerin Desteği
Michael Binder, Ögüt Köse, Viktoria Scherer, Thomas Kaufmann
Evonik Industries, Almanya
Giriş
Dünya nüfusu gelecekte birçok zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Dünya nüfusu hızla artmakta
ve 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyara ulaşması beklenmektedir. Gerçekleşen nüfus
artışı doğal kaynaklar üzerine büyük bir baskı yaratmaktadır ve bu artışın doğal kaynakları
etkilediği tartışmasızdır. Günümüzde insanların dünya kaynaklarını nasıl etkilediğini tartışmak
yerine, azalan doğal kaynaklar ve iklim değişiklikleri nedeni ile hızla artan dünya nüfusuna
nasıl daha sürdürülebilir ve yüksek standartlara sahip bir yaşam sunulacağına odaklanılmalıdır.
Bunu yapmak için hızla sosyal, çevresel ve ekonomik sorunların bağımsız olmadığının daha
ziyade Şekil 1’de gösterildiği gibi karşılıklı olarak birbiri ile etkileşim içinde olduğunun farkına
varılmalıdır.
Şekil 1: Sürdürülebilirlik Modeli

İklimleri koruma hassasiyeti giderek artarken, dünya nüfusu düzenli olarak artmakta, bu
yüzden sürdürülebilir olarak yüksek kaliteli ve güvenilir gıda tedariğine ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus artışı durumun daha karmaşık hale gelmesine neden
olmaktadır. Bu doğrultuda et ve süt ürünleri için artan talep, iklim değişiklikleri üzerine yapılan
tartışmaları daha da yoğunlaştırmaktadır.
Ehrlich ve Holdren (1974) çevresel etki, popülasyon boyutu (nüfus büyüklüğü), tüketim seviyesi
51

ve teknoloji arasındaki ilişkiyi tanımlayan basit bir denklem ortaya koymuştur. Denkleme göre:
I=PxAxT
Burada; I = çevresel etki; P = popülasyon; A = tüketim seviyesi; T = teknoloji
Temelde belirtilen soru; “Popülasyon büyüklüğü, tüketim seviyesi ve teknoloji arasındaki
ilişkinin çevresel etkisi nedir?”, sorusudur.
Hayvansal üretim küresel çevre sorunları içerisinde önemli konulardan biridir. Yem bitkileri
üretimi için olan büyük talep, tabiatın şekillenmesine ve bazı bölgelerde bozulmaya neden olarak
doğal yaşama zarar verebilmektedir. Bu konunun özeti; sürdürülebilirlik alt yapısına dayalı
kanatlı üretim modelinin önemini ortaya koymaktır. Örneğin nasıl bir teknolojinin kullanılacağı,
ilave amino asit kullanımının sonuçları çevre ve dünya nüfusu için yarar sağlamaktadır.
Teknoloji küresel hayvansal üretimin önemli bir itici gücüdür
Teknolojik gelişmeler küresel çiftlik hayvanları üretiminin önemli bir itici gücüdür. Üretim artışı
gelişmiş damızlık ve yem teknolojileri sayesinde başarılmaktadır. Konsantre yemlerin kullanımı,
daha iyi gen yapısına sahip ırklar, hayvan sağlığındaki iyileşmeler ve işleme tekniklerindeki
gelişmeler teknolojik iyileşmeler olarak sayılabilir.
Teknolojinin önemini vurgulayan teorik bir örnek Tablo 1’de sunulmuştur. Bu örnek, kişi başına
düşen yüksek tüketim seviyesinin mutlaka negatif olmadığını, aynı zamanda teknoloji ve insan
sayısına da bağlı olduğunu göstermektedir. Yüksek tüketim seviyeli ama az gelişmiş teknolojili
küçük bir popülasyon, orta büyüklükte bir tüketim seviyesinde ama ileri teknolojili çok büyük
bir popülasyona göre daha fazla çevresel hasara sebep olabilir. Bu, teknoloji ve değişkenlerin
kombinasyonuna bağlı olan kritik bir faktördür. Tüketimin iki katına çıkıyor olsa bile çevresel
etkinin sabit tutulması ya da azaltılması teknolojik gelişmeler sayesinde mümkün olmaktadır.
Tablo 1: Bu teorik hesaplama teknolojinin çevre üzerine etkisini göstermektedir.
P
A
T
I

Popülasyon
Tüketim seviyesi
Teknoloji
Etki

100
5
1
500

100
5
0.5
250

100
5
0.1
50

100
10
1
1000

100
10
0.5
500

100
10
0.1
100

100
10
0.05
50

Kanatlı üretiminin etkisinin azaltılması
Dünyadaki karbon dioksitin %9’u, metanın %35-40’ı, azot oksitin %65’i ve amonyağın yaklaşık
%64’ü hayvansal üretimden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda hayvansal üretim su kullanımı
üzerinde de muazzam bir etkiye sahiptir. İleri düzey besleme uygulamaları, kanatlı üretiminin
etkisini dengeli besleme stratejileri yoluyla önemli ölçüde değiştirebilir. Genel bir kural olarak,
rasyon proteininin %1 azaltılması, gübredeki azot miktarında %10, havaya amonyak salınımında
%10, su tüketiminde %3 ve atılan gübre miktarında %5 azalmaya yol açacaktır.
Et, süt ve yumurtanın artan talebi nedeniyle yoğun hayvansal üretimin bir alternatifinin olması
pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle çiftlik hayvanları üretiminin yoğun olduğu yerlerde
çevresel etkiyi nasıl azaltacağımızı ya da nasıl en aza indireceğimizi gözden geçirmeliyiz.
Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse, yem etkinliğinin iyileştirilmesi ve besin maddesi atılımının
azaltılması kanatlı üretiminin çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Bunu göstermek
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için tipik bir etlik piliç üretim senaryosu içerisinde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD)
kullanılabilir. Genel olarak yaşam döngüsü değerlendirmeleri, uluslararası standartlara
dayanarak ürünlerin yaşam döngüsündeki her aşamada çevre için sonuçlarının ve tüm ekolojik
girdilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi ile bir ürünün tam akıbetini tanımlar (DIN EN ISO
14040/44:2006). Bu değerlendirme, üretim süreci için ham maddenin üretimi, tüketici tarafından
kullanımı ve kullanılmış ürünün imhası dahil tüm aşamaları kapsar.
Ancak, böyle bir YDD, sadece örnek bir besleme senaryosunu yansıtır. Her yem
formülasyonunun sürdürülebilir iyileştirme potansiyelini göstermek amacıyla yeni bir web
tabanlı sistem olan AMINOFootprint® her bir kanatlı rasyonunun ekolojik ayak izinin
belirlenmesinde kullanılabilmektedir. AMINOFootprint® bilgisayar ve tabletler için web tabanlı
bir uygulamadır. AMINOFootprint®, karma yemin ekolojik profilinin hesaplanmasına odaklanır
ve en az çevresel etkiye sahip rasyonların belirlenmesine olanak sağlar. Bu yem endüstrisinde
büyük bir yeniliktir. Yem katkı firmalarının sağlamayı taahhüt ettikleri en önemli katma değer,
karma yemin besin maddesi ve ekonomik boyutlarının optimize edilmesidir. Ancak; karma
yemlerin değerlendirilmesinde yemin besin maddesi ve ekonomik optimizasyonunun yanı
sıra sürdürülebilirlik rasyon değerlendirmeleri için yakın gelecekte üçüncü bir boyut olarak
görülecektir.
Ehrlich ve Holdren’in denklemi yoluyla daha öncede ifade edildiği gibi çiftlik hayvanları
üretiminde rasyon ham proteininin azaltılması çevresel iyileşmelere yol açar. Bu etki,
rasyonların ham protein içeriklerine bağlı ekolojik profillerinin hesaplanması ve karşılaştırılması
ile kolayca gösterilebilir. Tablo 2’de soya küspesi yerine ilave amino asit takviyesi yapılarak
ham protein seviyesi aşamalı olarak düşürülmüş tipik etlik piliç rasyonları gösterilmektedir.
Yapılan bu uygulamanın küresel ısınma potansiyeli (GWP kg CO2-eq/t yem olarak ifade
edilmiştir), asidifikasyon potansiyeli (AP kg SO2-eq/t yem olarak ifade edilmiştir) ve
ötrifikasyon potansiyeline (EP kg PO4-eq/t yem olarak ifade edilmiştir) spesifik katkısı Şekil
2’de gösterilmektedir. AMINOFootprint ile hesaplanmış olan bu sonuçlar kullanım fazı ve
hayvan performansını da yansıtmaktadır. “Beşikten mezara kadar” olarak adlandırılan bu
yaklaşım gübre ile atılan azotun etkisi ve hayvanın azot sindirebilirliğine dayanmaktadır. Şekil
2 gelişmiş yem teknolojilerini müteakip amino asit ilavesi ile yemdeki ham protein içeriğinin
azaltılması yoluyla etlik piliç üretiminin çevresel performans için spesifik iyileşme potansiyelini
göstermektedir.
Soya küspesini ithal etmek yerine, yerel olarak üretilen tahıllar kullanılarak ham protein içeriğinin
kademeli olarak azaltılması yoluyla küresel ısınma potansiyelinde (GWP) kabaca 140 kg CO2eq/t yem, asidifikasyon potansiyelinde (AP) 4.5 kg SO2-eq/t yem ve ötrifikasyon potansiyelinde
(EP) 1.2 kg PO4-eq/t yem, azalmaya yol açar. Bu durum amino asitlerin rasyon kompozisyonu
ve rasyonun ekonomik boyutunu optimize etmesinin yanı sıra bu rasyonun çevreye olan etkisini
de optimize ettiğini göstermektedir.
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Tablo2: Soya küspesi ve mısırın aşamalı olarak buğday ile değiştirilmesi ile oluşturulan farklı
etlik piliç rasyonlarının AMINOFootprint® ile hesaplanmış kompoziyonları
Bileşen
Soya Küspesi (%48)
Mısır
Buğday
Soya yağı
Biolys
DL-Metiyonin
L-Treonin
Mineral Premiks
Ham Protein İçeriği

Rasyon A
29,92
65,31
0
1,25
0,09
0,13
0
3,30
19,60

(%)

Rasyon B
26,63
37,99
30,00
1,81
0,23
0,13
0
3,21
19,60

(%)

Rasyon C
23,26
10,73
60,00
2,34
0,28
0,14
0,04
3,21
19,40

(%)

	
  

Şekil2. Tablo 2’de bulunan tipik etlik piliç rasyonlarının ekolojik iyileşme potansiyeli.
Ham protein içeriği (HP) kademeli olarak düşürülmüş rasyon kompoziyonunun Küresel Isınma
Potansiyeli(GWP kg CO2-eq/t yem olarak ifade edilmiştir), Asidifikasyon Potansiyeli (AP kg
SO2-eq/t yem olarak ifade edilmiştir) ve Ötrifikasyon Potansiyeli (EP kg PO4-eq/t yem olarak
ifade edilmiştir) AMINOFootprint® ile hesaplanmıştır.
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Sonuçlar
Düşük proteinli rasyonlar kanatlı üretiminin iklim değişikliği, asidifikasyon ve ötrifikasyon
üzerine olumsuz etkisini azaltmaktadır. Mevcut besleme uygulamalarına değinilecek olursa, bu
etkiyi azaltmak için hala önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyele alternatif yem
hammaddeleri ve amino asit kombinasyonunun soya küspesi yerine kullanılması ile erişlebilinir.
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S08 Türkiye’de Rendering Ürünlerine Dair Zorluklar ve AB Perspektifi
Nizamettin Şenköylü
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR), Ankara, Türkiye
Giriş
Süt, et, yumurta gibi hayvansal gıda amaçlı üretilen ve kesilen hayvanların yaklaşık %30’u ile %
50’si insanlar tarafından tüketilememekte ve hayvansal yan ürün olarak değerlendirilmektedir.
Hayvanların kesimi sonucu oluşan atıklar, rendering işleminden geçirilerek ilk etapta et unu,
et kemik unu, kanatlı unu, tüy unu, kan unu, balık unu ve don yağı veya kanatlı rendering yağı
gibi ürünler elde edilmektedir. Daha sonra bunların bir kısmı daha ileri düzeydeki işlemlerden
geçirilerek ilaç, gıda ve kozmetik sanayinde kullanılan ürünlere dönüşebilmektedir.
Yem sektörü için bunların önemi, yüksek oranda hayvansal protein, esansiyel aminoasitler,
kalsiyum, fosfor ve metabolik enerji değerlerinden kaynaklanmaktadır. Bu değerli hayvansal
yan ürünler (HYÜ) hala dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde kanatlı, domuz, balık ve su
ürünleri yemlerinin vazgeçilmez bileşenleri olmuştur.
Ancak 1996 yılında BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) ortaya çıkmasıyla ruminant
hayvanlardan elde edilen proteinli yan ürünlerin tekrar ruminantlara yedirilmesinin
yasaklanmasıyla yemle ilgili mevzuatta, başta AB olmak üzere Türkiye, ABD ve diğer ülkelerde
önemli değişiklikler olmuştur. Ayrıca AB’ye üye ülkelere kannibalizm endişesiyle rendering
yan ürünlerinin tür içi kullanımına da sınırlamalar getirilmesi, bu değerli protein kaynaklarının
yem sektöründeki kullanımlarında önemli aksamalara ve zorluklara neden olmuştur. Yemlerin
esansiyel aminoasitler bakımından dengelenmesi güçleşmeye başlamıştır. Ancak bu konunun
bilimsel olarak irdelenmesi ve konuya etik açıdan bakış ile faydacı açıdan yaklaşımın birbirinden
ayrılması gerekmektedir.
Türkiye’de rendering ürünlerinin kullanımına getirilen sınırlamalar ve yürürlüğe girecek
hükümler bakımından önemli bir dönemece yaklaşılmış durumdadır. Başta resmi otorite
olmak üzere, araştırma kurumları ve ilgili sektör paydaşlarının bu hususa eğilerek yeniden
değerlendirmelerinde ülkemiz çıkarları açısından fayda vardır. Ülkemizdeki rendering
tesislerinin nitelik ve nicelik olarak gözden geçirilmesine, hayvansal yan ürünlerin sağlıklı ve
kaliteli ürün elde etme açısından yeni teknolojilerin kullanımına gereksinim vardır. Bu durum
AB mevzuatına uyum açısından da gerekli görülmektedir. Rendering ürünlerinin yem sektöründe
etkili bir şekilde kullanımı verimlilik ve et üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünden de
gereklidir.
Rendering Ürünlerinin Tarihçesi
Hayvansal rendering ürünlerinin geçmişine bakıldığı zaman, insanlık tarihi kadar eskiye
dayandığı görülür. Tarım öncesi çağlarda insan toplulukları avlayıcı ve toplayıcı dönemi
yaşamakta ve beslenme ve protein ihtiyacını karşılama amacıyla bir taraftan hayvanların etleriyle
beslenirken diğer taraftan boynuz, tırnak, deri, kıl, kuyruk ve kemiklerinden çeşitli aletler, silah,
barınak ve kıyafet yapımında yararlanmışlardır. Hayvansal yan ürünlerin işlenmesine ilişkin
kayıtlar bundan 2000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Hayvansal yan ürünlerin işlenmesi 2000
yıl öncesine dayanmaktadır. Antik Roma döneminde temizlik aracı ve ilaç olarak kullanılan
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sabun keçi donyağı ile odun külünden elde edilen bir rendering ürünüydü. MS 8. yy yaşayan
ve kimyanın babası kabul edilen Jabir ibn Hayyam “sabun en önemli temizlik malzemesidir”
demiştir. Yakın çağa kadar Marsilya’da üretilen sabun ancak zenginler tarafından kullanılabilen
lüks bir malzemeydi.
1901’de Purdue Üniversitesi’nden Profesör C. S. Plumb belki de Avrupa’lı hayvan beslemecilerden
esinlenerek, toprak gübresi olarak kullanılan hayvansal proteini (tankaj) domuz yemlerine kattı:
Tankaj + Mısır karışımı ile domuzlarda besi süresi 9-12 aydan 7 aya indi. Tankajın domuzların
daha kısa sürede etlenmelerini sağlayan önemli bir protein kaynağı olduğu anlaşıldı.
19. Yüzyıldaki sanayi devrimi tarımın da endüstrileşmesine yol açmış, hayvancılık sektöründe de
entansif üretimin yaygınlaşmaya başlaması, büyük çaptaki üretim işletmeleri, büyük kapasiteli
kesimhanelerin kurulması ve sayılarının artması hayvansal üretimdeki atıkların bertaraf edilmesi
sorununu doğurmuştur.
Böylelikle, rendering tesislerinin kurulması ve bu alanda geliştirilen teknolojilerin uygulanmasıyla
çevre sorunları büyük ölçüde çözülmüştür. Çünkü rendering tesislerinde hayvansal atıklar
işlenerek yan ürüne dönüştürülmüş, böylece bir taraftan geri kazanımları mümkün olurken,
diğer taraftan bu atıkların kirlilik ve benzeri çevre sorunları oluşturmalarının önüne geçilmiştir.
Kimi hayvansal yan ürünler, bazı sanayi ürünlerinin başlıca hammaddesi konumuna gelmiştir.
Söz gelişi, yağ ile proteinlerin bağ oluşturma özelliklerinden yararlanılarak zamk adı verilen
yapışkan madde üretilmiştir. Öyle ki, hayvansal yan ürünlerden (kollajen) elde edilen yapışkan
madde miktarı 1948 yılında pik yaparak 70 milyon Kg’a ulaşmıştır. 1980’li ve 1990’lı yıllarda
hayvansal üretimin iyice endüstrileşmesi ve üretimin çok büyük çapta artmasıyla hayvansal
üretimi ve hayvansal gıda tüketiminde krizlere yol açan çevre olayları ortaya çıkmaya başlamıştır.
Bunların başında BSE ve Dioksin krizleri ilk akla gelenlerdir. Bu olaylar küresel çapta etkiye yol
açmış ve yem sektörü bundan olumsuz olarak etkilenmiştir.
Hayvancılık sektöründe yaşanan bu krizler yemle ilgili mevzuatlarda başta AB olmak üzere,
Türkiye, ABD, Kanada ve Japonya gibi ülkelerde önemli değişikliklere gidilmesine yol açmıştır.
Hayvansal üretimde yemden gıdaya kadar olan zincirde “güvenlik” unsurunun en ön sıralara
sıçrama yaptığı gözlenmiştir.
AB Yem Mevzuatında Kökten Değişme (EC 1774/2002 Regülasyonu)
AB yem mevzuatı değişikliği hayvancılığı ve gıda sektörünü felç eden 3 krize dayanmaktadır:
BSE, Dioksin, ŞAP. Avrupalılar bunlara bir de GDO meselesini eklemektedir.
AB’de yem yoluyla taşındıkları düşünülen Şap, Dioksin ve BSE krizlerinin belirli aralıklarla
ortaya çıkıp gıda krizlerine yol açınca EC 1774/2002 Regülasyonu olarak bilinen mevzuatı
oluşturma kaçınılmaz hale gelmiştir.
Gıda ve yemde yasa ve yönetmeliklerin kökten bir şekilde değişmesine yol açan bu faktörlere
biraz daha yakından bakıldığında bunun nedeni daha iyi anlaşılabilir;
Dioksin Krizi: Kimyasal süreçler sonucu oluşan yüzlerce kimyasalın genel adıdır. Dioksin veya
PCB adı verilen bu bileşikler orman yangınları, volkan patlamaları gibi doğal olaylar sonucu
oluşabildikleri gibi egzoz emisyonları, selüloz ve kağıt beyazlatma, yakma, çelik ve kimya
sanayindeki süreçler sonucunda da oluşabilmektedir.
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Çeşitli gıdalarla vücuda giren dioksinin muhtelif dokularda toplanarak kansere yol açtığı
bilinmektedir.
Belçika’da 1999’da ortaya çıkan Dioksin Krizi gıda krizine yol açmış ve daha sonra bütün
Avrupa’yı sarmıştır. Hayvan karma yemi üretiminde kullanılan yağa 60-80 kg kadar atık madeni
yağın karışmasıyla hayvan yemleri PCB (Poliklorlu bifeniller) de denilen dioksin ile bulaştığı
anlaşılınca “Dioksin Krizi” ortaya çıkmıştır. Çünkü bu bileşiklerin 1 gr’ı vücuda alındığında
kansere yol açabilmektedir (Van Larebeke ve ark, 2001).
ŞAP (Foot & Mouth Disease) Krizi: Bu kriz ise 2001 yılında Hollanda’da salgın halde ortaya
çıkmış ve bu nedenle 270 bin hayvan itlaf edilmiştir. Benzer şekilde Birleşik Krallıkta 2001’de
çıkan şap hastalığı bu ülkede beslenen koyun-kuzu popülasyonunda %30 oranında düşüşe neden
olmuştur (Hannay ve Jones, 2002).
BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) veya Deli Dana Hastalığı (Mad Cow Diseases):
Bu hastalık ilk kez 1986 yılında tanımlanmıştır. BSE, prion adı verilen bir proteini içeren ruminant
dokularının sığırlar tarafından tüketilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Prion beyin ile sinir sitemine
yerleşerek uzun yıllar boyunca gelişimini sürdürmekte ve enfekte olan hayvanın ölümüyle
sonuçlanmaktadır. Ruminant proteinlerin devamlı olarak sığır yemlerinde sirkülasyonu ile prion
proteini aşırı derecede birikmiş ve 1996’daki BSE salgını tüm Avrupa’ya yayılmıştır.
BSE’li sığır etini tüketen insanlar ise, Creutzfeldt-Jacob Disease (CJD) adı verilen ölümcül
bir hastalığa yakalanmaktadır. CJD 1996 yılında İngiltere’de görülmüş ve 2001 yılında 100’ü
ölümle sonuçlanan CJD vakaları saptanmıştır (Iowa State University, 2012 – www.efsph.istate.
edu).
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO): Yeni bir karakterin kazandırılması amacıyla bir
organizmaya farklı türden DNA aktarılmasıdır. GD ürünler 1996 yılından itibaren dünya ticaretine
arz edilmeye başlamıştır. Başlangıçta ABD yapılan GD üretimi daha sonra Kanada, Brezilya,
Arjantin, Paraguay, İspanya, Çin ve Hindistan gibi ülkelere de yayılmıştır. AB başlangıçta mısır
ile soya açığını GD ürünlerden sağlamaya çalışırken kamuoyu baskısı nedeniyle sınırlamalar
getirmiş ve GD mısır ithalatını azaltma yoluna giderken protein açığını kapamak üzere GD soya
ithalatına devam etmiştir. AB’nin yıllık soya ithalatı GD ağırlıklı olmak üzere 35 milyon tonu
aşmaktadır.
AB’de 58 onaylı GD ürün bulunurken ülkemizde sadece 14’ü mısır ve 3’ü soya olmak üzere
toplam 17 onaylı GD ürünün sadece hayvan yeminde kullanım izni bulunmaktadydı. Daha sonra
evvelce Danıştay’ca yürütmesi durdurulan iki mısır varyetesine ilave yeni onaylanan 3 mısır ile
2 soyanın (başvurusu yapılan yeni 37 GD ürün arasından) daha eklenmesiyle yemde kullanmak
üzere toplam 24 onaylı GD tahıl bulunmaktadır. Biyogüvenlik Kurulu’na başvurusu yapılan
diğer GD ürünlerin (32 adet) de onaylanması halinde Türkiye’de yemde kullanım izni bulunan
toplam 56 onaylı gen bulunmuş olacaktır. Böylece yem sektöründe kullanılabilen GD ürünlerin
sayısı AB’deki sayıya iyice yaklaşmış olacaktır.
Gıda Güvenliğinin Temeli Yemdir
AB yem mevzuatında yukarda değinilen nedenler yüzünden kökten değişiklikler yapılmıştır
(EC 1774/2002 Health rules concerning animal by-products not intended for human
consumption). Daha sonra ve bunu izleyen düzenlemelerin tümü “gıda güvenliği” kaygısı ile
gerçekleştirilmiştir. Bu alanda yürürlüğe giren yönetmeliklerin başlıcaları: EU 1774/2002, EC
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1069/2009, EU 749/2011 ve EU 142/2011 AB mevzuatında adları ile bilinen regülasyonlardır.
Avrupa’da yaşanan ve kamuoylarında şok etkisi yaratan bu gıda krizlerinden sonra “gıda
güvencesi” büyük önem taşımış ve yemden gıdaya uzanan zincirin temelini oluşturmuştur; Bu
zincirin son halkalarını sağlıklı gıda ve sağlıklı insan oluşturuyor ise, ilk halkasını güvenli yem
maddeleri ve güvenli yem teşkil etmektedir:

Güvenli yem
hammaddeleri
Güvenli yem

Sağlıklı hayvanlar

Sağlıklı gıda

Sağlıklı insan
Şekil 1. Gıda zincirinde güvenirliğin sağlanması
Türkiye’de Rendering Mevzuatı
Türkiye rendering mevzuatı 5996/2010 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem
Kanunu ve bu kanun kapsamında yürürlüğe giren 24.12.2011 tarihli İnsan Tüketimi Amacıyla
Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğidir:
24.12.2011 / İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler (HYÜ)
Yönetmeliği
Kapsam
Madde 2(a) İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan HYÜ tanımı, sınıflandırılması, toplanması,
59

taşınması, depolanması, işlenmesi, piyasaya arzı, imhası, ithalat ve ihracatı ve ilgili kişi ve
kuruluşları,
(b) Hayvansal üretimde kullanılan hammaddeler, insan tüketimi amacıyla üretilmiş ancak
bu amaçla kullanılmamasına karar verilen ürünler,
(c) Yemek atıkları (uluslararası taşımacılık yapan araçlardan gelen), hayvan beslemede
kullanılması amaçlanan, basınçlı sterilizasyon ve 10. Madde’de belirtilen yöntemlerle
biyogaz ve kompost işletmelerinde kullanılması amaçlanan HYÜ’i kapsar.
Tablo 1. Hayvansal yan ürün kategorileri
Kategori 1

Bse (Bovine Spongiform Encephalopathi) Riski, Bilinmeyen Riskler Veya
Illegal Madde Veya Çevre Kirletici Bulaşıcı Maddeleri Içeren Hyü

Kategori 2

Hayvan Hastalıkları Veya Veteriner Ilaç Kalıntısı Riski Taşıyan Hyü

Kategori 3

Kesim Öncesi Veya Sonrası Sağlıklı Olan Hayvanlardan Elde Edilen Hyü

Tablo 2. Kategori 1 (özet)
BSE ile bulaşık olduğu kuşkusu bulunan veya bulaşıklığı resmen doğrulanan, BSE eradikasyonu
kapsamında öldürülen hayvanlar dahil
Kategori 1 proses işletmelerinde atık su ile muamele edilmiş tesislerden alınan HYÜ
Veteriner ilaçları ve bulaşanlar listesinde yer alan ve Bakanlık tarafından kullanılmasına izin
verilen bileşenlerin kullanım düzeylerini aşan kalıntıları taşıyan HYÜ
Ev hayvanları, hayvanat bahçesi ve sirk hayvanları
Deney hayvanları
İnsan veya hayvanlar için hastalık riski taşıyan yaban hayvanları
Kalıntıların izlenmesi kapsamında yasaklanmış maddelerin verildiği hayvanlardan elde edilen
HYÜ,
Uluslararası taşımacılık araçlarından kaynaklanan mutfak atıkları
Tablo 3. Kategori 2 (özet)
İnsan tüketimine uygun olmayan yabancı cisimler içerdiği belirlenen HYÜ,
22. Madde uyarınca Kategori 1 ve 2 materyalini işleyen işletme veya tesislerde atık su
muamelesi sırasında toplanan hayvansal yan ürünler dışında kalan kesimhanelerden elde
edilen hayvansal yan ürünler,
Kategori 1 ile Kategori 3 dışında kalan hayvansal yan ürünler
- Kategori I ve III de yer almayan; ceninler, damızlık amaçlı olmayan oosit, embriyo, sperma
ve yumurta içinde ölmüş kanatlılar ile hastalık kontrolü amacıyla öldürülen hayvanlar dâhil
insan tüketimi amacı dışında ölen veya öldürülen hayvanlar ve bunların parçaları,
- Genel hastalıkların klinik belirtilerini gösteren balıklar
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Mineralize olmamış deniz kuşları gübresi, gübre ve sindirim sistemi içeriği
Kalıntıların izlenmesi ile ilgili mevzuatla kullanılmasına izin verilen düzeylerin üzerinde
onaylı madde veya bulaşan kalıntıları içeren HYÜ
İhracattan geri dönüp menşe işletmenin kabul etmediği kategori I materyal dışındaki HYÜ
Özel şartlara tabi olarak ülkeye girişine izin verilenler veya mahrecine iadesine izin verilmiş
olanlar hariç, ülkeye girişine uygun bulunmayan kategori I materyali dışındaki HYÜ
Tablo 4. Kategori 3 (özet)
Kesim öncesi ve sonrası muayene edilmiş veya ticari amaçla kesilmemiş ancak insan tüketimine
uygun hayvanlar
Ruminant olmayanların kan, kürk, deri, toynak ve boynuz, domuz kılları, veya BSE testi
yönünden negatif sonuç alınan ruminantların kanları, kesim kontrolünden geçmiş hayvanların
tüyleri
Hastalıktan ari, deniz memelileri hariç su hayvanları
İnsan ve hayvanlarda bu ürünler nedeniyle klinik hastalık belirtileri göstermeyen deniz
kabukları, kuluçkahane yan ürünleri ve kırılmış yumurta yan ürünleri, ticari amaçla öldürülen
bg civciv.
Hastalıktan ari, su ve kara omurgasızları, kemirgen ve tavşanımsılara (pet, sirk veya hayvanat
bahçesi hayvanı, deney hayvanı olmayan) ait hayvansal parçalar
Sağlıklı hayvanlardan elde edilen çiğ süt
İnsan ve hayvan açısından sağlık riski taşımayan, üretim ve ambalaj hatası olan hayvansal
ürünler, hayvansal ürün içeren gıdalar, hayvansal yemler
Uluslararası taşımacılık yapan ulaşım araçlarından elde edilenler hariç diğer yemek atıkları
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Kullanımdaki Yasaklar
Tablo 5. Rendering ürünlerin kullanımındaki yasaklar
ÇİFTLİK
HAYVANLARI

Yasaklar

İstisna

7. Maddenin 1. Fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki: ”Karasal
hayvanların aynı türden elde edilen işlenmiş proteinleri ile çiftlik
balıklarının aynı türden olan gövde ve parçalarından elde edilen
hayvansal proteinler ile beslenmesi yasaktır”
Tür içi kullanım: tavuk-tavuk; alabalık-alabalık-somon veya
domuz-domuz
7. Maddede konan yasakların kontrolü ve uygulanmasında
(2.fıkra),
“Belli tür hayvanlardan kaynaklanan materyalin varlığını
belirlemede işlenmiş hayvansal proteinde kullanılacak analiz ve
saptama metotları ile bulaşma nedeniyle oluşan teknik olarak
önlenemeyen mevcudiyet eşik değerlerinin belirlenmesinde
Bakanlık önlem alır”
AB’de 7 yıldır çalışıldığı halde (PCR ve yem mikroskopisi
teknolojiler kullanıldığı halde) bu analiz metotlarını henüz tam
olarak geliştiremediler.

Kürk hayvanları

Yemek atıkları

Kürk hayvanları

Toprak zenginleştirici veya organik gübre uygulanan meralarda
otlatma (21 gün geçme zorunluluğu)

Sadece gübre
uygulanan
alanlar hariç

Yasaklar
KANATLI
Üretim ve paketleme hatası olan pet hayvanı yemi, hayvansal yem,
HAYVANLAR hayvansal yan ürün veya türev ürünlerini içeren yem maddeleri
kemirgen ve tavşanımsılara ait hayvanlar ve bunların parçaları
Domuzlardan elde edilen hayvansal proteinler (AB’de kanatlı-domuz çapraz
kullanım hususundaki çalışmalar devam etmektedir)
Not: Sağlıklı insan tüketimine uygun ruminantlardan elde edilen Et-kemik
unu, 2019 tarihinde yürürlüğe girecek BSE yönetmeliği hükümleri uyarınca
2019’a kadar kanatlı yemlerinde kullanılabilecektir.
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Yasaklar
RUMİNANTLAR Tüm hayvansal dokular (yemlerin piyasaya arzı yönetmeliği ek-2)
ÇİFTLİK
BALIKLARI

Aynı tür balıklardan elde edilen işlenmiş hayvansal proteinler
Üretim veya paketleme hatası olan pet hayvanı yemi, hayvansal yem, hayvansal
yan ürün veya türev ürünlerini içeren yem maddeleri
Kemirgen ve tavşanımsılara ait hayvanlar ve bunların parçaları
Domuzlardan elde edilen hayvansal proteinler

Hayvansal yan ürünlerin işlenmesi ve bertaraf yöntemleri
Rendering ürünleri olarak bilinen hayvansal yan ürünler genelde rendering tesisleri, yakma
tesisi, kompost tesisi, pet yemleri tesisi ve biyo-gaz tesislerinde değerlendirilmektedir. Yukarıda
Kategori 1 de sınıflandırılan atıkların rendering yahut yakma tesislerinden geçirilmesi mümkün
iken pet yemi kompost yada biyogaz üretimi amacıyla kullanımı mümkün değildir. Kategori
2 ürünleri için de ayni kurallar geçerlidir, sadece kategori 3 e giren ürünlerin tümü rendering,
yakma, pet yemleri, kompost veya biyogaz tesislerinde işlenebilir (Şekil 2).

İŞLENMİŞ HAYVANSAL ÜRÜNLERİN
İMHASI VE KULLANIMI
Rendering

Yakma

Pet
yemleri

Kompost

Biyogaz

KATEGORİ

1

P

P

O

O

O

2

P

P

O

O

O

3

P

P

P

P

X

P
Oddgeirsson, 2008

Şekil 2. Rendering ürünlerin kategorilerine göre imhası veya kullanımı
Kategori 1, 2 ve 3’e giren hayvansal yan ürünlerin işlenmesi
Olaf Oddgiersson’un (2008) Türkiye’de TAIEX Semineri kapsamında sunduğu bildiride
Rendering ürünlerinin AB mevzuatı uyarınca aşağıdaki şekillerde görüldüğü kategorik
sınıflandırılmalarına göre bertaraf edilebileceği veya ileri düzeylerde işlenebilmesine imkan
tanındığı bildirilmiştir.

63

KATEGORİ 1

İmha metotları
Yakma

Kategori 1
materyali

Kategori 1
İşleme tesisi

BSE pozitif
hayvanlar hariç

Yakma ve gömme
istisnası:
-uzak alanlar
-acil durumlar
-ev hayvanları

İleri yakma

BSE pozitif
hayvanlar hariç

133°

Mutfak
atıkları

Gömme çukuru

Oddgeirsson, 2008

Şekil 3. Kategori 1 imha metotları

KATEGORİ 2
Yakma

İleri yakma

Kategori 2
materyali

Balık silajı
Doldurulmuş
hayvan

Kategori 2
İşleme tesisi

Hayvansal yağ
türev kimyasalları

133°
Dışkı

Tarlaya
yayma

Biyo-gaz
Kompost

Gömme çukuru
Suni Gübre
Toprak geliştirici

Şekil 4. Kategori 2 imha metotları
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Oddgeirsson, 2008

KATEGORİ 3
Yakma

Teknik ürünler
Teknik işleme
Yakma,
İleri yakma

Kategori 3
materyeli

Biyo-gaz
Kompost

Kategori 3
İşleme tesisi

Pet hayvanı
yem fabrikası

Yem materyali
Gömme çukuru

Pet hayvan yemi
Oddgeirsson, 2008

Şekil 5. Kategori 3 imha metotları
Rendering ürünlerin AB’deki durumu
AB’deki mevzuat uyarınca 2015’e kadar kanatlı unu ile domuz unu sadece pet yemleri, balık
yemleri ve ihracat olarak değerlendirilirken bundan böyle kanatlı rendering unlarının domuz
yemlerinde, domuz rendering ununun ise kanatlı yemlerinde kullanılabilmesine olanak sağlayan
yeni bir düzenlemeye geçilmek istenmektedir. Türler arası çapraz kullanımı bu değerli ürünlerin
hayvan yemi olarak kullanılmasına imkan verecektir. Ancak bunun için karma yemde farklı
türlerden gelen yem partiküllerinin türe özgü teşhisinin yapılabilmesi gerekir. Yem mikroskopisi
teknikleri ile kara-deniz hayvanları farkı kemik partiküllerinden yola çıkarak saptanabildiği
halde, ruminant-domuz–kanatlı farkı saptanamamaktadır. Bunun için PCR teknolojisinden
yararlanma çalışmaları ise sürmektedir.
AB kaynaklarından alınan bilgiye göre 7 yıldan beri süren PCR ve yem mikroskopisi
tekniklerindeki metodolojik zorluklar aşılabildiği takdirde bu yıl içerisinde türler arası çapraz
kullanıma geçilebilecektir. Balık yemlerine kanatlı ve domuz HYÜ katılma izni ile ruminant
HYÜ’nün tespiti gereği doğmuştur. Nitekim ruminanta özgü DNA’nın et-kemik (onaysız),
süt veya don yağından (onaylı) geldiğinin saptanması 7 yıl sürmüştür (2006-2013). Ruminant
PCR metodu sadece domuz ve kanatlı HYÜ’nün onaylı olduğu yemler için (balık yemi gibi)
kullanılabilmektedir.
Kanatlı Domuz türler arası HYÜ’in çapraz kullanım AB yem sektörünü büyük ölçüde
rahatlatacaktır.
Rendering ürünlerinin Türkiye’deki durumu
Yürürlükteki mevzuata göre 2015 sonuna kadar kanatlı unu, et kemik unları ve balık unu pet
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yemleri, balık yemler ve kanatlı yemlerinde kullanılabilecektir. “İnsan Tüketimi Amacıyla
Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” Madde 48 ‒ (1) (a) uyarınca 1 Ocak
2016 tarihinden itibaren kanatlı yemlerine (7,1 milyon ton) kanatlı rendering ununun katılması
(kannibalizm gerekçesiyle) tamamen yasaklanmaktadır. Kanatlı rendering unu bu tarihten
itibaren sadece,
 Pet yemleri (43 bin ton üretim)
 Balık yemlerine (356 bin ton üretim) katılabilecektir.
Ruminantlara ait et kemik unu ise, BSE yönetmeliği 2019 yılında yürürlüğe gireceğinden bu
tarihe kadar kanatlı, pet ve balık yemlerine girebilecektir.
Bu durumda AB kanatlı ↔domuz türleri arası çapraz kullanımla karma yem üretimine dönük
protein açığını kapamaya çalışırken ülkemizde buna olanak bulunmadığından kanatlı ununun tür
içi kullanımı yasaklanmaktadır. Gerekçe olarak da geriye bir tek “kannibalizm” kalmaktadır ki,
bunun da bu konuyla ilgili bilimsel dayanağı yoktur.
Rendering ürünleri ABD durumu
ABD’de BSE nedeniyle 1997’de yürürlüğe giren regülasyon uyarınca ruminant et kemik ununun
RUMİNANT ET KEMİK

X

UNU SIĞIR, KOYUN

sadece sığır ile koyun yemlerine katılması yasaklanmıştır. Diğer taraftan kan unu, tüy unu ile
domuz ve kanatlı et kemik unlarının sığır ve koyun yemlerine katılması yasaklanmamıştır (D.L.
Meeker, 2006).
Kanatlılar omnivordur
Kanatlılar ile domuzlar beslenme doğaları gereği omnivor, diğer bir deyişle et ve ot ile beslenen
hayvanlardır. Kanatlı yemlerine kanatlı rendering ürünlerinin verilmesi ile kannibalizm arasında
bilimsel olarak bir ilişki saptanamamıştır.
Tersine, kanatlı ununda bulunan ve sülfür içeren metiyonin, sistin gibi amino asitler ile lisin,
treonin kanatlılardaki tüy gelişimi kollajen doku ve et sentezi için gereklidir (esansiyeldir).
Kannibalizm
Kanatlılardaki “kannibalizme” ilişkin bilinen şey belirsizliği ve kompleksliğidir; Bunun en açık
kanıtı deneysel olarak oluşturulamayışıdır. Temelinde, kalıtsal, yetiştirme ve besleme faktörleri
yer alır. Kanatlılarda bu faktörlerden kaynaklanan bir ”gagalama düzeni” vardır ve hiyerarşik bir
tarzda gerçekleşir. Piramidin üst kısmında yer alan kanatlılar daha aşağı kademelerde bulunan
kanatlıları hiyerarşik bir düzen içerisinde gagalar. Kannibalizmin önlenmesi açısından besleme
ile ilgili çalışmalarda mangan, fosfor ve sodyum eksikliğinin kannibalizme yol açabileceği ve
önüne geçebilmek için tuz, yeşil otlar, buğday kepeği, kuru yonca ve yulaf kabukları verilmesinin
yararlı olacağı bildirilmiştir.
Yetiştirme açısından kannibalizmi önlemede yerleşim sıklığı, yeterli sayıda yemlik suluk,
tüneme ve eşelenme gereksinimi, kırmızıya yakın kısık ışık, gaga kesimi faktörlerine dikkat
edilmesi önem taşımaktadır (Scheideler ve Schilds, 2007).
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Proteinlerin yapısı
Bilindiği gibi proteinler sıcaklık derecesine bağlı olarak denatüre olmakta ve yapısal
değişmelere uğramaktadır. Genelde 50 °C’ye kadar ısıtılan proteinler denatüre olup kristal
yapılarını kaybederken, sıcaklık derecesinin ilerlemesine bağlı olarak moleküller arası bağlar
kopmakta, yeni bağlar oluşmakta ve Maillard reaksiyonlarında olduğu gibi kompleks moleküller
oluşmaktadır. Hatta peptidizasyon ile iso-peptidizasyonda artış ve sıcaklığın 200-250 °C’lere
yükselmesiyle amino asit rezidülerinin tamamen yanması (pyrolysis) durumu ortaya çıkar
(Tablo 6).
Tablo 6. Sıcaklığın proteinlere etkisi
≤ 50 °C

Kristal yapının kaybı (denaturasyon)

70-80 °C

Disülfit bağların kopması, tersiyer yapının bozulması

90-100 °C

Molekküller arası disülfit bağların oluşumu, yeni kovalent bağlar

100-150 °C

Maillard reaksiyonları, kompleks protein molekülleri
Lisin ve Serin kaybı, iso-peptit oluşumu

150-200 °C
200-250 °C

Peptidizasyon, iso-peptidizasyonda artış
Aminoasit rezidülerinin yanması (pyrolysis)

Rendering tesislerinden geçirilen ve önemli ölçüde ısıl işlem (133°C) gören HYÜ’ler yapısal
ve moleküler değişime uğrayarak genetik kodlarını kaybetmektedir. Bu durumda kanatlı
yemlerine katılan rendering kanatlı ununun daha farklı yapıda bir protein kaynağına dönüştüğü
varsayılabilir. Bu konuya etik yaklaşım ile bilimsel yaklaşımın birbirine karıştırılmaması gerekir.
Sonuç olarak rendering işleminden geçirilmiş HYÜ’nün kanatlılarda tür içi kullanımı
kannibalizme yol açmaz. Buna dair bilimsel kanıt yoktur.
Türkiye’de Rendering Ürünlerin Üretim Miktarları
TUİK, BESD-BİR ve TÜRKİYEM-BİR verilerine göre rendering ürünlerinin tahmini üretim
miktarları aşağıdaki Tablolarda (7-12) yer almaktadır.
Tablo 7. Kanatlı sektöründe rendering ürün miktarı (Ton) ve projeksiyonu
Canlı kanatlı
Atık madde (%28)
Rendering ürün (%36)
Kanatlı unu (%76)
Kanatlı yağı (%24)

2015
2.989.000
836.920
301.291
228.981
72.310

2020
3.965.000
1.110.200
399.672
303.751
95.921

2025
4.989.000
1.396.920
502.891
382.197
120.693

TÜİK, 2015; Besd-Bir Piliç Eti Sektör Raporu 2014; Türkiyem-Bir, 2015
Tablo 8. Toplam atık miktarı (ton)
Kanatlı atık madde
Büyük-Küçükbaş atık madde
Toplam atık madde

2015
836.920
375.781
1.212.701

67

2020
1.110.200
469.726
1.579.926

2025
1.396.920
563.671
1.960.591

Tablo 9. Toplam rendering ürün miktarı (ton)
Kanatlı unu
Kanatlı yağı
Toplam kanatlı rendering
Et-kemik unu
Hayvansal yağ
Büyük-küçükbaş rendering
Toplam Rendering ürün

2015
228.981
72.310
301.291
189.292
48.851
238.144
539.435

2020
303.751
95.921
399.672
236.616
61.064
297.680
697.352

2025
382.197
120.693
502.890
283.939
73.277
357.216
860.106

Tablo 10. 2015 yılı rendering ürünleri tahmini miktarı ve değeri
Kanatlı unu
Kanatlı yağı
Toplam kanatlı rendering
Et-kemik unu
Hayvansal yağ
Büyük-küçükbaş rendering
Toplam Rendering ürün

Miktar
(ton)
228.981
72.310
301.291
189.292
48.851
238.144
539.435

Değer
(TL/Ton)
2.000
2.000
1.200
2.000

Toplam değer
(milyon TL)
458
145
603
227
98
325
927

TÜİK, 2015; Besd-Bir Piliç Eti Sektör Raporu 2014; Türkiyem-Bir, 2015
Eldeki veriler ve yapılan tahminlere göre toplam rendering miktarı 540.000 ton ve değeri de
927 milyon TL dir. Bu ürünlerin yemde (kanatlı yemi) kullanımından vazgeçip bunların bertaraf
edilmesi yoluna gidilmesi halinde ayrıca 692.516 ton tam yağlı soya ile 89.906 ton DCP ikame
etmek gerekecektir. Bu da başta et olmak üzere hayvansal gıda üretim maliyetlerinin yukarı
doğru fırlamasına yol açar.
Tablo 11. Rendering ürünlerinin ikamesi (Ton)
Kanatlı unu ve yağı
Et kemik unu ve yağı
Toplam

Miktar
301.291
238.144

Tam yağlı soya
406.743
285.773
692.516

DCP
50.215
39.691
89.906

Hayvansal yan ürünlerin AB mevzuatının öngördüğü şekilde işlenmesi ve bu amaçla uygun
rendering tesislerinin kurulması halinde çok değerli protein kaynağı elde etmek mümkündür.
Nitekim bir yerli firmamızın kendi modern rendering tesislerinde ürettiği kanatlı unu aminoasit
(AA) kompozisyonuna bakıldığı zaman pepsin sindirilebilirliğine göre yüksek değerde olduğu
görülür (Tablo 12).
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Tablo 12. Yerli kanatlı unu besin madde kompozisyonu (Pepsin sindirilebilirliği > % 85, 138140 °C, 30-35 dk )
Metiyonin
Sistin
Met.+Sist.**
Lisin
Treonin
Triptofan
Arjinin
İzolosin
Lösin
Valin
Histidin
Fenilalanin

AA
KM, % 88 göre
1,4
0,3
1,7
4,0
2,4
0,6
4,2
2,3
4,2
2,7
1,5
2,3

AA
HP %
2,2
0,6
2,7
6,4
3,8
1,0
6,7
3,7
6,7
4,4
2,3
3,7

AA (doğal yem)
KM % 96,2
1,4
0,4
1,8
4,3
2,5
0,6
4,4
2,5
4,5
2,9
1,5
2,4

Sonuç ve Öneriler
 2015 itibariyle 1,2 milyon ton hayvansal atığın bertaraf edilmesi ciddi ölçüde çevre
sorunlarına yol açar
 Atıkları bertaraf edecek yeterli altyapıya sahip olduğumuz kuşkuludur.
 Laboratuarlarımızda işlenmiş rendering ürünlerinde türe özgü metot validasyonu var
mıdır?
 539 bin ton rendering ürünü değerlendirilemeyecektir.
 Ekstradan 700 bin ton soya ve 90 bin ton DCP ithalatı zorunluluğu doğacaktır.
 Daha fazla DCP kullanımı daha fazla toprak ve su kirliliği anlamına gelir.
Öneri:
“İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” nin 48. maddesi
1.fıkrası (a) bendindeki hükmün,
- 10 yıl veya
- AB’ye tam üyelik tarihine kadar ötelenmesi,
- Kategori 1 ve 2’deki atıkları bertaraf etmeye dönük tesislerin kurulmasına destek
verilmesi gerekmektedir.
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S09 Risk Analizi Sistemine Dayalı Kanatlı Eti Güvenilirliği
Muammer Göncüoğlu
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Dışkapı,
Ankara, Türkiye
Özet
Gün geçtikçe daha büyük önem taşıyan ve yeni gelişmeler ışığında gelecek için de oldukça
önemli olacağı düşünülen kanatlı eti ve ürünleri hijyeni sağlık, ekonomik ve sosyal boyutları
ile ele alınmaktadır. Temel olarak kanatlı eti hijyeni; ante-mortem ve post-mortem inspeksiyon,
izleme ve sürveyans (mikrobiyolojik, kimyasal tehlikeler) ile birlikte üretimin her aşamasında
tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP – Hazard analysis and critical control point),
iyi üretim uygulamaları (GMP - Good manufacturing practices), iyi hijyen uygulamaları (GHP
- Good hygiene practices) bütünüyle uygulanmaktadır. Bu uygulamalar bütünü ile toplum için
sağlıklı ve dengeli bir kanatlı eti güvenilirliğinden bahsetmek mümkün olmaktadır. Kanatlı eti
güvenilirliği çiftlikten sofraya gıda güvenliği kapsamında ele alınması gereken izlenebilir ve
risk analizi temeline dayanan bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Risk analizi üç ana unsurdan
oluşmaktadır bunlar; risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimidir. Resmi otorite,
üniversite, araştırma kuruluşları, özel sektör ve toplum arasında bu bilincin yerleşmesi ekonomik,
sosyal ve sağlık anlamında kanatlı eti güvenilirliğinde büyük önem taşımaktadır.
Giriş
Tüm dünyada gıda kaynaklı infeksiyon ve intoksikasyonlar başta halk sağlığı olmak üzere
ekonomik problemleri de beraberinde getiren sorunların başında gelmektedir. Konunun sağlık,
ekonomik, ticari ve sosyal boyutları göz önüne alındığında ülkeler gıda kaynaklı hastalıkların
önlenmesi noktasında programlar geliştirmekte ve yasalarını düzenlemektedirler. Bilim ve
teknoloji alanındaki gelişmeler, dünya ticaretinin hız kazanması, tüketici istek, beklenti ve
alışkanlıklarındaki değişimler, iklim değişiklikleri, seyahat hızının artması, insanların vahşi
yaşam ile temas sıklığı, hastalık yapan etkenlerde görülen değişiklikler gibi oldukça farklı
ve etkili faktörler gıda kaynaklı sağlık problemlerinde klasik yaklaşımlardan uzaklaşılması
gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu nedenlerle gıdaların son ürün odaklı satış sırasında
veya hastalık çıkması halinde analiz ve izleme yapılamasının etkili olmadığı, sorunların
kaynaklarına ulaşmada yetersiz kaldığı ortaya çıkmaktadır.
Bu kapsamda çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramının ülkeler tarafından benimsenmesi ve
kanunlarda yerini almasına neden olmuştur. Bu kavram gıda zincirinin bir bütün olduğunu,
sağlıklı bir gıda üretebilmenin bu zincirin tüm aşamalarında gerekli önlemlerin alınması ve
uygulamaların hayata geçirilmesi ile mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır. Özelinde
kanatlı eti olmak üzere et hijyeni de bu parçanın ayrılmaz bir bütünüdür. Hedef kanatlı etinin
asgari teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, kanatlı eti üretim zincirine tehlikeli madde girişinin
önlenmesi, kanatlı eti güvenilirliğinin sağlanması ve bu sayede halk sağlığının korunmasıdır. Bu
hedeflere ulaşabilmek için yasaların yenilenmesi ve birbirleriyle uyumu gerekmektedir. Özellikle
halk sağlığını tehdit eden patojen mikroorganizmaların kontrol edilebilmesi için metotların,
uygulamaların, uygun yönetim sistemleri dahilinde yer alması gerekmektedir. Üretimin kontrolü
ve yönetim sistemlerinin işbirliği, dayanışma ve koordinasyon ile paydaşlar arasında kesintisiz
sürdürülmesi gerekmektedir.
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Risk Analizi
Gelecekteki gıda güvenliği kanunları, uygulamaları ve bilimsel çalışmaların risk analizi temeline
dayanacağı belirtilmektedir. Kanatlı eti üretim zinciri düşünüldüğünde, çiftlik (anaç, yem,
kümes, altlık, çevre v.b.) taşıma, kesimhane, et üretimi, taşıma, depolama, satış gibi oldukça
farklı birçok aşamadan meydana geldiği görülmektedir. Kanatlı eti üretiminde bu aşamalarda
bulaşabilecek veya ortaya çıkabilecek tüketilmeleri halinde insan sağlığını tehlikeye atabilecek
çok fazla sayıda tehlike barındırmaktadır. Risk analizi temeline dayalı kanatlı eti güvenilirliği
yaklaşımında söz konusu tehlikelerin ortadan kaldırılması veya tolere edilebilir seviyelere
çekilmesi hedeflenmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse risk, tehlikenin ortaya çıkabilme olasılığı
olarak ifade edilebilir. Tehlike ise gıdada oluşan veya bulaşan tüketim sonucu insan sağlığını
tehdit eden biyolojik, kimyasal ve fiziksel faktörler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlar 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda da yer almaktadır. Bu kanun
Türkiye’de risk analizine dayalı çiftlikten sofraya gıda güvenliği yaklaşımının uygulamaya
geçirildiğinin en önemli kanıtıdır. Genel olarak risk analizi üç temel aşamayı içermektedir.
Bunlar;
1- Risk değerlendirmesi
2- Risk yönetimi
3- Risk iletişimi
Risk analizi bilimsel ve teknik bilgi ile beraber sosyal ve politik kararlar temeline dayanan
uygulamalı bir bilim olarak da tanımlanabilmektedir. Risk analizinde riski değerlendiren ve
yöneten kurum ve/veya kuruluşların ayrı olması yani güçler ayrılığı prensibine uygun olması
gerekmektedir.
Risk Değerlendirmesi
Bilimsel olarak; tehlikenin tanımlanması, tehlikenin karakterizasyonu, maruziyetin belirlenmesi
ve riskin karakterizasyonu olmak üzere dört ana unsur içeren bir süreç olarak belirtilmektedir.
Kalitatif ve/veya kantitatif değerlendirme yapılabilmektedir. Her ne şekilde olursa olsun
risk değerlendirmesi, tehlikenin belirlenmesine, tehlikenin değerlendirilmesine ve kontrol
altına alınmasına hizmet etmelidir. Tehlikeler ve özellikleri dikkate alındığında kimyasal ve
mikrobiyolojik risk değerlendirmesi olarak iki başlık altında yapılmaktadır. Risk değerlendirmesi
bilimsel temellere dayanmalı, sonuçları itibari ile cost-efektif olmalı, net ve anlaşılır olmalıdır.
Tehlikenin belirlenmesinde kimyasal tehlikeler düşünüldüğünde gıda katkı maddeleri, veteriner
ilaç kalıntıları, ağır metaller v.b., mikrobiyolojik tehlikeler düşünüldüğünde başlıca kanatlı eti
tüketimi sonucu alınan patojen mikroorganizmalar yer almaktadır. Bu tehlikeler sonucu oluşan
maruziyetin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Riskin karakterizasyonunda ise, kalitatifkantitatif tahminler, özellikle mikrobiyolojik tehlikelerdeki belirsizlikler ve toplum üzerindeki
mevcut veya potansiyel etkiler dikkate alınmaktadır. Kanatlı eti güvenilirliği kapsamında biyolojik
risklerdeki belirsizlikler ve geniş farklılıkların iyi anlaşılması ve risk değerlendirmesinde mutlaka
yer alması önem arz etmektedir. Söz konusu belirsizlik ve farklılıklar; doz-yanıt (infektivite,
bireysel duyarlılık v.b.), kanatlı eti zincirindeki mikroorganizma kinetikleri (çoğalma,
inaktivasyon, strese tepki v.b.), üretim zinciri farklılıkları ve tüketici davranışları olarak
sınıflandırılabilir. Bununla birlikte kanatlı eti üretiminden tüketime kadar geçen aşamalardaki
değişkenler de risk değerlendirmesinin temel çalışma alanlarındandır. Bunlar; doz-yanıt, kanatlı
eti tüketim miktarı ve servis, mikroorganizma konsantrasyonu, ürün depolama süresi ve derecesi,
ürün yapısı, çiğ kanatlı etinin başlangıç kontaminasyonu ve mikroorganizmaya ait değişkenler
olarak düşünülebilir.
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Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında risk değerlendirmesinde bilimsel verileri
elde edebilmek için farklı modeller ve yazılımlar kullanılabilmektedir. Bunlar sayesinde
tehlike ve riskler karşılaştırılabilmekte ve derecelendirilebilmektedir. İzleme ve kontrol
sonuçları, epidemiyolojik verilerde risk değerlendirmesinde önemli kabul edilmektedir. Risk
değerlendirmesinde elde edilen veriler ülkelerin gıda güvenliği yaklaşımlarına temel teşkil
etmekte ve risk yönetimi bu veriler ışığında şekillenebilmektedir.
Risk Yönetimi
Risk değerlendirmesinden gelen bilimsel ve teknik verilerin yasal düzenlemeler ışığında
değerlendirilerek politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasını kapsamaktadır. Bu kararlar
ekonomik, sosyal, politik, ticari, etik ve/veya sağlık göz önüne alınarak uygulama alanı
bulabilmektedir. Riskler dikkate alındığında uygulayıcılar-yöneticiler sıfır risk veya mümkün
olan en az risk şeklinde kararlar alabilmektedirler. Objektif kararlar alabilmek için yukarıda
bahsedildiği gibi risk değerlendirmesinden ayrı birimler tarafından yapılmalıdır. Esas amacın
kabul edilebilir kabul edilemezden ayırmak şeklinde özetlenebilir. Konunun özeli düşünüldüğünde
kanatlı eti güvenilirliği hedefi doğrultusunda, uygun düzeyde koruma sağlamak, kanatlı etinin
tüketildiği andaki tehlikenin sıklığını ve/veya düzeyini etkilemek amaçlanmaktadır.
Risk İletişimi
Risklerin değerlendirme ve yönetim süreçlerinin paydaşlar arasında etkin bir şekilde iletişimini
ifade etmektedir. Riskler, riskle ilişkili faktörler dikkate alınarak bilimsel veriler ışığında
fikirlerin risk değerlendiricileri, risk yöneticileri, tüketiciler, sanayi, akademik çevreler arasında
paylaşımını kapsamaktadır. Şeffaf ve anlaşılır olmalıdır.
Risk Analizinin Önemi
Kanatlı eti hijyeni programlarının birinci hedefi et ve et ürünlerinin güvenilir ve sağlıklı olmasını
sağlamaktır. Çiğ kanatlı eti düşünüldüğünde bu durum genellikle kalitatif ölçümler ile hem insan
hem de hayvan sağlığının korunması noktasında kalabilmektedir. Post-mortem inspeksiyon ve
örnekleme programlarının etkileri bazı durumlarda sınırlı kalabilmektedir. Rastgele oluşan
kimyasal kalıntı ve kontaminant sorunu bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte
kesimhane ortamında özellikle dikkatsizlik sonucu kontaminasyonun oluşmasının kaçınılmaz
olduğu da bilinen bir gerçektir. Kanatlı eti üretim zinciri dikkate alındığında çok farklı noktalardan
kontaminasyon riski taşıdığı yapılan çalışmalar ile belirlenmektedir. Söz konusu unsurlar ve
gelişen bilgi ve teknoloji karşısında yasalar bazı durumlarda yetersiz kalabilmektedirler.
Bu nedenle ulusal ve uluslar arası standart ve kılavuzlara ihtiyaç duyulmaktadır. En önemli
noktalardan birini de, önemli farklar bulunmakla beraber insan ve hayvan sağlığı temel
prensipleri birbirlerine benzer nitelikte olması oluşturmaktadır.
Bu kapsamda kanatlı eti güvenilirliğinde risk analizi, risklerin değerlendirilmesi ve kontrol
altına alınmasında özel araçlar sunabilmektedir. Türkiye’de dahil olmak üzere birçok ülkenin
kanunlarında risk değerlendirilmesi zorunlu prensip olarak yer almaya başlamıştır. Risk
analizi temelli yaklaşımlar ile kanunların yetersiz kaldığı durumlarda esneklik kazanma ve
sonuca uygun hareket etme şansı artmaktadır. Kodeks Alimentarius Komisyon (CAC) başta
olmak üzere uluslararası kuruluşlar risk analizine ilişkin tavsiye kararları, kılavuzlar ve
standartları sunmaktadırlar. Temel olarak tüketici istek ve beklentileri bilimsel gerçeklerin
dışında oluşabilmektedir. Bu durumda risk değerlendirme sonuçlarının iletişimi ile toplumu
bilgilendirmek ve hatta yönlendirmek büyük önem taşımaktadır.
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Sonuç
Yukarıda bahsedilen hususlar gıda kontrol sistemlerinin güçlenmesi gerekliliğine işaret
etmektedir. Özellikle değişen dünya ile yeni ve yeniden önem kazanan zoonozlar sadece
kanatlı etinde değil tüm gıda güvenilirliğinde artan bir hızla önem kazanmaktadır. İzleme ve
kontrol önlemleri ile belirli ülkelerde spesifik etkenlere karşı bir azalma sağlanabilmiş olsa da
genel olarak gıda kaynaklı hastalıklarda artış trendi devam etmektedir. Risk analizine dayalı
sistemler ile gıda üretimi ve endüstrisinde gerçekleşen hızlı değişimlere çok daha rahat uyum
sağlanabilecektir.
Risk analizinin ülkemizde kanatlı eti güvenilirliğinde yer bulması toplum sağlığı açısında büyük
önem taşımaktadır. Bu kapsamda spesifik risk modellemelerinin uygulanması, istatistiksel
olarak anlam ifade eden verilerin elde edilmesi ve kullanılması, bu veriler ışığında koruyucu
mikrobiyoloji uygulamalarının hayat geçirilmesi önemlidir.
Sonuç olarak risk analizinin modern kanatlı eti güvenilirliği yaklaşımlarını inşa edeceği
görülmektedir. Bu uygulamaların bir maliyetinin olduğu ve zamana ihtiyaç duyduğu
unutulmamalıdır. Doğru verilerin elde edilmesi ve uygulanması, bilginin paydaşlar arasında
doru paylaşımı ile büyük başarılar getireceği düşünülmelidir.
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Özet
Bu çalışma kapsamında fast-food tüketim alışkanlıkları arasında önemli bir yeri olan tavuk
dönerlerde (yaprak ve karışım) sağlık riski oluşturan heterosiklik aromatik aminler üzerine
farklı pişirme sıcaklıklarının (az, orta, çok pişmiş) ve döner pişirme yöntemlerinin (gazlı ve
elektrikli) etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda kurulan denemede tavuk dönerlerde IQ, IQx,
MeIQ, MeIQx, PhIP, 4,8-DiMeIQx, 7,8-DiMeIQx, AαC ve MeAαC bileşikleri aranmıştır.
Ayrıca, HAA oluşumunda öncü bileşik olarak rol alan kreatin/kreatinin, toplam serbest amino
asit (SAA) ve glukoz analizleri de yapılmıştır. Çalışmada, tavuk yaprak ve karışım dönerlerde en
fazla oluşan bileşik 4,8-DiMeIQx, PhIP ve MeIQ bileşikleri iken, tavuk dönerlerde en az oluşan
HAA’lar ise MeIQx ve AαC olmuştur. Bununla birlikte MeAαC bileşiğinin bütün gruplarda
tespit edilebilir düzeyin altında (ND) oluştuğu gözlenmiştir. Çiğ etin kreatin, kreatinin, toplam
SAA ve glukoz içeriği, pişmiş dönerlerde tespit edilen miktarlar ile kıyaslandığında, pişirmeye
bağlı olarak kreatin miktarında azalma gözlenirken, kreatinin miktarında ise artış belirlenmiştir
(p<0,05). Ayrıca, toplam SAA ve glukoz içeriğinde de ısının etkisiyle parçalanma ya da HAA
oluşum reaksiyonlarına katılma sonucu azalış tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Tavuk döner, heterosiklik aromatik amin, pişirme yöntemi, pişirme süresi,
gıda güvenliği
Giriş
Dünya sürekli bir değişim içerisindedir ve bu değişim büyük oranda insan yaşamına da yansır.
Özellikle kentleşmenin bir sonucu olarak insanların eğitim ve gelir düzeylerinin artması, iş
hayatındaki zorluklar, gelişen özel sektörün değişik alanlarda çok sayıda kişiye uzun çalışma
süreleri ile istihdam sağlaması insanların yaşam şekillerinin değişmesine neden olmuş ve bu
noktada zaman yönetimi önem kazanarak insanların tüketim alışkanlıkları arasında fast food
ürünlerinin oranı artmıştır [1].
İçerdiği esansiyel amino asitler, vitaminler, mineraller ve omega-3 yağ asitleri bakımından
beslenmede önemli bir yere sahip olan et ve et ürünleri, fast food sektöründe de geniş ürün
portföyü ile önemli bir role sahiptir. Bu ürünler arasında geleneksel et ürünlerimizden olan
dönerler hem fast food zincirinde hem de restoranlarda sevilerek ve beğenilerek sıklıkla
tüketilen ürünlerdir. Ancak proses gereği pişirme esnasında etin doğrudan ısı kaynağına ve
dolayısıyla yüksek sıcaklığa maruz kalması nedeniyle heterosiklik aromatik amin (HAA) adı
verilen karsinojenik ve mutajenik özellikteki bileşenlerin oluşumu kaçınılmazdır. Bu durum,
dönerlerin gıda güvenliği açısından riskli gıdalar grubunda değerlendirilmesine neden olur.
Isıl işlem görmüş etlerde HAA oluşum düzeyi etin çeşidi, ısıl işlemin süresi ve sıcaklığı, ortamda
bulunan kreatin/kreatinin, glukoz ve serbest amino asit gibi reaksiyona öncü bileşenlerin ya da
inhibitörlerin varlığı ve konsantrasyonu, etin yağ ve nem içeriği ile pH değeri gibi faktörlere
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bağlıdır [2,3]. Gıdalarda ppb düzeyinde bulunan HAA’lardan PhIP ve MeIQx kırmızı et, balık
ve kanatlı etinde en sık rastlanılanlarıdır [3,4]. Düşük yağ içeriği nedeniyle kanatlı eti, balık ve
kırmızı ete kıyasla düşük HAA içeriğine sahip gibi düşünülse de tavuk eti de HAA oluşumu
açısından riskli gıdalar grubundadır. Amino asit dizilimi, glukoz ve kreatin içeriğinin kırmızı
etlerden farklı oluşu sebebiyle tavuk etinde daha çok PhIP tipi HAA’lar oluşur [5]. Skog and
Solyakov [5] tarafından yapılan derlemede, çoğunluğu tavuk olmak üzere kanatlı etinde HAA
oluşumunun incelendiği 25’den fazla araştırma sonucunda kanatlı eti ve ürünlerinde HAA
oluşumunu etkileyen temel faktörlerin pişirme yöntemi, pişirme sıcaklığı ve süresi olduğu
kanısına varılmıştır.
Özetle, mutajenik ve kanserojenik özellikteki HAA’ların ısıl işlem görmüş gıdalarda varlığı
yıllar önce belirlenmiş olsa da, HAA grubundaki çoğu bileşiğin henüz kimyasal açıdan
tanımlanamamış ve yanı sıra toksikolojik özelliklerinin belirlenememiş olması, gıdalarda
bilinçsizce uygulanan ısıl işlem sonucu yüksek konsantrasyonlarda oluşması bu konunun hala
popülerliğini korumasındaki etkenlerdir. Ayrıca, tüketim miktarı yüksek olmasına rağmen
dönerin kimyasal güvenliğine yönelik araştırmaların ve dönere özgü yasal bir düzenlemenin
olmaması, bu durumun ürünlerin pişirilmesi ve satışında sektör içerisinde farklı uygulamalara
neden olması, farklı pişirme yöntemlerinin ürünün güvenliği üzerine nasıl bir etki gösterdiği
konusunda boşluk olması gibi nedenler yürütülen bu araştırmaya temel teşkil etmiş ve bu
noktadaki açığın kapatılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada materyal olarak Haz Besicilik Et ve Gıda İşletmeleri Pazarlama Sanayi Ticaret
A.Ş.’nin Ankara’da bulunan işletmesinde hazırlanan pişirmeye hazır 5 kg sarım ağırlığındaki
tavuk yaprak ve tavuk karışım dönerler kullanılmıştır. Şekil 1’de bildirilen deneme planına göre
hazırlanıp, ön denemelerle belirlenen ve Çizelge 1’de verilen pişirme mesafesi ve sürelerinde
pişen dönerlerden alınan örnekler soğuk zincirle Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü araştırma laboratuvarına getirilmiş ve örneklerin analizleri burada
gerçekleştirilmiştir.
Denemede kullanılan tavuk dönerler, Türk Gıda Kodeksi (TGK)- Et ve Et Ürünleri Tebliği’ne
(2012/74) uygun olarak üretilmiştir. Tavuk dönerler; yaprak (%100 göğüs) ve karışım (%30
but-%70 göğüs) olacak şekilde üretilmiştir. Dönerlerde boydan kesim yapılarak analiz örnekleri
alınmış, örnek kalınlığı ortalama 3 mm olacak şekilde ayarlanmıştır. Deneme iki tekerrürlü
olarak kurulmuş, elde edilen veriler istatistik olarak değerlendirilmiştir.
Pişirme işleminde elektrikli ocakta pişirilen dönerlerde pişirmeye başlandıktan yaklaşık
30 dk sonra; gazlı ocakta pişirilenlerde ise 20 dk sonra tıraşlama işlemi yapılmış, ardından
nihai pişirme ile kesim yapılmıştır. Kesimin hemen öncesi dönerlerin yüzey sıcaklıkları az
pişmiş grup için 100°C, orta pişmiş grup için 110°C, çok pişmiş grup için ise 120°C olarak
belirlenmiştir. Dönerlerin pişirilme süreleri hakkında bilimsel yayınlarda ve yasal mevzuatta bir
kriter olmadığından, ön denemelerle belirlenen değerler esas alınarak pişirme işlemi yapılmıştır.
Denemede kullanılan sıcaklık-süre parametreleri Çizelge 1’de yer almaktadır.
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Az pişmiş,
Orta pişmiş,
Şekil 1. Araştırma Deneme Planı

Çok pişmiş

Çizelge 1. Denemede uygulanan pişirme mesafesi ve süresi
Döner
Tipi

Tavuk
Döner

Ocak Tipi

Gazlı
Elektrikli

Pişirme
Mesafesi
(cm)

Pişirme Süresi
(sn)
Az: 45
Orta: 75
Çok:105
Az: 60
Orta: 90
Çok: 120

15
5

Yüzey
Sıcaklığı
(˚C)
Az Pişirme: 100
Orta Pişirme: 110
Çok Pişirme:120

İlk
Pişirme
Süresi
(dk)
20
30

	
  
alışmada heterosiklik aromatik aminler döner etinden katı faz ekstraksiyon yöntemine göre
ayrılmıştır [6,7]. HAA’lar pompa, diode array dedektör (DAD), kolon fırını ve autosamplerdan
oluşan HPLC kullanılarak tanımlanmış ve standart HAA karışımı ile kıyaslanarak döner etindeki
HAA miktarları hesaplanmıştır [8,9]. Ayrıca, HAA oluşumuna öncü bileşiklerin tespiti için
toplam serbest amino asit (SAA) analizi [10], kreatin/kreatinin analizleri [11] ve glukoz analizi
[12] yapılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, Minitab 16 istatistik paket programında
ANOVA testine göre değerlendirilmiş ve gruplar arasındaki farklılığın önemlilik düzeyi Mstat C
paket programı kullanılarak Duncan’s çoklu karşılaştırma testine göre ölçülmüştür.
Bulgular ve Tartışma
Mutajenik ve karsinojenik özellikteki HAA’ların ısıl işlem görmüş etlerde oluşum düzeyi
hayvanın cinsiyeti; ısıl işlem gören etin çeşidi, pişirme şekli, sıcaklık ve süre ilişkisi, su
aktivitesi, pH, ürünün su içeriği, etin yağ içeriği, yağın oksidasyon durumu gibi faktörler ile öncül
bileşiklerin konsantrasyonu (şekerler, serbest amino asitler, kreatin ve kreatinin) gibi etmenlere
bağlıdır [11,13,14,15]. Bu faktörlerden yola çıkılarak yapılan çalışmada, tavuk dönerlerde HAA
oluşumu üzerine farklı pişirme sıcaklıkları (az, orta, çok pişmiş) ve döner pişirme yöntemlerinin
(gazlı ve elektrikli) etkileri incelenmiş ve IQ, IQx, MeIQ, MeIQx, 4,8-DiMeIQx, 7,8-DiMeIQx,
PhIP, AαC ve MeAαC bileşikleri analiz edilmiştir (Çizelge 2).
Çalışmada, gazlı pişirme uygulanmış yaprak dönerlerde en fazla oluşan bileşikler 4,8-DiMeIQx,
PhIP ve MeIQ bileşikleri iken en az düzeyde oluşan bileşikler ise MeAαC, IQx, MeIQx ve AαC
olmuştur. MeAαC bileşiği bütün gruplarda tespit edilebilir düzeyin altında bulunmuştur. En
yüksek miktarlar 4,8-DiMeIQx bileşiğinde orta pişmiş ve çok pişmiş gruplarda sırasıyla 1,645 ve
2,281 ng/g düzeyindedir. Çalışmada, gazlı pişirme uygulanmış karışım dönerlerde en fazla oluşan
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bileşikler 4,8-DiMeIQx, PhIP ve MeIQ iken en az düzeyde oluşan bileşikler ise MeAαC, IQx,
MeIQx ve AαC bileşikleri olmuştur. MeAαC bileşiği bütün gruplarda tespit edilebilir düzeyin
altındadır. En yüksek miktarlar 4,8-DiMeIQx bileşiğinde orta düzeyde pişmiş grupta 1,850 ng/g,
çok pişmiş grupta ise 3,330 ng/g düzeyinde tespit edilmiştir. Elektrikli ocakta pişirilen tavuk
dönerlerin HAA içerikleri incelendiğinde ise yaprak dönerlerde 4,8-DiMeIQx ve PhIP; karışım
dönerlerde de 4,8-DiMeIQx, PhIP, IQ ve MeIQ bileşikleri yüksek oranda tespit edilmiştir. Her
iki döner tipi için MeAαC tespit edilebilir limitin altındadır. Düşük konsantrasyonda oluşan
bileşikler ise yaprak dönerlerde IQx, MeIQx, 7,8-DiMeIQx ve AαC; karışım dönerler için de
IQx, MeIQx ve 7,8-DiMeIQx’dir.
Tavuk dönerlerin toplam HAA içeriği incelendiğinde, en yüksek HAA konsantrasyonuna karışım
dönerlerde gazlı ocakta çok pişirilmiş grupta (4,962 ng/g), en düşük HAA konsantrasyonuna ise
yaprak dönerlerde gazlı ocakta az pişirilmiş grupta (0,407 ng/g) rastlanmıştır. Pişirme süresi ve
pişirme yöntemi dikkate alındığında, bütün gruplarda çok pişirilmiş örneklerin toplam HAA
içeriği her iki döner tipinde de az ve orta derecede pişirilmiş örneklere kıyasla daha yüksektir. Bu
farklılık gazlı ocakta pişirilen örneklerde istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca
aynı döner tipi ve aynı pişirme süresinde gazlı ocakta pişirilen dönerlerde elektrikli ocakta
pişirilen dönerlere kıyasla daha yüksek oranda HAA tespit edilmiştir. Genel olarak, toplam HAA
miktarına en fazla etki eden iki bileşik ise 4,8-DiMeIOx ve PhIP bileşikleridir.
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ND
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ND
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0,428
ND
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±0,039A

0,420

±0,053
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±0,026

±0,034A

0,431

0,128

±0,006A
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±0,030
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±0,013

ND

ND
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NQ

NQ

0,045±0,026B

0,509±0,126

ND

0,042

0,140

0,166

±0,034

0,052±0,014

0,109

±0,040

NQ
±0,034

±0,009

±0,030

0,864±0,050

ND

ND

0,192

±0,050

0,376±0,171

0,072

0,161

±0,057B

NQ

NQ

0,063±0,015B

1,045±0,191

ND

NQ

0,125

0,459

±0,171

0,134±0,011

0,210

0,054

±0,030

NQ

0,063±0,010

Orta

Elektrikli pişirme

Toplam HAA
1,376±0,063B
2,909±2,090AB
4,962±1,123A
0,720±0,090
ND-not detected (tespit edilebilir düzeyin altında) NQ- not quantified (hesaplanabilir limitin altında)
A-B: Aynı döner tipi ve aynı pişirme yönteminde pişirme süreleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemlidir (p<0,05)
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±0,052AB
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0,259±0,036

4,8-DiMeIQx

PhIP

±0,006
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ND

0,077

0,399

2,281

±0,283A
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±0,006B

0,120

±0,072

NQ

±0,086A

0,195±0,041A

0,500

0,114

ND

0,087±0,039
±0,033A

NQ

Az

0,232±0,006

Çok

0,171±0,152

7,8-DiMeIQx

MeIQ

MeIQx

NQ

IQx

B

0,186±0,069

IQ

ND
2,263±0,897AB

ND

0,407±0,030B

NQ

±0,190

MeAαC

NQ

0,316

1,645

Toplam HAA

AαC

0,202

PhIP

±0,054

±0,966B

0,046

0,093±0,034AB

±0,021B

0,128

±0,081B

0,060±0,013B

0,061

4,8-DiMeIQx

7,8-DiMeIQx

MeIQ

±0,007B

NQ

B

B

NQ

NQ

NQ

IQx

MeIQx

0,081±0,052

0,038±0,009

IQ

Çizelge 2. Tavuk dönerlerin Heterosiklik Aromatik Amin içerikleri (ng/g)
Gazlı pişirme
HAAs
Az
Orta

Yaprak döner

Karışım döner

Çok

2,891±1,850

ND

ND

0,342±0,205

1,312±0,821

0,076±0,001

0,655±0,490A

0,064±0,040

0,085±0,065

0,357±0,220A

2,558±1,950

ND

0,047±0,035

0,541±0,353

1,380±1,360

0,092±0,016

0,251±0,076

0,062±0,038

0,034±0,024

0,151±0,060

HAA’lar, et ve et ürünlerinin pişirilmesi esnasında yüksek sıcaklığın etkisiyle, ette bulunan
serbest amino asitler ve heksozlar ile kreatin veya kreatininin reaksiyon ürünleridir [7]. Jagerstad
vd. [16] bu bileşiklerin, hayvansal orijinli gıdalardaki kreatin, serbest amino asit ve heksozlardan
Maillard reaksiyonu ile oluştuğunu öne sürmüşlerdir. HAA’ların ısıl işlem görmüş etlerde oluşum
düzeyi öncül bileşiklerin konsantrasyonu ile yakından ilgilidir [17]. Et ürünleri, pişirme boyunca
serbest amino asitler ve şekerler ile reaksiyona girebilen kreatin ve kreatinin içermektedir [18].
Isıl işlem boyunca kreatin kreatinine dönüşür. Sıcaklığın 100°C’nin üstüne çıkmasıyla birlikte
kreatin miktarında hızlı bir azalış, kreatinin miktarında ise hızlı bir artış görülür [19].
Çalışmada öncü bileşiklerden kreatin, kreatinin, toplam SAA ve glukoz analizleri yapılmış
sonuçlar hem çiğ hem de pişmiş örneklerden elde edilen analiz değerlerine göre yorumlanmıştır
(Çizelge 3). Çalışmada, hem kreatin hem de kreatinin içeriğinde pişirme süresi x pişirme
yöntemi x döner tipi interaksiyonu istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Çiğ yaprak
ve karışım döner etinin kreatin içeriği sırasıyla 11,501 ve 12,552 mg/g km’dir. Ancak pişirmeye
bağlı olarak tüm gruplarda kreatin miktarında azalma gözlenmiş ve en düşük kreatin içeriği
elektrikli ocakta orta düzeyde pişirilmiş yaprak dönerlerde 6,524 mg/g km, en yüksek kreatin
içeriği ise gazlı ocakta az düzeyde pişirilmiş karışım dönerlerde 11,422 mg/g km düzeyinde
tespit edilmiştir. Çiğ örneklerin kreatinin içeriği ise yaprak dönerlerde 0,465 mg/g km, karışım
dönerlerde de 0,333 mg/g km olarak hesaplanmıştır. Pişirmeye bağlı olarak, kreatin bileşiğinin
kreatinine dönüşmesi sonucu yaprak ve karışım dönerlerin kreatinin miktarı artış göstermiş ve
yaprak dönerlerde kreatinin içeriği 0,632-0,967 mg/g km arasında, karışım dönerlerde de 0,5481,192 mg/g km arasında değişim göstermiştir. Sonuç olarak, ısıl işleme ve ısıl işlemin süresine
bağlı olarak kreatin miktarında tespit edilen azalış ile kreatinin miktarında belirlenen artış genel
literatür bilgileriyle de paralellik göstermektedir [18,19].
Çiğ örneklerin glukoz içeriği, yaprak dönerlerde 4,829 mg/g km; karışım dönerlerde ise 5,588
mg/g km olarak hesaplanmıştır. Pişirme esnasında glukoz miktarında da parçalanma ya da
HAA oluşumuna katılma gerekçesiyle azalma gözlenmiştir [20]. Glukoz içeriğinde en fazla
azalma karışım dönerlerde tespit edilmiştir. Bu döner tipinde gazlı ocakta pişirilen örneklerde az
pişirme derecesinde 5,360 mg/g km olan glukoz miktarı çok pişirme derecesinde 3,804 mg/g km
olarak ölçülmüş; elektrikli ocakta pişirilmiş örneklerde ise az pişirme derecesinde 4,390 mg/g
km olan bileşik miktarı çok pişirme derecesinde 3,512 mg/g km düzeyine düşmüştür. Benzer
durum yaprak dönerlerde de görülmüştür. Hem gazlı hem de elektrikli ocakta pişirme sonucunda
glukoz içeriğinde pişirmeye bağlı azalma meydana gelmiştir. Ancak bu değişimler istatistik
olarak önemli bulunmamıştır (p>0.05).
Toplam SAA’lar ısı ile parçalanmalarından veya proses süresince glukoz ile reaksiyona girerek
HAA oluşumunda rol oynamalarından dolayı pişirmeye bağlı olarak azalma göstermişlerdir [20].
Çalışmada, tavuk dönerlerde farklı döner tipi ve pişirme süresinin toplam SAA oluşumuna etkisi
istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Gazlı ocakta pişirilen karışım dönerlerin SAA
içerikleri gazlı ocakta pişirilen yaprak dönerlerden daha yüksektir. Ayrıca az ve orta düzeyde
gazlı ocakta pişirilen karışım dönerlerin SAA içerikleri de az ve orta düzeyde elektrikli ocakta
pişirilen karışım dönerlerden daha yüksek bulunmuştur.
Sonuç
Fast-food tüketim alışkanlıkları arasında önemli bir yeri olan, gerek ülkemizde gerekse başta
Avrupa olmak üzere bir çok ülkede severek, sıklıkla tüketilen tavuk dönerlerde heterosiklik
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aromatik aminlerin oluşumu üzerine döner tipi, pişirme süresi ve pişirme yöntemi gibi faktörlerin
etkili olduğu belirlenmiştir. Bu konuda daha önce yapılmış bir çalışma bulunmamakla birlikte,
çalışmada tespit edilen değerler, özellikle sağlık riski oluşturan ve kimyasal risk grubunda
değerlendirilen heterosiklik aromatik aminlerin risk analizi çalışmalarına esas teşkil edebilecek
ve bu açıdan gıda güvenilirliğine katkı sağlayabilecek niteliktedir.
Teşekkür
Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimi (BAP)
tarafından desteklenen 12B4343014 nolu ve “Et ve Tavuk Dönerlerinde Heterosiklik
Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Farklı Pişirme Yöntem ve Sürelerinin Etkisi” konulu
proje kapsamında yapılan çalışmaların bir kısmını içermektedir.
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A-C: Aynı döner tipi ve aynı pişirme yönteminde pişirme süreleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemlidir (p<0,05)
a-b: Aynı pişirme yönteminde ve pişirme süresinde döner tipi arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemlidir (p<0,05)
x-y: Aynı döner tipi ve pişirme süresinde pişirme yöntemi arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemlidir (p<0,05).
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Çizelge 3: Tavuk dönerlerin kreatin, kreatinin, glukoz ve toplam serbest amino asit içerikleri (mg/g km)
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S11 Broyler Piliçlerde Pektoral Miyopatiler
Sacit Bilgili
Kanatlı Bilimi Bölümü
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Bilgisf@Auburn.Edu
Giriş
1950’lerden bu yana ticari kanatlı eti üretimine yönelik etlik piliç (broyler) ırklarının geliştirilmesi
ve geniş çaplı olarak bunlardan faydalanılması konusunda gerçekleştirilen yoğun yetiştirme
çabaları son derece başarılı bir çizgi yakalamıştır. Büyüme hızı, yemden yararlanma, üniformite,
hastalıklara ve patojen kolonizasyonuna karşı genel direnç (örneğin yaşayabilirlik), et verimi,
doku bütünlüğü ve işlevselliği (deri, iskelet, sindirim, kas ve bağışıklık sistemi) ile vücut
kompozisyonu (tüylenme, et-kemik oranı, yağ içeriği ve dağılımı) gibi katılımsal performans
özellikleri sayesinde çok hızlı bir gelişim gösteren hayvansal protein pazarının kaliteye yönelik
taleplerinin karşılanabilmesi mümkün olmuştur. Tüm veya parça, kemiksiz-derisiz veya ileri
işleme tabi tutulmuş olarak satışa sunulan kanatlı et ürünleri; pişirmeye ve yemeye hazır sayısız
üründen beklenen kaliteyi (verim, kalite, renk, porsiyon büyüklüğü ve şekil, kompozisyon,
güvenlik ve bütünlük) sürekli bir şekilde sağlamalıdır.
Seleksiyon, ekonomik olarak önem arz eden beyaz et (başka bir deyişle göğüs eti) gelişimine
yönelik olup, elde edilen sonuçlar özellikle iki pektoral kas (fileto ve yumuşak et) üzerinde
etkili olmuştur. Zira söz konusu kaslar broyler piliç canlı ağırlığının neredeyse 1/3’ünü teşkil
etmektedir. Göğüs kası gelişimindeki bu ilerlemeler kaçınılmaz sonucu olarak; kas yapısı,
metabolizması ve işlevlerinde birtakım değişimleri de beraberinde getirmiştir. Modern broyler
piliç ırklarındaki pektoral kaslar şu an itibariyle ayrılmış damar arzına sahip hemen hemen
tümüyle aşırı büyüyen, güçlü ve hızlı kasılan liflerden oluşmaktadır.
Broyler piliçlerde genetik (kalıtımsal kas distrofisi), beslenme bozuklukları (eksudatif diyatez)
ve toksititeye bağlı pek çok pektoral kas anormalliği gözlemlenmiştir. Ancak son zamanlarda,
sahada hem minör (derin pektoral miyopati) hem de majör pektoral kasları (beyaz şeritler,
tahtamsı göğüs, nekrotik miyopatik fileto) etkileyen idiopatik miyopatiler son derece sık
görülmeye başlamıştır. Söz konusu idiopatik miyopatiler gerek ürün kalitesi gerekse hayvan
refahı açısından broyler sanayinde geniş bir etki alanına sahiptirler.
Derin Pektoral Miyopati:
Derin Pektoral Miyopati (veya Yeşil Kas Hastalığı) temel olarak kanatlılarda minör göğüs kası
nekrozuna delalet eder. Sözkonusu durum ilk önce hindilerde fark edilmiş olmakla birlikte
daha sonra çıkma broyler damızlıklarında ve son zamanlarda da ağır broyler piliç sürülerinde
görülmüştür. Nekrotik etler şişmiş veya kuru çatlak bir görüntü arz edebilir ve çoğunlukla yüzeyi
kanlı (başlangıç aşamasında) solgundan (iskemi) sarımsı-yeşile (24 saat ve sonrasında) değişen
renktedir. Lezyonlar genellikle etkilenen kasın orta bölgesi ile sınırlı olup karkasın tümünde
ve kesilmiş parçalarda (kemikler çıkartılmadığı sürece) neredeyse tespit edilemez durumdadır.
Ancak daha yaşlı hayvanlarda göğüste şişkinlik olduğu rapor edilmiştir.
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Beyaz çizgiler:
Beyaz çizgiler (White striping-WS) genel itibariyle broyler göğüs filetosunun kalın ucunda kas
liflerine paralel beyaz şeritleri işaret eder. Söz konusu şeritler kalça kaslarında da gözlemlenmiştir.
Beyaz şeritlerin (çizgi) çapı 1 mm’yi geçebilir ve özellikle ağır broylerlerde veya hızlı büyüyen
hayvanlarda filetonun tamamı boyunca devam edebilir. Etkilenmiş olan filetolar daha yüksek
yağ ve daha düşük protein içeriğine sahiptirler. Aslında şeritler sıklıkla ve histolojik olarak zarar
görmüş kas liflerinin (ırkın büyümesi ve fazla esneme ile ilgili olarak) yağ dejenerasyonu ve
fibrotik materyal ile yenilenmesi (başka bir deyişle onarım tepkisi) olarak karakterize edilir.
Beyaz çizgilerin özellikle de çok fazla iseler tüketicinin ürünü kabul edebilirliği üzerinde
olumsuz etkisi vardır. Buna ek olarak etkilenmiş filetolar marinasyonu düşürür, daha fazla
temizlenme gerektirir ve pişirmede sıkıntı yaratır.
Tahtamsı Göğüs :
Bu miyopati temel olarak Pectoralis major (fileto) kasları etkiler. Etkilenmiş olan göğüs filetosu
ya tamamen sertleşmiş (yoğun) ve dokunulduğunda şişkin; odaklı veya yaygın soluk alanlarla
tezahür eder veya özellikle göğüsün ventral kısmı boyunca palpasyonda sertleşmiş “çıkıntılar”
olarak görülür. Filetonun yüzeyi, peteşiyal kanamalı veya kanamasız vizkoz-jelatinli eksüdat
içerebilir. Tahtamsı göğüs (woody breast, WB) histolojik olarak aseptik şiddetli dejenetarif
miyopati olarak karakterize edilebilir.
Nekrotik Fileto :
Nekrotik miyopati (NF) broyler piliçlerin göğüs kaslarındaki ilerleyici dejenerasyonun
muhtemelen son aşamasını göstermektedir. Kas yüzeyi, sıklıkla kanlı ve jelatinimsi eksüdatla
birlikte farklı derecelerde yaygın kanamalar (özellikle filetoların baş/omuz uçlarında) gösterir.
Genellikle tüm kas etkilenir. Eksternal travmaya dair herhangi bir kanıt mevcut olmayıp sonuç
itibariyle lezyonlar sadece ödematöz dokular üzerindeki derinin kaldırılması ile gözlemlenebilir.
Histopatoloji :
Histolojik olarak, bu miyopatileri karakterize eden değişiklikler miyopatiye bağlı olarak
değişen çoklu hücresel lezyonlu (yani, değişken lif boyutu, dağılmış fokal nekroz, kas liflerinin
hiyalinizasyonu ve hiper kontraksiyonu, fragmentasyon, özellikle makrofaj ve heterofiller olmak
üzere inflamatuvar hücreler ile gevşek interstisyel doku inflitrasyonu, fibrozlar ve yağlı doku
depozisyonu) idiyopatik miyopatilerdeki değişikliklere benzemektedir. Tipik WB (tahtamsı
göğüs) sert dokusu aşırı ekstraselüler matriks birikiminden (genellikle kolajen ve fibroplazi)
kaynaklanır.
Etiyoloji:
Spontane veya idiopatik miyopatiler broyler piliçlerde hızlı büyüme oranı ve kas gelişimi
ile ilişkilendirilmiştir. Broyler piliçler pektoral kasları kanatlarını yukarı ve aşağı hareket
ettirmek için kullanırlar ve tamamen hızlı kasılan ancak kolayca da zarar görebilen glikolitik
(anaerobik) kas liflerinden oluşmaktadır. Pektoral kaslar evcil kanatlılarda artık kullanılmıyor
olsalar da hayvanda denge ve hareket açısından eşit şekilde önemli bir rol oynamaktadır.
Kanatlılarda kuluçka sonrası kas büyümesi primer olarak protein birikiminden kaynaklanan kas
hücresi hipertrofisi ile sağlanmaktadır. Hızlı büyüme ve yüksek et verimi için seçilen genetik
ırklarda kas liflerinin büyümesi daha az damarlaşma ve bunun neticesinde de besin madde ve
oksijen temininin yanı sıra metabolik yan ürünlerin (laktik asit) uzaklaştırılmasında azalmayla
sonuçlanmaktadır. Bu olay pektoral kasların eforu sırasında oluşmaktadır. Bu benzersiz yapı,
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fonksiyon ve metabolizma göz önünde bulundurulduğunda, hipertrofik pektoral kas lifleri, kas
aktivitelerini sınırlayan hızlı büyüme ve bakım uygulamaları ve ısı stresi durumlarında kendi
destek sistemlerini büyütebilirler.
Kanatlılarda kas hasarı büyümenin, hareketliliğin veya duruş problemlerin olmadığı durumlarda
dahi meydana gelebilir. DPM durumunda minör pektoral kasların iskemisi basit şekilde
intra-fasiküler basınçtaki süreklilik arz eden artıştan kaynaklanan zorlama ve kendi kendini
boğma ile tetiklenir. Broyler piliçler zamanlarının çoğunu zemin/altlıkları ile doğrudan temas
edecek şekilde pektoral kaslarının üzerinde yatarak geçirirler. Fokal veya difüze iskemi
vasküler dolaşımın geçici veya uzun süreli baskılanmasından ve/veya pektoral kaslarda
vasküler trombozdan (başka bir deyişle kan akışının kesintiye uğramasına bağlı intravasküler
koagülasyon) kaynaklanır. Kas hasarı, onarımı ve fibröz gelişimi ile ilgili mevcut bilgiler insan
kas distrofisi üzerinde gerçekleştirilen çok geniş çaplı araştırmalara dayanmaktadır. Fizyolojik
çalışmalar miyo-iskemiden 3 saat sonra bile geriye döndürülemez kas hücre hasarlarının ortaya
çıkabileceğini göstermektedir. Geçici veya uzun süreli iskemiye ek olarak intraselüler katyon
regülasyonundaki bozukluklar, asid-baz dengesindeki değişiklikler ve reaktif oksijen türlerinin
üretimi, hücresel/membran hasarlarını tetikleyebilir. Membran bütünlüğündeki kayıplar kaslarda
proteoliktik enzimler, anjiojenik faktörler ve fibrojenik sitokin gibi enflamatuvar faktörlerde
sızıntıya neden olabilir. Fazladan şekillenen inflamatuvar hücreler, fagositoz hücre artıklarının
olduğu etkilenmiş bölgelere çekilirler. Kas lifleri boyunca genellikle hareketsiz duran satelit
hücreler hasarlı dokuları onarmak üzere çoğalmak için aktive olurlar. Buna ek olarak fibroblastlar
yeni ekstraselüler matriks komponenetleri üretmek üzere çoğalacakları alana çekilirler. Normal
kas onarımı ve rejenerasyonu başarısız olursa fibrotik yara izi adipositler tarafından infiltre
edilirler (yağlı dejenerasyon) Memeliler ile karşılaştırıldığında sözkonusu inflamatuvar olaylar
kanatlılarda çok hızlı bir şekilde meydana gelir.
Son Yapılan Araştırmalar :
Piliçlerde pektoral miyopatiler ile ilgili Auburn Üniversitesinde yapılan araştırmalar, broyler
piliçlerde WS, WB ve NF insidensi ve şiddetinin farklı kesim ağırlıklarında (yüksek>düşük) ve
cinsiyetlerde (erkek>dişi) mevcut tüm ticari broyler ırklarında görüldüğünü ortaya koymuştur.
Düşük genetik yatkınlık ve kesim ağırlığı ve göğüs eti verimi ile genetik kolerasyon bu
miyopatilerin poligenik yapısını göstermektedir. Dolayısı ile etkinliği olan çevresel / yönetimsel
faktör(ler) tanımlanmalıdır. Örneğin, yüksek amino asit yoğunluklu rasyonlarla beslemeden
kaynaklanan hızlı kas büyümesi WS, WB ve NF insidensini ve şiddetini artırmaktadır. Aksine,
ısı stersine bağlı olarak veya birim alandaki hayvan sayısından kaynaklanan yem alımındaki
azalma miyopatilerde ve bununla ilişkili plazma kreatin kinaz (CK) ile laktik dehidrojenaz
enzim (kas hasarının genel indikatörü) seviyelerinde azalmaya yol açmaktadır. Broyler piliçlerde
çoğunlukla kas dokusu büyümesi ile ilişkili olarak yüksek protein döngüsünden dolayı plazma
CK seviyeleri yüksektir. Yapılan çalışmalarla bu durum doğrulanmakta ve broyler piliçlerde bu
miyopatilerin primer tetikleyicilerini tanımlamak üzere yürütülmektedir.
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Giriş
İyi broyler üretimi için en önemli konulardan birisi iyi bir havalandırma olmasıdır. Soğuk
havalarda havalandırma, havanın kalitesi ve ısı düzenlenmesi bakımından önemli bir rol oynar.
Ilık ve sıcak havalarda, havalandırma kümesten ve kanatlılardan aşırı sıcağı uzak tutmak
için önemli bir araçtır. Dünya çapında, broyler kümeslerinin büyük çoğunluğu negatif basınç
konseptini kullanmaktadır . Bu, doğal veya perdeli kümeslerdeki havalandırmaya tezat bir şeydir.
İşletmeciler ve üreticiler halen negatif basınç temel ilkelerini ve sözkonusu ilkenin performans
ve üretkenliği nasıl etkilediğini anlatmaya çalışmaktadırlar. Bunu kavramaya yardım edecek
temel kavramlar ve ilkeler bu makalede sunulmaktadır.
Havalandırmanın Amaçları
Çok küçük yaştaki kanatlılar ve/veya çok soğuk havalar hariç tutulursa, havalandırmanın başlıca
amaçlarından birisi ısı kontrolüdür. Kanatlıların gelişiminin her evresinde, aşağıdaki şekilde
gösterildiği üzere, optimum performans zonu vardır, bu zonda büyüme için yemden gelen enerji
en iyi düzeyde kullanılır.. Havalandırma, sıcaklığın yükselmesini engeller ve kümesten ılık
havayı çıkartarak, tünel havalandırmasıyla etkili bir soğuma sağlayarak ve kümes sıcaklığını
buharlaştırmalı soğutma yoluyla düşürerek kuşların en ideal performans bölgelerinde kalmalarını
sağlar. Piliçlerin en iyi performansı vermeleri için hedeflenen sıcaklık ı, büyüme döneminde ilk
gün 90 ° F’dan kesim yaşında yaklaşık 70° F’a kadar düşer ve bu dönemde havalandırma,
hedeflenen sıcaklığı ve hava kalitesini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.
Nemin artması kışın görülen bir sorundur ve kanatlıların sağlığını etkileyebilir. Isıyı kümesten
uzaklaştırmak için havalandırmaya ihtiyaç olmadığında bile , ıslak ve kekleşmiş altlık, amonyak
ve r hava kalitesiyle ilgili diğer sorunları önlemek için asgari düzeyde bir havalandırma
sağlamalıyız.
Temiz hava için havalandırma her mevsimde ve sıcak ve soğuk havalarda gereklidir. Madalyonun
öbür tarafında ise, oksijeni yenilemek için taze hava getirmek, kanatlıların başta karbon dioksit
gibi gazları solumasını ve tüketmesini önler. En sık görülen zehirli gaz problemi, aşırı derecede
ıslak altlıktan kaynaklanan ve sağlık sorunlarına ve düşük performansa sebep olan amonyaktan
kaynaklanır. Uygun havalandırma ortalama nemi kontrol ederek, amonyak birikmesinin önüne
geçer.
Yukarıda sözü geçen bu sorunlar hangi süreyle meydana gelirse gelsin sorun demektir. Neyse
ki, çoğu durumda, ortama temiz hava getirilmesi ve zehirli gazların dışarı atılması, ısı ve nemi
kontrol etmesi amaçlanmış havalandırma sayesinde mümkün olmaktadır. Unutmayınız ki kümesiçi iyi bir ortam tüm kümesin içinde sağlanmalıdır. temiz havanın ulaşmadığı yerler, kuru
bölgeler, soğuk bölgeler ve sıcak bölgeler sürünün performansını düşürebilir veya ölümlere bile
yol açabilir
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Havalandırma Nasıl Çalışır
En basit ifadeyle, havalandırma, dışarıdaki havanın kümesin içine girmesi ve içerideki havanın
kümesin dışına çıkması demektir. Havalandırma, tüm yıl boyunca, broyler üretiminde devamlı
olması gereken günlük bir gerekliliktir .Ancak, kış ve yaz döneminde yapılan havalandırma için
gerekli olan şartlar çok farklıdır. Havalandırmaya duyulan ihtiyaç, kanatlıların yaşına göre de
farklılık göstermektedir.
Ana Öğeler: Hava değişim oranı ve Hava akım yönü modelleri
Barınağın içindeki havayı dışarı verecek, dışarıdaki havayı içeri getirecek havalandırma
sisteminin ihtiyaç duyduğu hava miktarı, dışarıdaki hava koşullarına ve kanatlıların yaşlarına
bağlıdır. Genellikle hava ne kadar ılıksa ve kanatlılar ne kadar büyükse, havalandırma sisteminin
devridaim yaptırması gereken havaya da o kadar çok ihtiyacı olmaktadır. Her şarttaki hava
durumu için uygun olan “hava değişim oranı” na ihtiyacınız vardır. Dakikada bir veya daha
kısa sürede, ya da her beş veya on dakika, hatta daha uzun zaman aralıklarıyla, kümesin tüm
havasını tamamen değiştirmeniz gerekebilir. Emmeli havalandırma fanı kullanan kümeslerde ,
içerideki mümkün olan maksimum düzeydeki hava değiş tokuş oranını , dakikada cbf (Cubic
feed) kapasitesinde kurulmuş fan, dışarıdaki maksimum hava değişimi oranını ise rüzgarın
durumu belirlemektedir.
Aynı zamanda, kümeste yaratılmış olan hava akım yönü modeli de önemli bir fark yaratmaktadır.
Burada karar verilecek en önemli konu; kanatlıları doğrudan üzerlerine gelen havadan koruyarak
üşümelerini engellemek mi yoksa ,rüzgar etkisiyle ısının uzaklaştırılmasını hızlandırarak
dışardan alınan havayı kanatlıların üzerlerine vermek mi olduğudur. Hava giriş deliklerinin
sayısı, ölçüsü ve yerleştirmesi; içeri giren havanın hızı; kümes içindeki hava akımının hızı ve
yolu kanatlıların ihtiyacına göre ayarlanmalıdır.
Şartlar
1.Serin
havalar
ve/veya
genç
yaştaki tavuklar
2. ılık hava ve
/veya daha büyük
yaştaki kanatlılar
3.Sıcak hava ve /
veya
büyük
kanatlılar

Isının
uzaklaştırılması
Hayır

Orta düzeyde
maksimum

Hava Değişimi Oranı

Hava Akımı modeli

Düşük

Karıştırmak için havayı kanatlıların üstünden
yukarıdan verin; havayı
doğrudan
hayvanların üstüne estirmeyin (minimum
havalandırma)
1’ile aynıdır. Karıştırmak için havayı
yukarıdan verin; kuşların üzerine doğrudan
estirmeyin( geçişli havalandırma)
Isının hızlandırılmış olarak uzaklaştırılması
ve serinletici rüzgar tesirli soğutma için
,yüksek-hızda havayı karşıdan doğruca
kuşların üstüne veriniz
(tünel havalandırması)

Orta
düzeyde
(Senaryo 1’ dekinden
daha yüksek)
maksimum

	
  

Hayvanların yaşına ve boyutuna ve dışarıdaki hava sıcaklığına bağlı olarak, hava değişimi
oranı ve hava akımı modelinin doğru karışımını elde etmek, en sık rastlanan üç havalandırma
senaryosundan birisini seçmeyi gerektirir.
Hareket Halindeki Hedef: En İyi Kanatlı Performansı İçin Gerekli Olan Sıcaklık
Kanatlıların gelişiminin her aşamasında, enerji bakımından zengin yem yiyerek, elde ettikleri
enerjiyi büyümek için kullanabilecekleri, ideal performans için elverişli olan bir “rahatlık
bölgesi” nadiren bulunur. Sıcaklık çok düşük olursa, kuşlar aldıkları yem miktarını arttırırlar
ancak vücutlarını sıcak tutmak için daha fazla enerji harcarlar. Sıcaklık çok yüksek olursa, ısı
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üretimini azaltmak için aldıkları yemi azaltırlar. Net bir rahatlık bölgesi sıcaklığı sürüden sürüye
göre, hayvanın türüne veya genetiğine, cinsiyetine ve beslenme şekline göre değişiklik gösterir.

İdeal sıcaklık bölgesi, hayvan büyüdükçe değiştiği için hareketli bir hedeftir. Tipik olarak bir
pilicin büyümesinin başlangıcında bu 90 F derecedir. 6 haftanın sonuna doğru bu sıcaklık
yaklaşık olarak,70F dereceye doğru düşer. Sıcaklık profili sürüden sürüye göre farklılık gösterir.
Aşağıdaki tablo ideal sıcaklık bölgesinin genelleştirilmiş bir örneğini sunmaktadır.
Önemli: Önemli olan hayvanlardan 5-6 m yukarıya konulmuş termometre değil, hayvanların
ne tecrübe ettiğidir. Sıcaklık termostatlar ve termometreler ile hayvanın seviyesinde takip
edilmelidir.. Dahası, hayvanların hissettiği, tünel havalandırması esnasında termometrenin
gösterdiğinden çok farklı olacaktır. Tünelin serinletici rüzgar tesiri ,hayvanların termometrenin
gösterdiği sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklığa maruz kalmalarına neden olur. Tünel
havalandırması yaparken, “hedef sıcaklık” hayvanların hissettiği sıcaklık ile eşdeğer olmalıdır.
Özellikle büyümelerinin erken evresinde bu gerçeği akılda tutmak önemlidir. Genç hayvanlar
için rüzgar etkisinin sonuçları felaketle sonuçlanabilir.
Temel Havalandırma Sistemleri ve Kurulumları
Broyler kümesi havalandırma ekipmanları , yan duvarlardaki açıklıklarda manüel olarak
ayarlanabilen perdeler veya farklı ölçülerde ve çeşitlerde bilgisayar tarafından kontrol edilebilen
fanlar ve girişleri içerebilir. İlk sorulması gereken soru havalandırma sisteminin nasıl çalıştığı,
dışarıdaki havayı içeriye, içerideki havayı dışarıya nasıl taşıdığı olmalıdır. Ve yapılması gereken
en temel ayırım, havalandırma sisteminin fanla çalışması mı yoksa doğal rüzgar veya hava
sirkülasyonuyla mı çalışması gerektiği olmalıdır.
Doğal Havalandırma kümesin perdelerinin dışarıdaki esintinin içeri girmesi için açılmasıyla
yapılır. Bu genellikle yan duvarlardaki perdeleri indirerek yapılır ve bu yüzden “perde yoluyla
havalandırma” adını alır. Perde havalandırması sistem olarak, kümes içi şartlar üzerinde büyük
bir kontrol sağlamaya imkan tanımaz.
Fanlı Havalandırma kümes içine hava getirmek ve içeride havayı dolaştırmak için fanlar
kullanır. Fanlı havalandırma, fanların ve girişlerin kurulumu ve kontrol şekline bağlı olarak,
hava değişiminin ve hava akımı modelinin üzerinde daha fazla kontrol kazanılmasını sağlar. Bu
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tarz fan kurulumu dışarıdaki havayı kümes içerisine taşımamaktadır, bu yüzden fanlı vantilatörlü
perde-havalandırmalı bir kümes “güçle havalandırılmış” bir kümes sayılmamaktadır.
ABD ve dünyada, doğal(perde)havalandırmayı kullanan kümeslerin sayısı, daha ılıman
iklimlerin görüldüğü bölgelere gidildikçe düşmektedir. Ancak, vantilatörle havalanan sistemleri
kullanan kümeslerin çoğunda perdelerin olduğu yan duvarlar vardır ve dışarıdaki hava şartları
müsait olduğunda doğal havalandırma kullanılır.
Doğal(Perde)Havalandırmanın İlkeleri
Kümesteki perdeleri açmak, dışarıdan gelen yüksek hacimdeki havanın kümes içinde çabucak
akarak, içerinin şartlarını dışarının şartlarıyla aynı hale getirmesine olanak sağlar. Perde
havalandırma bu sebeple, dışarının sıcaklığı, hayvanların ihtiyaç duyduğu sıcaklığa yakınsa
ideal olandır.
Hava değişim oranı ise büyük çapta dışarıdaki rüzgarlara bağlıdır.

Perde havalandırma, dışarının sıcaklığı kümesin olmasını istediğiniz sıcaklığı ile aynı veya i
istediğinizden,10 dereceden daha fazla sıcak ve 15 dereceden daha fazla soğuk olmadığı zaman
idealdir. Hayvanlar ne kadar büyük olursa, sürünün ürettiği ısıdan dolayı ısı farkları da o kadar
büyük olacaktır. Dışarıdaki sıcaklık, kümeste olmasını istediğiniz sıcaklıktan düşükse, küçük
bir perde açma kapama hayvanların ihtiyaç duydukları sıcaklığı sağlayabilir ve yeterli hava
değişimini de mümkün kılar.
Soğuk havalarda ,perde havalandırma ile ilgili sorun şudur: küçük perde açıklarıyla, dışarının
ağır havası düşük hızda içeri girer ve hızlıca zemine inerek, kuşları üşütür ve ıslak altlığa yol
açabilecek bir nem yoğunlaşmasına neden olur. Aynı zamanda, kümes içinden yüksek miktarda
ılık hava dışarıya kaçarak, kümes-içi sıcaklıkta büyük değişimlere sebep olup, hayvanları
sıkıntıya sokar. Perde havalandırma, daha serin havalarda kullanılırsa, sık sık açık ve kapalı
konuma geçen perde makineleri ve hayvanlar-seviyesindeki güvenlik termostatlarının olması
gereklidir. Sirkülasyon sağlayan fanlar, içeri giren soğuk hava ve kümes içindeki ılık havanın
birbirine karışmasına yardım edebilirler. Perde havalandırma, sürekli, 24-saatlik idareyi
gerektirir.
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Fanlı Havalandırma Kurulumlarının Türleri
Fanlı havalandırma sistemleri pozitif veya negatif basınç kullanabilirler. Pozitif- basınç kullanan
duvara monte edilen, dışarıdaki havayı kümesin içine üfüren fan sistemleri en sık tercih edilen
kurulumlardır. Ancak, çoğu fanlı sistem kullanan kümesler şu anda negatif basınç kullanan
havalandırma kullanmaktadırlar. Bu, fanların aspiratörlü olduğu, barınağın içindeki havayı
çektiği anlamına gelir. Bu da barınağın içinde kısmi bir hava santrali etkisi( negatif basınç)
yaratır. Böylelikle dışarıdaki hava barınağın içine barınağın duvarlarındaki girişler veya
saçakların altındaki girişlerden girer.

Kümes içinde , havalandırma esnasında kısmi vakum oluşturmak kümes içindeki hava akımını
çok daha iyi kontrol etmeyi ve barınağın her tarafın bir örnek olmasını mümkün kılar. Böylece
kümes içinde durgun hava bölgeleri ve sıcak veya soğuk bölgeler en aza indirgenir.
Fanlı, negatif basınçlı kümes havalandırma sistemlerinde ,üç ana kurulum gözlemlenmiştir.
1.Minimum havalandırma (aynı zamanda “güç havalandırması” veya “güç hava” da denir) daha
serin havalar ve /veya daha küçük kanatlılar için kullanılır
2.Tünel havalandırma-daha ılık havalar ve /veya daha büyük kanatlılar için kullanılır
3.Geçişli havalandırma-iki durum arasında kalan durumlar için kullanılır.
Bu üç havalandırma sistemi kurulumları negatif basınç prensibini kullanır ama farklı statik
basınçta çalışırlar. ABD’de su sütunu inçiyle ölçülen statik basınç, kümesin içindeki ve dışındaki
hava basıncı arasındaki farkı veya kümeste elde edilen kısmi hava santralinin derecesini gösterir.
Minimum havalandırma kurulumları tipik olarak, 0.08-0.12 arasında değişen sabit basınç inçiyle
çalışır. Tünel havalandırma, barınağın merkezinde ölçüldüğünde, rüzgar hızı tasarımı( daha
yüksek hızdaki rüzgar daha yüksek statik basınç getirir) ve monte edilmiş buharlaştırıcı soğutma
sisteminin türüne bağlı olarak , 0.04 inç-0.15 inç arasında değişen statik basınç üretebilir.
Kümeslerden bahsederken bazen, önemli ayrıntılar bakış açımızı etkileyebilir. Örneğin, tek
bir mod veya türde havalandırma kullanılmış olmasına rağmen, tünel barınağı konuşacağız.
Tünel havalandırma yalnızca ılık ve sıcak havalarda kullanılmaktadır. Soğuk havalar ve küçük
kanatlılar için önerilen “tünel kümes” yan duvarlarda çıkış fanlarıyla ve hava girişleriyle
donatılmıştır. Hayvanlar büyüdükçe değişen ihtiyaçları ve havanın özellikle sonbahar ve
ilkbahardaki çeşitliliği, yetiştiricilerin ihtiyaç duyduklarında havalandırma sistemlerinin bir
modundan diğerine geçiş yapmalarını gerektirmektedir.
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Minimum Havalandırma Nasıl Çalışmaktadır
Minimum havalandırma sistemi kurulumunun amacı, içerideki aşırı nemi ve amonyak gazlarını
,soğuk hava şartlarında ve /veya hayvanlar henüz çok küçükken dışarı çıkartmaya yetecek kadar
taze havanın içeri getirilmesidir. Bunu hayvanları üşütmeden yapmak gerekir. Bu kurulumda yan
duvarlardan birine iki ile altı adet arasında 36 inçlik hava çıkış fanları ve iki yan duvara dikey
girişler kullanılır. Başarılı bir minimum havalandırmanın anahtarı, uygun bir kısmi hava vakumu
y (bu da statik basınç demektir) aratmaktır. Böylelikle hava içeriye yeterli ve tüm girişlerden
aynı hızda girer. Barınağın her yerine eşit olarak dağıtılmış girişlerle, barınağın her tarafında eşit
dağılan hava akımı sağlanmış olur.

Minimum havalandırma kurulumunda ihtiyaç duyulan bu hava akımı modelini elde etmek için,
hava girişi alanı kullanılan fan kapasitesine uygun olmalıdır. Hava giriş bölgesi çok küçükse,(
çalışan fan sayısına göre) fanlar aşırı yüksek statik basınca karşıt çalışmak zorunda kalacaklar
ve ihtiyaç duyulan hava değişimi oranını sağlamayacaklardır. Hava giriş bölgesi aşırı derecede
genişse, statik basınç çok aşağılara düşer ve hava daha çok ve sadece fanlara yakın girişlerden
geçer, düzensiz hava akışına ve hayvanlar için kötü şartlara sebep olur. Statik basınç kontrollü
girişleri kullanmak, giriş alanının düzenlenmesini otomatik hale getirir. Perde çatlakları ve tamir
edilmiş levha girişleri iyi girişler değildir ve çok geniş açıklıkların oluşmasına izin verir ve soğuk
havanın hayvanların üstüne esmesine neden olur. Minimum havalandırma kümesin yapısal
özelliklerinin iyi olmasını gerektirir: örneğin hava sızıntıları, yüksek hızda olması istenen hava
akımının istenen girişlerden akışını bozar.
Minimum havalandırma saatle çalışır ve büyümenin ilk aşamalarında veya çok soğuk havalarda
beş dakikada bir dakika kadar kısa bir süre çalıştırılabilecek şekilde ayarlanabilir. . Hayvanlar
daha çok büyüdükçe ve/veya daha ılık havalarda, uygun bir havalandırma oranı sağlamak
için saat değiştirilir. ÖNEMLİ: Soğuk havalarda, kümesteki nemden kurtulmak, termostat
havalandırma için ihtiyaç duyulan dereceyi göstermese ve kümesteki ısı minimum seviyede
kaybolsa dahi, minimum havalandırma gereklidir.
Tünel Havalandırma Nasıl Çalışır
Tünel havalandırmanın amacı, yüksek hızda hava akımının serinletici etkisinden faydalanarak,
ılık ve sıcak havalarda, hayvanların rahat etmesini sağlamaktır. Tünel kurulumu özellikle
daha ılık bölgelerde ve daha büyük hayvanların (5-8 pound ağırlığında) barındırıldığı yerde
uygundur. Tünel sistemleri ilk olarak, sıcaklıktan kurtulmak, sıcak havalarda kümesteki sıcaklığı
düşürecek hava değişimini sağlaması için tasarlanmıştır.
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Tünel tertibatı serinletici rüzgar etkisi sağlayarak, kümes boyunca rüzgar tünelinde hava hareketi
sağlamar. Dakikada yaklaşık 500-650 feet hız, serinletici rüzgar etkisi için yeterlidir.
Yüksek hızda havanın yarattığı serinletici rüzgar etkisi, tüylenmesini tamamlamış hayvanların,
hissettiği etkili sıcaklığı 10-12F derece kadar azaltabilir. Aşağıdaki tablo 4 ve 7 –haftalık
hayvanlarda, farklı hava hızlarının sonucu olarak ortaya çıkan tahmini etkili hava sıcaklıklarını
göstermektedir.

Daha genç hayvanlar söz konusu olduğunda, tünel havalandırmada tedbirli davranılmalıdır
çünkü hava hızıyla ortaya çıkan serinletici rüzgar etkisi daha fazla hissedilir. Etkili” ısı sadece
tahmin edilebilir. Termometreden okunamaz veya hesaplanamaz.
Hava hızını yaratmak ve hayvanları rahat ettirecek değişim oranını elde etmek için , hayvanların
hareketlerini kılavuz kabul ederek açacağımız fan sayısı hakkında karar verebiliriz.
Yüksek hızdaki hava akımı sağlayan tünel kurulumuna, buharlaştırıcı soğutucuyu eklemek
uygundur. Bunu, kümes-içi sis makineleri veya hava girişlerinin dışına yerleştirilen buharlaştırıcı
soğutucu parçalarla sağlayabiliriz. İçeri giren havanın gerçek serinletici etkisi ve bunun üstüne,
serinletici rüzgar etkisinin sebep olduğu “etkili” soğutma eklendiğinde, çok sıcak havalarda dahi
hayvanların iyi performans göstermesi sağlanabilir. Tünel sisteminin serinletici rüzgar etkisi tek
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başına kullanıldığında, hava sıcaklığı 90 F derecenin ve 100 F derecenin üstüne çıktığında, hava
soğumak yerine ısınır.
Geçişli Havalandırma Sistemi Nasıl Çalışır
Geçişli havalandırma sistemi, üreticinin minimum havalandırma veya tünel havalandırmanın
tavsiye edilmediği durumlarda etkili bir negatif basınç havalandırması sağlamasına aracı olan
melez bir sistemdir. Geçişli mod minimum havalandırmanın ihtiyaç duyulduğu zamanlarda
kümes içi sıcaklığının korunması için uygundur..

Geçişli kurulum kullanmak perde(doğal)havalandırmayı tamamen devre dışı bırakarak,
üreticinin daha iyi çevre kontrolü ve daha iyi performansı sağlamasına ,imkan tanır.
Geçişli havalandırma, bazı tünel fanlarını tek başına veya yan duvarlardaki fanlarla beraber
kombine ederek kullanır, kapalı tutulan tünel girişleri yerine kümes içine havayı çevredeki hava
girişlerinden getirerek çalışır. Minimum havalandırma kurulumundan en önemli farkı, arttırılmış
fan kapasitesinin daha yüksek hacimde hava değişimi yapmasıdır. Geçişli kurulumda dört tünel
fanından sağlanan geçiş , dört tünel havalandırılma ile aynıdır ve hayvanların üzerine doğrudan
hava estirilmeden yapılır.
Hava girişi alanı minimum havalandırmada olduğu gibi, , kullanılan fan kapasitesine uygun
olmalıdır .Genelde, aşırı statik basınç yaratmadan, geçişli modda yerleştirilmiş tünel fanlarının
en azında %40-50 sini çalıştırmaya yetecek şekilde yan duvarlara hava girişi alanı sağlanmalıdır.
En etkili şekilde çalışması için ,çevredeki girişler, minimum havalandırmada olduğu gibi statik
basınçla çalışan hava girişlerini kontrol eden harekete geçiriciler/aktüatörler tarafından kontrol
edilir.
Buharlaştırıcı Soğutucu (BS) Nasıl Çalışır
BS’nin broyler kümesleri için en basit uygulaması, perde havalandırmalı kümeslerde tepeye
takılmış sisleme başlıklarının kullanımıdır. En etkili ve etken modern sistemler ise tünel
havalandırma ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanmaktadır. Tünelin serinletici rüzgar etkisinin
üstüne, BS tarafından uygun şekilde tasarlanmış ve işleme konmuş gerçek ısı düşürücüler
ekleyerek, hayvanların çok sıcak havalarda iyi performans göstermeye devam etmeleri sağlanır.
Tünel kümes BS’sinde iki ana kurulum seçeneği, kümes içi sisleyici makineler ve tünel hava
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girişlerinin üzerine monte edilmiş nemlendirme başlıklarıdır. Sisleyici makineleri hayvanları
veya zemini ıslatmadan kullanmak mümkün değildir. Yüksek etkili nemlendirme başlıkları daha
az idare etmeyi gerektirir ve hayvanları veya zemini ıslatma riski yoktur. Çok sıcak iklimlerin
görüldüğü yerlerdeki yaygın uygulama, iyi tasarlanmış, altı inçlik ,yeniden devri daim yapan
buharlaştırıcı serinletici sistemleri monte etmek ve buna ek olarak, barınağın ortasına 1gal/
saatlik sisleme başlıklarından küçük sayıda eklemektir.(50-70) Bu başlıklar, sadece çok sıcak
günlerde hava sıcaklığını azaltmakta kullanılmalıdır.
Başlangıç hava
sıcaklığı(°F)

Sistem
Etkinliği

100

%50
%75
%50
%75
%50
%75

95
90

Verilen nispi nem(RH) düzeylerinde oluşacak hava sıcaklığı(°F)
%40 RH
90
84
85
80
81
76

%50 RH
92
87
87
83
83
79

%60RH
94
90
89
85
84
81

Aşağıdaki tablo daha yüksek veya daha düşük başlangıç sıcaklıklarını, sistem etkinliğini ve
oransal neme göre barınak-içi sıcaklıkları göstermektedir. Örneğin, dışarıdaki sıcaklık, % 50
nem oranında 95 F derece ise, etkili bir BS sisteminin %75i, 12 derece bir soğuma sağlayarak
ısıyı 83 F dereceye düşürür. Eğer tünel serinleme etkisi ek olarak 10-12 derece daha serinlik
sağlarsa, tamamen tüylenmesini tamamlamış piliçler kendilerini 71-73 F derecelik bir sıcaklıkta
hissederler.
BS oldukça nemli bölgelerde dahi yararlı bir serinleme sağlayabilir. ABD’de güneydoğusunda,
ve dünyada giderek artan şekilde, yaz gecelerinde RH % 90 a ulaşmaktadır ama gün ortasında
%50 ye, hatta daha düşük seviyeye inmektedir. BS, gece en düşük sıcaklık ve gündüz en yüksek
sıcaklık arasındaki fark 20-derece olduğunda oldukça kullanışlıdır.
İyi Havalandırma, Kümes ve Ekipman İle İlgili Doğru Kararlar
Genellikle ABD ve dünyada havalandırma teknolojisindeki gelişmeler, gelir artışına da sebep
olan etkili üretimin artışını beraberinde getirmiştir. Belirli bir havalandırma türünü seçmek,
belirli durumlara ve şartlara bağlıdır. Karar verme sürecindeki en önemli faktörler, süregiden
hava durumu, üretim tipi ve hayvan sayısı, ekipmanın maliyeti (uzun döneme veya kısa
dönemdeki nakit para ve finansmanla ilgili endişeler) işletme ve işçilik giderleridir.
Hava tüm yıl boyunca sabit bir şekilde serin ile ılıman arasında seyretmiyorsa, üreticiler
tamamen doğal havalandırma sistemlerini, motorla tahrik edilen havalandırma sistemine
yükseltmeyi tercih ederler. ABD’nin orta batı gibi daha serin iklimlerin görüldüğü yerlerde, yan
duvarlarında vantilatörler olan ve hava girişleri olan minimum havalandırma sistemi kurulur.
Daha ılık iklimlerde ve özellikle daha büyük hayvanların büyüdüğü yerlerde, tünel havalandırma
ve buharlaştırıcılı soğutucu sistem optimum performans ve karlılığı sağlar. .
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan bir çok bölgede barınakların çoğunda perdesiz sistem
kullanılır. Bu barınakların sıkı korunaklıdır ve barınaktaki ortam havalandırma ve ısıtma
sistemleriyle %100 kontrol edilebilir. Bu barınaklar, yakıt tasarrufu yaparlar ve hayvanlara
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soğuk ve sıcak havada maksimum rahatlık sağlayarak, aslında tüm sürünün daha iyi performans
göstermesini sağlarlar. Elektrik kesintisi durumuna karşı, oldukça güvenilir, iyi tasarlanmış
yedek jeneratörler bulunmalıdır.
Çevresel Kontrolün Faydaları
Broyler üretimi et üretimidir ve optimum çevre koşullarında yemi en etkili şekilde ete
dönüştürürler. Hava sıcaklığı en önemli faktördür. Küçük hava sıcaklığı farkları üreticiye gelen
sonucun geri dönüşünde belirli bir etkiye sahiptir. ABD’deki şartlarda yapılan araştırmalarla ve
deneyimlerle bu teyit edilmiştir.

Aşağıdaki pek çok tablo, ABD’nin güneydoğusunda sonbaharda, perde havalandırmaya karşı
çevresel kontrolün yapıldığı broyler kümeslerinde gözlemlenen “ yükleme bulgularını”nın kayıt
altına aldıkları sıcaklık değişikliklerinin gözlem sonuçlarını göstermektedir. Geleneksel tarzdaki
kümeslerde yeterli sıcaklık kontrolünün olmadığını gösterirken, , çevresel kontrolün yapıldığı
kümesler günlük hedeflenmiş hava sıcaklıklarına ulaşılmıştır. Büyüme evresinin ilk 28 günü için
bu sonuçlar özellikle önemlidir.
Daha iyi broyler performansı hedefleyen modern tünel kümeslerin potansiyeli USDA araştırma
tarafından gösterildiği üzere büyüktür. Aşağıdaki tablolar, kontrol edilen şartlar altındaki
gerçekleşen ağırlık artışını ve yemden yararlanmadaki iyileşmeyi göstermektedir.
Daha sıcak havalarda büyümenin sonraki aşamalarında, özellikle hayvanlar ağırlaştıkça (5-8
pound) buharlaştırıcılı soğutucuları olan tünel havalandırmasının, daha iyi performans sağladığı
gösterilmiştir. Aşağıdaki tablo, ABD’nin güneydoğusunda broyler üretiminde geleneksel
ve buharlaştırıcılı soğutucusu olan tünel havalandırmalı kümesleri karşılaştıran sonuçları
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vermektedir. Havalandırma teknolojisine yapılan yatırımın getirisi sadece, tamamlayıcı
parçalarını seçerken dikkatli davranılan ve uygun şekilde kullanılan, amaç ve ortama uygun
olarak tasarlanmış sistemler söz konusu ise gerçekleşebildiği not düşülmelidir.
Sıcak Hava Performansı: tünel+ EC Geleneksel havalandırmaya karşı
58-günlük
piliçler
Tünel+EC
Geleneksel

Broyler
ağırlığı(lbs)
7.2
6.85

Yemden
yararlanma
2.18
2.24

Yaşam
gücü %
92.4
88.1

Üretim dışı
hayvanlar
1.71
1.90

Maliyet
21.8
22.5

	
  
Sonuç/Özet
Havalandırmanın temel ilkelerini anlamaları ve bu ilkeleri ve kavramları üretime yansıtmaları,
her işletmeci ve üretici açısından zorunludur. İyi bir havalandırma, aynen iyi yem, su ,ışık ve
hayvancılık gibi üretim etkinliği ve karlılığında büyük bir rol oynar. Havalandırma ve kümeslerle
ilgili daha fazla bilgi Milli Kümes Hayvanları Teknoloji Merkezi web sitesi www.poultryhouse.
com adresinde bulunmaktadır.
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S13 Etlik Piliçlerde Kümes İçi Sıcaklıklarına Epigenetik Adaptasyon
Servet Yalçın
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, İzmir, Türkiye
Özet
Bilindiği gibi kümes içi sıcaklığının belirli sınırlar arasında korunması kanatlı yetiştiriciliği
açısından çok önemlidir. Seleksiyon çalışmaları ile ulaşılan hızlı canlı ağırlık artışı, aynı zamanda
piliçlerin çevre koşullarına özellikle de küme içi sıcaklıklarına karşı daha duyarlı olmasına neden
olmuştur. DNA’nın yapısında veya diziliminde herhangi bir değişiklik olmaksızın DNA’da kodlu
olan genetik bilginin açığa çıkmasında değişiklik meydana gelen değişiklikler “epigenetik”
olarak tanımlanır. Gelişimin erken dönemlerinde çevresel koşullarda ortaya çıkan değişiklikler
epigenetik mekanizmalar yolu ile bireyin çevreye olan duyarlılığını etkiler.
Bu çalışmada embriyonal dönemde yüksek ya da düşük kuluçka sıcaklığına maruz bırakılan
piliçlerin yüksek ya da düşük kümes içi sıcaklıklarına adaptasyonu ile ilgili yaptığımız çalışmalar
özetlenmiştir.
Giriş
Etlik piliçlerde optimum canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma için 3. haftadan kesime kadar
kümes içi sıcaklıkları 21-24 °C arasında olmalıdır. Bu sıcaklık aralığından daha yüksek olan
kümes içi sıcaklığında “hipertermi”, daha düşük sıcaklıkta ise “hipotermi” gerçekleşir. Kümes
içi sıcaklığının 27 °C’yi geçtiği ortamda termoregülasyon geriler, vücut sıcaklığı artar, ısı stresi
ile mücadele için vücut fonksiyonları aktive edilir, T3 düzeyi, canlı ağırlık ve yem tüketimi
geriler ve ısı stresi gelişir. Kümes içi sıcaklığının 21 °C’nin altına düşmesi durumunda ise vücut
sıcaklığı düşer, ısı stresi ile mücadele için vücut fonksiyonları aktive edilirken T3 düzeyi artar,
yem tüketiminin artmasına rağmen canlı ağırlık artışı geriler ve soğuk stresi gelişir. Gerek ısı
stresi ve gerekse soğuk stresi aynı zamanda oksidatif strese de neden olur. Her iki stres ortamı
ölümlerin artmasına neden olarak ekonomik kayıplara yol açar (Yalçın ve ark., 1997; Lin ve ark.,
2008; Özkan ve ark., 2007).
Ülkemizde etlik piliç yetiştiriciliğinde 2010-2011 yılları arasında yapılan bir survey çalışmasında
(Yiğiter, 2013) en yüksek canlı ağırlığın ve en düşük ölümlerin bahar aylarında yapılan
üretimde olduğu saptanmıştır (Grafik 1). Bu durum, kümes içindeki sıcaklığının korunması için
yapılan tüm düzenlemelere rağmen, halen kümes içindeki sıcaklıkların optimum düzeylerde
korunamadığını göstermektedir. Dolayısıyla, ısı ve soğuk stresinden korunmak için arayışlar
halen devam etmektedir (Lin ve ark., 2006).
Epigenetik ve Etlik Piliçlerde Çevre Sıcaklığına Adaptasyon
Isı ve soğuk stresi ile mücadele etmede önerilen stratejiler:
- Genetik seleksiyondan yararlanarak dayanıklı hatların geliştirilmesi
- Kümes içinde bakım-yönetimde yapılacak düzenlemeler: Aydınlatma, yem sınırlaması
vs.
- Yeme ilave edilecek mineral maddeler ve vitaminler olarak sıralanabilir.
Son yıllarda, etlik piliçlerde çevre sıcaklığına adaptasyon için epigenetikten yararlanma konusu
100

gündeme gelmiştir (Tzschentke, 2007). DNA’nın nükleotid dizilerindeki değişiklik olmaksızın,
DNA dizisinden bağımsız olarak gen ifadesinde meydana gelen kalıtsal değişiklikler “epigenetic”
olarak adlandırılmaktadır. Epigenetik mekanizmalar genlerin ne zaman, nerede ve ne kadar
çalışacağını, diğer ifade ile genlerin aktifleşmesi ve sessiz kalmasını belirler (Ho ve Burggren,
2010; Choi, 2010).
Çevresel faktörler, epigenetik mekanizmalarla gen ekspresyonunu etkileyebilir. Örneğin,
embriyo döneminde çevre sıcaklığındaki değişiklikler epigenetik mekanizmalar yolu ile gen
regülasyonunu etkileyerek, büyüme döneminde beklenen sıcaklıklara civcivlerin/piliçlerin
adaptasyonunu sağlayabilmektedir. Yani gelişen embriyo, optimumdan düşük ya da yüksek
sıcaklıklara programlanabilmektedir (Tzschentke ve Nichelmann, 1999; Tzschentke ve Basta,
2002; Collin ve ark., 2007).
Kuluçka döneminde epigenetik adaptasyon sağlanması için uygun zaman hipotalamus-hipofiztiroid ekseni ve hipotalamus-hipofiz-adrenal eksenlerinin gelişimi ile ilgilidir. Embriyonal
gelişimin 7.gününde tiroid ve adrenal bezler fonksiyonel hale gelirken, 11-13. günlerinde tiroid
bezi, 13-14. günlerinde ise adrenal bezi hipotalamus-hipofiz ekseninin kontrolüne girer (Tong
ve ark., 2013). Dolayısıyla kuluçkada 10.günden başlamak üzere çıkışa kadar olan dönem, çevre
sıcaklığına epigenetik adaptasyon için “kritik dönem “ olarak kabul edilir (Yahav ve ark., 2004;
Tzschentke, 2007).
Kuluçka Döneminde Epigenetik Adaptasyonun Sağlanması
Kuluçkada embriyo gelişimi sırasında ısı ve soğuk stresine alıştırma amacıyla yaptığımız
çalışmalardan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir (Yalçın ve ark., 2005; Yalçın ve ark.,
2008a, b, Yalçın ve ark., 2012; Akşit ve ark., 2013).
Isı Stresine Alıştırma
Piliçlerin embriyo döneminde ısı stresine alıştırılması amacıyla kuluçkalık yumurtalar 10-18.
günler arasında her gün 6 saat 38.5º C sıcaklığa maruz bırakılarak (K-Sıcak) kontrol grubu (021 günler arasında 37.6 °C) ile karşılaştırılmıştır. Bu uygulama:
- K-Sıcak grubunda kuluçka randımanı ve civciv ağırlığı etkilenmeden, kontrol grubuna göre
kuluçka süresi yaklaşık 4 saat kadar uzamıştır.
-Kuluçkada çıkışta K-Sıcak civcivlerde T3 düzeyi kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur.
Bu sonuç, kuluçka döneminde K-Sıcak civcivlerinin tiroid aktivitesinin etkilendiğini ve bu
etkilenmenin daha sonra ısı stresine maruz kaldığında adaptasyonun sağlanması açısından
önemli olabileceğini göstermiştir.
-Nitekim, K-Sıcak ve kontrol grubu civcivler büyütülüp, 21- 42 günler arasında 32° C sıcaklığa
maruz bırakıldıklarında K-Sıcak piliçlerinin vücut sıcaklıklarının kontrol grubu civcivlere göre
daha düşük olduğu saptanmıştır.
- K-Sıcak grubu piliçlerin T3 düzeyleri de bu sonuçları doğrular nitelikte olup, kontrol grubuna
göre daha düşük bulunmuştur. Bu sonuç, K-Sıcak piliçlerinin T3 düzeylerini düşürerek ısı stresi
ile daha kolay mücadele ettiğini ortaya koymuştur (Grafik 2).
-Aynı zamanda, kontrol grubu piliçlere göre K-Sıcak piliçlerinde kan lipid peroksidaz düzeyleri
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düşük bulunmuştur. Bu bulgu, ısı stresi altında K-Sıcak piliçlerinin daha az oksidatif strese
maruz kaldıklarını göstermiştir (Grafik 2).
Soğuk Stresine Alıştırma
Yukarıdaki uygulamaya benzer olarak embriyolar 10 to 18 günler arasında her gün 6 saat 36.5º
C sıcaklığa maruz bırakılmış (K-Soğuk) ve kontrol grubu (0-21 günler arasında 37.6 °C) ile
karşılaştırılmıştır. Bu uygulama ile:
- K-Soğuk civcivlerinin çıkış ağırlıkları kontrol grubuna göre düşük olmakla birlikte, civcivlerin
bu geriliği 2 hafta içinde telafi ettikleri saptanmıştır.
- K-Soğuk civcivlerde T3 düzeyi kontrol grubu civcivlerine göre daha düşük bulunmuştur. Bu
bulgu, kuluçkada 10-18 günler arasında sıcaklığı 6 saat süreyle 36.5°C’ye düşürmenin tiroid
aktivitesini etkilediğini göstermiştir.
- Bu uygulamadan çıkan civcivler büyütülüp, 21-28.günler arasında 17 ° C kümes içi sıcaklığına
maruz bırakılmışlardır. Kontrol kuluçkadan elde edilen piliçlerde T3 düzeyi soğuk stresi altında
gerilemiştir. Bu durum, piliçlerin asitese olan duyarlılığını artıracaktır. K-Soğuk grubunda T3
düzeyinin daha yüksek bulunması, K-Soğuk piliçlerinin soğuk stresi ile daha kolay mücadele
ettiğini açıklamaktadır (Grafik 3).
- Soğuk stresi altında karaciğerde doymuş ve doymamış yağ asidi düzeyi, K-Soğuk grubunda
kontrol kuluçka grubuna göre daha düşük bulunmuştur. Dolayısıyla uzun zincirli doymamış yağ
asitlerinin doymuş yağ asitlerine oranı da daha düşük saptanmıştır (Grafik 4). K-Soğuk grubundan
elde edilen bu sonuç uygulamanın, soğuk stresi altında karaciğeri lipid peroksidasyonuna karşı
koruyucu olduğunu ortaya koymaktadır.
- Bu bulgu, K-Soğuk piliçlerin karaciğerinde saptanan düşük miyeloperoksidaz aktivitesi ile
desteklenmiştir (Grafik 3).
Sonuç
Çalışmalarımızdan elde ettiğimiz bulgular ısı ve soğuk stresine dayanıklılığı artırmada kuluçka
sıcaklığından yararlanılabileceğini ve etlik piliçlerde termoregülasyonun düzenlenerek
epigenetik adaptasyonun sağlanabileceğini göstermektedir.
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Grafik 1. 2010-2011 yılları arasında yapılan bir survey çalışmasında mevsimlere göre canlı
ağırlık ve ölüm oranının değişimi

Grafik 2. Kuluçka-Sıcak ve kontrol kuluçkadan elde edilen piliçlerde ısı stresi altında kanda T3
ve lipid peroksidaz (LPO) düzeyleri

Grafik 3. Kuluçka-Soğuk ve kontrol kuluçkadan elde edilen piliçlerde soğuk stresi altında kanda
T3 ve karaciğerde miyeloperoksidaz (MPO) düzeyleri
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Grafik 4. Kuluçka-Soğuk ve kontrol kuluçkadan elde edilen piliçlerde soğuk stresi altında
karaciğerde doymuş (SFA) ve doymamış (PUFA) yağ asidi oranları
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S14 Sürü Yaşı, Çıkış Zamanı ve Altlık Sıcaklığının Broiler Performansına
Etkileri
Reza Shiranjang, Serdar Özlü, Okan Elibol
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ankara, Türkiye
Özet
Bu çalışmada, 27 ve 37 haftalık yaşlardaki (genç ve orta yaş) broiler ebeveynlerin yumurtalarından
elde edilen civcivlerde çıkış zamanı ve ilk iki gün altlık sıcaklığının (normal: 33-31°C ve düşük:
26-28°C) etlik piliç performansı üzerine etkileri araştırılmıştır. Denemede, çıkış zamanının
bireysel olarak belirlendiği toplam 546 adet Ross 308 genotipine ait günlük civciv kullanılmıştır.
Genç sürüden elde edilen civcivlerde, canlı ağırlık ve yem tüketimi diğer yaş grubuna göre
önemli seviyede düşük bulunmuştur (P<0.05). Düşük altlık sıcaklık (DAS) grubunun 0-2 günlük
dönemde daha az yem tükettiği ve 7. gün sonunda daha düşük canlı ağırlığa sahip olduğu
tespit edilmiştir(P<0.05). Ancak bu fark denemenin sonu olan 35. günde önemli bulunmamıştır
(P>0.05). Ölüm oranı bakımından ise 35. günde sürü yaşı × altlık sıcaklığı ve çıkım zamanı
X altlık sıcaklığı interaksiyonları önemli bulunmuştur. İlk iki gün DAS yetiştirilen genç sürü
civcivleri ile geç çıkan civcivlerde ölüm oranının yüksek olduğu tespit edilmiştir (P<0.05).
Anahtar Kelime: Altlık sıcaklığı, sürü yaşı, çıkış zamanı, canlı ağırlık, yem tüketimi, ölüm
oranı.
Giriş
Etlik piliç performansını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunların birisi civcivlerin
elde edildiği sürünün yaşıdır. Genç sürü civcivlerinde canlı ağırlığın düşük olması yanında
YDS ve ölüm oranı da yüksek olmaktadır (1-4). Diğer başka önemli bir etken ise kümeslerde
özellikle yetiştirmenin başlangıcında ortam ve/veya altlık sıcaklığıdır. Vücut sıcaklığını henüz
dengeleyemeyen günlük civcivlerin üretimin başında optimum sıcaklığın altında bir ortamda
büyütülmesinin hayvanların gelişimini olumsuz yönde etkilediği bildirilmektedir (5;6;7). Bu
çalışmada sürü yaşı, çıkış zamanı ve kümeste ilk 2 gün altlık sıcaklığının etlik piliç performansına
etkileri araştırılmıştır..
Materyal ve Metot
Bu araştırma da Ross-308 genotipine ait Genç (27 hafta) ve Orta yaşlı (37 hafta) ebeveyn
sürülerinden elde edilen 546 adet günlük civciv kullanılmıştır. Deneme, A.Ü. Ziraat Fakültesi
KAB (Kanatlı Araştırma Birimi)’de bulunan broyler kümesinde yürütülmüştür. Kümes iki
katlı çadır yardımıyla ikiye ayrılıp farklı sıcaklık uygulamaya imkan verecek hale getirilmiştir.
Kümesin ısıtılması LPG ile çalışan sıcaklık ayarlı otomatik radyanlarla sağlanmıştır. Hem
sıcaklık hem de zamana göre çalışan havalandırma sistemi bulunan kümeste hayvanlara su,
damlalıklı (nipel) suluk sistemi ile sağlanırken yemlik olarak ilk 7 gün civciv yemliklerinden
daha sonra ise kova yemliklerden yararlanılmıştır. Kümeste atlık materyali olarak taze odun
talaşı (10 cm kalınlığında serilerek) kullanılmıştır.
Deneme de civciv çıkış zamanlarının tespiti amacıyla makineler kuluçkanın 488., 492. ve 510.
saatlerinde açılmıştır. Kuluçkanın 488. saatine kadar çıkanlar erken, 488-492. saatler arasında
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çıkanlar orta, 492 ile civcivlerin makinadan alındığı saat olan 510. saat arasında çıkan civcivler
ise geç çıkış zamanı grubu olarak belirlenmiş ve işaretlenmiştir. Erken ve orta çıkış grubundaki
civcivler işaretlendikten sonra tekrar makinaya konulmuştur. Çıkış işleminin ardından civcivler
cinsiyet ayrımı, numaralama ve bireysel tartım işleminden sonra kümese alınmıştır. Farklı altlık
sıcaklığı sadece ilk iki gün uygulanmıştır. Altlık sıcaklığı, düşük (DAS) ve normal (NAS)
olan bölmelerde sırasıyla: başlangıçta 26 ve 33°C, birinci günün sonunda 28 ve 31°C ve ikinci
günün sonunda ise eşitlenerek her iki bölmede (parselde) 30°C olması hedeflenmiştir. Kümesin
farklı noktalarına konulan veri kaydediciler (Testo 174H) aracılığıyla altlık seviyesindeki
sıcaklık değerleri tespit edilmiştir. Denemenin ilk iki gününde her iki kümes bölmesinin
farklı bölgelerinden elde edilen ortalama altlık sıcaklıkları Grafik 1‘de verilmiştir. Civcivler,
her birisi 1 m2 alana sahip olan 39 adet (19 adet DAS ve 20 adet NAS) bölmeye her bölmede
14 hayvan (7 erkek ve 7 dişi) olacak şekilde yerleştirilmiştir. İkinci günün sonunda sıcaklık
uygulaması sonlandırılmış ve tartım işlemi sonrası çadır kaldırılıp, denemeye tek kümes olarak
devam edilmiştir. Canlı ağırlığın tespit edilebilmesi için her gruptaki hayvanlar bireysel olarak
kümese girişte (0. gün), 2., 7. ve 35. günlerde tartılmıştır. Deneme başından itibaren her bölmede
yem tüketimi 2., 7., ve 35. günlerde belirlenmiştir. Her bölmede ölen hayvanlar günlük olarak
kaydedilmiş ve ölüm oranı hesaplanmıştır. Bu değerlerden yararlanılarak ve aşağıdaki eşitlik
kullanılarak grupların verim indeksi (Vİ) değerleri hesaplanmıştır.
Denemenin ilk iki günlük dönemi bölünmüş parseller deneme tertibinde, faktöriyel deneme
düzenine göre dizayn edilmesine karşın ikinci gün sonrası düzenlemeler nedeniyle denemede
elde edilen veriler tesadüf parselleri deneme tertibinde faktöriyel deneme dizaynına göre SPSS
14.0 istatistik paket programında analiz edilmiştir (8). Her bir bölmeye ait ortalama yem tüketim
değerleri bir tekerrür olarak değerlendirilirken, canlı ağırlık değerlerinin analizinde her bir civciv
bir tekerrür olarak analiz edilmiştir. Verim indeksi değerlerinin analiz edilmediği çalışmada
ölüm oranlarının karşılaştırılmasında ikili oran karşılaştırma metodundan yararlanılmıştır.
Genel Lineer Model kullanılarak yürütülen varyans analizi sonucunda gruplar arasında fark olup
olmadığı belirlenmiştir (9).
Grafik 1. İlk İki Gün Altlık Sıcaklık Değerleri.

Altlık Sıcaklığı: Normal:33°C; Düşük: 26°C.
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Bulgular ve Tartışma
Sürü yaşı 27 ve 37 hafta olan ebeveynlerin yumurtalarından elde edilen civcivlerin çıkış
ağırlıkları sırasıyla 34.7 ve 43.8 g olup farkın önemli olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). İki
yaş grubu arasındaki bu fark denemenin sonu olan 35. güne kadar devam etmiştir. İki grup
arasında günlük yaştaki 9 g canlı ağırlık farkı 35. günde 156 g’a ulaşmıştır. Elde edilen sonuçlar
civciv ağırlığı ile kesim ağırlığı arasında önemli bir ilişki olduğunu bildiren bazı araştırıcılarla
(10-13) ile benzer olmuştur. Hayvan başına yem tüketimi değerleri irdelendiğinde sürü yaşına
bağlı olarak her dönemde farklılık olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Sonuçlar, genç sürüden
elde edilen civcivlerde, yem tüketiminin düşük olduğunu bildiren Ulmer-Franco ve ark. (4)’nın
bulguları ile uyum içindedir.
Başlangıç ağırlık ortalamaları aynı olan altlık sıcaklık gruplarında ikinci gün sonunda sırasıyla
(NAS ve DAS) 75.9 g ve 73.3 g canlı ağırlıklar elde edilmiş olup iki grup arasındaki fark
önemli bulunmuştur (P<0.05). Ortaya çıkan farklılık 7. günde de devam etmiştir (P<0.05). Bu
durum ilk hafta altlık sıcaklığının performans üzerine etkili olduğunu belirten araştırıcılarla
uyumlu bulunmuştur (14; 15). Deneme sonu olan 35. günde ise NAS grubu yaklaşık 40 g daha
ağır olmakla birlikte iki grup arasında canlı ağırlık bakımından farkın önemli olmadığı tespit
edilmiştir. Denemede, NAS grubunun, DAS’dakilere göre ikinci günün sonunda hayvan başına
6,8 g daha fazla yem tükettiği tespit edilmiş ve iki grup arasındaki fark önemli bulunmuştur
(P<0.05). İkinci günden sonraki dönemlerde altlık sıcaklık grupları arasındaki bu fark istatistik
olarak önemli bulunmamakla birlikte sayısal olarak devam etmiştir. Bu sonuçlar, düşük altlık
sıcaklığının yem tüketimini azalttığını bildiren araştırıcılarla (16-18) uyum içerisindedir.
Çıkış zamanının canlı ağırlık üzerine etkisi incelendiğinde beklendiği üzere çıkış sonu erken
çıkan civcivlerde canlı ağırlık diğer iki gruba göre önemli seviyede düşük bulunmuştur (P<0.05).
Ancak ikinci günde durum tam tersine dönmüş ve en yüksek canlı ağırlık değeri erken grupta, en
düşük değer ise geç çıkış zamanı grubunda tespit edilmiştir (P<0.05). Deneme sonunda ise 3 çıkış
zamanı grubu arasında canlı ağırlık bakımından önemli bir fark saptanmamakla birlikte geç çıkış
grubunda canlı ağırlık diğer 2 gruba göre yaklaşık 40 g daha düşük bulunmuştur. Bu sonuçlar
kuluçkada geç çıkan civcivlerin performanslarının erken ve orta dönemde çıkan civcivlere göre
daha düşük olduğunu bildiren Elibol ve ark.(19) ve Özlü ve ark.(20) ile de uyumlu olmuştur.
Grafik 2. Altlık sıcaklığı ve sürü yaşı gruplarında 0-35. gün ölüm oranları.

Altlık Sıcaklığı: Normal:33°C; Düşük: 26°C, Sürü Yaşı: Genç: 27 hafta ; Orta: 37 hafta a,b: Farklı harflere sahip
gruplar arası fark önemlidir (P<0.05).
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Denemede ölüm oranları irdelendiğinde, altlık sıcaklığı × sürü yaşı interaksiyonunun önemli
olduğu tespit edilmiştir (Grafik 2). Bu durum incelendiğinde ilk iki gün altlık sıcaklık farkı,
orta yaş grubunda ölüm oranı (0-5 hafta) üzerine etkili bulunmaz iken düşük altlık sıcaklığında
yetişen genç sürü civcivlerinde ölüm oranı, NAS grubuna göre daha yüksek olmuştur (P<0.05).
Ayrıca altlık sıcaklığı ile çıkım zamanının interaksiyon etkisi önemli bulunmuştur (Grafik 3). En
yüksek ölüm oranı, düşük altlık sıcaklığında yetiştirilen ve geç çıkan civcivlerde tespit edilirken,
en düşük ölüm oranı ise erken çıkan ve normal altlık sıcaklığında yetiştirilen civcivlerde elde
edilmiştir (P<0.05).
Grafik 3. Altlık sıcaklığı ve çıkım zamanı gruplarında 0-35. gün ölüm oranları.

Altlık Sıcaklığı: Normal:33°C; Düşük: 26°C, Çıkış Zamanı: Erken: 470-488. saat ; Orta: 488-492. saat; Geç:492-510.
saat.
a,b: Farklı harflere sahip gruplar arası fark önemlidir (P<0.05).

Grafik 4. Altlık sıcaklığı ve çıkım zamanı gruplarında verim indeksi değerleri.

Altlık Sıcaklığı: Normal:33°C; Düşük: 26°C, Sürü Yaşı: Genç: 27 hafta ; Orta: 37 hafta
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Grafik 4’den de görüleceği üzere etlik piliç üretiminde en önemli parametrelerin bir arada
değerlendirilerek grupların verim özellikleri bakımından karşılaştırılmasına imkan sağlayan
verim indeksi, 37 haftalık sürüde ortalama 421 olmasına karşın 27 haftalık yaştaki genç sürüde
sadece 386 olmuştur. Bunun yanında özellikle ölüm oranının yüksek olduğu düşük altlık sıcaklık
grubunda verim indeks değeri, normal altlık sıcaklık grubuna göre düşük bulunmuştur.
Sonuç
Sonuç olarak etlik piliç performansı üzerine sürü yaşının önemli etkisi olduğu genç yaştaki
ebeveynlerden elde edilen civcivlerin orta yaştakilerden elde edilenlerine göre daha düşük
performansa sahip olduğu tespit edilmiştir. Çıkış zamanı geç olan civcivlerde özellikle ölüm
oranı diğer çıkış zamanı gruplarına göre yüksek olmuştur. Bunun yanında üretimin ilk iki günü
altlık sıcaklığının düşük olması özellikle çıkış zamanı orta yaşlı sürülere göre daha geç olan genç
sürü civcivlerinde performansı olumsuz yönde etkilemiştir.
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S15 Veteriner Sağlık Ürünleri İle İlgili Düzenlemeler ve Yetiştiricilere Etkileri
Yılmaz Çiftçi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara, Türkiye
Pazarlama İzin Sistemi,
Veteriner tıbbi ürünlerin Bakanlık tarafından değerlendirilmesi yoluyla güvenlik, kalite ve
etkinlik yönünden güncel gerekliliklere uygunluğunu sağlar.
Veteriner tıbbi ürünlerin, faaliyetleri düzenli olarak Bakanlık tarafından Kalite Risk Yönetimi
ilkeleri kullanılarak denetlenen izinli üreticiler tarafından üretilmesini/ithal edilmesini sağlar.
Yönetmelikler
Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik
Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek
Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması Ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
Kılavuzlar
İmmünolojik Ürünler İçin Başvuru Dosyası Kılavuzu
İmmünolojiklerin Dışındaki Veteriner Tıbbi Ürünler İçin Başvuru Dosyası Kılavuzu
Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Kılavuz
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Veteriner Tıbbi Ürünler İçin İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
Türkiye’de veteriner tıbbi ürün endüstrisi, bu ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve kontrolünde
yüksek Kalite Yönetim Standartlarını muhafaza etmektedir.
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Farmakovijilans: Veteriner tıbbi ürünlerden kaynaklı istenmeyen etkilerin ve ürünlere bağlı
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diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili
çalışmalar.
Veteriner Hekim ve Sağlık Mesleği Mensuplarının Sorumluluğu
Veteriner tıbbi ürün kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan istenmeyen etkilerinin
Bakanlığa bildirimi, istenmeyen etkileri gözlemleyen sağlık mesleği mensubunun mesleki
sorumluluğundadır.
Veteriner Tıbbi Ürün Kullanımından Kaynaklı
Kullanıldığı hayvan / hayvanlarda görülen ciddi, hafif, beklenilen veya beklenilmeyen
reaksiyonlar
İnsanlarda görülen istenmeyen reaksiyonlar
Veteriner tıbbi üründen beklenilen etkinlik eksikliği
Endikasyon dışı kullanım ve sonrasındaki istenmeyen reaksiyonlar
Kalıntı arınma sürelerine ilişkin vakalar
Çevrede oluşan sorunlar (Diğer hayvan türleri, bitkiler v.s.)
Özel Durumlar (Tedavi dışındaki bir hayvanın, tedavideki hayvan kanalıyla ürüne maruziyeti /
Ebeveyn kanalıyla maruziyet)
Veteriner hekim veya eczacıların bildirimleri,
İzin sonrası güvenlik çalışmaları,
Diğer ülkelerin resmi otoritelerince ürün etkinliği ve güvenliğine dair alınan kararlar,
Etkinlik ve güvenilirlik ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür,
Yetiştirici ve uygulayıcılardan gelen bildirimler ve şikayetler,
Denetim veya analizler
Uygun olmayan ürün kullanımı, suiistimal gibi yarar veya risk değerlendirmesini etkileyecek
diğer bilgiler,
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Bakanlıktan İzinli Ürün Tedarik Edilmesi
Bakanlıktan İzinli Satış Kanallarından Reçete ile Ürün Tedarik Edilmesi
Yetiştirici Tarafından Uygulanması Halinde Veteriner Hekim Reçetesine, Ürün Etiket ve
Prospektüsünde Yazılı Talimatlara Uyulması
5 (Beş) Yıl Süre İle Uygulanan Veteriner Tıbbi Ürünlere Dair Kayıtların Tutulması
Veteriner Tıbbi Ürünler İle İlgili Geri Çağırmalarda, Ürünü Tedarik Edilen Noktaya İade
Edilmesi
(Birinci Sınıf – A Seviyesi ve İkinci Sınıf B Seviyesi)

www.gkgm.gov.tr/vtu
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Veteriner-Saglik-Urunleri
117

118

Bakanlık, hayvan sağlığını tehdit eden bir hastalığın ortaya çıkması durumunda, bu hastalığa
karşı kullanılan onaylı veteriner tıbbî ürünleri bulunmadığında veya ihtiyacın karşılanamadığı
durumlarda, uygun gördüğü tıbbî ürünlerin kullanımına geçici olarak izin verebilir.
Otovaksin Üretimi
Bir hastalığı önlemek ve kontrol etmek için pazarlama izinli veteriner biyolojik ürün
bulunmaması.
Yeni bir patojen mikroorganizma ile ilişkilendirilen salgın hastalığın varlığı.
Pazarlama izinli veteriner biyolojik ürünlerin suş ve serotip farklılığı gibi nedenlerden dolayı
mevcut hastalık için yeterli derecede etkin olmaması.
Bir hayvanla ilgili otovaksin için özel ve acil bir ihtiyaç durumu.
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S16 Broyler Üretiminde Salmonella Infantis’in Epidemiyolojik
Tiplendirmesi için Ribotiplendirme Yönteminin Kullanılması
Özlem Şahan, K. Serdar Diker, Mehmet Akan
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Dışkapı, Ankara,
Türkiye
Özet
Bu çalışmada belirli bir bölgede bulunan broyler entegrelere ait kümeslerden izole edilen
Salmonella Infantis’in moleküler epidemiyolojisinin aydınlatılması amaçlandı. Bu doğrultuda
6 farklı entegreden toplanan altlık ve toz örneklerinden izole ve identifiye edilen toplam 176 S.
Infantis izolatı kullanıldı. İzolatlar, ribotiplendirme yöntemiyle PvuII restiriksiyon endonükleaz
enzimiyle daha küçük fragmentlere parçalandı ve bu parçalar jel elektroforeziyle birbirinden
ayrıldı. Ayrılan fragmentler jelden membrana transfer edildi ve 16S ve 23S rRNA operonuna
spesifik kemilüminesans substratla işaretli prob yardımıyla hibridizasyona tabi tutuldu.
Hibridizasyondan sonra bant profilleri elde edildi. Ribopattern denilen bu bantlar, referans bir
veri bankasıyla karşılaştırılarak izolatların tanımlanması için kullanıldı. Ribotiplendirme ile elde
edilen bantların sayı ve ilişkileri GelCompar TM (Applied Maths, Ghent, Belgium) jel analiz
programı kullanılarak; küme analizi Dice benzerlik katsayısı ve UPGMA (Unweighted Pair
Group Method Average) ilişki kuralı parametreleriyle değerlendirildi. Yapılan analiz sonucunda
ribotiplendirme yöntemi, bir kümes içindeki altlık ve toz örneklerinden izole edilen suşların
benzer olup olmadığını gösterdi böylelikle suşların entegre içi veya entegreler arası bulaşması
konusunda yorum yapabilmeyi sağladı. Bir bölgede bulunan aynı ve farklı entegrelere ait
suşların benzerliği ortaya kondu. Ayrıca suşların, küçük ölçekli bölgelerde bulunan kümeslere
ait olup olmadığı anlaşıldı. Bu sonuçlar çerçevesinde yöntemin suşların epidemiyolojik ayrımını
yapabilme kabiliyetinde olduğunu gösterdi.
Anahtar kelimeler: Broyler, ribotiplendirme, Salmonella Infantis
Giriş
Soğuk kanlı hayvanlardan insana kadar çok geniş bir konakçı dizgesine sahip olan Salmonella
suşları, dünyada en yaygın gıda kökenli hastalık etmenleridir. Bazı serotipler konakçı spesifik
özellik göstermekle birlikte büyük çoğunluğu çapraz enfeksiyonlara neden olmaktadır. Bu
özelliklerinden dolayı tüm sıcak kanlı hayvan orijinli Salmonella serotipleri insan için potansiyel
patojen olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde S. Typhimurium ve S. Enteritidis insanda
Salmonellozis’e yol açan en yaygın serotiplerdir. Ancak son yirmi yılda özellikle gelişmişα
ya da gelişmekte olan ülkelerde yürütülen çalışmalarda bu iki serotipin baskınlığının giderek
azaldığı ve S. Infantis basta olmak üzere, başka serotiplerin sıklığının arttığı tespit edilmiştir
(3,9,15,16).
İnsanlardaki S. Infantis salgınlarının öncelikli rezervuarı olarak hayvanlar özellikle de kanatlı
popülasyonu gösterilmektedir. Bunun üzerine Avrupa’da European Food Safety Authority
(EFSA) tarafından yapılan tarama çalışmalarında S. Infantis’in broyler çiftliklerinden kaynak
aldığı ortaya konulmuştur. En yüksek oranla Macaristan (%87), bunu Polonya (%19) ve Çek
Cumhuriyeti (%13) takip etmiştir (EFSA 2007a; 2007b). Almanya’da ise broyler sürülerinde S.
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Infantis oranının %8.9 olduğu ortaya konmuştur (1,8, 10,11).
Birçok araştırmacı Salmonellozise sebep olan serotiplerin epidemiyolojik olarak önemini ortaya
koymaya çalışmışlardır ve bunu yaparken de birçok yeni moleküler yöntem kullanmışlardır,
ancak S. Infantis ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıda kalmaktadır (14).
Bu çalışmanın amacı, kümes örneklerinden izole edilen S. Infantis’in epidemiyolojik
olarak ayrımını yaparak bulaşma kaynaklarını tespiti amacıyla ribotiplendirme yönteminin
değerlendirilmesidir. Ayrıca, Dice benzerlik katsayısı ve UPGMA (Unweighted Pair Group
Method Average) ilişki kuralı parametrelerinin küme analizi için uygunlukları belirlendi.
Materyal ve Metod
Bakteri Suşları: Çalışmada aynı bölgede bulunan 6 farklı broyler entegresine ait kümeslerden
toplanmış olan altlık ve toz örneklerinden izole ve identifiye edilen 176 S. Infantis suşu kullanıldı.
Entegreler A, B, C, D, E, F olarak ayrımlanarak; her bir entegreye ait suş sayısı Tablo1’de
verilmiştir.
Ribotiplendirme: İzolatlar, ribotiplendirme yöntemiyle PvuII restiriksiyon endonükleaz
enzimiyle daha küçük fragmentlere parçalandı ve bu parçalar jel elektroforeziyle birbirinden
ayrıldı. Ayrılan fragmentler jelden membrana transfer edilerek, 16S ve 23S rRNA operonuna
spesifik kemilüminesans substratla işaretli prob yardımıyla hibridizasyona tabi tutuldu.
Hibridizasyondan sonra bant profilleri elde edildi. Ribopattern adı verilen bu bantlar, referans
bir veri bankasıyla karşılaştırılarak izolatların tanımlanması için kullanıldı. Bantların analizi için
bant görüntüleri ‘TIFF’ (Şekil 1) formatında kaydedildi.
S. Infantis DNA’larının ilişki analizi: ‘GelCompare II’ yazılım sistemi (version 6.5; Applied
Maths, Sint-Martens-Latem, Belçika) kullanılarak bant profilleri analiz edildi. Öncelikle her
TIFF görüntüsündeki 5 adet standart (1,4,7,10,13. kuyucuklarda yürütülen) yardımı ile görüntüler
arası normalizasyon yapıldı. “Unweighted pair group method with mathematical averaging”
(UPMA) kullanılarak ribopatternlerin dendogramı oluşturuldu ve kümeleşme analizleri yapıldı.
Bantlara bağlı “Dice” benzerlik katsayısına göre suşlar arasındaki ilişki belirlendi. Benzerlik
katsayısının hesaplanmasında bant ve profil toleransı, % 1-1.5 olarak alındı.

Şekil 1. PvU II restriksiyon enzimi ile kesilmiş S. Infantis
zolatlarının kemilüminesans işaretli jel görüntüsü
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Tablo 1. Entegrelere ait suş sayısı
Entegre adı

Suş sayısı

A

21

B

11

C

113

D

8

E

3

F

20

Bulgular
Çalışmada aynı bölgede bulunan entegrelere ait broyler kümeslerden toplanmış altlık ve toz
örneklerinden izole edilen S.Infantis suşları ribotiplendirme yöntemiyle PvuII restriksiyon enzimi
kullanılarak bant profilleri belirlenmiştir. İncelenen S. Infantis suşları Riboprint kütüphanesinde
bulunan DUP 1071 ve DUP 2133 iki ribogruba dağıldı.
Suşlara ait dendogram şekil 2’de gösterilmiştir. Dendogram 5 ana kümeye (I-V) ve 10 alt kümeye
ayrılmış olup ana kümelerin benzerlik oranı % 22,74 bulunmuştur. 10 alt kümenin benzerlik
oranı ise % 42.74 - % 82.35 arasında değişmektedir. Materyal türü olarak altlık ve toz örnekleri
değerlendirildiğinde kümeleşmeyi etkilememiştir. Aynı bölgede bulunan entegreler arasında
kümeleşmenin görüldüğü; II, III ve IV kümelerinde tüm entegrelere ait izolatların olduğu tespit
edilmiştir. I kümesinde iki farklı entegre ait kümeleşme, V kümesinde ise yalnızca aynı entegreye
ait iki S. Infantis suşu bulunmaktadır.
Tartışma
Salmonella infeksiyonunda bulaşma kaynağının gıda, hayvan, coğrafi durum ve zaman dahil
birçok değişkene bağlı olmasından dolayı epidemiyolojik tiplendirme yöntemleri sıklıkla
kullanılmaktadır. Epidemiyolojik yöntemler içerisinde günümüzde moleküler tiplendirmeler
giderek önem kazanmıştır. Ancak ideal moleküler yöntemi (uygulanabilirlik, fiyat, hızlı, ayrım
gücü, tekrarlanabilirdik, vb.) tespit etmek ve kullanılacak istatistiki yöntemlerle uyumunu
sağlamak gerekmektedir (2,5).
Çalışmamızda epidemiyolojik yöntemlerden biri olan ribotiplendirme kullanılmıştır. Yöntem
broyler kümeslerden izole ettiğimiz 176 S. Infantis’i DUP 2133, DUP 1071 olmak üzere iki
farklı ribopatern kütüphanesine ayırmıştır. Ribotiplendirme birçok araştırmacı tarafından
Salmonella tiplendirmesinde kullanılmaktadır (13). Bu çalışmalar çoğunlukla S.Typhimurium
ve S. Enteritidis’e yönelik olmakla birlikte, faj tiplendirme ve antibiyotiplendirmeyle kombine
yapılmaktadır (4,6,7).
Bu çalışmada S. Infantis kümeleşmesi beş ana grup ve on alt gruptan oluşmaktadır. Kümeslerden
toplanan altlık ve toz materyalinin S. Infantis veya işletme kümeleşmesinde bir ayrım
yaratmadığı ortaya konulmuştur. Birden fazla işletmenin aynı kümede toplanması infeksiyonun
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entegreler arası geçişini ve çevresel yayılımını ortaya koymuştur (11,12). Macaristan’da broyler
kümeslerinde yaptıkları çalışmada da çoklu antibiyotik direncine sahip S. Infantis’in dominant
klon olmasının yanında insan ve hayvan vakalarında da sıklıkla izole edildiğini bildirmeleri
çalışmamızı destekler niteliktedir. Çalışmada kullanılan yöntemle infeksiyon kaynağının kümes
kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Kümeleşmenin dışında kalan iki S. Infantis suşunun izole edildiği
işletmenin takibinin yapılması gerekliliği ortaya konmuştur.
Ribotiplendirme yönteminin Salmonella serovarlarının bulaşma yollarını izlemek ve kaynağını
ortaya koymak için yararlı olduğu sonucuna varıldı.

Şekil 2. S. Infantis PvuII Dendogramı
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S17 Aşı Üretiminde Kalite Kontrol ve AB Düzenlemeleri
Daniel Windhorst
Gıda Kaynaklı Zoonozlardan Korunma, Global Teknik Destek,
Lohmann Hayvan Sağlığı, Cuxhaven, Almanya
Özet
GMP (İyi Üretim Uygulaması) için AB Kılavuzları
İnsan ve hayvan sağlığında kullanılan tıbbi ürünler
AviPro SALMONELLA DUO için satışa sunum özellikleri
AB’de Salmonella kontrolü ve mevzuat
İlk kontrol metodu olarak aşılama
GMP (İyi Üretim Uygulaması ) için AB Klavuzu İnsan ve hayvan sağlığında kullanılan
tıbbi ürünler
Veteriner tıbbi ürünleri için iyi üretim uygulamaları ile ilgili ilke ve kılavuzları belirleyen 23
Temmuz 1991 tarih ve 91/412/EEC sayılı Komisyon Direktifi
Kısım I
Bölüm 1
Bölüm 2
Bölüm 3
Bölüm 4
Bölüm 5
Bölüm 6
Bölüm 7
Bölüm 8
Bölüm 9

Tıbbi Ürünler için temel gereklilikler
Kalite Yönetimi
(revizyon tarihi Ekim 2005)
Personel
Tesis ve ekipman
Dokümantasyon
Üretim
Kalite Kontrol
(revizyon tarihi Ekim 2005)
Sözleşmeli üretim ve analiz
Şikayetler ve ürün geri çağırma
(revizyon tarihi Aralık 2005)
Özdenetim

	
  
Kısım 1 Kalite Yönetimi
İlke :
Üretim Yetkisine sahip olan taraf, tıbbi ürünleri, Pazarlama Ruhsatı gerekliliklerine uyumlu olan
ve hastaları güvenlik, kalite veya etkinliğine bağlı risk altına almayan şekilde, kendi kullanım
amacına uyduğunu garanti etmek üzere üretmelidir.
Bu kalite hedefine ulaşılabilmesi, üst düzey yönetimin sorumluluğunda olup hem farklı
departmanlarda ve şirketin her kademesindeki tüm çalışanların hem de tedarikçiler ile
distribütörlerin konuya katılımlarını ve bağlılıklarını gerektirmektedir.
Kalite hedefine uygun şekilde ulaşılabilmesi için İyi Üretim Uygulamasını içeren, kapsamlı bir
şekilde tasarlanmış ve doğru uygulanan bir Kalite Güvence sisteminin yani Kalite Kontrolünün
bulunması zorunludur.
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Kalite Kontrol GMP’nin bir parçası olup, gerekli ve ilgili testlerin yapıldığından ve yeterli
kalite düzeyinin sağlandığından emin olunana kadar hiç bir maddenin kullanımına izin
verilmediğini ve ürünlerin gerek satışa gerekse arza sunulmadığını garanti eden numune alma,
özelliklerin belirlenmesi, testlerin yapılması ve organizasyon, dokümantasyon ve satışa izin
verilmesi prosedürleri ile doğrudan ilgilidir.
Test metotlarının doğrulanması gerekir.
Bölüm 2 Personel
İlke :
Tatminkar bir kalite güvence sisteminin kurulması ve devam ettirilmesi ve tıbbi ürünlerin doğru
şekilde üretimi konusunda en önemli faktörlerden biri insandır.
Üretici firma gerekli bilgi, yeterlilik ve deneyime sahip yeterli sayıda personel istihdam etmelidir.
Bölüm 3 Tesis ve ekipman
İlke:
Tesisler ve ekipmanlar yapılacak işe uygun şekilde ve yerde kurulmalı, tasarlanmalı, inşa
edilmeli, çalıştırılmalı ve bakım ve onarımları yapılmalıdır. Bunların plan ve tasarımları, hata
riskini minimize edecek, etkin şekilde temizlenebilecek ve çapraz kontaminasyona, toz veya
kire engel olacak şekilde yani genel itibariyle ürünün kalitesini etkileyebilecek tüm olumsuz
etkilere izin vermeyecek şekilde olmalıdır.
Bölüm 5 Üretim
İlke :
Üretim işlemleri kesinlikle tanımlanmış prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmelidir;
gerekli kalitede ve ilgili üretim ve pazarlama ruhsatları gerekliliklerine uygun ve İyi Üretim
Uygulamaları (GMP) çerçevesinde yapılmalıdır.
Bölüm 6 Kalite Kontrol
İlke :
Kalite Kontrol gerekli ve ilgili testlerin yapıldığından ve yeterli kalite düzeyinin sağlandığından
emin olunana kadar hiç bir maddenin kullanımına izin verilmediğini ve ürünlerin gerek satışa
gerekse arza sunulmadığını garanti eden numune alma, özelliklerin belirlenmesi, testlerin
yapılması ve organizasyon, dokümantasyon ve satışa izin verilmesi prosedürleri ile doğrudan
ilgilidir.
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AB’de Salmonella kontrolü ve mevzuat

Salmonella ile ilgili önemli hususlar nelerdir ?
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Yumurtacı sürülerde (Gallus gallus) Salmonella varlığı ile ilgili AB temel surveyi
Avrupa Birliği çiftlik hayvanlarında halk sağlığı açısından önem arz eden Salmonella’nın
azaltılması ile ilgili olarak EC No 2160/2003 sayılı Yönetmelik çerçevesinde bir program
üzerinde anlaşmaya varmıştır.
Hedeflerin belirlenmesi için bilimsel temeller AB tarafından tespit edilir
Pek çok temel surveyin ilki AB seviyesinde düzenlenmiştir.
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Kontrol & Ayrım
Aşılama için yaklaşımlar

AB’de Salmonella Mevzuatı
Avrupa Birliği’ndeki Komisyon Yönetmeliklerine Atıf
Komisyon Yönetmeliği
2160/2003/EC
S. Enteritidis veya S. Typhimurium pozitif olan damızlık sürüleri kesime gönderilir ve
yumurtaları imha edilir.
Taze sofralık yumurtalar sadece ulusal izleme ve kontrol programına tabi olan yumurtacı
sürülerinden elde edilir.
Zoonotik öneme sahip bir Salmonella serotipi ile enfekte olan sürülerden elde edilen yumurtalar
işleme tabi tutulmalıdır (taze olarak satılamazlar)
Taze kanatlı etinin piyasada satılabilmesi için 25 gr ette Salmonella olmamalıdır.
Komisyon Yönetmeliği
1177/2006
Salmonella’nın kontrol edilmesi için hiç bir antimikrobiyal kullanılamaz.
S. Enteritidis sürü kontaminasyonu > 10% olduğunda üye devletlerde aşılama zorunludur.
Rapor edilmiş gıda kaynaklı Salmonella vakaları

129

İlk kontrol metodu olarak aşılama
Salmonella’ya karşı aşılamanın rolü
Holistik (bütünsel) yaklaşım çerçevesinde
Aşılama aşağıdaki hususlar çerçevesinde Salmonella enfeksiyonlarını engellemede başlıca
müdahale aracıdır :
Organ kolonizasyonunu azaltır
Yumurta kontaminasyonunu azaltır (kabukla veya dikey olarak)
Karkas kontaminasyonunu azaltır
Çevrede atılımı (ekskresyon) azaltır
Pozitif sürü sayısını azaltır
Aşılamanın başarılı olması pek çok faktör ile bağlantılıdır (örneğin hayvanların sağlık durumu,
aşılama tekniği, diğer ürünler ile sinerji).
Aşılama bir entegrasyonda bir dizi yönetimsel uygulama ve stratejik tedbirlerin yanı sıra
yapılmalıdır.
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İnsanlarda Salmonella enfeksiyonların geçmişi (AB seviyesinde)

Aşılama ile ilgili EFSA görüşü
Zoonozlar, zoonotik ajanlar ve gıda kaynaklı salgınlar ile ilgili AB özet raporu 2010
EFSA Journal 2012;10(3):2597
“Yukarıda mevcut bulunan sonuçlar çerçevesinde yumurtacı tavuk sürülerinde S.
Enteritidis’in ve sofralık yumurtalarda Salmonella spp’nin azaltılması, insanlarda görülen
S. Enteritidis vakalarında düşüş yaşanmasına katkı sağlamıştır. Bunun nedeni yumurtaların
sözkonusu enfeksiyonların en önemli kaynakları olarak değerlendirilmesidir. Hijyen konusunda
alınan diğer önlemlerin yanı sıra yumurtacı tavukların artan ölçüde ihtiyari ve zorunlu olarak
aşılanması bu duruma katkı sağlamış olup yumurta kısıtlamaları ve pozitif sürülerden elde
edilen yumurtaların ısıl işleme tabi tutulmaları zorunluluğu ekonomik sonuçlar da doğurmuştur.
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Salmonella’ya karşı zorunlu aşılama
Dünya çapında seçilmiş ülkeler
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Monofazik Salmonella Typhimurium
– Çeşitli AB ülkelerinde artan sayıda monofazik Salmonella Typhimurium suş salgını
rapor edilmektedir.
– 517/2011 sayılı Komisyon Yönetmeliği (EU) sözkonusu suşların 2160/2003 sayılı
Yönetmelikte (EC) belirtildiği şekilde Salmonella azaltma hedeflerine konması
gerektiğini teyit etmektedir.
– Ghent Üniversitesinde gerçekleştirilen bir çalışmada Salmonella Vac T ile yapılan
aşılamanın monofazik Salmonella Typhimurium ile enfeksiyon sonrasında saçılım ve
organ kolonizasyonunu ciddi oranda azalttığını ortaya koymuştur.
Çıkım günü yumurtacı tavuklara Salmonella Typhimurium aşı suşu Nal2/Rif9/Rtt oral
uygulaması saçılım ve Salmonella 4,12 - Salmonella Typhimurium’un monofazik varyantı - ile
sekal kolonizasyonunu azaltmıştır
Sofie Kilroy, Ruth Raspoet, Rosalie Devloo, Freddy Haesebrouck, Richard Ducatelle, and Filip
Van Immerseel
Poultry Science (2015)
Son söz
− Aşı üretimi AB’deki GMP kılavuzlarına uygundur.
− Salmonella çevrede uzun süre hayatta kalır ve hassas kanatlılar (aşılanmamış
olanlar) pek çok enfeksiyon kaynağına açıktırlar.
− Salmonella’yı yok etmek mümkün değildir. Bunun nedeni ise kontaminasyon
kaynaklarının çok fazla sayıda olmasıdır : doğal rezervuarlar (Örneğin kanatlılar,
domuzlar, sığırlar, evcil hayvanlar ), Vektörler (örneğin kemirgenler, sinekler,
karaböcekler) ve diğer kaynaklar (örneğin yem, ham madde, fomitler )
− Genel itibariyle aşılama Salmonella enfeksiyonlarını engellemeye yönelik majör bir
araçtır è AB-27’de Salmonella varlığını hatırı sayılır ölçüde azaltmıştır. (Salmonella
varlığının düşük olmasına rağmen, bilim camiası enfeksiyonun yeniden hızlanmaması
için aşılamanın devam etmesini şiddetle önermektedir)
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S18 Beslenme ve Kanser: Doğrular, Yanlışlar, Efsaneler
İsmail Çelik
Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Ankara, Türkiye
Kansere Yol Açan Faktörler
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V) ÜRETİM/SAKLAMA/İŞLEME/PİŞİRME
1. Üretim: Pestisit, Genetiği değiştirilmiş gıdalar, Organik gıdalar
2. Saklama: Dondurulmuş gıda, Fermentasyon, Konserve, Pastörizasyon,
Kimyasallar (benzoat, nitrit, sülfit)
3. İşleme: Katkı maddeleri (Tatlandırıcı, Renklendirici, Çözücü), Paketleme
ürünleri
4. Pişirme: Haşlama, Fırında pişirme, Kızartma, Mangal, Mikrodalga
GDO vs Organik gıdalar
Genetiği değiştirilmiş gıdaların, kanser riskini arttırdığına, organik gıdaların
kanserden koruduğuna dair bilimsel bir bulgu yoktur.
Gıdalarla alınan DNA vücutta ne olur?
 DNA yüzyıllardır beslenmede önemli bir gıda maddesidir.
 600 kiloluk bir inek günde yaklaşık 600 mg DNA yer.
 İnsanda günlük DNA alımı 0.1-1 gr’dır.
 Gıda ile alınan DNA hızla sindirilir.
 Mide ve kolon mukozası ile etkileşimde bulunup vücut sıvılarına geçebilecek
bir etkileşim söz konusu değildir.
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GDO: Sağlık açısından öne çıkan kavramlar
 GDO’lu bitkilere eklenen genlerin kısa, orta ve uzun vadede sorun oluşturma
potansiyeli, önemli bir araştırma konusudur.
 Sağlık açısından öne çıkan soru(n)ların başlıca toplandığı alanlar şunlardır:
1. DNA’nın transferi
2. Allerji
3. Toksisite
 GDO’nun kansere yol açabileceği iddiası bilimsel çevrelerce kabul görmemiştir.

Nitrozaminler

-Nitrat suda çabuk ve tamamen erir. Bu özelliğinden dolayı
yaprak ve damla sulama gübresi olarak da geniş miktarda kullanılır.
-Ayrıca et ve şarküteri ürünlerinde (salam, sosis vs.)
de koruyucu olarak kullanıldığı bilinmektedir.
-Nitrat, nitrite ve daha sonra da kanserojen bir madde olan
nitrozamine dönüşür.
Katkı maddeleri

Hazır gıdalardaki katkı maddelerinin, belirlenmiş olan uygun oranlarda kaldığı
takdirde kanser yapıcı etkisi mevcut değildir.
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH)
-Yiyeceklerin pişirilmesi sırasında erimiş yağların kömüre
damlaması sonucu meydana gelen PAH, etin üzerine yapışır.
-Mangaldaki kömür ve kömür tozları, pişirilen besinlerin
üzerine sinerek karsinojen etkiyi arttırmaktadır.
-Et+Yağ+PAH+Kömür tozu
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YAĞ = Gereksiz ve zararlı bir yük!
BESLENME VE KANSER
KANSERDEN KORUNMAK İÇİN TEK VE GEÇERLİ BESLENME ÖNERİSİ:
1.GÜNDE EN AZ 5 PORSİYON MEYVE VE SEBZE İÇEREN,
2.YAĞDAN DÜŞÜK,
3.LİFÇE YÜKSEK DİYETE EK OLARAK
4.KIRMIZI ETİN HAFTADA BİRDEN FAZLA YENMEMESİDİR.
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ÇELİŞKİLİ
Yeşil çay tepeden tırnağa kanseri önlemeye yardımcı oluyor
Yeşil çayla ilgili birçok olumlu şeyler duyarız ancak tam olarak nelere yararlı olduğunu
bilmeyiz. Yeşil çay hastalıklarla, iltihabi rahatsızlıklar ve kalp hastalıklarıyla savaşmanızı
sağlar. Araştırmalara göre düzenli içilen yeşil çay, akciğer, gırtlak, mide, bağırsak ve prostat
kanserlerinin gelişmesini, büyümesini ve yayılmasını önlüyor.
Yeşil çay erkeklerde kanser riski yaratıyor
•
•
•

Uzmanlar, kanserden korunmak isteyenlere şunları öneriyor: Yeşil çay; erkek ve kadınlarda
aynı etkiyi göstermiyor.
Kadınlarda mide kanseri riskini yüzde 75 oranında azaltırken, erkeklerde bu riski iki katına
çıkarabiliyor.
Yapılan araştırmalara göre multivitamin kullanmak, erkeklerde prostat kanseri riskini ortaya
çıkarıyor.

KOMİK/SAÇMA

Parmak arası terlik kanser yapıyor
•
•
•
•

Son yılların yaz modası parmak arası terlik öldürüyor.
Estetik ve rahat bir görüntüye sahip olan parmak arası terlikler, koruma faktörlü krem
kullanılmaması durumunda birçok hastalığa davetiye çıkartıyor.
Londra Kliniği tarafından yapılan geniş kapsamlı bir araştırmaya göre cilt kanseri hastalığına
yakalanma riskini artırıyor.
Eski Roma döneminde gladyatörlerin giydiği bu meşhur terliklerin cilt tümörü olarak
adlandırılan melanom hastalığına neden olduğu saptandı. Müzisyen Bob Marley de
melanom hastalığından hayatını kaybetmişti.
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UMUT TACİRLİĞİ
Kanser hastalarının köpek balığı umudu
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HANGİSİNİ DUYMADINIZ?
Taşta oturursan böbreklerini üşütürsün.
Yağlı ellerle saçlarına dokunursan bitlenirsin
Yenidoğanı tuzlarsan ileride teri kokmaz.
Şekerli yersen şeker hastası olursun.
Spiral mideye kaçabilir.
Sarılıklı kişinin alnına çizik atılırsa sarılığı geçer.
Üzüntü kanser yapar.

Televizyondan Canlı Canlı..
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Uzmanlık Alanı: Radyasyon Onkolojisi
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Televizyondan Canlı Canlı..

Uzmanlık Alanı: Kalp-Damar Cerrahi
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Uzmanlık Alanı: Kardiyoloji

Dunning-Kruger Sendromu
• Birilerine bakıp da “ya bu adam bu sığlıkla nasıl buralara kadar gelebilmiş” diye
düşündüğünüz oldu mu hiç?
• Ya da işyerinizde sizinle aynı ya da daha üst aşamada bir görevde olan bazıları, sizde
büyük bir şaşkınlık uyandırdı mı?; onlara bakıp “bu cahillik, kendini bilmezlik nasıl
fark edilmez?” diye iç geçirdiniz mi?
• Justin Kruger ve David Dunning adlı iki ABD’li psikiyatri uzmanı, 10 yıl kadar önce
bir teori ortaya attı: “Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini
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•
•
•
•

artırır.“
Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler.
Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eğilimindedir.
Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli insanların niteliklerini görüp anlamaktan da
acizdirler.
Eğer nitelikleri, belli bir eğitimle artırılırsa, aynı niteliksiz insanlar, niteliksizliklerinin
farkına varmaya başlarlar
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S19 GDO ile İlgili Gelişmeler: Türkiye’nin Yaklaşımı ve Sorunlar
Selim Çetiner
Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Özet
İçinde bulunduğumuz yeni binyıl yaşam bilimlerindeki buluşlar nedeniyle yaşam bilimleri çağı
olarak da adlandırılmaktadır. Genetiği değiştirilmiş organizmalar sadece tarımsal üretimde
değil sağlıkta, endüstride ve yaşamın diğer alanlarında kullanılmaktadır. GDO’ların sağlıkta
ve diğer alanlarda kullanımı pek tepki almaz iken tarımsal kullanımına karşı kamuoyu tepkisi
oldukça yüksektir. Bu tepkiler daha ziyade ideolojik ve duygusaldır; zira, her bir GDO piyasaya
sürülmeden önce bilimsel yöntemlere dayanan zorlu risk değerlendirme süreçlerinden geçirilir.
GDO konusundaki tartışmalar sürerken geliştirilen yeni ıslah tekniklerinin de GDO’lar gibi
pahalı bilimsel risk değerlendirilmesinde tabi tutulup tutulmayacakları tartışılmaya başlamıştır.
Bu zorunlu hale gelirse kamu KOBİ araştırmacılarının yeni çeşit geliştirip piyasaya sürmeleri
engellenecektir.
Şimdiye kadar gördüğümüz üzere, çiftçilere ve çevreye olumlu etkileri nedeniyle GDO’ların
ekimi bazı ülkelerde geniş alanlara ulaşmış iken, Türkiye gibi bazı ülkelerde GDO ekiminin
yasaklanması tüm gıda endüstrisi için önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.
Biyogüvenlik Kanunu ile uygulamalarının neden olduğu ekonomik kayıpların yıllık 1 milyar
dolar mertebesinde olduğu hesaplanmıştır.
Türkiye’deki Biyogüvenlik Kanunu ve bunu uygulamak için çıkarılan yönetmelikler uluslar
arası biyogüvenlik mevzuatı ve AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmedikçe tarımsal üretim
ve gıda sektörü zarar etmeye GDO karşıtları da bundan nemalanmaya devam edeceklerdir.
İçinde bulunduğumuz yeni binyıl, yaşam bilimlerindeki yeni buluşlar ve bunlara paralel ortaya
çıkan modern biyoteknoloji yöntemleri nedeniyle biyolojik bilimler ya da yaşam bilimleri
çağı olarak adlandırılmaktadır. Nitekim, gelişmekte olan ülkelerin küreselleşmeyi kendi
avantajlarına çevirebilmeleriyle ilgili eserleriyle tanınmış olan Lester Thurow “Zenginlik
Cesur Olana Gider” başlıklı kitabında “...“21. Yüzyılda başarı, bireyler kadar toplumların
da modern biyoteknolojinin sunduğu imkanları araştırıp kullanmaya cesaret etmesini
gerektirmektedir. Bunu yapamayanlar geri kalacaklardır…” demektedir.
Modern biyoteknoloji ise uluslar arası biyogüvenlik belgelerinde “Rekombinant (DNA)
tekniklerinin ya da geleneksel ıslah ve seleksiyonda kullanılmayan teknikler olan ve
doğal fizyolojik üreme veya rekombinasyon engellerinin üstesinden gelen, sınıflandırılmış
familyanın ötesinde hücre füzyonu tekniklerinin uygulanması” olarak tanımlanmıştır.
Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO), modern biyoteknoloji yöntemleri kullanılarak genetik
yapıları iyileştirilmiş bitki, hayvan ya da mikroorganizmaları ifade etmek için kullanılmaktadır.
Her ne kadar, GDO deyimi Türkiye’de sadece genetiği değiştirilmiş bitkileri çağrıştırıyorsa da
GDO’ların önemli bir kısmı sağlık sektöründe çeşitli aşıların, kanser tedavisinde kullanılan
antikorların, diyabet hastalarının kullandığı insülin ve benzeri ilaçların üretilmesinde Türkiye
dahil tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu GDO’ların sağlık alanında kullanımı
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pek bir tepki almazken transgenik bitkiler olarak da bilinen genetiği değiştirilmiş ürünlerin
tarımda kullanımı AB ülkelerinin bir kısmı ve Türkiye gibi bazı gelişmekte ülkelerde olumsuz
karşılanmaktadır.
Aslında biyoteknolojik uygulamalar yani canlı organizmaları kullanarak yeni ürün ve hizmetlerin
geliştirilmesi binlerce yıldır insanlığın hizmetindedir. İnsanlar çevrelerindeki olayları gözlemleyip
neden sonuç ilişkilerini ortaya koydukça biyolojik varlıkları daha iyi tanımış daha sonra da
hücresel düzeyde yani moleküler düzeyde sorularının yanıtlarını bulmaya başlamıştır. Dolayısı
ile sütten yoğurt ve üzüm suyundan şarap üretimi gibi fermantasyon teknikleri ile başlayan süreç
bugün moleküler biyoloji çalışmalarındaki hızlı gelişmeler ile genetik mühendisliği ve hatta
sentetik biyoloji gibi yeni alanlara evrilmiştir.
Transgenik ürünlerin 2014 yılı sonu itibariyle 28 ülkede 185.1 milyon hektar alanda
üretildiğini görüyoruz. Tarımla doğrudan uğraşmayanların daha kolay kavramaları açısından
bunu dünyada tarım yapılan alanların % 12’sine tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bu genetiği
değiştirilmiş ürünlerin de çoğunlukla bazı herbistlere dayanıklı soya fasulyesi, bazı böceklere
ve/veya herbisitlere dayanıklı mısır ile pamuk ve herbisitlere dayanıklı yağlık kolza olduğunu
görüyoruz. Bazı ülkelerde virüslere dayanıklı papaya ve kabak ile son olarak geliştirilen
lepidopter (tırtıl) zararlılarına dayanıklı patlıcanın ekim alanları ise oldukça sınırlıdır. Öte
yandan, bir Avrupa firması tarafından geliştirilmiş olan herbisite dayanıklı şeker pancarı AB
ülkelerinde yetiştirilmezken ABD şeker pancarı ekiminin % 95’i bu transgenik şekerpancarı ile
yapılmaktadır.
Transgenik ürünlerin tarımını yapan çiftçilerin sayısı 18 milyon olup bunların önemli bir kısmı
Hindistan, Çin ve Pakistan’da böceklere dayanıklı pamuk yetiştiriciliği yapan küçük çiftçilerdir.
ABD, Brezilya, Arjantin ve Kanada gibi ülkelerde büyük tarım işletmelerinin hemen tamamı
bazı herbisitlere dayanıklı soya fasulyesi yetiştirmektedirler.
GDO tartışmalarında, teknoloji karşıtları sıkça GD ürünlerin verimi artırmaya yardımcı
olmadığını hatta düşürdüğünü, keza pestist kullanımının da GD ürün ekimiyle önemli düzeyde
arttığını iddia ederler. Bu iddialarını desteklemek için bilimsel yayınlara atıfta bulunmayı da
ihmal etmezler ki bu yönde sonuçların bulunduğu da bir gerçektir. Tabii bu teknoloji karşıtları
“cımbızlama” yöntemiyle bu tip yayınları bulup göstermekte pek mahirdir. Ancak, 1996 yılından
beri bu GDOları yetiştiren milyonlarca çiftçinin hiç aklı yok mudur ya da hiç hesap kitap da mı
bilmezler? Elbette ki akılları da vardır; hesap kitap da bilirler ve GD ürünlerin şu veya yararını
gördükleri için de bu GDOları ekmeye devam etmektedirler.
Göttingen Üniveristesi’nden iki uzman araştırmacı 1996 yılından beri dünyada genetiği
değiştirilmiş soya, mısır ve pamuk üretimlerinin tarımsal ve ekonomik etkileri üzerinde yapılmış
olan toplam 147 bilimsel çalışmayı ele alarak bunların meta analizini gerçekleştirmişler. Dünyada
yaygın olarak üretimi yapılan bu GDOların ağırlıklı olarak herbistlere tolerant soya, mısır ve
pamuk ile böceklere dayanıklı pamuk ve mısır olduğunu hatırlatalım. Çalışmada, genetiği
değiştirilmiş kolza, yonca, papaya ve şeker pancarı gibi daha kısıtlı alanlarda yetiştirilen ürünler
ele alınmamış. Yapılan analizler ile genetiği değiştirilmiş ürün yetiştiren çiftçilerin ürün verimi,
pestisit kullanımı, pestisit maliyeti, toplam üretim maliyeti ve çiftçi kârlılığı ortaya konulmuştur.
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Şekil 1. GDO üretiminin ekonomik etkileri
Şekil 1’de de görebileceğiniz üzere, GDO teknolojisi verimi % 21 artırmış. Bu verim artışı
doğrudan verim artışına yönelik genetik modifikasyon sonucu değil; daha etkin böcek ve
yabancı ot kontrolü sayesinde ürün kayıplarının daha az olması sonucu elde edilen verim artışı.
Bunun yanında, genetiği değiştirilmiş ürünlerin ekimiyle birlikte kullanılan pestisit miktarı %
37, pestisit masrafı da % 39 azalmış. Öte yandan üretim girdileri maliyetinde önemli bir azalma
bulunmamış. Tahmin edebileceğiniz üzere bunun en önemli nedeni genetiği değiştirilmiş ürün
tohumlarının daha pahalı olması. GDO üreten çiftçilerin kârlılık artışı ise % 68 olarak bulunmuş.
Meta analizin ortaya koyduğu ilginç sonuçlardan birisi de araştırma parsellerinden alınan
sonuçlar ile çiftlik düzeyinde yani geniş arazideki ekim sonuçları arasındaki farklılık. Genelde,
küçük deneme parsellerinden alınan sonuçların çiftçi düzeyinde alınacak sonuçlar ile aynı
olamayacağı, daha doğrusu küçük araştırma parsellerinden alınan verimlerin çiftçi düzeyinde
alınacaklardan daha yüksek olduğu inancının burada çökmüş olması. Yine bu da yukarıdakine
benzer şekilde çiftçi parsellerinde GDO olmayan ürünlerdeki zararlı kayıplarının daha yüksek
olmasının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmış gibi yorumlanabilir.
Özetle, bu kapsamlı analizler sonucu, modern biyoteknoloji ürünü GDO’ların yetiştirilmesinin
tarımsal ve ekonomik anlamda önemli olumlu katkıları olduğu bariz şekilde görülebiliyor.
Pestisit kullanımında azalma ve verim artışı konusunda böceklere dayanıklı genetiği değiştirilmiş
bitkilerin herbisitlere dayanıklı bitkilerden daha büyük avantaj sağladığı da ortaya çıkmış.
Verim artışı ve çiftçi gelirlerinin artışında, gelişmekte olan ülkelerdeki küçük çiftçilerin gelişmiş
ülkelerdekinden daha fazla yarar sağladığı da özellikle Türkiye’deki teknoloji karşıtı gruplar,
bürokratlar ve siyasetçiler açısından dikkate alınması gereken önemli bir husus.
Yukarıda da değindiğim üzere GDO karşıtlığı sadece Türkiye’de değil çoğu AB ülkesinde de
oldukça etkili. Bu teknoloji karşıtlığı sadece çiftçileri değil genetik mühendisliği tekniklerini
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kullanarak yeni bitki çeşitleri geliştirmeyi amaçlayan kamu ve üniversite araştırma enstitülerinde
yapılan çalışmaları ve küçük ıslah firmalarını da olumsuz etkilemektedir.
Tahmin edebileceğiniz üzere modern biyoteknoloji teknikleri sadece bir organizmadan diğerine
gen aktararak yani transgenesis yoluyla yeni bitkilerin geliştirilmesiyle sınırlı kalmıyor. Son 10
yıldır araştırmaların önemli bir kısmı yeni bitki ıslahı teknikleri (YBIT) üzerine yoğunlaşmış
vaziyette. Oligonucleotide-Directed Mutagenesis (ODM), Zinc Finger Nucleases (ZFN),
Transcription Activator-like Effects Nucleases (TALENS), Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats (CRISPR) ve RNA Dependent DNA Methylation (RdDM) gibi
yöntemler bitki genomları üzerinde hızla artan bilgi birikiminden yararlanarak yeni bitkilerin
ıslahında kullanılmalarını mümkün kılıyor. Genome düzenleme diye da adlandırabileceğimiz bu
yaklaşımlar ile şimdiden çok önemli genetiği değiştirilmiş organizmalar elde edilmeye başladı.
Tabii bu gelişmeler beraberinde YBIT ile elde edilen genetiği değiştirilmiş bitkilerin mevcut
biyogüvenlik mevzuatı çerçevesinde GDO olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği
tartışmalarını gündeme getirdi.
Sizlerin de görebileceği üzere GDO yani genetiği değiştirilmiş organizma, ilk bakışta genetik
değişiklik yapıldığını ifade ediyor. Ancak, çeşitli mevzuatlarda örneğin AB direktifinde ve bizim
Biyogüvenlik Kanunu’nundaki GDO tanımına baktığınızda konu dışındakilerin hatta yıllardır
bu alanda çalışanların kafası karışabiliyor.
Biyogüvenlik Kanununda, “GDO: Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen
aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki canlı organizma” ve “Modern biyoteknoloji: Geleneksel
ıslah ve seleksiyonda kullanılan teknikler dışında, doğal fizyolojik üreme engelini aşarak,
rekombinant deoksiribonükleik asidin (rDNA) ve nükleik asidin hücrelere ya da organallere
doğrudan aktarılmasını sağlayan in vitro nükleik asit tekniklerinin ya da taksonomik olarak
sınıflandırılmış familyanın dışında, farklı tür ve sınıflar arasında hücre füzyonu tekniklerinin
uygulanması” olarak tanımlanmış.
İlk tanıma baktığınızda “gen aktarılarak elde edilmiş” ibaresi, yeni bitki ıslahı tekniklerinin
çoğuyla genetiği değiştirilmiş bitkileri GDO kapsamı dışında bırakıyor gibi; zira bu tekniklerde
genetiği değiştirmek için başka bir organizmadan gen aktarılmıyor. Ama, bu GDO tanımının
başındaki “modern biyoteknoloji yöntemleri kullanılarak” ifadesi işleri karıştırıyor. Zira, yeni
bitki ıslahı tekniklerinde de “geleneksel ıslah ve seleksiyonda kullanılan teknikler dışında”
tanımının dışına çıkılıyor. Keza, bizde olmayan ve AB’nin 2001/18/EU direktifinin GDO tanımı
hatta ekteki istisnalar da farklı yorumlara açık görünüyor.
AB Komisyonu bu yeni bitki ıslahı teknikleri için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olup
olmadığını değerlendirmek için gerek Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve gerekse
Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (JRC) uzmanlarından bu konudaki bilimsel görüşlerini rapor
etmelerini istemişti. Hazırlanan Raporlar genelde yeni bitki ıslahı teknikleri ile geliştirilmiş
GDO ların klasik GDO tanımına girmediğine işaret ediyor. Ancak, bu konuda farklı görüşlerin
olduğunu hatırlatmakta yarar var. Bu arada, STK’ların da bu konuda nasıl bir tavır alacakları
merak konusu.
Yeni bitki ıslahı teknikleri ile yapılan çalışmaların yanında artık klasik diyebileceğimiz
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transgenesis yani gen aktarma yoluyla elde edilen yeni nesil bitkilerin de piyasaya sürülmekte
olduğunu hatırlatmakta yarar var. Bunlar arasında, kızartma işlemi sırasında akrilamid üretmeyen
Innate patatesini, kesildiği zaman kararmayan Arctic Ice elma çeşidini, fitaz aktivitesi yüksek
arpayı, gluten içermeyen buğdayı, ve Ebola tedavisinde etkin bulunan antikor üretimine yarayan
tütün bitkilerini sayabiliriz.
Gerek yeni ıslah teknikleri kullanılarak geliştirilen gerekse yukarıda sayılan yeni GDOların
önemli bir kısmının çok uluslu büyük tohum firmalarından ziyade üniversite sanayi işbirliği
altında küçük girişimci firmalar ya da kamu araştırma kuruluşları tarafından geliştirildiğini
hatırlatmakta yarar var. Bu husus yeni nesil GDOların nasıl risk analizlerinden geçirileceğini
daha da önemli hale getiriyor.
Konu uzmanı olmasa da basın yayın organlarını izleyen hemen herkesin GDOlar konusundaki
korkuların genelde iki ana başlık halinde gündeme geldiğini görebilirler. Bunlardan birincisi
gıda olarak tüketilen GDOların sağlık üzerindeki etkileri diğeri de çevre üzerindeki etkileridir.
Pek gündeme gelmese de teknolojinin çok uluslu şirketlerin elinde olması, ülkeler arası ya da
sektörler arası ticari kaygılar da göz ardı edilmemelidir. Gerek insan sağlığı ve çevre üzerindeki
olası olumsuz etkiler gerekse ticari endişeler çeşitli bilimsel yöntemlerle araştırılıp rakamsal
olarak değerlendirilebilirler. Bununla beraber, insanların kişisel, duygusal ya da dinsel tercihleri
nedeniyle her hangi bir şeye karşı olmaları doğaldır ve bunlar tartışma konusu olamazlar.
Biyogüvenlik en genel anlamıyla, modern biyoteknolojinin insan sağlığı ve çevreye zarar
vermeden uygulanmasını sağlamak için alınması gereken politik ve işlevsel önlemlerin tümü
olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle tüm GDOlar piyasaya sürülmeden önce uluslar arası
standartları olan bilimsel risk analizlerine tabii tutulur ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki etkileri
ortaya konulduktan sonra bu veriler tam bağımsız bilim kurulları tarafından değerlendirildikten
sonra ekim ve satışlarına izin verilir.
Yani gerek dünyada gerekse ülkemizde biyoteknoloji karşıtlarının iddia ettikleri gibi genetik
mühendisliği çalışmaları başıboş değildir. Yaklaşık 40 yıldır üzerinde çalışılan organizmaların
risk gruplarına göre belirli kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Ve en önemlisi bu kurallar,
daha çalışmaların başladığı ilk yıllarda bilimcilerin kendi kendilerini kontrol etme talepleriyle
ortaya çıkmış ve uygulanmaya konulmuştur. Teknoloji karşıtlarının mesnetsiz riskler ileri
sürerek daha sıkı kurallar istemesi olsa olsa bilimsel ve teknolojik gelişmeleri geciktirecektir.
AB ülkeleri biyoteknoloji ürünlerinin düzenlenmesi için yeni bir mevzuat hazırlama yoluna
gitmişlerdir. Buna göre uzun tartışmalardan sonra genetiği değiştirilmiş organizmaların kısıtlı
kullanımını düzenleyen EC 90/219 ve GDO’ların çevreye kasıtlı salımıyla ilgili olarak da
EC90/220 nolu direktifler yürürlüğe girmiştir. Daha sonra AB tarafından hem bunlar üzerinde
değişiklik yapılmış hem de başta EC 1829/2003 ve 1830/2003 olmak üzere bir dizi tüzük daha
hazırlanmıştır. Bunlardan daha da önemlisi, AB kamuoyunun resmi mercilere ve hükümet
otoritelerine duyduğu güvensizliği ortadan kaldıracak Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)
kurulmuştur. Tamamen bağımsız bilim insanlarından oluşan EFSA, gıda güvenliği ile ilgili
diğer konuların yanında GDO’lu ürünlerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz
etkilerini bilimsel veriler ışığında değerlendirerek bilimsel görüşlerini son karar mercii olan
Avrupa Komisyonuna bildirmektedir. AB müktesebatı, Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğinden
bunları er ya da geç başka ortamlarda enine boyuna değerlendirmek ve Türkçe ‘ye çevirerek iç
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hukukumuz haline getirmek durumunda olacağımızı belirtmek isterim.
Bu arada ilk defa Atlantik ayrımı, yani ABD ile AB ülkelerinin modern biyoteknoloji ürünlerine
farklı yaklaşımı ortaya çıkmaya başlamıştır. Çok kısaca ifade etmek gerekirse ABD son ürüne,
AB ise o ürünün elde edildiği tekniğe bakmayı tercih etmektedir. Yani bir ürünün nasıl yapıldığı
değil ne olduğu, insan ve çevre sağlığını nasıl etkileyeceği ABD’de ön plana konurken, AB
kuralları genetik mühendisliği ile elde edilen ürünleri ayrı bir değerlendirmeye tâbi tutmaktadır.
Bu gelişmelere paralel olarak biyoteknoloji ve biyogüvenlik üzerindeki uluslararası tartışmalar
OECD’den Birleşmiş Milletler düzeyine taşınmıştır. Rio de Janeiro’da 1992 yılında toplanan
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı, Rio Deklerasyonu ile birlikte günümüzde
Gündem 21 denilen kapsamlı yol haritasını da ortaya çıkarmıştır. Toplam 40 bölümden oluşan
belge, 21. Yüzyılda hem çevrenin korunması hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine
ulaşmak için yapılması gerekenleri listeler.
Bunlar arasındaki Biyogüvenlik Protokolünün oluşturulması kararı üye ülkeler tarafından
1995’te Jakarta’da yapılan Üye Ülkeler Konferansı’nda alınmış, 1996 başlayan görüşmeler
2000 yılında Cartagena Biyogüvenlik Protokol’ünü ortaya çıkarmıştır. Türkiye dahil 150 kadar
ülkenin imzaladığı Protokol 11 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Protokolün genelde
amacı “...insan sağlığı üzerindeki riskler göz önünde bulundurularak ve özellikle sınır ötesi
hareketler üzerinde odaklanarak, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı
üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek ve modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş
olan değiştirilmiş canlı organizmaların (LMO) güvenli taşınması, muamelesi ve kullanımı
alanında yeterli bir koruma düzeyinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.”
Dünyadaki durumu bu şekilde anlattıktan sonra, Türkiye’de 12 yıl süren ve 440 bin dolar
harcanan hazırlık sürecinin ardından yasalaşan Biyogüvenlik Kanunu sonucu fiilen ortaya
çıkan GDO yasağının öncelikle neler getirdiğini anlamakta yarar var. Özetle, bu Kanun ve
Yönetmelikleri ile:
- Türkiye’de GD hayvan ve bitkilerin yetiştirilmesinin yasaklandığını,
- Genetiği Değiştirilmiş ürünlerin bebek mamalarında kullanımının yasaklandığını,
- Yem ve gıda amaçlı kulanım için yurtdışından ithalatın izne tabi olduğunu,
- Gelişmiş hiçbir ülkede görülmemiş hapis ve para cezaları öngördüğünü,
- Uluslararası mevzuatla uyumsuz olmasının da birçok belirsizlikleri beraberinde
getirdiğini söyleyebiliriz.
Korku siyaseti izlenerek hazırlanan bu yasakçı Kanun’un uluslar arası biyogüvenlik mevzuatı ile
uyumlu olmadığını, bizzat kendi içinde çelişkiler barındırdığını ve ayrıca Kanun’un uygulanması
için çıkarılan yönetmeliklerin de Kanun ile çeliştiğini defalarca dile getirdim. Biyogüvenlik
Kanunu ve Yönetmeliklerin yanında Biyogüvenlik Kurulunun karar alma süreçlerinin de yasal
ve bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu, dolayısıyla verilen ithal onaylarının yasal olmadığını
da çeşitli vesilelerle anlatmaya çalışıyorum.
Öte yandan, gerek siyasiler gerekse siyasiler üzerinde baskı uygulayan teknoloji karşıtı STK’lar
Türkiye’de GDO yetiştirilmediğini ve gıdalarda GDO toleransının sıfır olduğunu yani gıdalarda
GDO bulunmadığını vatandaşların hepsinden daha iyi biliyorlar. Ama bu konuyu sürekli
gündemde tutup, kafaları karıştırmak işlerine geliyor. Bunun da en etkin yolu sürekli gıdalar
üzerinden felâket tellallığı yapmak. İnsanların korkularını istismar etmek tarihin her döneminde
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siyasetçilerin ve çıkar gruplarının en önemli silahı olmuş. Thomas Hobbes korku siyasetinin
esaslarını 1651’de meşhur Leviathan kitabı ile ölümsüzleştirmiştir ki Leviathan’ın kökeni de
Tevrat’a kadar uzanır.
Biliyorsunuz tüm canlılar gibi insanların da üç temel güdüsü vardır: Birincisi korkudur; her
canlı korkup kendini sakınmalı ki hayatta kalabilsin. İkincisi beslenmedir; beslenerek yaşamını
sürdürebilsin. Üçüncüsü seks ya da cinsel ilişkidir; böylece neslini devam ettirebilsin. Tüm
canlıların dişi bireylerinde olduğu gibi annelerde ise dördüncü bir güdü vardır ki o da bebeğini
koruyup kollamaktır.
Bu hatırlatmalardan sonra GDO karşıtı çevreci kuruluşun “Yemezler” kampanyasına göz
atmakta yarar var. Dünya çapındaki sözde çevreci kuruluş, insanları cep telefonlarından arıyor;
“GDO’nun zararlarını biliyorsanız 1’i, bilmeyip öğrenmek istiyorsanız 2’yi tuşlayınız” diyor.
Her iki durumda da kredi kartı numaranız istenerek, ayda 20 TL yani yılda 240 TL bağış
yapmanız isteniyor. Web sayfalarından izlediğimiz kadarıyla önceki kampanya döneminden
bu yana “yemezler” kampanyasına 357.000 kişinin imza verdiği doğru ise ve bunların onda
biri kampanyaya yardımda bulundu ise toplanan paranın miktarını siz hesaplayın lütfen. Evet,
insanların korkularını istismar ederek milyonlarca lira toplamak kadar kolay bir kazanç kapısı
başka hangi meslekte var acaba?
Şimdi de kısaca GDO karşıtlığının gıda-tarım sektörüne maliyetini anlatmaya çalışacağım.
Diğer bir ifadeyle, aslında biyogüvenlikle ilgili bilimsel risk değerlendirme gereksinimlerini
karşılamayan ancak yasaklarla bu işi çözmeye kalkan Biyogüvenlik Kanunu uygulamalarının ilk
Yönetmeliğin yürürlüğe sokulduğu Ekim 2009’dan bu yana geçen 2 yıl içerisinde Türkiye tarım
ve gıda sektörü üzerinde oluşturduğu ekonomik kayıpları özetleyeceğim.
Çizelge 1: Ekim 2009-2011 sonu arasında Türkiye’deki gıda-tarım zincirinin maruz kaldığı maliyetler özeti

Maliyet Tipi
Kısa dönemdeki maliyetler(Ekim-Kasım 2009) – soya ve
türevlerinin fiyat artışı
Tutulan ek stokların maliyeti (soya ve türevleri)
İthalatta GDO analizi
Demuraj (geminin analizler için limanda beklemesi) bedelleri
Yerli mısırın fiyat artışı
Gıda amaçlı kullanımda soya yağının ikamesi
Mısır yağının ikamesi
Gıda amaçlı kullanımda sertifikalı GDO’suz ürünlere ödenen
fiyat primi
Soya proteini türevleri ve lesitinin ikâmesi
Kedi-köpek maması hammaddelerinde fiyat artışı
Kanatlı ve yumurta sektörlerinde soya ve türevlerine erişim
imkânının kalmaması: ek yem maliyetleri ve üretim kayıpları
(2009 sonu/ 2010 başı)
Toplam

Milyon $
48.0

47.7 (477)
0.7 ilâ 5.8
47.0
417.0
73.7
43.5
33.0
13.2 ilâ 14.6
8.5
103.0
835.3 ilâ 841.8 (1,312.3 ilâ
1,318.8)

	
   İlave stok maliyetleri – Parantez içindeki rakamlar bağlı sermayeyi gösterir.
Not:
Bu karmaşadan doğrudan nemalanan bir de GDO analiz laboratuvarları var. Hatırlatalım,
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Türkiye’de Almanya’dakinden fazla GDO analiz laboratuvarı bulunuyor. Bakanlık yetkilileri
her fırsatta bilmem ne kadar (en son 41 idi) GDO analiz laboratuvarı olduğunu beyan ediyor.
Almanya’da bu işi yapan uluslar arası akreditasyona sahip 3 laboratuvar bulunuyor. İşin en
ilginç ve tabii ki trajik yanı, bizimkilerin GDO var dedikleri örnekler yurt dışındaki bu akredite
laboratuvarlara gittiğinde örneklerde GDO olmadığı anlaşılıyor. Ne acıdır ki bu vahim gerçeği
yetkililer de GDO karşıtı gruplar da görmezden geliyorlar. Onlarca firma da aslında ürünlerinde
olmayan GDOların olmadığını ispat edene kadar suçlu damgası yiyorlar.
Neyse, Greenpeace hayırlı bir iş yaptı; Bakanlık laboratuvarlarının çoğunun GDO testi
için akredite olmadığını ortaya çıkardı. Aslında, Türkiye’de akredite olduğu iddia edilen
laboratuvarların akreditasyonunu veren kurumun GDO akreditasyonu konusunda akredite olup
olmadığı da başka yanıt bekleyen bir soru.
Akreditasyon konusu bu şekilde muallâkta iken, her gün yüzlerce örnek GDO testine tâbi
tutuluyor. En basit bir GDO tarama testi 710 TL olduğuna göre harcanan parayı siz hesap ediniz.
Bu arada, bu test kitlerinin tamamının yurtdışından ithal edildiğini de unutmayınız. Yani her
sene yüz milyonlarca dolar cari açığımıza lüzumsuz bir kambur daha ekleniyor.
Pekala, GDO karşıtları ve bakanlık yetkililerinin Türkiye’ye sokmamak için can siperane
mücadele verdikleri GDOlar şimdiye kadar kime ne zarar vermiş? Defalarca söylediğim üzere
AB ülkelerinde 58 GDO insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere risk analizlerini
geçip ithal izni almış; ABD’de bu rakam 100’ün üzerinde ve market raflarındaki gıda maddelerinin
% 80’inden fazlası GDO içeriyor. Son rakamlara göre dünyada ticarete konu olan soyanın %
99’u ve mısırın % 83’ü GDO. AB ülkelerinde, Kanada’da, Amerika’da insanların hayatı bu
kadar ucuz mu? Bunların sağlığını düşünen kamu otoritesi hiç yok mu? Son 19 yıldır üretilip
tüketilen GDOların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini hiç merak eden olmadı mı? Ya da 19
senedir dünyada kimse GDOlardan zarar görmediği halde biz neden deve kuşu misali bu dünya
gerçeğini ve bilimsel verileri görmezden geliyoruz? Ve neden insanların kafasını karıştırarak
basit çıkarlar peşinde koşuyoruz?
Burada tekrar önemli bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Gerek AB ülkelerinde gerekse diğer
gelişmiş ülkelerde, her bir GDO piyasaya sürülmeden önce insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre
ve biyoçeşitlilik açısından olası olumsuz etkileri uluslar arası risk değerlendirme standartlarına
göre bilimsel yöntemlerle incelenir. Yıllarca süren analizler sonucu elde edilen bu bilimsel
araştırma sonuçları, EFSA GDO Paneli gibi tümü bilim insanlarından oluşan bağımsız bilim
kuruluşları tarafından incelenir ve bu risk değerlendirme sonucunda söz konusu “GDO’nun
insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre açısından en az muadili geleneksel çeşitler kadar güvenli
olduğu” yönünde bir bilimsel görüş oluştuğu taktirde bunların ekilmelerine ve tüketilmesine
izin verilir. “Hiçbir endişe ve kuşkunun bulunmadığı” diğer bir anlatımla hiçbir riskin olmadığı
bir dünya evrende yoktur. İnsanoğlu ana rahmine düştüğü andan itibaren risk altına girer. Hele
Türkiye gibi, trafik kazasında ölme olasılığımızın milli piyangodan büyük ikramiye çıkma
olasılığından daha yüksek olduğu bir ülkede “Hiçbir endişe ve kuşkunun bulunmadığı” bir
beklenti hayatın gerçekleriyle uyumlu değildir. Bilimsel anlamda, ancak mevcut bilimsel veriler
ışığında risk değerlendirmesi yapılarak sadece GDOlar değil tüm teknoloji ürünlerinin kabul
edilebilir risk düzeyinde üretimine izin verilir ya da verilmez.
Son olarak, olmayan GDOlara karşıtı yürütülen bu kampanyaların ve yaratılan kafa karışıklığının
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Türkiye ekonomisi üzerine getirdiği yılda 1 milyar dolarlık külfeti tekrar hatırlatalım. Daha
önce defalarca yazdığım üzere yetkililerimiz uluslar arası biyogüvenlik mevzuatı ve AB
müktesebatı ile uyumsuz Biyogüvenlik Kanunu ve bunu uygulamak için çıkarılan yönetmelikleri
değiştirmemekte ısrar ettikleri müddetçe GDO karşıtları bundan nemalanmaya devam
edeceklerdir. Ve bu ısrarcı tutumun halkın sağlığına zerre kadar katkısı bulunmamaktadır.
Sonuç yerine İsmet İnönü’nün Ankara Hukuk Fakültesi’nin yedinci kuruluş yılı münasebetiyle
yapmış olduğu konuşmadan birkaç cümleyi günümüz Türkçesiyle aktarıyorum: “Arkadaşlar,
bilimde eksik adamların toplanması tam adamlar vermez. Bin yarım ve bin cahil bir yarımdan
daha faydalı olamaz; fakat daha zararlı olur. Bin yarım adam bir tam adam değildir. Bilim
kurumlarımızdan çıkanlar daima iyi yetişmelidirler. Siyasette ve yönetimde en zararlı şey,
milletler ve kuruluşlar için giderilmesi en zor olan felâket, yarım bilgili adamların yetki sahibi
olmalarıdır
Kaynaklar
Thurow, L. , 2003. Fortune Favors the Bold: What we must do to build a new and lasting
global prosperity. 352 pp. , Harper Collins, NY
James, C. , 2014. , Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2014. ISAAA Brief
No. 49. ISAAA: Ithaca, NY.
Klümper, W. and Qaim, M., 3 Kasım 2014. A Meta-Analysis of the Impacts of Genetically
Modified Crops. PlusOne
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC63971.pdf
http://www.pgeconomics.co.uk/page/32/t%C3%BCrkiye%E2%80%99ninbiyog%C3%BCvenlik-yasas%C4%B1-tar%C4%B1msal-g%C4%B1da-zincirinde%C3%B6nemli-bir-ekonomik-zarara-neden-oluyorhttp://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/248/2227.pdf
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S20 Kanatlı Altlığından Enerjiye (Enerji Üretimi için Doğal Yakıt
Kaynakları)
Reinhard Enzenebner
İBD Enerji Sistemleri A.Ş., İstanbul, Türkiye







Biyokütle, yenilebilir enerji için mükemmel bir kaynaktır : çünkü kıt kaynaklar ile
sınırlı değildir.
Yerel kaynakları kullanarak gerçek anlamda yerel enerji sağlar
Biyokütle enerji santrallarının çevresel etkisi son derece düşüktür.
Biyokütle enerji santralları bölgesel topluluk ile uyumludur.
Çiftçiler, kendi ürünleri için yeni pazarlara girebilirler.
Biyokütle enerji santralları kırsal altyapı ve istihdamın gelişmesine katkıda bulunur
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Kanatlı Altlığından Enerjiye
Biogaz fermantasyon-Proses Akış Tablosu
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Biyogaz Fermentasyon – Örnek 1,5MWel

Biyogaz Fermentasyon-Proses
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•

Avantajları
Yüksek elektrik verimliliği (30%-35%)
Yüksek toplan verimlilik (70%-77%)
Orta seviye CAPEX (3-4 mio €/MW)
Elektrik üretimi için düşük girdi materyal gerekliliği (0,6 MWh/ton, broyler gübresi )
Kısa inşaat süresi (10-12 ay)
Küçük kapasiteler için faydalı bir çözüm (<5 MW)
Fertilizer yan ürün olarak üretilir ve piyasa değeri vardır
Düşük OPEX (2 çalışan / vardiya )
Gaz motoru (düşük bakım maliyeti )
Sürekli işletim, kıs bakım süresi (op. Zamanı > 8300 saat)
Proses suyu olarak atık su kullanılabilir
Gaz motorundan sıcak su üretimi (<900 C)
Dezavantajları
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-

Daha büyük güç üretim kapasiteleri için (>5MWel) birden fazla ünite gerekmektedir
Girdi materyalleri dikkatli bir şekilde toplanmalıdır (inorganik maddeler içermemelidir )
Kullanılan teknoloji yüksek miktarda su tüketimi gerektirir
Sıvı fertilizerin imha edilmesi gerekmektedir

Biyokütle Gaz Dönüşümü – Gaz Dönüşüm Şeması

Biyokütle Gaz Dönüşümü – Teknoloji boyutu
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•
•
•
•
•
•
•
•

Yüksek ısı transfer oranı = > daha küçük üniteler => düşük CAPEX
Büyük ve şekilsiz yemleri kullanır
Düşük basınç düşümü = > kolay proses gaz devir daimi => yüksek devir oranı
Çok hızlı başlatım
Basit işletim ve otomasyon => gerçek zamanlı kontrol => yüksek alkali metal içerikli
yemlerde bile curuf oluşumunu engeller
Hareket eden parçası yoktur
Kum yatağına gerek yoktur
Çoklu yakıt kullanım kabiliyeti

Gaz Dönüştürücü
• Gaz dönüştürücü sistem, farklı atık maddeler, plastik, atık talaş, kuru gübre, vb.
maddeler ile beslenebilir.
• Aşağı doğru hava akımlı gaz dönüştürücü köprü oluşumunu engeller. Kurutmanın
nemi % 20-25 seviyesinde tutması gerekmektedir. Daha iyi bir kontrol ve reaksiyon
mekanizması için girdi maddelerinin pelet haline getirilmesi gerekmektedir.
Bu teknoloji 2008 yılında kullanılmaya başlanılmış olup sistem 2011 yılında
geliştirilmiştir. Mevcut kongigürasyonunda, geri dönüştürücü gaz motoru ile 1,0
Mwel’e kadar elektrik üretebilecek sentez gazı üretimi için kapasitesi yeterlidir.
Gaz Temizleme
Bu gaz temizleme, sahip olduğu 6 aşama ile girdi sentez gazının (Syngas) gaz
motorunda kullanılabilir kalitede olmasını sağlamaktadır
Su Temizleme
Sistem ıslak yıkama prosesinde dolaşımda olan suyun büyük bir miktarını
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temizlemektedir. Ancak girdi yakıtının nemli içeriğinden dolayı ve sentez gazından
dolayı ortaya çıkan buharın deşarj edilmesi gerektiğinden dolayı sistem tamamen
kapalı bir sistem haline gelememektedir.
Biyokütle Gaz Dönüşümü – uygulama 1MW’lık Santral

Avantajları
- Esnek toplam verimlilik (60%-65%)
- Orta seviye CAPEX (3-4 mio €/MW)
- İnşaat süresi ortalama 11-12 aydır
- Basit teknoloji, kullanımı kolay
- ORC ve Buhar Türbini elektrik üretim ünitesinin 0,5MWel…1,5 MWel kapasiteleri
için kullanımı ve bakım onarımı kolaydır.
- Zehirsiz kül, kolay imha edilebilir
- Fertilizer gerekmediğinde küçük kapasiteler için mükemmel çözüm
- Baca gazı temizleme ekipmanı gerektirmez (girdi maddesinin özelliklerine bağlı
olarak)
- Düşük OPEX (2 çalışan / vardiya )
- Küçük kapasiteler için (<1,5 MW)elektrik üretme ünitesi olarak gaz motoru
kullanılabilir.
- Hammadde kurutma prosesi ve aynı zamanda harici kullanım için atık ısı
kullanılabilir.
Dezavantajları
- Girdi maddesi nem oranının % 20’nin altında olması gerekmektedir (aksi
taktirde kurutucu gerekir)
- Daha büyük kapasiteler için bir kaç tane ünite gereklidir.
- Gaz motorundan dolayı düşük elektrik verimliliği (25%-35%),
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Biokütle yakma

Biyokütle yakma – Izgaralı yakma
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Biyokütle yakma - BFB

Biyokütle yakma – Değerlendirme
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1) Elektrik üretimine bağlı
2) Girdi materyali ile ilgili
3) Sadece gaz motorları için, ORC+türbinler için değil
4) Sadece sunulan teknoloji için geçerli
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Yasal Hususlar ve Yol haritası
1. Organik atık Madde için TEMEL HUSUSLAR
2. Organik atıkların enerjiye dönüşüm TEKNOLOJİLERİ
3. Proje uygulaması için YASAL HUSUSLAR ve YOL HARİTASI
4. Biyokütle projeleri için IBD Enerji deneyimleri
Yasal Hususlar – Elektrik Kanunu ve Yönetmelikleri
Türkiye’de yasalar hükümet tarafından sürekli olarak değiştirilmektedir.
2 tip enerji üretimi mevcuttur :
1. Lisansı olmayan enerji santralleri ( maks. 1 MW)
2. Lisanslı enerji santralleri (>1 MW)
•
Tarife garantisi yenilebilir kaynağın türüne göre 10 yıl geçerlidir – durum tavuk için farklı
değildir.
•
Teşvikler (gümrük vergileri, katma değer vergisi, vb.) enerji üretme ekipmanlarının
tedariği için mevcuttur.
•
Lisanslı üretim ikiye ayrılmaktadır (ön lisans ve lisans) ve EMRA gerekliliklerini yerine
getirmediğiniz sürece lisans alamazsınız.
•
Arazi alımı kamulaştırma ile yapılacak ise prosedür son derece uzun zaman almakta
olup bu hususun dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Yasal Hususlar – Tarife garantisi

Tüm fiyatlar taban fiyat olup enerji santralinde yerli üretim ekipman kullanılması halinde teşvik
primleri olabilir.
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•
•
•
•
•

Teşvik primi talep edebilmek için tüm ekipmanın en az % 55’inin Türkiye’de üretilmiş
olması gerekmektedir.
Üreticiler, mevcut mevzuata göre ürün üretebilmek için gerekli izin ve ruhsatları almak
zorundadırlar.
Net elektrik ihraç fiyatı hesaplaması için genel formül;
Taban fiyat + (yerel komponentlerin yüzdesi x teşvik oranı)
İlgili gelir vergisi ve benzer vergiler siz şebekeye elektrik ihraç ederken hükümet
tarafından askıya alınacaktır.
10 yıllık tarife garantisi EPDK tarafından kabul tamamlandıktan geçerli olacaktır.

Yasal hususlar – Lisanssız Enerji Üretimi
Üretim lisansının gerekmediği durumlar :
1. <1 MW kurulu kapasitenin altındaki tüm enerji üretim santralleri (gros kapasite)
2. Belediye çöpünden veya işleme tabi tutulmuş belediye atık maddelerini enerji üretimi
için değerlendiren enerji santralleri
3. Şebekeye enerji ihraç etmeden sadece dahili ihtiyacı karşılamak üzere enerji üretiminde –
kurulu kapasite konusunda hiç bir sınırlama yoktur !
Projenin hükümet tarafından onaylanması için gerekli belge ve izinler:
1. Enterkoneksiyon anlaşması için çağrı ve şebeke operatörünün görüş mektubu
2. Güneş enerjisi santralleri için : Belediyeden (veya şehir meclisinden) rüzgar –kar
yükü hesaplamaları için onay mektubu.
3. Belediyeden (veya şehir meclisinden) santral yeri ile ilgili uygunluk yazısı.
4. Temel sistem bilgileri soru formu (ekipmanın teknik özellikleri)
5. Sistem tasarımcı bilgileri (Tüzel kişilik bildirimi)
6. Yasalar-yönetmelikler göre diğer ilgili dokümanlar
7. Arazi tapusu veya kira kontratı
Hükümet tarafından projenin onaylanması için yapılan hesaplamalar:
1. Enerji kayıpları, potansiyel düşüşü, kablo seçimi ve boyutlar
2. Ekipman seçimi, maks-min. İnverter hesaplamaları
3. Kısa devre, AC-DC kablo hesaplamaları
4. Dahili ihtiyaç dönüştürücü güç hesaplamaları
5. Dengeleme ekipmanı
6. Paratoner ve topraklama,
7. Aydınlatma
Bu dokümanların yanı sıra başvuru sürecinde verilmesi gereken başka dokümanlar da
mevcuttur. Bunlar ilgili proje çizimleri, paftalar, vb.dir.
Yasal hususlar – Lisanslı Enerji Üretimi
>1 MW tüm projeler için lisans alımı 2 aşamada gerçekleşmektedir :
• Ön lisans (basitleştirilmiş üretim lisansı )
• Ön lisans süresi projeye bağlı olarak >24…<36 ay .
• Lisans süresi elektrik üretimi lisansı almak için
• Ön lisans alındıktan sonra aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arsa alımı (veya kamulaştırma),
Enerji üretim ekipmanlarının siparişi,
Proje mühendislik çalışmaları,
İmar planlarının onaylanması,
Ön projenin onaylanması (EPDK veya resmi kurumlar tarafından)
EIA görüşü
TEIAS’a enterkoneksiyon anlaşması için başvuru
Sözkonusu gerekliliklerin tümü yerine getirildikten sonra elektrik üretim lisansı
verilir. Lisans süresi mevzuatta belirli olmayıp proje plan ve formlarının ibrazına ve
EPDk tarafından onaylanmasına bağlıdır.

Yenilenebilir enerji santralleri proje onayı ile ilgili hükümet tarafından yapılan hesaplamalar:
1. Enerji kayıpları, potansiyel düşüşü, kablo seçimi ve boyutlar
2. Ekipman seçimi, maks-min. İnverter hesaplamaları
3. Kısa devre, AC-DC kablo hesaplamaları
4. Dahili ihtiyaç dönüştürücü güç hesaplamaları
5. Dengeleme ekipmanı
6. Paratoner ve topraklama,
7. Aydınlatma
Bu dokümanların yanı sıra başvuru sürecinde verilmesi gereken başka dokümanlar da
mevcuttur. Bunlar ilgili proje çizimleri, paftalar, vb.dir.
Yol haritası – Projenin Gerçekleşmesi
Ticari operasyona kadar proje gerçekleşme süresi (sözleşmenin imzalanması ve ön ödemenin
yapılmasından sonra) :
• Biyogaz Fermentasyon tesisi için : 9…12 ay
• Biyokütle Gaz Dönüşüm Tesisi için : 12…15 ay
• Biyokütle yakma tesisi için
: 18…24 ay
IBD Enerji
1. Organik atık Madde için TEMEL HUSUSLAR
2. Organik atıkların enerjiye dönüşüm TEKNOLOJİLERİ
3. Proje uygulaması için YASAL HUSUSLAR ve YOL HARİTASI
4. Biyokütle projeleri için IBD Enerji deneyimleri
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S21 Tavuk Atıklarının Gübre Olarak Kullanılmasında Zorluklar ve
Fırsatlar
Mustafa Kaplan, Ahmet Şafak Maltaş
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Antalya
Özet
Bu çalışmada, çevre sorunu olarak görülen yaklaşık 5.5 milyon ton kümes atığının bitkisel üretimde girdi olarak kullanılması durumunda karşılaşılması olağan bazı sorunlar ve bu sorunlara
karşı alınabilecek tedbirler değerlendirilmiştir. Yılın her mevsiminde sürekli olarak ortaya çıkan
atıklara, çevresel ve ekonomik açıdan çözüm oluşturacak teknikler ve teknolojiler geliştirilmelidir. Bununla birlikte çıkan ürünün etkin olarak kullanılabilmesinde tecrübeli ve bilgili kişilere
ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar kelimeler: Tavuk gübresi, organik gübre, tuzluluk, kompostlama
Giriş
Üreticiler tarımsal üretimde birim alandan daha fazla verim almayı hedeflemektedirler. Verim
artışına ek olarak kaliteyi koruma hatta geliştirmekte hedeflenmektedir. Bunların sonucu olarak,
yoğun şekilde kimyasal kaynaklı tarımsal girdiler kullanılmaktadır. Mineral gübrelemenin verimi
önemli düzeyde arttırdığının bilinmesinden bu yana yaklaşık 150 yıl geçmiş bulunmaktadır.
Ülkemizde ise özellikle son 40-50 yıllık bir zaman dilimi içerisinde gübre sanayinin
kurulmasına paralel olarak mineral gübre tüketimimizde de önemli artışlar olmuştur. Yarım asır
önce dünyada 17 milyon ton gübre kullanılırken günümüzde bu miktar 8 kat artmış ve artmaya
devam etmektedir. Avrupa’da 1950’ler de 45 kg/ha olan gübre kullanımı 250 kg/ha saf maddeye
ulaşmıştır (Fresco, 2004).
Türkiye toprakları organik madde bakımından sınırlı alanlar hariç genellikle fakirdir (Dinç ve
ark., 2001). Türkiye’de birçok bölgede, özellikle Orta Anadolu Bölgesinde toprakların organik
madde içerikleri %2’nin hatta %1’in altına düşmüştür (Şeker ve Karakaplan, 1999; Gezgin ve
ark., 2002). Orta Anadolu Bölgesinde uygulanan tarım teknikleri, topraklarda organik madde
birikimini azaltarak, toprakların verimliliklerinin kaybolmasına neden olmaktadır. Ayrıca kuru
tarımdan sulu tarıma geçiş ile birlikte, mevcut üretim ürünlerinde verim artmakta iken aynı
zamanda daha yüksek verim ve ekonomik değere sahip tarımsal ürünler üretilebilmektedir.
Bu oluşumlar daha çok toprak işleme ile birleştiğinde toprak organik maddesi her geçen gün
daha hızlı bir şekilde azalabileceği öngörülebilir. Verimliliğin korunması ve hatta daha yüksek
verimlerin alınabilmesi için kimyasal gübrelerle birlikte yeterli organik gübreleme muhakkak
gereklidir. Organik materyaller toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini
iyileştirerek, topraklara besin elementi sağlamakta, dolayısıyla bitkisel üretimde verim ve
kaliteyi olumlu etkilemektedirler (Entry vd. 1997; Pascual vd. 1997; Madejon vd. 2001; Kütük
vd. 2003; Şeker ve Turhan, 2004).
Bu durumda her türlü bitkisel ve hayvansal atığın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
iyileştirilip (kompostlanarak) tarımda geri kullanımı sağlanarak, bitkisel üretimdeki organik
madde talebi dönemsel değil sürekli olarak karşılanabilmelidir. Bu ihtiyacın karşılanmasında,
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bitki besin elementi içeriği ve toprak düzenleyici etkisi yüksek olan, bol miktarda, sürekli olarak
üretilen ve üretimi her geçen gün artan tavuk gübresi, değerlendirilmesi gereken alternatiflerden
biri olarak ele alınmalıdır.
Gelişme
Türkiye tavukçuluk sektöründe yaklaşık 11 bin 350 etlik piliç kümesi, 3 bin 120 ticari yumurta
üretimi yapan kümes ve 1586 damızlık kümes olmak üzere toplam 16 bin 50 kümeste üretim
yapılmaktadır. Üretimin sonucu olarak yumurta tavukçuluğu sektöründe 3 milyon ton, etlik
piliç sektöründe ise 2,5 milyon ton olmak üzere toplam 5.5 milyon ton yaş dışkı üretilmektedir
(Anonim 2015).
Tavukçuluk sektöründen elde edilen gübrenin kafes ve yer yumurta tavuğu ile etlik piliç olmak
üzere genelde üç ayrı tipi bulunmaktadır. Kafes yumurta tavuğu gübresinin tamamına yakını
dışkıdan oluşurken, yer yumurta tavuğu ile etlik piliçlerin dışkıları altlık materyali ile karışık
bulunur. Bu nedenle gübrenin bileşimi ve miktarı; tavukların yetiştirilme şekli, kullanılan yem
ve yataklığın özelliği ve miktarı gibi faktörlere bağlıdır (Alarslan 1994; Zabunoğlu ve Karaçal
1992). Çizelge 1’de görüldüğü üzere, broiler (etçil) tavuklarının altlıklı gübrelerinin ortalama
besin maddesi içeriği büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir.
Taze tavuk dışkısında değişik tür ve miktarda fungus, bakteri ve virüslere rastlanabilmektedir
(Bolan vd. 2010). Bu nedenle diğer organik gübrelerde olduğu gibi tavuk gübresinin de patojen
mikroorganizmalardan ari olması çok önemlidir. Bu patojenlerin kimyasal kullanılarak,
fermantasyon sırasındaki yüksek sıcaklıkla veya enerji verilerek ısıtılması ile yok edilebileceği
bildirilmiştir (Cook vd. 2008, McCaskey vd. 1988). Ayrıca taze tavuk gübresi kullanımında
karşılaşılabilecek diğer sorunlar ise yabancı ot tohumu içerebilmesi ve koku problemidir. Tavuk
gübresinin kompostlaştırılması sırasında sıcaklığın yükselmesi ile yabancı ot tohumları yok
olmaktadır. Ayrıca ek olarak ısıtılması ile nem içeriği düştüğünden dolayı koku sorunu da kısmen
azaltılabilmektedir. Kurutma işlemi düşük ısıda uzun süreden ziyade, yüksek ısıda kısa süreli
yapılmalıdır. Böylece gübrenin besin değeri de korunmuş olur (Baydan ve Yıldız 2000). Tavuk
gübresine ek maddeler (TSP gibi) katılarak koku sorunun giderilmesi sağlanıp aynı zamanda
besin içeriğinin katılan elementlerce zenginleşmesi sağlanabilir. Buna ek olarak özellikle fosfor
yarayışlılığının artırılması noktasında bazı mikroorganizmalarca (mikoriza) zenginleştirilerek
arz edilmesi etkinliğini daha da artırabilir.
Çizelge 1. Broiler altlıklı gübrelerin ortalama besin maddeleri içeriği geniş ölçüde değişiklik
göstermektedir (Payne ve Donald 1991).
Besin Maddesi

Kuru Madde
göre % içerik

Nem

Değişim Genişliği
(%)

Kg/ton

19.7

15.0 – 39.0

-

Azot (N)

3.9

2.1 – 6.0

30.9

Fosfor (P2O5)

3.7

1.4 – 8.9

29.4

Potasyum (K2O)

2.5

0.8 – 6.2

20.0

Kalsiyum (Ca)

2.2

0.8 – 6.1

17.5

Magnezyum (Mg)

0.5

0.2 – 2.1

4.0

Kükürt (S)

0.4

0.01 – 0.8

6.6

	
  

esasına
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Tavukta üreme organları, kalın bağırsaklar ve idrar yolları aynı yolla (kloak) dışarı açıldıklarından
dışkı genellikle idrarla karışmış olarak dışarı atılır ve bu nedenle azotça zengindir (Aksoy,
2004). Çizelge 2’de görüldüğü üzere tavuk gübresinin EC değerlerinin aşırı yüksek olduğu
görünmektedir. EC değerlerinin bu kadar yüksek olması tavuk gübresinin uygulama miktarının
azalmasına neden olmakta ve EC değerinin düşürülebilmesi için bazı teknik müdahalelere
ihtiyaç göstermektedir. Bu amaçla tavuk gübresi uygulanmadan önce kompostlanmalı ve bu
kompostlama esnasında da tavuk gübresinin EC değerini seyreltici ilave organik materyaller
katılabilir.
Çizelge 2. Değişik Özellikteki Gübrelerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri (İnal vd. 1996).
Gübreler

pH

Yumurta Tavuğu
Etlik Piliç
Bıldırcın
Kafesli Sistem Tavuğu
Et Pilici

6.57
6.81
6.04
7.57
6.42

EC
dS/m
7.70
9.00
12.0
9.50
8.00

Nem
%
9.52
10.32
9.56
8.20
9.38

Org.
Madde %
41.90
44.66
52.85
29.66
34.44

N
%
3.58
4.93
5.22
2.18
4.64

P
%
1.45
1.33
1.26
1.94
1.42

K
%
1.76
3.36
3.04
2.56
4.00

Ca
%
3.62
0.26
0.64
12.67
0.41

C/N

6.80
5.27
5.89
7.91
4.31

	
  
Tavuk gübresinin EC değerinin yüksek olmasının nedeni çeşitli elementlerin (Cu, Ar v.b) ve
inorganik tuzların (Na, Ca K, Mg v.b) konsantrasyonlarının fazla olmasıdır (Hammond 2005,
Karaman ve Brohi 2004). Esas olarak bakıldığında yüksek EC değerini oluşturan minerallerin
büyük çoğunluğunun bitki besin elementleri olduğu görülmektedir (Çizelge 2). Bu nedenle iyi
yönetilmesi durumunda risk oluşturan bu faktör avantaj haline dönüştürülebilir. Kısmen düşük
dozlarda uygulanması ve homojen olarak dağıtılması, hızlı ayrışmanın olabileceği dönemlerde
(sıcak mevsimler) sulama ve gübrelemenin iyi ayarlanması çok önemlidir. Uygulama yapılırken
bitkinin tuzluluğa hassasiyeti de göz önünde bulundurularak bu gübrenin tercih edilmesi ve dozunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Nitekim her bitkinin tuzluluk toleransı farklıdır (Çizelge
3).
Tavuk gübresindeki azotun % 65’inin, fosforun % 50’sinin ve potasyumun % 75’inin gübre
uygulamasının ilk yılında bitki tarafından yararlanılabilir olması bu gübrenin tarımda
kullanımının önemini ortaya koymaktadır (Aydeniz ve Brohi 1991). Nitekim yapılmış olan pek
çok çalışmada, bu gübrenin tarımda girdi olarak kullanılması ile olumlu sonuçlar elde edilmiştir.
Polat vd. (2001), katı ve sıvı tavuk gübresi uygulamalarının marul bitkisinde verimi artırdığı
belirlenmiştir. Motavalli vd. (2003), tavuk gübresinin toprağın yüzey sıkışmasını, penetrasyon
direncini, hacim ağırlığını düşürdüğünü ve azot alınımını ve mısır verimini artırdığını
bildirmişlerdir. Abdelhamid vd. (2004), kompostlaştırılmış tavuk gübresi uygulamasının
toprağın fiziksel özellikleri (parçacık yoğunluğu azalmış), kimyasal özellikleri (toplam N,
toplam C, KDK artmış) ve biyolojik özelliklerini (toprak havalanması artmış) pozitif yönde
etkilediğini belirtmişlerdir.
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Çizelge 3. Bazı sebzelerin toprak tuzluluğuna bağlı olarak gösterdikleri ürün kaybı (Kotuby vd, 2007).
Bitki

Sınır değer

Domates
Hıyar
Biber
Ispanak
Marul
Havuç
Brokoli
Patates
Soğan
Lahana
Karnabahar
Elma
Kayısı
Çilek

2.5
2.5
1.3
3.7
1.3
1.0
2.7
1.7
1.2
1.8
2.7
1.7
1.5
1.0

% 10
3.5
3.3
2.2
5.5
2.1
1.7
3.5
2.5
1.8
2.8
3.5
2.3
2.0
1.3

Toprağın EC değeri dS m-1
Ürün Kaybı
% 25
% 50
5.0
7.6
4.4
6.3
3.3
5.1
7.0
8.0
3.2
5.2
2.8
4.6
5.5
8.2
3.8
5.9
2.8
4.3
4.4
7.0
4.7
5.9
3.3
4.8
2.6
3.7
1.8
2.5

	
  
Gelişmiş ülkelerde tavuk gübresi birçok şekilde değerlendirilmektedir. Bazı ülkelerde
biyogaz tesisleri kurularak, tavuk gübresinden elde edilen biyogaz, enerjiye dönüştürülerek
değerlendirilmektedir. Dünya da yaygın olarak tavuk gübrelerinin %95’i kompost gübre,
büyükbaş hayvan yem üretimi ve yakıt olarak kullanılmaktadır (Şahin ve Altunal 2008).
Tavuk gübresinin işlenmesi ve taşınması sırasında yapılan maliyetlerden dolayı diğer organik
gübrelere göre kısmen daha pahalı olması; bu gübrenin kullanım potansiyeli olarak, yüksek
verimin ve karlılığın olduğu sanayi bitkileri, meyvecilik, bazı tarla bitkileri (karpuz, kavun)
özellikle de örtüaltı tarımı üzerinde durulmalıdır. Bu üretim gruplarında ekonomi faktörüne ek
olarak organik madde ihtiyacı da oldukça yüksektir. Özellikle seracılıkta solarizasyon döneminde
bitkinin olmadığı dönemde kullanılması ile yüksek EC riskinin ve toprak yüzeyi şeffaf plastik ile
örtülü olduğundan koku probleminin de ortadan kaldırılabileceği düşünülebilir. Tavuk gübresi
ve solarizasyon uygulamasının kombinasyonu ile toprak sıcaklığında artış görülür, toprak nemi
daha iyi muhafaza edilebilir ve yabancı otlarla mücadelede başarı artabilir. Solarizasyonda tavuk
gübresi uygulamasının çok yıllık yabancı otlar üzerinde azaltıcı, tek yıllık yabancı otlar üzerinde
öldürücü etkiye sahip olduğu bildirilmektedir (Asav ve Kadıoğlu 2009). Toprak sıcaklığında
meydana getirdiği artış, yaz sıcaklıklarının solarizasyon için yeterli olmadığı soğuk iklim
kuşağında entansif sebze tarımı için bir fırsattır (Başaran 2012).
Sonuç
Tavuk gübresi ülkemizde ve dünyada bol miktarda bulunan ve yüksek besin elementi içeriğine
sahip bir organik gübredir. Tavuk gübresinin üretimde kullanılması inorganik gübre uygulamalarının miktarını azaltarak verimde büyük artışlar sağlayabilecektir. Ülkemizde mevcut gübre materyallerinin ancak çok az bir kısmı işlenerek gübreye dönüştürülmektedir. Bu miktarın zamanla
arttırılarak tarımda uygulanabilir gübre materyaline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için
en iyi yöntem kompostlamadır ve kompostlama ile tavuk gübresinin bazı dezavantajları elimine
edilebilir. Ayrıca kompostlama işlemi sırasında değişik ürün ve bölgeler için özel katkılar yapı179

larak çok daha kaliteli bir organik gübre üretilebilecektir. Bu ise nitelikli bir AR-GE çalışması
ile başarılabilir.
Ülkemizde tavukçuluk işletmeleri tavuk gübresi üretimi yapan tesislere herhangi bir bedel
ödemeksizin vermektedirler. Büyük miktarlardaki tavuk dışkısının değerlendirilememesi
durumunda gaz halinde atmosfere amonyak, sızıntıyla yer altı sularına nitrat karışabilmekte,
kötü koku ve estetik olarak sorunlar oluşabilmektedir. Bu sorunların giderilmesi ancak dışkı
materyallerinin gübreye dönüştürülerek tarım topraklarında kullanılmasıyla mümkün olabilir.
Tavuk dışkısının gübreye dönüştürülmesi ile hem çevresel bir problem çözümlenmiş olacak,
hem de gübrelemede kaliteli ve ucuz bir materyal uygulanmış olacaktır.
Tavuk gübresi her organik gübrede olduğu gibi standart besin maddesi miktarına sahip değildir.
Gübrenin besin içeriği tavuğun beslenmesiyle orantılı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu
değişkenliğin giderilmesi için gübreye birtakım organik ilaveler yapılması mümkündür. Organik
materyallerin tavuk dışkısına ilave edilerek kompostlanması hem gübrenin kalitesini arttıracak,
hem de gübrenin standardizasyonunu sağlayabilecektir. Bütün bunların nitelikli bir AR-GE
çalışması ile gerçekleştirilebileceği açıktır. Bunun sonucu ise; bugün sorun olarak görülen 5.5
milyon ton gübrenin gerçek ekonomik değerine ulaşması olacaktır. Ülkemizdeki bilgi birikiminin
seviyesi, topraklarımızın organik madde açlığı, bu alandaki mevcut işletmelerin büyüklükleri
dikkate alındığında sorunun bugünkü durumu üzücü ama umutsuz değildir.
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S22 Taze ve Kompost Edilmiş Etlik Tavuk Gübrelerinin Toprak
Agregasyonuna Etkileri
Gökhan Çayci, Çağla Temiz, Sonay, Sözüdoğru Ok
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, TÜRKİYE
Özet
Ülkemizde kanatlı eti üretimi yıllık yaklaşık 1,8 milyon tona ve buna bağlı olarak açığa çıkan etlik
tavuk gübresi miktarı da 2,1 milyon tona ulaşmıştır. Etlik tavuk gübresi üretimindeki bu artışlar
bazı çevresel problemlere neden olmaktadır. Bundan dolayı çoğu zaman tavukçuluk işletmeleri
ile toplum, yerel yönetimler ve çeşitli resmi kurumlar arasında sorunlar yaşanmaktadır. Aslında
etlik tavuk gübresi sahip olduğu yüksek organik madde ve bitki besin maddesi içeriğiyle tarımda
değerlendirilmesi gereken bir materyaldir. Bu çalışmada, ilk aşamada taze tavuk gübresi ile çeltik
kavuzu birlikte kompostlamaya tabi tutulmuştur. Daha sonra taze ve kompost edilmiş tavuk
gübreleri %0, %1, %2, %3 ve %4 oranlarında toprakla karıştırılmış ve 45 gün süreyle inkübasyona
bırakılmıştır. İnkübasyon periyodu sonunda örneklerde organik karbon, suya dayanıklı agregat
miktarı, su iletkenliği, havalanma porozitesi ve yarayışlı su miktarları belirlenmiştir. Araştırma
bulgularına göre her iki gübrenin, yüksek organik karbon içeriğine bağlı olarak, karışımlardaki
uygulama dozları arttıkça yarayışlı su miktarı dışında diğer özellikleri arttırdığı saptanmıştır.
Toprakta suya dayanıklı agregatların artışında taze ve kompost edilmiş gübreler arasında bir
fark yok iken dozların etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır. Gübre dozları
kıyaslandığında %3 ve %4 dozlarının diğerlerinden daha önemli oldukları belirlenmiştir.
1. Giriş
Tarımda sürdürülebilirlik ve toprak kalitesi birbirleriyle yakın ilişkilidir. Bu nedenle
sürdürülebilir tarım ve toprak kalitesi bakımından toprağın fiziksel ve kimyasal karakteristikleri
önemlidir (1). Türkiye topraklarının sürdürülebilir yönetiminde en önemli sorunlardan birisi
organik madde noksanlığı ve kayıplarıdır. Türkiye toprakları, iklim, topografya, uzun yıllardır
bitki besin maddelerinin sömürülmesi, yanlış arazi kullanımı, orman ve mera arazilerinin
yok edilmesi, aşırı toprak işleme, ekim nöbeti sistemlerinin uygulanmaması ve erozyon gibi
nedenlerle organik madde bakımından çok fakirdir. Türkiye topraklarının yaklaşık % 92’sinde
yeterli olarak kabul edilen %3 organik madde düzeyinin altında organik madde bulunmaktadır
(2). Bilindiği üzere organik madde, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini son
derece olumlu etkileyen bir toprak yapı maddesidir. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının da
vazgeçilmez bir unsurudur.
Toprak özellikleri ve bitki gelişimine pek çok katkısı olan böyle bir kaynaktan günümüzde maalesef çok yetersiz düzeyde yararlanılmaktadır. Bunun sebepleri arasında üreticinin bilinçsizliğini ya da isteksizliğini söylemek doğru değildir. Aksine çiftçi organik gübrenin ve organik
materyallerin yararlarını bilmekte ve bunu tarlasına uygulamak istemektedir. Bununla beraber,
çiftçilerimiz hayvansal dışkıların uygun şekilde kompost edilmesi, korunması ve uygulaması
konusunda bilgi eksikliği sorunu ile karşı karşıyadır. Kanatlı eti üretimindeki yıllara bağlı olarak
sürekli artışlar, özellikle büyük yerleşim merkezlerine yakın işletmelerde çevre kirliliği açısından bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Üretim yapan işletmelerden çıkan atıklar ve
bunların kontrolsüz depolanması sonucu oluşan sızıntılar yeraltı ve yerüstü su kalitesini boz182

makta, atıklar yüksek amonyak emisyonuna sahip olması nedeniyle kötü kokmakta, sinek ve
diğer parazitlere beslenme ve üreme ortamı yaratmaktadır. Söz konusu sebeplerden dolayı çoğu
zaman tavukçuluk işletmeleri ile toplum, yerel yönetimler ve çeşitli resmi kurumlar arasında
sorunlar yaşanmaktadır.
Broiler dışkıları, organik kökenli olmaları ve zengin bitki besin maddesi içerikleriyle
değerlendirilmesi gereken bir kaynak durumundadır. Söz konusu atıkların tarımda kullanımında
genelde bunların kompostlanarak organik gübreye dönüştürüldükten sonra kullanılması
önerilmektedir. Broiler dışkılarının kompostlanmasının çeşitli avantajları bulunmaktadır.
Kokunun azalması, atık hacminin küçülmesi, sinek ve yabani ot tohumları canlılığının elemine
edilmesi, hastalık yapıcı zararlı mikroorganizmaların ölmesi bu avantajlardan en önemlileridir
(3, 4).
Toprak strüktürü ya da yapısı ürün gelişimini etkileyen en önemli özelliklerden birisidir. Toprak
strüktürü, köklerin ulaşabileceği derinliği, depolanabilecek su miktarını, su, hava ve ısı hareketini belirleyen bir toprak karakteristiğidir (5). Toprak verimliliği bütünleşik bir kavram olup
toprakların kimyasal ve fiziksel verimliliklerinden oluşmaktadır. Bu nedenle tavuk gübresi uygulamalarının toprakların agregasyon özelliklerine etkisini belirlemek fiziksel toprak verimliliği
açısından önemlidir. Toprak agregasyonu toprak tanelerinin bir araya gelmesi ve daha sonrasında çeşitli bağlayıcı maddelerle çimentolanması şeklinde tanımlanabilir. Bu olayı teşvik eden en
önemli ögelerden biri de organik maddedir. Toprağa ilave edilen organik maddenin ayrışması ile
açığa çıkan maddeler toprak taneciklerinin bir araya gelmesine katkıda bulunurlar.
Tavuk gübresinin tarımda kullanımıyla ilgili kaynaklar incelendiğinde çalışmaların ağırlıklı
olarak tavuk gübresinin toprağın besin maddesi içeriğine ve ürün verimi üzerine odaklandığı
görülmektedir. Tavuk gübresinin toprak fiziksel özellikleri üzerindeki etkisine dair çalışmalar
çok az sayıdadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde her yıl büyük miktarlarda ortaya çıkan etlik
tavuk gübresinin taze ve kompost edildikten sonra toprağa uygulamalarının toprak agregasyonu
ile yakın ilişkili bazı fiziksel özellikler üzerine etkisini belirlemektir.
Materyal ve Yöntem
Materyal
Bu çalışmada çeltik kavuzu altlıklı taze tavuk gübresi Bolu’da etlik piliç üreten bir işletmenin
dönemlik piliç üretimi sonrası boşaltılıp temizlenen kümesinden sağlanmıştır. Araştırmada
kullanılan toprak örneği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümü deneme tarlasından 0-20 cm derinlikten alınmıştır. Taze tavuk gübresinin ve toprağın
bazı özellikleri Çizelge 2.1’de sunulmuştur.
Kompostlamanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla başlangıçta karışımın C/N oranının
yaklaşık 25 olması amaçlanmıştır. Bu nedenle taze gübrenin karbon içeriğini arttırmak amacıyla
çeltik kavuzu ilave edilmiştir (6). Çeltik kavuzu yörede en yaygın kullanılan altlık malzeme
olması nedeni ile tercih edilmiştir. Kullanılan çeltik kavuzunun organik karbonu %46,0 toplam
azotu %0,39 dur.
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Çizelge 2.1 Araştırmada kullanılan taze tavuk gübresi ve toprağın bazı özellikleri

Taze Tavuk Gübresi

-

Organik
karbon
(%)
41,79

Toprak

Killi tın

0,94

Materyal

Tekstür

Toplam
azot
(%)
4,27

pH
(1/2,5)

EC
(dS/m)

Kireç
(%)

8,93

8,38

3,29

0,15

7,55

0,79

6,80

	
   tavuk gübresi-çeltik kavuzu karışımının kompostlanması 0,9m x 0,9m x 0.9m boyutlarında
Taze
“çift silo” adı verilen (7) ahşap kompostlama sandıklarında gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık ölçümleri
esas alınarak karışım kontrollü bir şekilde değişik aralıklarla karıştırılmış, havalandırılmış ve
eksik nemi ilave edilerek yeniden kompostlama sandığına doldurulmuş ve kompostlama işlemine
devam edilmiştir. Kompostlama işlemine kompost yığınında sıcaklık stabilitesinin sağlandığı
yaklaşık üç ayın sonunda son verilmiştir. Kompostlanması tamamlanmış tavuk gübresinin bazı
özellikleri Çizelge 2.2’de sunulmuştur.
Çizelge 2.2 Araştırmada kullanılan kompostlanmış tavuk gübresinin bazı özellikleri
Materyal

Organik
karbon
(%)

Toplam
azot
(%)

pH
(1/2,5)

EC
(dS/m)

Kireç
(%)

Kompostlanmış Tavuk Gübresi

25,20

1,26

7,84

2,83

2,28

	
  
İnkübasyon Denemesi ve Toprak Analizleri
İnkübasyon denemelerinde fırın kuru toprak esasına göre 500 g toprak, taze ve kompost
edilmiş etlik tavuk gübreleri ile kuru ağırlık esasına göre %0, %1, %2, %3 ve %4 oranlarında
karıştırılmıştır. Karışımlar 25 °C’de, 45 gün süre ile inkübasyona tabi tutulmuşlardır. İnkübasyon
denemesi faktöriyel düzende tesadüf parselleri deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur.
İnkübasyon denemelerini takiben karışımlarda yarayışlı su (8), havalanma porozitesi (9) suya
dayanıklı agregat %’si (10), hidrolik iletkenlik (11) ve organik karbon (12) belirlenmiştir. Ayrıca
salt toprak ve gübre materyallerinde pH ve EC (8), toplam azot (13) ve Kireç (14) saptanmıştır.
İstatistiki analizler
Araştırma sonuçlarının istatistiki analizleri SPSS 20 ve MSTAT bilgisayar programlarıyla
değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Toprağa %0, %1, %2, %3 ve %4 oranlarında karıştırılmış taze ve kompost edilmiş etlik tavuk
gübrelerinin agregasyonla yakın ilgili bazı fiziksel toprak özellikleri üzerine etkileri Çizelge
3.1’de toplu olarak sunulmuştur.
Çizelge 3.1 deki bulgular incelendiğinde gerek taze gerekse kompost edilmiş tavuk gübresinin
artan miktarlarının toprağın organik karbon içeriğini, suya dayanıklı agregat miktarını (SDA), su
iletkenliğini ve havalanma gözenekleri miktarlarını arttırdığı buna karşın yarayışlı su miktarını
nispeten azalttığı görülmektedir. Taze tavuk gübresinin organik karbon içeriğinin kompostlanmış
tavuk gübresinden daha fazla olması nedeni ile karışımlarda taze tavuk gübresinin artan
miktarları karışımın organik karbon içeriğini arttırmada daha etkili olmuştur. Hem taze hem
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de kompostlanmış tavuk gübresinin artan miktarları toprakta SDA miktarını ve su iletkenliğini
arttırmıştır. Bu artış taze tavuk gübresi uygulamalarında daha belirgindir. Kompostlanmış tavuk
gübresinin fiziksel ve kimyasal özellikler bakımından taze tavuk gübresine nazaran daha stabil
bir yapıya sahip olması nedeni ile kompost edilmiş örnekler doygunlukta daha yüksek bir su
tutma kapasitesine ve havalanma değerine sahip olmuşlardır. Buna karşın karışımların yarayışlı
su miktarı her iki gübrenin artan miktarlarına bağlı olarak azalmıştır. Bu azalma özellikle taze
gübreli karışımlarda %2 dozundan sonra daha belirgin saptanmıştır.
Çizelge 3.1. Taze ve kompost edilmiş etlik tavuk gübrelerinin bazı toprak fiziksel özelliklerine
etkisi
Gübre

Taze Gübre

Kompost
Gübre

Doz
(%)
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

Organik Karbon Suya Dayanıklı Su İletkenliği, K Havalanma Yarayışlı Su
(%)
Agragat (%)
(cm/saat)
Porozitesi (%)
(%)
3,8
17,2
10,4
0.9
51.5
7,7
22,6
11,0
1.9
61.1
12,1
25,4
4,9
2.2
68.1
16,5
27,2
5,2
2.8
77.3
24,6
25,7
5,6
2.9
76.7
3,0
30,1
5,9
1.0
53.7
68,4
4,8
31,7
4,9
1.1
70,4
4,5
33,0
6,1
1.4
79,2
9,1
34,7
4,5
1.7
79,5
9,4
36,4
2,9
1.7

	
  

Toprak organik maddesi ve biyolojik aktivitesi toprak agregasyonu ve toprak strüktürü ile
yakından alakalıdır (15). Organik maddenin toprağa ilavesini takiben ayrışması esnasında açığa
çıkan humik ve humik olmayan maddeler, toprak taneciklerinin kümeli bir yapı oluşturmasına
ve kümeler arası boşlukların oluşmasına yardımcı olurlar. Az okside olmuş yüksek moleküler
ağırlığa sahip humik maddelerin agregatlaşma işlemlerinde, düşük moleküler ağırlığa ve fazla
okside olmuş humik materyallere göre daha fazla etkiye sahip oldukları bilinmektedir (16). SDA
miktarına taze ve kompost edilmiş tavuk gübrelerinin etkisine yönelik istatistiksel değerlendirme
yapıldığında gübrelerin fark yaratmadığı buna karşın dozların etkili olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 3.2’de taze ve kompost edilmiş tavuk gübrelerinin farklı dozlarının SDA miktarlarının
ortalaması üzerine etkisi verilmiştir.
Çizelge 3.2 Taze ve kompost edilmiş tavuk gübrelerinin farklı dozlarının SDA miktarlarının
ortalaması üzerine etkisi
Uygulama Dozu, %
0
1
2
3
4
Ort.

SDA, %
52,60 C
64,79 B
69,26 B
78,26 A
78,12 A
68,61

	
  
P<0,05
ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir
Çizelge 3.2 incelendiğinde en yüksek SDA değerlerinin %78,26 ve %78,12 değerleri ile %3
ve %4 gübre uygulamalarında bulunduğu ve her iki dozun istatistiksel olarak aynı gurupta yer
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aldığı, %1 ve %2 gübre dozlarının kontrolden önemli derecede ayrımlı olduğu buna karşın en
düşük SDA değerinin %52,6 ile gübre katılmayan salt toprakta olduğu belirlenmiştir.
Sonuç
Araştırma bulguları incelendiğinde gerek taze gerekse kompost edilmiş tavuk gübrelerinin,
yüksek organik karbon içerikleriyle ilişkili olarak toprakta artan mikrobiyolojik aktiviteyle toprak
strüktürünün gelişimini ve agregasyon özelliklerini iyileştirdikleri görülmüştür. Bu olumlu etki
her iki gübrenin toprakta artan miktarlarıyla uyum göstermiştir. Etlik tavuk gübreleri yüksek
besin maddesi içerikleriyle toprağın kimyasal verimliliğinin arttırılmasında faydalı olduğu ve
ürün verimini arttırdığı bilinmektedir. Bu çalışma bulguları etlik tavuk gübrelerinin toprakların
fiziksel verimlilik parametrelerini de iyileştirdiğini ortaya koymaktadır.
Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenen “Taze ve kompost edilmiş etlik
tavuk gübrelerinin toprak agregasyonu ve bazı karbon formlarına etkileri” adlı projenin
(No: 213O206) bir kısmından üretilmiştir.
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S23 Hindi Etinde Listeria Monocytogenes’in Varlığı ve Biyokontrolü
Naim Deniz Ayaz
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Kırıkkale,
Türkiye
Özet
Önemli bir alternatif hayvansal protein kaynağı olarak hindi eti tüketimi, tüm dünyada
giderek artan bir önem kazanmaktadır. Kanatlı hayvanlarda insanlar için patojen olan bazı
mikroorganizmaların yaygın olarak bulunması ve sürü içinde hızlı bir yayılım göstermesi ile
kanatlı hayvanların kesim teknolojisine bağlı oluşan çapraz kontaminasyon nedeniyle kanatlı
hayvan etleri gıda kaynaklı hastalıkların oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Çiftlikten
sofraya kadar tüm aşamalarda gerekli hijyenik önlemlerin alınmaması halinde Listeria gibi
mikroorganizmalar ile kontaminasyon şekillenebilmekte ve bunun bir sonucu olarak da,
insanlarda hindi eti tüketimine bağlı önemli infeksiyon ve intoksikasyonlar ortaya çıkmaktadır.
L. monocytogenes; gıda kaynaklı zoonoz bir bakteri olup insanlarda ensefalit, menenjit, abort ve
septisemi gibi çeşitli infeksiyonlara neden olmakla birlikte, listeriozise yakalananların yaklaşık
% 30’unda ölüm meydana gelmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar listeriozis olgularının
önemli bir bölümünün kontamine gıdalardan kaynaklandığını ortaya koymuştur. Etkenin
doğada yaygın olarak bulunması, geniş sıcaklık (0-45°C) ve pH (pH 4,3 - 9,6) aralığında
üreyebilmesi gıda kaynaklı infeksiyonların kontrolünü güçleştirmektedir. Etkenin potansiyel
risklerinin belirlenmesi ve mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ancak iyi bir karakterizasyonla
mümkündür. Serotip tayini L. monocytogenes karakterizasyonunda yaygın olarak kullanılan
bir yöntem olup, epidemiyolojik çalışmalar açısından önem taşımaktadır. L. monocytogenes’in
bilinen 13 serotipi olmasına karşın, epidemiyolojik çalışmalar gıdalardan izole edilen L.
monocytogenes’lerin yaklaşık % 95’inin, insanlardaki listeriozis vakalarından tespit edilen
klinik izolatların ise % 98’inin 1/2a, 1/2b, 1/2c ve 4b serotipleri olduğunu ortaya koymuştur.
Türkiye’de hindi eti tüketiminin artış eğilimi göstermesine ve üretim teknolojisiyle ilişkili
olarak L. monocytogenes ile çapraz kontaminasyon riskinin yüksek olmasına bağlı olarak,
hindi etinde L. monocytogenes’in kontrolü önem taşımaktadır. Yüksek seçici toksisiteye sahip
olma özellikleri bakteriyofajların canlı dokulara zarar vermeden uygulanabilmelerine imkân
sağlamaktadır. Bu da bakteriyofajların antibiyotikler ve antiseptiklerle karşılaştırıldıklarında en
önemli avantajıdır. Antibiyotiklere karşı hızla gelişen bakteriyel direnç ve alternatif yöntemlerin
geliştirilme ihtiyacı, günümüzde bakteriyofajların terapi veya gıdalarda biyokontrol ajanı olarak
kullanılmalarına olan ilgiyi arttırmaktadır. L. monocytogenes’in çiftlikten sofraya gıda güvenliği
kapsamında HACCP ve GMP gibi üretim sistemlerine ek olarak, hayvansal gıdaların L.
monocytogenes yükünü azaltmak amacıyla kesim öncesi, sırası ve sonrası aşamalarda denenen
yöntemlerden birisi de L. monocytogenes’e spesifik virülent bakteriyofajların kullanımıdır.
L. monocytogenes’e spesifik bakteriyofajların biyokontrol ajanı olarak kullanılabileceği,
insanlarda terapi amacıyla kullanıldığında yan etki göstermediği ve gıdalarda L. monocytogenes
dekontaminasyonu amacıyla kullanılabileceği bildirilmiştir.
Giriş
Önemli bir alternatif hayvansal protein kaynağı olarak hindi eti tüketimi, tüm dünyada giderek
artan bir önem kazanmaktadır. Dünyanın ilk beş hindi eti üreticisi ülkenin verilerine bakacak
olursak, 2013 yılında ABD’de 2 milyon 560 bin ton; Brezilya’da 520 bin ton; Almanya’da 458
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bin ton; Fransa’da 340 bin ton; İtalya’da 338 bin ton hindi eti üretimi üretilmiştir (FAOSTAT,
2015). Türkiye’de de bu eğilime paralel olarak hindi eti tüketimi, geleneksel olarak yılbaşı
menülerinin haricinde, önemli artış göstererek 2014 yılında 48,663 tona ulaşmıştır (TUİK,
2015). Son yıllarda Türkiye’de çeşitli firmalar entansif hindi yetiştiriciliğine yönelmiş olup
ürünlerini bütün, parça, kıyma ve ileri işlenmiş ürünler şeklinde piyasaya sunmaktadır.
Kümes hayvanlarında insanlar için patojen olan mikroorganizmaların yaygın olarak bulunması,
sürü içinde hızlı bir yayılım göstermesi ve kesim tekniği nedeniyle kanatlı hayvan etleri,
insanlarda oluşan gıda kaynaklı hastalıkların oluşumunda önemli bir role sahiptir (Bryan
ve Doyle, 1995). Çiftlikten sofraya kadar geçen aşamalarda gerekli hijyenik önlemlerin
alınmamasına bağlı olarak mikroorganizmalar ile kontaminasyonlar şekillenebilmekte ve bunun
bir sonucu olarak da insanlarda hindi eti tüketimine bağlı önemli infeksiyon ve intoksikasyonlar
ortaya çıkabilmektedir (Bremner ve Johnston, 1996). Dört büyük gıda kaynaklı patojenden biri
olan L. monocytogenes açısından hindi etlerinin önemli bir rezervuar olabileceği belirtilmiştir
(Ryser ve ark., 1996).
Listeria monocytogenes; hücre içi, zoonoz bir bakteri olup insanlarda listeriozise neden olmaktadır.
Etkenin doğada yaygın olarak bulunması, buzdolabı sıcaklığında üreyebilmesi ve geniş pH
değerlerini tolere edebilmesi gıda kaynaklı infeksiyonların kontrolünü güçleştirmektedir (Erol,
2007). Patojen Listeria türleri kanatlı hayvanlarda daha çok septisemiye neden olurken insanlar
için patojen tür olan L. monocytogenes, insanlarda yumuşak seyirli grip benzeri semptomlardan,
menenjit, meningoensefalit, septisemi, konjuktivit ve pnömoniye kadar değişen bir hastalık
seyri göstermektedir.
Listeria monocytogenes her yıl ABD’de yaklaşık 1600 kişinin hastalanmasına ve 260 kişinin
ölümüne neden olduğu bildirilmiştir. CDC tarafından yayımlanan istatistik verilerine göre 2013
yılında hastalığın insidensi 0,26 vaka/100.000 kişidir (CDC, 2015). AB’de ise 2012 yılında
toplam 1642 doğrulanmış listeriozis vakası ve tespit edilmiş olup 198 kişinin öldüğü rapor
edilmiştir. Hastalığın insidensi ise 0,41 vaka/10.000 kişi olarak belirlenmiştir (EFSA ve ECDC,
2014). Gıda kaynaklı Salmonella ve Campylobacter infeksiyonlarının daha yaygın olarak
görülmesine karşın listeriozisin diğer gıda infeksiyonlarından farklı olarak mortalite oranının
% 20 - 30 civarında olduğu bildirilmiştir (Adak ve ark., 2002). Türkiye’de gıdalardan oldukça
yaygın olarak izole edilen Listeria türleriyle ilgili bir salgının rapor edilmemiş olması dikkati
çekmektedir.
Listeriozise rastlanma sıklığı sağlıklı bireylerde düşük olmasına karşın (0,7/100 bin), hastalık
çocuklarda (10/100 bin) ve yaşlılarda (1,4/100 bin) daha yaygın görülmektedir. Ayrıca
hamilelerin listeriozise sağlıklı bireylerden 17 kat daha duyarlı olduğu bildirilmiştir (Southwick
ve Purich, 1996). L. monocytogenes’in diğer serotiplerinin de önemli olmasına karşın 1/2a, 1/2b
ve 4b serotiplerinin insanlarda listerioza neden olan başlıca serotipler olduğu epidemiyolojik
çalışmalarla ortaya konmuştur (Lyytikainen ve ark., 2000). Dünya genelinde insanlarda görülen
sporadik listeriozis vakalarının % 30-50’sinden L. monocytogenes 4b serotipinin sorumlu
olduğu, buna karşın bir çok ülkede serotip 1/2a’nın gıdalardan daha sıklıkla izole edildiği
belirtilmektedir (Swaminathan ve ark., 2007). Tablo 1’de 1988-2008 tarihleri arasında hindi
etinden kaynaklanan bazı listeriozis vakaları verilmiştir.
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Tablo 1. Rapor edilen hindi eti ve ürünleri kaynaklı bazı Listeria monocytogenes infeksiyonları.
Ülke
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
Kanada

Yıl
1988
1998
1998-1999
2000
2001
2002
2008

Gıda
Hindi sosisi
Hindi eti şarküteri ürünleri
Sosis/şarküteri ürünleri
Hindi eti şarküteri ürünleri
Dilimlenmiş hindi eti
Hindi eti şarküteri ürünleri
Et ürünü

Serotip
4b
4b
1/2a
1/2a
bilinmiyor

Olgu sayısı
1
108
50
30
16
54
57

Ölüm sayısı
18
16
7
0
11
22

	
  

L. monocytogenes’in kanatlı etlerinde varlığı
Hindi kıymalarında Listeria türlerinin varlığı (Ayaz ve Erol, 2009)
2006 yılında hindi kıymalarında L. monocytogenes’in varlığının belirlenmesine yönelik olarak
yapılan çalışmada, her ay 15 olmak üzere 12 ay boyunca toplam 180 örnek toplanmıştır. Yöntem
olarak IMS bazlı kültür tekniği kullanılmıştır. Ayrıca izolatlar PCR ile doğrulanmıştır. Half
Fraser Broth (30°C’de 20-24 saat) → IMS → İdentifikasyon testleri → PCR (hlyA). Toplam 7
günde analiz tamamlanmıştır. Analiz edilen 180 hindi kıymasının 64’ü (% 35,5) Listeria spp.
yönünden pozitif bulunmuştur. Örneklerin % 17,7’sinden (32) L. monocytogenes, %13,3’ünden
(24) L. innocua, % 3,8’inden (7) L. ivanovii ve %2,7’sinden (5) L. seeligeri izole edilmiştir.
Çalışmada analiz edilen örneklerden 4’ü hem L. monocytogenes hemde L. innocua açısından
pozitif bulunmuştur. Kış döneminde alınan örneklerin 16’sında yaz döneminde alınan örneklerin
13’ünde L. monocytogenes kontaminasyonu tespit edilmiş olup, istatistiki olarak mevsimsel
fark tespit edilmemiştir.
Hindi kıymadan izole edilen L. monocytogenes’lerin serotip dağılımı ve antibiyotik dirençlilikleri
(Ayaz ve Erol, 2010)
Hindi kıymalarından izole edilen 78 L. monocytogenes’in serotip dağılımının belirlenmesi
amacıyla multipleks PCR (dört farklı primer çifti ile) yöntemi ve antibiyotik dirençliliklerinin
belirlenmesi amacıyla disk difüzyon yöntemi kullanılmıştır. İzolatların % 44,9’u (35) serotip 1/2a
(3a), %37,2’si (29) 4b (4d veya 4e), %9’u (7) 1/2b (3b) ve %9’u (7) 1/2c (3c) olarak identifiye
edilmiştir. Buna göre 1/2a ve 4b dominant serotipler olarak belirlenmiştir. Yaz ve sonbahar
aylarında en yaygın serotip 1/2a iken, kış aylarında izole edilen L. monocytogenes’lerin tamamı
4b olarak serotiplendirilmiştir. Çalışmada analiz edilen 78 izolatın 63’ü (%80,8) penisilin G’ye
ve 53’ü (%67,9) ampisiline dirençli bulunmuştur. İzolatların % 66,7’sinde (52/78) penisilin
G ve ampisiline çoklu antibiyotik direnci saptanmıştır. Ayrıca izolatların %41,0 (32), %17,9
(14), %10,3 (8) ve %7,7’sinde (6) sırasıyla eritromisin, streptomisin, sefalothin ve kanamisine
orta düzeyde direnç belirlenmiştir. L. monocytogenes 1/2c izolatlarının tamamının ampisilin ve
penisilin G’ye; serotip 1/2b izolatlarının tamamı ise penisilin G’ye dirençli bulunmuştur. Ayrıca
1/2a izolatlarının %91,4’ü (32/35), 1/2b izolatlarının %57,1’i (4/7) ve 4b izolatlarının %37,9’u
(11/29) ampisiline; 1/2a izolatlarının %85,7’si (30/35) ve 4b izolatlarının %65,5’i (19/29)
penisilin G’ye dirençli bulunmuştur.
Hindi etinde L. monocytogenes varlığı ve antibiyotik dirençlilikleri (Bilir Ormanci ve ark., 2008)
2007 yılında hindi etlerinde L. monocytogenes’in varlığının belirlenmesine yönelik olarak yapılan
çalışmada, 60 but, 60 göğüs ve 60 kuşbaşı olmak üzere toplam 180 örnek toplanmıştır. Yöntem
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olarak klasik kültür tekniği ile IMS bazlı kültür tekniği karşılaştırmalı olarak kullanılmış ve
izolatlar PCR ile doğrulanmıştır. İzolatların antibiyotik dirençlilikleri disk difüzyon yöntemiyle
belirlenmiştir. Analiz edilen 180 hindi etinden 23’ü (% 12,7) L. monocytogenes yönünden pozitif
bulunmuştur. L. monocytogenes prevalansı kuşbaşı etlerde % 16,6; göğüs etlerinde % 11,6 ve
but etlerinde % 10,0 olarak belirlenmiştir. Çalışmada prevalans üzerine mevsimsel bir etki
istatistiki olarak tespit edilmemiştir. IMS bazlı kültür tekniği (22) ile izolasyon süresi klasik
kültür tekniğine (15) göre bir gün kısalmış ve daha fazla L. monocytogenes izole edilebilmiştir.
İzolatların %82,6’sı penisiline ve % 73,9’u ampisiline dirençli bulunmuştur. İzolatların
%34,7’si eritromisine ve streptomisine orta düzeyde direnç göstermiştir. Gentamisin, tetrasiklin,
kloramfenikol ve vankomisine direnç tespit edilmemiştir.
Hindi etlerinden izole edilen L. monocytogenes’lerin serotip dağılımı (Erol ve Ayaz, 2011)
Hindi etlerinden izole edilen 37 L. monocytogenes’in serotip dağılımının belirlenmesi amacıyla
multipleks PCR (dört farklı primer çifti ile) yöntemi kullanılmıştır. İzolatların % 51,4’ü (19)
serotip 4b (4d, 4e), %27,0’ı (10) 1/2a (3a) ve %21,6’sı (8) 1/2b (3b) olarak identifiye edilmiştir.
Buna göre 4b dominant serotipler olarak belirlenmiştir. Yaz aylarında en yaygın serotip 1/2a ve
4b iken, kış aylarında dominant serotip 4b olarak tespit edilmiştir. Parça et ve but örneklerinde
serotip 4b, göğüs etinde ise serotip 1/2a yaygın olarak izole edilmiştir.
Piliç karkaslarında L. monocytogenes varlığı (Ayaz ve ark., 2009)
2006 yılında piliç karkaslarda L. monocytogenes’in varlığının belirlenmesine yönelik olarak
yapılan çalışmada, her ay 20 olmak üzere 12 ay boyunca 7 farklı firmadan toplam 240 örnek
toplanmıştır. Yöntem olarak IMS-PCR metodu kullanılmıştır. Half Fraser Broth (30°C’de 2024 saat) → Fraser Broth (37°C’de 20-24 saat) → IMS → PCR (hlyA). Toplam 3 günde analiz
tamamlanmıştır. Analiz edilen 240 piliç karkasın 49’u (% 20,4) L. monocytogenes yönünden
pozitif bulunmuştur. L. monocytogenes prevalansı ilkbaharda % 5,8; yazın % 6,3; sonbaharda %
4,2 ve kışın % 4,2 olarak belirlenmiş olup istatistiki olarak mevsimsel fark tespit edilmemiştir.
Piliç karkaslarında ve parça etlerinde L. monocytogenes varlığı (Siriken, Ayaz ve Erol, 2014)
2008-2009 yıllarında piliç karkas ve parça etlerinde L. monocytogenes’in varlığının,
serotiplerinin ve antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmada,
50 karkas ve 66 parça et olmak üzere toplam 116 örnek toplanmıştır. Yöntem olarak IMS
bazlı kültür tekniği ve PCR kullanılmıştır. LEB-UVM I (30°C’de 20-24 saat) → LEB-UVM
II (35°C’de 20-24 saat) → IMS → MOX (35°C’de 24-48 saat) → identifikasyon testleri → PCR
(hlyA) ile doğrulama. Toplam 7-8 günde analiz tamamlanmıştır. L. monocytogenes izolatlarının
serotiplerinin belirlenmesi amacıyla multipleks PCR yöntemi kullanılmıştır. L. monocytogenes
izolatlarının antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi amacıyla Disk Diffüzyon yöntemi tercih
edilmiştir. Analiz edilen 116 piliç eti örneğinden 34’ü (% 29,3) L. monocytogenes yönünden
pozitif bulunmuştur . L. monocytogenes prevalansı karkas örneklerinde % 22; parça etlerde %
34,8 olarak belirlenmiştir. Analiz edilen 51 L. monocytogenes’in tamamı 1/2a (veya 3a) olarak
identifiye edilmiştir. İzolatların 37 (% 72,5) en az bir antibiyotiğe dirençli olduğu belirlenmiştir.
Buna göre izolatların % 17,8’i streptomisine, %13,7’si tetrasikline, % 11,8’i ampisiline, %7,8’i
vankomisine ve %2’si gentamisine dirençli bulunmuştur. İzolatların hiç birinde kloramfenikol,
penisilin G ve eritromisin direnci tespit edilmemiştir.
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Listeria monocytogenes’in Biyokontrolü
Listeria monocytogenes çevrede yaygın olarak bulunduğundan dolayı kontaminasyon kaynakları
her zaman net olarak belirlenememektedir. L. monocytogenes prevalansının hayvanlarda yüksek
olması gıda kaynaklı Listeria infeksiyonlarının oluşumunda önem taşımaktadır. İşletmelere
L. monocytogenes’in girişi; topraktan çalışanların ayakkabıları vasıtasıyla, taşıma araçlarıyla,
infekte hayvanlarla, hayvan kaynaklı çiğ gıdalarla ve sağlıklı fakat etkeni taşıyan insanlarla
olabilmektedir. Gıda işleme tesislerinde L. monocytogenes’in genellikle rutubetli yüzeylerden,
kirli ve durgun sulardan, gıda kalıntılarından, alet ve ekipmanlardan izole edildiği bildirilmiştir
(Swaminathan ve ark., 2007). Ayrıca, gıda işleme tesislerinde L. monocytogenes’in alet-ekipman
yüzeyine tutunarak işletmede biyofilm oluşturmak suretiyle potansiyel bulaşma kaynağı olduğu
saptanmıştır (Jeong ve Frank, 1994). Bu kapsamda üretim zincirinde yer alan tüm işletmelerde
iyi üretim uygulamaları (GMP) ve HACCP sisteminin eksiksiz uygulanması büyük önem
taşımaktadır.
Bakteriyofajlar L. monocytogenes’in Biyokontrolünde Kullanılabilir Mi?
Bakteriyofajlar ilk kez 1900’lerin başında bakteri yiyen virüsler olarak tanımlanmıştır.
Antibiyotikler ve antiseptikler gibi antibakteriyel ajanlara kıyasla bakteriyofajları farklı ve
fonksiyonel kılan durum yüksek seçici toksisitesi sebebiyle canlı dokulara zarar vermeden
uygulanabilir olmasıdır (Chan vd., 2013). Oldukça yüksek konak spesifitesine (bir tür veya aynı
genus içinde bir kaç tür) sahip olan bakteriyofajların iki tipi ortaya konmuştur. Bunlardan ilki,
ılımlı (temperate), ikinci tipi ise, litik (bakterilere virülent) tip olarak adlandırılan, bakteriye
tutunarak genetik materyalini aktaran, bakteri içerisinde çoğalan ve bakteriyi ortalama 20-60
dakikada lize ederek terk edip, yeni bakterileri infekte eden fajlardır (Abedon, 2006).
Günümüzde gıdalarda fajların kullanımı ile ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. Gıdaların
bakterilerle kontamine edilip fajların test edildiği bakteriler arasında Camphylobacter
(LocCArillo vd.,2005), E. coli O157:H7 (Ayaz ve ark., 2014a ve 2014b), Brochothrix (Greer
vd., 2002), Salmonella ve Listeria (Leverentz vd., 2006) bulunmaktadır.
Virülent bakteriyofajlar farklı çevrelerden elde edilmekte ve bu durum L. monocytogenes’in
gıdalarda kontrol altına alınmasında gün geçtikçe daha da önem arz etmektedir (Ganegama
Arachchi vd., 2013). Almanya’da bir süt işleme tesisinden izole edilen P100 fajını içeren
Listex™ (Carlton vd., 2005; Anon 2006) ve ABD’de Baltimore iç liman suyundan izole
edilen, altı farklı fajdan oluşan ListShield™ (Pasternack and Sulakvelidze 2009) günümüzde
gıdalarda kullanımına izin verilen listeriyofaj preparatlarıdır (Micreos Food Safety, 2010).
Türkiye’de henüz gıdalarda kullanım izni almış bir listeriyofaj preparatı olmamasının ötesinde,
listeriyofajların gıdalarda biyokontrol ajanı olarak kullanımına dair yayınlanmış bir çalışma
bulunmamaktadır.
Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla, gıdalarda L. monocytogenes’in bakteriyofaj ile
biyokontrolünü kapsayan bir çalışma planlanmıştır (Ayaz ve ark., 2015). Bu projenin bir
bölümü olan, bakteriyofaj kokteyli ile kanatlı etlerinde ve et ürünlerinde L. monocytogenes’in
biyokontrolü projesinde aşağıdaki işlemlerin yapılması amaçlanmıştır:
i)
Sığır/koyun ve kanatlı mezbaha atık sularından litik etkili listeriyofaj izolasyonu,
ii) İzole edilen listeriyofajların plak karakterizasyonlarının yapılması,
iii) Listeriyofajların DNA’larının restriksiyon enzimleri ile karşılaştırılması,
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iv)
v)
vi)
vii)
viii)

Listeriyofajlarda virülens geni varlığının araştırılması,
Listeriyofajların in-vitro olarak konak spesifite ve litik aktivite profillerinin belirlenmesi,
Belirlenen listeriyofajların farklı pH ve sıcaklık değerlerine toleranslarının belirlenmesi,
2-5 listeriyofaj seçilerek bakteriyofaj kokteylinin oluşturulması,
Faj kokteyli için seçilen listeriyofajların TEM’de morfolojik karakterizasyonlarının
yapılması,
ix) Faj kokteyli için seçilen listeriyofajların in-vivo akut toksik etkisinin belirlenmesi,
x) L. monocytogenes’in bakteriyofaj kokteyliyle biyokontrolünün araştırılması;
• Birinci gıda modeli köfte olup, bu senaryoda et karışımlarında ürünün hazırlanması
esnasında karışım içine üç farklı MOI’de (Multiplicity of Infection, faj sayısı/bakteri)
katılan listeriyofajların üründe bulunması muhtemel L. monocytogenes sayısında sağladığı redüksiyonun araştırılması,
• İkinci gıda modeli ise kanatlı but olup, bu senaryoda mezbaha aşamasında ve/veya
sonrasında kanatlı karkas veya parça etlerin yüzeysel L. monocytogenes bulaşıklığının,
üç farlı MOI’deki bakteriyofaj kokteylinin daldırma yöntemiyle gıdaya uygulanması
suretiyle, ortadan kaldırılması veya azaltılmasına ilişkin etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır.
Belirtilen amaçlar doğrultusunda gıdalarda L. monocytogenes’in biyokontrolünde kullanılabilecek morfolojik olarak tanımlanmış, akut toksik etki göstermeyen, L. monocytogenes’e spesifik,
geniş spektrumlu, pH ve sıcaklık gibi çevresel faktörlere direnci belirlenmiş ve farklı MOI değerlerindeki redüksiyon etkisi tespit edilerek etkinliği ortaya konmuş yerel bir faj kokteylinin
oluşturulması hedeflenmektedir.
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S24 Çoklu Antibiyotik Dirençli Salmonella Infantis Suşlarında Sınıf I
İntegron Varlığı
İnci Başak Kaya, Özlem Şahan, Mehmet Akan, Kadir Serdar Diker
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Özet
Kanatlı yetiştiriciliğinde Salmonella Infantis’in relatif oranı son yıllarda diğer Salmonella
serotiplerine göre artış göstermektedir. Bu artış ile birlikte, diğer Salmonella serotiplerinde
yaygın olarak görülen antimikrobiyal dirençliliğin ve mekanizmaların Salmonella Infantis
suşlarında da bilinmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Salmonella Infantis suşlarındaki çoklu
antibiyotik dirençliliği ile ilişkili genlerin varlığı ve genetik organizasyonunun yapısı araştırıldı.
İncelenen Salmonella Infantis suşlarının 6 gruba ait (beta-laktam, kinolon, kloramfenikol,
aminoglikozid, tetrasiklin, sülfonamid) 12 adet antibiyotiğe duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi
ile belirlendi. Suşlardaki sınıf I integron yapısını belirlemek amacıyla integraz geni (int1) ile
kanamisin (aphA1) ve sülfonamid (sul1) direnç genlerinin varlığı PCR ile araştırıldı. İncelenen
150 adet kanatlı kökenli Salmonella Infantis suşunun %91’inde çoklu antibiyotik direnci (4 veya
daha çok antibiyotiğe) bulundu. Sınıf I integron varlığı çoklu antibiyotik direncine sahip suşların
tümünde belirlendi. Kanamisin dirençli suşların tümünde direnç ile ilişkili aphA1, sülfonamid
dirençli suşların tümünde sul1 genleri saptandı. İntegron taşıyan suşların %56’sında kanamisin,
%18.6’sında ise sülfonamid dirençliliği belirlenemedi. DNA dizi analizi sonucunda incelenen
Salmonella İnfantis suşlarının integraz gen sekansları, kendi içlerinde ve diğer Salmonella
serotipleri ile yüksek düzeyde homolojiye sahip bulundu. Sonuç olarak, sınıf I integronunun
Salmonella Infantis suşlarında diğer Salmonella serotiplerine ve Gram negatif bakterilere göre
çok daha yüksek oranda bulunduğu ve bu suşların potansiyel direnç alıcısı haline gelmesi
bakımından önem taşıdığı belirlendi.
Giriş
Non-tifoidal Salmonella infeksiyonları tüm dünyada ciddi sağlık problemleri arasında yer
almaktadır. Kanatlı yetiştiriciliğinde de Salmonella Infantis’in relatif oranı son yıllarda diğer
Salmonella serotiplerine göre artış göstermekte ve birçok ülkede hem insan hem de hayvanlarda
Salmonella Infantis kaynaklı infeksiyonlar rapor edilmektedir. Bu patojenlerin antimikrobiyal
direnci ise yayılımını arttırmaktadır. Bu artış ile birlikte, diğer Salmonella serotiplerinde yaygın
olarak görülen antimikrobiyal dirençliliğin ve mekanizmaların Salmonella Infantis suşlarında da
bilinmesi önem taşımaktadır (1).
Antimikrobiyal direnç artışından sorumlu olan direnç mekanizmaları temel olarak hareketli
genetik elemanlar olan plazmid ve integronların horizontal gen transferine dayanmaktadır.
Direnç ve virülens faktörleri kromozomlar, plazmidler, transpozonlar, faj veya integronlar
üzerinde bulunmaktadır. İntegronun 5’ ucunda integraz geni (int1)’ni içeren korunmuş gen
segmenti bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kanamisin direnci aphA1, sülfonamid direnci ise sul1
genleri tarafından kodlanmaktadır. Sınıf I integron, antibiyotik dirençli Salmonella’larda en sık
görülen integron sınıfıdır. Bu çalışmada, kanatlı kökenli Salmonella Infantis suşlarındaki çoklu
antibiyotik dirençliliği ile ilişkili genlerin varlığı ve genetik organizasyonunun yapısı araştırıldı
(4).
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Materyal ve Metod
İzolasyon ve İdentifikasyon
150 adet Salmonella Infantis suşu, 2012- 2013 yılları arasında kanatlı hayvanlara ait kümeslerin
altlık ve tozlardan izole edildi. İzolasyon ve identifikasyon ISO 6579’a göre, serotiplendirme ise
Kaufmann-White şeması kullanılarak yapıldı. Örnekler, antibiyotik duyarlılık testleri ve DNA
ekstraksiyonu için daha sonra kullanılmak üzere -20°C’de saklandı.
Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri
Beta-laktam, kinolon, kloramfenikol, aminoglikozid, tetrasiklin, sülfonamid olmak üzere
6 gruba ait, Ampisilin (AMP: 10 ug) , Sefotaksim (CTX: 30 ug), Kloramfenikol (C: 30 ug),
Siprofloksasin (CIP: 5 ug), Gentamisin (GM: 10 ug), Kanamisin (K: 30 ug), Nalidiksik asit
(NA: 30 ug), Streptomisin (S: 10 ug), Tetrasiklin (TE: 30 ug), Trimethoprim- Sulfametaksazol
(SXT: 5 ug), Sülfonamid (S: 250 ug) ve Seftazidim (CAZ: 30 ug)’den oluşan 12 adet antibiyotik
seçildi. Seçilen antibiyotiklerin duyarlılık derecesi disk difüzyon yöntemi (Kirby- Bauer) ile
CLSI 2011 referans değerlerine göre belirtildi.
DNA Ekstraksiyonu
DNA ekstraksiyonu kaynatma yöntemi ile gerçekleştirildi. Ekstraktlar PCR analizinde
kullanılmak üzere -20°C’de saklandı.
Sınıf I İntegron ve Antibiyotik Direnç Genlerinin PCR Analizi
PCR analizi 25 μl’lik hacimde gerçekleştirildi. F5’-CCT CCC GCA CGA TGA TG- 3’ ve R5’TCC ACG CAT CGT CAG GC-3’ primerleri ile int1 geninin 558 bp’lk kısmı, F5’- TCG GAT
CAG ACG TCG TGG- 3’ ve R5’- CCA GCC TGC AGT CCG CCT- 3’ primerleri ile sul1
geninin 436 bp’lik kısmı ve F5’- AAA CGT CTT GCT CGA GGC- 3’ ve R5’- CAA ACC GTT
ATT CAT TCG TGA- 3’ primerleri ile aphA1 geninin 461 bp’lik kısmı çoğaltıldı. int1 geninin
amplifikasyon koşulları: 94°C’de 3 dakika ön denatürasyon,72°C’de 7 dakika son uzama ve
94°C’de 1 dakika, 55°C’de 1 dakika, 72°C’de 1 dakika olup 30 döngü olacak şekilde ayarlandı.
Aynı amplifikasyon koşulları farklı bağlanma sıcaklıklarında farklı gen bölgelerini (aphA1 geni
için 50°C, sul1 geni için 65°C) çoğaltmak üzere ayarlandı. PCR sonucu elde edilen ürünler
%1.5’luk agoroz jel elektroforezinde UV ışık altında incelendi. Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı kültür koleksiyonundan sağlanan AVMA-14/2 suşu
pozitif kontrol, Leptospira spp., Listeria spp, Bordatella spp., Ornithobacterium rhinotracheale,
Streptococcus spp. ve Pseudomonas spp. suşları ise negatif kontrol olarak kullanıldı (2).
Bulgular
İncelenen 150 adet kanatlı kökenli Salmonella Infantis suşunun %91’inde çoklu antibiyotik
direnci (4 veya daha çok antibiyotiğe dirençli suşlar çoklu antibiyotik dirençli olarak kabul edildi)
bulundu. Sınıf I integron varlığı çoklu antibiyotik direncine sahip suşların tümünde belirlendi.
Kanamisin dirençli suşların tümünde direnç ile ilişkili aphA1, sülfonamid dirençli suşların
tümünde sul1 genleri saptandı. İntegron taşıyan suşların %56’sında kanamisin, %18.6’sında ise
sülfonamid dirençliliği belirlenemedi.
Tartışma
Türkiye’de Salmonella serotiplerinde antibiyotik ve diğer kimyasal ajanlara dirençlilik üzerine
sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Dünyada da, Türkiye ile paralel bir şekilde, en fazla görülen
çoklu antibiyotik dirençlilik fenotipleri; ampisilin, kloramfenikol/florfenikol, streptomisin/
spektinomisin, sulfonamidler ve tetrasiklinlerin kombinasyonlarını içermektedir. Salmonella’da
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kinolonların da dahil olduğu birçok antibiyotik dirençlilik gen kaseti, Salmonella genomik adası
I (SGI-I) içerisinde yer alan sınıf I integronlar tarafından yakalanmaktadır (3). Bu çalışmada,
izole edilen Salmonella Infantis suşlarının tamamında sınıf I integron geni saptanmış olup bu
konu ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda bu oranın %11 ve 66 arasında olduğu görülmüştür (4).
Salmonella Infantis suşlarında yüksek oranda sınıf I integron varlığının saptanması bu suşların
ileride hem hayvan hem de insanlarda antibiyotik dirençliliği açısından problem oluşturacağını
ortaya koymuştur.
Sonuç
Bu çalışmada, antibiyotik direnç oranı Salmonella Infantis suşları arasında yüksek oranda
bulundu ve fazla sayıda suşta çoklu antibiyotik direnci saptandı. Sınıf I integronunun Salmonella
Infantis suşlarında diğer Salmonella serotiplerine ve Gram negatif bakterilere göre çok daha
yüksek oranda bulunduğu ve bu suşların potansiyel direnç alıcısı haline gelmesi bakımından
önem taşıdığı belirlendi.
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Giriş
Pek çok et ürününde Salmonella varlığı azalmasına rağmen, Salmonella ABD’de halk sağlığı
ile ilgili önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. ABD’deki Salmonella oranı ise 2003
yılından beri sabit kalmaya devam etmektedir. Kaynağa dayanan analizler çerçevesinde
ABD’de rapor edilen münferit Salmonella enfeksiyonlarının yarısı kanatlı tüketimi kaynaklı
olup (1) yine ABD’de son dönemde farklı eyaletlerde ortaya çıkan salmonellosis salgınları
kanatlılar ile ilişkilendirilmiştir. Sözkonusu gözlemler iki temel soru sorulmasına yol açmıştır.
Birinci soru; etkin bir halk sağlığı indikatörü olan USDA-FSIS’in kanatlılar üzerindeki mevcut
denetimi çerçevesinde Salmonella varlığındaki değişiklikler salmonellosis’in yaratmış olduğu
sorunlardaki değişiklikleri uygun ve doğru bir şekilde öngörebilmek için yeterli midir? İkinci
soru; mevcut gıda kaynaklı salgın hastalık tanımı halk sağlığını kalıcı şekilde korumaya yeterli
midir?
Kanatlı üretim sisteminde Salmonella yönetimi
Pek çok kanatlı üretim şirketi Salmonella yönetimini “düzenleyici riske” dayanmak suretiyle
kendi sistemleri içerisinde yürütmektedir. Başka bir ifade ile şirketlerin, denetimler sırasında farklı
ürünlerde izin verilen Salmonella seviyelerine göre bir Salmonella hedefi vardır. Ancak ABD’de
kanatlıların denetim şekli ve kanatlı üretimi ile bağlantılı Salmonella performans standartları
çerçevesinde insan sağlığı ile ilgili sonuçların öngörülmesi sınırlı seviyede kalmaktadır. USDAFSIS tarafından rutin olarak ifade edildiği üzere kontamine kanatlı varlığındaki azalma kanatlılar
ile bağlantılı hastalıkların azalmasına neden olmasına rağmen (2) bu husus sadece ölçülebildiği
şekliyle hastalık varlığının insanlarda ortaya çıkma ihtimali açısından doğru bir ölçüm olması
halinde geçerlidir.
Salmonella varlığı ve mikrobiyal yükler çok kısa bir zaman aralığında örneğin bir kaç sürüde
veya üretim gününde bir anda artabilir ve daha sonra uzun bir zaman tespit edilemeyebilir (3).
Bir şirket gerçekleştirdiği düzenleyici performans standart testlerinde olumlu sonuçlar alabilir
ancak buna rağmen insanları hasta edebilecek önemli miktarda ürünü de piyasaya çıkartmış
olabilir. Amaç insanların hastalanmasına yol açabilecek ürünlerin azaltılması ise şirketlerin
“düzenleyici risklerden” ziyade “halk sağlığı risklerini” göz önüne alan yönetim uygulamaları
başlatmaları gerekmektedir. Bu durum Salmonella’yı sistemin bütünü içerisinde anlamayı ve
hastalıklara yol açabilecek Salmonella seviyelerine sahip ve piyasaya sürülen bitmiş ürünler
miktarını azaltmayı gerektirmektedir.
Kanatlı tüketimine bağlı Salmonella salgınları
Salmonella salgınlarının tanımlanma biçimi, her biri için Salmonella varlığı tamamen birbirinden
farklı içerik, risk ve sonuçlara sahip olmasına rağmen tüketime (yenmeye) hazır olan etler
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(RTE) ile tüketime hazır olmayan etleri (NRTE) birbirinden ayırt etmeyen bir görüntü çizmektedir.
Mevcut salgın tanımları aynı zamanda gözetim sistemleri, bölgesel imkanlar ve piyasa yapılarındaki
değişkenlikler ile halk sağlığı beklentileri ile denetim stratejileri arasındaki temel farklılıklardan
dolayı sekteye uğramaktadır. Hastalık şablonlarının spesifik karakteristikleri de salgınların tespit
edilmesinde rol oynamakta olup bunların arasında aşağıda hususlar sayılabilir : 1) Sayısal çokluk,
görülen hastalık sayısının beklenenden yüksek çıkması; 2) Atfetme, insan hastalıklarından spesifik
bakteriyel bir suşun spesifik bir gıda ürününe veya spesifik bir gıda kaynağına atfedilip edilmeyeceği;
3) Virülans, genellikle hastaneye kaldırma veya invazif hastalık yoğunluğu olarak rapor edilen bariz
hastalık şiddetinin aşırı bir görüntü ortaya koyup koymadığı ve 4) Antibiyotik direnci, bir salgın ile
bağlantılı bakteriyel suşun/suşların antibiyotik direnç özelliğine sahip olup olmadığı. Ancak maalesef
sözkonusu kriterler son derece subjektif bir şekilde uygulanmakta olup RTE’yi NRTE kaynaklarından
ayrıştıramamaktadır.
Kuşlarda Salmonella enfeksiyonu
Etkin Salmonella kontrolü kanatlılarda hasat öncesi Salmonella kontaminasyonu ve kolonizayonu
dinamiklerinin iyi anlaşılmasını gerektirmektedir. İşletmelerde Salmonella’nın ortaya çıkma
dinamiklerini etkin bir şekilde anlayabilmek için Salmonella’nın kanatlılarda kolonize olma
ve devamlılık gösterme eğilimine katkıda bulunan serotipleri ve hatta suş farklılıklarının
farkına varılması gerekmektedir. Halihazırda, bitmiş ürünlerde var olan Salmonella’nın
yüzey kontaminasyonuyla çok bir ilgisi olmadığı aksine Salmonella varlığının belirli suşların
kanatlılarda sistematik olarak kolonize olma kabiliyeti ile bağlantılı olduğuna dair bir takım
endişeler mevcuttur. Hindi kıyması gibi parçalanmış (ezilmiş) bir kanatlı ürünü yaratırken
daha önce sistematik dokularda tecrit edilen Salmonella serbest kalabilir ve nihai hindi kıyması
ürününü kontamine edebilir.
Belirli Salmonella serotiplerinin diğerleri ile karşılaştırıldığında kanatlı konakçıda sistematik
enfeksiyona yol açma eğilimlerinin daha fazla olduğu açıkça ortaya konmuştur. Örneğin yapılan
pek çok çalışma S.Enteritidis (5,6), S. Typhimurium (6,7), S. Heidelberg (6) ve hatta S. Kentucky
(6) gibi insan patojenik potansiyeline sahip belirli Salmonella serotiplerinin sistematik olarak
kanatlıları enfekte edebilme kabiliyetine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Resmin bütününe
baktığımızda Salmonella kolonizasyonu ve ticari kanatlılarda sürekliliğinin yapısı ve et
ürünlerindeki Salmonella varlığının bununla ne tür bir bağlantısı olduğuna dair çok az bilgimiz
mevcuttur.
Salmonella kontrolüne sistem yaklaşımı
Gıda güvenliğinin bir süreç olduğunun ve son aşamada etkilenen tarafın tüketiciler olduğunun
farkında olmamız gerekmektedir. Söz konusu durum bayilerin ve sanayinin üzerinde çok
fazla bir kontrolünün olmadığı bir durumdur ve bundan dolayı bu duruma gelmeden önce
etkili ve maliyetler açısından uygun önlemlerin alınmasına odaklanmamız gerekmektedir.
İleri seviyede bir gıda güvenliği sağlamak için “sadece pişir” mantrasını kullanamayız ancak
değişen ve değişken risklere sahip gıda ürünleri ilgili hastalıklar konusunda gerçekçi olmamız
da gerekmektedir. NRTE etlerde bakterilere sıfır tolerans bu soruna çözüm olabilecek kısa
vadede gerçekçi bir cevap değildir. Aksine kontaminasyon seviyelerindeki değişiklikler ve
kontamine ürünlerin geçici kümelenmesini anlayabilmek ve akabinde halk sağlığına doğrudan
etki eden kontaminasyonun izlenmesi için örnek stratejiler geliştirmek NRTE etlerin güvenliğini
geliştirmek açısından bir başlangıç noktası olacaktır.
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Kanatlılardan kaynaklanan insan salmonellozisinin azaltılması konusunda mesafe kat
edilebilmesi için üreticilerin Salmonella dinamiklerini sistemin bütünü itibariyle anlayabilmeleri
gerekmektedir. Bu bağlamda dikkatler damızlık sürüleri üzerinde toplanmalıdır. Damızlık
sürülerinin kontaminasyonu yetiştirme sürülerine sürekli olarak Salmonella bulaşmasına neden
olabilir. Damızlık sürüleri temiz olduğunda yetiştirme sürülerinde sistemin bütünü itibariyle
yapılacak uygulamalar daha etkin olacaktır. Şirketlerin Salmonella’dan ari arz konusunda
primer damızlık şirketlerinden daha büyük beklentileri olması gerekmektedir. Sözkonusu
beklentiler ancak damızlık sürülerinde gerekli uygulamaların başarıyla yerine getirilmesi
halinde etkin olabilir. Son olarak sistemin bütünü itibariyle Salmonella dinamiklerini anlamak,
işleme tesislerine gelen kanatlıların beraberlerinde taşıdıkları değişik seviyelerdeki Salmonella
karşısında spesifik yönetim pratiklerinin uygulanmasına yardımcı olabilir. Salmonella
dinamiklerini anlamak açısında sistem yaklaşımı bu sürece katkı sağlayabilir.
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S26 Kanatlı Besleme Nereye Gidiyor ?
Pınar Saçaklı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD,
Ankara, Türkiye
Özet
Ekonomik, sosyal, politik ve biyolojik trendlerin etkisinde olan kanatlı sektöründe pek çok
gelişmenin, yenilik ve değişimin bizleri beklediği aşikardır. Broylerlerin tükettikleri yemleri
en etkin şekilde değerlendirmelerine yönelik çabalar, hayvan performansı ve sağlığını
iyileştirmeye yönelik çalışmalar gerçekten de olumlu sonuçlarla karşımıza çıkmaktadır. Kanatlı
beslemede giderlerin % 70’den fazlasını yem giderleri oluşturduğundan, optimum besin madde
gereksinimlerinin karşılanması ve optimum rasyonların hazırlanması karlılıkta büyük önem arz
etmektedir. Bu nedenle de son yıllarda kanatlı rasyonlarının hazırlanmasında fonksiyonel amino
asitler ve net enerji sisteminin kullanımı gündeme gelmiştir.
Giriş
Birleşmiş Milletler dünya nüfusunun 2030 yılına kadar 8 milyara ulaşacağını ve kişi başına
ortalama gelirin 2006 yılına göre % 32 artacağının tahmin edildiğini bildirmektedir. Bu gelişmelere
paralel olarak da kişi başına et tüketiminin aynı periyotta % 26 oranında artacağı beklenmektedir.
En basit şekliyle bir hesap yapıldığında; Çin ve Hindistan’da kişi başına et tüketiminde her
1 kg’lık artış için 2.5 milyon ton piliç eti üretiminin gerektiği ortaya çıkmaktadır. Buradan
global trendin kanatlı eti sektörünün önemli bir büyüme göstereceği yönünde olduğu rahatlıkla
anlaşılmaktadır. Bu da kabaca 2.6 milyon ton mısır ve 1.3 milyon ton soya küspesi gereksinimi
olarak hesaplanmaktadır. Diğer yandan mısırın biyoyakıt üretiminde kullanılması nedeniyle
alternatif hammadde arayışı devam etmektedir. Hayvan refahı ve sağlığının iyileştirilmesi,
çevre dostu üretim modellerinin geliştirilmesi, ekim alanlarının daralması ve kuraklık gibi
faktörlere çözüm arayışları, beslenme ve genetik ilişkisinin verim ve sağlık üzerine etkilerinin
ortaya konması gelecekte üzerinde durulacak konular olarak gözükmektedir. Görüldüğü üzere
ekonomik, sosyal, politik ve biyolojik trendlerin etkisinde olan kanatlı sektöründe pek çok
gelişmenin, yenilik ve değişimin bizleri beklediği aşikardır. Broylerlerin tükettikleri yemleri en
etkin şekilde değerlendirmelerine yönelik çabalar, hayvan performansı ve sağlığını iyileştirmeye
yönelik çalışmalar gerçekten de olumlu sonuçlarla karşımıza çıkmaktadır.
Broylerlerde performansta iyileşme nereye kadar
Kanatlı sektörü özellikle de broyler sektörünün genetik gelişmelere öncülük etmeye devam
edeceği, 70-80’li yıllardaki kadar kuvvetli olmasa da damızlıkların genetik kapasitesindeki
iyileşmelerin broyler performansını artırmayı sürdüreceği bildirilmektedir. Bu ilerlemelerin aynı
zamanda broyler eti üretim maliyetlerini azaltmaya devam edeceği de öngörülmektedir.
Bugün için verilen yemden yararlanma oranı her kg canlı ağırlık artışı için 1.6 kg yem
tüketimidir. Kanatlıların genetik potansiyeline ulaşması değerlendirilirken tükettikleri yem ve
vücut ağırlıkları, kuru madde bazında ele alındığında (yemde % 90, beyaz ette % 30) yemden
yararlanma oranının aslında 5/1’ e yakın olduğu hesap edilmektedir. Öyleyse hala potansiyel bir
iyileşmenin olabileceği ortaya çıkmaktadır. Bu rakamlar daha nereye kadar gidecek diye bir soru
geldiğinde ise bugün için 1.2 düzeylerine ulaşabileceği tahmin edilmektedir (1).
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Bu bağlamda yüksek performans kapasitesine sahip hayvanların besin madde gereksinimlerinin
tam olarak belirlenmesi ve karşılanması büyük önem taşımaktadır.
Oysa eskiden beri
formülasyonda kullanılan sistemler veya besin madde düzeyleri bugünkü hatların gereksinimlerini
karşılayamayabilir. Özellikle amino asit, vitamin, mineral ve lif (fiber) gereksinimleri ile enerji
/ sindirilebilir amino asit düzeylerine dikkat edilerek rasyonların formüle edilmesi önem
taşımaktadır.
Broylerin Protein –Amino Asit ve Enerji Gereksinimlerine İlişkin Yenilikler
Protein kaynakları yem maddeleri arasında en pahalısı olduğundan, ekonomik ve yüksek kaliteli
hayvansal üretimin sürdürülebilmesi büyük ölçüde optimum amino asit formülasyonuna bağlıdır.
Bu nedenle de formülasyonlarda çeşitli değişimler, farklı görüşler gündeme gelmektedir: İdeal
protein (amino asit) ve sindirilebilir amino asit kavramı: İdeal amino asit modelinde;
esansiyel amino asit gereksinimi lizinin %’si olarak belirlenir. Diğer yandan pek çok ülkede
kanatlı rasyonları toplam amino asit içeriği ve sınırlı sayıda amino asitlere (lizin, kükürtlü amino
asitler) dayalı formüle edilmektedir. Oysa toplam amino asit bazında formüle edilen rasyonlarda
amino asit sindirilebilirliği düşük hammaddeler ne kadar yüksek düzeylerde kullanılırsa,
performans hedeflerini belirlemek o kadar zorlaşmaktadır. Bu durumda performansta düşmeyi
önlemek için daha maliyetli olan güvenilir marjinler uygulanmaktadır.
Kanatlılar için hammaddelerin amino asit sindirilebilirliğine ilişkin yayımlanmış veriler çok
fazladır. Ancak kullanılan metoda göre farklılıklar söz konusudur. Amino asit sindirilebilirliğinde
ideal amino asit sindirilebilirliğinin belirlenmesi daha güvenilir bir metot olarak görülmektedir
(2, 3).
Ham maddedeki her bir amino asit için sindirilebilirlik katsayıları ve belli bir üretim hedefi için
(örneğin maksimum büyüme, göğüs eti üretimi, karlılık veya minimum yemden yararlanma
oranı vs) sindirilebilir amino asit gereksiniminin bilinmesi, en uygun formülasyonların
hazırlanmasını mümkün kılmaktadır. Sindirilebilir amino asit temelli rasyonlar alternatif
kaynakların kullanımına da olanak sağlamaktadır. Bu tip formülasyonlar en düşük maliyetli
rasyonların hassasiyetini ve doğruluğunu artırmaktadır. Diğer yandan kanatlı kümeslerinde azot
atılımını azaltmakta, kanatlıların dışkısından kaynaklanan azot (N) kirliliğiyle ilişkili çevre
problemlerinin önlenmesinde faydalı olmaktadır. Sonuç olarak ekonomik faydalar sağlamaktadır.
Enerji /ideal- sindirilebilir amino asit oranı:
Besin madde tüketimi bakımından enerji ve amino asit ihtiyacı arasında oransal bir korelasyon
vardır. Bu yaklaşım broylerlerin yem tüketimini enerji gereksinimlerine göre ayarlamaları
temeline dayanmaktadır. Yemin enerjisi arttıkça yem tüketimi azalmaktadır. Bu yüzden
aynı amino asit tüketimini sağlamak için enerji ile birlikte rasyonda amino asit düzeylerinin
de artırılması gerekir. Benzer durum çevre ısısı arttığında da uygulanmaktadır. Bu denge
aynı zamanda broylerlerde yağ depolanmasını da etkilemektedir. Yukarıda ifade edilen ideal
sindirilebilir amino asit kavramından sonra enerji / protein oranını kullanmak çok anlamlı
olmamaktadır. Çok daha uygun olanı enerji / ideal sindirilebilir amino asit (çoğu sınırlayıcı
amino asitler) düzeyini ve esansiyel olmayan amino asit sentezi için gerekli azotu sağlayan
minimum protein düzeyini göz önüne almaktır. Bu konseptle broyler performansını optimize
etmekle birlikte, daha ekonomik rasyon hazırlamak da mümkün olabilmektedir.
Ancak ideal protein konseptinde;
- Rasyonlarda esansiyel amino asit modeli belirlenirken piliçlerin karkasındaki esansiyel amino
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asit miktarları temel alınmıştır.
- Rasyonların hayvanlarda de novo sentezlenemeyen bütün esansiyel amino asitleri içerdiği
kabul edilmektedir.
- Hayvanların esansiyel olmayan amino asitlere gereksinimleri yoktur. Bunun nedeni; ideal
protein konseptinde esansiyel olmayan amino asitlerin metabolizması ve fonksiyonları hakkında
yeterli bilgi olmamasıdır.
Ancak, son çalışmalar bu sonuçların çok da doğru olmadığını göstermektedir (4, 5). Öncelikle
esansiyel olmayan amino asit sentezi büyük ölçüde yeterli esansiyel amino asit varlığına bağlıdır.
Ayrıca üretim maliyetlerini minimize etmek ve azot metabolitlerinin atılımını azaltmak için
düzenlenen bir rasyonda esansiyel amino asit lerin yeterli düzeyde olması, esansiyel olmayan
amino asitlerin yeterli düzeylerde sentezlenebileceğini göstermemektedir (6).
Fonksiyonel amino asitler
Bilindiği üzere doğada 700’den fazla amino asit bulunmasına karşın, bunlardan ancak 20
tanesi (alanin, arginin, asparjin, aspartat, sistein, glutamat, glutamin, glisin, histidin, izolöysin,
löysin, lizin, metiyonin, fenilalanin prolin, serin, tirozin, treonin, triptofan ve valin) hücrelerde
proteinlerin yapı taşlarıdır (7).
Son yıllarda hayvanların yalnızca esansiyel amino asit değil, aynı zamanda maksimum büyüme
ve üretim performansını başarmak için esansiyel olmayan amino asitlerin tümüne ihtiyaçlarının
olduğu ortaya konmuştur (8). Daha önce bahseldiği gibi esansiyel amino asitlerden esansiyel
olmayan amino asitlerin sentezi maksimum büyüme, üreme veya optimum gelişme ve sağlık
için yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden amino asitleri geleneksel olarak esansiyel amino asit veya
esansiyel olmayan amino asit olarak sınıflandırmak sadece bir tanımdır. Örneğin günümüzde
arjinin, glutamin, glutamat ve glisinin gen ekspresyonu, hücre sinyali, antioksidatif yanıt ve
immunite (9, 10) de önemi rol oynadığı ortaya konulmuştur. Ayrıca glutamat, glutamin ve aspartat
enterositler için başlıca metabolik yakıt olup intestinal ve nörolojik gelişme ve fonksiyonları
regüle etmektedirler (11). Glutamin aynı zamanda ATP üretimi ve nükleotidlerin sentezi için de
esansiyeldir
İlk kez 2010 yılında Wu (12) fonksiyonel amino asit’ler konseptini ortaya koymuştur.
Fonksiyonel amino asitler hayvanın sağlığı, yaşama gücü, büyümesi, gelişmesi, üremesi için
anahtar metabolik yolları düzenlemeye katılan amino asitler olarak tanımlanmaktadır.
Fonksiyonel amino asitler esansiyel amino asitler (arjinin, sistein, löysin, metiyonin ve triptofan)
ve esansiyel olmayan amino asitleri (glutamin, glutamat, glisin, prolin ve taurin) (13, 14)
içermektedir. Fonksiyonel amino asit konsepti doku protein sentezinin ötesinde;
- Amino asit sentezi ve katabolizması,
- Bazı fizyolojik olarak önemli düşük moleküler ağırlıklı peptidler ve azotlu bileşiklerin üretimi,
- İntraselüler protein döngüsü,
- Üre siklusu ve ürik asit sentezi,
- Lipit ve glikoz metabolizması ve
- Antioksidatif reaksiyonlar
- Bağırsak metabolizması, beslenme ve sağlık gibi başka görevlerinin olduğunun kanıtları
giderek artmaktadır (15, 16)
Bu nedenle rasyondaki çoğu amino asitlerin lizine göre oranları ince bağırsak lümeninden portal
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vene girenlerinkinden veya plazma ve vücut proteinlerinde bulunanlarınkinden büyük farklılık
göstermektedir. Rasyon ve vücut proteinleri arasındaki amino asit deseninde özellikle arjinin,
sistein, glutamat, glutamin, glisin, histidin, metiyonin, prolin, ve serin için büyük farklılıklar söz
konusudur. Bu yüzden bu amino asitlerin vücut proteinlerindeki lizine oranı hızlı büyümekte
olan hayvanların optimum gereksinimlerini belirlerken doğru olmamaktadır.
Esansiyel amino asitlere gereksinim olmadığı düşüncesinden dolayı bu konu fazla dikkate
alınmamıştır ve yaygın olarak kullanılan yem maddelerinin esasiyel olmayan amino asit
düzeyleri hakkında NRC yayınlarında da veri bulunmamaktadır (17). Ancak Li ve ark. (18)
başta soya ve mısır olmak üzere sıklıkla kullanılan bazı yem maddelerinin tüm amino asit
kompozisyonunu saptamışlardır. Rasyonları fomüle etmede bu değerler kullanılabilir.
Esansiyel olmayan amino asit ve koşullu esansiyel amino asit düzeylerinin belirlenmesinde,
esansiyel amino asit gereksinimlerini belirlerken kullanılan klasik yaklaşımların (hayvanın
yem tüketimi, büyüme ve üreme performansı) yanı sıra fizyolojik parametreler (hormonlar,
hemoglobin, amonyak, üre, amino asit, azotlu bileşikler, lipitler ve glikoz konsantrasyonları
ile dokularda nörotransmitterler, glutatiyon, kreatin ve poliaminler) de göz önüne alınarak
uyarlanabilir (11).
Genel olarak; 2000’li yıllara kadar broylerler düşük amino asit yoğunluklu rasyonlarla
beslenmekteydi. 2000’li yılların başında genetik olarak yüksek verimli broyler hatlarının
seleksiyondaki sürekli ilerlemelerle ve katma değerli kanatlı ürünlerinin arzıyla birlikte broyler
işletmeleri rasyon amino asit yoğunluğunu artırmaya başlamıştır (19) Hem hızlı, hem de daha
yavaş büyüyen yüksek verimli modern broylerle yapılan çalışma sonuçları ticari broylerlerin
giderek rasyon amino asit konsantrasyonuna, enerji yoğunluğundan daha hassas bir hale
geldiğini göstermiştir (20).
Enerji
Normal koşullarda kanatlılar enerji gereksinimlerini karşılayana kadar yem tüketirler, bu nedenle
rasyonun enerji seviyesi yem tüketimini belirlemektedir ki bu rasyon formulasyonunun temelidir.
Yem kanatlı üretimi için başlıca maliyeti oluşturmaktadır ve doğru rasyon formülasyonu kanatlı
işletmelerinde karlılık için olağanüstü önemlidir. Bilindiği üzere kanatlılarda metabolize
olabilir enerji (ME) formu kullanılmaktadır. Ancak, yem hammaddelerinden gelen rasyon enerji
değerlerini hesaplamada ME yönteminin eksiklikleri söz konusu olmaktadır. Zahiri Metabolize
olabilir (Apearent AME) ölçümü her ne kadar standardize edilmeye çalışılsa da elde edilen
değerler hammadde kaynakları, yaş, ırk, yem maddesinin yetiştiği coğrafik konum ve ölçümün
gerçekleştirildiği laboratuvarlara göre son derece farklılık göstermektedir (21, 22). Bu nedenle
yem enerjisindeki varyasyonun ekonomik maliyeti çok büyük olmaktadır. Metabolize olabilir
enerjideki değişim yem hammaddelerinden ve hayvanın kendisinden de kaynaklanabilmektedir.
Yem hammaddelerine bağlı faktörler
Tahıl tanelerinin ME değerindeki varyasyonların büyük çoğunluğu tahılın varyetesi ve yetiştiği
coğrafik bölgeden kaynaklanmaktadır. Yem maddeleri bakımından buğday, arpa, tritikale yulaf
ve çavdar gibi viskoz taneler için ME değerinde farklılıklara tol açan en önemli kimyasal
komponent çözünebilir nişasta olmayan polisakkaritler (NSP)’dir (23). Çözünebilir NSP’ler
kanatlı rasyonlarında besin maddelerinin özellikle de nişasta, protein ve lipitlerin sindirim ve
emilimini azaltan antibesinsel etkiye sahiptirler (24, 25).
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Mısır, sorgum ve pirinç gibi non-viskoz tahıllarda ME de ortaya çıkan varyasyonların nedeni
ise; hücre duvarı yapısı ve bileşenleri (26, 27) ile nişasta sindirimi (28) olarak düşünülmektedir.
D’Alfonso (29) 93 mısır numunesinde ileal sindirilebilir enerji değerinde yaklaşık 488 kcal/
kg farklılık bulmuştur. Bazı mısır numunelerinin nişasta içeriğinin ince bağırsaklarda hızlı
sindirilemediği belirlenmiştir. Bu durumun sekuma ulaşan nişastanın mikrobiyolojik sindiriminin
enzimatik sindirim kadar etkili olamamasından, nişastanın granül büyüklüğü ve nişastanın
yapısı, amiloz amilopektin oranı, işlemeye bağlı dirençli nişasta oluşumu gibi pek çok faktörden
kaynaklanabileceği öngörülmüştür (30).
Hayvana bağlı faktörler
Yapılan çalışmalarda hayvanlarda bireysel olarak AME de çok büyük varyasyonlar olduğu,
örneğin buğday numunelerinde AME değerlerinin 2294 ile 3513 kcal/kg KM arasında değiştiği
tespit edilmiştir Oysa rasyonlara karbonhidraz kokteyllerinin katılması ile buğdayın ortalama
AME değeri yükseltirken varyasyonu ¾ oranında azaldığı gözlemlenmiştir (31). Bu çalışma
sonucuna göre hayvanlar arasındaki ME varyasyonun NSP’lerin antinutrisyonel etkilerinden
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bazı hayvanların NSP’lerle baş edebilirken aynı sürüden
diğerlerinin neden bunu başaramadıkları anlaşılamamıştır. Bu ME yi etkileyen rasyon x hayvan
interaksiyonlarından kaynaklanmaktadır.
Yüksek ve düşük performans gösteren piliçlerde gen ekspresyonlarının ve bağırsaklarda bakteri
popülasyonlarının farklı olduğu ortaya konmuştur. Moore ve ark. (32). Bu durum da yemin
enerji içeriğindeki büyük varyasyonun hayvanın gen ekspresyonu ve bağırsak mikroflora
kompozisyonuna bağlı olarak tek başına hayvandan kaynaklanabileceğini göstermiştir.
Dolayısıyla hayvan performansı belirlenirken yemden yararlanma hesaplanırken vücutta yağ
ve protein depolanması dikkate alınmakta ve doğru bir yaklaşımdır. Dolayısıyla ME enerji
yerine yemin metabolizm sonucu vücutta yol açtığı ısı artışının göz önüne alınmaması daha
doğru bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu durumda net enerji sisteminin daha
az değişken ve bu yüzden kanatlılar için rasyon enerjisini daha doğru bir hesaplama olup
olmayacağı tartışılmaktadır. Nitekim metabolik enerji sistemi lifli ve yüksek proteinli yem
maddelerinin enerji değerini fazla hesaplarken nişastalı ve yağca zengin yemlerin enerji değerini
düşük hesaplamaktadır. (33), En düşük maliyetli broyler rasyon formülasyonunda NE sistemi
ve ME sistemini karşılaştırmak için her iki cinsiyetten broylerlerle yapılan çalışmada iki farklı
enerji değerlendirme sisteminin rasyon kompozisyonu, bazı kısıtlamaların marjinal karı ve en
düşük maliyetli besin madde konsantrasyonu üzerinde önemli etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca fitaz içeren yemlerle beslenen broylerlerde enerji kullanımını, canlı ağırlık ve üretim
için gerekli enerjiyi NE sistemi kullanılarak daha yüksek korelasyonla tahmin edilebildiği ifade
edilmektedir (34).
Sonuç olarak broyler yetiştiriciliğinde yem giderlerinin düşürülmesi ekonomik açıdan büyük
önem arz etmektedir. Bu amaçla yapılan pek çok çalışma olup, mevcut yemlerin hayvan
tarafından daha etkin bir şekilde değerlendirilmesine yönelik uygulamalar ve enerji protein
değerlendirme sistemleri önümüzdeki yıllarda tartışılacak konular olmaya devam edecektir.
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S27 Broyler Beslemede Prebiotik, Probiotik ve Bitkisel Ekstraktlarının
Antikoksidiyal Aktiviteyi Destekleyici Etkilerinde Gelişmeler
Mehmet Bozkurt
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Erbeyli Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Aydın,
Türkiye
Özet
Koksidiyoz, Eimeria türü protozoanlar tarafından tüm evcil hayvanlarda oluşturulan

bulaşıcı paraziter bir hastalık olup hayvan sağlığı ve verimleri üzerinde önemli
ekonomik kayıplar oluşturmaktadır. Genel sağlık durumu ve kondisyonlarındaki
kötüleşmenin yanı sıra iştahta azalma, verimlerde düşüş ve nihayet ciddi vakalarda
ölümdeki artışlar koksidiyoz ile bulaşık sürülerde tespit edilen başlıca semptomlardır.
Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde kanatlı hayvan yetiştiriciliğindeki koksidiyoz ve
buna bağlı sekonder enfeksiyonların sebep olduğu ekonomik kayıpların yıllık tutarının
2-2,5 milyar dolara ulaştığı belirtilmektedir.
Koksidiyozdan korunmak ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde sebep olduğu ekonomik kayıpları azaltmak amacıyla antikoksidiyal etkili yem katkı maddeleri (Koksidiyostatlar) çok uzun
bir süredir düzenli ve başarılı olarak kullanılagelmektedir. Ancak kullanılan antikoksidiyal
yem katkılarına direnç gösteren Eimeria türlerinin ortaya çıkması ve antibiyotiklerin yem

katkı maddesi olarak kullanımına karşı gelişen kamuoyu tepkisi antikoksidiyal yem
katkılarının 2012 yılından itibaren yasaklanmasını gündeme getirmiştir. Bu yöndeki
gelişmeler konvansiyonel antikoksidiyal katkılara alternatif uygulamalar konusunda
bütün dünyada hızlı arayışlara gidilmesine yol açmıştır.
Alternatif uygulamalardan şimdiye kadar öne çıkan başlıca ikisi koksidiyoz aşısı ve bitkisel
preparatlardır. Tıbbi-aromatik bitkilerin esansiyal yağları önemli antiprotozoal etkilere sahiptir
ve bu yönüyle konvensiyonel antikoksidiyallere karşı yakın gelecekte ciddi bir alternatif teşkil
edeceği beklenmektedir. Ayrıca mannanoligosakkaritler ve lactobacillus esaslı probiyotikler de
ümit vaat eden alternatif uygulamalar olarak göze çarpmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kanatlı hayvanlar, koksidiyoz, antikoksidiyal yem katkıları
Giriş
Tavukçulukta en yaygın olan hastalıklardan birisi protozoan parazite Eimeria spp tarafından
oluşturulan koksidiyozdur. Koksidiyozun yol açtığı ölümlerin ve performans kayıplarının
dünya tavukçuluk sektörüne maliyeti yıllık 2 milyar doları aştığı belirtilmektedir. Koksidiyozun
bağırsak epitel dokusunda oluşturduğu hasar nedeniyle besin maddelerinin emilimi azalmakta,
büyüme hızı ve yem çevirme etkinliği kötüleşmekte, kanlı ve akışkan yapıda dışkı artışı ile
birlikte ölümlerde artış gözlenmektedir.
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Koksidiyozun hayvanın sağlığı ve verimleri üzerindeki yıkıcı etkilerinden korunmak amacıyla
başvurulan en bilinen ve yaygın uygulama yeme antikoksidiyal etkili yem katkı madde ilavesidir.
Ancak yaklaşık 50 yıldan beri süregelen sürekli kullanım sonucu eimeria protozoanları
bu iyonofor bileşiklere karşı önemli ölçüde direnç göstererek etkinliklerini azaltmışlardır.
Bu gelişmeler konvensiyonel antikoksidiyal bileşiklere karşı yeni alternatif uygulamaların
araştırılması sürecini hızlandırmıştır.
Koksidiyoz aşıları, probiyotikler, prebiyotikler ve aromatik bitkilerin özüt ve esansiyal yağları
bu anlamda ümitvar sonuçlar veren alternatiflerdir. Ancak bu maddelerin antikoksidiyal etki
mekanizmalarının etkinliğini, tutarlılığını ve sürdürebilirliğini ortaya koyan yeni bilimsel
çalışmalara ve tekrarlanabilir sonuçlara ihtiyacı vardır.
Koksidiyozun etlik piliç yetiştiriciliğindeki etkileri ve ekonomik boyutları
Koksidiyoz özellikle kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara yol açan
Eimeria protozoanlarının neden olduğu intracellular paraziter bir hastalıktır. Hastalık herhangi
bir Eimeria türü tarafından oluşturulabildiği gibi birkaç türün kombinasyonuyla da ortaya
çıkarılabilir. Toplam 9 adet Eimeria türünden 7 adedi kanatlılarda hastalığa yol açmaktadır. Etlik
piliç yetiştiriciliğinde yaygın olarak karşılaşılan ve önemli düzeyde ekonomik kayıplara yol açan
üç tür mevcuttur (Eimeria tenella, Eimeria maxima ve Eimeria acervulina). Farklı Eimeria
türleri, bağırsağın farklı bölgelerinde değişik şiddette hasarlara yol açmaktadır. İnce ve kalın
bağırsaklardaki değişik lezyonlar, kanlı ishal, enterit ve ölüm koksidiyozla bulaşık sürülerde
gözlenen başlıca bulgulardır (Conway ve Mckenzie., 1991; Cook., 1998; McDougold., 2003).
Koksidiyal enfeksiyonlar bağırsak sisteminde sekonder bakteriyal enfeksiyonlara da yol açtıkları
için kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde ciddi bir tehdit olarak algılanmaktadır. Bunların başında
Clostridium perfringens’in neden olduğu necrotic enteritis gelmektedir. Clostridium perfringens
A ve Clostridium perfringens C tipleri hastalığın ortaya çıkışındaki esas etkenlerdir. Kanatlı
hayvanlarda necrotic enteritis bağırsak mukozasının hemorajik nekrozu olarak tanımlanmakta,
hastalığın dünya etlik piliç sektöründe neden olduğu ekonomik kayıplar yüz milyonlarca dolar
olarak ifade edilmektedir (De Guessem ve ark., 2008; Chapman ve ark., 2008). Yeme antibiyotik
katkısının yasaklanmasını takip eden süreçte nekrotik enteritisin klinik seyrinde önemli artışlar
gözlenmiş, Clostridium perfringens’in patojenitesinin öncesindeki Eimeria enfeksiyonları
ile doğrudan bağlantılı olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir (Williams., 2005). Eimeria
protozoalarının tahrip ettiği bağırsak hücre duvarı C. perfringes’ in hızlı şekilde kolonizasyonu
için çok uygun bir ortam hazırlamaktadır. Bağırsak epitelindeki emilim yüzeyinin tahribatı
sonucu besin maddelerinin yararlanımında önemli kayıplar oluşmakta, performans kötüleşerek
ekonomik kayıplara yol açmaktadır (Van Immerseel ve ark., 2004; Verleyen, 2009).
Özellikle günümüz broiler yetiştiriciliğindeki entansif manejman koşulları (yüksek yerleşim
sıklığı, kötü altlık kalitesi, ıslak altlık problemleri, yetersiz hijyen koşulları vb.) hastalığın
sıklığının ve şiddetinin artmasına neden olmaktadır. Yem tüketiminde azalma, yemden
yararlanmada kötüleşme, üniformitenin bozulması, canlı ağırlık kayıpları, bağışıklığın düşmesi
ve hastalıklara karşı direnç azalması koksidiyoz ile bulaşmış sürülerde tanımlanan başlıca klinik
semptomlardır (Stevens., 1998; McDougold., 2003). Dünya broiler endüstrisinde koksidiyoz ve
bununla ilintili sekonder enfeksiyonlara bağlı olarak performans ve hayvan sağlığı açısından
oluşan ekonomik kayıpların 2 milyar doları aştığı tahmin edilmektedir (Williams, 1999; Dalloul
ve Lillehoj., 2005; De Guessem ve ark., 2008). Koksidiyozun etkeni olan Eimeria türlerindeki
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oositlerin dezenfektanlara karşı oldukça dirençli olması, normal şartlarda dış ortamda oldukça
uzun süre yaşayabilme yeteneği göstermesi, yaşam çemberini tamamlamak için ara kaynağa
ihtiyaç duymayan basit ve kısa bir yaşam döngüsüne sahip olması hastalıkla mücadele de büyük
güçlükler yaratmaktadır.
Konvansiyonel Antikoksidiyal Uygulamalar ve Günümüzdeki Alternatifleri
Konvansiyonel antikoksidiyaller
Kanatlı hayvan sürülerinde koksidiyozun oluşumunu engelleyici yöntemlerden başlıcası ve en
yaygın olanı bu amaca yönelik olarak yeme katılan antikoksidiyal etkili kimyasal koruyuculardır
(İyonoforlar ve kimyasal antikoksidiyaller). İyonofor gurubundaki antikoksidiyaller antibiyotik
esaslıdırlar ve tek başına kullanımlarının yanı sıra kimyasal antikoksidiyallerle kombine olarak
kullanımı da söz konusudur (McDougold, 2003; Chapman ve ark., 2008).
Çok uzun yıllardan beri kanatlı hayvan yemlerinde kullanılagelen ve koksidiyozun önlenmesinde
etkili sonuçlar veren antikoksidiyal yem katkı maddelerinin kullanımı pratikte bir takım sorunları
da beraberinde getirmiştir. Eimeria türlerinin değişik iklim ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak
sürekli değişkenlik göstermesi, kullanılan antikoksidiyallere karşı zamanla direnç gelişmesi gibi
başlıca nedenlerden dolayı her bir saha, işletme ve hatta kümes için uzmanlarca hazırlanmış
bir antikoksidiyal rotasyon programının titizlikle uygulanması gerekmektedir. Bunun yanı
sıra antikoksidiyal katkılı yemlerin hazırlanması yem fabrikalarındaki yem akışında ilave
düzenlemeler yapılmasını gerektirmektedir. Kalıntı riski nedeniyle etlik piliç bitirme yemlerinden
antikoksidiyaller çekilmekte, kesim yaşından önceki 7-10 gün içerisinde antikoksidiyal katılmış
yemlerin kullanılmasına yasal olarak izin verilmemektedir. Bu durum kesimhanelerde bu
sürecin izlenmesini gerektirdiği gibi kesim yaşındaki esnekliği de önlemektedir. Diğer taraftan
toplam 42 gün süreli etlik piliç besisindeki son 10 günlük dönemde antikoksidiyallerin yemden
çekilmesi piliçlerin tekrar koksidiyoz ve buna bağlı sekonder enfeksiyonlara maruz kalmasına
yol açabilmektedir. Bu tür bir riskin erkek etlik piliçlerde dişilere kıyasla daha yüksek olduğu
bildirilmiştir.
Koksidiyallerin uzun süreli ve bilinçsiz kullanımı çeşitli iyonofor antikoksidiyallere karşı
dirençli Eimeria türlerinin gelişmesine neden olmuştur (McDougold ve ark. 1987; Chapman,
1998). İlaç direncinin ortaya çıkışını engellemek amacıyla yeni ilaçlar geliştirilmiş ve mevcut
ilaçlarla rotasyona tabi tutularak sorun giderilmeye çalışılmıştır. Bu durum ekonomik açıdan
yetiştiricilikteki maliyetleri arttırdığı gibi, yemlere antibiyotik katılmasına karşı tavır sergileyen
tüketicilerin de tepkisini çeken bir uygulama olmuştur. Bütün bu gelişmeler koksidiyozdan
korunmada konvansiyonel antikoksidiyallere alternatif sürdürülebilir, ekonomik, kalıntı ve
direnç riski bulunmayan alternatiflerin geliştirilmesi sürecini hızlandırmıştır (Thomke ve
Elwinger., 1998; Mellor, 2000; Daley ve ark., 2004;, Noirot, 2010). Kalıntı ve direnç riski
oluşturmayan hayvansal ürünlerin temini konusunda oluşan kamuoyu bilinci de bu alternatif
arayışları teşvik etmiştir.
Alternatif antikoksidiyal yöntemler
Bu alternatiflerden en bilinenleri canlı ve inaktif koksidiyoz aşıları ile bitkisel preparatlardır.
Probiyotik, prebiyotik, enzim ve betain gibi uygulamalar henüz başlangıç aşamasında olanlardır.
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Bitkisel preparatlar
Tıbbi-aromatik bitkilerin bütün kısımları veya kök, gövde, yaprak ve tohum gibi organları antik
çağlardan beri insan sağlığında koruyucu ve tedavi edici amaçla kullanılagelmektedir. Hayvan
sağlığında da benzer amaçlarla aromatik bitkilerin esansiyel yağlarının ve ekstratlarının kullanımı günümüzde giderek yaygınlaşan bir uygulama haline gelmiştir. Bu bitkiler kurutulup
öğütülerek kullanılabilmekle birlikte özüt ve esansiyel yağlarının kullanımı çok daha yaygın bir
uygulamadır ve ruhsatlı ticari ürünlerde de bu şekilde kullanılmaktadırlar. Esansiyel yağlar gram
(-) ve gram (+) patojen bakterilere karşı güçlü antibakteriyal etkilere sahiptirler (Dorman ve
Deans., 2000; Cowan, 1999). Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pasteurella spp., Proteus
spp., Entorobacter spp., E.coli, Salmonella spp., Apergillus ve Eimeria spp. gibi insan ve hayvan
sağlığı ile gıda güvenliğini olumsuz yönde etkileyen patojen mikroorganizmalara karşı güçlü
bakteriostatik ve bakterisit etkileri saptanmıştır. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda, esansiyel
yağların bakterisit etkilerini bakterilerin hücre duvarı proteinlerini denatüre ve koagüle ederek
gösterdikleri bildirilmiştir (Basset, 2000, Ultee ve ark., 2002). Bununla birlikte esansiyal yağların antikoksidiyal etkileri konusundaki çalışmalar başlangıç aşamasındadır.
Esas itibarıyla tıbbi-aromatik bitkiler içerdikleri aktif bileşenlerce son derece zengin bir yapıya
sahiptirler. Bunlardan en önemli ikisi olan karvakrol ve timol fenolik bileşikler olup antiseptik
özellikleri iyi bilinmekte ve her ikisinin birlikte sinerjik etki gösterdikleri belirtilmektedir. Dikkate değerdir ki esansiyal yağların antikoksidiyal etkilerini ortaya koymak amacıyla yürütülen
çalışmaların büyük çoğunluğunda bu iki fenolik bileşik üzerinde durulduğu görülmektedir.
Esansiyal yağların içerdiği fenoller, aldehidler, ketonlar, terpenler ve oksitler gibi aktif bileşenler
doğrudan antiparaziter etkilere sahiptirler. Bu tür aktif bileşenlerin hücre duvarının bütünlüğünü
bozmak suretiyle protozoanların yaşam döngülerini tahrip ettikleri tahmin edilmektedir (Noirot,
2010). Bununla birlikte henüz bu tür aktif bileşenlerin hangi etki mekanizmasıyla oositlerin
canlılığını yitirmesine yol açtıkları kesin bir şekilde ortaya konamamış, antiparazitik etkinin değişik basamakların kombinasyonundan oluştuğu yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Şimdiye kadar yürütülen çalışmalarda geniş antibakteriyal etkiye sahip esansiyal yağlar aynı zamanda
doğrudan antiparaziter etkiye sahip oldukları görülmüştür. Bu konudaki en belirgin ve önemli
örnek kekik yağı olup gerek tek başına ve gerekse diğer kimi yağlarla kombinasyonu halinde
değişik Eimeria türlerine karşı doğrudan antiparaziter etki gösterdiği görülmüştür (Saini ve ark.,
2003; Christaki ve ark., 2004; Ibrir ve ark., 2009). Çeşitli bitki ekstratları ve esansiyal yağlarla
etlik piliçler üzerinde yapılan klinik araştırmalar çok yeni olup elde edilen sonuçlar ümit vaat
edicidir.
Allen ve ark. (1997 b) sıtma hastalığının tedavisinde kullanılan sıtma otu (Artemisium annua)
yapraklarında bulunan antimalarial etkili aktif maddenin (artemisinin) antikoksidiyal etkisini
ortaya koymak amacıyla bir araştırma yürütmüşlerdir. Bu amaçla deneysel olarak 3 farklı
Eimeria türü ( E. necatrix, E. tenella, E. acervulina ) ile enfekte ettikleri civcivlerin yemine
% 0, 0.5, 1.0 ve 5.0 oranında öğütülmüş sıtma otu yapraklarını ilave etmişlerdir. Sıtma otunun
esansiyel yağının yapısındaki başlıca 3 aktif bileşenin (artemisinin, 1,8-Cineole ve Camphor)
E. tenella’ya ilişkin lezyon skorlarını düşürmede ve canlı ağırlık kaybının telafisinde etkili
olduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar yeme farklı dozlarda artemisinin ilavesinin her üç Eimeria
türünde de dışkıyla oocyt atımını önemli düzeyde azalttığını belirlemişlerdir.
Guo ve ark., (2004) ise E. tenella ile enfekte edilmiş etlik civcivlerde yeme yerel iki mantar
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türünün kurutularak öğütülmüş formunu ve Çin’de yetişen yerel bir tıbbi bitkinin ekstratını
ilave etmenin humoral ve hücresel bağışıklığı önemli düzeyde destekleyici etkide bulunduğunu
saptamışlardır. Araştırıcılar belirtilen bitki ekstratlarının canlı kokdiyoz aşısı ile kombine
edilmesi durumunda da başlangıç için ümit verici sonuçlar elde edilebileceğini göstermişlerdir.
Eşit oranda karvakrol ve timol içeren esansiyal yağın antikoksidiyal etkisini belirlemek amacıyla
yürütülen bir çalışmada 28. günlük yaştaki etlik civcivler E. acervulina oocytleri ile Coccidiosis
bulaştırılarak 35. günde bağırsak morfolojisi yönünden incelenmişlerdir (Greathead ve Kamel,
2006). Araştırıcılar yeme esansiyal yağ ilavesinin (62,5 g / ton yem) koksidiyoz ile enfekte
edilen civcivlerde bağırsak bütünlüğünü sağlamlaştırdığını ve büyüme performansının klasik
antikoksidiyal ilaç verilen piliçler düzeyine ulaştığını belirlemişlerdir.
Kekik esansiyel yağı içeren ticari preparatların Coccidiosis üzerine etkilerinin araştırıldığı diğer
çalışmalarda da (Saini ve ark., 2003; Bozkurt ve ark. 2013,2014; Küçükyılmaz ve ark. 2012)
15 günlük civcivler Eimeria spp. ile enfekte edilmiş, civcivler 19-24 günlük yaşta kesilerek
koksidiyal lezyon skorları yönünden incelenmişlerdir. Yeme kekik esansiyel yağı ilave edilmesi
(660g veya 330g /ton yem; 12-48 g/ton yem) verilmeyen kontrol grubuna kıyasla canlı ağırlık
kazancı ve yemden yararlanma değerini önemli düzeyde iyileştirirken koksidiyal lezyon
skorlarını da azaltmış, iyonofor antikoksidiyal (salinomycin, monensin) ile benzer sonuçlar
vermiştir.
Koksidiyoz aşıları
Kanatlı koksidiyası oldukça immunogenic yapıya sahiptir ve başlıca enfeksiyonlar konakçının
bağışıklığını uyarırlar. Bu nedenle aşılamanın koksidiyoza karşı korunmada antikoksidiyal
yem katkılarına karşı etkili bir alternatif olacağı düşünülmüş ve değişik tipte aşıların üretilmesi
uygulamalarına geçilmiştir. Bu amaçla yaklaşık son 20 yıldan beri kanatlı hayvanları
koksidiyozdan korumak amacıyla canlı aşılar kullanılmaktadır. Geçmiş yıllarda daha çok
damızlık ve yumurtacı sürüleri korumak amacıyla kullanılan koksidiyoz aşıları günümüzde ettik
piliç sektöründe de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Chapman, 2000; Chapman ve ark.,
2002). Canlı aşılar attenue veya virulant koksidiyal Eimeria türlerini içermektedir. Kuluçkadan
çıkıştan itibaren bir haftalık süre içinde uygulama imkânı bulunan ticari aşılar önerilen şekilde
uygulandıkları takdirde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Aşılama içme suyuyla yapılabildiği
gibi, kuluçkahanelerde spray veya jel şeklinde de uygulanabilmektedir. (Williams, 2002; Dalloul
ve Lillehoj., 2005). Deneysel koksidiyoz oluşturulan etlik piliçlerde aşı uygulamasının oosit
sayısını azaltarak koksidiyal lezyon skorlarını hafiflettiği ve iyonofor antikoksidiyaller kadar
etkili olduğu görülmüştür.(Waldenstedt, 2003; Ovideo- Rondon ve ark., 2005).
Enzimler
Buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi tahılların yapısında bulunan başlıca antinütrisiyal bileşiklerden
nişasta olmayan polisakkaritler (NOP) kanatlı hayvanlarda yemlerin sindirilebilirliğini
azaltarak verim performansının düşmesine neden olmaktadırlar (Choct ve Bedford., 1999;
Bedford, 2000). NOP’ larca zengin tahıl ağırlıklı yem karmalarının kanatlı hayvanlarda besin
maddelerinin sindirilebilirliğini ve bağırsak içeriğinin vizkozitesi üzerindeki olumsuz etkisinin
yanı sıra koksidiyoz enfeksiyonlarının şiddetinin artmasına neden olabileceği ileri sürülmüştür
(Morgan, 1995). Oluşan yüksek duedonal ve ileal vizkozite nedeniyle yeterince sindirim ve
emilime uğratılamayan sindirilemeyen yapıdaki karbonhidratlar bağırsak lumeninde patojen
mikroorganizmalar için zengin besi yeri oluşturarak kolonizasyonlarının artışına yol açarlar.
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Bağırsak epitel yüzeyinde patojen mikroorganizmalar tarafından oluşturulan yaralar intracellular
bir parazit olan Eimeria’nın bağırsak epitelinde yayılımını kolaylaştırarak enfeksiyonun
şiddetini artırmaktadır.(Waldenstedt ve ark. 1998). Deneysel koksidiyoz bulaştırılan buğday
ağırlıklı yem karmalarıyla beslenen etlik piliçlerin yemine ksilanaz enzimi ilavesinin belirtilen
olumsuzlukları hafifletebildiği, ileal içeriğin vizkozitesini azaltarak performansı iyileştirdiği
gözlenmiştir (Cumming, 1994).
Bağırsak vizkositesi ve taşlık boyutunun koksidiyal enfeksiyonların şiddetini etkileyen başlıca
etmenler olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte çeşitli araştırmalardan elde edilen sonuçlar
eksojen enzimlerin koksidiyal enfeksiyonların şiddetini hafifletici etkisinin vizkozitenin yanı
sıra diğer faktörlerden de etkilenebileceğini göstermektedir (Banfield ve ark., 1999).
Probiyotikler
Bilindiği gibi probiyotikler uzun yıllardan beri kanatlı hayvanların verim performansını
artırmak amacıyla yem katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bağışıklıkta artış ve toksik
maddelerin üretimine neden olan metabolik reaksiyonlarda azalma, bağırsakta patojen bakteri
popülasyonunun baskılanması probiyotik kullanımının kanatlı sağlığı üzerinde sağladığı olumlu
gelişmelerdendir. Bununla birlikte probiyotiklerin koksidiyozu engelleme amacıyla kullanımı
konusundaki çalışmalar çok sınırlıdır. Probiyotikler antikoksidiyal etkilerini dolaylı olarak
gösterirler. Probiyotik kullanımı ile bağırsak sisteminde yararlı mikroorganizma türlerinin
gelişimi ve devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu mekanizmanın konakçının
enterik patojenlere karşı direncini artırarak bağırsak sağlığını ve bağışıklığı geliştireceği
düşünülmektedir (Fuller, 1989; Bozkurt ve ark. 2014). Böylece koksidiyol protozonların
gelişimini teşvik eden koşulların en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır. Nitekim Dalloul ve
ark. (2003) yeme Lactobacillus ilavesinin E. acervulina ile enfekte edilmiş etlik piliçlerde local
bağışıklığı düzenleyici bir etki göstererek piliçlerin koksidiyal enfeksiyonlara karşı dayanıklılığı
artırdığını göstermişlerdir. Benzer sonuçlar E. tenella ile enfekte edilmiş ve yemine Pediococcus
acisilactici ilave edilen etlik piliçlerde de gözlenmiştir (Lee ve ark., 2007).
Prebiyotikler
Probiyotiklerle benzer dolaylı antikoksidiyal etki mekanizmasına sahip olan prebiyotikler
sindirilemeyen yapıda polisakkaritlerdir ve başlıcaları inulin, oligofruktoz, oligomannoz ve
dextran oligosakkarittir. Maya hücre duvarından elde edilen mannan oligosakkaritler pratikte
en yaygın olan kullanılan prebiyotiktir. Prebiyotikler yeme ilave edildiklerinde laktik asit üreten
bakterilerin kolonizasyonunu hızlandırmak suretiyle sindirim sisteminde mevcut E. coli ve
Salmonella gibi patojenik bakterileri kendisine bağlayarak vücuttan dışarı atarlar, konakçının
bağışıklığını desteklerler (Delzenne, 2003). Antikoksidiyal olarak kullanımları çok yeni olan
prebiyotiklerin antiparaziter etki mekanizmaları henüz tam olarak açıklanabilmiş değildir.
Yeme 1 g/kg düzeyinde mannanoligosakkarit karıştırıldığında tek başına E. maxima veya E.
acervulina, E. tenella ve E. maximadan oluşan karma enfeksiyonlara karşı koksidiyozun hasarını
hafifletebildikleri ve performansın korunmasına yardımcı oldukları görülmüştür (Elmusharaf ve
ark., 2006, 2007; Sun ve ark., 2005; Duffy ve ark., 2005; Bozkurt ve ark. 2014).
Betain
Şeker pancarından elde edilen betain metillenmiş bir amino asittir ve hücrede osmotik basıncın
sağlanmasında önemli görevleri vardır. Koksidiyoz ile bulaşık sürülerde bağırsak epiteli
hücrelerini osmotik stresten koruyarak hücrenin normal metabolik aktivitesini sürdürmesine
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yardımcı olmaktadır. Betain koksidiyoza karşı etkisini dolaylı yoldan göstermektedir. Bağırsak
hücre çeperini destekleyerek sağlamlaştıran betain protozoon istilasının bağırsak çeperine
verdiği zararı en aza indirgemektedir (Augustine ve ark., 1997; Waldenstedt ve ark., 1999).
Klasing ve ark. (2002) koksidiyoz bulaştırılmış civcivlere yemle betain verildiğinde bağırsak
epitelinde ve lamina propia içinde daha fazla miktarda limfosit hücresi belirlemişler ve bunu
epitel doku içindeki sporozit sayısındaki önemli azalmanın nedeni olarak göstermişlerdir.
Koksidiyal Enfeksiyonu Etkileyen Başlıca Besinsel Etmenler
Kanatlı hayvanların beslenmesinde büyük öneme sahip olan ve yetersizlikleri önemli sağlık
sorunlarına ve verim kayıplarına yol açan Vitamin A ve E’nin eksiklikleri benzer şekilde
koksidiyoz enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına, bağışıklığın zayıflamasına, performansın
düşmesine ve ölümlerin artmasına neden olmaktadır (Dalloul ve ark., 2002; El-Boushy, 1988).
Colnago ve ark. (1984) koksidiyoz ile bulaşık piliçlerin yemine 0.50 mg/kg düzeyinde selenyum
ilavesinin bağışıklığı geliştirerek ölüm oranını azalttığını belirtmişlerdir. Benzer antikoksidiyal
etkiler yeme çinko ilavesi durumunda da gözlenmiştir (Rapp ve ark., 2003).
Etlik civciv ve piliç yemlerinin temel bileşenlerinden olan yemlik yağların omega-3 yağ
asitlerince zengin olmasının dolaylı yoldan antikoksidiyal etki gösterebildiği bildirilmektedir.
Allen ve ark. (1996) deneysel koksidiyoz bulaştırılmış etlik civcivlerin yemine alfa-linoleik asitçe
zengin kolza yağının ilavesi durumunda sekal lezyon skorlarının azaldığını ve E. tenella’nın
parazitik gelişiminin önemli ölçüde baskılandığını bildirmişlerdir. Allen ve ark. (1997a) parazit
hücrelerinin aralarına sızan omega-3 yağ asitlerinin hücreleri oksidatif dejenerasyona maruz
bırakarak antikoksidiyal etki mekanizmasını ortaya koyduklarını ileri sürmüşlerdir. Ancak
çoklu doymamış yağ asitlerince zengin yapıdaki yem karmalarının oosit hücreleri üzerinde
yarattıkları oksidatif stresin tüm Eimeria türlerine karşı benzer şiddette antikoksidiyal etki
ortaya koyamadığını bildirmişlerdir.
Prebiotik, Probiotik ve Esansiyal yağların Antikoksidiyal Amaçlı Kullanımından
Sağlanabilecek Faydalar
--Ardışık büyütme dönemleri için antikoksidiyal rotasyon programlarının uygulanmasına
gerek kalmayacak, bununla ilgili olarak doğabilecek hatalardan kaçınılmış olacaktır.
--Yem fabrikalarında iyonofor antikoksidiyal ilave edilmiş yemlerin sistemden geçişinden
sonra ilave düzenlemeler için zaman harcanmasına gerek kalmayacaktır.
--Yem ve piliç etinde antibiyotik esaslı antikoksidiyallerden kaynaklanan kalıntı ve kontaminasyon riski söz konusu olmayacaktır. İnsan ve hayvan sağlığı açısından antibiyotiklere
direnç oluşturma tehdidi ortadan kalkmış olacaktır.
--Etlik piliç bitiş yemlerinden antikoksidiyallerin çekilmesini takip eden dönemdeki koksidiyozun tekrar ortaya çıkma olasılığı ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla etlik piliçlerin kesim
yaşı pazar talebine bağlı olarak daha esnek biçimde belirlenebilecektir.
--Aşılama koksidiyoza karşı erken bağışıklık sağlanmasına yardımcı olacağı gibi bağırsaklarda sekonder enfeksiyonlara eğilimin azalmasına da yardımcı olabilecektir.
--Bitkisel preparatların, enzimler, probiyotikler ve prebiyotiklerin doğrudan veya dolaylı
yoldan antikoksidiyal olarak kullanılması durumunda sahip oldukları diğer etki mekanizmalarından da (antibakteriyal, antifungal, antioksidan, enzimatik, immunomodulator) yararlanılabilecektir.
--Ortaya çıkması muhtemel sinerjik ve eklemeli etkiler sayesinde büyüme performansında
da iyileşme sağlanabilecektir.
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--Alternatif uygulamaların yayılması durumunda bu konudaki üretim artışına bağlı olarak
bilgi birikimi de genişleyecek, araştırmalara materyal ve kaynak aktarabilecektir.
Sonuç
Etlik piliç yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara yol açan koksidiyozdan korunmak
amacıyla uzun yıllardan beri yemlere katılan antikoksidiyal bileşiklerin sürekli kullanımının
doğurduğu direnç oluşturma riski nedeniyle mevcut uygulamalardan vazgeçilmektedir. Canlı ve
inaktif koksidiyoz aşıları ile tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen ekstrat ve esansiyel yağlar bu
anlamda saha ölçeğinde uygulama şansı bulan ve olumlu sonuçlar veren başlıca alternatiflerdir.
Prebiyotikler, probiyotikler, enzimler ve betain de henüz klinik deney aşamalarında olup ümitvar
sonuçlar veren diğer alternatiflerdir. Direnç oluşturma ve kalıntı bırakma riski bulunmayan
bu tür alternatiflerin antikoksidiyal etki mekanizmalarını belirgin bir şekilde ortaya koyan
yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Ancak mevcut alternatif uygulamaların sürdürebilir, pratikte
uygulanabilir, ekonomik ölçekte üretilebilir ve güvenilir gıda üretimine olanak veren özellikte
olmasına ayrıca özen gösterilmelidir. Bunun yanı sıra bitkisel preparatların olası toksik yan
etkilerinin de belirlenmesine de özellikle dikkat edilmelidir.
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S28 Farklı Düzeyde Kalsiyum ve Fosfor İçeren Broyler Yemlerine Bitkisel
Vitamin D3 ve Fitaz İlavesinin Performans ve Kemik Gelişimine Etkisi
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Özet
Bu deneme, bitkisel vitamin D3 kaynağı olan Panbonis’in etlik piliçlerde büyüme performansı,
bazı karkas ve tibia parametreleri üzerine etkisini araştırmak amacıyla düzenlenmiştir. Erkekdişi karışık 11200 günlük civciv ile başlatılan deneme 7 grup ve 8 tekerrürden oluşturulmuştur.
Piliçler pelet formda mısır, soya ve buğday temelli rasyon ile adlibitum beslenmiştir.
Bitkisel vit D3 ticari üretimde kullanılan standart dozdan (5000 IU) 2000 IU düşük (3000
IU) aktiviteli ve 500 FTU/kg fitaz içeren rasyonlara % 0.01 ve 0.02 oranında, ilave edilerek
denenmiştir. Bu amaçla hazırlanan toplam 7 deneme rasyonunun özet içeriği aşağıdaki şekilde
dizayn edilmiştir; Standart kontrol grubu T1 (Standart Ca ve P düzeyi , 5000 IU Vit D3) ; ve
deneme grupları; T2 (Fitaz ilaveli Standart Ca ve P düzeyi , 5000 IU Vit D3); T3 (Standart Ca
ve P düzeyinde Fitaz ve %0.01 Bitkisel Vit D3 ilavesi, 3000 IU Vit D3), T4 (Standart Ca ve P
düzeyinde Fitaz ve %0.02 Bitkisel Vit D3 ilavesi, 3000 IU Vit D3), T5 (Fitaz ilaveli Düşük Ca ve
P düzeyi , 5000 IU Vit D3), T6 (Düşük Ca ve P düzeyinde Fitaz ve %0.01 Bitkisel Vit D3 ilavesi,
3000 IU Vit D3), T7 (Düşük Ca ve P düzeyinde Fitaz ve %0.01 Bitkisel Vit D3 ilavesi, 3000 IU
Vit D3). Düşük Ca ve P içerikli yemlerde başlatma, büyütme ve bitirme dönemleri için Ca ve
yararlanılabilir P düzeyleri sırasıyla % 0.82;0.41, 0.78;0.385 ve 0.72;0.36 olarak ayarlanırken,
standart rasyon içeriği Ross 308 önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır.
24. gün her tekerrürden ortalamaya yakın canlı ağırlığa sahip 2 piliç tibia parametreleri
incelenmek üzere alınmıştır. 41. günün sonunda bütün piliçler tartılarak her tekerrürden 2 piliç;
karkas randımanı, baget ve göğüs eti veriminin tespiti amacıyla seçilmiştir. Deneme grupları
arasında canlı ağırlık, ölüm oranı ve üretim verimliliği (EPEF) bakımından fark bulunmamıştır
(P> 0.05). Fitaz ve fitaz + bitkisel Vit D3 içeren rasyonlarla beslenen piliçler kontrol rasyonu
(T1) ile beslenen piliçlere göre yemden daha iyi yararlanırken (P< 0.05) bitkisel Vit D3 ilavesi
bu parametre bakımından sadece fitaz tüketenlere kıyasla ilave bir iyileşme yaratmamıştır (P>
0.05). Düşük Ca ve P içerikli rasyonlara %0.2 bitkisel Vit D3 ilavesinin standart Ca ve P
içeren rasyonlarla kıyaslandığında yem tüketiminde önemli düzeyde azalmaya yol açtığı tespit
edilmiştir (P<0.05).
Rasyon Ca ve P seviyesinin düşürülmesi standart Ca ve P içeren yemle beslenen T1 grubu ile
karşılaştırıldığında yem tüketiminde önemli düşüşe yol açmasına rağmen(P<0.05), yemden
yararlanmanın önemli oranda iyileştiği tespit edilmiştir(P<0.05).
Kesim parametreleri olarak ölçülen, karkas randımanı, baget ve göğüs eti verimi bitkisel Vit D3
ve fitaz ilavesi ile rasyon Ca ve P seviyesinden önemli düzeyde etkilenmemiştir (P> 0.05).
Düşük Ca ve P içeriğine sahip rasyonlarla beslenen piliçlerde tibia ağırlığı değişmezken
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tibia kül ve P içeriği fitaz ve Vit D3 ilavesine rağmen azalmıştır (P<0.05). Yüksek miktarda
(% 0.02) bitkisel Vit D3 ilavesinin yem tüketimi ve tibia kül ve P oranı üzerine bazı olumsuz
etkileri olduğu tespit edilmiştir. Rasyon Ca ve P seviyesinin azaltılması bu çalışmada yemden
yararlanmayı önemli düzeyde iyileştirmesine rağmen, dikkatle çalışılması gereken bir konu
olarak değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın sonuçları ışığında % 0.01 bitkisel Vit D3 ilavesinin
büyüme performansı, karkas ve tibia parametrelerine olumsuz etkisi olmaksızın sentetik Vit D3
‘ün bir kısmı yerine etlik piliç rasyonlarında kullanılabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Vitamin D3, herbal Vitamin D3, Broyler, Performans, Tibia Gelişimi
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Özet
Etlik piliç üretiminin en büyük ve en önemli girdisi yem maliyetidir. Etlik piliç üretiminde
yem maliyeti, toplam canlı üretim maliyetinin yaklaşık % 65-85’ini oluşturmaktadır.
Ülkemizde yem hammaddesi fiyatlarının yüksek ve dışa bağımlı olması, hammadde tedarikinde
yaşanan olumsuzluklar ve artan karma yem fiyatları, üretilen piliç eti maliyetlerini olumsuz
etkilemektedir. Metiyonin, kanatlılar için birinci derecede sınırlayıcı olan esansiyel, kükürtlü
bir aminoasittir. Metiyonin, sistin ve sistein kükürtlü aminoasitler grubunun öğeleridirler.
Son zamanlarda metiyonin fiyatlarının kısa süre içinde yaklaşık 3 katına çıkması, sentetik
metiyonin kaynaklarından tasarruf sağlamada uygulanabilecek çeşitli stratejiler açısından
yem formülasyonlarını yapan kişileri farklı arayışlara yöneltmiştir. Bu derlemede etlik piliç
rasyonlarında yer alan metiyonin yerine kullanılabilecek diğer metil sağlayıcılarından yararlanma
imkânı hakkında bilgiler verilmiştir.
Giriş
Günümüzde kanatlı besleme alanında yapılan çalışmalar ile insanların daha sağlıklı beslenmesine
yönelik değeri artırılmış ürünler üretilebilmektedir. Etlik piliç üretiminin en büyük ve en önemli
girdisi yemdir. Etlik piliç üretiminde yem maliyeti, toplam canlı üretim maliyetinin yaklaşık %
70’ini oluşturmaktadır. Yem hammaddesi fiyatlarının yüksek ve dışa bağımlı olması, hammadde
tedarikinde yaşanan olumsuzlukların yanında artan karma yem fiyatlarına bağlı olarak üretilen
piliç eti maliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca son günlerde ülkemizde yem katkı
maddesi olarak satılan DL-metiyonin fiyatının, özellikle 20 TL’nin üzerine çıkması etlik piliç
yem formülasyonlarında metiyoninden tasarruf sağlamada alternatif stratejilerin uygulanmasını
sektörümüz açısından zorunlu kılmaktadır. Bu derlemede etlik piliç rasyonlarında yer alan
metiyonin yerine kullanılabilecek diğer metil sağlayıcılarından yararlanma imkânı hakkında
bilgiler verilecektir.
Etlik Piliçlerin Metiyonin ve Kükürtlü Aminoasit Gereksinimleri
Metiyonin, kanatlılar için birinci derecede sınırlayıcı olan esansiyel, kükürtlü bir aminoasittir
(1,2,3). Metiyonin, sistin ve sistein kükürtlü aminoasitler (TSAA) grubunun öğeleridirler.
Kanatlıların TSAA ihtiyaçlarını gidermede metiyonin ve sistin, yem formülasyonlarında uzun
zamandır birlikte dikkate alınmaktadır (4,5,6). Etlik piliçlerin metiyonin ve TSAA gereksinimleri
Tablo 1’de sunulmuştur. Kanatlılarda esansiyel ve esansiyel olmayan aminoasitlere olan ihtiyacın,
hayvana verilen karma yemin yapısı ile çevresel ve genetik faktörlerden etkilendiği, artık genel
bir kural olarak kabul edilmektedir (7). Etlik piliçlerin rasyonlarına National Research Council
(8) tarafından önerilenin üzerinde metiyonin ilavesinin, performansı geliştirdiği, özellikle
canlı ağırlık artışı ve yem değerlendirme sayısını iyileştirdiği yönünde çalışmalarda mevcuttur
(4,6,9,10,11,12,13,14).
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Gereksinim duyulan TSAA ihtiyacında metiyonin ve sistin arasındaki denge önemlidir. Eğer
toplam ihtiyacın % 50’den daha fazlası sistin tarafından temin edildiğinde etlik piliçlerin yem
tüketiminde negatif etkilerin görüldüğü bildirilmiştir (16).
Kükürtlü aminoasitlerin et kalitesi üzerine de önemli etkileri bulunmaktadır. Metiyonin + sistin
düzeyi etlik piliçlerde karkas özellikleri üzerinde etkilidir. Etlik piliç yemlerinde kükürtlü
aminoasitler (metiyonin+sistin) seviyesine paralel olarak göğüs eti oranında artış olurken yağ
oranı düşmektedir. Kükürtlü aminoasitlerin göğüs eti ve yağlanma üzerine olan etkilerinin
kanatlı eti üreticileri tarafından değerlendirilmesi son derece yararlı olacaktır. Özellikle parça et
fiyatları değerlendirildiğinde aminoasitlerin sağlayacağı katkıdan faydalanılması gerekmektedir
(17).
Tablo 1. Farklı ticari etlik piliç hatların metiyonin ve TSAA gereksinimleri (15).
Dönem
Ross 3081
Cobb2

ArborAcres3

NRC( 1994)4

Başlatma
Geliştirme
Bitirme
Başlatma
Geliştirme
Bitirme 1
Bitirme 2
Başlatma
Geliştirme
Bitirme 1
Bitirme 2
Başlatma
Geliştirme
Bitirme

TSAA
Toplam
1,07
0,95
0,86
0,98
0,96
0,88
0,80
0,97
0,85
0,78
0,77
0,90
0,72
0,60

Sindirilebilir
0,94
0,84
0,76
0,86
0,84
0,77
0,70
0,86
0,75
0,69
0,68
-

Metiyonin
Toplam
0,51
0,45
0,41
0,56
0,53
0,48
0,44
0,53
0,46
0,42
0,42
0,50
0,38
0,32

Sindirilebilir
0,47
0,42
0,38
0,50
0,48
0,43
0,40
0,46
0,41
0,37
0,37
-

	
  

1
Başlatma (0-10 gün), Geliştirme (11-24 gün) ve Bitirme (25-kesim). 2 Başlatma (0-10 gün), Geliştirme (11-22 gün),
Bitirme 1 (23-42 gün) ve Bitirme 2 (42-kesim). 3 Başlatma (0-14 gün), Geliştirme (15-28 gün), Bitirme 1 (29-36 gün)
ve Bitirme 2 (37-kesim).
4
Başlatma (0-21 gün), Geliştirme (22-42 gün) ve Bitirme (43-56 gün).

Etlik Piliç Yemlerinde Kullanılan Metiyonin Kaynakları
Metiyonin kanatlıların metabolizmasında üç ayrı öneme sahiptir. Birincisi esansiyel aminoasittir.
İkincisi sistinin prekürsörüdür. Üçüncüsü metil grup transferinde aracı bir anahtar olarak görev
alır (Şekil 1). Metiyonin aynı zamanda fosfatidilkolin ve kreatin metabolizması ve sentezini
içeren 100’den fazla metilasyon ve transmetilasyon reaksiyonlarında metil grup vericisi olarak
yer almaktadır (18).
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Şekil 1. Metiyonin metabolizması
Etlik piliç rasyonları, genellikle mısır-soya küspesi ağırlıklı olup özellikle, metiyonin yönünden
yetersiz kalmaktadır (1,3). Mısır-soya küspesi esaslı rasyonlar, kükürt içeren amino asitlerce
sınırlıdır ve metiyoninin dışarıdan eklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır (19,20).
Sentetik Aminoasitler
Yemlik sentetik aminoasitler kimyasal ya da mikrobiyolojik olarak üretilir. Sentetik aminoasitlerin;
rasyon ham proteininin düşürülmesi ve buna bağlı olarak çevreye daha az azot atımı sağlamada,
hammaddelerle aminoasit ihtiyaçlarının karşılanmasının zor olduğu durumlarda, protein kalitesi
ve aminoasit içeriği düşük olan hammaddelerin kullanımının ekonomik olduğu durumlarda
ve kanatlıların ihtiyaçlarının ideal düzeyde karşılanmasında olumlu katkıları bulunmaktadır.
Ülkemizde gelişen yem sanayi ile birlikte karma yemlerde kullanımları giderek artmaktadır.
Kanatlı hayvanların rasyonlarındaki (mısır-soya küspesi) aminoasit yetersizlikleri, yemlik
sentetik aminoasit ilaveleriyle giderilmeye çalışılmaktadır.
Birçok durumda sentetik aminoasit kullanımı ekonomik oluşuna göre verilen bir karardır ve
sentetik aminoasitlerin fiyatı dünya çapında kullanılan bir protein kaynağı olan soya küspesinin
fiyatını takip etme eğilimindedir.
Toz DL Metiyonin
Sentetik metiyonin, rutin olarak kanatlı yemlerinde kullanılan aminoasit kaynağıdır (Tablo
2). Metiyonin teknik olarak propilen, hidrojen sülfit, metan ve amonyaktan sentezlenir. Ana
ürünler; acrolein, methylthiol ve hidrosiyanik asittir. Yararlanılan formu DL ve L formudur.
DL formunun üretimi L formuna göre daha ucuz olduğu için karma yem endüstrisinde DL
formunun kullanımı yaygındır. Metiyoninin doğal olmayan D-antipodu hayvanlar tarafından
bu aminoasitin L-izomeri kadar etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Çünkü doku içerisindeki
enzimatik olaylarla bu bileşik L-izomerine dönüşebilmektedir. Bu nedenle her iki antipodun
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bir karışımı olan DL-metiyonin kanatlı yem karmalarının ek bir besin maddesi olarak tavsiye
edilebilmektedir.
DL formlu aminoasit olarak sadece metiyonin ve triptofandan yararlanılabilir. Kimyasal sentezle
üretilir. Diğer aminoasitlerin DL formundan yararlanılamaz. L-metiyonin yararlanımı %100 ise
DL-metiyonin yararlanımı %98 gibidir. O yüzden DL formu kullanmak daha anlamlıdır. DL
formun üretimi daha kısa bir proses ve daha az bir maliyetle yapılır. Yemlik olarak DL formu
kullanmak daha akılcıdır. İnsan beslenmesi yönünden uygulama yapılacaksa burada L formu
kullanılır.
Tablo 2. Sentetik metiyonin
Aminoasit

Nispi aktivite (%)

DL-Metiyonin
Metiyonin hidroksi analog (sıvı)

100
88

Ham protein eş değeri
(%)
59
0

	
  
Metiyonin
çok sayıda formda ve aynı zamanda analog olarak da mevcuttur. Uzun yıllardır
metiyonin kaynaklarının kullanımı ve etkinliğine yönelik önemli araştırmalar bulunmaktadır
(21,22,23,24,25,26,27,28). Metiyonin amino asitinin dört önemli kaynağı Tablo 3’te verilmiştir (29).
Tablo 3. Metiyonin kaynakları
DLmetiyonin
│
CH3
│
S
│
CH2
│
CH2
│
H-C-NH2
│
COOH
Toz

DL-metiyonin Na
│
CH3
│
S
│
CH2
│
CH2
│
H-C-NH2
│
COONa+
Sıvı

Metiyonin hidroksi
analog
│
CH3
│
S
│
CH2
│
CH2
│
H-C-OH
│
COOH
Sıvı

Metiyonin hidroksi
analog-Ca
│
CH3
│
S
│
CH2
│
CH2
│
H-C-OH
│
COOCa+
Toz

	
  
Transaminaz adlı enzimler tarafından katalize edilen transaminasyon; birçok hayvansal
dokularda, özellikle karaciğerde meydana gelir ve bir aminoasitin diğerine dönüşmesine
olanak sağlar. Aminoasitlerin optik D-antipodlarının biyolojik olarak aktif olan L-antipodlarına
dönüşümü de transaminasyonla meydana gelir. Metiyoninin sistine dönüşümü için bazı spesifik
etkili metabolik yollar mevcut olmakla beraber bunun tersi yönünde bir dönüşüm mümkün
olmamaktadır. Dolayısıyla kanatlı hayvanların metiyonin ihtiyacını saptamada metiyoninin
sistinin yerine geçebileceği, fakat sistinin metiyoninin yerini tutamayacağı gerçeğini göz
önüne alarak rasyonun metiyonin ve sistin düzeylerini ayrı ayrı düşünmek ve değerlendirmek
gerekmektedir.
Sıvı DL Metiyonin
Sıvı DL-Metiyonin, sodyum metiyonatın sulu bir çözeltisidir ve kanatlıların metiyonin ve
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sodyum gereksinimlerini karşılamak için yemlere ilave edilen bir tamamlayıcıdır. Sıvı DLMetiyonin, tamamıyla kurutma maliyetini azaltmak için üretilir. Üretim sonunda elde edilen
çözelti % 54,1 su ve % 45 DL-Metiyonin sodyum tuzundan oluşur.
Metiyonin Hidroksi Analogları
Metiyonin Hidroksi Analogları (MHA), metiyonin yerine kullanılabilecek eş değer bileşiklerdir.
Metiyonin hidroksi analogu kalsiyum tuzu ve metiyonin hidroksi analogu asit olarak kullanımları
mevcuttur. Metiyonin fiyatı çok pahalı olduğunda MHA’ların kullanımına başvurulabilir. Yem
üzerine püskürtme ile karıştırılırlar. MHA’lar tüketildikten sonra hayvan vücudunda metiyonine
çevrilmektedir. Sıvı MHA gibi ürünlerin nispi etkinlik sorunu çoğunlukla metiyonin kaynaklarının
seçiminde gündeme gelir. Sıvı MHA normal kimyasal yapısı esasında % 88 metiyonin değeri
içerir. Bu % 88 değerinin biyolojik yararlanımı, % 60-90 arasında bir değişim gösterir. Herhangi
bir besin maddesinin, bu şekilde farklı etkinliğe sahip olması anlaşılmaz görünmekte ve bu
nedenle kişi bu tür sonuçları değerlendirmek için rasyon formülasyonuna ve deneme koşullarına
bakmalıdır. MHA’nın etkinliği; bağırsaklarda değişen emilim, vücut dokularındaki parçalanma
ve böbreklerden atılma derecesiyle ilişkilidir. Ticari koşullar altında MHA’larıyla ilgili olarak
bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta, metiyonin ve sistinin rasyondaki spesifik değeri ve
formülasyonda kullanılan yem ham maddelerinin metiyonin seviyesidir. Kanatlı beslemecilerin
farklı etkinlik değeri kullanmalarının mantıklı sebepleri vardır. Burada alt sınır üretilen her kg etin
maliyetidir ve bu MHA gibi ürünlerin değeri bir entegrasyon içerisinde yapılan uygulamalarla
geçen zaman içerisinde kolaylıkla tespit edilebilir. Birçok durumda MHA, DL-metiyonine göre
%85-88 eş değerlilik oranında kullanılır (29).
Kolin Klorid
Kolin suda çözünen bir maddedir. Genellikle B grubu vitaminler ile birlikte gruplandırılmasına
rağmen gereksinim duyulan miktarının fazla olması ve metabolizmadaki kullanım şeklinden
dolayı B grubu vitaminlerden farklılık göstermektedir. Esansiyel bir besin maddesi olmasına ve
kanatlı rasyonlarına büyüme ve performansı arttırmak için ilave edilmesine karşın, kanatlılarda
rolü ve önemi genellikle dikkate alınmamaktadır (30).
Kolinin metabolizmada tanımlanmış farklı görevleri bulunmasına rağmen kanatlılarda en önemli
3 fonksiyonu vardır (31,32). Bunlar;
1. Hücre yapılarının oluşumunda ve devamlılığında esansiyeldir (başlıca fosfatidilkolin olarak).
Özellikle etlik piliçler gibi büyümekte olan hayvanlarda büyük bir önem arz eder.
2. Metiyoninin oluşmasında metil grubu vericisi olarak rol oynar. Bunun için kolin öncelikle
oksidasyon yoluyla betaine dönüşmelidir
3. Karaciğerde yağ metabolizması için gereklidir. Kolin yağ atılımını hızlandırır ve depolanmasını
azaltır. İncelenen tüm hayvan türlerinde kolin eksikliği sonucunda yağlı karaciğer sendromu
oluştuğu tespit edilmiştir (33).
Kanatlının yaşına, fizyolojik durumuna ve çevreye göre gereksinim duyulan kolin miktarı
farklılık gösterebilir. Bu nedenle kolinin vücutta emilme ve metabolize olma hızı da kanatlının
ihtiyacına göre değişebilir. Yaygın olarak kullanılan yem hammaddelerindeki kolinin tamamen
emilimi mümkün değildir. Örneğin soya, kanola ve yerfıstığı küspesinde bulunan kolinin
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biyoyararlanımının sırasıyla % 83, % 24 ve % 76 olduğu bildirilmektedir (34). Bunun yanında
kolinin yaygın olarak kullanılan sentetik formu olan kolin kloridin, biyoyararlanımının ise %
100 olduğu varsayılmaktadır. Toplam biyoyararlanımına ek olarak, kanatlılarda kolinin nerede
değerlendirildiği de dikkate alınmalıdır. Kanatlılarda kolin ve betainin, metiyoninin yerine
kullanılabildiği başlıca organ karaciğerdir. Bundan dolayı karaciğerde betaine kıyasla kolin
düzeyinin daha fazla olması, kolinin betaine göre metiyonini daha fazla tasarruf ettirici özelliğe
sahip olduğunu göstermektedir. Kolin klorid metil gruplarını içermektedir. Metil gruplarının
sağlanması yönünden önem arz eder ve homosisteinden metiyonin sentezinde etkilidir. Kolin
klorid ve metiyonin rasyonda yetersiz seviyede ise hayvanlarda yağlanma görülür. Kolin klorid
hayvanların durumuna göre %55-70 (yapısındaki kolin) içerikli olarak piyasaya arz edilerek
kullanılmaktadır (30).
Betain
Betain, doğada yaygın olarak bulunan üç metil grubundan oluşmuş uzun zincirli glisin amino
asidinin türevidir. Yemlerle birlikte alındığı gibi hayvanlarda kolin oksidasyon metabolizmasının
ürünü olarak da oluşur (35,36). Geçmişte şeker pancarından betain anhidraz (susuz betain)
olarak elde edilen ve kullanılan betain, etlik piliçlerin beslenmesinde fonksiyonel bir besin
maddesi olarak bilinmektedir (37). Günümüzde ise sentetik olarak üretilen betain hidroklorid’in
kullanımı mümkündür. En son yapılan çalışmaların ışığı altında sentetik betainin doğal betain
ile karşılaştırıldığında besinsel özellikleri eşit, daha ucuz, higroskopik olmayan (havadaki nemi
bünyesine çekmeyen) bir ürün olduğu bilinmektedir. Tüm bunların yanı sıra belki de en önemli
avantajları ise şeker pancarından elde edilen doğal betainde olduğu gibi üretimi mevsime bağlı
olmayıp devamlı üretilebilen bir ürün olması ve akışkanlık özelliğinin sürekli olarak garanti
edilmesidir.
Kanatlı hayvanlar pek çok metabolik olayda ihtiyaç duyulan metil grubunu sentezleyemediklerinden,
bunların yemlerle dışarıdan alınması zorunludur. Betain, kolin ve metiyonin gibi önemli bir
metil grubu vericisidir ve homosisteinin metiyonine dönüşümü aşamasında görev alır (38).
Betain, karaciğer ve böbrek hücrelerinin mitokondrilerinde oluşan bir dizi enzim reaksiyonu
(transmetilasyon) yoluyla katabolize edilir ve atılma yoluyla değil metabolize yoluyla elemine
edilir. Betainin öncelikli fizyolojik görevi, metil donörü (transmetilasyon) ve osmolit olarak
hareket etmektir. Bir osmolit olarak hücre içi su tutulmasını artırarak hücre içi enzimlerini korur.
Bir metil donörü olarak ise betain; metiyonin döngüsüne katılır (başlıca karaciğerde olmak
üzere) ve daha ileride karnitin ve kreatin gibi esansiyel maddelerin sentezi için transmetilasyon
reaksiyonlarında kullanılır (39).
Betainin, metiyonin + sistince yetersiz olan etlik piliç yemlerine ilave edildiğinde metiyonin
yerine kısmen dahi kullanılamayacağını ancak karkas kompizosyonu ve özellikle göğüs eti
oranını iyileştirdiği araştırıcılar tarafından bildirilmiştir (38,40). Betainin metil donörü olarak
kullanımıyla ilgili çalışmalar yanında özellikle sıcaklık stresi (41) ile bağırsak sağlığı (42,43)
üzerine ve ayrıca karkas kalitesi (44,45)yönünden hayvanların performanslarını iyileştirici
etkileri olduğunu bildiren araştırmalarda bulunmaktadır (35,46,47).
Sonuç ve Öneriler
İncelenen araştırma sonuçlarından çıkarılacak öneriler açısından konuya bakıldığında;
günümüzde etlik piliç yemlerinde genellikle mısır, soya küspesi ve balık unu esaslı yemler
kullanılmakta ve bu yemlerde metiyonin veya metiyonin + sistin amino asiti birinci derecede
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sınırlayıcı aminoasit durumunda bulunmaktadır. Hammaddelerin fiyatları ve optimum
kullanım düzeyleri dikkate alınarak, çoğunlukla sentetik metiyonin, bu hayvanların yetiştirme
kılavuzlarında bildirilen ihtiyaçlarını karşılayacak düzeylerde kullanılmaktadır.
Etlik piliçlerin genel olarak aminoasit ihtiyaçları diğer kanatlılara göre daha fazladır. Metiyonin
ve sistin protein sentezi için gerekli aminoasitlerdir. Başlatma, geliştirme ve bitirme dönemlerinde
kullanılan broyler hattının ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan etlik piliç yemlerinin kükürtlü
aminoasit seviyelerine özellikle dikkat etmek gerekir. Kükürtlü aminoasit düzeyleri ayarlanırken
rasyon sistin düzeyinin önemi unutulmamalıdır. Sistin düzeyindeki yetersizlik metiyonin
tarafından telafi edilmeye çalışılmakta ve bu durumda metiyoninin yetersizlikleri görülebilmekte
ve hayvanların performanslarında(özellikle yem tüketiminde) gerilemeye neden olunmaktadır.
Eğer kanatlı yemlerinde sistin yetersiz ise metiyonin ilavesi bu ihtiyacı giderebilir. Ancak şunu
da unutmamak gerekir ki, kanatlı hayvanın ihtiyacı oranında formülasyonda yer alan metiyonin +
sistin düzeyini içeren rasyonların etkinliği optimal olup, bu düzeyi rasyona daha fazla metiyonin
veya sistin ilave ederek artırmakta ekonomik değildir.
Etlik civcivlere verilen başlangıç yemlerinin kükürtlü aminoasit ve kolin düzeylerine ayrı bir
dikkat etmek gereklidir. Çünkü bu dönemde hayvanların sindirim sistemi gelişimleri devam
ettiğinden, bunun yanında metilasyon ve transmetilasyon olaylarında görevli enzimler de
yeterince fonksiyonel durumda olmadığından dolayı bu dönemde rasyon metiyonin + sistin
düzeylerinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Etlik piliçlerde toplam yem tüketiminin büyük bir
bölümü özellikle 4. haftalık dönem sonrasında gerçekleştiğinden, bu dönemde etlik piliçlerin
ihtiyaç duydukları kükürtlü aminoasitlerin fazla ya da az verilmesi rasyon maliyetlerini
ekonomik açıdan etkilediği unutulmamalıdır.
Sentetik aminoasitlerin etlik piliç yemlerinde kullanımı, hayvanların esansiyel aminoasitlere
olan ihtiyacını karşılarken rasyon ham protein düzeyinde de azalmaya yol açabilir. Kuru DL
metiyonin yerine MHA’nın biyolojik yararlanımı dikkate alınarak kullanılmalıdır. Kanatlı
beslemecilerin yem formülasyonlarında sentetik metiyonin kullanımına yönelik ekonomik
faydanın dikkatle yorumlanmasına gerek bulunmaktadır.
Kolin ve betainin etlik piliç yemlerinde metiyoninden tasarruf sağlamadaki etkileri yani metil
donörü olarak hareket etmeleri formülasyonda bulunan metiyonin + sistin düzeyine bağlıdır.
Kanatlıların kolin ihtiyacının % 50’si kadarı betain ile metil grup donörü olarak ikame edilebilir.
Sonuç olarak, esansiyel bir aminoasit olan ve sisteinin ön maddesini oluşturan metiyonin protein
sentezi içinde gerekli ve önemli olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, optimum şartlar altında kolin
ve betainin, metiyoninin yerini tutamayacağı ancak; sıcaklık stresine maruz kalınan durumlarda,
bağırsak sağlığını geliştirmede, karkas kalitesini ve hayvanların büyüme performanslarını
olumlu yönde etkilemede yemlere ilave edilerek kullanılabilmelerinin daha doğru ve yararlı
olabileceği söylenebilir.
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Özet
Bu araştırmada kuluçkanın gelişim döneminde yüksek nem seviyesinin çıkış gücü ve broiler
performansı üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2 çalışma yürütülmüştür. Birinci çalışmada
31 haftalık ikinci çalışmada ise 60 haftalık yaştaki sürünün yumurtaları kullanılmıştır. Birinci
çalışmada kuluçkanın 0-18.5 gün arasında yüksek ve normal nem gruplarında sırasıyla % 8.5
ve % 12.4, ikinci çalışmada ise aynı sıra ile % 9.6 ve % 11.3 ağırlık kaybı tespit edilmiş ve
her iki çalışmada da gruplar arası fark önemli bulunmuştur ( P<0.05). Buna karşın yürütülen
çalışmalarda gerek çıkış gücü gerekse broiler performansı açısından gruplar arasında ortaya
çıkan farkın önemli olmadığı belirlenmiştir (P>0.05).
Giriş
Embriyonun sağlıklı olarak gelişimi ve normal bir civciv çıkışı için kuluçka makinelerinde
optimum düzeyde bir oransal nemin sağlanması gerekmektedir. Nem düzeyinin en iyi göstergesi
yumurtada kuluçka süresince gerçekleşen ağırlık kaybıdır. Optimum çıkış gücü ve civciv
kalitesini sağlayabilmek için yumurtaların, gelişim döneminin sonuna kadar % 11-12 arasında
ağırlık kaybetmeleri gerektiği birçok araştırıcı (1, 2; 3; 4; 5; 6) bazı önemli ıslah firmaları (7; 8)
ve kuluçka makinesi imalatçıları (9; 10) tarafından bildirilmiştir. Bunun yanında Hays and Spear
(11) gelişim dönemi (0-18.5 gün) boyunca yumurtadaki ağırlık kaybının % 6.5-12.0 arasında
olması durumunda çıkış gücünün olumsuz yönde etkilenmeyeceğini belirtmişlerdir. Kabuk altı
zarının delinmeye başladığı dönemde, solunum sistemindeki hava keseciklerinin yeteri kadar
gelişebilmesi ve akciğer solunumunun etkili olarak başlayabilmesi için, Ar (12) ağırlık kaybının
en az % 10, Molenaar et al (13) ise % 6.5 olması gerektiğini ve bu oranların altında elde edilecek
ağırlık kaybının, çıkış gücü ve civciv kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini belirtmişlerdir.
Taylor (14) yumurtada aşırı su kaybı olduğunda hava boşluğunun genişleyeceği, bunun
neticesinde embriyonun yumurta içerisinde rahat hareket edemeyeceğini, dehidre olacağını ve
kabuğu kıramadan öleceğini belirtmiştir. Aynı araştırıcı, durum tam tersi olduğunda ise hava
boşluğunun küçük kalacağını ve bunun sonucu olarak da akciğerlerin yeterli düzeyde faaliyete
geçemeyeceğinden civcivin kabuğu kırıp çıkmasının güçleşeceğini ifade etmiştir. Ayrıca yeterli
hava boşluğu oluşmadığında kapanmamış göbek ve red hocks olarak adlandırılan kırmızı bacak
problemli civciv oranının da artacağını bildirmiştir.
Araştırıcılar tarafından kuluçkanın gelişim dönemindeki nem seviyesinin broiler performansı
üzerine etkilerine yönelik çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışma, gelişim döneminde (0-18.5
gün) yüksek nem seviyesinin kuluçka ve broiler performansı üzerine etkilerini tespit etmek
amacıyla yürütülmüştür.
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Materyal ve Metot
Genel
İki denemeden oluşan bu çalışma, merkezi Bolu’da bulunan Beypiliç A.Ş’nin işletmelerinde
yürütülmüştür. Ross 308 genotipine ait anaç sürülerin yumurtaları, araştırmanın yumurta
materyalini oluşturmuştur. Denemenin kuluçka aşaması aynı şirketin kuluçkahanesinde
yürütülmüştür. Bu kuluçkahanede Petersime marka programlanabilir, tam otomatik 57600
yumurta kapasiteli gelişim makineleri ve tam otomatik 19200 yumurta kapasiteli çıkım
makineleri bulunmaktadır. Denemeler sırasında bu makineler kullanılmıştır.
Denemelerde etlik piliç performansına yönelik tespitler Beypiliç A.Ş.’nin Araştırma ve Geliştirme
Kümesinde yürütülmüştür. Bu kümeste her birine 200 adet civciv konulabilen askılı yemlik ve
nipel suluk kullanılan 2x6.5m ölçülerinde 60 adet bölme bulunmaktadır. Her bölmeye istenen
miktarda yemin dağıtılması bilgisayar kontrollü bir dağıtım sistemi tarafından yapılmakta ve
dağıtılan yem miktarları otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır. Her bölmede sıcaklığın
eşit olmasını sağlamak için kümeste ana radyant ısıtıcılar yanında her bölme için özel radyant
ısıtıcılar da bulunmaktadır. Tamamen çevre kontrollü bu kümeste minimum havalandırma
sistemine göre çalıştırılan bir iklimlendirme programı kullanılmaktadır.
Deneme 1
Sürü yaşı 31 haftalık olan anaçlardan aynı gün elde edilen yumurtalar,18°C ve %75 nispi nem
içeren depoda 2 gün bekletildikten sonra rastgele 2 gruba ayrılmış ve nem seviyeleri farklı
olan 2 gelişim makinesine konulmuştur. Makinelerde ayarlanan nem seviyeleri Çizelge 1 de
verilmiştir. Makinelerde nem seviyesi dışındaki diğer tüm çevre koşullarının aynı olmasına özen
gösterilmiştir. Gelişim dönemindeki ağırlık kaybını tespit edebilmek amacıyla 150 yumurta
alabilen her tepsi, yükleme öncesi ve transfer sırasında (18.5 gün) tartılmıştır. Her muamele
grubunda 4800 adet olmak üzere toplam 9600 adet kuluçkalık yumurta kullanılmıştır.
Çalışmada çıkış işlemi sonrası çıkışı olmayan yumurtalar kırılarak döllü olup olmadıkları tespit
edilmiş, döllü yumurtalarda ise erken (0-7 gün) orta (8-17 gün) ve geç dönem ( 18-21 + kabuğu
kırıp ölen embriyo) embriyo ölümleri belirlenmiştir. Bu veriler kullanılarak döllülük oranı, çıkış
gücü ve embriyo ölümlerinin oranları hesaplanmıştır.
Kuluçkahanede her gruptan 1500 erkek ve 1500 adet dişi civciv tasnif edildikten sonra kümese
gönderilmiştir. Civcivler, 13m² alana sahip her bölmeye 100 erkek ve 100 dişi gelecek şekilde
rastgele yerleştirilmiştir. Çalışmada her muamele grubunda 15 olmak üzere toplam 30 bölme
kullanılmıştır. Tüm hayvanlar kümese geldiklerinde ve deneme sonu olan 41. günde tartılmışlardır.
Bölme düzeyinde yem tüketimleri de her yem dönemi sonunda yapılan tartımlarla tespit edilmiş
ve 1-41.gün için yem değerlendirme sayısı hesaplanmıştır. Ölümlerin günlük olarak kaydedildiği
çalışmada aşağıdaki formül kullanılarak grupların verim indeksi (Vİ) değerleri hesaplanmıştır.
Deneme 2
İkinci denemede kullanılan yumurtalar, 60 haftalık yaştaki anaçlardan elde edilmiştir.
Makinelerde ayarlanan nem seviyeleri Çizelge 1’de verilmiştir. Belirtilen farklılıklar dışında
bütün diğer uygulamalar birinci denemedekiler ile aynı olmuştur.
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Çizelge 1. Denemelerdeki nem seviyeleri
Kuluçka (gün)
0-9
9-10
11-18,5

Deneme 1

Normal
55
45
40

Nem Seviyesi (RH %)
Yüksek
Normal
80
55
60
45
50
40

Deneme 2
Yüksek
75
60
50

	
  

Denemeler tesadüf parselleri deneme tertibine göre düzenlenmiş ve istatistik analizler SPSS
14.0 istatistik paket programında yapılmıştır (15). Her birinde 150 adet yumurta bulunan
tepsiler bir tekerrür olarak değerlendirilirken 200 hayvanın bulunduğu yetiştirme bölmeleri bir
tekerrür olarak analiz edilmiştir. Tek yönlü (One-Way ANOVA) varyans analizi sonucundan
yararlanılarak gruplar arasında fark olup olmadığı belirlenmiştir (16).
Araştırma Bulguları ve Tartışma
İki denemede de gelişim döneminde (0-18.5 gün) nem gruplarında tespit edilen ağırlık kaybı
ortalamaları Çizelge 2 de verilmiştir.
Çizelge 2. Denemelerde nem gruplarında tespit edilen ağırlık kaybı ortalamaları
Deneme 1
Normal
a

12.4 ±0.01

Ağırlık Kaybı ±St Hata (%)
Yüksek
Normal
b

a

8.5 ±0.01

11.3 ±0.08

Deneme 2
Yüksek
9.6b±0.08

:	
  (P<0,05).

a,b

Beklendiği üzere her iki denemede de nem seviyesi yüksek olan makinedeki yumurtalarda, ağırlık
kayıpları diğer grup ile karşılaştırıldığında önemli seviyede düşük bulunmuştur (P<0.05). Ancak
gerek genç sürü yumurtalarının kullanıldığı birinci çalışmada gerekse yaşlı sürü yumurtalarının
kullanıldığı ikinci çalışmada nem grupları arasında çıkış gücü bakımından önemli bir fark tespit
edilmemiştir (P>0.05). Birinci çalışmada yüksek ve kontrol nem gruplarında çıkış gücü sırasıyla
% 90.0 ve % 90.6 olmuştur. İkinci çalışmada ise çıkış gücü aynı sırayla % 78.7 ve % 78.5 olarak
belirlenmiştir. Bu sonuçlar, optimum bir çıkış gücü elde etmek için gelişim dönemi sonuna kadar
(18.5 gün) yumurtaların % 11.0-12.0 ağırlık kaybetmeleri gerektiğini bildiren birçok araştırıcının
sonuçları ile aynı yönde olmamıştır. Ancak bu araştırmada elde edilen kuluçka sonuçları, Hays
and Spear (11) ve Molenaar et al (13) bulguları ile uyumlu bulunmuştur. Bununla birlikte
yürütülen ilk denemede broiler üretiminde en önemli parametrelerin bir arada değerlendirildiği
verim indeksi, yüksek nem uygulanan grupta 376, kontrol grubunda ise 378, ikinci denemede ise
aynı sıra ile 324 ve 318 olarak hesaplanmıştır. Her iki denemede de nem grupları arasında broiler
performansı bakımından farkın önemli olmadığı belirlenmiştir (P>0.05).
Sonuç olarak iki çalışmada da gelişim döneminde yüksek nem uygulanan gruplardaki
yumurtalarda ağırlık kaybı, (% 8.5 ve % 9.6) kontrol gruplarından (% 12,4, ve % 11,3)
önemli seviyede düşük bulunmuştur. Buna karşın bu durum gerek çıkış gücü gerekse broiler
performansını olumsuz yönde etkilememiştir.
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S31 Broiler Damızlıklarda Üretim Dönemindeki Bazı Uygulamaların Performans
Üzerine Etkileri
Okan Elibol1, Mete Güçbilmez2, Süleyman Küçükala2
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 2Erpiliç A.Ş.

1

Üretim döneminde ebeveyn dişiler için tavsiye edilen yemlik uzunluğu
Kanal yemliklerde her dişi için minimum 15 cm yemlik uzunluğu sağlanmalıdır (Cobb Breeder
Management Guide)
Dişi başına yemlik uzunluğu 14 cm olmalıdır (Hubbard Breeder Management Guide)

Üretim döneminde dişi yemlik uzunluğu 15 cm den daha düşük olursa ne olur ?
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Materyal ve Metot
Genel
Tüm denemelerde kullanılan hayvanlar Ross 308 genotipine aittir.
Entegre firmanın damızlık kümeslerinde yürütülmüştür.
Büyütme döneminde;
• Erkek-dişi ayrı bölmelerde yetiştirilmiştir.
• Işık süresi 8 saattir.
• Yemleme de Spin Feeder kullanılmıştır.
Kümeslerde klasik 12 gözlü bireysel folluklar bulunmaktadır.
Bütün gruplarda yem içeriği, yemleme programı ve bakım–idare uygulamaları aynıdır.
Deneme 1
12.4 X 140 m boyutundaki 2 kümes kullanılmıştır.
Kümesler 2 eşit bölmeye ayrılmıştır.

3 hat kanal yemlik hattı - 14.7 cm / tavuk
2 hat kanal yemlik hattı - 11.9 cm/ tavuk
Bütün bölmelerde dişi yemlik uzunluğu dışında diğer bütün ( suluk, folluk, vd.) koşullar aynıdır.
Bütün bölmelerde yerleşim sıklığı 5.6 dişi/m2 dir.
Toplam 19500 dişi
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Deneme 2
12.9 × 140 m boyutundaki 2 kümes kullanılmıştır.
Kümesler 2 eşit bölmeye ayrılmıştır.

3 hat kanal yemlik hattı- 15.0 cm / tavuk
2 hat kanal yemlik hattı- 11.2 cm/ tavuk
Bütün bölmelerde dişi yemlik uzunluğu dışında diğer bütün ( suluk, folluk, vd.) koşullar aynıdır.
Bütün bölmelerde yerleşim sıklığı 5.5 dişi/m2 dir.
Yer yumurtaları tamamen ayrı toplanmıştır.
Toplam 20500 dişi
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Deneme 3
14 × 120 m boyutundaki 4 kümes kullanılmıştır.

3 hat kanal yemlik hattı- 17.5 cm / tavuk
2 hat kanal yemlik hattı- 12.2 cm/ tavuk karşılaştırıldı.
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Kanal Yemlik

•
•
•
•

Bütün bölmelerde dişi yemlik uzunluğu dışında diğer bütün ( suluk, folluk, vd.) koşullar
aynıdır.
Bütün bölmelerde yerleşim sıklığı 5.0 dişi/m2 dir.
Yer yumurtaları tamamen ayrı toplanmıştır.
Toplam 34000 dişi
Dişi Yemlik Uzunluğu (cm/tavuk)
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Sonuç
Dişi yemlik uzunluğunun tavsiye edilenden az olması Yumurta verimi (HH) ve ölüm oranını
etkilememiştir.
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Üretim döneminde tavsiye edilen damla suluk (nipel) adedi

Materyal ve Metot
14 × 120 m boyutundaki 4 kümes kullanılmıştır.

3 hat damla(nipel) suluk hattı- 5.3 dişi / nipel
2 hat damla(nipel) suluk hattı- 7.9 dişi / nipel
Bütün bölmelerde damla(nipel) suluk adedi dışında diğer bütün ( yemlik, folluk, vd.) koşullar
aynıdır.
Bütün bölmelerde yerleşim sıklığı 5.2 dişi/m2 dir.
Yer yumurtaları tamamen ayrı toplanmıştır.
Toplam 34000 dişi
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Genel Sonuç
Verim -- Ekipman -- Maliyet
Üretim döneminde yerleşim sıklığının maksimum 5.5 hayvan / m2 olması önerilmektedir.
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Hedefimiz Ne Olmalı?
Katalog değerlerini geçmek mi?
Daha Ekonomik üretim yapmak mı ?
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S32 Damızlık Broyler Beslenmesinde Performans ve Kuluçka Randımanını
Geliştirmeye Yönelik Yeni Yaklaşımlar ve Değişiklikler
Eija Helander
Aviagen Ltd, Newbridge, Midlothian, EH28 8SZ, Scotland, UK
ehelander@aviagen.com
Özet
Modern damızlık broylerin beslenmesi kolay değildir. Çok yüksek genetik büyüme potansiyeli,
üreme özellikleriyle negatif olarak ilişkilendirilebilir. Kontrollü büyüme, üniformite, ve
yetiştirme sırasında yeterince yüksek yağ rezervlerine sahip ideal karkas kompozisyonu, sürünün
gelecekteki üreme performansını etkileyen anahtar faktörlerdir. Pik verimde çok dikkatle
besleyerek, ve sürünün durumunu yakından dikkatle takip ederek ve yumurtlama dönemine göre
yem tahsisatını ayarlayarak iyi performans ve kuluçka sonuçları elde edilebilir.
Giriş
Broyler piliçler sürekli olarak daha hızlı büyümeye devam ederken daha etkili bir şekilde yemi ete
dönüştürüyorlar ve göğüs eti üretimi için de daha yüksek bir genetik potansiyele sahipler. Örnek
verecek olursak, 2006 yılından bugüne, 35 günlük bir Ross 308’in canlı ağırlığı 1900 gramdan
2400 grama çıkmış olup, göğüs eti randımanı % 18.5’den % 21’e yükselmiştir. Yüksek miktarda
göğüs eti üretmesinden dolayı, modern broylerler geçmişe nazaran daha yağsızdır ve vücut yağ
içerikleri daha düşüktür. Kıyaslayacak olursak, 1980 den 2000 lere dek, aynı türden broylerlerin
vücut ağırlığı yüzdesi olarak abdominal yağ(karın bölgesi yağı) düzeyi 5.68 den % 50 azalarak,
2.67’ye düşmüştür. (Eitan, 2014) Yağdan çok kas oluşturmaya meyilli olduklarından, broyler
damızlık tavuklar enerji eksikliğinde veya ihtiyaçlarını tam alamadıklarında kullanabilecekleri
kadar yeterli enerjiyi vücutlarında depolayamayabilirler ve sonuç olarak civcivlerin erken
dönem civciv kalitesinde ve uzun süre yumurta üretilebilmesinde güçlükler yaşanabilir
(Renema, 2014).
Büyüme oranı ve üreme özellikleri arasında negatif bir ilişki bulunmasına rağmen (Leeson
ve Summers, 2005) , modern damızlık tavuk ırkları kırk haftanın üzerindeki üretken dönem
boyunca, azından 145 civciv yumurtlama potansiyeline sahiptir. Ancak yetiştirme periyodunda
uygun bir şekilde bakım idaresi yapılmalıdır, çünkü sürünün bu dönemdeki kondisyonu ve
durumu yumurtlama sırasındaki üreme performansını etkileyecektir. Damızlık broylerlerin
tabiatında var olan büyüme arzusunu ve gelişmesini ayarlarken, aynı zamanda maksimum verimi
sağlamak üzere doğru besleme yapabilmek önemli bir zorluktur. Bu yüzden modern damızlık
broyler tavukları beslemek, besleme parametrelerin ve yemleme programlarının bütünsel bir
stratejisine ihtiyaç gösterir (Silva, 2014).
Civciv ve Yarka Yetiştirme Periyodu Kritik Öneme Sahiptir
Sürünün üreme potansiyelini etkileyen temel unsurlar yetiştirme periyodu boyunca oluşturulur
ve hazırlanır ve bunların içinde en önemli olanlardan biri yeterince yumurta üretebilmek için
doğru vücut ağırlığının ve yağ rezervlerinin sağlanmasıdır. Yumurtadan çıkım sonrası 4-5
haftalık yaşa kadar geçen süredeki besleme, iskelet yapısının, bağırsakların, kardiyovasküler
sistemin ve bağışıklık sisteminin tüm sürü içinde üniform bir şekilde uygun ve doğru gelişmesine
odaklanmalıdır ( Silva, 2014). Yemde yeterli miktarda amino asitler, mineraller, iz elementler
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ve vitaminleri bulunmalıdır. Başlangıç diyeti için önerilen protein içeriği % 19’dur ve içinde %
0.95 hazmedilebilir lisin ve 2800 kcal AME/kg bulunmalıdır(Ross, 2013). Başlangıçta civcivler
ad libitum yemlenirler, ama 3-4 haftalık olduktan sonra yem kısıtlı olarak verilmelidir. Günlük
dozu diyet içindeki enerji yoğunluğu ve barınak içi sıcaklığı etkilemektedir.
Damızlık firmaları her bir damızlık tür ve melezleri için ideal büyüme ve ağırlık hedefleri
belirlemişlerdir. Uygulamada, yem kısıtlaması aşırı kilo almalarının önüne geçmek ve yumurta
üretimini ve döl verimini maksimuma çıkartmak için yapılır. Dişi damızlık broyler tavuklar
tam olarak doyurulduklarında toplam yumurta üretimi düşmektedir (Robinson,1991). Hocking
tarafından yapılan bir denemede (2002) üretilen civciv başına tüketilen yem miktarı serbest
yemlenen tavuklarda, kısıntılı yemleme yapılanlarla karşılaştırıldığında 4 misli daha fazla
çıkmıştır. Damızlıkları kısıtlı yemleme uygulaması ile beslemek, daha düşük vücut ağırlığı, cinsel
olgunluğun gecikmesi, daha az sayda çift yumurtlamanın olduğu yumurtlama fonksiyonunun
gelişmesi, yumurtlamanın daha uzun süre devam etmesi , anormal yumurtaların olma riskinin
azalması ve yumurtlama döneminde daha yüksek yaşama gücü gibi pek çok avantaj sunar
(Renema and Robinson, 2004). Broylerlerin büyüme hızı arttığı için, damızlık broylerler
için önerilen büyüme profili de artmaktadır, fakat büyüme oranı ve sahip olduğu büyüme
potansiyelinden daha düşük bir oranda. Bunun anlamı, uygulamada, modern damızlık broyler
tavuklara uygulanacak yem kısıtlamasının geçmişe nazaran daha sıkı olacağıdır (Renema ve
ark.,2007). Yem kısıtlamasının gerekliliğini ortaya koymak bakımından bir açıklama yapmak
gerekirse; serbest yemlenen ticari dişi broyler piliçler 47 günlükken 3 kg’lık bir ağırlığa
ulaşmaktadırlar, oysa aynı genetik soya ait Ross 308 damızlığın bu ağırlığa 25 haftalık yaşta
ulaşması gerekir.
Yetiştirme döneminde kullanılacak yem 2,600-2,800 kcal ME/kg oranları arasında enerji
seviyesinde olacak şekilde formüle edilmektedir(Ross, 2013). Yemin besin maddesi öğeleri,
optimum enerji: protein oranı sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Yetiştirme periyodu rasyonlarında
protein içerikleri %14-15 arasında gider gelirken, önerilen sindirilebilir lisin içeriği düşük enerji
rasyonu için %0.52 veya yüksek enerji rasyonu için ise % 0.61dir. Aşırı protein ve amino asit
tüketimi tavukların iri bedenli olmalarına ve yağ rezervlerinin düşük olmasına düzeyde olmasına
neden olur. Van Emous’un yaptığı bir denemede(2013) yarkaların yetiştirme döneminde düşük
proteinli yemlerle beslenmesi, yumurta başlangıcında göğüs kaslarında azalmaya, karın bölgesi
yağında artışa ve üniformitenin ise yükselmesine neden olmuştur. Yüksek enerji veren diyet
uygulandığında, enerji ihtiyacını karşılamak için daha az yem gerekeceğinden ve yem tüketme
süresi kısalacağından sürüde üniformite sağlamak güçleşebilir Silva, 2014).
Yetiştirme döneminde iyi kaliteli düşük yoğunluklu yemler beslenme süresini uzattığı için,
tavuğun artan stresini azaltmakta avantaj sağlar. (Jong ve ark.,2005). Proteine oranla daha yüksek
enerji denk gelen daha yüksek enerji yem tüketim süresini uzatır ve damızlık piliçlerin tipik
bir şeyleri gagalama sıkılığını ve alışkanlığını azaltır.(van Emous ve ark.,2013). Doğru partikül
ölçüsünde, lif açısından zengin hammadde eklenirse, tavuklarda besinlerin ince bağırsağa
taşınmasını sağlayan taşlık gelişimini teşvik edilmiş olur ve bu da sindirim işlemini ve besin
maddesi yararlanımını optimize eder(Hetland ve ark.,2005). Dahası, düşük-yoğunluğa sahip
diyetler, gastroinstentinal kanalın daha dolu olmasına neden olup, doygunluğa neden olur ve
açlık hissini azaltır. (Jong ve ark.,2005).
Ross 308 besleme programları, 20 haftalıkken, yaklaşık olarak toplam 22,260 kcal ME enerji
ve 1230g protein tüketimini sağlayacak bir yemleme programı önermektedir. Düşük yoğunluklu
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bir büyütme dönemi yemi önerirken, günlük yem tahsisatı da tavuğun günlük ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde artırılmalıdır. Yemin miktarındaki artış ,günlük olarak gerekli olan standart
enerji ihtiyaç profili ile uyumlu olmalı, böylelikle tavukların hedeflenen yaşta doğru vücut
ağırlığını kazanmasına yardım etmelidir. Buna yardımcı olmak için üretici şirketler, bakım
süresince günlük enerji miktarları önermişlerdir. (Şekil 1).

Şekil 1. Ross 308 Dişilerin günlük enerji alım profili ve yetiştirme periyodu süresince vücut
ağırlıkları
Sürünün Üniformitesi Önemli Bir Şarttır
Piliç sürüsünün üniform olması gereklidir. Eğer üniformite düşükse(yüksek CV %), tavuklar
farklı zamanlarda yumurtaya gelirler ve ideal üreme performansını başaramazlar. Modern
broyler damızlıklarda da üniformitenin muhafaza edilmesi çok önemlidir çünkü kendilerine
ayrılan yemleri hızla tüketebilirler ve protein depolarken, vücutlarında depolanan yağ sınırlı
kalır. Üniformite için iyi bir menajman uygulaması ağırlık sınıflamasını içerir. Damızlık
broyler piliçlerin , vücut ağırlıklarına göre sınıflandırmak ve bunu sınırlandırılmış bir besleme
programının içine yaymak 20 haftalık olduklarında sürüde daha fazla üniformite sağlanmasına
neden olur(Petite ve ark.,1981).
Sınıflandırmadan sonra, her popülasyona kendilerine has miktarda yem verildiğinde, her bir
popülasyonun diğerinden farklı olan vücut ağırlıkları arasındaki fark, her hafta azalır ve yumurtlamanın başlangıcında sürünün üniformitesi maksimum seviyeye ulaşır. Yarka döneminde
yeterli yem sağlanması, cinsel olgunluğun eş zamanlı hale olması, büyümenin tutarlı ve benzer
olmasına, ve gelecekte daha iyi yumurta üretimi ve civciv kalitesinin sağlanmasına neden olur
(Silva, 2014). Erkeklerin ve dişilerin ilk ağırlık sınıflandırılması dört haftalıkken yapılmalıdır.
Sınıflandırmadan sonra, vücut ağırlığı profilleri 9 haftalık olana dek, hedeflenen vücut ağırlığına
ulaşması için takip edilmelidir. Gözden geçirilen vücut ağırlıklarına göre günlük ayrılan yem
miktarları ayarlanabilir ve üniformite sağlanabilir. Canlı ağırlık artışları haftalık olarak takip
edilmelidir.
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Yumurtlama Öncesi Evre
Yumurtlama-öncesi evre , damızlık dişi tavukların cinsel olgunluğa ve yumurta üretimine
hazırlandıkları önemli bir aşamadır. Bu dönemde, tavuk büyüme evresini tamamlamak için
doğru miktarlarda besin almalıdır. Klasik yumurtlama- öncesi yemi, tavukların medullar
kemikteki kalsiyum depolanmasını ve uygun ağırlığı sağlayarak, yumurtlamaya hazırlanmaları
için % 1.2-1.5 kalsiyum içerir. Son zamanlarda, yumurtlama-öncesi diyetlerinin kullanımı,
gelişme döneminde kullanılan yem enerjisine göre bambaşka anlamlar içerir. Yetiştirme
döneminde uygulanan diyetin düşük AME (2600 – 2650 kcal/kg) düzeyinde olması halinde,
daha yüksek AME içeren yumurtlama öncesi diyeti, yem oranında haftalık olarak azıcık bir
artış yapılmasıyla bile, üretim aşamasına daha yumuşak bir enerji geçişi yapılmasını, uygun
şekilde kilo alınmasını, göğüs kısmının şekillenmesini ve yağ rezervlerinin oluşmasını teşvik
eder(Silva, 2014). Buna ek olarak, yumurtlayana dek, sadece düşük enerjili yetiştirme yemiyle
beslemek sorun yaratabilir çünkü damızlıklar pik verim öncesi yem tahsisatlarında bir azalmaya
maruz bırakılmamalıdırlar (Leeson and Summers, 2005). Yetiştirme döneminde ve yumurta
periyodunda uygulanan diyetlerin enerji içerikleri benzer olursa, yumurtlama öncesi yemini
uygulamak gerekli olmayabilir (Silva, 2014).
Yumurta Üretim Aşaması
Bu aşamadaki amaç, üretimin ilk haftasındaki civciv kalitesinin üzerinde durularak, maksimum
sayıda döllü yumurta elde etmek ve sonrasında yumurta randımanını arttırmaktır. Şekil 2 toplam
elde edilen yumurta sayısı göz önüne alınınca, üretim boyunca her bir beş haftalık sürecin
önemini göstermektedir. Üretimin ilk aşaması(25-40 hafta) toplam yumurta üretiminin % 45
inden sorumludur ve üretimin son aşaması
(50 hafta ve üstü) toplam yumurta üretiminin
%25inden sorumludur.
Bu dönemde dişilerin vücut ağırlıklarını muhafaza etmeleri, yumurta üretimi ve hareketlerinin
normal olmasını sağlayacak şekilde besin maddesi tüketebilmeleri için beslemeye öncelik
verilmelidir. 20-30 haftalar arasında, sürü halen vücut ağırlığını % 40 oranında arttırmaktadır.
Dişilerin besin ihtiyacı günlük enerjiyi yeterince alabilecekleri şekilde karşılanmalı ve enerji,
protein ve gerekli olan amino asitler ile vitamin ve minerallerle alınan enerji arasında doğru bir
ilişki kurulmalıdır. (Silva, 2014).
Tahsis edilen yem oranındaki küçük sapmalar bile yumurtaların ve civcivlerin üretimini olumsuz
etkiler.(Robinson ve ark.,1993). Tavukların foliküler hiyerarşi içinde sürekli olarak civciv
çıkabilecek şekilde yumurtladıkları düşünülürse, yumurtlamanın başlangıcından pik verime
dek geçen sürede tahsis edilen yem, kilo almaları, standart yumurta ölçüsünü tutturmaları ve
metabolik hastalıklardan kaçınmak için anahtar bir etkendir..
Aviagen Damızlık- Sürü İdaresi Elkitabında (2013) anlatıldığı üzere, pik yumurta yemi günlük
yumurta verimi yaklaşık ~60% civarına ulaştığında verilmelidir. Tavuk yumurta üretimi bundan
sonra % 5 artarsa, yem oranında küçük ve sürekli artışlar yapılabilir. Sürü düşük yağ rezervine
sahipse (vücut ağırlıklarının < 2.5% karın yağından oluşması) (Sun ve ark.,2006) yumurta pik
yemi yumurta verimi % 70 ‘i aşmadan verilmelidir. Bu ertelenirse, yumurta üretimi esnasında,
var olan yağ rezervleri kullanılabilir. Bunu ikmal etmek için vücut ağırlığını ve yumurta
ağırlığını kontrol eden ve muhtemelen yumurta üretimindeki sürekliliği etkileyen pik verimi
sonrası sonra yemi azaltmak düşünülebilir (Silva, 2014).
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Şekil 2. Damızlık broyler tavuklar için yumurta periyodu boyunca önemli özellikler
Broyler damızlıklar genetik altyapılarından dolayı ,aldıkları besin ,ihtiyaçlarının altında bir
seviyede kalırsa, yağ olarak depoladıkları elverişli enerji yedeklerini azaltırlar. Enerji yetmezliği
bağışıklık sistemini, tüylenme durumlarını ve yumurta üretimi ve yumurtlamanın devamlılığını
etkiler. Enerjinin yanı sıra, uygun besin dengesi, metabolik sorunları başından önler veya onlardan
sakınmayı sağlar, yumurta kabuğu kalitesini maksimuma çıkartır, yumurta büyüklüğünü uygun
şekilde kontrol eder ve yavrulara besinlerin doğru şekilde transfer edilmesini garanti etmekte
önemli bir rol oynar (Silva, 2014).
Pik verimi sonrası, tavuklar yumurta üretimi için daha az enerji ve besine ihtiyaç duyarlar.
Besinlerin aşırı tedarik edilmesi, daha fazla büyümelerine ve obeziteye neden olacaktır ve
bunlar daha az yumurta üretilmesine yol açacaktır (Leeson ve Summers, 2005). Dolayısıyla pik
sonrası, günlük verilen besin miktarı azaltılmalıdır. Bu, tahsis edilen yemin azaltılması veya
yem içeriğindeki besin maddelerinin yoğunluğunun azaltılması yoluyla yapılabilir. Pik sonrası
yemi azaltmak basit bir uygulama değildir ve vücut ağırlığı eğrisi ve üretimden beri alınan kilo,
günlük yumurta üretimi ve eğilimi, enerji depoları olan yağ rezervleri, yumurta ağırlığı, sürünün
sağlık durumu, elverişli ısı, tüylenme durumu ve sürünün geçmişi gibi pek çok faktör, azaltma
zamanını ve yem miktarının belirlenmesini etkilemektedirler (Silva, 2014). Pik sonrası sonrası
dönemde tavukların biraz kilo almaları, yumurtlamanın devam etmesine, üretkenliğe ve kuluçka
randımanına yardımcı olacağı için önemlidir.
Damızlık broylerlerin günlük protein ve amino asit alımını düzenli bir şekilde kontrol
etmek, sadece vücut kompozisyonunun etkilendiği yetiştirme döneminde değil (van Emous
ve ark.,2013), aynı zamanda canlı ağırlık kazancının ve yumurta büyüklüğünün etkilendiği
yumurtlama periyodunda da gereklidir (Joseph ve ark.,2000). Diyetteki protein ve amino asit
seviyeleri, diyetin enerji içeriği ile ilişkili olmalıdır. Pik verim döneminde tavukların günlük
enerji ihtiyacının 460-470 kcal olduğu (çevresel sıcaklığın 21oC olduğu zaman)ve 24-25 g
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günlük proteine ihtiyaç duydukları göz önüne alınırsa, 2800 kcal/kg AME ile formüle edilmiş
Breeder1 diyeti ve %15 ham protein ,mükemmel yumurta üretimine ve üretimin başında yeterli
büyüklükte yumurta elde edilmesine ile sonuçlanacaktır(Aviagen 2014, basılmamış). Yüksek
protein içeren diyetlerin uzun süre uygulanması, 40 haftalıktan hemen sonra vücut ağırlığını
kontrol etmede sorun yaşanmasına sebep olabileceği gibi, sıklıkla aşırı kilolu tavuklara ve iri
yumurta üretimine neden olur. (>65g). Ağır yumurtaların kuluçka randımanı düşüktür(Shafey,
2002).
Ross Damızlık Besleme Spesifikasyonları(2013) yumurtlama dönemi için iki-aşamalı bir besleme
programı önermektedir.: % 5 verimden 35 haftalık olana dek, yüksek besin yoğunluğu içeren
Damızlık 1 yemi ve sonrasında daha düşük protein ve amino asit içeriği olan Damızlık 2 yemini
bitene dek uygulamayı önermektedir. Yemler için önerilen enerji düzeyi aynı kalmaktadır.
Vitaminler ve Mineraller
Uygun diyet vitamin ve mineral tedariği yumurtlama döneminde, iyi bir üretkenlik sağlanması,
kuluçka randımanı ve civciv kalitesi bakımından önemlidir. Normal embriyo gelişimini
desteklemek için, yeterli seviyelerde vitamin ve minerallere ihtiyaç duyulmaktadır. Yetersiz
olmaları embriyo ölümlerine, şekil bozukluklarına ve diğer anormalliklere neden olabilir.
Yemin Fiziksel Formu
Yemin fiziksel kalitesi ile lif ve enerji içeriğinin, yumurtlayan tavuklarda yem tüketme
süresini ,taşlığın fonksiyonunu, tüy çekme alışkanlığını ve tüylerinin durumunu etkilediği
gösterilmiştir (van Krimpen ve ark.,2005). Aviagen’in yayınlanmamış bir denemesinde (2014),
tavsiye edilenlere göre formüle edilmiş, kaba kırılmış toz yemle beslenen damızlıkların, granül
şeklinde yem verilen damızlıklardan daha iyi performans sergiledikleri gösterilmiştir. Dane
tahıl eklenmesi yumurtlama randımanını ve civcivlerin kalitesini daha iyiye götürmüştür. Tahıl
daneli yem içeren diyetlerin verildiği damızlıkların taşlık boyutu, granül yemlerin verildiği diyet
uygulanan damızlıklara göre daha büyük bulunmuştur.
Kuluçka Randımanı
Beslenme açısından bakarsak kuluçka randımanı, erkek ve dişi damızlıklar, embriyo için
yumurtada depolanan besinler ve kuluçka esnasında gaz ve su değiş tokuşunu etkileyebilecek
belirli fizyolojik yumurta özellikleri tarafından etkilenebilmektedir(Leeson and Summers, 2005).
Van Emous ve ark., (2013) yüksek ve standart büyüme profilli damızlıkları (20 haftalıkken 2400
vs 2200 gr ) ve yetiştirme dönemindeki yemlerde 3 farklı protein düzeyinin (%14.1, 13.3 and
12.5) kuluçka randımanı, embriyonik ölümler ve civciv kalitesine etkilerini karşılaştırmışlardır.
Yetiştirme döneminde yüksek büyüme profiline sahip damızlıklarda 29 haftalık yaştaki döllülük
oranı artırmış, embriyonik ölümleri azalmış ve kuluçkadan çıkan yavrularının performansı
daha iyi olmuştur. 33 ve 37 haftalardaki denemelerin kuluçka sonuçları döllülük ve embriyo
ölümlerinde bakımından farklılık göstermemiştir. Azaltılmış protein seviyesinin bu özellikler
üzerine etkisi daha az belirgin olmuştur. Başka bir denemede (van Emous ve ark.,2015) yetiştirme
döneminde damızlıklara verilen düşük-proteinli yem (%11.3 vs. 14.1)yumurta periyodunun ilk
aşamasında vücut kompozisyonunu değiştirmiş ve kuluçka özellikleri üzerinde pozitif bir etki
yaratmıştır ve yumurtlamanın ikinci aşamasında yumurta verimini geliştirmiştir. Yumurtlamanın
ilk evresinde, standart (2800kcal/kg) olanla kıyaslandığında diyetin enerji seviyesini azaltmak
veya arttırmanın üretim üzerinde hafif de olsa negatif etkileri varken, yumurtlamanın ikinci
aşamasındaki yüksek-enerji diyeti(3,000 kcal/kg), kuluçka randımanı, embriyo ölümleri ve
kuluçkalık yumurta sayısı üzerinde pozitif etki yaratmıştır.
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Tüm yumurtlama süreci boyunca, iyi bir yumurta kabuğu kalitesi sağlamak önemlidir. Zayıf
kabuk kalitesi kuluçkalık yumurta sayısında azalma ve döllü yumurtaların kuluçkadan çıkış
gücünün azalması demektir. Gereğinden fazla alınan enerji ve protein erkeklerde ve dişilerde
döllülüğü azaltabilir (Leeson ve Summers, 2005). Pearson ve Herron (1982)günde 23.1 gr
protein tüketen damızlıklarla kıyasladıklarında, günde 27 gr protein tüketen damızlıkların daha
fazla sayıda ölü ve deforme embriyo ürettiklerini ve döllü yumurtalarda kuluçka randımanının
düştüğü bildirmişlerdir. Lopez ve Leeson (1995) yüksek ham protein seviyelerinde(%16 vs. 10
ve 14)beslenen tavuklarda döllülükte azalma olduğunu göstermişlerdir.
İz mineralleri organik formları ile ikame etme (Favero ve ark.,2013; Urso ve ark.,2015), veya
D3 vitaminini HyD ile değiştirme (Saunders-Blades and Korver, 2015), yemdeki E vitamini
içeriğini arttırma (Urso ve ark.,2015) gibi uygulamaların tümünün en azından genç damızlıklarda
kuluçka randımanını artırdığı bildirilmiştir. Örneğin L-carnitine (Leibetseder, 1995; Aviagen
2014yayınlanmamış) ve Saccharomyces cerevisiae maya ürünü (Kidd ve ark.,2013)gibi yem
katkı maddelerinin kuluçka randımanını olumlu etkileyebileceği rapor edilmiştir.
Erkek Damızlıkların Beslenmesi
Yumurtlama döneminde her iki cinsiyet için tek bir yem kullanmak yaygın bir uygulamadır.
Ancak, yumurtlama döneminde, erkeklere özel bir diyetin kullanılmasının doğrudan besleme
etkisi olarak ve de fazla protein ve/veya Ca alımından da kaçınmış olmak dolayısı ile erkeklerin
fizyolojik durumlarının korunmasına ve döllülük oranı üzerine olumlu etkisinin olduğu
gösterilmiştir (Moyle ve ark.,2011). Eğer erkekler için ayrı bir yem uygulaması yapılacaksa bu
yem 25-26. haftalar da verilmeye başlanmalıdır.
Erkeklere özel, daha düşük seviyede protein ve amino asit içeren yem uygulaması aşırı derecede
göğüs kası gelişmesini engeller ve erkeklerin ihtiyaçlarına göre besin almalarını garantiler(Silva,
2014). Yumurta döneminde damızlık erkeklere daha fazla yem tahsisatı yapılması döllülüğü
arttırır(Romero-Sanchez ve ark.,2008). Organik selenyum, L- Carnitine, askorbik asit ve kreatin
gibi besin destekleri sperm kalitesini arttırmak için faydalı olabilir. Erkek diyetleri tipik olarak,
2600-2850 kcalAME/kg aralığında formüle edilmektedir.
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Özet
Çalışmada, taze olarak satışa sunulan hindi kuşbaşı örneklerinden klasik kültür yöntemiyle
Enterococcus spp. izolasyonu ve biyokimyasal testler kullanılarak identifikasyonu, izolatların
PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) analizi ile doğrulanması, pozitif bulunan izolatların
multipleks PCR ile tür düzeyinde identifikasyonu, Enterococcus spp. izolatlarının eritromisin,
kloramfenikol, gentamisin, penisilin, streptomisin, vankomisin, linezolid, kinupristindalfopristin olmak üzere 8 farklı antibiyotik diski kullanılarak antibiyotik direnç profillerinin
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) standartlarına göre saptanması, van A ve van
B direnç fenotipleri yönünden multipleks PCR analizi yapılarak moleküler karakterizasyonlarının
belirlenmesi, vankomisine direnç gösteren tüm suşlarda E test yapılarak MİK (Minimum
İnhibisyon Konsantrasyonu) değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Ankara’daki
marketlerde satışa sunulan 100 hindi kuşbaşı örneği analiz edilmiştir. İzolatların % 20’sinin
beş ve üzeri antibiyotiğe dirençli olduğu belirlenmiş olup, vankomisin direnci ise % 88 (44
izolat) oranında saptanmıştır. Toplamda 25 izolatın van A ve van B geni taşıdığı belirlenmiştir.
Vankomisin direncine ait MİK değerlerinin 0,25 ile 16 μg/ml arasında bulunduğu olduğu
saptanmıştır.
Giriş
Enterokoklar, insanların üriner ve gastrointestinal, hayvanların ise gastrointestinal kanalında
aynı zamanda çevre koşullarına dayanıklı olduklarından toprak, su ve bitkilerde de
bulunabilmektedirler. İnsan bağırsağında enterokok türleri içinde E. faecalis ve E. faecium baskın
türler olmasının yanında endokarditis, bakteriyemi, solunum, üriner ve merkezi sinir sistem
infeksiyonlarına neden olan patojenler olarak da bilinmektedirler (1, 2). Etin kimyasal yapısının
mikroorganizmaların kolaylıkla üreyebilmesi için uygun olmasından dolayı gıda güvenliği
açısından risk oluşturabilmektedir. Etin patojen mikroorganizmalar ile kontaminasyonunda ve
çoğalabilmesinde sıcaklık, oksijen varlığı, su aktivitesi, mikroorganizma türü ve sayısı oldukça
önemlidir. Bu durum hem gıda kaynaklı infeksiyonlarda hem de etlerin bozulmasında büyük
önem taşımaktadır. Enterokokların sıcaklık, pH ve tuza olan direnci işlem görmüş gıdalarda
kolaylıkla bozulmaya sebebiyet verebilmektedir. Söz konusu mikroorganizmalarla kontamine
hayvansal gıdalar yeterli ısı işlemi görmediklerinde insan gastrointestinal sisteminde infeksiyon
oluşturabilmektedir. Ayrıca enterokoklar dondurma ve donmuş muhafaza işlemlerine karşı relatif
dirençli olduğu için donmuş ürünlerde fekal indikatör olarak değerlendirilmektedir. Gıdalarda
bozulmaya sebep olan enterokoklar çiğ ette 102-104 kob/g kadar bulunmaktadır. İnsan dışkısında
ise E. faecalis 105-107 kob/g, E. faecium ise 104- 105 kob/ g bulunduğu bildirilmektedir (3, 4).
Vankomisin dirençli enterokoklar (VRE-Vankomisin Resistant Enterococci) kontamine sular
ile sulanmış bitkiler, atık sular ve dışkı gibi çeşitli kaynaklardan çevresel kontaminasyon
yoluyla gıdalara bulaşabilmektedir (5). Kesim yerlerindeki hijyen eksikliği sonucunda
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karkaslar bağırsak içeriği ile kontamine olarak hayvansal gıdaların bu dirençli türler için bir
vektör olmasına neden olabilmektedir (6). Kontamine gıdalar aracılığı ile VRE’lerin insanlara
transfer edilebilmesi Tn1546 geni ile gerçekleşmekte, transfer edilebilir VRE’lerin van A
ve van B olmak üzere iki farklı fenotipi olduğu bildirilmektedir (5, 7, 8). Enterokoklardaki
glikopeptit grubu antibiyotiklere direnç van A, B, C, D, E, G genleri ile ilişkilidir (9). Bunlardan
van A, B, D, E, G sonradan kazanılmış direnç genleri; van C1 ve van C2/C3 intrinsik direnç
genleridir. Van A ve van B en yaygın direnç genotipleri olup yüksek düzey vankomisin ve
teikoplanin direncini van A geni kodlamaktadır (10). Glikopepetidlere karşı oluşan direnç
bunların kullanılmasına engel olmaktadır. Bu nedenle VRE halk sağlığını tehdit eder konuma
gelmiştir (11). Hem aminoglikozidlere yüksek direnç gösteren hem de glikopeptidlere dirençli
enterokokların tedavisi büyük sorunlar yaratmaktadır. Bu nedenle, kloramfenikol, florokinolon,
beta laktam antibiyotikler ve aminoglikozid kombinasyonları, kinupristin-dalfopristin önerilen
tedavi seçeneklerindendir (12). Enterokoklarda, sefalosporin, β-laktamlar, sulfonamide ve
düşük seviyede aminoglikosid ve klindamisine karşı intrinsik antibiyotik direnci görülürken,
kazanılmış direnç kloramfenikol, eritromisin, yüksek seviyede klindamisin ve aminoglikosid,
tetrasiklin, yüksek seviyede β-laktamlar, fluorokinolonlar ve vankomisin gibi glikopeptidlere
karşı görülmektedir (13).
Dünyada nozokomiyal infeksiyonlar açısından oldukça önemli bir konumda olan VRE’nin
gıdalarda varlığı ile ilgili çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de ise Enterococcus
spp.’nin hindi eti örneklerinde varlığı, antibiyotik direnç profilleri ve vankomisine karşı minimal
inhibisyon konsantrasyonlarının belirlendiği ve vankomisin direnç genlerinin yaygınlığını
araştıran yeterli çalışma bulunmamaktadır.
Materyal veMetot
Bu çalışmada Ankara’da farklı marketlerde taze olarak satışa sunulan 100 hindi kuşbaşı örnek
materyal olarak kullanılmıştır. Örnekler soğuk zincir altında orjinal ambalajları içerisinde 2 saat
içerisinde laboratuvara getirilerek analiz edilmiştir.
Enterococcus spp. izolasyonu için hindi kuşbaşı örnekleri aseptik koşullarda steril poşetlere
10’ar g tartılmış, 90 ml tamponlanmış peptonlu su (TPS, Oxoid, CM0009) ile sulandırıldıktan
sonra karışım 2 dk. boyunca stomacherde (AES Easy Mix) homojenize edilmiştir. Homojenattan
0.1 ml alınarak Slanetz-Bartley Agar’a (Oxoid, CM0377A) ekimi yapılarak 37⁰C’de aerob
koşullarda 24-48 saat inkübe edilmiştir (14). İnkübasyonu takiben oluşan tipik kırmızı, kestane
ya da pembe renkli koloni seçilerek % 0.6 maya ekstraktı (Oxoid, LP0021B) içeren Tryptone
Soya Agar’a (Oxoid, CM0131) geçilmiştir. Koloniler biyokimyasal reaksiyonlar yönünden
değerlendirilmiştir (15).
Enterokok türlerinin doğrulanması, tuf geni saptanarak belirlenmiştir. Bunun için Ent 1 ve Ent 2
primerları kullanılmıştır (16).
İzolatların antimikrobiyel duyarlılık profilleri disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Bu
işlem CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) tarafından bildirilen yöntem esas
alınarak Mueller Hinton Agar’da (Oxoid, CM0337B) ve eritromisin (15 μg, Oxoid CT0020B),
kloramfenikol (30 μg, Oxoid CT0013B), gentamisin (120 μg, Oxoid CT0794B), penisilin
(10 U, Oxoid CT0043B), streptomisin (300 μg, Oxoid CT1897B), vankomisin (30 μg, Oxoid
CT0058B), linezolid (30 μg, Oxoid CT1650B), kinupristin-dalfopristin (15 μg, Oxoid CT1644B)
olmak üzere toplam 8 antibiyotik diski kullanılarak yapılmıştır (17).
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Seçilen van A ve van B genlerinin spesifik primerleri ve PCR protokolü Kariyama ve ark.’nın
(18) yaptıkları çalışmaya göre uygulanmıştır.
Vankomisine karşı MİK değerlerinin belirlenmesi amacıyla, türbiditesi 0.5 McFarland
standardına getirilen izolatlardan Mueller-Hinton Agar (Oxoid, CM0337B) yüzeyine svab
tekniği ile yayılmıştır. Takiben agar yüzeyine, vankomisin içeren E test şeritleri yerleştirilmiştir.
Plaklar 35°C’de 24-48 saat inkübe edilip MİK değeri belirlenmiştir. MİK değeri şerit etrafında
oluşan inhibisyon elipsinin şerit üzerindeki ölçekle kesiştiği nokta olarak kabul edilmiştir. Bu
nokta CLSI standardına göre vankomisin dirençli enterokoklar için ≥ 32 μg/ml, vankomisin
duyarlı enterokoklar için ≤ 4 μg/ml olarak kabul edilmiştir (19).
Bulgular
Klasik kültür ve biyokimyasal testler kullanılarak analiz edilen hindi kuşbaşı örneklerinden
toplam 50 Enterococcus spp. izole edilmiştir. İzolatların tamamı PCR ile konfirme edilmiş ve
kültür metoduyla belirlenen bütün izolatlar tuf geni pozitif olarak belirlenmiştir. Disk difüzyon
metoduyla antibiyotik direnç özellikleri incelenen izolatların iki tanesi altı antibiyotiğe (% 4),
sekiz tanesi beş antibiyotiğe (% 16), 16’sı dört antibiyotiğe (% 32) ve 15 tanesi üç antibiyotiğe
(% 30) dirençli olarak belirlenmiştir (Tablo 1). Enterococcus spp. olarak belirlenen 50 izolatın
25’inin (% 50) van A ve van B genlerinden en az birini taşıdığı belirlenmiştir. Örneklerin yedisi
van A, 18’inin ise van B geni pozitif olduğu tespit edilmiştir. Vankomisine karşı direnç gösteren
tüm izolatlarda MİK değerleri belirlenmiş olup, direnç değerlerinin 0.25 ile 16 μg/ml arasında
olduğu saptanmıştır.
Tartışma ve Sonuç
Çalışma bulgularına göre hindi kuşbaşı etlerinin Enterococcus spp. ile yüksek düzeyde
kontamine olduğu belirlenmiştir. Kanatlı etlerinde dünya genelinde yapılan çalışma sonuçlarına
göre Enterococcus spp. prevalansının oldukça yüksek olduğu bildirilmektedir (6, 7, 20, 21).
Yapılan bir çalışmada 1997-1998 yılları arasında farklı marketlerden toplanan 100 tavuk eti
ürünleri, haşlanmış jambon ve hindi et örneği vankomisine dirençli enterokoklar yönünden
analiz edilmiştir, çalışma sonuçlarına göre toplam 92 tavuk eti ürünlerinin 25’inde vankomisine
dirençli enterokok izole edilirken, pişmiş domuz eti veya hindi eti ürünlerinde vankomisine
dirençli enterokok izole edilememiştir (7).
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Tablo 1. Hindi Enterococcus spp.izolatlarının antibiyotik direnç profilleri.
Antibiyotik (µg disk-1)

Enterococcus pozitif izolatlar (%)
R*
36 (72)
9 (18)
1 (2)
14 (28)
6 (12)
44 (88)
29 (58)
46 (92)

Eritromisin (E-15)
Kloramfenikol (C-30)
Gentamisin (CN-120)
Penisilin (P-10)
Streptomisin (S-300)
Vankomisin (VA-30)
Linezolid (LZD-30)
Kinupristin/dalfopristin (QD-15)

I*
13 (26)
31 (62)
5 (10)
8 (16)
6 (12)
16 (32)
2 (4)

S*
1 (2)
10 (20)
44 (88)
36 (72)
36 (72)
5 (10)
2 (4)

	
   Dirençli; I: Orta düzeyde dirençli; S: Duyarlı
* R:
Yapılan bir başka çalışmada 2003 yılının Mart-Kasım ayları arasında Kore’nin çeşitli
bölgelerinden 100 kanatlı eti 50 domuz eti ve 50 sığır eti örneği toplanmıştır. Bu çalışmadaki
toplam 100 kanatlı eti örneğinin 44’ü ve 50 sığır eti örneğinin 1’i van A pozitif olarak izole
edilmiştir (22).
İzolatların antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi amacıyla yapılan analiz sonuçlarına göre
Enterococcus spp. izolatlarının panelde bulunan 8 antibiyotiğe yüksek oranda dirençli ve/veya
orta düzeyde dirençli oldukları dikkati çekmektedir (Tablo 1). İzolatların eritromisin, vankomisin,
linezolid ve kinupristin/dalfopristin antibiyotiklerine karşı % 50’nin üzerinde dirençli oldukları
belirlenmiştir. Bununla beraber başta kloramfenikol olmak üzere linezolid, eritromisin ve
vankomisine orta düzeyde direnç gelişimi olduğu ve bu izolatların gelecekte söz konusu
antibiyotiklere direnç geliştirme potansiyellerinin yüksek olduğu düşünülmektedir. Konuyla
ilgili literatürler incelendiğinde, Enterococcus spp. izolatlarının çalışma bulgularındakilere
benzer ve aynı gruplardaki antibiyotiklere karşı direnç profillerine sahip oldukları görülmüştür
(20, 23). Çalışmalar arasındaki farklılıkların; coğrafik farklardan, çalışma periyotlarındaki
farklardan, yetiştiricilik uygulamalarından, başlangıç kontaminasyonlarından doğabileceği
düşünülmektedir.
Sonuç olarak elde edilen Enterococcus spp. izolatlarının vankomisine ve diğer antibiyotiklere
karşı yüksek seviyedeki direnç profilleri gösterdikleri saptanmıştır. Bununla birlikte sonuçların
ulusal kalıntı izleme planı kapsamında büyük önem taşıdığı görüşüne varılmıştır. Özellikle
vankomisine dirençli enterokokların halk sağlığı açısından büyük önem taşıması nedeniyle
çiftlikten sofraya gıda güvenliği kapsamında Enterococcus spp. ile ilgili epidemiyolojik
çalışmaların yapılması gerekliliği sonucuna varılmıştır.
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S34 Broylerler Beslemede Kullanılan Eksojen Enzimlerle İlgili Son
Gelişmeler
Aaron J. Cowieson
DSM Besinsel Maddeleri Ltd. Şti., Kaiseraugst, İsviçre
Özet
Günümüzde global yem enzimleri pazarı yaklaşık 1 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış olup,
1980 yılındaki ilk başlangıcından beri son derece hızlı ve hatırı sayılır derecede bir büyüme
kaydetmiştir. Kanatlıların büyük çoğunluğunda, domuzlarda ise daha düşük olmakla birlikte
şu anda kanatlı ve domuz yemlerinde en az bir enzim (tipik olarak fitaz) hatta çoğunda iki veya
daha fazla sayıda yemlik enzim yer almaktadır. Yemlerde enzim kullanılmasının en temel nedeni
yem maliyetlerini düşürmesi olmakla birlikte, özellikle formülasyonlarda kısıtlamaların olduğu
bir ortamda performans avantajlarını arttırması da bir başka etkendir. Enzim araştırmalarındaki
mevcut eğilimler dahilinde fitaz için artan doz seviyeleri, optimal enzim kombinasyonlarının
bulunması, ham madde kalitesi ile enzim kullanımının birleştirilmesi, gelişen mono komponent
proteaz teknolojisi ve mikrobiyal modülator olarak enzimlere karşı (özellikle Ksilanaz) olan
ilginin yeniden gündeme gelmesi sayılabilir. Bu yazıda yukarıda sayılan hususların bazı yönleri
ve enzim teknolojisinin gelecekte nasıl bir gelişim göstereceği tartışılacaktır.
Azalan Karlılık ve Hammadde Kalitesi
Mevcut yem enzimleri pazarının karşı karşıya olduğu en önemli ve belirgin sorunlardan biri, yine
enzim sektörünün kendi içinde yaşadığı rekabetin kendisidir. Yem enzimleri temel olarak enerji,
kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve amino asit odaklı olarak besin maddelerinin sindirilebilirliklerini
artıran bileşenler olarak ruhsatlandırılmış ve piyasaya sürülmüştür. Sözkonusu besin maddelerinin
hayvanlar tarafından ne derecede hazmedilebildiği, yem enzimlerine karşı tepkinin boyutunu
ve tutarlılığını belirler (Cowieson & Bedford, 2009; Cowieson, 2010, Fru-Nji ve ark. 2011;
Cowieson & Roos, 2014). Açık olduğu üzere besin maddelerinin ileal sindirilebilirliği % 95100’e yaklaştıkça, enzimlerin sindirilebilirliği daha da arttırma etkinlikleri orantılı olmayan bir
şekilde azalmaktadır. Dolayısı ile bu durum 2020 yılına kadar yem enzimleri pazarının büyümeye
devam etmesi önünde bir sorun olarak durmaktadır. Bunun nedenlerinden biri de halihazırda
fitaz, ksilanaz/glukanaz ve proteaz içeren diyetlerin amino asit, P, Ca ve enerji sindirilebilirliği
yönünden zaten neredeyse fiziksel limitlere ulaşmış olmasıdır. Diğer taraftan hayvan yetiştirme
ve bakım alanındaki iyileşmeler, hayvanların genetiğinde ve hammadde kalitesinde sağlanan
ilerlemeler ve ayrıca besleme bilgisindeki gelişmeler enzim kullanımı ve başarısı ile ilgili bu
sıkışıklığı daha da şiddetlendirmektedir. Dolayısı ile yem enzim pazarındaki mevcut büyümenin
2020’ye ve ötesine taşınabilmesi için enzim teknolojisinin performansı arttırmak, mortaliteyi ve
yoğun hayvansal üretimden kaynaklı çevresel etkileri azaltmak ve enterik direnci artırmak üzere
yeni alanlara doğru ilerlemesi gerekmektedir. Buna ek olarak ham madde kalitesinin izlenmesi
(odak besin maddelerinin sindirilebilirliği seviyesinde) rasyonlarda hammadde kaynaklı açıkların
ve besin madde eksikliklerinin enzim çözümleri ile desteklenmesi açısından mantıklıdır.
Beslemeyle İlgili Belirsizlikler, Eksiklikler
Yem enzimlerin etkili uygulaması, doğru tanımlanmış bir başlangıç noktası ve besin
maddelerinin durumu ile ilgili kabule ve hedeflere bağlıdır. Ancak, kalsiyum ve enerji gibi bir
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takım anahtar besin maddeleri de dahil olmak üzere diyet formülasyonlarında bazı besinsel
belirsizlikler devam etmektedir. Örneğin toplam kalsiyum temelli diyet formülasyonları, fitaz
etkilerinin yorumlanması ve yararlanılabilir fosfora göre oranların uygunluğu hususlarında
ciddi bir karışıklığa yol açmaktadır. Ayrıca, enerji kaynağını göz önüne almayan bir metabolik
enerji sistemi kullanılarak yapılan rasyon formülasyonları farklı makro besin maddelerinden
kaynaklanabilme ihtimali nedeniyle, enzim etkilerini uygun ve net bir şekilde belirleyebilme
konusunda ortaya çıkan zorluklara da katkı yapmaktadır. Böcek ve balıklardan insanlara kadar
uzanan geniş bir yelpazade yapılan son araştırmalar enerjinin genellikle tek başına öncelikli
bir hedef olmadığını ve hayvanların verilen diyetteki orantısal enerji kompozisyonuna bağlı
olarak toplam enerjiden fazla veya az miktarda enerji tükettiğini göstermiştir (Simpson &
Raubenheimer, 2012. Enzimlerin doğru ve etkili kullanımı için bu konseptlerin etkisi oldukça
önemlidir, çünkü çok iyi ayarlandığında hayvan performansına etkisi beklenmedik düzeyde
olsa bile, hedef olarak sadece enerji sindirilebilirliğinin artırılması çok doğru değildir. Yem
enzimlerine enerji matriks değerleri tayin edilmesinden ziyade karbonhidratlara, amino asitlere/
proteinlere, yağa ve gerekli olduğu hallerde makro ve mikro minerallere matrik değerleri atanması
daha uygun olacaktır. Bu sayede, pek çok durumda olduğu gibi sadece yağı değil, onun yerine en
uygun enerji sağlayan makro besin maddelerini ikame edecek şekilde yem enzimleri formülüze
edilebilir. Simpson & Raubenheimer (2012) genel itibariyle hayvan ve insan biyolojisi ile ilgili
bu konseptleri büyük bir hassasiyetle gözden geçirmiş olup pek çok türde daha sıkı bir şekilde
regüle edilenin enerji değil hazmedilebilir protein olduğunu göstermişlerdir. Sözkonusu “protein
kaldıracı” etkisi, hem genel olarak monogastrik hayvanların beslemesi üzerinde, hem de diyet
maliyetlerinin azaltılması veya FCR’nin geliştirilmesinde yemlik enzimleri nasıl kullanacağımız
konusunda önemli etkilere sahip olacaktır. Broylerlerin protein alım hedefine yönelik olarak
beslenmeleri halinde (Shariatmadari & Forbes, 1993; Simpson & Raubenheimer, 2012) makro
besin maddelerinin birbirine oranlarını ve spesifik bir enzimin sonuçsal olarak sadece enerji
sindirilebilirliğine olabilecek etkisini değil bireysel olarak amino asit, karbonhidrat ve yağ
sindirilebilirliğine etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Yazarın bakış açısına göre bu hususun
enzimlerin nasıl kullanılacağı ve optimize edileceği ve enzim karışımlarının nasıl oluşturulacağı
üzerinde derinlemesine bir etkisi olacaktır.
Fitaz Süper-doz Uygulama ve Myo-inositol
Fitazın ticari formu ilk defa 1990’lı yılların başında ticarileşmiş olup, önerilen doz
konsantrasyonları yaklaşık fitatın % 30-40’ını hidrolizini temsil eden 1 gr/kg civarındaki P
açığa çıkarma değerleri ile ilişkilendirilmiştir (Selle & Ravindran, 2007). Daha yakın zamanlara
gelindiğinde “ikinci” ve “üçüncü” jenerasyon olarak isimlendirilen fitazlar geliştirilmiş olup
bu fitazlar birim dozlama için benzer bir birimde rasyondaki fitatın % 60-70’ini hidrolize
edebilecek güce sahiptir (Cowieson ve ark., 2011). Fitaz teknolojisindeki sözkonusu gelişmeler,
mide koşullarına uyumun gelişmesi, daha optimal pH profili ve daha iyi termal toleransı da
içerecek şekilde farklı fitaz karakteristikleri ile ilişkilenmiştir. Buna ek olarak fitatların
antibesinsel etkileri ve Ca, Sodyum’un (Na) rolü ve fitatlar ile proteinler arasındaki etkileşim
ile ilgili elde edilen bilgilerden dolayı (Cowieson ve ark. 2010; Selle ve ark., 2012), günümüzde
fitaz uygulamaları 1990’ların başındaki uygulamalara göre çok daha etkili olup bu sayede çok
daha uygun diyet formülasyonları yapılabilmektedir. Bugün itibariyle ise küresel olarak hem
çok iyi anlaşılmayan hem de yeterince tanımlanamayan “süper dozlama” fitaz terimi üzerine
hatırı sayılır bir odaklanma mevcuttur. Yazarların görüşüne göre “süper dozlama” sadece
standart doz için besin maddesi matriksi verildiğinde, geleneksel olarak kullanılanın 2x veya 3x
katı düzeyinde fitaz ilavesi olarak ilave fitazın büyüme destekleyici olarak on-top kullanılması
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anlamında düşünülmelidir. Bu konu son dönemde yeniden değerlendirilmiş olup (Cowieson ve
ark., 2011) alışılmadık olan yüksek doz fitazın büyüme arttırıcı etkisinin, reaktif fitatın sindirim
sisteminden tam olarak ve hızlı bir şekilde parçalanması ve inositol fosfat düşük esterlerinin ince
bağırsakta çok daha etkili çözünürlüğü ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Yukarıda yer alan
ikinci husus myo-inositol oluşumu ve kalan inositol polifosfatlarının mukozal veya sistematik
fosfataz eşliğinde tam defosforilizasyonu için ön koşuludur. Konuyla ilgili olarak ta mikrobiyal
fitaz verilen domuzlarda plazma myo-inositol konsantrasyonundaki önemli artışın son dönem
itibariyle ortaya konmuş olması önemlidir (Guggenbuhl ve ark., 2013).
Myo-inositol, sikloheksanın muhtemel dokuz stereoisomer’inden biri olup fitik asit çekirdeğidir.
Beslenmede B vitamini ailesinin bir üyesi olarak tanımlanmış olup büyüme için elzem bir
madde olarak değerlendirilmemektedir. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar (Zyla ve
ark., 2004; Cowieson ve ark., 2013; Zyla ve ark., 2013) myo-inositol’in fitaz ile birlikte veya
harici olarak broyler diyetine katılması halinde büyüme artırıcı bir etkisi olduğunu göstermekle
birlikte bu durum yumurtacılar için gösterilememiştir (Zyla ve ark., 2012). Yine son dönemde
fareler üzerinde yapılan bir çalışmada oral uygulanan myo-inositol’ün insülin benzeri bir
etki olan glukoz taşıyıcısı 4’ün (GLUT4) translokasyonunu stimüle ettiği ortaya konmuştur
(Yamashita ve ark., 2013). Böylece myo-inositol, GLUT4 translokasyonunun stimüle edilmesi
ile kandaki glükoz konsantrasyonunu azaltan insülin mimetik olarak değerlendirilebilir (en
azından memelilerde). GLUT4 translokasyon stimülasyonu genellikle reseptörlere bağlanan
insilün sayesinde gerçekleşmekte olup phosphatidylinositol-3 kinazını kapsayan bir dökülme
ile GLUT 4’ü intraselüler muhafazadan hücre yüzeyine yer değiştirtir (Dang ve ark., 2010).
Ancak son yapılan bir kısım araştırmalar myo-inositolü de içeren inositol isomerlerin insülin
mimetik etkisini ve sonucunda ve GLUT4 stimülasyonu ortaya koymuştur (Dang, ve ark., 2010;
Yamashita ve ark., 2013).
İnsan beslenmesi ve özellikle diyabet yönetimi çerçevesindeki bariz etkilerine ek olarak
sözkonusu etkiler, farklı dokulardaki artan miktarda glukoz alımı ve glukoneojenez ve kas
katabolizması inhibasyonu çerçevesinde broyler ve domuzlarda super dozlama fitazların
büyümeyi artırıcı etkilerinden sorumlu olabilir. Fitaz’ın inositol ve glukoz aktarımı üzerindeki
etkisi son zamanlarda literatürde yer alan ve gözlemlenen fitaz ve sodyum ve sodyuma dayalı
taşıma sistemleri arasındaki etkileşimlerden bazılarına açıklık getirebilir (Cowieson ve ark.,
2011’de özetlenmiştir). Sözkonusu mekanizmalar, kanatlılarda (ve diğer kuşlar) GLUT4
olmadığı için domuzlar ve kanatlı arasında farklı olabilir (Carver ve ark., 2001; Tokushima ve
ark., 2005; Sweazea & Braun, 2006). Ancak kanatlılar insüline (Tokushima ve ark., 2005) ve aynı
zamanda inositol’e (Cowieson ve ark., 2013) tepki verdiklerinden, insilüne tepkili bir glukoz
taşıma sistemlerinin olması muhtemel olup net etki türler arasında birbirine benzer olabilir.
Bu bağlamda super dozlama fitazın artan yararlanabilir P konsantrasyonu (özellikle yeni
doğanlarda bir değeri olabilir), daha bütün ve hızlı bir defosforilasyon ile fitatın antibesinsel
etkisinin azalması ve en sonunda da glukoz alımına ve kas gelişimine yardımcı olan plazmada
myo-inositol konsantrasyonunda artış da dahil olmak üzere üç adet merkezi etki mekanizmasından
kaynaklanıyor olabilir.
Enzimler, Sindirim Sistemi Sağlığı ve Mikrobiyal Flora
Ekzojen enzimlerin ilk defa ticari olarak piyasaya çıktığı 1980’lerin ortalarından beri geçen
zamanda sadece 3 tane belirgin enzim sınıfı gerçekten mesafe kaydetmiştir. Sözkonusu enzimler
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yapısal selüloz parçalayan enzimler (ksilanaz ile domine edilen), fitazlar ve en son zamanlarda da
proteazlardır. Lipaz, amilaz ve diğer karbohidrazlar (pektinaz, galaktozidaz ve mannanaz gibi)
ise daha az araştırılmış veya anlaşılmışlardır. Yem enzimlerinin geleceği açısından sorulması
gereken en bariz soru ise gelecek on yıl içerisinde ve ilerisinde ne tür gerçekten yeni aktivitelerin
hayata geçirileceğidir. Ancak bu soru zor bir soru olmanın yanında aslında gizliliği ve fikri
mülkiyet haklarını ihlal etmeden tamamen açık ve net bir biçimde cevaplanması imkansız bir
sorudur. Diğer taraftan hangi yeni enzimlerin daha çok ilgi çekeceğini değerlendirerek konuya
girmekte pek uygun değildir. Dolayısıyla beslenme konusu ile ilgili mevcut sınırların neler
olduğunun ve hangi noktalara müdahale edilmesinin daha önemli olduğunun değerlendirilmesi
daha yararlı olacaktır. Son derece büyük bir potansiyele sahip alanlardan bir tanesi mikrobiyal
yönetim olup, bu alan geçtiğimiz on sene ile karşılaştırıldığında en az faaliyetin (yem enzimleri
için) olduğu bir alandır (Bedford & Cowieson, 2012). Enzimlerin kullanılması suretiyle
özellikle mikrofloranın modifiye edilmesi veya enterik enfeksiyonların azaltılmasının mümkün
olduğu gösterilmiş olmakla beraber pratikte hala daha karanlıkta kalan hususlar mevcuttur.
Ancak son yapılan çalışmalar, daha önceleri dikkate alınanlara kıyasla enzimler ile sindirim
sistemi gerisindeki mikrobiyal flora arasında çok daha karmaşık bir ilişkinin olduğunu
göstermektedir (Cowieson & Masey-O’Neill, 2013a). Sözkonusu tepkiler sekumda fermente
olan sindirim sisteminde fermente olabilir oligomerlerin oluşumuna dayanmakta olup ileal fren
mekanizmasını tetiklemektedir. Bu etki peptit YY isimli ve ileal durdurma mekanizmasının
düzenlenmesinin sorumlu hormonlardan birinin (PYY; Singh ve ark., 2012) ölçülmesi ile son
dönemde gösterilmiştir. Yemlere ksilanaz ilavesinin broyler serumunda PYY konsantrasyonunu
arttırdığı açık olup muhtemelen gastrik residansta (mide) ksilanazın modiye etkisini ortaya
koymaktadır. Bu mekanizma ile ilgili daha ileri kanıtlar Cowieson & Bedford (2009) tarafından
ortaya konmuş olup, ileal amino asit sindirilebilirliği üzerindeki ksilanaz etkisinin diyetteki
sindirilmemiş amino asitlerin sabit bir oranı olduğu tespit edilmiştir. Sözkonusu jenerik etki,
kafesi parçalamanın ksilanaz için majör bir mekanizma olmadığını veya çoğunlukla örneğin
buğdayın (Arjinin gibi) alöron katmanında bulunan amino asitlerin orantısız olarak avantajlı
durumda olduğu öneriminde bulunmaktadır. Tüm amino asitlerin aynı derecede avantajlı
durumda olduğu hususu (hazmedilmemiş fraksiyonlara göre) değişmiş bir gastrik residans
(mide) gibi bir toplu etkiyi önermektedir. İstenmeyen mikroorganizmaları doğrudan hidrolize
edebilen enzimler de mevcut olabilmekle birlikte, bu konu da yem kavramı çerçevesinde az
araştırılmış konulardan biridir.
Enzimler ve Sindirim Sistemi Sağlığı
Sindirim sistemi sağlığı sıklıkla kullanılan bir terim olmakla birlikte, çok açık olarak
tanımlanmamış olup bu terim genel itibariyle herhangi olumsuz harici bir sorundan ari bir sindirim
sistemi varlığına ve optimal düzeyde fonksiyonlarını yerine getirdiğine işaret eder. Domuz ve
kanatlılarda sindirim sistemi sağlığını azaltan pek çok diyet, mikrobiyal ve çevresel faktör
mevcuttur (Klasing, 1998). Sözkonusu faktörler arasında lifsi unsurların belirli tipleri, tripsin
inhibötörü, fitat, lektinler, sindirim sistemi alt bölümünde sindirilememiş proteinler, patojenik
ve putrefraktif mikroorganizmalar, düşük besinsel dengeye sahip diyetler, sıcaklık stresleri,
düşük su kalitesi, bazı aşı programları ve pek çok diğer husus sayılabilir. Enzimlerin söz konusu
pek çok sindirim sistemi sağlığı koşuluna başarılı bir şekilde etki edebildiği ve hayvanların
enterik direncini artırabildiği gösterilmiş olmakla birlikte (Bedford & Cowieson, 2012) konuyla
ilgili mekanizmalar tam olarak açıklanamamıştır. Enzimler sindirim metabolizmasını daha çok
sindirim sisteminin proksimal bölgesine kaydırmak suretiyle protein, nişasta ve yağ sindirim
oranını ve bütünlüğünü artırabilir. Bu ileum ve sekumdaki mikroflora için substrat elverişliliğini
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azaltır ve aynı zamanda yaşama payı enerji ihtiyacında tasarrufun bir sonucu olarak bağırsak
uzunluğunu da azaltabilir.
Enzimler fitat ( Cowieson ve ark., 2004) ve selüloz (Angkanaporn ve ark., 1994) gibi çeşitli
diyetsel anti besin maddelerinin olumsuz etkilerini de azaltabilir. Buna ek olarak enzimler,
hastalıklarda veya aşı sonrası nekahet döneminde özellikle önem arz eden Glisin, Ser, Pro,
Phe, Zn ve Fe gibi koşulsal hayati öneme sahip besin maddelerinin hazmedile bilirliğini artırıp
geliştirebilir (Klasing, 1998). Böylece enzimler maddesi ihtiyacı üzerinde genel bir “tasarruf”
etkisi yaratabilir, viskeral kütleyi azaltabilir, bağışıklığı ve enterik direnci(mide) artırmada
gelişim sağlayabilir. Ayrıca besin maddesi sindirilebilirliği açısından daha fazla konvansiyonel
etkiler yaratabilir.
Sonuç
Sonuç olarak önümüzdeki on yıllık dönemde yeni enzim teknolojilerindeki gelişmeler geçen
on yılda olduğundan daha rekabetçi ve zorluklarla dolu olacaktır. Sadece rasyon ekonomisine
göreceli olarak daha çok etki yapan besin maddelerinin ileal sindirilebilirliği değil, aynı zamanda
diğer mikro bileşenlerde de artan bir rekabet ortaya çıkacak olup çevre ile ilgili mevzuatlarda
daha sıkı hale gelecektir. Yemlerdeki sindirilemeyen besin maddeleri ile uyumlu olarak enzim
tercihlerini stratejik olarak düzenleyebilmek için hammadde kalite değerlendirmesi ve analiz
sistemleri daha yaygın ve önemli hale gelecektir. Bunun da ötesinde, yem formülasyonunda
zorunlu konular çerçevesinde doğrudan rekabet arz etmeyen mikrobiyal ve çevresel yönetim gibi
yeni hususlar ile ilgili olarak yeni enzim adayları ortaya çıkacaktır. Son olarak, mevcut ürünler
ile karşılaştırıldığında daha gelişmiş özelliklere sahip yeni ksilanazlar, glukanazlar, proteazlar
ve fitazlar üretmek üzere mevcut enzim sektöründe gelişim devam edecektir. Yem enzimlerinin
geleceği son derece parlak olup, hayvan besleme uzmanları yeni formülasyonlar yapabilme ve
hayvansal protein üretiminin sürdürülebilirliğine somut katkıda bulanabilme imkanına sahip
olacaklardır. Gelecek on yıl, enzim tedarikçilerinin şirketlerinin karlılığını artırabilmek için
inovatif çözümler geliştirebilme konusunda tüketiciler ile yakın bir işbirliği içerisinde çalışarak
göreceli yeni teknolojilerin ortaya çıkması açısından heyecan verici bir on yıl olacaktır.
Not: Bu tebliğ 2014 yılında Queenstoen, yeni Zdelanda’da 5. Uluslararası Broyler Beslenme
Uzmanları Konferansında daha önce sunulan bir tebliğe dayanmaktadır.
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Özet
Ketencik küspesinin besleyici değeri ile ilgili sınırlı bilgi bulunması bu küspenin etlik piliç
yemlerinde değerlendirilmesini sınırlandırmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2 farklı kaynaktan
elde edilen ketencik küspesinin 4 haftalık yaştaki etlik piliçlerde ileal sindirilebilir enerji (IDE),
metabolize olabilir enerji (ME) ve azota göre düzeltilmiş ME` sini (MEn) regresyon metodu
ile belirlemektir. Deneme yemleri ketencik küspelerinin (CM1 ve CM2) mısır-soya fasulyesi
küspesi bazlı referans diyete enerji veren ham maddelerinin yerine 3 düzeyde (0, 100 ve 200
g/kg) katılarak hazırlanmıştır. Toplamda 5 diyet 320 adet erkek Ross 708 etlik pilice 21 ile
28. günler arası her bir denemenin 8 tekrarı ve her bir tekrarda da 8 hayvan olacak şekilde
rastlantısal komple blok düzeninde yedirilmiştir. Dışkı 25 ile 28.günler arasında günde iki kez
olacak şekilde toplanmıştır. Ileal ve jejunal barsak içerikleri ise 28. günde alınmıştır. Ketencik
küspesi 1 ve CM2 için toplam glukosinolat içeriği 24.2 ve 22.7 nmol/mg olarak sırası ile
belirlenmiştir. Ketencik küspesinin yemdeki düzeyi artıkça jejunal barsak içeriğinin viskozitesi
de 2.2 den 4.1 cP` ye linear olarak artış göstermiştir. Ketencik küspelerinin (CM1 ve CM2)
yeme katılması ile KM, N sindirilebilirlikleri, ve enerji (ME ve MEn) linear olarak düşmüştür
(P < 0.001). Ketencik küspesi 1 ve CM2 ile ilgili IDE alımının kilogram olarak CM1 ve CM2
alımına regrese edilmesi ile, şu IDE regresyon denklemi elde edilmiştir: Y = -10 + 1,429 x CM1
+ 2,125 x CM2, r2 = 0.55, bu CM1 ve CM2 için IDE düzeylerinin sırası ile 1,429 kcal/kg KM
ve 2,125 kcal/kg KM olduğunu göstermiştir. Metabolize olabilir enerji regresyonu Y = 5 + 882
x CM1 + 925 x CM2, r2 = 0.54, ki buda CM1 ve CM2 için ME değerlerinin sırası ile 882 kcal/
kg KM ve 925 kcal/kg KM olduğunu göstermiştir. Azota göre düzeltilmiş ME regresyonu Y =
2 + 795 x CM1 + 844 x CM2, r2 = 0.52 olarak bulunmuştur ki bu da CM1 ve CM2 için MEn
değerlerinin sırası ile 795 ve 844 kcal/kg KM olduğunu göstermiştir. Bu veriler ışığında etlik
piliçlerde ketencik küspesinin enerji ve azot yararlanımının düşük olduğu ve jejunum barsak
içeriğinde gözlenen viskozite artışı ve bir antinutrisyonel olan glukosinolat içeriğinin bu düşük
besin maddesi yararlanımınına katkısı olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: ketencik küspesi, azota göre düzeltilmiş metabolize olabilir enerji, etlik
piliç
Giriş
Ketencik küspesinin % 5 ile % 24 arasında yağ içerdiği ve bunun da yaklaşık %30 `unun
alfa-linolenik asit olduğu bildirilmiştir (Cherian ve ark., 2009; Aziza ve ark., 2010a,b). Bu
yüzden, bu küspenin kanatlı hayvan yemlerinde alfa-linolenik asit kaynağı olarak kullanımına
ilişkin bir potansiyel mevcut gözükmektedir. Bununla beraber, bu küspenin kanatlı hayvan
yemlerinde kullanımı %10 düzeyi ile sınırlandırılmıştır. Buna neden olarak da bu küspede
bulunan glukosinolat ve nişasta tabiatında olmayan polisakkaritler gösterilmektedir ki bunların
besin maddesi sindirilebilirliklerini azaltıp canlı performansı olumsuz etkilediği de bildirilmiştir
(Acamovic ve ark., 1999; Ryhanen ve ark., 2007; Thacker ve Widyaratne, 2012). Etlik piliç
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yemine %10 düzeyinde ketencik küspesi katılmasının canlı performansı olumsuz etkilediği
bildirilmiştir (Ryhanen ve ark., 2007; Pekel ve ark., 2009). Bunun aksine, Aziza ve ark. (2010a)
ise etlik piliç yemine 6 hafta boyunca % 10 düzeyinde ketencik küspesi katılmasının canlı ağırlık
artışı, yemden yararlanma ve karkas ağırlığını etkilemediğini bildirmişlerdir.
Her ne kadar bazı yayınlarda belirtilen canlı performans düşüşünün tam nedenleri gösterilmemişse
de; probleme neden olarak bir glukosinolat adı verilen antinutrisyonel madde ve bir de nişasta
tabiatında olmayan polisakkarit etkisinden bahsedilmektedir. Ketencik küspesinin kanatlı
hayvan yemlerinde kullanımı özellikle Ketenciğin biyodizel üretiminde kullanıldığı bölgelerde
artmaya başlamıştır. Ülkemizde de değişik araştırma enstitüleri tarafından denemeleri yapılmış
ve adaptasyonu ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. Bu nedenden dolayı bu küspenin etlik
piliç yemlerinde kullanımı ile ilgili verilere ihtiyaç bulunmaktadır. Şu ana kadar literatürde
ketencik küspesinin etlik piliçlerdeki azota göre düzeltilmiş metabolize olabilir enerjisi ile ilgili
bir makaleye rastlanılmamıştır. Bu nedenle yapılan bu çalışmanın amacı ketencik küspesinin
azota göre düzeltilmiş metabolize olabilir enerjisini belirlemek olmuştur.
Materyal ve Metot
Hayvan Bakımı
Bir günlük yaştaki erkek etlik civcivler (Ross 708) yerel bir kuluçkahane` den alınmış ve
her bir hayvan boyundan takılan bir numara ile tanımlanmıştır. Hayvanlar elektrik ile ısıtılan
bataryalarda tutulmuşlar ve bataryada sıcaklık 1 ile 8. günler arası 35 °C, 8 ile 15. günler arası
31 °C ve 15 ile 28. günler arası da 27 °C olacak şekilde ayarlanmıştır. Işıklandırma ise floresan
bir kaynaktan sürekli olarak yapılmıştır. Hayvanların başlangıç yemini 1 ile 21. günler arası
sınırsız olarak tüketmeleri sağlanmıştır. Hayvanlar 21. güne geldiğinde canlı ağırlıklarına göre
bloklanmış ve 5 gruba ayrılmışlardır. Bu 5 adet deneme grubu her birinde 8 hayvan bulunan
toplam 8 adet tekrar grubundan oluşmuştur. Hayvanlar 21. gün ve 28. günlük iken bireysel
olarak tartılmışlar ve kafes başı yem tüketimleri de kaydedilmiştir. Dışkı 25. ve 28. günler
arasında toplanmıştır. Kafes başı toplanan dışkılar 3 gün boyunca bir araya getirilmiş ve analiz
yapılana kadar -20 °C de saklanmışlardır. Hayvanlar 28 günlük yaşa geldiğinde CO2 ile imha
edilmiş ve jejunal ve ileal barsak içerikleri alınmıştır. Çalışmada kullanılan tüm prosedürler
Purdue Üniversitesi Hayvan Bakım ve Kullanım Komitesi tarafından onaylanmıştır.
Deneme Hammadde ve Diyetleri
Yapılan bu çalışmada iki farklı ketencik küspesi kullanılmıştır. Bu iki küspenin analiz sonucu
elde edilen besin maddesi kompozisyonu Tablo1` de gösterilmiştir. Bu iki farklı ketencik
küspesi mısır-soya fasülyesi küspesi bazlı referans diyete içindeki enerji veren ham maddeler
ile yer değiştirilerek 3 farklı düzeyde katılmıştır (0, 100 ve 200 g/kg). Deneme yemlerinin
kompozisyonları Tablo 2` de sunulmuştur. Ketencik küspesinin yer değiştirilmesi mısır: soya
fasülyesi küspesi, mısır-soya yağının ve soya fasülyesi küspesi: soya yağının sırası ile 1.47,
13.59, ve 9.25 oranları sabit tutularak yapılmıştır. Deneme yemleri besin madde sindirim ve
retensiyonlarını indeks metodu ile belirleyebilmek için krom oksit içermiştir.
Kimyasal Analizler
Çalışmada elde edilen dışkı ve ileal sindirim içerikleri havalı kurutma fırınında 55 °C de 96 saat
tutularak kurutulmuş ve ardından 0.5 mm` lik elekten geçecek şekilde öğütülmüştür. Örneklerde
KM miktarları 105 °C de 24 saat tutularak belirlenmiştir. Örneklerde eter ekstrakt miktarı Soxhlet
cihazında petrol eteri kullanılarak yaklaşık olarak 8 saatte ekstrakte edilerek belirlenmiştir.
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Örneklerde ham enerji düzeyi adiabatik bir bomba kalorimetre kullanılarak benzoik asitin
standart olarak kullanılması ile belirlenmiştir. Analiz yapılacak örnekler nitrik-perklorik
asit yaş yakma metodu ile yakılmış ve elde edilen yakılmış örneklerde Cr, Ca ve P analizleri
yapılmıştır. Örneklerdeki P miktarı, asit molibdat ve Fiske-Subbarow indirgeyici solüsyonu
kullanılarak fosfomolibden kompleksi oluşturulması ve ardından da P konsantrasyonunun
bir spektrofotometrede 620 nm dalga boyunda okunması ile hesaplanmıştır. Elde edilen
süpernatantda Ca konsantrasyonu bir alev atomik absorpsiyon spektrometresi kullanılarak
belirlenmiştir. Amino asit analizi için ketencik küspeleri 24 saat boyunca 6 N HCl` de 110 °C
de bir atmosfer azot basıncı altında tutularak hazırlanmıştır. Tüm amino asit analizleri Missouri
Üniversitesi Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Columbia tarafından yapılmıştır.
Glukosinolat Analizi
Desülfoglukosinolat ekstraktı daha önce bildirilen protokole uygun olarak yapılmıştır (Glover
ve ark., 1988). Küspe örnekleri eterde ekstrakte edilmiş ve bundan alınan 20 mg örnek 20
µL sinigrin içeren 400 µL % 50 metanolde 10 dakika boyunca 80 °C de inkübe edilmiştir.
Santrifüjün ardından (yaklaşık 10 dakika), 300 µL süpernatant 200 µL QAE sephadex resin ile
karıştırılmış ve oda sıcaklığında 5 dakika inkübe edilmiştir. Ardından sephadex resin % 50` lik
metanol ile yıkanmıştır. Yıkanan resin 5 µL sülfataz ile beraber 100 µL suda 37 °C de 8 saat
boyunca inkübe edilmiştir. Tekrar santrifüjün ardından elde edilen süpernatant 90 mL etanol
ile karıştırılmış ve tekrar 4000 g` de 15 dakika santrifüj edilmiştir. Elde edilen pelet 25 mL
deiyonize suda çözülmüş ve analiz edilene kadar -20 °C` de saklanmıştır. Santrifüjün ardından
elde edilen desülfoglukosinolatlar HPLC` de tayin edilmiştir.
Jejunal Barsak İçeriklerinde Viskozite Tayini
Yaklaşık olarak 12 g barsak içeriği 50 mL` lik bir santrifüj tüpüne konulmuş ve 10 saniye boyunca
vortekslenmiştir. Ardından aynı örnek 10,000 g` de 4 °C` de 10 dakika boyunca santrifüje
edilmiştir. Elde edilen süpernatant 2 mL hacimdeki örnek kaplarına aktarılmıştır. Örneği içeren
kap daha önceden 40 °C` ye ısıtılmış bir su banyosunda yaklaşık olarak 15 dakika boyunca
tutulmuştur. Bu örneklerde viskozite miktarı bir vizkometre kullanılarak belirlenmiştir. Sonuçlar
centipoise (cP) olarak ifade edilmiştir.
Hesaplamalar ve İstatistik Analiz
Besin maddeleri ve enerjinin (ME ve IDE) metabolize olabilirlik katsayısı (C) aşağıdaki denklik
kullanılarak belirlenmiştir: C = 1 − [(Crd/CrO) × (EO/EI)]. Elde edilen bu katsayı ve diyetin
ham enerji düzeyi kullanılarak diyetin ME değeri belirlenmiştir. Diyetin azota göre düzeltilmiş
metabolize olabilir enerji miktarı 8.22 kcal/kg N düzeyi referans alınarak belirlenmiştir. Deneme
yemine referans yeminin ve test ham maddesinin oransal enerji katkıları Prd + Pti = 1 olarak
belirlenen denklem kullanılarak belirlenmiştir. Buradan da Ctd = (Crd x Prd) + (Cti x Pti)
denklemine gidilerek en son olarak Cti = [Crd + (Ctd – Crd)/ Pti] şeklindeki denklemden de test
ham maddesi için metabolize olabilirlik katsayısı belirlenmiştir.
Veriler General Linear Models prosedürü (SAS Institute, 2006) kullanılarak rastlantısal komple
blok dizayna göre analiz edilmiştir. Artan düzeylerdeki ketencik küspesinin bu düzeylerinin
linear ve quadratik kontrastları belirlenmiştir. Test ham maddesi kaynaklı enerji alımının
tüketilen ham madde miktarına regrese edilmesi ile de denklemlere ulaşılmıştır (Littell ve ark.,
1995). Kafes bölmeleri deneme ünitesi olarak kullanılmıştır. Glukosinolat miktarının iki küspe
arasındaki kıyaslanması ise student t-testi kullanılarak yapılmıştır.
272

Sonuç ve Tartışma
Yapılan bu çalışmada kullanılan CM1 ve CM2 için 4,777 ve 4,897 kcal/kg ham enerji, 356 ve
337 g HP/kg, 131 ve 155 g/kg eter ekstrakt, 316 ve 386 g NDF /kg ve 51 ile 54 g ham kül/kg
değerleri belirlenmiştir. Kullanılan iki küspede toplam glukosinolat miktarı 24.2 ve 22.7 nmol/
mg olarak belirlenmiştir. Bu elde edilen sonuç Aziza ve ark. (2010b) tarafından belirtilen 24.4
µmol/g miktarı ile benzerlik göstermektedir. Benzer şeklide Ryhanen ve ark. (2007) ketencik
küspesi için 22.0 µmol/g toplam glukosinolat ve Pekel ve ark. (2009) ise 20.3 µmol/g toplam
glukosinolat miktarı bildirmişlerdir. Yapılan bu çalışmada CM1 adlı küspenin CM2 ye göre GS9
adlı glukosinolatı daha fazla miktarda içerdiği belirlenmiştir. Bunun yanında CM2 adlı küspenin
de GS11 adlı glukosinolatı CM1` e göre daha fazla miktarda içerdiği saptanmıştır. Schuster
ve Friedt (1998) ketencik tohumundaki ana glukosinolatın yaklaşık toplamda % 65 düzeyinde
bulunan GS10 adlı glukosinolat olduğunu bildirmiştir ki bu da bu çalışmadaki sonucu destekler
niteliktedir.
Yapılan bu çalışmada CM1 ve CM2` nin artan düzeylerde yeme katılması ile canlı ağırlık artışı,
yem tüketimi ve yemden yararlanma arasında linear etkiler bulunmuştur (P < 0.001, Tablo 3).
Yeme CM1 katılması ile yemden yararlanmanın quadratik olarak düştüğü belirlenmiştir. Her
iki ketencik küspesinin de yeme katılması ile canlı performansın olumsuz olarak etkilendiği
belirlenmiştir. Bu sonuç Ryhanen ve ark. (2007) ve Pekel ve ark. (2009)` un bildirdiği sonuçlar
ile uyumlu gözükmektedir. Bunun aksine Aziza ve ark. (2010a) etlik piliç yemine 50 ve 100
g/kg ketencik küspesi katılmasının canlı performans üzerine her hangi bir olumsuz etkisinin
olmadığını bildirmişlerdir. Thacker ve Widyaratne (2012) yeme 150 g/kg ketencik küspesi
katılmasının etlik piliçlerde canlı performansı olumsuz yönde etkilediğini bildirmişlerdir. Buna
neden olarak da aynı yazarlar küspede bulunan glukosinolat içeriğini göstermişlerdir. Yapılan bu
çalışmada jejunal barsak içeriklerinde viskozitenin ketencik küspesinin yeme katılması ile arttığı
gösterildiğinden canlı performansta elde edilen negatif etkinin bu vizkositeden kaynaklandığı
söylenebilir. Adeola ve Bedford (2004) barsakta vizkositenin artmasının hayvanda enerji ve
besin maddesi yararlanımını azalttığı ve buna bağlı olarak da canlı performansın olumsuz
etkilendiğini bildirmişlerdir. Buna bağlı olarak yapılan bu çalışmada barsak viskozitesi ile
toplam enerji metabolize olma katsayısı arasında bulunan korelasyonda bu sonucu destekler
niteliktedir (Figür 2). Bu korelasyondan da anlaşılacağı üzere jejunal barsak içeriğinde viskozite
artıkça ketencik küspesi katılan yemlerin toplam metabolize olabilir enerji katsayısının da
düştüğü görülmektedir.
Referans diyete artan düzeylerde CM1 katılmasının ileal KM, azot, enerji ve IDE miktarlarını
linear olarak düşürdüğü belirlenmiştir (Tablo 4). İlaveten, yeme CM2 katılması ile ileal
KM sindirimi, enerji sindirimi ve IDE` nin de linear olarak azaldığı saptanmıştır. Toplam
retensiyonlara bakıldığında hem CM1 hem de CM2 katılmasının KM, azot, enerji retensiyonu,
ME ve MEn düzeylerini linear olarak düşürdüğü görülmektedir. Buna benzer şekilde Thacker ve
Widyaratne (2012) de yeme artan düzeylerde ketencik küspesi katılmasının toplam kanalda KM,
enerji ve azot retensiyonlarını belirgin olarak düşürdüğünü bildirmişlerdir.
Test hammaddesi kaynaklı enerji tüketimi ve CM1 ve CM2 alım miktarı arasındaki regresyonlardan
IDE, ME ve MEn miktarları belirlenmiştir. IDE için Y = - 10 + 1,429 x Camelina1 + 2,125 x
Camelina2, r2 = 0.55 regresyonu elde edilmiş ve buradan da CM1 ve CM2 için IDE değerlerinin
sırası ile 1,429 ve 2,125 kcal/kg KM olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde ME için Y = 5 + 882
x Camelina1 + 925 x Camelina2, r2 = 0.54 regresyonu elde edilmiş ve buradan da CM1 ve
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CM2 için ME değerleri 882 ve 925 kcal/kg KM olarak saptanmıştır. Azota göre düzeltilmiş ME
için ise Y = 2 + 795 x Camelina1 + 844 x Camelina2 regresyonu hesaplanmış ve buradan da
CM1 ve CM2 için MEn değerlerinin 795 ve 844 kcal/kg KM olduğu hesaplanmıştır. Daha önce
tartışıldığı gibi ketencik küspesinde bulunan antinutrisyonel glukosinolat ve yüksek selüloz
içeriği bu düşük metabolize olabilir enerji değerlerinin tespit edilmesine neden olmuş olabilir.
Yapılan bu çalışma sonucunda etlik piliçlerde ketencik küspesinin enerji ve azot yararlanımının
düşük olduğu belirlenmiştir. Hem glukosinolat içeriği hem de barsak içeriğindeki viskozite
artışının bulunan düşük besin maddesi sindirimi ve dolayısı ile de canlı performanstaki düşüşe
etkisinin olduğu görülmüştür. Bununla beraber özellikle viskozitedeki artışa neden olan nişasta
tabiatında olmayan polisakkaritlerin belirlenmesi ve buna bağlı olarak da eksojen enzim kullanımı
olanaklarının ileride yapılacak araştırmalarda dikkate alınması gerektiği de görülmektedir.
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Tablo 1. Denemede Kullanılan Ketencik Küspelerinin Besin Maddesi İçerikleri (Tabi Halde)
g/kg
CM1
CM2
KM
932
892
Ham enerji, kcal/kg
4,777
4,897
HP
356
337
Eter ekstrakt
131
135
Ham selüloz
126
152
ADF1
169
191
NDF2
316
386
Ham kül
51
54
Ca
2.2
2.5
P
7.8
8.0
Esansiyel amino asitler
Arg
28.9
28.3
His
8.3
7.9
Ile
13.4
13.0
Leu
23.2
22.7
Lys
16.6
16.0
Met
6.4
6.0
Phe
14.7
14.6
Thr
13.7
13.3
Trp
4.9
4.5
Val
18.2
18.0
1 	
  
ADF = asit deterjan fiber
2

NDF = nötral deterjan fiber
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276
890.4
234.9
4,128
60.4
8.9
7.7

888.7
215.1
4,095
64.0
9.9
7.5

241

466.5
331.2
100.0
35.8
25.0
17.5
14.0
4.0
3.0
3.0
0.0
0.0
1,000

9.0
8.0
5.0
1.2

100

9.0
7.0
5.0
1.2

229

Referans diyet
523.5
370.0
0.0
40.0
25.0
17.5
14.0
4.0
3.0
3.0
0.0
0.0
1,000

901.4
246.2
4,279
65.1
9.8
8.3

9.0
8.0
5.0
1.1

253

Deneme diyetleri
CM1
200
409.5
292.4
200.0
31.6
25.0
17.5
14.0
4.0
3.0
3.0
0.0
0.0
1,000

896.1
236.5
4,169
60.8
9.2
7.7

9.0
8.0
5.0
1.2

239

100
466.5
331.2
100.0
35.8
25.0
17.5
14.0
4.0
3.0
3.0
0.0
0.0
1,000

898.3
246.6
4,262
63.9
10
6.9

9.0
8.0
5.0
1.1

249

CM2
200
409.5
292.4
200.0
31.6
25.0
17.5
14.0
4.0
3.0
3.0
0.0
0.0
1,000

3

2

206

1 g krom oksitin 4 g öğütülmüş mısıra katılması ile elde edilmiştir.
16% Ca, 21% P.
Diyetin 1 kg` ında bulunan vitamin-mineral içeriği: vitamin A, 5484 IU; vitamin D3, 2643 IU; vitamin E, 11 IU; menadione sodium bisulfite, 4.38 mg; riboflavin, 5.49 mg; D-pantothenic acid, 11 mg; niacin, 44.1 mg;
choline chloride, 771 mg; vitamin B12, 13.2 µg; biotin, 55.2 µg; thiamine mononitrate, 2.2 mg; folic acid, 990 µg; pyridoxine hydrochloride, 3.3 mg; I, 1.11 mg; Mn, 66.06 mg; Cu, 4.44 mg; Fe, 44.1 mg; Zn, 44.1 mg;
Se, 300 µg.

1

Hammaddeler
g/kg
Başlangıç
Mısır
545.2
Soya fasülyesi küspesi
360.0
Ketencik küspesi
0.0
Soya yağı
50.0
0.0
Krom oksit premiksi1
2
15.0
Monokalsiyum fosfat
Kireç taşı (38% Ca)
15.0
Tuz
4.0
3.0
Vitamin-mineral premiksi3
DL-Metiyonin
3.8
L-Lizin, HCl
2.9
L-Treonin
1.1
Toplam
1,000
Hesaplanan besin maddesi içeriği
HP, g/kg
227
ME, kcal/kg
3,218
Ca, g/kg
9.2
P, g/kg
6.9
Non-fitat P, g/kg
4.4
Ca:P
1.3
Analiz edilen besin maddesi içeriği
KM, g/kg
HP, g/kg
Ham enerji, kcal/kg
Ham kül, g/kg
Ca, g/kg
P, g/kg

Tablo 2.Başlangıç ve Deneme Yemlerinin Kompoziyonu
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839
1252
413
668
619
3.03

100
841
1157
316
613
515
3.45

200
840
1294
454
728
625
3.07

100
840
1228
389
672
582
4.10

200
43.1
12.8
21.4
13.7
0.122

SEM

0.636
0.799
0.686
3,181

0.642
0.548
0.703
3,262
3,072

0.710
0.603
0.767
3,536
3,344

100

0.699
0.826
0.741
3,415

Referans
diyet

Diyet
CM1, g/kg

0.574
0.488
0.642
3,047
2,872

0.581
0.784
0.637
3,026

200

0.642
0.559
0.704
3,279
3,084

0.637
0.806
0.694
3,229

100

CM2, g/kg

0.559
0.471
0.635
3,016
2,846

0.618
0.796
0.675
3,206

200

0.0160
0.0228
0.0128
59
52

0.0410
0.0226
0.0364
171

SEM

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

L2

0.941
0.803
0.876
0.471
0.626

0.795
0.550
0.820
0.536

Q2

1

Regresyon denklemi
Y = - 10 + 1,429 x CM1 + 2,125 x CM2
Y = 5 + 882 x CM1 + 925 x CM2
Y = 2 + 795 x CM1 + 844 x CM2

r2
0.55
0.54
0.52

Intersept SE
26
12
11

Enerji kcal/kg KM olarak ifade edilmiştir. 2IDE = Ileal sindirilebilir enerji. 3CM1 = Ketencik küspesi 1 ve CM2 = Ketencik küspesi 2

Madde
IDE2
ME
MEn

CM1 slop SE3
366
164
154

0.274
0.075
0.585
0.641
0.965

0.146
0.639
0.292
0.203

Q3

0.229
0.245
0.239
0.580
0.604

Q3

CM2 slop SE3
334
150
140

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

<0.001
0.013
<0.001
0.007

L3

<0.001
<0.001
0.002
<0.001
<0.001

L3

P-değeri

0.429
0.392
0.616
0.007
0.207

Q

2

Tablo 5. Ketencik küspesi kaynaklı enerji alımı (kcal) ile 2 farklı ketencik küspesinin tüketim miktarı (kg/KM bazında) arasındaki regresyon denklemi 1

Veri her birinde 8 hayvan bulunan 8 tekrara aittir. 2CM1 için linear (L) ve quadratic (Q) kontrastlar. 3CM2 için linear (L) ve quadratic (Q) kontrastlar. 4IDE = ileal sindirilebilir enerji.

KM
Azot
Enerji
IDE,4 kcal/kg KM
Toplam kanal metabolize
olabilirliği
KM
Azot
Enerji
ME, kcal/kg KM
MEn, kcal/kg KM

Ileal sindirilebilirlik katsayısı

Madde

1

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

L

2

Veri her birinde 8 hayvan bulunan 8 tekrara aittir. 2CM1 için linear (L) ve quadratic (Q) kontrastlar. 3 CM2 için linear (L) ve quadratic (Q) kontrastlar. 4Canlı ağırlık artışı/yem tüketimi.

Referans
diyet
840
1325
485
741
655
2.21

Diyet
CM2, g/kg

Tablo 4. Deneme yemlerini 15 ile 22 günlük yaşlar arası tüketen etlik piliçlerde ileal ve toplam kanal besin madde sindirilebilirlikleri1

1

Başlangıç ağırlığı, g
Final ağırlığı, g
Canlı ağırlık artışı, g
Yem tüketimi, g
CAA:YT, g/kg4
Jejunum vizkozitesi, cP

Madde

CM1, g/kg

Tablo 3. Deneme yemlerinin etlik piliçlerde 21 ile 28.günler arası tüketilmesinin canlı performansa etkisi1

Şekil 1. İki ketencik küspesine ait glukosinolat içeriği [9 metilsülfünilnonil (GS9), 10
metilsülfinildesil (GS10), 11 metilsülfinilundesil (GS11)]. Veri `ortalama ± SD` (n=3) olarak
verilmiştir.

Şekil 2. Jejunal sindirim içeriği viskozitesinin 28 günlük yaştaki etlik piliçlerde toplam kanal
enerji metabolize olabilirliği üzerine etkisi. Her bir veri noktası o kafese ait toplam kanal enerji
metabolize olabilirliğinin o kafese ait jejunal vizkositeye karşı gelen değerini göstermektedir
(her bir deneme başı 8 tekrar). P < 0.001 (SE = 0.03). R = -0.797.
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S36 Kanser-Beslenme İlişkisi, Gıdalar ve Tavuk Eti
Hakan Akbulut
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Et tüketimi ile kanser arasında ilişki var mıdır?
Düzenli kırmızı et tüketimi
–Kolorektal kanser
•Metaanaliz
–120 g/gün artmış tüketim: riski %24 artırıyor
•NoratT, IntJ Cancer2002;98:241 •Nurses’ HealthStudyII
–Kırmız et ve işlenmiş et riski artırıyor
•Cho E, Arch Intern Med2006;166:2253
–Meme kanseri
•Prospektif kohortçalışmalarda (toplu analiz)
–İlişki gösterilemedi
•MissmerSA, IntJ Epidemiol2002;31:78 •Nurses’ HealthStudyII
–Riski artırıyor
»1,5 kez /gün vs≤ 3/hf(Beyaz et etkisiz)
•Cho E, Arch Intern Med2006;166:2253
•Kırmızı et tüketimi
–Kanser mortalitesini artırıyor (+ total mortalite)
•Nurses’ HealthStudy
•Health Professionals’ Follow-upStudy
»PanA, ArchInternMed2012;172:556-563
•NIH-AARP (AmericanAssocof RetiredPersons) DietandHealthStudy
»SinhaR, Arch Intern Med.2009;169(6):562-571
Gelişmiş ülkelerde kanser 2. ölüm nedeni
Kanser tek bir hastalık değildir. Değişik tipleri vardır. Farklı özelliklere sahiptir. Farklı seyir
gösterir. Vücudun farklı bölgelerinde meydana gelir. Farklı tedaviler gerektirir.
Kanser gelişmesini etkileyen faktörler
Genetik, Bağışıklık sistemi Çevresel faktörler, Fiziksel aktivite, Diyet
Kanseri başlatabilir
Kanser gelişmesini uyarabilir
Kanserden koruyabilir
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Genetik faktörler
Kanserlerin hepsinde genlerdeki değişiklikler (mutasyonlar) anormal hücre çoğalmasına neden
olur.
Ancak kanserlerin çok azı kalıtımla ilişkilidir.
Bağışıklık sistemi
Vücudun savunmasında önemlidir, Bağışıklık sistemini zayıf olduğu durumlarda kanser
sıklığı belirgin olarak artar.
Yaşlanma
Bağışıklık yetmezliği hastalıkları
Organ nakilleri
Çevresel Faktörler
Radyasyon, ultraviyole
Su ve hava kirliliği
SİGARA
Fiziksel aktivite
Fiziksel aktivitenin az olması bazı kanser gelişmesinde rol oynayabilmektedir. Meme, kolon
kanserleri
Düzenli egzersiz (45 dk/gün) kanserden korunma sağlar
Diyet
Tüm kanserlerin yaklaşık 1/3 ünün beslenme ile ilişkili olduğu hesaplanmaktadır.
Kanseri başlatanlar
Diyetteki bazı faktörler kanser sürecini başlatabilir
Kanser gelişmesini uyaranlar
Başlamış olan bir kanser sürecinin gelişmesini kolaylaştırır, yardım eder.
Kanserden koruyucu olabilir
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Beslenme ve Kanser
Epidemiyolojik çalışma düzenleri
Gözlemsel çalışmalar
Tanımlayıcı çalışmalar
Analitik çalışmalar
Ekolojik çalışmalar
Migrasyon çalışmaları
Vaka-kontrol çalışmaları
Kohort çalışmaları
Girişimsel çalışmalar
Bireysel bazlı çalışmalar
Toplum bazlı girişimsel çalışmalar
Diyet-kanser ilişkisi çalışmalarından net sonuçlar çıkarmak zordur
Bir diyette binlerce kimyasal madde vardır.
Diyette, kanser başlatıcı, kanser gelişimini uyarıcı ve koruyucu faktörler bulunabilir
Diyetteki bir parametreyi değiştirmek her şeyi değiştirebilir ve diğer faktörlerin
yorumlanmasını güçleştirebilir
Kanserlerin çoğunda uzun bir latent dönem vardır. Tanı sırasındaki diyet alışkanlığı ile kanser
başlangıcı ve gelişmesi dönemindeki farklılıklar olabilir
Diyet: Kanseri Başlatan faktörler
Pestisidler
Bazı pestisidler çok yüksek dozlarda karsinojen olabilir ancak bunların tarımda kullanımına
izin verilen dozları güvenlidir ve bu dozlarda kanser başlattığına dair veriler bulunmamaktadır.
Katkı maddeleri (tavuk yemlerinde kullanılan organik arsenik içeren ilaçlar?)
Besinlerde kullanımına izin verilen, belirlenen dozlarda, kanser başlattığı gösterilememiştir.
Toksinler kötü koşullarda saklanan besinlerde oluşan aflatoksin, siklopiazonikasit
Alkol
Ağız boşluğu, yemek borusu ve meme kanseri riskini artırdığı gösterilmiştir.
Özellikle sigara ile birlikte olduğunda ağız boşluğu ve özefagus kanser riski çok belirgin olarak
artar.
Karaciğer sirozu var ise karaciğer tümör riskini arttırır
Besinleri hazırlama yöntemleri
Heterosiklik aminler
Yüksek ısıda pişirilmiş gıdalarda meydana gelir. Özellikle kızartılmış et, ekmek, yanmış,
közlenmiş sebzelerde, tütsülenmiş, kömür odun ateşinde pişirilmiş etler balıklarda heterosiklik
aminler fazladır.
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar
Tütsülenmiş (füme) yiyeceklerde, barbekü, kömür odun ateşinde pişen etlerde
Kolon, meme ve mide kanseri riskini arttırıyor
Besinleri hazırlama yöntemleri
Fazla miktarda tuzla hazırlanan yiyecekler (salamura, turşu vb)
Mide, kolon, mesane kanseri
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Besinlerde kullanılan sodyum veya potasyum nitrat nitrite ve nitrözaminlare dönüşür.
(Diyetteki C vitamini ve fitokimyasallar nitrözamin dönüşümünü azaltabilir.
Yağ (total yağ, sature yağlar)
Kolon, meme, endometriyum ve prostat kanseri (Omega-3 yağ asitleri koruyucu olabilir)
Obezite
Safra asidi yapımı
Östrojen düzeyi artışı
(yağın etkisi mi kalori artışına mı bağlı?)
Kalori
Epidemiyolojik çalışmaların çoğu diyetteki artmış kalori ile kolon, meme ve endometriyum
kanserleri arasında ilişki göstermektedir.
Fazla kalorinin kendisi
Kilo alma
Kalori kaynağı olarak fazla yağ
Obezite
Kolon, meme ve endometriyum kanseri riskini arttırır
Fazla kilo
Yağ dokusunda östrojen yapımı
Fazla kalori
Yağdan zengin diyete bağlı kilo artışı
(Fiziksel aktivitenin yararı kısmen obeziteyi azaltmasına bağlıdır)
Protein
Fazla kırmızı et tüketilmesi ile kolon ve prostat kanseri sıklığının arttığını gösteren çalışmalar
var.
Risk artışının nedeni belli değil.
Protein düzeyi?
Yağ içeriği?
Yağ çeşidi?
Yağdan gelen fazla kalori?
Kırmızı ette bir virüs?? (özellikle sığır eti??)
Diyetteki lif, antioksida ve fitokimyasalların az olması?
Bu konunun aydınlatılması için daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır (genellikle, optimal
düzeyin altındaki protein içeren diyetler koruyucu, optimal değerlerin 2-3 katı fazla kırmızı et
tüketimi riski arttırıyor)
Diyet: Kanserden koruyan faktörler
Sebze, meyve, tam tahıl ve baklagiller
Epidemiyolojik çalışmalarda özellikle ağız boşluğu, yemek borusu, mide, kolon ve akciğer
kanserlerinde koruyucu olabileceğini gösteriyor.
Kanser riskini azaltan faktörler:
Diyetteki lif, C Vitamini, E vitamin, Fitokimyasallar , Yağın az olması
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Sebze, meyve, tam tahıl ve baklagiller-lif:
Özellikle kolon kanserindeki koruyuculuğu belirgin
Barsakta çözünen lifler safra asitlerini bağlayarak atılmasını kolaylaştırır
Kısa zincirli yağ asitleri asetat, propiyanat, bütirat sentezi- kolon pH sında yarattığı düşme
sonucu ikincil safra asitlerinin çözünürlüğünün artması
Kısa zincirli yağ asitleri (ör bütirat) antiproliferatif etkisi?
Barsakta çözünmeyene lifler gaita miktarını arttırarak potansiyel karsinojenleri dilüe eder ve
barsaktan daha kısa sürede atılmasını kolaylaştırır.
Liften zengin besinlerin yağ içeriği de az olduğu için safra asidi yapımını azaltasrak da
koruyucu etki gösterir.
Sebze, meyve, tam tahıl ve baklagiller - anti oksidanlar:
Antioksidanlar kanser gelişmesinde rol oynayan hücre ve doku hasarını azaltır.
Sebze, meyve, tam tahıl ve baklagiller - fitokimyasallar:
Antioksidan, karsinojenleri parçalayan enzimlerin uyarılması
Fitoöstrojenler
1. Lignanlar ( lifçe zengin gıdalar, çilek, kiraz,böğürtlen, tahıllar, çavdar, yağlı tohumlar; keten
tohumu, susam, fındık, ayçekirdeği, zeytin, soğuk sıkma bitkisel yağlar
2. İsoflavonlar ( soya fasulyesi, soya ürünleri )
Karotenoidler
a- karoten, b- karoten, likopen, b- kriptoksantin, lutein,
Sarı, kırmızı ve koyu yeşil yapraklı sebze ve meyveler
Organosülfür bileşikleri
Soğan, sarımsak, turpgiller
Polifenoller
Meyve ve sebzeler, yeşil çay, siyah çay, üzüm, üzüm çekirdeği
Sebze, meyve, tam tahıl ve baklagiller
Bu besinlerdeki maddelerin kendilerinin mi yoksa besinlerdeki varlığının mı kanserden
koruyucu olduğu iyi bilinmediği için bu besinlerin hepsinin tüketilmesi önerilmektedir. (Bu
maddelerin gıda takviyesi ürünlerden değil bu besinlerden sağlanması çok önemlidir)
Beyaz et
Meme kanserinden koruyor mu?
Kalsiyum
Kolon kanserini azalttığına dair veriler var. Daha fazla araştırma gerekli
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Et kanser riskini arttırıyor mu?
Kolon, meme, endometriyum ve prostat kanseri

Richman EL, et al. Cancer Prev Res; 4(12); 2110–21.
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Cancer Prev Res; 4(12); 2110–21.

Richman EL, et al. Cancer Prev Res; 4(12); 2110–21.
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Beyaz et Meme kanserinden koruyor mu?
Erken dönem yetişkinlerde protein kaynağı ve meme kanseri riski arasındaki ilişkye yönelik
yapılan bir araştırma da aşağıdaki bulgular elde edilmiştir (Farvid MS ve ark, BMJ 2014)
Tasarım Prospektif kuşak çalışması.
Kurgu Amerika Birleşik Devletleri profesyonel sağlık çalışanları.
Katılımcılar 1991 yılında beslenme konulu bir ankete katılan Hemşire Sağlığı Çalışmasına
katılan menapoz öncesinde bulunan 88 803 kadın.
Temel sonuç ölçütü kişilerin kendi beyanları ile tanımlanan ve pataloji raporları ile teyid edilen
invazif meme karsinoması vaka sıklığı
Sonuçlar ;
20 yıllık bir süre içerisinde takibi gerçekleştirilen 2830 meme kanseri vakasını dokümante
edilmiştir. Toplam kırmızı et alımı arttıkça toplamda meme kanseri riski de artmıştır (göreceli
risk 1.22, 95% güven aralığı 1.06 ile 1.40 arası; Ptrend=0.01, en yüksek 5 alım en düşük 5 alım
ile karşılaştırıldı). Ancak yüksek miktarda tavuk eti, yumurta, balık baklagiller ve sert kabuklu
yemiş alımının genel itibariyle meme kanseri ile ilişkisi bulunmamaktadır.
Menopozal durum ile ilişkilendirme yapıldığında menapoz sonrasındaki kadınlarda yüksek
oranda kanatlı eti tüketimi daha düşük meme kanseri riski ile ilişkilendirilmiştir (0.73, 0.58 ila
0.91 arası; Ptrend=0.02, en yüksek 5 alım en düşük 5 alım ile karşılaştırılda) ancak bu durum
menapoz öncesi kadınlar için geçerli değildir (0.93, 0.78 ila 1.11 arası; Ptrend=0.60, en yüksek 5
alım en düşük 5 alım ile karşılaştırıldığında). Farklı protein kaynakları arasında gerçekleştirilen
değişikliklerin etkisi tahmin edildiğinde günde bir defa et alımının günde bir defa baklagiller
alımı ile ikame edildiğinde tüm kadınlar arasında meme kanseri olma riski 15% oranında
düşmüş olup (0.85, 0.73 ila 0.98 arasında) menapoz öncesi kadınlarda bu oran 19% dur (0.81,
0.66 ila 0.99 arasında). Aynı şekilde günde bir defa kırmızı et tüketimi günde bir öğün tavuk
eti ile ikame edildiğinde genelde meme kanseri olma riski 17% oranında düşmüş olup (0.83,
0.72 ila 0.96 arasında) menapoz sonrasındaki kadınlarda meme kanseri olma riski 24% oranında
azalmıştır (0.76, 0.59 ila 0.99 arasında). Ayrıca günde bir öğün kırmızı et tüketmek yerine günde
bir defa kombine baklagiller sert kabuklu yemişler, tavuk eti, ve balık alımı ile ikame edilmesi
durumunda genelde (0.86, 0.78 ila 0.94 arasında) ve menapoz öncesinde (0.86, 0.76 ila 0.98
arasında) meme kanseri olma riski 14% oranında azalmıştır.
Sonuç
Yetişkinlik çağının başlarında daha yüksek miktarda kırmızı et alımı meme kanserine yakalanma
açışından bir risk faktörü olabilir. Kırmızı et yerine baklagiller tavuk eti, sert kabuklu yemişler
ve balık tüketimi meme kanseri riskini azaltabilir.
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Katkı Maddeleri ve Kanser
Ticari gıdalara dayanıklılığı arttırmak amacıyla değişik katkı maddeleri eklenmektedir. Bunların
hepsinin zararlı olduğu söylenemez. Örneğin besinlerde zararlı mikroorganizmalar, küf vb
mantarların üremesini engelleyen katkı maddeleri gerçekte kansere karşı bir koruma da sağlar.
Fındık, fıstık, tahıl ürünleri, süt ürünlerini bekleyen en önemli tehlike bunların üreticiden
toplandıktan sonra ambalajlama aşamasına kadar geçen depolama-saklama koşullarının kötü
olması ve sürenin uzunluğudur. Eğer bu dönemde gerekli önlemler alınıp mantar ve küf
ajanlarının çoğalması engellenmez ise üreyen bu organizmaların üreteceği aflatoksin’in daha
sonraki ambalajlama işlemlerinde ortadan kaldırılması mümkün olamamaktadır.
Gıda Kontaminasyonları
Gıdalarda olmaması gereken kimyasal maddelerdir. Bunlar çoğu zaman üretim aşamalarında
kullanılan teknik ya da maddelerin yol açtığı istenmeyen yan ürünlerdir.
Nitrözaminler. Çok önemli bir kanser yapıcı maddedir (mide barsak sistemi kanserleri). İşlenmiş
et ürünlerinde (salam, sucuk sosis) ve az miktarda da birada (atmosfer ile bulunmaktadır.
Tütsüleme ve barbekü yöntemi ile hazırlanan gıdalarda yüksek ısıda polisiklik aromatik
hidrokarbonlar oluşabilmektedir. Teorik olarak kanser riskini arttırdığı söylenebilir.
Epidemiyolojik çalışmalarda bazı kanser türlerinin bu tür gıdaları çok tüketenlerde arttığı
gösterilmiştir.
Gıdaların kızartılması veya yüksek ısıda (120 C nin üzerinde) hazırlanması heterosiklik aminlerin
meydana gelmesine neden olur. Bunların da başta yemek borusu kanserleri olmak üzere bazı
kanser türlerini arttırdığına ilişkin epidemiyolojik çalışmalar bulunmaktadır.
Özellikle nişastalı yiyeceklerin (patates cipsleri vb) yüksek ısıda (kızartma dahil) hazırlanması
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akrilamid oluşumuna neden olur. Akrilamid kansere neden olan bir kimyasaldır ancak
toplumda yiyeceklerde oluşan akrilamid ile kanser riskinin arttığını gösteren bir kanıt henüz
bulunmamaktadır. Fakat bu tür yiyeceklerin kanserle ilişkisini araştırmak teknik olarak zor
olduğu için, tüketilmeleri konusunda, özellikle çocuklar açısından dikkatli olmakta yarar vardır.
Sağlıklı Diyet Nasıl Olmalıdır
Obeziteden korunma ve alkol tüketiminin azaltılması dışında diyetin kanser riskini kesin olarak
azalttığını gösteren spesifik bir kanıt bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle yenildiği veya içildiği
takdirde kanseri önlediği ya da tedavi ettiği gösterilen hiçbir gıda maddesi yoktur.
Sağlıklı bir diyet kanser riskini ve kalp hastalıkları başta olmak üzere bir çok hastalık riskini
azaltabilir (Doktor tavsiyesi)
• Kırmızı et (özellikle uygun şekilde pişirilmiş olmasına dikkat ederek) ve hayvansal
yağları az tüketin.
• Günde 5 porsiyon çiğ ya da az pişmiş meyve-sebze tüketin.
• Lifli gıdaları bol bol tüketin.
• Balık tüketimini arttırın (kirli su havuzları ve çevre kirliliğinin olduğu deniz
kıyılarında yetiştirilmemiş olması koşuluyla)
• Tuz ve tuzlu yiyecekleri az tüketin
• Şeker ve şekerli yiyecekleri az tüketin
• Tam tahıl ürünlerini, kahverengi pirinç vb ürünleri tercih edin
• Kızartmalardan mümkün olduğu kadar uzak durun. Kızartma yapacaksanız bitkisel
yağları veya zeytin yağını tercih edin.
• Tereyağını kızartmada kullanmayın.
• Alkollü içeceklerden uzak durun ya da tüketimini azaltın.
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S37 Bebeklikten Ergenliğe Sağlıklı Beslenmede Tavuk Etinin Yeri
Sevinç Yücecan
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
•
•
•
•
•

Fetal programlama
Sağlıksız beslenmeden kaynaklanan sorunlar ve öncelikler
Tavuk etinin besin değeri
Tavuk etinin tüketim durumu
Öneriler
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Gebe Beslenmesi Sorunlar ve Öncelikler
Sağlıklı beslenme bilincinin yetersizliği, Sağlıklı beslenmeye ulaşmadaki yetersizlik, Protein
alımının yetersizliği
Beslenme anemileri, İyot eksikliği Demir eksikliği, Çinko eksikliği, B12 ve folat eksikliği
Beslenme Sorunları
Okul öncesi çocuklar
• Protein enerji malnütrisyonu
• Demir yetersizliği anemisi
• Raşitizm
Okul çağı çocuk ve gençler
• Zayıflık ve şişmanlık
• Demir yetersizliği anemisi
• İyot yetersizliği hastalıkları
• Diş çürükleri
Okul Çağı Dönemi
Büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu
Besin ögesi gereksinimin yüksek olduğu
Duygusal gelişim hızının arttığı
Yaşam boyu sürecek davranışların kazanılmaya başlandığı bir dönemdir
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Beslenme Sorunları
Yetişkin kadınlar
• Zayıflık/şişmanlık
• Demir yetersizliği anemisi
• İyot yetersizliği hastalıkları
• Vitamin ve mineral yetersizlikleri
Yetişkin erkekler/kadınlar
• Beslenmeye bağlı kronik hastalıklar
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Tavuk Protein Kalitesi
İçerdiği proteinlerin elzem amino asit bileşimleri vücut gereksinmesine uygundur
Bu proteinlerin %75-80 oranında vücut proteinine dönüşebildiği belirtilmektedir
Bu proteinlerin sindirilebilirlikleri %91-100 civarındadır
Protein kalitesini belirten esansiyel amino asit skoru (AAS=%127) ve Protein Sindirilebilirliği
Düzeltilmiş Amino Asit Skoru (PDCAAS=%121) yüksektir

309

310

311

312

313

314

24 Aydan Küçük Çocuklara Tamamlayıcı Besin Olarak Tavuk-Hindi Eti Başlama Durumları
Çocuklar ortalama 9.9 aylık olduklarında tavuk-hindi, başlanmaktadır
Bu besinlere belirtilen aylarda başlayan çocukların oranları %71.8 dir
Yerleşim yerlerine göre incelendiğinde bu besinlere kentsel alanlarda daha erken aylarda
başlandığı ve başlanan çocukların oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir
Tavuk-hindiye başlanan çocukların oranları, Akdeniz (%83.4), Doğu Marmara (%82.1) ve Ege
(%80.9) bölgelerinde, diğer bölgelere göre daha yüksektir
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S38 Genetik Seleksiyonun Broyler Piliçlerde Et kalitesine Etkisi
Paul M. Hocking
Edinburgh Üniversitesi, Roslin Enstitütüsü ve Kraliyet Veterinerlik Araştırmaları Okulu, ,
Easter Bush, Midlothian, UK
Özet
Broyler tavuklarda genetik seleksiyon üretim verimliliğini önemli derecede arttırmış olmasına
rağmen son dönem itibariyle kaslarda ve et kalitesinde olumsuz etkiler yarattığı ve söz konusu
olumsuz etkiler arasında soluk, yumuşak, su sızdıran (PSE benzeri) et, koyu, sıkı ve sert (DFD)
et oluşumu ile beyaz çizgi ve “odunsu görünüşlü göğüs kası oluşumu yer almaktadır. Söz konusu
hususların altında yatan patoloji benzer olup ortak bir genetik etiyolojiye sahiptir. Mevcut genetik
versiyonlar, göğüs kasında yüksek pH (pHu) ve ağırlık kaybı (L*) gibi özellikler ile ilgilidir.
Deneysel seleksiyon çalışmaları anılan özellikler için popülasyon ortalamasını değiştirme
konusunda başarılı olmuştur. Bu sonuçlar toplu olarak ele alındığında genetik seleksiyonun
broyler kas yapısı ve et kalitesini geliştirme konusunda son derecede etkili olduğu görülebilir.
DNA markerlarına dayanarak yapılan genomik seleksiyon, seçilecek olan aile bireylerinin
değerlendirilmesine gerek kalmaksızın kas ve et kalitesi için genetik seleksiyon yapılabilmesine
imkan vermekte, diğer özellikler için de genomik değerlendirmenin yansıra genetik seleksiyon
yapabilmeyi mümkün kılmaktadır.. Son dönemde gerçekleştirilen araştırmalar, kas ve et kalitesi
özelliklerindeki fenotipik varyasyonların önemli oranının göreceli olarak daha az genetik marker
ve canlı ağırlık kazanımı ile açıklanabileneceğini göstermiş olup sonuç itibariyle genomik
seleksiyonun hem uygulanabilir hem de başarılı olduğu ortaya konulmuştur. Zayıf kas ve düşük
et kalitesi gibi genetik seleksiyonun istenmeyen sonuçlarının ortaya çıkması kaçınılmaz olup söz
konusu olumsuzluklar ortaya çıktığında genetik bir çözüm (seleksiyon) gerekli hale gelmektedir.
Giriş
Genetik seleksiyon broyler tavuklarda yemden yararlanmayı inanılmaz derecede başarılı bir
şekilde artırılması konusunda başarılı olmuştur. Bu başarıya, belirli bir kesim ağırlığına (genel
olarak 2 kg) ulaşma yaşının aşağıya çekilmesi ve karkasta yenilebilir kas ve göreceli oranda göğüs
eti veriminin artırılması suretiyle ulaşılmıştır (Tablo 1). Ancak söz konusu hususlarda yaşanan
değişiklikler ile birlikte hayvanların sağlığı, refahı ve bazı açılardan kas kalitesi konusunda bir
takım istenmeyen değişiklikler de meydana gelmiştir. Örneğin, iskelet bozuklukları, yürüme
sorunları ve üreme kondisyonunun sağlanabilmesi için yem kısıtlaması detaylı olarak araştırılara
konu olmuştur.. Anılan olumsuzlukların meydana gelmesinin kaçınılmaz olması ile ilgili ortada
nedenler mevcut olup bu nedenler yazının son kısmında özetlenecektir. Yazının ana bölümlerinde
ise sanayinin kas ve et kalitesi ile ilgili yaşadığı sorunlara değinilecektir.
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Tablo 1. Farklı hatlardan gelen 6 haftalık broylerler, geleneksel ve yumurtacı tavukların vücut
ağırlıkları, karkas verimlilikleri ve göğüs kası oranları [1].
Kategori

Hatlar, n

Ağırlık, kg

Broyler
Geleneksel
Yumurtacı

12
13
12

2.39
0.59
0.54

Karkas verimliliği,
%
71.3
61.4
60.8

Göğüs kası, kaskasın % oranı
olarak
29.1
18.2
17.5

Broyler kas ve et kalitesi
Soluk, yumuşak, su sızdıran (PSE benzeri) göğüs kası uzun yıllardır gözlenmekte olup bu durum
etin görünümünü, su tutma kapasitesini, daha az yumuşak olmasını etkilemekte, bunun da ötesinde
post mortem pH artışına bağlı olarak işlenebilme verimliliği üzerinde etkili olmaktadır [2, 3].
pH gerileme oranının optimumun altında olduğu broyler göğüs kası koyu, sıkı ve kuru (DFD)
kas olarak karakterize edilmekte olup tipik rengi, tadı, dokusu ve kısa raf ömrü ile anılmaktadır
[4, 5]. Broyler kasında fizyolojik miyopati 1990’larda tanımlanmış olup [6, 7] söz konusu
değişiklikler ile tutarlı olduğu görülmüştür. Mitchell ve arkadaşları söz konusu değişikliklerin
altında yatan fizyolojik değişikliklerin bir kısmını karakterize etmişlerdir [8, 9]. MacRae ve
ark. [10] broyler kasındaki kas lifi çapının yumurtacı kasları ile karşılaştırıldığında temel olarak
daha büyük olduğunu ve broylerlerde göğüs kası lif çapının bacak kasına göre de daha büyük
olduğunu belirtmiş olup miyopatinin, vasküler sistemden etkili bir besin madde difüzyonunun
olmaması ile ilgili olabileceğini ve bunun da kas hücresinde zarara yol açabileceğini ifade
etmişlerdir. Mevcut diğer kanıtlar da önceden yaşanan kısa veya uzun süreli stresin sırasıyla
hem PSE benzeri hem de DFD broyler kası oluşumunu artırdığı hususunu desteklemektedir [11].
Çok daha yakın zamanda ise ticari broyler karkaslarının belirli bir oranında kas lifleri boyunca
beyaz renkli ve birbirine paralel şeritler şeklinde ortaya çıkan beyaz çizgilerin olduğu [12] veya
“odunsu göğüs kasının” [13] bazı durumlarda karkasların ıskartaya çıkartılmasına neden olduğu
rapor edilmiştir. Bazı vakalarda ise söz konusu beyaz şeritler, kesimhanede veteriner hekim
incelemesi sonucunda karkasların önemli bir oranının ıskartaya çıkartılmasına neden olmuştur.
56 broyler sürüsünden rastgele seçilen 28.000 adet göğüs filetosu üzerinde gerçekleştirilen büyük
çaplı bir çalışmada örneklerin %12’sinin bu durumdan etkilendiği ve PSE et özelliklerine benzer
özellikler gösterdiği tespit edilmiştir [12]. Patolojik çalışmalar beyaz şeritlerden etkilenmiş olan
örneklerin yüksek çevre sıcaklığı nedeniyle strese giren [7] kanatlılarda daha önce gözlemlenen
ve PSE benzeri kaslara yol açan kas anormalliklerine benzer olduğunu göstermiştir. Söz
konusu anormallikler arasında dejenerasyon, nekrozlar ve kas liflerinin rejenerasyonu, angular
miyofibre, inflamatuvar hücre varlığı, kollajenlerde eosinofilik bozulmalar ve miyofibre ve kas
sinir iplikleri demetini birbirinden ayıran adipoze dokularda kalın şeritler sayılabilir [14, 15].
Geleneksel ve yumurtacı hatlar ile karşılaştırıldığında broyler tavukların göğüs kasları daha
hafif ve daha az kırmızımsı ve sarımsıdır (Tablo 2). Ancak hemoroji skorları daha yüksek
olup kas hücresi hasarı markırlarından bir olan kreatin kinaz aktivitesi (CK) broyler tavuklarda
yükselmiştir. Kas hücresi hasarının indikatörlerinin biri olan yüksek CK aktivitesi ile tutarlı
olarak geleneksel ve yumurtacı hatlarından gelen tavuklar ile karşılaştırıldığında broylerlerde
plazmada Na, K, Mg ve Ca konsantrayonu ve kas külü daha yüksektir [16]. Bunun da ötesinde
diğer iki grup ile karşılaştırıldığında hem başlangıç hem de nihai göğüs kası pH’sı broylerlerde
düşük olup pH’taki düşüş daha fazladır. Ancak et daha yumuşak olup pişmiş et daha kolay kesilir
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ve yumurtacı ve geleneksel ırklar ile karşılaştırıldığında broyler eti dokusu, tadı ve genel itibariyle
kabul edilebilirliği konusundaki tat skorları daha yüksektir [1, 16]. Aynı yaş veya canlı ağırlık
ve sıcaklık stresine aynı şekilde maruz kalma çerçevesinde değerlendirildiğinde, broylerler
ile yumurtacılar (muhtemelen yumurtacılar daha doğal bir göğüs kası yapısına sahiptirler)
arasındaki göğüs kası fonksiyonundaki farklılıklar varlığını korumaktadır [17]. Söz konusu
sonuçlar bir araya geldiğinde broyler kas hücrelerinin fizyolojik fonksiyonlarının risk altına
girdiği ve neticesinde de broyler eti kalitesinde önemli ölçüde azalma olduğu görülmektedir.
Ortaya çıkan tabloya bakıldığında akla şu soru gelmektedir; söz konusu farklar canlı ağırlık ve
göğüs kası verimliliği için yapılan genetik seleksiyondan mı kaynaklanmaktadır yoksa sadece
ikinci derece önemli bir husus mudur? Bu sorunun cevabı, en azından kısmen bile olsa, genetik
parametrelerin ( kalıtsallık ve genetik kolerasyon) belirlenmesi ve seleksiyon çalışmalarının
sonuçları çerçevesinde verilebilir.
Tablo 2. 37 broyler, geleneksel ve yumurtacı tavuk hattında veya ırkında göğüs eti kalitesi [1, 16]
.
1
Özellik
Başlangıç pH, pHi
Son pH, pHu
Parlaklık, L*
Kırmızılık, a*
Sarılık, b*
Hemoraji skoru
Kreatin kinaz, ln ( IU/l)

t
0.34
0.68
0.37
0.25
0.43
0.61
0.94

Broyler
6.09
5.69
55.9
2.79
2.74
3.74
6.69(805)2

Yumurtacı
6.16
5.87
53.0
3.50
4.04
2.04
5.53(210)

Geleneksel
6.16
5.81
52.0
3.98
3.72
2.08
5.35(205)

SED
0.017***
0.034***
0.67***
0.27***
0.28***
0.18***
0.078***

	
  

sınıf için kolerasyon (toplam fenotipik varyasyona bölünen satır arası varyasyonu).
2
(Backtransformed). *** P<0.001.
1

Kas ve et kalitesinin genetik boyutları
Genel ırk farklılıkları (Tablo 2) ve spesifik karşılaştırmalara [17] dayanılarak yapılan gözlemler,
broylerlerde yapılan genetik seleksiyonun, kas ve et kalitesindeki gerileme ile ilgili olduğunu , broyler
özellikleri ile kas ve et kalitesi arasında negatif bir genetik kolerasyon olduğunu göstermektedir. Son
yıllarda kas ve et kalitesi özelliklerinin kalıtsallığı ile ilgili literatürde pek çok rapor mevcut olup
bunlar Tablo 3’te özetlenmiştir. Genel itibariyle kalıtım derecesi tahminleri pozitif ve oldukça
yüksek olup (ortalama 0.41) broyler göğüs kasında ölçülen kalite özellikleri için genetik
kolerasyon kabul edilebilir düzeyde veya düşüktür (Tablo 3). Bu kanıt çoklu soy deneyinden
elde edilen sonuçlar ile tutarlılık göstermektedir (çoklu soy deneyi [18, 19] toplam genetik
varyasyonu intraclass korelasyon olarak tahminler ve ırk ve/veya hat arasındaki varyasyonun
ırk veya hat arasındaki ve içindeki varyasyon toplamına bölünmesi olarak tanımlanır ). Göğüs
kası kalite özellikleri sınıf içi kolerasyonu (Tablo 2) 0.25-0.61 değerleri arasında olup CK için
0.94’tür. Bu sonuçlar bir araya geldiklerinde, hatlar içindeki genetik varyasyondan kas ve et
kalitesini geliştirmek için yararlanılabileceği ortaya çıkar .
Broyler özellikleri ve kas ve et kalitesi için genetik seleksiyon
13 generasyon broyler özellikleri için uzun süreli seleksiyon (azalan abdominal yağ ile birlikte
artan canlı ağırlık ve göğüs kası oranı), kontrol hattı ile karşılaştırıldığında seçilmişlerde hafif
yüksek bir pH ile sonuçlanmıştır [25]. Damlama kaybı önemli derece düşük olup göğüs kası,
seçilmiş kanatlılarda daha soluktur (daha az kırmızılık, a* ve sarılık, b*). Bununla birlikte, son
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dönemde et kalitesi için yapılan 2 seleksiyon çalışması, genetik seleksiyonun kas ve et kalitesini
geliştirdiğine dair bulguları desteklemiştir.
Tablo 3 Broyler tavuklarda kas ve et kalitesi özelliklerine ait kalıtım derecesi ve genetik
kolerasyon ortalamaları1.
1

Verilerin alındığı yerler [11, 20-25]. 2 Tahmin sayısı.
Özellik

Başlangış pH,
pHi
Son pH, pHu
Parlaklık, L*
Kırmızılık, a*
Sarılık, b*

Kalıtsallık

Ortalama
0.30

N2
4

0.45
0.49
0.41
0.39

7
9
9
9

Göğüs verimliliği
Ortalama
N
0.08
3
0.10
-0.15
-0.27
-0.26

5
4
4
4

Genetik kolerasyon
pHu
Ortalama
N
-0.04
2
-0.67
0.03
-0.27

6
6
6

L*
Ortalama
-0.09

N
4

-0.64
-0.43
0.34

4
6
6

	
  
Alnahhas ve ark. [20] yüksek ve düşük nihai göğüs kası pH’sı için iki broyler tavuk hattı
seçmişlerdir. 5 generasyonluk seleksiyondan sonra hatlar arasında 0.42 pH ünitesi bir fark
oluşmuştur. Düşük hat ile karşılaştırıldığında yüksek hatta göğüs kası rengi daha açık (L*, -5
ünite) ve daha soluk (a*, -0.22 ünite; b*, -1.53 ünite) ve damlama kaybı daha fazladır (-1.6%).
Pişirme verimliliği, pişirme kaybu ve sertlik yüksek pH hattı ile karşılaştırıldığında düşük hatta
tamamen daha kötüdür. Genetik seleksiyon, göğüs eti verimliliği için hatlar arasında 0.9 genetik
standart sapma şeklinde bir farklılık yaratmış olmakla birlikte vücut ağırlığı her iki hatta da
benzerdir.
Kas parlaklığı (L*) yönünde 8 generasyon 2-yönlü seleksiyon, ile seçilmiş hatlar, kontrol hattı
ile Harford ve ark. [11] tarafından karşılaştırılmıştır. Yüksek ve düşük hatlar için ortalama L*
sırasıyla 53.91 ve 46.86 olup rastgele yavru kontrolü orta noktadadır (49.70). Artan L* için
seleksiyon sarılığı (b*) ve kesim sonrası pH oranındaki düşüşü arttırmış olup azalan L* için
seleksiyon kırmızılığı (a*) arttırmış ve pH düşüşünü azaltmıştır. Damlama kaybı, aralarında
fark olmayan gerek düşük hat gerekse rastgele yavru hatları ile karşılaştırıldığında daha fazladır.
Yüksek L* için genetik seleksiyon ile birlikte değişiklikler tipik PSE benzeri et olup genetik
seleksiyonun pedigri sürülerinde kas kalitesini geliştirme konusunda etkili olduğunu göstermiştir.
Hatlar arasında vücut ağırlıkları açısından herhangi bir sonuç belirtilmemiştir.
pHu ve L* post mortem ölçümleri göreceli kolay ve maliyet açısından ucuz olup seleksiyon
kriterleri olarak kullanılabilir Örneğin pHu ile birlikte damlama kaybı arasındaki genetik
kolerasyon Alnahhas ve ark.’tarafından düşük pHu hattı için -0.68 [21]; -0.69 [22]; -0.83
[23]; -0.89 [24]; ve -0.80 olarak bildirilmiştir [20]b-dates><date>Jul</date></pub-dates></
dates><isbn>0032-5791</isbn><accession-num>ISI:000169854700002</accessionnum><urls><related-urls><url>&lt/. Benzer olarak damlama kaybı ile L* arasındaki genetik
kolerasyon pozitif ve pHu ile benzer büyüklükte olduğu Gaya ve ark. [22] tarafından bildirilmiştir,
Genomik seleksiyon
pHu ve L* gibi karkas özellikleri için genetik seleksiyon çok pahalı olup sadece yavrular
üzerinde yapılırken diğer özellikler örneğin göğüs kası oranı da kaydedilir. Ancak DNA
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markırlarına dayanarak yapılan dolaylı seleksiyon, son dönemde kullanılabilen bir teknoloji
olup broylerlerde kas ve et kalitesini artırabilmek için hatırı sayılır bir gelişmeye yol açabilecek
potansiyele sahiptir.2013 yılında detayları yayınlanan yoğun SNP (Tek Nükleotit Polimorfizm)
çipinin [26] yüksek verimli SBP genotipleme teknolojisi ile birleşimi bu amacın gerçekleşmesini
mümkün hale getirmiş olup pek çok kanatlı şirketi buna yatırım yapmaya başlamıştır. Chen ve ark.
[27] gerçek veriler kullanarak tüm genom seleksiyonunu değerlendirmiş ve canlı ağırlık, göğüs
kası alanı ve bacak skoruna ait 0.20, 0.30, 0.11 olan kalıtım dereceleri ile karşılaştırıldığında
genom bilgilerinin, bu özellikler için damızlık değerini sırasıyla % 20, 18 ve 32 oranında doğru
tahminlediğini göstererek genomik seleksiyonun potansiyel faydalarını ortaya koymuşlardır.
SNP ve broyler kanatlı ve et kalitesi özellikleri arasındaki ilişki ile ilgili kanıtlar yazarın
laboratuvarında gerçekleştirildiği iki aşamalı bir çalışma sonucunda elde edilmiş olup broyler
kas ve et özelliklerinin artırılabilmesi için genomik seleksiyonun potansiyeli ortaya konmuştur .
Çalışmanın ilk aşamasında, 2 saat boyunca bir iklim odasında kontrol (21˚C, 50% RH) veya ısı
stresine (32˚C, 75% RH) maruz bırakılan broyler ve yumurtacı tavukların gen ifade seviyelerinin
karşılaştırılması için bir mikrodizilim deneyi gerçekleştirilmiştir (mikrodizilim deneyi bir
uygulama ile diğer uygulama arasında kanatlılarda artan yada azalarak regüle edilen genlerin
tanımlanmasını sağlar). Zahoor ve arkadaşları ayırt ettikleri 25 gen bakımından broyler ve
yumurtacı tavuklar arasında istatistiksel olarak önemli interaksiyon olduğunu göstermişlerdir,
bu sonuç, şimdiye kadar yayınlanmış bilgilere dayanarak, kas ve et kalitesi özelliklerini veya söz
konusu özellikleri etkileyebilecek downstream genlerin ekspresyonunun etkileyebilir.. İkinci
aşamada, yayınlanmış genom sekansından bu genlerin içindeki toplam 100 SNP tanımlanmıştır.
SNP dizini (primerler) hazırlanmış ve multi-strain çalışmalarından 134 adet kanatlının DNA’sı
bu SNP’ler ile genotiplenmiştir. Daha sonra veriler çoklu regresyon yöntemi ile analiz edilmiş ve
farklı genlerdeki SNP’ler ile kas ve et kalitesi özellikleri arasında önemli ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir : 4-7 gen ve 5-7 SNP’ canlı ağırlık, CK, pHu ve L* ‘deki fenotipik varyasyonun %
26-55’sı ile ilişkili bulunmuştur.. Söz konusu sonuçlar kas ve et kalitesi üzerinde önemli derecede
etki yaratabilecek genlerin veya mutasyonların mevcut olduğunu ortaya koymakta olup aynı
zamanda DNA markırlarına dayalı genetik seleksiyonun kas ve et kalitesi özelliklerinde önemli
seviyede gelişim sağlayabileceğini göstermektedir.
Genetik seleksiyonun olumsuz sonuçları
Yemden yararlanma ve karkas verimliliğine yönelik genetik seleksiyon programları neden
daha kas zayıflığına ve et kalitesinde gerilemeye neden olmuştur? Aslında genetik teori, bu
tür sonuçların genetik seleksiyonun kaçınılmaz sonuçları olduğunu öngörmektedir [28] Birinci
olarak çevre koşullarına adaptasyon için doğal seleksiyon ve üretim özellikleri için yapay
seleksiyon, homozigot durumda olduğunda, bir özelliği (örneğin et kalitesi) negatif yönde
etkileyecek olan resesif allel genlerin frekansını artırarak seleksiyonun başarısını etkiler.. İkinci
olarak pedigrili sürülerin görece küçük ölçekte olması homozigotluğu artırır.. Üçüncü olarak
iki seçilmiş özellik arasındaki genetik kolerasyon pozitif kolerasyonlardan sorumlu genler ve
aleller sabit olduklarında eninde sonunda negatif olurlar ve özellikler arasında negatif bir genetik
ilişkiye yol açarlar. Broyler özellikleri için genetik seleksiyonda bu proseslerin gerçekleşmesi
kuvvetle muhtemel olup, et kalitesine ilişkin kritlerlerin broyler sanayisi için önemi göz önüne
alındığında, pedigrili sürülerin seleksiyon programlarına kas ve et kalitesi özelliklerinin
eklemesi zorunludur
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Sonuç
Broyler özellikleri için genetik seleksiyon kas fonksiyonlarında bozulmaya ve et kalitesi ile
ilgili arzu edilmeyen hususların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Söz konusu sonuç kaçınılmaz
olup beklenmeyen bir durum değildir. Ancak önemli derecede ek genetik varyasyon mevcut
olup bunlar daha ileri kas ve et kalitesi için genetik seleksiyonu mümkün kılmaktadır. DNA
markırlarına dayanan genomik seleksiyon şu an itibariyle teknik olarak gerçekleştirilebilir olup
hem daha düşük maliyetler hem de daha yüksek verimlilik açısından bu amacın gerçekleştirilmesi
için uygulanabilir.
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S39 Gıda Güvenilirliği ve Piliç Eti
Samim Saner
Gıda Güvenliği Derneği, İstanbul, Türkiye
Gıda Güvenliği
Gıda Güvenliği, gıdanın kullanım amacına göre hazırlandığında ve /veya yenildiğinde tüketiciye
bir zarar vermemesinin güvencesidir.
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Bilgilendirme
15 yaş ve üzeri Türkiye kent + kır nüfusunu temsil eden bir örneklem (n=1654) üzerinden
gerçekleştirilen araştırma kapsamında elde edilen bulguların özeti takip eden sayfalarda yer
almaktadır.
Araştırma kapsamında yer alan Avrupa Birliği karşılaştırma skorları, Avrupa Gıda Güvenliği
Otoritesi tarafından Haziran – Kasım 2010 yılında gerçekleştirilen “Special Eurobarometer
354 Eurobarometer” çalışması skorlarıdır.
Bulgular
5 Yıl Öncesine Göre Gıda Güvenliği ....
15 yaş ve üzeri Türkiye kent ve kır nüfusunun yaklaşık beşte ikisi (%37,8), 5 yıl öncesine kıyasla
gıda güvenliğinin geliştiğini düşünmektedir. Bu oran 18-24 yaş grubunda (%44) diğer yaş
gruplarına göre anlamlı artış göstermektedir.

S12. Türkiye’de beş yıl öncesini düşündüğünüzde, bugüne kıyasla Gıda güvenliği ile ilgili
okuyacağım ifadelerden hangisi sizin düşüncenizi yansıtmaktadır, lütfen söyleyebilirsiniz?
• Kent kesiminde yaşayan 18 yaş ve üzeri Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte ikisi (%38,4),
5 yıl öncesine kıyasla gıda güvenliğinin geliştiğini düşünmektedir.
• 18-24 (%41,7) ve 25-34 (%42,8) yaş gruplarında gıda güvenliğinin son 5 yıl içerisinde
geliştiği görüşü, diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir.
• Genel değerlendirmeden farklı olarak İzmir, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesinde yaşayanların büyük kısmı beş yıl öncesine göre Gıda güvenliği aynı düzeyde
görüşündedir.
• Ankara’da ikamet edenler ise genelden oldukça yüksek bir oranda beş yıl öncesine göre
Gıda güvenliği gelişti görüşündedir.
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Gıda Alışverişlerinde Tercihlerini Etkileyen Faktörler
• 18 yaş ve üzeri kentli Türk tüketicisinin gıda alışverişindeki tercihini en fazla ‘kendi ve
ailesinin sağlığı’ ve «ürün kalitesi» oluşturmaktadır.
• Kadınların tercihlerinde ilk sırada «Alerjik madde içermemesi» ve «kalite» yer alırken,
erkeklerde «kendi ve ailesinin sağlığı» en etkili olan kriterdir.
• Sonuçlar yaş kırılımında incelendiğinde 18-24 yaş grubundakiler «kendi ve ailesinin
sağlığı», 25-34 yaş grubundakiler «Görünümü/tazeliği», 35-44 yaş grubunda «Alerjik
madde içermemesi» ve «Güvenilir gıda oluşu», 45-54 yaş aralığında «kalite» ve 55 yaş
üzerindekilerde «Alerjik madde içermemesi» kriterleri, gıda alışverişindeki tercihlerini
ilk sırada etkileyen özelliklerdir.
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Gıda ile İlgili Akla Gelen Sorun ya da Riskler
• 18 yaş ve üzeri Türkiye kent nüfusunun gıdayla ilişkili olarak olası sorun ya da riskleri
düşündüklerinde ilk sırada akıllarına gelen %34,5 ile «GDO’lar - Genetiği değiştirilmiş
organizmalar» olmuştur. Bunu «Kimyasallar tarım ilaçları, zehirli maddeler (%33,8)»
ve «Beslenme biçimiyle alakalı hastalıklar (yüksek kolesterol, kalp, tansiyon, şeker ‹/›
diyabet...) (%33,2)» takip etmektedir.
• Genel bulgudan farklı olarak; kadınlar, 25-34 ve 45-54 yaş grupları, DE gelir grubu
«Beslenme biçimiyle alakalı hastalıkları», 18-24 ve 35-44 yaş grupları «Kimyasallar
tarım ilaçları, zehirli maddeler», 55 yaş ve üzeri ise «kanser» konularını ilk sırada sorun
yada risk olarak belirtmektedir.
• Bu bulgu bölgesel kırılımında incelendiğinde; İstanbul’da «Kimyasallar tarım ilaçları,
zehirli maddeler», Ankara, Ege ve Akdeniz’de «beslenme biçimiyle alakalı hastalıklar
», Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Anadolu’da «Gıda zehirlenmesi, bakteriler /
mikroplar / virüsler», İzmir’de «Kanser» ve İç Anadolu’da «Dengesiz beslenme / yağ,
şeker ya da kalori açısından yüksek beslenme biçimi» konuları ilk sırada belirtilen
alanlardır.
Gıda ile İlgili Şikayette Bulunulacak Kurumlar
 18 yaş ve üzeri Türkiye kent nüfusunun gıda ile ilgili başlarına bir olay gelmesi veya
şikayette bulunmaları gerekmesi durumunda ilk sırada başvuracağı kurum «ürünü satın
aldığı yerdir». Bunu «Sağlık Bakanlığı» ve «Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı»
takip etmektedir.
 Tüm demografik değişkenler detayında, böyle bir sorun ile karşılaşıldığında ilk sırada
başvurulacak kurum «ürünün satın alındığı yer» olmuştur .
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Gıda Güvenliği Sorunları
Gerçek sorunlar(objektif)
Biyolojik, Kimyasal , Kayıt dışılık-İzlenebilirlik
Spekülatif sorunlar (sübjektif)
Bilgi kirliliği, Doğal yararlı, Sentetik zararlı
Kemofobi, Bilim ve Teknoloji Karşıtlığı
Günümüzde Gıda Güvenliği?
• Yaşam tarzındaki değişiklik, Küresel Ticaretteki artış, Dış ve iç turizmdeki küresel artış
• Hayvansal ve bitkisel üretimde çeşitlilik ve kapasite artışı, Pestisit kullanımının bilinçsiz
artışı
• Veteriner ilacı kullanımının bilinçsiz artışı, Mikroorganizmalarda adaptasyon
• Hassas tüketici gruplarındaki artış, Tüketici bilincindeki artış
• Analiz tekniklerinin gelişmesi, Yeni gıda işleme tekniklerinin uygulanması
Piliç Eti ve Gıda Güvenliği
Çiğ ette , İşlenmiş üründe
Gıda Güvenliği Tehlikeleri
Biyolojik Tehlikeler
Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Campylobacter sp, Listeria monocytogenes
Staphylococcal enterotoksinler, Antibiyotik direncinin gelişimi
Kimyasal Tehlikeler
Veteriner ilaç kalıntıları( antibiyotik, antikoksidiyal) , Dioksin, PAH (poli aromatik
hidrokarbonlar)
Ağır metaller,
Mikotoksinler;Aflatoksinler, Trikotesenler, T2 ,DON, Vomitoksin, Zearelenon
İzinsiz ya da aşırı kullanılan gıda katkıları
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Piliç karkaslarında Salmonella prevalansı
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Analysis of the baseline survey on the prevalence of Campylobacter in broiler batches and of Campylobacter
and Salmonella on broiler carcasses, in the EU, 2008 – Part B: Analysis of factors associated with
Salmonella contamination of broiler carcasses

Piliç karkaslarında Salmonella serotiplerinin dağılımı
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Salmonella Zehirlenmelerinin Ortak Nedenleri
Yetersiz pişirme
%7

% 53, Çapraz bulaşma

% 40, Diğer nedenler

Piliç eti sektöründe yapılması gerekenler
Biyogüvenlik önlemlerinin alınması ve etkinliğinin sürekli ölçümlenmesi
Proses validasyonu
Karkaslarda Salmonella prevalansının belirlenmesi
Bu prevalansı temel alarak yıllık ve 5 yıllık Salmonella Typhimurium ve S.Enteritidis ve diğer patojen
serotipler için hedef prevalansların belirlenmesi
Hedef prevalansa varılabilmesi için gereken yol haritasının yani «Salmonella Kontrol Planının» belirlenmesi

	
  

Kimyasal Tehlikeler

İstem dışı
Bulaşan: Dioksin ve tüm organoklorlu maddeler, mikotoksinler, pestisitler, migrasyon,vs
İstemli
Kalıntı: Veteriner ilaç kalıntıları, vs
Katkı: Nitrat, dekontaminantlar, vs

Bulaşan: Dioksin ve tüm organoklorlu maddeler, Mikotoksinler, pestisitler,vs
Kalıntı: Veteriner ilaç kalıntıları, vs
Katkı: Nitrat, dekontaminantlar, vs
Yerli ve yabancı mevzuat yakından izlenmeli
İzin dışı ilaçlara karşı gerekli önlemler alınmalı
İlaçlar izin verilen/önerilen miktarlarda kullanılmalı
Kalıntılar için yasal arındırma sürelerine uyulmalı
Entegreler kendi KİP-Kalıntı İzleme Programlarını oluşturmalı/ geliştirmeli
Sektörel KİP ları geliştirilmeli,
UKİP’nın anonim sonuçlarının sektörün kendi içinde karşılaştırmasına imkan sağlanmalı
Global Çözüm
Bilimsel,, Proaktif ,, Sistematik,, Tarladan Çatala, , Risk bazlı, Sürdürülebilir YAKLAŞIM !
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Global Çözüm

Yeni Gıda Güvenliği Yaklaşımı

GGD Aktiviteleri: EFSA Videoları
Gıda güvenliği hakkındaki çeşitli konuları AB Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın yetkili
ağızlarından oluşturulan videoları Türkçe altyazılı hale getirerek gıda güvenliğine ilgi
duyanların yararlanması amacıyla çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde yayınlıyoruz.
Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler Nelerdir?
İnsanlarda Listeria Enfeksiyonu
Tarım ilaçları (pestisitler) nelerdir ve gıdalarımıza nasıl bulaşırlar?
Gıda Zincirindeki Kimyasal Kontaminantlar
Endokrin Aktif Maddeler
Beslenme Referans Değerleri
Zoonotik Patojenler (hayvanlardan insanlara gıdalar yoluyla bulaşan hastalıklar)
Gıdalardaki Kimyasallar: Güvenli Seviyeleri Belirlemek
EFSA Risk Değerlendirmesi
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S40 Piliç Eti Üretiminde Gerçekler ve Yalanlar
Necmettin Ceylan
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ankara, Türkiye
ceylan@agri.ankara.edu.tr
Özet
Günümüzde piliç eti sektörünün en önemli sorunlarından biri, piliç etine dair tüketicilerin
duyduğu endişelerle ilgilidir. Bu endişeler çoğunlukla konu uzmanı olmayan bilgisiz
ve yetkisiz bir kısım insanların kasıtlı söylemlerinden ve bunların medyada sıklıkla dile
getirilmesinden kaynaklanmaktadır. Piliç eti ile ilgili yanlış söylemlerin önemli bir bölümü
hormon, antibiyotik, gdo, lezzetsizlik, kısa sürede büyüme, çabuk pişme, çeşitli kimyasallar
ve bunlara bağlı tüketicilere yönelik sağlık endişeleri üzerine odaklanmaktadır. Bu iddiaların
önemli bir bölümünün gerçekle alakası yoktur. Günümüzde gerçekleştirilen geleneksel üretim
tamamen bilimsel metotlara ve kanunla düzenlenmiş pek çok kural ve yönetmeliklere uygun
olarak yapılmakta ve denetlenmektedir. Mevcut üretim modeli küçük bazı farklılıklar olmakla
birlikte tavukçuluğu gelişmiş tüm ülkelerde benzer şekilde yapılmaktadır. Tüm ülkelerde benzer
tavuk ırkları bu amaçla kullanılmaktadır. Bu ırklar klasik ıslah yöntemiyle elde edilen doğal
tavuklardır. Doğal ancak hızlı gelişen tavuk ırklarının(broyler) kullanıldığı ülkemiz tavukçuluk
sektörü güvenilir gıda üretimi açısından önemli gelişmeler göstermiş ve dünya ölçeğinde üst
sıralara yükselmiştir. İnsanların sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmeleri bakımından değerli
bir protein kaynağı olan piliç eti, yakın gelecekte dünya toplam et üretiminde en büyük paya
sahip olacaktır. Gelişmiş ülkelerde kişi başına yaklaşık 30 kg kadar tüketilen bu değerli protein
kaynağının çoğu yalan haberlerle ülkemizde tüketiminin kısıtlanmasının önüne geçilmelidir.
Broyler Piliçler Tavuk Değil mi? Neden Hızlı Büyüyorlar ? Hibrit Olması Kusur mu ?
Broiler piliçler (Gallus gallus domesticus), evcilleştirilmiş çeşitli tavuk ırklarının et üretimi
amacıyla doğal yollarla melezlenmesi sonucu üretilen genç tavuklardır(piliçlerdir). Tavuğun
evcilleştirilmesi MÖ 2100-2500 yıllarına kadar gitmektedir. Kırmızı orman tavuğu olarak bilinen
(red junglefowl Gallus gallus) türünün alt türü olan yumurta tipi tavukların çiftleştirilmesi
sonucu elde edilirler. Dolayısı ile dünyada tavuk diye bilinen kümes hayvanı tavuk ne kadar
tavuksa broyer piliçlerde o kadar tavuktur.
İlk hibrid broyler piliçler (etçi piliçler) geniş göğüslü erkek Cornish ve uzun geniş bacaklı
beyaz dişi Plymout Rocks tavukların melezlemesi ile 1930 yılında elde edilmiştir. Ancak et
üretimi amacıyla yoğun kullanımı 1960’lı yıllardan sonra başlamıştır. O zamandan beri ıslah ve
seleksiyon çalışmaları bu piliçlerin hızlı gelişmesine ve daha fazla göğüs etine sahip olmaları
yönünde odaklanmıştır. Yapılan bu bilimsel çalışmaların sonucu olarak broyler piliçler 1950’
lerdeki piliçlere göre vücut büyüklüğü ve göğüs eti miktarı açısından önemli düzeyde ileri
gitmişlerdir. 1973 yılında Shaver firması tarafından kesim çağında beyaz tüylü olan broyler
piliçler ıslah edilmiştir(Kingsley, 2010).
Değişik ırklar veya aynı ırk içindeki ayrı soy ve hat gibi farklı genetik yapıda olan tüm gruplar
arasındaki birleştirmelere melezleme veya hibridasyon, elde edilen döllere de melez veya
hibrit denmektedir. Tavukçulukta melezleme anne ve babalarının ortalamasından daha yüksek
verim verecek yavrular (melez azmanı) üretecek şekilde ebeveynlerin(damızlık) seçilmesiyle
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çiftleştirilmesi ile elde edilir. Tavuk yetiştiricisi üstün hünerli heterozigot bireyleri damızlık
sürüden çıkarıp gelecek genarasyonları üretmek için değil de sadece kullanma melezi (broyler i
et üretmek amacıyla, yumurta tavuğunu yumurta üretmek amacıyla) olarak değerlendirir. Üstün
yetenekli bu piliçlerin melezlenerek ticari kullanım için ilave döller üretmesi veya yeniden
çoğaltılması döllerde açılma olması, bir örneklik oranında azalma, görünüm ve performans
özellikleri bakımından da çok farklı özellikte bireylerin mümkün olması nedenleriyle tercih
edilmez ve pratik değildir. Yani hibrit yada melez olan bu etçi piliçlerden yavru üretmek
mümkündür ve bu tavuklar asla kısır ve kusurlu değildir.
Broyler piliçlerin verimliliğini artırmak amacıyla yapılan ıslah çalışmaları basitçe farklı tavuk
ırkları ve bunlardan elde edilen saf hatlarda seleksiyon ve ,melezlemeye dayanmakta olup,
doğal yollarla yapılan bu melezlemeler sonucu 1957 yılında 6 haftalık süreçte 540 g ağırlığa
ulaşabilen piliçler, günümüzde 2800 g ağırlığa daha az yem tüketerek büyüyebilmektedirler.
Piliçlerin gelişmesinde sağlanan bu gelişmenin % 85’i tavuk ırklarının sahip olduğu doğal
genetik yapı ve yapılan ıslah (seleksiyon, melezleme vb) çalışmalarından kaynaklanmaktadır.
Geri kalan % 15’lik ilerleme ise doğru besleme, iyi ve kaliteli yem üretimi, hastalıklarla etkili
mücadele, iyi hijyen uygulamaları, piliçlerin en iyi büyüyebileceği kümes bakım ve yetiştirme
koşullarının oluşturulması sonucu gerçekleşmektedir. Yani her şey doğal yolla sağlanmaktadır
ve piliçlere genetik modifikasyon veya ekstra büyüme hızlandırıcı bir uygulama yapılması
söz konusu değildir. Sıradan bilgi veya köy koşullarında bu bilgi ve teknikleri kullanmadan
yetiştirilen tavuk yada piliçlerin geç büyüyor olması ile broyler piliçlerin hızlı büyüyor olmasını
karşılaştırıp aleyhte bir yorum yapmak asla doğru değildir ve bilimi-teknolojiyi inkar anlamına
gelir.
Broyler Piliç Üretiminde Hormon Yalanı
Hormonlar çeşitli bezler ve hücreler tarafından salgılanan, büyüme, metabolik olayların
düzenlenmesi, cinsiyet özellikleri vb. fonksiyonların denetlenmesini sağlayan, fazlalığı veya
eksikliği anormalliklere yol açan biyolojik maddelerdir.
Geçmişte Testesteron, Dietilstilbesterol gibi cinsiyet hormonları ve diğer bazı büyüme
hormonları broyler piliçlerde 1960’lı yıllarda araştırma düzeyinde denenmiş ancak yeterince
başarılı sonuçlar alınmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde FDA 1960 yılında yasaklamıştır.
Ülkemizde, Avrupa Birliği ve tüm dünyada kullanımı yasaktır.
Hormonlar protein ve steroid hormonlar olmak üzere 2 gruba ayrılır. Tavukçulukta onaylanmış
hiçbir steroid hormon bulunmamaktadır. Protein hormonlar ise (büyüme hormonu ve insülin
vb.) ağızdan alındıklarında sindirim sisteminde parçalanıp etkilerini kaybederler. Doğum
kontrol hapları benzeri steroid hormonlar (estrogen, progesteron, ve testosteron ile sentetik
hormonların(trenbolone acetate ve zeranol) ABD’de sadece besi sığırlarında kulak arkasına
implant olarak kullanımına izin verilmiştir(Tabler ve ark.,2013).
Geleneksel piliç üretiminde dünyada onay almış ve üretimi olan bu tip implant bulunmadığı
gibi, civcivlere uygulanması da zaten kısa olan büyüme süresi ve mevcut üretim koşullarındaki
üretim yoğunluğu ve sayısı dikkate alındığında mümkün değildir. Yeme ve suya katılması da etkili
olmadığından, tavukçulukta geçmişten günümüze olan süreçte hiçbir şekilde hormon kullanılmadığını
ve kullanılmasına da gerek olmadığının açık ve net bir şekilde bilinmesi yararlıdır.
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Broyler Piliç Üretiminde Antibiyotik Kullanılıyor mu?
Antibiyotikler mantarlar tarafından üretilen ve bakterilerin gelişmesini engelleyen doğal
metabolitler olup, hayvancılıkta tedavi edici ve büyütme faktörü olmak üzere 2 çeşit kullanımı
bulunmaktadır.
Tedavi amaçlı kullanım hasta olan tavuklar ve sürüler için veteriner hekimin reçete yazması
halinde mümkün olabilmektedir. Tedavi amaçlı kullanımda antibiyotiğin arınma süresi dikkate
alınmakta, antibiyotik kullanıldığı sürece hayvanlar kesilmemekte ve ancak tedavi sonrası yasal
arınma süresi geçtikten sonra pazara arz edilmek üzere et üretimine sunulmaktadırlar.
Antibiyotiklerin düşük dozlarda yemlere katılması ile kanatlılarda performansın iyileştiğinin
tespit edilmesini takiben (Moore ve ark.,1946), bu bileşikler özellikle etlik piliç üretiminde
büyütme faktörü olarak yıllarca kulllanılmıştır. Ancak bakterilerin direnç geliştirebildiği
ve bu direnci bakterilere aktarabildiğinin tespit edilmesinden sonra (Watanabe, 1963) artan
endişelerin bir sonucu olarak 1998 yılında Avrupa Birliği’nde bu amaçla kullanılan büyütme
faktörü antibiyotikler yasaklanmaya başlamış ve 2006 yılında Avilamisin ve Flavomisin de
yasaklanmasından sonra tavukçulukta büyütme faktörü antibiyotik kullanımı sona ermiştir.
Ülkemizde de aynı yasaklar 1999 yılında başlamış ve Avrupa Birliği ile uyumlu olarak 2006
yılında son 2 antibiyotiğin de yasaklanmasıyla son bulmuştur. Dolayısı ile broyler piliç eti
üretiminde büyütme faktörü antibiyotikler 2006 yılından beri kullanılmamaktadır.
Tedavi edici antibiyotiklerin kurallara uygun kullanılıp kullanılmadığı veya kaçak olarak
büyütme faktörü antibiyotikler kullanılıp kullanılmadığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından kalıntı izleme programı çerçevesinde broyler etlerinde yoğun olarak izlenmektedir.
Bu incelemeler sonucunda Bakanlıkça etlerde antibiyotik kalıntısı bulunduğu yönünde bir
bildirim rapor edilmemiştir.
Piliç Eti Lezzetsiz mi ? Köy Tavuğu mu, Organik Tavuk mu Tüketelim ?
Piliç etinin çabuk piştiği, jöle oluşmadığı, eski lezzetinin olmadığı, köy tavuğu, doğal tavuk
yada organik tavukların tercih edilmesi gibi bir çok spekülatif ve tüketiciyi piliç etinden
uzaklaştırmaya yönelik temelsiz söylemlerin olduğu herkesin malumudur.
Bu iddiaların tek gerçek noktası piliç etinin kısa sürede pişiyor olmasıdır. Ancak kart ve yaşlı
tavukların 2 saatte pişmesini normal kabul edip bunu kusur olarak ifade etmek mümkün değildir.
6 haftalık yaştaki piliçler çok genç olduklarından kaslarında bulunan miyofibril (lif yapı) sayısı
azdır ve yeterince kalınlaşmamıştır. Buna bağlı olarakta miyofibril lifler çok sağlam ve güçlü
değildir. Bunun sonucu olarak kısa sürede pişerler. Yaşlı tavuklarda ise miyofibril sayısı daha
fazla olduğundan ve harekete bağlı olarak bu lifler daha da kalınlaştığından pişme süreleri uzar.
Bazen saatlerce pişirseniz de pişmez, çiğnenmez ve tüketimi son derece zordur. Zor pişen ve
çiğnenemeyen bu etin besin değeri ve sindirilebilirliği de düşüktür.
Ülkemizde piliç etinin mangalda pişirilerek tüketilmesi son derece yaygındır. Kimse mangalda
pirzola kanat tüketirken kısa sürede pişmesini sorgulamamakta afiyetle yemektedir ve köy tavuğu
yada geç pişen tavuk peşinde koşmamaktadır. Aynı tavuk tencereye girince mi suç olmaktadır
? Dolayısıyla tavuk etinin kısa sürede pişiyor olması asla olumsuz bir özellik değildir. İnsanlar
kuzu eti ve genç dana eti peşinde koşarken, konu tavuk olunca kuzu tavuk diyebileceğimiz piliç
etinin kısa zamanda pişmesini eleştirmeleri anlamlı değildir.
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Piliç etinin lezzetli bulunması yada bulunmaması tamamen subjektif bir kavramdır. Piliç etini
geçmişteki yediğimiz etlerle kıyaslamak doğru değildir. 1980’li yıllarda kişi başına 2 kg kadar
tavuk eti tüketen ülkemizde lezzet kavramının ve geçmişe yönelik iç çekmenin sebebi son derece
az olan bu tüketimdir. Tatla ilgili algıda geçmişte nadir tüketilebilen gıdaların bıraktığı hislerin
de payı vardır.
Günümüzde geleneksel yetiştirilen broyler piliçlere yönelik bir kısım eleştirileri ortadan
kaldırmak amacıyla daha geç gelişen ve 80 gün civarında kesim ağırlığına ulaşan tavuk ırkları
ile organik veya serbest gezinen modelde üretimde yapılmaktadır. Ancak ülkemizde medyada
gördüğü ilgiyi üretim boyutunda yakalamış olduğu söylenemez (2014 verilerine göre 1618 ton
ve toplam üretimdeki payı %1’den küçük; Yenilmez ve Uruk 2014) . Bu üretimde hayvan refahını
daha ön planda olup, kas lif gelişimini artırarak et sertliği ve lezzet algısına müdahale etmektir.
Tüketici açısından organik ve serbest gezinen piliç etlerini tüketmelerinde bir sakınca olmayıp,
fiyatlarının pahalı olması dezavantajdır.
Geç pişiyor algısı kullanılmak suretiyle broyler piliç eti tüketiminden kaçırılan halkımızın yaşlı
yumurtadan çıkma (2 yaş civarı) tavuklara yönelmesi ve yüksek ücret ödemesi ise en büyük
yanlış ve tehlikedir. Besin değeri, hijyen, hastalık riski vb nedenler dolayısı ile besin zincirine
girmemesi gereken bu tavukların köy tavuğu adı altında satılması halkımızın açıkça aldatılmasıdır
ve bu yöndeki haberlerin bir sonucudur. Bu tip tavukların tüketiminin önlenmesi ve kasaplarda
ki satışının önüne geçilmesi gerekir. Halkımızın en son tercih edeceği bir et çeşididir ve bu
yönde bilinç oluşturmamız gerekmektedir.
Broyler piliç eti ile ilgili bir başka yalan ise piştiğinde tencerenin üstünde jöle birikmemesi
yönündeki iddiadır. Günümüz anne ve baba damızlıklar daha fazla göğüs eti ve daha hızlı
gelişme yönünde doğal yöntemlerle ıslah edildiğinden, broyler piliçlerin vücut kompoziyonu
da zamanla değişmiştir. Bunda bilhassa daha az yağlı olan göğüs eti miktarının artması önemli
rol oynamıştır. 1980’li yıllarda aynı türden broyler piliçlerin karın bölgesi yağı düzeyi 5.68 den
2.67 civarına azalırken, göğüs eti oranı ise %14’lerden %21’e yükselmiştir (Eitan, 2014). Bu
değişim ister istemez geçmişle kıyaslandığında lezzet açısından bir farklılık yaratabilir. Ancak
günümüzde bilhassa kalp damar rahatsızlıkları nedeniyle daha az yağlı etlerin tercih edildiği de
bir gerçektir.
Tavuk eti piştiğinde yemeğin üstünde biriken jöle tavuk kas, iskelet ve iç organlarını oluşturan
bağ dokudan ileri gelmektedir. Bağ dokuyu oluşturan proteinler temelde kollajenler: olarak
bilinir ve çoğunlukla glisin, prolin, hidroksiprolin ve arjinin amino asitlerini içerirler. Kollejen
proteinler soğuk suda çözünmezler ancak sıcak suda kaynatıldıklarında çözünürler, erirler
yani jelleşirler(jöle oluşur). Günümüz broiler piliçler tencerede pişirildiğinde su üstünde jöle
benzeri tabaka birikmediği ise tamamen yalandır. Yukarıda belirtildiği üzere yağ içeriği daha
az olmasının ve genç olmasının etkisiyle yaşlı ve yağlı köy tavuğu ile kıyaslandığında pişirme
suyunun üst kısmında daha az jöle ve yağ tabakası görülebilir. Bazı insanlarda bu tip yağlı
yemeği seviyor olabilir. Ancak günümüz broiler etini de tencerede pişirdikten sonra, suyunu
soğumaya bıraktığınızda ne kadar çok jöle oluştuğunu görebilirsiniz. Jöle oluşmuyor, mis gibi
kokmuyor, hızlı gelişiyor doku, protein oluşumu tamamlanmıyor gibi saçma ve yalan ifadeler ve
iddiaların kasıtlı olduğu açıktır.
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Piliç Etinde Arsenik mi Var?
Piliç etine dair gün geçmiyor ki konu uzmanı olmayan, yetkisiz insanlardan yalan, yanlış,
spekülatif haberler gelmesin. Bu yönde gerçeği yansıtmayan haberlerden biri de piliç etlerinin
arsenik(kansorejen ağır metal), zehir içerdiği ile ilgili medyaya bir fitoterapi uzmanı tarafından
servis edilen haber olmuştur. Ülkemizde tavukçuluk sektörü tarafından hiç kullanılmamış bir antikoksidiyal ilaçla ilgili Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşananlar muhtemelen orada olmadığı
kadar ülkemizde gündem yaratmış ve pek çok kanalda haber yapılmıştır. Bu tip yalan haberlerin
dillendirilmesi bile tüketiciyi ürkütmeye yetmektedir. Piliç etlerinde arsenik haberleri Amerika
Birleşik Devletleri’nde tavuk ve domuz beslenmesinde kullanılan ruhsatlı 4 adet yem katkı maddesi ilaçla (Roxarsone, Nitarsone, Arsanilic Acid ve Carbarsone) ilgilidir. Söz konusu ilaçlar;
organik formda arsenik içermekte olup 2011 ve 2013 yıllarında yapılan araştırmalarda Amerika
Birleşik Devletleri’nde marketlerden alınan tavuk eti örneklerinde, limitlerin altında olmakla
birlikte(FDA tespit edilen miktarın izin verilen limitlerin altında olduğunu ve piliç eti tüketimi
ile ilgili bir risk olmadığını da beyan etmiştir), organik arsenik kalıntısı bulunması sonucu 2013
Eylül ayında 3 tanesi ve 2015 Nisan ayında da nitarsone olmak üzere FDA tarafından hayvan
yemlerinde kullanılmaları yasaklanmıştır.
Roxarsone Avrupa Birliğinde 2002 yılına kadar ruhsatı olan bir ürün olup bu tarihten sonra
yeniden ruhsat verilmemiştir. Yani 13 yıldan beri bu yem katkısı Avrupa Birliğinde kullanılmamaktadır. Ülkemizde ise ruhsatlı olmadığı yani hiçbir zaman kullanılmadığı bakanlık tarafından
da açıklanmıştır.
3 sene öncesine ait haberlerin yeniden pişirilip servis edilmesi açıkça kötü niyetlidir ve halkın sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmek için tüketebildiği ender kaynaklardan birinden
mahrum kalınmasına yol açmaktadır. Bu tip yalan beyanatların toplum sağlığı için muhtemel
olumsuz etkileri dikkate alınarak, bu beyanları yapan yetkin olmayan kişilerin beyanlarından
sorumlu tutulmaları ve buna göre gerekiyorsa ceza alabilmeleri ile ilgili yasal düzenlemeler bir
zorunluluk haline gelmiştir.
Broyler Piliçler GDO Yemle mi Besleniyor ?
Evet broiler piliçlerin yemlerinde önemli miktarda(yaklaşık % 30) soya ve ürünleri yer almaktadır
ve bu soya da GDO’dur.
Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO), modern biyoteknoloji yöntemleri kullanılarak genetik
yapıları iyileştirilmiş bitki, hayvan ya da mikroorganizmaları ifade etmek için kullanılmaktadır.
Genetik modifikasyon işlemi tarım alanında genellikle 1-çeşitli zararlılarla karşı mücadele
etmek (1.generasyon GDO’lar) 2-Ürünün her hangi bir özelliğini değiştirmek-iyileştirmek
(2.generasyon GDO’lar) amacıyla yapılmaktadır.
Genetik modifikasyon özellikle bitkisel üretimde yoğun olarak kullanılmakta ve bu üretim
sonucu elde edilen materyalin önemli bir bölümü de hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir.
Hayvan yemlerinin vazgeçilmez hammaddesi olan soya ve pamukta transgenik ekim oranının
ciddi şekilde arttığı görülmektedir (Şekil 1.).
Tüm dünyada kanatlı üretiminin vazgeçilmez yemi olan soya üretimi (ticarete arz edilen soya343

nın %95’i GDO) ülkemizde yetersiz olduğundan ihtiyaç ithalat yoluyla karşılanmaktadır. AB ülkelerinde 58 GDO insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere risk analizlerini geçip
ithal izni almıştır ve ;28 milyon ton civarında soya ve 6 milyon ton mısır gluteni olmak üzere
GDO ithalatı yapmaktadırlar. Ülkemizde ise mısır ve soya olmak üzere 32 GDO ürün sadece
yem olarak yetkili makamlarca onaylanmış ithalatı yapılmaktadır ve çoğunluğu kanatlı hayvan
üretiminde kullanılmaktadır (yaklaşık 2.5 milyon ton soya ve 600 bin ton mısır;Anonim, 2015).
GDO yemlerin hayvan yemi olarak kullanılması durumunda sağlıklı olup olmadığı ve gen ve
parçacıklarının piliç etine geçip geçmediği ise halkımız tarafından merak edilen konuların başında gelmektedir.
Yemlere uygulanan fiziksel işlemlerin ötesinde, hayvan tarafından tüketilen DNA, çiğneme ve
sindirim sistemi boyunca devam eden enzimatik sindirim ve asit hidrolizi ile hızlı bir şekilde
küçük parçalar ayrılmaktadır. DNA tüketimi ile ilgili olarak hem Dünya Sağlık Örgütü (1993)
hem de Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) GM ürünlerden DNA tüketimi de dahil, DNA
tüketmenin bir risk oluşturmadığı sonucuna varmışlardır (Phips ve Beever, 2000).
Şekil 1. Dünyada Hakim Transgenik Bitkilerin Toplam Üretimdeki Payları (James, 2015)

EFSA tarafından hazırlanan ve 20 Temmuz 2007 tarihli “GM yemlerle beslenen hayvanların
eti, sütü ve yumurtalarında rekombinant DNA veya proteinlerin akibeti ‘ konulu raporda
‘broyler, inek, domuz veya bıldırcın gibi çiftlik hayvanlarının dokularında, sıvılarında veya
yenilebilir ürünlerinde GM’li bitkilerden alınan rekombinant DNA parçacıkları veya proteinlere
rastlanmamıştır ‘ denilmektedir (Anonim 2007) .
Aeschbacher ve arkadaşları (2005) tarafından etlik piliç ve yumurta tavuklarında yürütülen
bir araştırmanın sonuçları da recombinant DNA ve parçacıklarının piliç eti ve yumurtaya
geçmediğini ortaya koymuştur. Konu ile ilgili çok sayıda araştırmada da aynı bulgular teyid
edilmiştir (Klotz and Einspanier, 1998; Khumnirdpetch et al., 2001; Phipps et al., 2000; Jennings
et al., 2003).
Konuyu özetlemek gerekirse günümüze değin yapılan çok sayıdaki bilimsel araştırmalar GDO
yemlerin hayvanın sağlığı ve verimine herhangi bir etkisinin olmadığını ve geleneksel olarak
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yetiştirilen yemler kadar güvenli olduğunu, DNA parçalarının da et eve yumurtaya geçmediğini
net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu yemlerle beslenen piliçlerin hızlı büyümesi yada daha
fazla kilo almaları ise tamamen safsatadır. Dolayısıyla piliçlerin bu yemlerle beslenmeleri bilim
otoriteleri tarafından sorunsuz olarak görülmektedir. Tüketicinin de piliç eti tüketirken bu yönde
bir endişe taşımasına kesinlikle gerek yoktur.
Sonuç
Ülkemizde kanatlı sektöründe üretim AB norm ve standartlarına uygun metotlar kullanılarak
yapılmakta ve tüm süreçler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sürekli ve titizlikle
takip edilmekte ve denetlenmektedir. Halkımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesine oldukça
önemli katkılar sağlayan kanatlı sektörü, konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından, bilimsel
olmayan hatalı açıklamalarla yıpratılmaya çalışılmaktadır.
Geleneksel üretim metotlarıyla üretilen piliç eti sağlıklı ve yüksek değerli protein içeriği nedeniyle halkımızın dengeli ve yeterli beslenmesi açısından oldukça önemlidir. Piliç eti ile ilgili
medyada zaman zaman konu uzmanı olmayan, yetkisiz bir kısım ünvanlı kişilerin beyanları
gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Halkımızın ve medyanın doğru ve objektif bilgileri, konu uzmanı
kişilerden dinlemeleri ve aydınlanmaları son derece yararlıdır. Özellikle bu yönde haber yapanların halkın sağlıklı ve yeterli beslenme hakkını sekteye uğratmayacak şekilde konuya yaklaşmaları da son derece önemlidir.
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S41 Türkiye’de Piliç Eti Üretiminde Kesimle İlgili Yanlış Algılar
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Özet
Günümüzde tavukçuluk sektörü üretimden tüketime kadar ilgili olduğu alanların da etkisiyle
tarımsal üretimin en gelişmiş bölümlerinden birisi halini almıştır. Genetik, ıslah, yem sanayi,
kesimhane ve ileri işleme, ekipman sanayi, yumurta ve yumurta ürünleri endüstrisi, kuluçka,
sağlık koruma, ilaç ve aşı endüstrisi, pazarlama, muhafaza ile yetiştirme sistemlerindeki
gelişmeler, hızlı gelişen bir üretim alanını oluşturmuştur.
Islah, yemleme, yetiştirme teknikleri ve hastalık kontrolünde sağlanan gelişmelerle verimde
büyük artışlar olmuştur. Etlik piliçlerde 6 haftada 2-2,5 kg’lık kesim ağırlığına 1,6-1,8 yemden
yararlanma ile ulaşabilen ve yaşama gücü yüksek hibritler geliştirilmiştir. Dünya genelinde; 1970
ve 2014 yılları arasında kanatlı eti üretimi, sığır, domuz ve küçükbaş hayvan etleri üretiminden
daha hızlı artmıştır. Kanatlı eti üretiminde büyüme trendi kesintisiz devam etmiş, ekonomik
gelişmeler ve tavukların sağlığı alanında ortaya çıkan sorunlara rağmen üretim artışında değişme
olmamıştır. Gelecekte de bu eğilimin devam edeceği tahmin edilmektedir. 2014 yılında 2010,
2011, 2012 ve 2013 yıllarına göre %1,5-1,8’lik üretim artışı ile dünya kanatlı eti üretimi 103-105
milyon ton seviyesine ulaşmıştır.
Dünya genelinde kanatlı eti üretiminde; 1970 yılında 22, 1980 yılında 22, 1990 yılında 18, 2000
yılında 22, 2005 yılında 20. sırada üretim yapan Türkiye’de ciddi üretim artışları ile 2012, 2013
ve 2014 yıllarında ilk 8-10 sırada yer alma noktasına gelinmiştir.
Tavuk eti üretiminde kesimhane yatırımlarının yüksek maliyetli olması, entegrasyon sistemi ile
üretimi zorunlu kılmaktadır. Bu durum ürün standartlarını iyileştirici etki yapmaktadır. Ancak
hayvan refahı direktifleri, tüketici talepleri, toplumsal baskılar, alternatif üretim sistemlerinin
etkisi, kesimlerde inançlara uygunluk yönündeki talepler tavuk eti tüketimini etkiyebilmektedir.
Medyada hiçbir kısıtlama olmadan ürünlerin yanlış bilgilerle eleştirilmesi “hiçbir din ve inanç
sistemi” tarafından yasaklanmayan tavuk eti tüketiminde olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir.
Tavuk eti tüketimi içerisinde %95 düzeyinde etkili olan etlik piliç üretimi bu konuda esas
etkilenen alandır. Bu tebliğde ülkemizde piliç kesimi ile ilgili olarak kesim öncesi uygulamalar
ve kesim esnasındaki şoklama, kesim ve tüy yolma aşamalarında oluşan yanlış algılar ortaya
konulmuş, helal kesim standartları açısından değerlendirmeler yapılmıştır.
Giriş
Günümüzde tavukçuluk sektörü üretimden tüketime kadar ilgili olduğu alanların da etkisiyle
tarımsal üretimin en gelişmiş bölümlerinden birisi halini almıştır. Genetik, ıslah, yem sanayi,
kesimhane ve ileri işleme, ekipman sanayi, yumurta ve yumurta ürünleri endüstrisi, kuluçka,
sağlık koruma, ilaç ve aşı endüstrisi, pazarlama, muhafaza ile yetiştirme sistemlerindeki
gelişmeler, hızlı gelişen bir üretim alanı oluşturmuştur.
Islah, yemleme, yetiştirme teknikleri ve hastalık kontrolünde sağlanan gelişmelerle verimde
büyük artışlar olmuştur. Etlik piliçlerde 6 haftada 2-2.5 kg’lık kesim ağırlığına 1.6-1.8 yemden
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yararlanma ile ulaşabilen ve yaşama gücü yüksek hibritler geliştirilmiştir. Ticari yumurtacı
hibritlerde yumurta verimi 330’u geçmiş, gurkluk ve kış duraklaması büyük oranda ortadan
kaldırılmış, cinsel olgunluk yaşı ve cinsel olgunluk ağırlığı azaltılmış, yaşama gücü yükseltilmiş,
yemden yararlanma (kg yem/kg yumurta) 2.1’e kadar düşürülebilmiştir.
Dünya genelinde; 1970 ve 2004 yılları arasında kanatlı eti üretimi, sığır, domuz ve küçükbaş
hayvan etleri üretiminden daha hızlı artmıştır (Winhorst, 2006). Kanatlı eti üretiminde büyüme
trendi kesintisiz devam etmiş, ekonomik gelişmeler ve tavukların sağlığı alanında ortaya çıkan
sorunlara rağmen üretim artışında değişme olmamıştır. Gelecekte de bu eğilimin devam edeceği
tahmin edilmektedir. 2014 yılında 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına göre %1,5-1,8’lik üretim
artışı ile dünya kanatlı eti üretimi 103-105 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Bu gelişmelerde en
önemli etken kanatlı etlerinin daha sağlıklı olması imajı yanında yüksek protein düzeyine sahip
olması, ileri işleme uygulamalarında etkin kullanımları ve diğer etlere göre kısmen daha düşük
fiyatlı olmaları etkili olmaktadır. Öyle ki 2006 yılına kadar görülen AB ülkelerindeki kuş gribi
nedeniyle düşen tüketim, ticaret ve fiyat düşüşlerine rağmen kısa bir sürede üretim-tüketimticaret dengesi yeniden gerçekleşmiştir (Fernandez-Lopez ve ark., 2010).
Dünya genelinde kanatlı eti üretiminde; 1970 yılında 22, 1980 yılında 22, 1990 yılında 18,
2000 yılında 22, 2005 yılında 20. sırada üretim yapan Türkiye’de ciddi üretim artışları ile 2012,
2013 ve 2014 yıllarında ilk 8-10 sırada yer alma noktasına gelinmiştir. En önemli tavuk eti
ithalatçısı ülkelerin Orta Doğu’da, Orta Asya’da, Kafkaslarda ve Rusya Federasyonuna bağlı
bazı bölgelerde olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’nin bu pazarlar konusunda Brezilya, ABD, AB
ülkeleri gibi klasik ihracatçı ülkelerle olduğu kadar İran ve son yıllarda üretimde ciddi artışlar
yaşayan Rusya ile rekabet etmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Tavuk eti üretimi için 2013-2014 yıllarında satın alınan ebeveyn miktarı yaklaşık 8.000.000
adete ulaşmış, bunlardan 1.200.000.000-1.250.000.000 civarında civciv çıkarılarak üretim
yapılmıştır. Türkiye’de ticari yumurta ve et tavukçuluğunda yaşanan bu gelişmelere rağmen
damızlık üretiminde bu güne kadar etkin bir ilerleme olmamıştır. Damızlık materyal yumurta
tavukçuluğunda %98,5-99,0, et tavukçuluğunda ise %100 oranında yurtdışından sağlanmaktadır.
Tavuk eti üretiminde kesimhane yatırımlarının yüksek maliyetli olması nedeniyle entegrasyon
sistemi ile çalışılmaktadır. Üretim maliyetlerinin azaltılması, hastalık kontrolünün kolaylığı
ve otomasyonun yüksek düzeyde uygulanabilmesi nedeniyle üretim entansif sistemde
gerçekleştirilmektedir.
Hayvan refahı uygulamaları ve direktifleri, tüketici talepleri ve toplumsal baskılar tavukçulukta
entansif üretimi zorlayıcı etki yapmaktadır. Son 30 yılda olduğu gibi bundan sonra da hayvan
refahının sağlanması için baskılar giderek artacaktır. Bunların dışında alternatif üretim
sistemlerinin etkisi, kesimlerde inançlara uygunluk yönündeki talepler, teknolojik gelişmeler,
bazı alanlarda geleneksel yöntemlerle tamamen tezat olabilecek yeni uygulamalar tavuk eti
(kanatlı) tüketimini olumsuz etkileyebilmektedir (Avec, 2007). Özellikle medyada hiçbir
kısıtlama olmadan ürünlerin yanlış bilgilerle eleştirilmesi “hiçbir din ve inanç sistemi”
tarafından yasaklanmayan tavuk eti tüketiminde olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir. Tavuk eti
tüketimi içerisinde %95 düzeyinde etkili olan etlik piliçler bu konuda esas etkilenen alandır. Bu
bildiride etlik piliç üretiminde en önemli aşamalardan birisi olan kesim sistemi hakkında ortaya
çıkan yanlış algılar ele alınmış, helal kesim standartları açısından konu değerlendirilmiştir.
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Tavuk Eti Üretiminde Kesim Sistemi
Etlik piliçlerin üretim aşamasından sonra kesim, parçalama, paketleme ve bazen de depolama
işlemlerinin gerçekleştirildiği büyük kapasiteli, standartları belirlenmiş kesimhaneler
kullanılmaktadır. Bu kesimhaneler özel olarak planlanmış birimlerden oluşan kesim, tüy yolma,
temizlik, kontrol, soğutma ve paketleme gibi birimlerden oluşur. Etlik piliç kesimhanelerinde
kesim öncesi ve kesim sırasındaki işlemler diğer kanatlı hayvanlarda uygulanandan bazı küçük
farklılıklar (tavuk, hindi, ördek, kaz) dışında aşağıdaki sıra ile gerçekleşmektedir (Sarıca ve
Erensayın, 2014).
1. Kesimhane öncesi işlemler
-Açlık periyodu
-Piliçlerin alınması
-Kamyonlarda kafeslere yerleştirme
-Nakliye
2. Kesimhanedeki işlemler
-Bekletme
-Kesim bandına alma
-Şoklama
-Kesim veya kanatma
-Tüy yolma öncesi
a. Islatma
b. Buharla tüyleri yumuşatma
-Tüy yolma
-Soğutma ve olgunlaştırma
-Başın alınması
-Solunum yolunun alınması
-Yenilmeyen iç organların, akciğerlerin alınması ve detaylı iç temizlik
-Yenilebilir iç organların alınması, taşlık temizliği
-Yıkama ve Temizlik
-Ayakların kesilmesi
-Soğutma
-Derecelendirme, ayıklama
a. Bütün paketleme
b. Parçalara ayırma
-Pazara sevk
-Dondurma
a. Şoklama
b. Uzun süreli depolama
Uygulanan tüm aşamaların her noktada hijyenik olması, tüylerin tam olarak alınabilmesi
ve parçalamanın doğru-firesiz yapılması önemlidir (Capita ve ark., 1999). İşlemlerin
gerçekleştirilmesinde kuralların sağlanabilmesi için otomasyon, yatırım miktarı, işgücü maliyeti
gibi faktörler kesimhaneler arasındaki farklılıkları oluşturmaktadır. Bazı kesimhaneler karkas
parçalamayı da gerçekleştirecek özelliklere de sahip olacak şekilde inşa edilebilmekte ve tek bir
kesim hattında saatte 6.000-30.000 piliç kesimi yapılabilmektedir.
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Piliç kesimindeki aşamalarda uygulanan işlemler, sorunlar ve yanlış algılar
Kesimhane öncesi işlemler
Açlık periyodu: Kesimden 8-12 saat veya taşıma süresine bağlı olarak yakalama işlemi
başlamadan 1-3 saat önce yemlikler kaldırılmalıdır. Piliçler kesimhanelere son yemlenmelerinden
yaklaşık 8-12 saat sonra gelmektedir. Böylece kesimde sindirim kanalının boş olması, karkasa
olabilecek dışkı bulaşmalarını önlemektedir. Daha uzun aç bırakma bağırsaklardan mukoza
kaybına neden olur ve kesim kayıpları artar. Bu durumdaki hayvanların bağırsaklarının görünümü
portakal-kırmızı olup, bağırsaklar zayıf olduğu için temizlik esnasında kolayca kopabilmektedir.
Taşımanın uzun sürmesi durumunda (6 saatten fazla) bulaşmaların ve kayıpların artacağı dikkate
alınmalıdır. Suluklarda yakalama anına kadar su bulunmalı, yakalamadan hemen önce su
kesilmeli ve suluklar boşaltılmalıdır.
Kamyonlara yerleştirme ve Nakliye: Nakliye kasalarına konulacak hayvan sayısı piliçlerin
ağırlığına, nakliye süresine, kasaların büyüklük ve yapısına bağlıdır. Piliçler kasalara konulurken
düşürülmemeli, atılmamalı, dikkatlice yerleştirilmelidir.
Yolun uzunluğuna göre nakliye için gece veya sabahın erken saatleri tercih edilir. Nakliyede
iki tarafı açık, amaca uygun kamyonlar kullanılmalıdır. Soğuk ve yağışlı havalarda kamyonun
etrafına çadır çekilmeli, havalandırma için aralık bırakılmalıdır. Yasal zorunluluk ve
yönetmeliklere bağlı olarak ortam sıcaklık ve nemi düzenlenerek, su içme sistemi olan kamyon
kasalarında taşıma yapılabilmektedir.
Taşımanın uzun sürmesi durumunda (6 saatten fazla) bulaşmaların ve kayıpların artacağı dikkate
alınmalıdır. Yakalanmadan itibaren canlı ağırlık kayıpları; hava sıcaklığına, nakliye süresine,
piliçlerin ağırlığına ve nakliye kafeslerine-sandıklarına yerleştirilme sıklığına göre değişir. Bu
dönemde %1-3 arasındaki kayıplar normal sayılır. Yükleme ile kesim arasındaki süre uzadıkça
ve sıcaklık yükseldikçe ağırlık kaybı da artar.
Kesim öncesi işlemlere ait itirazlar ve algılar
Açlık periyodu: Hayvan refahı açısından 24 saati aşan açlık uygulamaları yapılamaz. Bu
durum yönetmeliklerle kontrol edilmektedir. Yetersiz açlık periyodu ise kullanılan yemin
sindirim kanalında kalarak atık olması demektir. Kesim hijyeni için kursak ve bağırsakların boş
olması gereklidir. Taşlık temizliğinin kolayca gerçekleştirilebilmesi için de taşlığın boş olması
önemlidir. Bu alanlarda hayvan hakları savunucularının açlıkla ilgili çekinceleri dışında tüketici
açısından bir şikâyet söz konusu değildir
Yakalama, yükleme ve nakliye: Yakalamada standart uygulamalara dikkat edildiği takdirde
bir sorun yaşanmaz. Taşıma esnasında kümesteki açlık periyoduna ilave açlık süresine çoğu
taşımalarda susuzluk ta eklenmektedir. Piliçler için canlı ağırlık kaybı, stres ve taşıma
araçlarının özelliğine bağlı olarak bazı refah problemleri görülebilmektedir. Bu etkenler yasa
ve yönetmeliklerle kontrol edilebilecek bir alandır. Bu alanlarda hayvan hakları savunucuları
dışında tüketici açısından bir şikâyet söz konusu değildir.
Kesim esnasındaki işlemlere ait itirazlar ve algılar
Kesimhanede bekletme ve kesim bandına alma: Bekletme alanları yeterli kapasitede,
havalandırmalı ve piliçlerin kamyon kasalarından alınarak doğrudan kesim askılıklarına alınacak
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sisteme sahip kesimhanelerde herhangi bir sorun yaşanmaz.
Yasa ve yönetmeliklerle kontrol edilebilecek bir alandır. Bu alanlarda hayvan hakları
savunucularının bazı olumsuz uygulamalara (aşırı bekletme, yığılma, sıkışıklık, ölümler vb)
dışında tüketici açısından bir şikâyet söz konusu değildir.
Şoklama: Piliçlerin kesim öncesi şoklanması iki nedene dayanmaktadır.
-Bayılma noktasına ulaşan piliçlerde kasların gevşemesi, kan akımının artmasını ve tüylerin
kolaylıkla yolunmasını,
-Kesimde hayvanların aşırı kanat çırpması ve hareket yeteneklerini azaltarak kesimin ağrısız ve
daha insani bir boyut kazanmasını sağlamak.
Şoklama yapılmış piliçlerin kan damarları ve solunum yolunun kesim ekipmanları veya
kesim yapan kişilerce kolayca kesimi mümkün olabilmektedir (Alvarado ve ark., 2007). AB
ülkelerinde kesim öncesi piliçlerin ölmelerine engel olacak şoklama seviyeleri bir yönetmelikle
uygulamaya koyulmuştur (1993/119/EC). Şoklamada elektrik akımı, gaz veya mekanik şoklama
sistemleri kullanılabilir (Fletcher, 1999; Barbut, 2004). Ancak gaz ve mekanik sistemlerde
ölümlerin görülme oranı yüksek olduğu için elektrikle şoklama daha yaygındır ve uluslar arası
kabul görmüş, teknolojileri standart hale getirilmiş bir uygulamadır (Bilgili, 1999; McKeegen
ve ark., 2007). Şoklamada kullanılan elektrik akımı kesimhanelerde çalışma standartlarının
oluşmasında, kesimin kolaylıkla sağlanabilmesini, kesimde akan kanın yüksek olmasına imkân
vermektedir. Sistemin uygulanması kolay, emin ve yüksek maliyetli değildir (Bilgili 1992;
Fletcher, 1993; Bilgili, 1999). Akım kısmi bayılmayı sağlar ve kısa bir süre sonra piliçlerde
sersemleme geçebilir. Akımın çok düşük ve süresinin kısa olması durumunda şoklama ile kesim
anına kadar geçen süreye de bağlı olarak kesimde hissedilen acı artabilir (Fletcher, 1993; Heath
ve ark., 1994). Kalbi durduracak elektrik akımı ile şoklanan piliçler ölmüş sayılır ve gıda olarak
kullanılmaz.
Şoklamada kuru veya sulu sistem kullanılır. Kuru sistemde elektrik akımı bulunan tele veya
alana çarpma, sulu sistemde ise su havuzuna akım verme ve askıdaki piliçlerin gagalarının su
ile temasıyla sağlanır.
Şoklama süresinin uzaması veya akımın yüksekliği kanat kırılmalarına, kanat uçlarında
kızarmalara, derinin kırmızı renk almasına, tüy yolmanın güçleşmesine, kemik kırılmalarına ve
kanın daha az akmasına neden olur. (Gregory ve Wilkins, 1989). Uygulamada Avrupa’da değişik
kanatlılar için kullanılmasına izin verilen akım şiddeti aşağıdaki gibidir.
Tablo 1. AB Ülkelerinde piliç ve hindiler için kesim öncesinde uygulanan elektrikle şoklama
seviyeleri
Türler
Piliçler
Hindiler
Minimum zaman

Su tankı
100 mA
150mA
4s

Buhar tüneli/Kuru sistem
240 mA
400mA
3s

	
  
Şoklama bazı gruplarca ölüme neden olduğu varsayılarak ve helal kesim uygulamaları dışında
olduğu ifade edilerek reddedilmektedir. Hâlbuki helal kesim standartlarında sersemletme olarak
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tanımlanan elektrikle şoklamada tavuklar için kullanılacak elektrik akım şiddeti 0.25-0.50 A (250500 mA) olarak bildirilmektedir. Yukardaki uygulama kurallarında olduğu gibi ölüm olmaması,
işlemin insani boyut nedeniyle yapılması ve akan kanın azalmaması şartı bulunmaktadır.
Kesim veya kanatma
Bir askı üzerinde bant sistemi ile şoklanan piliçler otomatik veya elle boyun bölgesinden
keskin bir bıçakla birer birer kesilirler. Bu kesimden sonraki 2 dakika içerisinde beyin ölümü
gerçekleşmektedir (Stevenson, 2001). Piliçlerde kan miktarı canlı ağırlığın yüzdesi olarak
(%10) diğer hayvan türlerinden daha yüksektir. Kesim esnasında toplam vücut kanının %40
ile %60’ı akmaktadır. Elektrikle şoklanan piliçlerde bu kan miktarının akımı 60-90 saniyede
gerçekleşirken, gaz ile şoklamada kanama süresi 2-2.5 dakikaya çıkmaktadır (Hoen ve Lankhaar,
1999).
Kesimde omuriliğe kadar olan bütün doku ve damarlar kesilir, böylece kan akımı en yüksek
düzeyde olur. Bant üzerinde 2-3 dakika süre ile kan akmasına izin verilir. Bu esnada vücut
kanının %35-50’si akmaktadır. Kanları tam akmayan piliçlerde tüy yolmadan sonra karkas
kırmızımsı bir görünüm alır.
Kesim veya kanatma konusunda; piliçleri kesen kişinin özelliklerinin tanımlanmasında çok
farklı yaklaşımlar vardır. Helal kesim standartları Müslüman olma şartını ve kesime başlangıçta
Besmeleyi yeter saymaktadır. Bu konuda helal standartlar dışında “dini-bütünlük” gibi ölçüsü
mümkün olmayan şartlar ileri sürülebilmektedir.
Yine kesim otomatik kesim ekipmanlarıyla yapılamaz gibi bir yaklaşım vardır. Helal kesim
standardında kesimin keskin bıçak veya otomatik ekipmanla kesilmesinin mümkün olduğu,
makine ile kesimde sistemi çalıştıran kişinin Müslüman olması ve sistemin başında durması
yeterli sayılmaktadır. Ülkemiz kanatlı kesimhanelerinde bu yetkilendirmeye rağmen, makine ile
kesim kalmamış, kesim tamamen elle yapılmaktadır.
Kanama süresi Helal kesim standartlarında 180 s olarak önerilmektedir. Bu konuda da
kesimhaneler Helal standartları ile uyumludur ve helal standarda sahiptir.
Tüy yolma öncesi ıslatma/Sulu yolum: Kanatmadan sonra tüylerin kolayca yolunmasını
sağlamak için gövdeler sıcak suda belirli bir süre tutulur. Su ile ıslatmada iki ayrı uygulama
bulunmaktadır. Sıcak su içerisinden piliçlerin geçirilerek ıslatılması veya gövdelere sıcak suyun
püskürtülmesi şeklinde uygulanmaktadır. Islatma olarak adlandırılan bu uygulama, ülkemizde
iç çıkarma öncesi piliçlerin haşlanması olarak algılandığından pazarlamada problemlerle
karşılaşılmaktadır. Bu işlem hayvanın ağırlığına, uygulanan kesim teknolojisine ve ürünün
piyasaya veriliş şekline göre 50-60°C’ler (53°C en yaygın kullanım) arasındaki sıcak su içine
gövdelerin 60-90 saniye daldırılmasıdır. Gövdelerin geçiş yönünün tersine ve içerideki suyun
sürekli değişimini sağlayacak şekilde sıcak su sirkülasyonu sağlanır ve çöken atıklar sistemden
uzaklaştırılır. Su sıcaklığı otomatik sistemlerle kontrol altındadır. Tüy yolmanın kolayca
sağlanabilmesi için önerilen daldırma/püskürtme suyu sıcaklıkları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Tüy yolma öncesi piliçlerin ıslatılmasında kullanılan su sıcaklığına ait öneriler
Uygulama
Sıcak ıslatma
Orta düzey ıslatma
Düşük düzey ıslatma

Su sıcaklığı (⁰C)
>60
54-58
50-53

Süre (s)
45-90
60-120
60-180

Kanatlı türü
Kaz ve ördek
Ergin tavuklar
Broiler ve genç hindiler

	
  
Tüy yolma öncesindeki su sıcaklığı ve süre arttıkça tüy yolma kolaylaşabilir, ancak tüy yolma
esnasında derinin yırtılması, kemik kırılmaları ile deri altında su toplanması gibi sorunlar ortaya
çıkabilir. Diğer yandan derinin sarı renginin kaybolmasına da neden olabilir. Ayrıca sıcaklığın
ihtiyaçtan yüksek tutulması enerji için masraf anlamına gelmektedir (Cason ve ark., 2001). Bu
nedenle broiler karkasları için ıslatma suyu sıcaklığının düşük tutulması önemlidir.
Tüy yolma öncesi tüyleri yumuşatma/Kuru yolum (Aeroscalder sistemi): Bu sistemde tüm
piliçler kesim askılıklarında sıcak nemli hava (70-80°C) tünelinden geçerek tüyleri yumuşatılır.
Piliçler sıcak su kazanına daldırılmadığından piliçler arasında çapraz kirlenme yaşanmaz.
Yapılan çalışmalarda ıslatma tankına göre, buharla yumuşatma uygulamasında daha düşük
bakteri yükü görülmektedir (Patrick ve ark., 1972). Piliç derisi daha az yıprandığından doğal
rengini kaybetmez. Sıcak su kazanı kullanılmadığından su tüketiminde tasarruf sağlanır.
Tüy yolma öncesi tüylerin yumuşatılması için sıcak suya daldırma veya buhar tünelinden
geçirme aynı amaca yöneliktir. Tüy yolma sisteminde ise herhangi bir farklılık yoktur. Her iki
sistemde ters dönen dairesel yüzeyler üzerindeki lastik çubukların tüylere takılması birbirine
yapışan tüylerin tamamen yolunması esasına dayanır. Islatma sürecinde karkas yüzeyinde
bulunan çok sayıda bakterinin ıslatma suyuna salınması ve sıcaklık etkisiyle yok olması bir
yandan karkaslardaki bakteri yükünü azaltırken, diğer yandan da sıcaklığa dayanıklı olanların
tüm karkaslara çapraz bulaşmasına neden olabilir (Sarıca ve Sarıçiçek, 1993; Dickens ve ark.,
1999).
Kesimde piliçlerin tüy yolma öncesi sıcak su tankında kalmaları konusu zaman zaman gündeme
gelen, bazı gruplarca bu şekilde tüyleri yolunan piliçlerin tüketimin uygun olmadığı ileri sürülen
bir konudur. Bu konuda, “içi çıkarılmadan kaynar suya batırılan piliçlerde bağırsak içeriğinin ete
geçtiği” şeklinde bir algı bulunmaktadır. Suyun kaynar olması için sıcaklığın 99-100°C olması
gerekir. Bu sıcaklıkta dokunun mevcut görünümünü sürdürmesi imkânsızdır veya deri ile et
dokunun tamamen zararı söz konusudur. Diğer yandan kesim öncesi piliçlerde uygulanan açlık
periyodu nedeniyle bağırsakların boş olduğu dikkate alınmamaktadır.
Alternatif olarak sunulan buhar tünelinde yumuşatma da sıcak su uygulaması ile benzerdir.
Tek avantajı tüyler üzerindeki atıkların diğer hayvanlara bulaşmasının önlenmesidir. Bu
sistemde hala sorun olmaya devam eden bir konu sıcaklığın su tünelinde olduğu kadar sabit
tutulamamasıdır. Her iki sistemde helal kesim standartlarına uyumludur. Yolum ile yolum öncesi
tüyün yumuşatılması için yapılan işlemler karıştırılmamalıdır. Sulu yolum-kuru yolum farkı ile
zaman zaman yaşlı tavukların daha yüksek fiyatla satılabildiği de bir gerçektir.
Sonuç
Kesimin uygulamadaki diğer aşamaları olan soğutma, iç çıkarma, temizleme, iç organların
alınması, derecelendirme, paketleme, taze pazarlama, dondurma gibi işlemler hiçbir ülke ve
inanç açısından olumsuz değerlendirilmemekte, Müslüman toplumlar açısından da problem
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olarak görülmemektedir. Türkiye Müslümanların %98-99’luk nüfusa sahip olduğu bir ülkedir.
Kesimler dün olduğu gibi bu gün de İslami duyarlılık dikkate alınarak yapılmaktadır. Tüm
kesimhanelerdeki kesimler helal kesim standardı ile sistem kontrol edilmektedir. Ülkemizdeki
tüm tavuk kesim haneleri bu standartlara uygun çalışmaktadır Bunun kaynağı Malezya ve
Endonezya gibi ülkeler ile İslam Konferansı Örgütü’nün İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji
Enstitüsü (SMIIC) tarafından hazırlanan “General Guadlines on Hallal Food, 2011” isimli
tebliği esas alınarak Aralık 2011’de Türk Standartları TS OIC/SMIIC 1” isimli standart ile
belirlenmiştir.
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Özet
Günümüzde dünyanın her yerinde kanatlı eti işleyen büyük tesislere rastlanılabilir. Bu tesisler
kanatlıların (tavuklar, hindiler, ördekler) yetiştirildiği bölgelerde kurulmuş olup genellikle
yetiştirme çiftliklerine en fazla 500 km uzaklıkta bulunmaktadırlar. Geçtiğimiz son bir kaç on
yıllık zaman içerisinde pek çok mekanizasyon ve otomasyon uygulaması hayata geçirilmiş,
hatlar daha hızlı ve verimli hale getirilmiş ve bunların neticesinde 1970’lerde saatte 3.000 adet
olan broyler olan hat hızı bugün 14.000’e çıkmıştır.
Bu sunum manuel prosedürlerden otomatik prosedürlere geçişe imkan veren bazı önemli
gelişmeler konusundadır. Söz konusu gelişmeler canlı kanatlı yükleme ve boşaltma, tüy
yumuşatma (sıcak su, buhar), otomatik tasnif (bilgisayarlı görüntü analizi), düşük seviyeli
elektrik uygulaması, chilling (soğutma), otomatik parçalama ve porsiyonlama hususlarını da
içermektedir. Diğer taraftan sağlık standartlarının yükseltilmesi ve patojenlerin azaltılması ile
ilgili gereklilikler de mercek altına alınacaktır.
Giriş
Taze ve ileri işlenmiş kanatlı eti talebindeki artış, tüm dünyada kanatlı besleme ve işlem
faaliyetlerinin her aşamasında daha fazla mekanizasyon ve otomasyonun uygulamaya
geçirilmesine neden olmuştur. Söz konusu ilerlemeler sayesinde de hat hızlarında kayda değer bir
hızlanma meydana gelmiştir (Tablo 1). Çiftliklerde ise otomatik yemleme ve sulama ve sıcaklık
kontrolü ile ilgili mekanizasyonlar gerçekleştirilmiştir. Et işleme tesislerine gönderilmeden önce
canlı kanatlı toplamada çalışanlara yardımcı olması için günümüzde çok daha fazla makine
kullanılmaya başlanmıştır. Bu makineler arasında küçük kasalardan büyük kasalara veya yüklere
kadar pek çok şeyi binaların içine ve dışına taşıyan forkliftler ile hayvanların elle yakalanması
işini ortadan kaldıran mekanik toplama makineleri sayılabilir. Söz konusu operasyon, işleme
tesisindeki kalite seviyesi üzerinde önemli bir etkisi olduğundan otomatik kanatlı işleme
aşamalarında kaydedilen gelişmelere ilk örnek olarak verilecektir. Birincil işleme ile ilgili diğer
önemli aşamalar Şekil 1’de gösterilmiştir. Tesislere gelen hayvanların kasalardan boşaltılması
konusunda da ilerleme kaydedilmiş olup hayvanların minimum yaralanma/berelenmeye
neden olan ve dolayısı ile farklı aşamalarda kalite eksikliklerini en aza indiren otomasyonlar
kullanılmaya başlanmıştır. Yine bu aşamada tam otomatik bir seçenek de mevcuttur. Kesim
sonrası tüylerin yumuşatılması için sıcak sudan geçirme (scalding) işlemi yapılmaktadır.
Geleneksel uygulamada hayvanlar sıcak su banyosuna (örneğin 50°C sıcaklıkta 3 dakika)
daldırılmaktadır. Ancak günümüzde yeni bir buharlı işlem kullanılmaya başlanılmıştır. Bu işlem
sayesinde önemli miktarda su (bazı yerlerde %70 oranında) ve enerji tasarrufu yapılmakta olup
aynı zamanda potansiyel mikrobiyal sorunlar azaltılmaktadır. Geçtiğimiz bir kaç yıl içerisinde
bazı Türk firmaları söz konusu sistemi kullanmaya başlamış olup sistemin yararlarını görmeye
başlamışlardır.
Elektrikle uyarma işlemi, büyük ticari kesimhanelerde 10-15 yıldır kullanılan bir başka işlemdir.
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Amacı, kaslardaki kasılımı tetikleyerek katılaşma sürecini hızlandırmaktır. Bu sayede sıyırma
işlemine başlamak için gerekli olan bekleme süresi kısaltılmaktadır. Bir sonraki temel işleme
aşaması, büyük tesislerin hemen hemen hepsindeki, gereken parçalama işlemlerine ayarlı tam
otomatik makineler ile gerçekleştirilen, iç çıkartma aşamasıdır. Bu alandaki gelişmeler farklı
büyüklüklerdeki piliçler için ayarlanabilen ve yüksek hassasiyete sahip ekipmanları ortaya
çıkartılmasına neden olurken, diğer taraftan çapraz kontaminasyon riskini de en aza indirmektedir.
Bu aşamadan sonra piliçler yıkanmakta/durulanmakta ve gıda güvenliği mevzuatına uygun
olarak soğutulmaktadır. Bu aşamada günümüzde uygulanan genel yöntem suya daldırma,
hava ile soğutma ve sprey ile soğutmadır. Sanayinin kullandığı büyük ölçekli ters akışlı su ile
soğutucular hem sıcaklığı düşürmekte hem de mikroorganizmalardan temizlemede kullanılır.
Hava ile soğutma operasyonları da günümüzde Avrupa’da yaygınlaşmaya başlamış olup üst
kısmında ray sistemleri bulunan son derece büyük tünellerden oluşur. Son aşamada ise piliçler
ya bütün olarak paketlenmekte veya pazar talebine göre parçalanarak porsiyonlanmaktadır.
Son 20 yıl içerisinde son derece gelişmiş parçalama ekipmanları geliştirilmiş olup söz konusu
ekipmanlar elle sıyırma işleminin yerini almakta/rekabet etmektedir.
Yükleme ve Boşaltma
Dünyanın pek çok yerinde kanatlıların çoğu (tavuk, hindi, ördek) toplanır ve elle kutu / kasalara
konulmaktadır. Bu işlem büyük kümeslerde çok sayıda kişinin çalışmasını gerektirmektedir. Son
30 yıl içerisinde bu işlemi mekanik hale getirebilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış olup
kümeslerin içerisinde çalışabilen gelişmiş birkaç sistem günümüzde kullanılabilir hale gelmiştir.
Söz konusu sistem, önünde geniş bir toplama ekipmanı olan küçük bir traktör ile çalışmakta olup
(farklı üreticilerin farklı modelleri mevcuttur) toplanan etlik piliçler kasalara yerleştirilmekte ve
sonrasında kasalar bir konveyor bant yardımı ile traktörün arkasına aktarılmaktadır. Bir bilgisayar
yardımı ile her bir kasaya kaç adet etlik pilicin yerleştirileceği önceden belirlenebilmektedir.
Bu sistem 2-3 kalifiye eleman gerektirmekte ve böylece 5-7 kişinin yapacağı yükleme işi 2-3
kişi ile yapılabilmektedir. Ayrıca bu sayede elle yapılan toplamadan doğan sorunlar da en aza
indirilebilmektedir (örneğin, hayvanlarda bitkinlik ve etlik piliçlerin zorla toplanması gibi).
Mekanize sistem büyük bir sermaye yatırımı gerektirse de özellikle işçilik maliyetlerinin yüksek
olduğu ortamlarda bir kaç sene içerisinde kendini amorte edebilmektedir.
İşleme tesislerine gelen hayvanlar genellikle kamyonların yanında yer alan insan gücü ile
kamyonlardan boşaltılmakta (yani sabit kasalar) veya kasalar sabit değilse forklift yardımı
ile kamyondan alınmaktadırlar.Bazı tesislerde yan tarafları açılabilir kapaklı kasa/kutular
kullanılmakta olup hayvanlar kasalardan alınarak hareketli konveyor bant üzerine konulmaktadır.
Bu işlem yarı otomatik bir işlem olup piliçler daha sonra işçiler tarafından hareketli askılara
takılmaktadırlar. Kontrollü atmosferik sersemletme (CAS) yöntemi kullanılacaksa hayvanlar
özel bir alana alınmakta ve bilinçleri kaybolmadan askılara takılmamaktadırlar. Kasa/kutular
ister işçiler tarafından boşaltılsın isterse mekanik olarak açılsın hayvanların yaralanmaması/
berelenmemesi için özel bir özen gösterilmesi gerekir.
Tüy yumuşatma (Scalding)
Bu işlem tüylerin köklerinden yumuşatılarak tüy yolma işleminin daha kolay ve etkin şekilde
yapılabilmesine imkan verir. Geleneksel tüy yumuşatma işleminde piliçler sıcak suya daldırılır
(su sıcaklığı 50 ila 62°C arasında değişir ve daldırma işlemi 1 ila 3 dakika sürer). Daldırma süresi
ve su sıcaklığı kanatlının türüne ve soğutma yöntemine göre değişir. Büyük işleme tesislerinde
bu işlem piliçlerin bir hat boyunca içinden geçtikleri büyük tank(lar) ile yapılır ve böylece suyun,
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tüylerin arasına iyice nüfuz etmesi sağlanır. Yeni geliştirilen bir yöntem de ise hayvanlar bir
buhar kazanının içinden geçerken basınçlı hava buharın tüy köklerine etki etmesi sağlanır. Bu
yöntem sayesinde ciddi miktarda su (%70’e varan miktarda olduğu ifade edilmektedir) ve suyu
ısıtmak için kullanılan enerjiden tasarruf edilir. Söz konusu işlemde ayrıca karkas üzerindeki
mikroorganizma sayısı da, ortak bir yıkama kullanılmadığı için kontrol edilebilir. Ticari tüy
yumuşatıcı ekipmanlar; hafif veya yumuşak (50 – 53°C derecede 2 - 3 dakika), orta sert (4 –
58°C derecede 1 - 2 dakika; tüyleri daha sıkı tutunan erişkin kanatlılar için kullanılır) ve sert
(60 – 62°C derecede 1 - 1.5 dakika; genel olarak su kuşları için kullanılır) olarak derecelendirilir.
Tüylerin yumuşaması açısından su sıcaklığının yüksek olması daha iyi sonuçlar vermekle
birlikte çok sıcak su deriye zarar verir ve dış deri tabakasının ayrılmasına neden olur. Yukarıda
da belirtildiği üzere bu aşamada mikrofloranın kontrol edilmesi son derece önemlidir. Genel
itibariyle bakıldığında ise yüksek su sıcaklıkları (>50° C) bazı belirli mikroorganizma gruplarını
etkisiz hale getirir. Bu alanda kaydedilen bir başka gelişme ise su ile yumuşatma sırasında ters
akış tasarımıdır (tankın çıkışında temiz sıcak su verilir). Buna ek olarak bazı tesislerde birden
fazla sayıda tank kullanılır ve son tank en temiz olanıdır (zincirleme yıkama etkisi).
Tüylerin Yolunması
Bu aşamada tüyler karkastan esnek kauçuk tırnaklar ile çekilir/yolunur. Bu işlem sırasında
askıdaki piliçler, çok sayıda tırnakları olan disk / merdane arasından geçer. Esnekliklerini
sağlayan özel bir yağ içeren kauçuk tırnaklar, karkasın farklı yerlerindeki tüylerin yolunması
için önemlidirler. Günümüzde bu işlem büyük kanatlı eti tesislerinde tamamen otomatik olarak
yapılmakta ve iş gücünden büyük oranda tasarruf sağlamaktadır. İşlem bittiğinde etlik piliç
karkası üzerinde kalan küçük kılcal tüyler üzerine koku sinmeyecek şekilde temiz bir alevden
geçirilerek (tütsülenerek) yakılıp temizlenir. Küçük kılcal tüylerin daha fazla olduğu su kuşlarında
ise hayvanlar önce sıcak parafine (mum) daldırılır, parafin soğuduktan sonra ise soyulur. Parafin
yeniden eritilip, filtreden geçirildikten sonra yeniden kullanılabilir. Tüyleri yolunmuş hayvanlar
karkas üzerinde kalanların temizlenmesi için yeniden durulanırlar.
Düşük Seviyeli Elektrik Uygulaması
Bu işlem opsiyonel bir işlem olup karkasa düşük seviyede elektrik vermek suretiyle kasların
katılaşması amacına yöneliktir. Yapılan işlem ile kaslardaki mevcut enerji tüketilerek katılaşma
süreci hızlandırılır ve bu sayede karkasın parçalanması / sıyrılması işlemine daha kısa sürede
başlanabilir. Taze etin bir an önce sıyrılması / parçalanmasının gerektiği durumlarda bu uygulama
özellikle önem arz eden bir işlemdir. Elektrik uygulanmadan yapılan kesim işlemi sonrasında
kemikten ayırma işleminin 6-8 saat içerisinde başlanabilmesine karşılık, düşük seviyede elektrik
uygulanmasıyla bu süre sadece 3,5 saat sonra gerçekleştirilebilir. Bu işlem ilk olarak 1960 yılında
kırmızı et elde edilen hayvanlarda uygulanmaya başlanmış olup (örneğin Yeni Zelanda’dan ithal
edilmiş koyun eti) kanatlı işleme tesislerinde sadece 10-15 yıldır kullanılmaktadır. Günümüzde
pek çok büyük kanatlı işleme tesisinde kemikten ayırma zamanına kadar hayvanları hareket
eden askılarda tutarken bu prosedür uygulanmaktadır. Kemikten ayırma işlemi kesimden sonraki
gün yapılacak ise hayvanlar hattan alınmakta, büyük konteynırların içerisinde tutulmakta ve
işlem öncesinde yeniden askılara asılmaktadır. Unutulmaması gereken husus düşük seviyede
elektrik uygulanmadığında kemikten ayırma işlemine erken başlanılması önemli derecede kas
kasılmasına ve etin sert olmasına yol açacaktır.
İç Çıkartma
1970’li yılların başında geliştirilen yarı otomatik iç çıkartma sistemleri kanatlıların birincil
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işlenme sürecinin mekanize hale gelmesi yolunda atılan ilk adımlardan biridir (Tablo 1). Bu
sisteme geçilmeden önceki zamanlarda ise kanatlıların içlerinin temizlenmesi için büyük bir iş
gücüne ihtiyaç duyulmaktaydı. Günümüzde ise büyük tesislerde kullanılan otomatik ekipmanlar
ile iç organları çıkartmak için kullanılan kepçe benzeri bir aletin hayvanın içine girebileceği
bir kesik (açıklık) oluşturmaktadırlar. Yıllar içerisinde işlem mekanizmasında neredeyse sayısız
ilerlemeler kaydedilmiş olup konuyla ilgili düzinelerce patent alınmıştır. Tam otomatik işlem
sayesinde saatte 14.000 adet kanatlının içi çıkartılabilmektedir. İç organların dışarı çıkartılması
sırasında organlara zarar verilmemesi için ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir. Makinelerin
sürülerin boyutuna göre ayarlanması son derece önemlidir. Mide içeriğinin bile dökülmesi
durumunda yerel mevzuat hükümleri çerçevesinde kontamine bölgenin temizlenmesi veya tüm
karkasın atılması gerekebilir. Kanatlılar iç çıkartma işleminden sonra mevcut doku / döküntülerin
temizlenmesi için yıkanır /durulanırlar. İç / dış yıkama istasyonu genellikle bu amaç için
kullanılır. Dış yıkama istasyonunda işlem hattı boyunca yer alan spreyleme istasyonları kanatlıyı
yukarıdan aşağıya olacak şekilde yıkar / durular. İç yıkama / durulamada ise basit bir sprey veya
daha gelişmiş bir mekanizmaya sahip kavitenin içine girebilen hareketli bir şaft yüksek basınçta
su püskürtür.
Kontrol ve Tasnif (Görünüm Analizi)
İç organları bağlı olan veya ayrılmış olarak paralel ilerleyen bir hat üzerine yerleştirilen kanatlılar
belirli bir kişi tarafından kontrol edilir. Bazı ülkelerde her bir hayvanın uzman bir veteriner hekim
tarafından incelenmesi zorunlu iken bazı ülkelerde tüm sürünün kontrolü gerekir. Bu noktada,
yapılan kontrolün verimli olabilmesi için bir uzmanın ancak belirli ve makul sayıda hayvanı
kontrol edebileceği hususu göz önüne alınmalıdır. Hayvanların tek tek kontrolü sırasında tüm
karkasın ve iç organlarının inceleyen kişi tarafından açıkça görünür halde olması gerekmektedir
(örneğin hattın arkasına bir ayna yerleştirilebilir). Kontrol istasyonu uygun şekilde aydınlatılmış
olmalı ve ortamda işleme etki edecek karanlık bir nokta veya gölgeler olmamalıdır. Aynı zamanda
istasyonda akan su, şüpheli olanları konumlandırmak için bir çubuk ve ayrılanları atmak için de
bir çöp kutusu olmalıdır.
Görünüm analiz sistemleri kusurları tespit edilmesi açısından son derece popüler hale gelmiştir.
Hızlı üretim hatlarında yüksek hızlı kameralar kullanılmakta olup her bir hayvanın görüntüsü
alınmakta, dijital hale getirilmekte ve standart ile karşılaştırılmaktadır. Söz konusu sistemler
günümüzde kontrolden ziyade sınıflandırmak için kullanılmaktadır. Ancak gelecekte mevcut
düzenlemelerin değiştirilmesi ve söz konusu sistemlerin gerçek kontrol amacıyla da kullanılması
beklenmektedir. Modern bir sistemin avantajları yüksek hız, yüksek dereceli doğruluk, tutarlılık
ve herhangi bir zamanda istenilen bilgileri öğrenme / daha fazla referans ekleme opsiyonun
bulunmasıdır (bulanık mantık kullanarak).
Soğutma (Chilling)
Mikrobiyal büyümeyi kontrol edebilmek için etin soğutulması son derece önemlidir. Etçi
piliçlerin vücut sıcaklığı yaklaşık 40°C derece olduğundan tüm mikroorganizmaların büyümesi
için ideal bir ortam sağlar. Soğutma işlemi, mikroorganizma oranının azaltılmasını sağlar,
bozulma ve gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkma riskini en aza indirir. En yaygın soğutma
yöntemleri arasında hava, su ve sprey soğutma sayılabilir. Su soğutma tüm dünyada en yaygın
olarak kullanılan soğutma yöntemidir. Kanatlılar uzun soğutma tanklarına daldırılırken su da bir
soğutma sistemi kullanılarak veya buzla soğutulur (başka bir ifadeyle önemli olan husus hızlı
ve etkili bir işlemin gerçekleştirilmesi için et ile su arasında bir sıcaklık farkının sağlanmasıdır).
359

Tüy yumuşatmada olduğu gibi pek çok soğutucuda en soğuk suyun kanatlıların çıkış noktasında
verildiği bir ters akış tasarımı mevcuttur. Bu durum işlemin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini
sağladığı gibi çıkış noktasında düşük bir mikrobiyal varlık sağlar. Genellikle gözlemlenen durum
su soğutucudan çıkanların tanka girenlere göre daha düşük mikrobiyal varlığa sahip olduklarıdır.
Günümüzde popüler olan gelişmelerden bir tanesi de antimikrobiyal maddelerin (klor, perasetik
asit) kullanıldığı post-chilling (soğutma sonrası) uygulamasıdır. Ayrıca soğutma tanklarında her
bir kanatlı için gerekli olan su miktarını belirleyen yasal düzenlemeler de mevcuttur (örneğin 2,5
kg ağırlığa kadarkiler için kanatlı başına 2,5 lt ).
Su fiyatlarının (temiz su ve atık su arıtma) yüksek olduğu Avrupa’da soğuk hava soğutması
daha fazla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde karkaslar, içinden hava akımı geçen (büyük
fanlar ile) ve etin sıcaklığını düşüren özel tasarlanmış bir tünelden geçirilirler. Büyük çaplı
operasyonlarda karkaslar tünel boyunca dolaşan hareketli kancalara takılırlar. Çok fazla nem
kaybını engellemek için kuşlar hattın belirli noktalarında spreylenerek ıslatılırlar (genellikle askı
hattının dönüş noktalarında). Hava soğutma su soğutmaya göre daha uzun süren bir uygulama
olmakla birlikte daha kuru bir yöntemdir ve bazı tüketiciler açısından daha tercih edilir bir
uygulamadır. Spreyle soğutma ise su ve hava soğutma arasında bir yöntem olup hat üzerinde
hareket halindeki karkasların üzerine sürekli soğuk su püskürtülerek gerçekleştirilir. Kullanılan
su, su ile soğutmaya göre daha az, hava ile soğutmaya göre daha fazladır.
Porsiyonlama
Küçük ölçekli tesislerde parçalama ve porsiyonlama elle yapılabilir veya büyük işleme
tesislerinde makineler yardımıyla gerçekleştirilebilir. Mekanize ekipmanlar daha önceden
belirlenmiş noktalarda eti kesmek üzere tasarlanabilirler (fast-food endüstrisi tarafından
kullanılan “dokuz parça” için kullandığı gibi). Günümüzde yeni kuşak makineler genellikle
fiziksel alıcılar, kameralar ve robotik kollar ile donatılmış olup bu sayede etin, belirli kanatlı
parçalarından düzgün şekilde sıyrılıp çıkartılması sağlanır. Elektroniklerin (bilgisayarlar,
kameralar) maliyetlerindeki aşırı azalma, çeşitli et işleme tesislerinde göreceli pahalı olmayan
alıcıların ve veri işleme cihazlarının kullanılabilmesine imkan vermektedir. Göğüs eti filetosu,
kalça eti ve tüm parça but sıyırma makinaları bir kaç kuşak gelişim göstermişlerdir. Bu alanda
yaşanan en büyük zorluk, ete ve/veya kemiğe en az zarar vermek suretiyle sıyırma işleminin en
verimli şekilde gerçekleştirilmesidir.
Sonuç
Kanatlı sanayi geçtiğimiz son yarım yüzyıl içerisinde bir taraftan kanatlı büyüklükleri artarken
diğer taraftan hat hızının artırılması, etkinlik ve verimlilik konularında hatırı sayılır bir ilerleme
kaydetmiştir (Şekil 1). Ortaya çıkan baş döndürücü değişiklikler mühendislik, kas biyolojisi,
beslenme, bilgisayar bilimi ve mikrobiyoloji alanlarında yaşanan bilgi birikiminin bir sonucudur.
Bu konudaki beklenti, ortaya çıkacak değişikliklerin, prosesi daha da ileri boyutlara taşıyacağı
ve tüm dünyada gıda güvenli alanında büyük ilerlemelerin kaydedileceği yönündedir.
Kaynaklar
Barbut, S. 2014. Review: automation and meat quality-global challenges. Meat Sci. 96:335.
Barbut, S. 2010. Past and future of the poultry meat harvesting technologies. World’s Poultry Sci. 66:399.
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Tablo 1 Piliç Eti İşleme Hattı Hızının 1970 ve 2015 Yılları Arasındaki Değişimi ve Önemli Gelişmeler
(Barbut 2014’den alınmıştır)
Yıl
Hat Hızı
Ekipmanların Gelişimi
1970
3,000
Çoğunlukla manuel operasyon
1975
4,500
Yarı-otomatik iç çıkarma
1980
8,000
Tam-otomatik iç çıkarma
1990
9,000
Sakatat ayırma ve üretimi
2000
10,500
Parça (but, göğüs, baget vb) üretimi ve hat içinde soğutma
2010
12,000
Otomatik yük boşaltma ve sersemletme
2015
14,000
Tamamına yakın bilgisayar kontrolü

	
  
Şekil 1. Kanatlı Eti Kesimhanesinde Tipik Üretim Şeması
Taşıma ve Canlı Hayvan Kabulü
↓
Boşaltma
↓
Sersemletme (elektrik veya gaz)
↓
Kesme, Kanatma
↓
Haşlama, Yumuşatma (Su, buhar)
↓
Tüy Yolmaz
↓
Yıkama / Durulama
↓
Yağlı Doku ve Ayakların Alınması ve Yeniden Asma
↓
İç Organ Çıkarma
↓
Muayene (zorunlu) ve Derecelendirme
↓
İç Organ Hasadı
↓
Akciğer, Kursak ve Kafanın Ayrılması
↓
Yıkama / Durulama
↓
Soğutma (hava, su)
↓
Sınıflama
↓
Parçalama, ve paketleme
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S43 Tavuk Etinden Pastırma Aromalı Cips Üretimi
Emine Çarkçıoğlu, Ramazan Efecioğlu, Burçin Taştan, Arzu Sarukan, Yeşim Aktepe,
Kezban Candoğan
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Dışkapı Ankara,
Türkiye
ecarkcioglu@ankara.edu.tr
Özet
Günümüz tüketicilerinin sağlık açısından daha güvenilir olanı tercih etmeleri et endüstrisini yeni
ürünler geliştirmeye ve var olan ürünlerin kalitesini arttırmaya yönlendirmiştir. Tavuk eti kolay
sindirilebilir özellikte olması, biyolojik değeri yüksek protein içeriği ile ülkemizde geliştirilecek
olan yeni ürünler için oldukça önemli bir kaynak oluşturur. Bu çalışmada, “Tavuk Etinden
Pastırma Aromalı Cips” üretimi amaçlanmıştır. Böylece Türk damak tadına uygun geleneksel
ürünlerimizden birini günümüz tüketim alışkanlıklarına uyumlu hale getirilmesiyle tüketicilerin
beğeneceği formda geliştirmek hedeflenmiştir. Pastırma aromalı cips üretimi için tavuk eti hamur
formuna getirilerek belirli oranda un, baharat ve çemen ile karıştırılmıştır. İnce bir şekilde açılan
et hamuru, cips formunda kesildikten sonra tepsili kurutucuda kurutulmuştur. Tavuk cipslerinin
nem içeriği %19, CIE açıklık-koyuluk (L*), kırmızılık (a*) ve sarılık (b*) değerleri sırasıyla
49.4, 15.7 ve 34.9 olarak belirlenmiştir. Tüketici beğenisinin ortaya konulması amacıyla ürünün
görünüş, tat, yapı, renk, baharat düzeyi ve genel kabul edilebilirlik özelliklerinin değerlendirildiği
duyusal analizde, yapı puanlarının düşük olduğu, bu da panelistlerin cipsten bekledikleri kıtırlıkçıtırlık özelliğinin, istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir. Gelecekte çalışmalarda ürünün
yapısal özelliklerinin geliştirilmesi üzerine yapılacak çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Tavuk eti, pastırma, cips, yeni ürün
Giriş
Son yıllarda gıda alanında kullanılan yeni teknolojiler ve geliştirilen yeni ürünler üreticileri
pazarda rekabet edebilmeleri için yeni ürünler geliştirmeye ve var olan ürünlerin kalitesini
iyileştirmeye yöneltmiştir. Et ve et ürünleri yüksek besin içeriği ve iyi birer protein kaynağı
olması bakımından beslenme açısından önemli gıda maddelerindendir. Et endüstrisi dünyada
önemli yere sahip olan gıda sektörlerinden birisi olduğundan mevcut ürünlere alternatif
olabilecek yeni ürünlerin et endüstrisine kazandırılması ekonomiye önemli katkı sağlayacaktır
[1].
Tavuk eti biyolojik değeri yüksek ve hazmı kolay oluşunun yanında düşük doymuş yağ asitleri
ve kolestrol içeriği, ayrıca yüksek doymamış yağ asitleri içeriği yönünden de zengin bir gıda
maddesidir [2]. Dünyada tavuk eti ekonomik oluşu nedeniyle tüketimi hızla artan ve endüstri
açısından da önemli hale gelen bir gıdadır [3]. Tavuk eti kullanılarak geliştirilecek olan yeni
ürünler pazarda rekabet imkanı sağlama potansiyellerinin yanı sıra, ülkemizde hayvansal
kaynaklı protein açığının kapatılmasında da ekonomik bir protein kaynağına kolay erişim
olanağı sağlayacaktır [2].
Son yıllarda geleneksel gıda ürünlerine olan talep şaşırtıcı bir şekilde artarken, tüketiciler artık
minimum işlem görmüş, sağlıklı ve kimyasal katkı oranı düşürülmüş ürünleri tercih etmeye
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başlamıştır [4]. Bu bağlamda, çalışmanın amacı pastırma aromalı cips üretimi sağlayarak kalori
değeri ve tuz oranı oldukça yüksek olan ve sağlıklı bulunmayan piyasadaki cipslere alternatif
olabilecek besleyici değeri yüksek bir cips üretimi sağlamaktır. Ayrıca, Türk damak tadına uygun
geleneksel ürünlerimizi günümüz tüketim alışkanlıklarına uyumlu hale getirerek tüketicilerin
beğeneceği formda sunmaktır. Bunun yanında, çocuklarda hem et tüketimini arttıracak hem de
geleneksel tatları sevdirecek yeni bir ürün geliştirmek hedeflenmiştir.
Materyal ve Metot
Ankara’daki yerel bir marketten satın alınan tavuk karkaslarından ayrılan göğüs etleri, ev tipi
bir blender ile 60 s boyunca homojenize edilmiştir. Cips hamuru hazırlamak için Çizelge 1’de
belirtilen oranlarda homojen et örneğine yağ, nişasta, tuz, sakkaroz, tatlı kırmızıbiber, kimyon,
karabiber, sarımsak tozu, çemen ve un katılarak karıştırılmıştır. Cips hamuru daha sonra,
inceltilmek üzere merdaneyle açılmış ve cips şekli verilmesinin ardından tepsili kurutucuda
öncelikle 80°C’de 1 saat bekletilerek mikrobiyel açıdan güvenliği sağlanmıştır. Daha sonra
yüzey kurumasının engellenmesi amacıyla 40°C’de 2 saat boyunca 1m/s hava akım hızında
kurutulmuştur (Şekil1).
Cips hamurunun ve cipsin nem miktarı A.O.A.C [5]’ye göre belirlenmiştir. Aynı zamanda hem
cips hamurunda hem de cipslerde Minolta Kromametre ile CIE açıklık- koyuluk (L*), kırmızılık
(a*) ve sarılık (b*) renk değerleri belirlenmiştir. Ürünün duyusal açıdan kabul edilebilirliğini
belirlemek için gerçekleştirilen duyusal analizde ürün genel görünüş, genel tat, genel yapı, genel
renk, baharat düzeyi ve genel kabul edilebilirlik açısından değerlendirilmiştir.
Çizelge 1. Pastırma aromalı cips üretiminde kullanılan bileşenlerin oranları
Bileşenler

%

Et
Un
Yağ
Tuz
Çemen
Sarımsak tozu
Sakkaroz
Tatlı kırmızıbiber
Karabiber
Kimyon
Nişasta

53
25
13
3
3
0.6
0.6
0.6
0.3
0.3
0.6
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→
a) Parçalama

→
b) Homojenizasyon

→

c) İngrediyen ilavesi

→

d) İnceltme
e) Şekil verme
Şekil 1. Tavuk etinden pastırma aromalı cips üretim aşamaları

f) Tepsili kurutucuda kurutma

Bulgular ve Tartışma
Cips hamurunun nem oranı %45 cipsin nem oranı ise %19 olarak bulunmuştur. Bu açıdan
cipslerin yeterince kuruduğu görülmektedir; ancak nem oranının daha fazla düşürmek suretiyle
daha çıtır bir ürün elde edilebileceği düşünülmektedir. CIE L*, a* ve b* değerleri hem cips
hamurunda hem de kurutma sonrası elde edilen cipslerde belirlenmiştir (Şekil 2). Kurutma ile
birlikte L* değerlerinde düşüş olurken, ürünün a* değerinde bir artış olmuştur. Cipslerin b*
sarılık değerinde ise önemli bir değişim olmadığı görülmektedir.

Şekil 2. Cips hamurundan elde edilen cipslerin kurutma ile birlikte CIE L*, a* ve b* değerlerinde
oluşan değişim
Duyusal analiz sonuçları Şekil 3’te verilmiştir. Pastırma aromalı cips genel tat, baharat düzeyi
ve genel kabul edilebilirlik açısından yüksek puanlar almıştır, ancak, ürünün genel yapısı diğer
duyusal özellikler kadar beğenilmemiştir. Bunun sebebi tekstürel açıdan cipsten beklenen çıtırlık
ve kıtırlığın yeterli bulunmamasıdır.
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Şekil 3. Pastırma aromalı cips için panel test sonuçları
Sonuç
Deneme üretimi yapılan pastırma aromalı tavuk cipsinin derin yağda kızartılan piyasadaki patates
cipslerine göre daha sağlıklı olduğu göz önüne alındığında, geliştirilen bu yeni ürünün piyasada
satış potansiyeli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, ürünün protein içeriği düşünüldüğünde
beslenme açısından da oldukça faydalı olduğu söylenebilir. Duyusal açıdan uygun bulunan
cipsin tekstürel özelliklerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan gelecek çalışmalarda
ürünün yapısal özelliklerini geliştirmek amacıyla cips üretim teknikleri üzerinde çalışılacaktır.
Kaynaklar
1. Candoğan, K. 2011. Tüketici Beklentilerini Karşılama Açısından Yeni Ürün Geliştirme:
Kanatlı Eti Endüstrisinde Yeni Ürün Geliştirmede Düşünceden Uygulamaya İşlemler ve
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Trends in Food Science & Technology, 37(1):31-58
5. Anonymous 1990. Official Methods of Analysis of Association of Official Chemists,15th
Edi., AOAC Inc., Arlington, VA.

365

S44 Kesimhanelerden Alınan Piliç Boyun Derisi Örneklerinde Clostridium
Perfringens Varlığı, Moleküler Karakterizasyonu ve Antibiyotik Direnç
Profillerinin Belirlenmesi
Güzin İplikçioğlu Çil, Fatma Seda Bilir Ormancı
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Dışkapı Ankara,
Türkiye
Özet
Bu çalışmada, piliç boyun derilerinde C. perfringens’in varlığı, mevsimsel dağılımının
incelenmesi, elde edilen izolatların PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile doğrulanması,
taşıdıkları toksin genlerinin tespiti ve izolatların antibiyotik direnç profillerinin ortaya konması
amaçlanmıştır. Çalışmada analiz edilen 180 piliç boyun derisi örneğinin 39’unun (% 21,6)
klasik kültür tekniği ile C. perfringens ile kontamine olduğu tespit edilmiş, klasik kültür tekniği
ile izole edilen C. perfringens’lerin doğrulanması amacıyla yapılan PCR analizinde, 39 suşun
35’inin (% 89.7) cpa genine sahip olduğu belirlenmiştir. İzolatların hiçbirinin cpb, cpb2, etx,
iA ve cpe genlerini taşımadığı tespit edilmiştir. Aylara göre numunelerin C. perfringens ile
kontaminasyon düzeyi incelendiğinde, Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan kış döneminde
13, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde de 22 numunenin kontamine
olduğu tespit edilmiş ancak istatistiki analize göre piliç boyun derisi örneklerinin C. perfringens
ile kontaminasyon düzeyinde herhangi bir mevsimsel etki saptanmamıştır. Çalışmada PCR ile
doğrulanan 35 C. perfringens izolatının 9 farklı antibiyotiğe karşı direnç profilleri disk diffüzyon
metodu ile araştırılmış, izolatların 35’inin de (% 100) en az bir antibiyotiğe dirençli olduğu tespit
edilmiştir. İzolatların tamamının (% 100) dirençli olduğu antibiyotik trimetoprim yanında %
65,7 ile tetrasiklin’e, % 62,8 oranında gentamisin’e karşı direnç belirlenmiştir.
Giriş
Clostridium perfringens, doğada, hayvanların ve insanların bağırsaklarında yaygın olarak
bulunan bir bakteridir. Ubiquiter özelliği, sporlu olması ve çevresel şartlara direnç göstermesi,
gıdaların etkenle kontaminasyon riskini arttırırken, korunma ve kontrolünü zorlaştırmaktadır. C.
perfringens’in neden olduğu ve hafif seyirli gıda infeksiyonlarından, ölümcül nekrozlara kadar
değişebilen hastalık tablolarının oluşumunda etkili 16 farklı virülens faktörü bulunmaktadır.
Bunlardan 12 tanesi ürettiği toksinlerdir (α’dan ν’ye) diğer önemli virülens faktörleri arasında
enterotoksin, hemolizin, nöraminidaz (sialidaz) ve etkenin dinamik metabolik aktivitesi yer
almaktadır. Her ne kadar C. perfringens ubiquiter yayılım gösterse de gıda kaynaklı hastalıklara
neden olan ve cpe genini taşıyan etken sayısı oldukça düşüktür. Toprak, su, dışkı ve hayvansal
gıdalarda cpe+ suşların oranının % 5’i geçmediği bildirilmektedir.
C. perfringens, gelişmek ve çoğalmak için ihtiyacı olan 13-14 aminoasit ile 5-6 vitamin ve
mineral maddeyi (biotin, pantotenik asit, pridoksal, adenin gibi) kendi sentezleyemediği için
dışarıdan almak zorundadır. Bu nedenle sıklıkla bu maddeleri yeterli oranda içeren, et veya et
ürünlerinde bulunur. C. perfringens oranı kanatlı eti ve ürünlerinde de, kanatlıların bağırsak
kanalında olduğu gibi yüksektir. İncelenen kanatlı eti örneklerinde % 84’ e kadar çıktığını
bildiren çalışmalar mevcuttur. Gıda infeksiyonu, cpe geni taşıyan Clostridium perfringens Tip
A ile kontamine gıdaların tüketilmesi sonucu oluşmaktadır. Semptomlar, kontamine gıdanın
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tüketilmesinden 8-24 saat sonra başlamakta ve hafif seyreden infeksiyon genelde 48 saat
içerisinde sonlanmaktadır. En tipik semptomlar, karın krampları ve diyare iken, nadiren ateş
ve kusma görülür. C. perfringens kaynaklı gıda infeksiyonlarında mortalite oldukça düşüktür.
Ölüm çok genç, çok yaşlı ya da hasta bireylerde görülmektedir. Gıda kaynaklıC. perfringens
infeksiyonlarının kısa sürmesi ve hafif şiddette seyretmesi nedeniyle rapor edilmeyen ve
tanımlanmayan vaka sayısının yüksek düzeyde olduğu bilinmektedir.
Kanatlı yetiştiriciliğinde antibiyotikler su ve yeme katılarak nekrotik enteritis gibi bir çok
hastalıktan korunmak amacıyla kullanılmaktadır. C. perfringens’in de antibiyotik dirençliliğin
daha çok kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde yoğun olarak kullanılan sülfisokzazol, amoksasilin/
klavulanik asit, ampisilin, spektinomisin, tetrasiklin, kloramfenikol, florfenikol, streptomisin,
kotrimokzazol, karbadoks ve trimetoprim gibi antibiyotiklere karşı şekillendiği bildirilmiştir.
Materyal ve Metot
Materyal
Bu çalışmada, üç farklı kanatlı kesimhanesinden (A, B, C) alınan piliç boyun derisi örnekleri
materyal olarak kullanıldı. Çalışma kapsamında mevsimsel etki de dikkate alınarak Aralık, Ocak,
Şubat ve Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında, her ay 30 örnek olmak üzere, A kesimhanesinden
60, B kesimhanesinden 60 ve C kesimhanesinden 60 örnek alınarak toplam 180 boyun derisi
incelendi. Kesim sırasında aseptik koşullarda alınan örnekler soğuk muhafazada laboratuvara
getirildikten sonra C. perfringens yönünden analiz edildi.
Metot
C. perfringens’in İzolasyonu
Her bir piliç boyun derisi örneğinden aseptik koşullarda steril plastik poşetlere 10 gram tartılarak
90 ml Perfringens Enrichment Medium (PEM) (Oxoid CM 0173) ilave edildi. Stomacherde
(AES Laboratoire easyMIX, Combourg, Fransa) 2 dakika homojenize edildikten sonra 46 °C’de
20 saat süre ile anaerob koşullarda (AnaeroGenTm Gaz Kitleri, OXOID AN 0025A) inkübasyona
bırakıldı. Zenginleştirme sonrası PEM’den öze dolusu alınarak Tryptose Cycloserine Agar
(TSC) (OXOID CM 587) yüzeyine ekim yapıldı ve plaklar anaerob koşullarda 46 °C’de 20 saat
inkübe edildi.
C. perfringens’in İdentifikasyonu
İnkübasyon sonunda üreyen siyah renkli C. perfringens şüpheli kolonilerden 3-5’i seçilerek
identifikasyon için TSC agara geçildi ve plaklar 46 °C’de 20 saat anaerob koşullarda inkübe
edildi. Bu işlem sonunda biyokimyasal testler yapılarak; Gram pozitif, katalaz negatif, Reverse
- CAMP pozitif, laktozu fermente edebilen, jelatinaz aktivitesi bulunan, hareketsiz ve nitratı
indirgeyebilen koloniler C. perfringens olarak değerlendirildi.
DNA Ekstraksiyonu
Pozitif olarak değerlendirilen ve Cooked Meat Medium (Oxoid CM0081) içerisinde muhafaza
edilen izolatlar yine Cooked Meat Medium kullanılarak 37 °C’de, 24 saat anaerob ortamda
zenginleştirildi. Kültürlerden 1’er ml eppendorf tüplere alınarak 10 °C’de 12 000 g’de 3 dakika
santrifüj (Eppendorf Centrifuge 5417R, Hamburg, Almanya) edildi. Üstte kalan süpernatant sıvı
atılarak tüpte kalan tortu üzerine 200 µl steril ultra saf su ilave edildi ve vortekslendi (Ika, MI
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1 Minishaker, Wilmington, NC, ABD). Daha sonra örnekler su banyosunda (Memmert WB/OB
7-45, WBU45, Schwabagh, Almanya) 95°C’de 20 dakika bekletildi. Su banyosundan çıkartılan
örnekler 12 000 g’de 3 dakika daha santrifüj edilerek DNA ekstraksiyonu tamamlandı. Elde
edilen ekstraktlar PCR işlemi yapılana kadar -20°C’de muhafaza edildi.
Cpa geni için PCR amplifikasyonu
PCR karışımı 0,8 ml thermowell tüplerde (Corning 3749, Thermowell Gold PCR Tubes, USA)
MgCl2 içermeyen 10x PCR buffer (Dr. Zeydanlı, D2SB-15), 1,5 mmol l-1 MgCl2 (Dr. Zeydanlı,
D2MG-15), 0,12 mmol l-1 dNTP karışımı (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) (Promega U1515), 5 Unit
Taq DNA polimeraz (Dr. Zeydanlı, D2TQ-5), 0,5 µmol l-1 her bir cpa primerden ve 5 µl örnek
DNA olmak üzere toplam 25 µl hacimde hazırlandı ve üstleri mineral yağ (Sigma M5904) ile
kapatıldı.
Amplifikasyon, Thermal Cycler’da (Biometra Personal Cycler, Goettingen, Almanya) 94ºC’de 1
dakika denatürasyon, 65ºC’de 1 dakika primer bağlanması ve 72ºC’de 1 dakika primer uzaması
aşamalarından oluşan 35 siklus olarak gerçekleştirildi. Bu işlemler sonunda amplikonlar bir
sonraki aşamaya kadar 4ºC’de bekletildi.
Elekteroforez
Amplifiye edilen DNA’ların saptanması amacıyla, her bir örneğe ait 10 µl PCR ürünü 2 µl
boya (AppliChem-BioChemica) ile boyandı. Ethidium bromide (AppliChem GmbH) ile 1 µl/ml
oranında boyanmış olan % 1,5’lik agaroz jel (Cambrex SeaKem LE Agarose, Rockland, ABD)
hazırlanarak, üzerine yine 1 µl/ml oranında ethidium bromide ile boyanmış TBE solüsyonu
konularak jel tamamen kaplandı. Daha sonra DNA marker (Dr. Zeydanlı, MD0312), 10’ar µl
hacimde ve 2 µl Loading Dye ile boyanan pozitif kontrol (C. perfringens ATCC 13124), steril
distile su ile hazırlanan negatif kontrol ve örnekler jeldeki kuyucuklara yüklenip elektroforezde
(Biometra Agagel-Maxi-System B15359) 100 voltta (Biometra Power Pack P25) 1 saat süreyle
yürütüldü. Bu işlem sonunda, pozitif kontrol ve DNA Marker yardımıyla elde edilen spesifik
DNA bantları UV-transilluminatörde (Biometra TI1 UV 9511011) tespit edildikten sonra
örneklere ilişkin jelin görüntülenmesi ve dokümantasyonu jel görüntüleme sisteminde (Syngene
Ingenius, Cambridge, İngiltere) yapıldı.
Multipleks PCR ile Toksin Genlerinin Tespiti
Multiplex PCR için, MgCl2 içermeyen 10x PCR buffer (Dr. Zeydanlı, D2SB-15), 1,5 mmol
l-1 MgCl2 (Dr. Zeydanlı, D2MG-15), 0,12 mmol l-1 dNTP karışımı (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)
(Promega U1515), 5 Unit Taq DNA polimeraz (Dr. Zeydanlı, D2TQ-5), 0,34 µmol l-1 her bir cpe
primerden, 0,36 µmol l-1 her bir cpb primerden, 0.36 µmol l-1 her bir cpb2 primerden, 0,44 µmol
l-1 her bir etx primerden, 0,5 µmol l-1 her bir cpa primerden, 0,52 µmol l-1 her bir iA primerden
içerecek şekilde 50 µl hacimde master mix hazırlandı. Üzerine 10 µl örnek DNA eklenerek üzeri
steril mineral yağ (Sigma M5904) ile kapatıldı. Thermal Cycler’da (Biometra Personal Cycler)
94°C’de 1 dakika denatürasyon, 55°C’de 1 dakika primer bağlanması ve 72 °C’de 1 dakika
primer uzaması aşamalarını kapsayan 35 siklus’da ampilifikasyon işlemi gerçekleştirildikten
sonra amplikonlar 4 °C’de jel elektroforez işlemine kadar muhafaza edildi.
Elektroforez
Daha önce bahsedilen şekilde hazırlanan jel kuyucuklarına multipleks PCR da farklı olarak C.
perfringens ATCC 13124 (cpa geni için), C. perfringens NCTC 8239 (cpa, cpe genleri için), C.
perfringens ATCC 3626 (etx, cpb genleri için) ve C. perfringens CCUG 44727 (iA geni için)
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suşları pozitif kontrol olarak yüklendi. Aynı şekilde yürütülerek, görüntülendi.
Antibiyotik Direnç Testi
İzolatların antimikrobiyel duyarlılık profilleri disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. İzolatların
antibiyotik dirençliliklerini tespit etmek amacıyla izolatlar Cooked Meat Medium’dan
alınan taze kültürden 5 ml’lik Tryptone Soya Brothda (TSB, Oxoid CM0129) 37°C’de,
0.5 McFarland (2 x 108 kob/ml) türbidite oluşana kadar, inkübe edildi. Türbidite kontrolü
NanoDrop spektrofotometrede (NanoDrop ND-100, Delaware, ABD) 625 nm dalga boyunda
absorbansları 0,08-0,10 olacak şekilde yapıldı. Zenginleştirilen suşlar steril svap yardımı ile 90
mm’ lik petrilere 4 mm kalınlığında dökülen Mueller Hinton agara (Oxoid CM 337) yayıldı.
Svap ile ekimin ardından 3-5 dakika petrilerin yüzeyindeki fazla sıvıyı çekmesi beklendikten
sonra her petriye merkezden merkeze uzaklıkları 24 mm olacak şekilde antibiyotik diskleri
yerleştirildi. Petriler 37°C’de anaerob ortamda 24 saat inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon
sonunda antibiyotik disklerinin etrafındaki inhibisyon zonlarının çapları ölçüldü. Elde edilen
zon çapları, NCCLS’deki standartlar ile karşılaştırılarak suşlar antibiyotiklere karşı duyarlı, orta
dirençli veya dirençli olarak sınıflandırıldı
İstatistiksel Analizler
Mevsimsel farklılıkların piliç boyun derisi örneklerindeki C.perfringens prevalansı üzerine
etkisi istatistiksel olarak “ki kare” testi ile belirlendi (SPSS version 14.1, Ref. No: 4028472 ).
Bulgular
Klasik Kültür Sonuçları
Çalışmada analiz edilen 180 piliç boyun derisi örneğinin 39’unun (% 21,6) klasik kültür
yöntemiyle C. perfringens ile kontamine olduğu tespit edildi. Sırasıyla A, B, C mezbahalarından
alınan tavuk boyun derisi örneklerinin % 20,0 (12/60), % 25 (15/60) ve % 13,3 (8/60) oranında
C. perfringens ile kontamine olduğu tespit edildi.
PCR Sonuçları
Klasik kültür tekniği ile izole edilen C. perfringens’lerin doğrulanması amacıyla cpa gen
sekansı esas alınarak yapılan PCR analizinde 39 suşun 35’inin (% 89,7) cpa genine sahip
olduğu belirlendi. İzolatların hiçbirinin cpb, cpb2, etx, iA ve cpe genlerini taşımadığı tespit
edildi. Örneklerin aylara göre dağılımına bakıldığında, Aralık ayında incelenen 3, Ocak ayında
incelenen 8 ve Şubat ayında incelenen 2 numunenin C. perfringens ile kontamine olduğu bulundu.
Yaz ayları içerisinde ise Haziran’da 7, Temmuz’da 6 ve Ağustos’da 9 örneğin kontamine olduğu
tespit edildi. Ki kare testiyle yapılan istatistiksel analize göre piliç boyun derisi örneklerinin C.
perfringens ile kontaminasyon düzeyinde herhangi bir mevsimsel fark saptanmadı (p>0,05).
Antibiyotik Dirençlilik Sonuçları
Çalışmada PCR ile doğrulanan 35 C. perfringens izolatının 9 farklı antibiyotiğe karşı
direnç profilleri disk diffüzyon metodu ile araştırıldı. İzolatların 35’inin de (%100) en az bir
antibiyotiğe dirençli olduğu tespit edildi. Ayrıca 31 (% 88,5) C. perfringens izolatının 1’den
fazla antibiyotiğe direnç gösterdiği belirlendi. İzolatların tamamının (% 100) dirençli olduğu
antibiyotik trimetoprim olarak tespit edildi. Bu antibiyotik yanında, % 65,7 ile tetrasiklin, % 62,8
oranında gentamisin direncin yüksek oranda tespit edildiği diğer antibiyotikler olarak belirlendi.
Elde edilen veriler izolatların hepsinin vankomisine duyarlı olduğunu da ortaya koydu.
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Sonuç
Bu çalışmada üç farklı mezbahadan, kesim sırasında alınan piliç boyun derisi örneklerinde
C. perfringens varlığı araştırılmış, 6 aylık periyot içerisinde toplanan örneklerin % 19,4’ünün
(35/180) C. perfringens ile kontamine olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında yapılan analizler ile
izolatlardan hiçbirinin gıda zehirlenmesine neden olan cpe genini taşımadığı tespit edilmiştir.
C. perfringens’in gıda kaynaklı infeksiyonlara neden olabilmesi için özellikle cpe geni taşıması
gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, elde edilen izolatların insan sağlığı açısından risk
oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.
Çalışmada elde edilen izolatların, antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesiyle, büyük bir
kısmının bir veya birden fazla antibiyotiğe direnç gösterdiği saptanmıştır. Bu durum, antibiyotik
kullanımı sonucu mikroorganizmalarda gelişen direncin takip edilmesi ve dirençli suşların
gelişmesinin önlenmesi amacıyla gıda üretiminde hayvanlarda profilaktik ve büyütme faktörü
olarak antibiyotik kullanımına ilişkin yasal düzenlemelere bağlı kalınmasının ve resmi otorite
tarafından ulusal kalıntı izleme programının etkin olarak yürütülmesinin ne kadar önemli
olduğunu ortaya koymuştur.
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Özet
Bu çalışmada, biberiye ekstraktı ilavesinin tavuk köftesinin duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik
özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla tavuk köfteleri ilave edilen ekstrakt miktarına
göre 3 deneysel gruba (K, B5 ve B1 Grubu) ayrılmış ve K grubu örneklerine %0, B5 grubu
örneklerine % 0,5 ve B1 grubu örneklerine ise %1 biberiye ekstraktı ilave edilmiştir. Köfte
örnekleri muhafazanın 0., 3., 5. ve 7. günlerinde duyusal, mikrobiyolojik (Toplam psikrofil
bakteri, Enterobakteri, Maya-Küf sayısı) ve kimyasal (pH, Tiyobarbütirikasit sayısı) açıdan
incelenmiştir. Mikrobiyolojik analizlerde, B1 ve B5 grubu örnekleri arasında fark olmadığı
tespit edilmiştir. Deneysel örneklerin duyusal analiz sonuçları biberiye ekstraktının tavuk eti ile
uyumlu olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: tavuk eti, köfte, biberiye ekstraktı
Giriş
Tavuk eti, besleyici değeri yüksek, yağsız, proteince zengin ve hazmı kolay olan bir gıda olup,
ucuzluğu sayesinde kolay temin edilebilen ve kırmızı etin yerine alternatif olarak bol miktarda
tüketilebilen et kaynağıdır. Tavuk eti aynı zamanda B grubu (B1 ve B6) vitaminleri ve demir
açısından zengindir. Ayrıca tavuk eti kırmızı et ürünleriyle karşılaştırıldığında hem daha ucuz,
hem de sağlık açısından daha düşük yağ ve kolesterol oranına sahiptir. Enerji değerinin düşük
olması, liflerinin kısalığından dolayı çiğnenebilir ve kolay sindirilebilir olması nedeniyle de
tavuk etleri çocuk ve yaşlıların beslenmeleri dahil tüm yaş grupları için birçok özel diyette
yer alabilecek özelliktedir. Tavuk etleri doymamış yağ asitlerince ve özellikle esansiyel yağ
asitlerinden linoleik asit yönünden kırmızı etlere kıyasla daha zengindir (1).
Gelişen teknolojiye paralel olarak et ve et ürünlerinde de gelişmeler kaydedilmektedir. Bunun
yanı sıra çalışan kadın popülasyonunun artması insanların hazır gıdalara olan talebinin
artmasına sebep olmuştur. Bütün bunlar bir araya geldiğinde insanların beslenirken sağlıklarını
koruyabilmeleri açığa çıkmış ve bu yönde talebin artmasına neden olmuştur. Tavuk etinin
besleyici özelliğine ilaveten sağlık üzerine olumsuz etkisinin olmayışı hasta, yaşlı ve iyileşme
döneminde olan insanlar arasında tercih edilmesiyle tavuk ürünleri günümüzde ön plana
çıkmıştır (2).
Doğal beslenme kavramının insanlar arasında hızla yayılması, doğal antimikrobiyellerin
kullanımını artırmıştır. Esansiyel yağların doğal, antioksidant, antibakteriyel, kendilerine has
koku ve lezzette olmaları nedeniyle gıdalarda koruyucu amaçla son yıllarda oldukça fazla
kullanılmaktadır (3). Antioksidan ve antibakteriyel özelliği olan biberiye yağı da muhafaza
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süresini uzatmak ve lezzet gelişimini olumlu etkilemek için gıdalarda kullanılmaktadır. Bu
çalışmada tavuk etinden elde edilen köfteler üzerine biberiye ekstraktının etkileri araştırılmıştır.
Materyal-Metot
Tavuk köftelerinin hazırlanması
Çalışmada materyal olarak kullanılan tavuk karkasları yerel bir kesimhaneden temin edilmiştir
(kesimden 8 saat sonra alınmıştır). Laboratuara getirilen bütün tavuk yıkanmış ve süzülmesi
için beklenmiştir. Derisi yüzüldükten sonra kemik ve aşırı yağlı kısımları uzaklaştırılarak et
ve kemik birbirinden ayrılmıştır. Tavuk eti, çapı 3 mm olan kıyma makinesinden geçirilerek
kıyma haline getirilmiştir. Kıyma ağırlığı göz önünde bulundurularak, % 2 tuz ve %2 irmik
ile karıştırılıp köfte hamuru elde edilmiştir. Hazırlanan karışımdan elips şeklindeki paslanmaz
çelikten imal edilmiş kalıplar (çap: 6 cm, yükseklik: 3 cm) kullanılarak eşit boy ve hacimde
yaklaşık 20 g ağırlığında köfteler yapılmıştır. Bu özelliklerde 36 adet köfte yapılmıştır. Köfteler
üç gruba ayrılmıştır. Kontrol %0 biberiye ekstraktı, B5 (II grup) köfte hamuru ağırlığı esas
alınarak % 0,5 biberiye ekstraktı, B1 (III grup) köfte hamuru ağırlığı esas alınarak % 1 biberiye
ekstraktı ilave edilmiş, aerobik koşullarda strofor kutulara yerleştirilmiş ve +4 C ‘ de muhafaza
edilmiştir. Muhafazanın 0., 3., 5 ve 7. günlerinde mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal açısından
değerlendirilmiştir. Çalışma üç tekrardan oluşmuş ve her analiz gününde her grupta üç örnek
analiz edilmiştir.
Mikrobiyolojik analizler
Mikrobiyolojik analizler için, 10 g numune steril şartlar altında tartılmış ve üzerine 90 ml steril
%0.1’lik peptonlu sudan ilave edilerek homojen hale getirilmiştir. Böylece örneğin 10-1 (1/10)’lik
dilüsyonu hazırlanmıştır. Örneklerin her seyreltisinden birer ml kullanılarak iki seri halinde plak
dökme metoduyla ekimleri gerçekleştirilmiş ve inkübasyon süreleri sonunda 30-300 koloni
içeren plaklar değerlendirilmiştir (4). Örneklerdeki toplam psikrofil aerob bakteri (PB) sayımı
için Plate Count Agar (PCA, Merck, 7°C’ de 10 gün) kullanılmıştır. Enterobakterilerin (EB)
sayımı için Violet Red Bile Glucose Agar (VRBGA, 30±1°C, 2 gün) kullanılmıştır (çift kat).
Örneklerdeki maya ve küf (MK) sayımı için %10’luk tartarik asit ilave edilerek pH’sı 3,5’e
düşürülmüş Potato Dextrose Agar (PDA) (Merck 1.10130) kullanılmıştır. Plaklar 21±1°C’de 5
gün inkübe edildikten sonra değerlendirilmiştir (4).
Kimyasal analizler
Örneklerde pH değeri, pH metre (Crison, Basic 20) ile tespit edilmiştir (5). Deneysel örneklerdeki
tiyobarbitürik asit sayısı, Tarladgis’ e göre tayin edilmiştir (6).
Duyusal analizler
Deneyimli 7 panelist tarafından 1-5 arası puan (1 çok kötü, 2 kötü, 3 normal, 4 iyi ve 5 çok iyi)
verilerek örnekler lezzet, görünüş ve genel beğeni düzeyi açısından değerlendirilmiştir (7). Bu
amaçla, gruplardan alınan örnekler teflon tavada kızartılarak oda ısısına geldikten sonra duyusal
analizleri yapılmıştır.
İstatistiksel analizler
Verilerin analizi, Statistical Analysis System (SAS) paket programı kullanılarak yapılmıştır.
Gruplar arası ve grup içi günler arası değerler karşılaştırılmıştır. Veriler “test grupları x örnekleme
zamanı” olacak şekilde 3x5 faktöriyel dizayna uygun olarak fix etkiler ve değişkenler arası
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interaksiyonlar yönünden variyans analizine tabi tutulmuştur. General Linear Models (GLM)
prosedürüne göre, Fisher’ in en düşük kareler ortalamaları (LSD) testi kullanılmıştır. Tüm
ortalamaların standart sapma değerleri hesaplanmıştır (8). Alfa değeri 0.05 olarak belirlenmiştir.
Bulgular
Deneysel örneklerde belirlenen mikrobiyolojik analiz bulguları Tablo 1’ de, kimyasal analiz
bulguları Tablo 2’ de ve duyusal analiz bulguları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 1. Deneysel örneklerde belirlenen mikrobiyolojik analiz bulguları (log 10 kob/ g).
Analiz
PB
EB
MK

Muhafaza Süresi (Gün)
0
3
2,6c
4,7b,x
c
2,6
3,8b,y
b
2,6
2,9b,y
1,3b
1,8ab
b
1,3
1,6b
b
1,3
1,8ab
b
1,8
2,11b
1,8b
2,01b
1,8
2,16

Grup
K
B5
B1
K
B5
B1
K
B5
B1

5
7,22a,x
4,11b,y
3,1b,y
2,17a,x
2,8a,x
1,92a,y
3,46a,x
2,28b,xy
2,21y

7
*
6,22a,x
4,14a,y
*
3,16a,x
2,46a,y
*
3,11a
2,36

a, 	
  b, c: Aynı satırda farklı üst simgeyi taşıyanlar istatistiksel bakımdan farklıdır (P<0.05). z, y,
x: Aynı sütunda farklı üst simgeyi taşıyanlar istatistiksel bakımdan farklıdır (P<0.05). *: analiz
yapılmadı. **: log 10 kob/ g< 10
Tablo 2. Deneysel örneklerde belirlenen kimyasal analiz bulguları.
Analiz
pH
TBA mg MDA/
kg

Grup
K
B5
B1
K
B5
B1

0
6,5
6,5
6,5
0,238b
0,238
0,238

Muhafaza Süresi (Gün)
3
5
6,6
6,8
6,52
6,56
6,5
6,5
0,398ab,x
0,456a,x
0,272y
0,313xy
0,221y
0,219y

7
*
6,72
6,59
*
0,211
0,253

	
   c : Aynı satırda farklı üst simgeyi taşıyanlar istatistiksel bakımdan farklıdır (P<0.05). z, y, x : Aynı sütunda farklı üst
a, b,
simgeyi taşıyanlar istatistiksel bakımdan farklıdır (P<0.05).
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Tartışma ve Sonuç
Deneysel köfte örneklerinden elde edilen psikrofil bakteri sayısı Tablo 1’ de verilmiştir. Psikrofil
mikroorganizmalar 0-10°C’de üreyebilme yeteneğine sahip olduklarından bu koşullarda
saklanan taze yada işlenmiş gıdalarda önem arz etmektedirler (9). Kanatlı eti mikrobiyolojik
kriterler tebliğine göre PB sayısı en fazla 105 kob/g olduğu bildirilmiştir (10). Deneysel
örnekler PB açısından incelendiğinde B1 grubuna ait örneklerin 7. günde limit değerin altında
bulunmuştur. Kontrol grubu 5.gün, B5 grubuna ait örneklerin ise 7. günde bu limit değeri aştığı
görülmektedir (Tablo 1). Liu vd. (11), 500, 1000 ve 1500 ppm biberiye ekstraktı ilave ettikleri
tavuk frankfurterlerini 4oC’de depolamıştır. Depolamanın 14. gününde kontrol gruplarında PB
sayısı 6 log kob/g olarak bulunurken, 500, 1000 ve 1500 ppm biberiye ekstraktı ilave edilen
gruplarda sırasıyla 5,5-6,0, 5,5 ve 5,0-5,5 log kob/g olarak belirlenmiştir. Yapılan bu çalışma
biberiye ekstraktı konsantrasyonunun artışının PB sayısının azalmasında etkili olduğunu
göstermiştir. Bu durum çalışma bulgularımız ile uyum içerisindedir.
Tablo 3. Deneysel örneklerde belirlenen duyusal analiz bulguları
Analiz
Görünüş
Lezzet
Genel
Beğeni
Düzeyi

Grup
K
B5
B1
K
B5
B1
K
B5
B1

0
4,4
4,4
4,4
4,6
4,8
4
4,2
4,2
4,2

Muhafaza Süresi (Gün)
3
5
4,2
*
4,2
4,4
4,2
4
4,4
*
4,4
4,2
3,8
3,2
4
*
4
4x
4
3,2y

7
*
4
4,2
*
4x
3y
*
4x
3y

	
   c: Aynı satırda farklı üst simgeyi taşıyanlar istatistiksel bakımdan farklıdır (P<0.05). z, y, x: Aynı sütunda farklı üst
a, b,
simgeyi taşıyanlar istatistiksel bakımdan farklıdır (P<0.05).
Biberiye yağının EB sayısı üzerine etkisi incelendiğinde, mevcut çalışmada etkinin sınırlı olduğu
görülmüştür. Çalışmanın 3. günü dikkate alındığında gruplar arasındaki farkın önemli olmadığı
(p>0,05) görülmüştür (Tablo 1). Yapılan bir araştırmada deve kuşu kıymalarına %0,2 biberiye
ekstraktı ilave edilmiş, örnekler 3oC’de 9 gün muhafaza edilmiş ve bu süreçte enterobakteri
sayısında önemli bir değişikliğin oluşmadığı bildirmiştir (12). Başka bir çalışmada (13), hindi
eti kullanılarak yapılan köfteler %1 biberiye ekstraktı ile muamele edilip, +4oC’de muhafazaya
alınmış ve biberiye ekstraktı kullanımının kontrol gruplarına göre enterobakteri sayısında 1-2
log birimlik düşüşe neden olduğu belirtmiştir.
Deneysel örnekler maya-küf sayısı açısından değerlendirildiğinde, biberiye ekstraktının bu
mikroorganizmalar üzerine etkili olduğu ancak konsantrasyon değişikliğinin etkili olmadığı
tespit edilmiştir (Tablo 1). Kültür ortamında yapılan çalışmalarla biberiye esansiyel yağı, su ve
ekstraktının küfler üzerinde değişik oranlarda antifungal etki gösterdiği belirlenmiştir (14)
Tavuk etinin pH değeri ortalama olarak 6,4-6,7 olarak bildirilmiştir (15). Çalışmada kullanılan
köfte hamurunda (0. gün) belirlenen pH değeri 6,5 olarak tespit edilmiştir (Tablo 2). Tiyobarbitürik
asit (TBA) miktarı lipit oksidasyonun bir göstergesidir. Oksidasyon reaksiyonunun oluşumunda
oksijen önemli rol oynamaktadır. Oksidasyon hızı; sıcaklık, ışık, nem, yağ oranı, yağların
doymamışlık dereceleri gibi faktörlere bağlıdır. Çalışmada, TBA değeri, biberiye yağı ile ilave
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edilmiş köfte örneklerinde daha düşük olarak tespit edilmiştir (Tablo 1). Biberiye uçucu yağının
TBA değeri üzerine azaltıcı etkisinin yapısında bulunan fenolik bileşenlerden rosmarinik asit,
karnosik asit ve karnasolün antioksidatif özelliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir (16).
Yapılan bir araştırmada, mekanik ayrılmış tavuk eti ile oluşturulan köftelerin biberiye ekstraktı
ile muhafazası sırasında, %1 biberiye ekstraktı ilave edilen köftelerin, kontrol grubuna göre
daha düşük TBA değerlerine sahip olduğu rapor edilmiştir (13). Başka bir çalışmada da hindi eti
kullanılarak yapılan köftelerin biberiye ekstraktı ile muamelesi sonucunda oksidasyonun kontrol
grubuna göre önemsiz olduğu ifade edilmiştir (17).
Biberiye uçucu yağının et ve et ürünlerinde duyusal özellikler üzerine olumlu etkisinin olduğu
yapılan çalışmalarla belirlenmiştir (18,19). Mevcut çalışmada yapılan duyusal panelde biberiye
ekstraktı konsantrasyonunun yüksek olması, örneklerin düşük puan aldığını göstermiş, 0. günde
ise en yüksek puanı B5 grubuna ait örnekler almıştır.
Sonuç olarak, biberiye ekstraktının tavuk köftesinde duyusalı kimyasal ve mikrobiyolojik,
özellikler üzerine olumlu etki gösterdiğini söylemek mümkündür.
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S46 Broyler Refahının Artırılmasına Yönelik Yeni Stratejiler
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Giriş
30 Haziran 2010 tarihinde broyler tavukların refahının korunmasına yönelik yeni AB kuralları,
tüm AB’de yürürlüğe girmiştir (2007/43/EC sayılı Konsey Direktifi) (AB 2007). İngiltere’de,
AB Etçi Piliç Direktifi (2007/43/EC sayılı) gerekliliklerini karşılamak üzere bir etçi piliç refahı
“tetikleme (trigger) sistemi” başlatılmış olup söz konusu sistem 1 Temmuz 2010 tarihinden
beri kesimhanelerde uygulanmaktadır. Kesimhanelerde muhtemel refah ile ilgili sorunların
belirlenmesine yönelik olarak post mortem denetimler gerçekleştirilmekte ve buna paralel
olarak ciddi refah ihlalleri yaşandığında anında raporlama ve müdahale edilmesine imkan veren
bir sistem devreye girmiştir.
Direktif gereklilikleri çerçevesinde sahadaki muhtemel refah sorunlarının tanımlanması için
muhtelif sayıdaki hayvana dayalı sonuç parametreleri kullanılmaktadır (Butterworth 2013a,b,
2011, 2010, 2007; Butterworth & Weeks 2010; Botreau ve ark. 2007). Kümülatif günlük mortalite
oranı ve yedi adet post mortem görünüm gözlenir. Post mortem görünümler şöyledir: 1) karında
sıvı toplanması (ascites)/Ödem, 2)Selülit & Dermatit, 3)Varışta ölüm, 4)Aşırı zayıflama, 5)
Eklem lezyonları/artrit, 6)Septisemi/Solunum ve 7)Toplam ıskarta 8)Kümülatif Günlük Kümes
Mortalitesi (CDM), ve 9) Ayak Taban Skoru (FPD).
Sistem iki prosese sahiptir :
Proses 1: Herhangi bir post mortem görünüm oranının istisnai olarak yüksek olması durumunda
(ortalamadan 6 standart sapma daha yüksek olarak tanımlanır) Hayvan ve Bitki Sağlığı Kurumu
(APHA) harekete geçirilir.
Proses 2: CDM normalden yüksek ise (ortalamadan 3 standart sapma daha yüksek olarak
tanımlanır= % 7,37) ve buna ek olarak üç veya daha fazla sayıda post mortem görünüm yüksek
ise (ortalamanın üstü olarak tanımlanmaktadır, bkz Tablo 2) APHA için bir alarm devreye girer.
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Tablo 1 Proses 1 ve Proses 2 tetikleme seviyesi ölçümü, bunların eşik değerleri ve tetikleme
2 hesaplaması (farklı ölçümlerin kombinasyonu) ve FPD (İsveç Ayak Taban Skoru) skor
hesaplaması ile ilgili notlar.
Post-mortem görünümler
Karında sıvı toplanması / Ödem
Selülit & Dermatit
Varışta ölüm
Aşırı zayıflama
Eklem lezyonları
Solunum sorunları
Toplam ıskarta
Kümülatif Günlük Mortalite
FPD skoru *

Proses 1 tetikleme seviyesi (%)
2.02
3.00
1.51
0.67
0.43
9.28
11.76
11.85
167

Proses 2 tetikleme seviyesi (%)
0.21
0.20
0.12
0.04
0.02
0.49
1.11
NA
60

	
  
Proses
1. AHVLApost mortem görünümler istisnai olarak yüksek ise alarma geçirilir (ortalamanın aşılması + 6SD).
Proses 2. AHVLA kümülatif günlük mortalite oranı anormal şekilde yüksek ise (ortalamanın aşılması + 3SD =% 7.37)
ve buna ek olarak olarak üç veya daha fazla sayıda post mortem görünüm yüksek ise (ortalamanın üstü) alarma geçirilir.
*FPD skoru yüzdesel bir oran değildir ancak lzeyonların şiddetini ve yayılımını belirten (0 ile 200 arasında) ve 100 ayak
üzerinden tespit edilen bir sayıdır.

Tetikler hangi sıklıkta devreye giriyor ?
Proses 1 ve Proses 2 tetik seviyeleri aşıldığında bu durum FSA operasyonları veri izleme sistemi
tarafından otomatik olarak kaydedilir ve tetik raporu formunda APHA’ya bir bildirim gönderilir.
Yıldan yıla tetik raporları taslağında meydana gelen değişiklikler ortaya aşağıdaki faktörleri
yansıtan kapsamlı bir resim çıkartır ;
a) Broyler sürülerinin performansında “doğal” bir dalgalanma meydana gelecek olup bu
durum, zamanla, ‘popülasyon tepkisi’ni etkileyecek olan üretim sistemi unsurlarından
(besleme, aşılama, kalıtımsal seleksiyon) kaynaklanan hayvan popülasyonu (örnek)
tepkilerinde, yönetim unsurlarına yansıtılacaktır.
b) 2010-2014 dönemi içerisinde kanatlı endüstrisi yapısında değişiklikler meydana gelmiş
olup söz konusu değişiklikler şirket evlilikleri ve birleşmeleri, bazı şirketlerde üretim
artışı ve önceliklerde değişiklikler (örneğin arz edilen kanatlıların ağrılıkları ve sürü
oranlarındaki değişiklikler) şeklinde olmuştur. Bu durum, tüketici talepleri ve üretim
baskısına tepkisel olan bir endüstride, ancak beklenmedik şekilde, endüstri içerisindeki
yönetim trendlerini etkilemiştir.
c) Sürüdeki hastalık geçmişi -ki dönem içerisinde (2010’dan 2014’e kadar) sabit
olmamıştır- ve dolayısıyla, tetik raporlama seviyeleri, hastalık oranına ve hastalıkla
mücadeleye cevabın etkinliğine yansır.
“Tetikleme devreye girdiğinde” ne olur ?
Tetikleme seviyesi görünümlerinin düzeylerinin belirli bir eşik değeri aştığı durumda, hayvanların
yetiştiricisi alarma geçirilir. Refahın az olduğundan şüphelenildiği durumda Resmi Veteriner Hekim
yetiştiriciye öneride bulunabilir ve Hayvan ve Bitki Sağlığı Kurumu (APHA) Gıda Standartları
Kurumu Operasyonu (FSA Operasyonları ) yerel veterinerlik teşkilatı ve Yerel Makamlar tarafından
resmi işlemle sonuçlanabilir. APHA ve FSA’nın, kesimhane ve üretici arasındaki düşük refah seviyesi
ile ilgili olarak bilgilerin aktarılmasını sağlayan bir denetleme usulü ve veri işleme sistemleri vardır.
Alınacak önlemler, APHA veterinerlik çalışanları tarafından üretim alanına ziyareti ve yetiştirici
ile birlikte yazılı bir eylem planı oluşturmayı kapsayabilir ve APHA, buna ek olarak, bir dizi
rastlantısal refah denetimi uygulaması gerçekleştirebilir. Her bir refah denetim kaydı, pek çok
refah kriterine karşı ve bunların “en düşük puanlama”sını baz alan bir toplam puan çerçevesinde
puanlandırılır. Bu toplam puanlar şunları gösterir:
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(A)
(B)
(C)
(D)

Mevzuat ve uygulamada refah kurallarına tam uygunluk
Sadece mevzuata uygunluk
Mevzuata uygun olmama
Mevzuata uygun olmama ve gereksiz acı veya ızdırabın bulunması

Yıldan yıla ve her bir yıl içerindeki münferit tetikleme görünümü seviyeleri nasıl değişir?
Yıldan yıla ve çeyrek dönemler halinde oluşturulan tetikleme ihbarlarının sayısında değişiklikler
meydana gelmiştir. Bunu şu şekilde örnekleyebiliriz: Asites, Dermatit ve Solunum Hastalığını
(tetikleme ihbarlarını en çok oluşturan ölçümler) kullanmayı seçtiğimiz Şekil 1, 2010’dan
2014’e kadarki dönem boyunca geniş bir üretim alanı olan 10 üretici şirketteki Asites, Dermatit
ve Solunum Hastalığındaki değişkenliği (tetikleme ihbarları: örneklenen gruplar oranı) gösterir.

Bu refah izleme verilerinin kullanılması sonucunda üreticiler tarafından alınan esas
kararlar veya tedbirler nelerdir?
Tetikleme eşik değerleri aşıldığında, hükümet kurumları üreticiye bir tetikleme raporu düzenler
ve üretici, bir eylem planı oluşturur. Bu eyle planı, tetikleme raporunu araştıran yetkiye verilen,
ortaya çıkan durumlara yönelik atılacak adımların yazılı bir tanımlamasıdır. Esas eylem planı
unsurlarının düzenlenmesi (genellikle eylem planı içerisinde yer alan ifadeler), ortak eylem
planının belirlenebilmesine imkan verir. Şekil 2, eylem planında tanımlanan kilit kelimeler/
ifadelerin kullanım sıklığını, söz konusu kelime / ifadelerin eylem planı içerisindeki göreceli
önemini şekilsel olarak (büyük veya küçük yazılım) gösterir.
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A. Yaygın durumlar

B. Ortak “tedbirler” (faaliyetler)
Şekil 2, 2010-2014 dönemi içerisinde yaygın durumların (A – üst metin) ve ortak “eylem planı”
kelime ve ifadelerinin (B –alt metin) ortaya çıkma sıklığını, kelimelerin büyük ve küçük yazılımı
ile şekilsel olarak ifade eder.
Günümüzde tetikleme sisteminin işleyişi
Günümüzde etçi piliçlerin refahında tetikleme sistemi, pek çok açıdan başarılı bir sistem olarak
görünmektedir. Bazı durumların görünme oranında sistematik bir değişiklik meydana gelmiştir
ve bu değişikli, tetikleme sisteminin kullanılmasından kaynaklanmıştır. Aynı zamanda, hedeflenen
eylemlerin oluşturulmasına ve söz konusu değişikliklerin nedenleri vurgulanarak, değiştirilmesine
imkan vermiştir. Pek çok çiftliğin takip edilmesin suretiyle tetiklemeye yönelik tepki analizi şunu
göstermiştir; tetiklemenin devreye girmesini takiben sürüler gelişim göstermektedir.
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Özet
Etlik piliç yetiştiriciliğinde en yaygın barındırma sistemi derin altlık sistemidir. Kafes ve
ızgaralı zemin üzerinde etlik piliçlerin yetiştirilmesi yıllarca öncesinden mümkün olsa da
bu sistemlerde sıklıkla karşılaşılan ayak problemleri, göğüs eti üzerinde oluşan lezyonlar ve
bunun et kalitesini olumsuz etkilemesi nedeniyle kabul görmemiştir. Son yıllarda etlik piliç
yetiştiriciliğinde kafes sisteminin kullanımı yeniden gündeme gelmiştir. Ancak hayvanların
hareketlerini kısıtlaması ve doğal davranışlarına uygun olmaması tıpkı yumurta üretiminde
olduğu gibi etlik piliç üretiminde de kafes sisteminin hayvan refahı yönünden eleştirilmesine
neden olmaktadır. Bundan dolayı derin altlık sistemine alternatif olarak ızgaralı zemin
sisteminin daha uygun olabileceği düşünülmektedir. Etlik piliç yetiştiriciliğinde ızgaralı
zemin sisteminin hayvan refahı üzerine etkilerini araştırmak amacı ile gerçekleştirilen bu
çalışmada geleneksel derin altlık (kontrol) ve ızgaralı zemin (deneme) üzerinde yetiştirilen
etlik piliçlerde hayvan refahı ile ilgili parametreler incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Etlik piliç, zemin, barındırma, hayvan refahı.
Giriş
Dünya genelinde etlik piliç üretimi yaygın olarak derin altlık sistemi barınaklarda
gerçekleştirilmektedir. Derin altlık sisteminde altlık ve hava kalitesinin iyi yönetilememesine
bağlı olarak ortaya çıkan ayak tabanı ve diz eklemi lezyonları ile göğüs eti kalitesinde
düşme gibi hayvan sağlığı ve refahı ile ekonomik verimliliği olumsuz yönde etkileyen
faktörler alternatif barındırma sistemlerinin kullanımını gündeme getirmiştir (1, 2). Yumurta
üretiminde oldukça yaygın olan kafes sisteminin etlik piliç yetiştiriciliğinde de kullanımı uzun
yıllardır mümkün olsa da ayak problemleri ve et kalitesinde düşme gibi istenmeyen durumlar
yaygınlaşmasını engellemiştir (3, 4). Kafes zemininde yapılan iyileştirmeler ve derin altlık
sistemdeki hayvan refahı ile ilgili problemler etlik piliç üretiminde kafes sisteminin yeniden
kullanımını gündeme getirmiştir. Rusya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde kafes
sistemi kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır (5, 6). Türkiye’ de de kullanılmaya başlanan
kafes sistemi birim alanda barındırılan hayvan sayısının daha fazla olması, altlık gideri
olmaması gibi nedenlerden dolayı ekonomik olarak daha avantajlıdır (7, 8). Ancak hayvanların
serbestçe hareket etme ve kanatlarını açma gibi doğal davranışlarını rahat ve kısıtlama
olmaksızın yaşamalarına tam olarak uygun olmadığı için kafes sistemi yumurtacı tavuklarda
olduğu gibi etlik piliç üretiminde de yetersiz hayvan refahı yönünden eleştirilmektedir (1, 5).
Bundan dolayı uygun olmayan altlık ve altlık yönetiminden kaynaklanan olumsuz etkileri
bulunmayan, hayvanların serbestçe hareket edebildikleri, altlık giderinin olmadığı ızgaralı
zemin sisteminin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma etlik piliç üretiminde
ızgaralı zemin sisteminin hayvan refahı üzerine etkilerini incelemek amacı ile planlanmıştır.
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Materyal ve Metot
Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Tavuk
Yetiştirme Ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada toplam 112 adet günlük yaşta Ross
PM3 genotipi erkek etlik civciv kullanılmış ve biri kontrol, diğeri deneme olmak iki ana
gurup oluşturulmuştur. Kontrol gurubunda yer alan hayvanlar derin altlık zemin sisteminde,
deneme gurubunda yer alan hayvanlar ise ızgaralı zemin üzerinde büyütülmüşlerdir. Kontrol
gurubunda altlık olarak pirinç kavuzu, deneme gurubunda ızgara materyali olarak ise tahta
kullanılmıştır. Deneme 46 gün sürmüş ve deneme süresince hayvanlar etlik piliçler için
standart bakım ve yönetim koşullarında büyütülmüşlerdir (9). Deneme sonunda guruplarda
bireysel olarak tüm hayvanların aynı araştırmacı tarafından yürüyüş, ayak tabanı ve diz
eklemi lezyonları ile göğüs tüyleri örtüsü ve kirlilik düzeyleri skorlanmıştır (10-16). Kontrol
ve deneme guruplarında yer alan bütün hayvanlar kesilerek sıcak karkas üzerinde göğüs eti,
kanatlar, butlar ve kuyruk (pygostyle) üzerindeki kanama ve lezyonlar skorlanmıştır (1719). Elde edilen sonuçların istatistiki önem düzeyleri SSPS bilgisayar programında MannWhitney U testi ile analiz edilmiştir (20, 21).
Bulgular
Deneme guruplarında yer alan hayvanlarda deneme sonu yürüyüş, tüy temizlik, tüy örtü, ayak
tabanı ve diz eklemi lezyon skorları tablo 1’ de sunulmuştur. Yürüyüş hariç incelenen diğer
özellikler bakımından guruplar arası farklılıklar önemli bulunmuştur. Göğüs tüyü kirlilik ve
tüy örtüsü düzeyi ile ayak tabanı ve diz eklemindeki lezyon skorları derin altlık gurubunda
ızgaralı zemin üzerinde yetiştirilen guruba göre önemli düzeyde daha yüksek bulunmuştur
(P<0.001).
Tablo 1: Guruplarda yürüyüş, tüy temizlik, tüy örtüsü, ayak tabanı lezyonları ve diz eklemi
lezyonları skorları.
Özellikler
Yürüyüş
Tüy örtüsü kirliliği
Tüy örtüsü
Ayak tabanı
Diz eklemi

Izgara
0.077±0.030
4.770±0.280
0.810±0.010
0.231±0.027
0.154±0.017

Derin altlık
0.138±0.02
7.480±0.19
1.650±0.07
2.790±0.01
1.630±0.08

P
0.580
0.001
0.001
0.001
0.001

	
  
Derin
altlık ve ızgaralı zemin üzerinde yetiştirilen etlik piliçlerde göğüs eti, kanat, butlar
ve kuyruk (pygostyle) üzerinde oluşan kanama ve diğer lezyon düzeyleri tablo 2’ de
gösterilmiştir. Izgaralı zemin üzerinde yetiştirilen etlik piliçlerde kanat üzerindeki kanama
ve lezyon düzeyi önemli düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Göğüs eti üzerindeki lezyonlar
ise derin altlık sisteminde yetiştirilen piliçlerde önemli düzeyde daha yüksek bulunmuştur.
Butlar ve kuyruk (pygostyle) üzerindeki kanama ve lezyon skorları arası istatistiki düzeyde
fark bulunamamıştır.

382

Tablo 2 : Guruplarda göğüs eti, kanat, butlar ve kuyruk üzerindeki kanama ve lezyon
düzeyleri.
Özellikler
Göğüs eti
Kanatlar
Kuyruk (pygostyle)
Butlar

Izgara
0.08±0.01
1.05±0.02
0.16±0.02
0.55±0.02

Derin altlık
0.62±0.02
0.40±0.09
0.32±0.09
0.31±0.08

P
0.028
0.002
0.266
0.057

	
  
Tartışma ve Sonuç
Etlik piliç yetiştiriciliğinde genetik yatkınlık yanında barındırma yoğunluğu, altlık türü ve
miktarı, aydınlatma programları, barınaklar ve barındırma gibi faktörler hayvan sağlığı ve
refahını yakından etkilemektedir (18, 22, 23). Bu çalışmada guruplarda yer alan hayvanların
yürüyüş skorları birbirine yakın ve guruplarda yürüme zorluğu çeken hayvan düzeyi
oldukça düşük bulunmuştur. Etlik piliç işletmelerinde 40-42 günlük büyüme döneminde
ayak problemleri görülme düzeyi % 27-30, hiç yürüyemeyen hayvan düzeyi ise % 3-5
kadar yüksek olabilmektedir (24, 25). Derin altlık sisteminde özellikle yüksek barındırma
yoğunluğu ile birlikte yeterli ve uygun altlık bulunmaması durumunda ıslak altlık problemi
ile karşılaşılmaktadır. Islak ve kızışmış altlık ise amonyak oluşumunu hızlandırmaktadır.
Havadaki yüksek yoğunluktaki amonyak gözler ve nefes borusu gibi organlarda yangılara
neden olma yanında, yüksek düzeyde ölümlere neden olabilmektedir (26, 27). Altlık kalitesinin
yetersiz ve uygun olmadığı durumlarda ayak tabanı, diz eklemi ve göğüs eti üzerinde lezyon
ve yanıklar, yürüyüş problemleri ve ayaklarda yaralar oluşmakta, daha da ileri durumlarda
ise derin kısımlardaki yanıklar bakteriyel bulaşmalara yol açmaktadır (26, 28). Etlik piliçler
üzerinde ıslak altlığın en belirgin göstergesi ise tüy örtüsünün kirlilik düzeyi ve ayak tabanı
ile diz eklemi üzerindeki lezyonlardır (1, 10, 14, 16).
Bu çalışmada ızgaralı zemin üzerinde yetiştirilen piliçler ile karşılaştırıldığında derin
altlık sistemde yetiştirilen hayvanlarda göğüs tüyleri daha kirli, ayak tabanı ve diz eklemi
lezyonları daha kötü bulunmuştur. Tüy örtü düzeyi ise derin altlık üzerinde yetiştirilenlerde
daha iyi düzeydedir. Zemin üzerinde sürekli yatmaya bağlı olarak özellikle ilerleyen yaşta
göğüs tüylerinin kirlilik düzeyi artmış, altlık kalitesinin bozulmasına bağlı olarak ayak tabanı
ve diz ekleminde amonyak yanıkları ve lezyon düzeyi artmıştır. Ayak tabanı lezyonları ile
ilgili olarak en önemli konulardan birisi de bu lezyon ve yaralanmaların şiddeti olup, ayak
tabanı üzerindeki lekeye göre ayak tabanında yaralanma ve çiziklere yol açan yanıklar
hayvan refahı açısından daha önemlidir (27). Bu çalışmada derin altlık üzerinde yetiştirilen
hayvanlarda ayak tabanı ve diz eklemi üzerindeki lezyonlar daha şiddetli bulunmuştur. Etlik
piliç yetiştiriciliğinde ayak tabanı, diz eklemi ve göğüs eti üzerindeki lezyon ve yanıklar
altlık kalitesi iyi yönetilmeyen sürülerde az ya da çok ortaya çıkmaktadır. Haslam ve ark.(29)
İngiltere’ de etlik piliç sürülerinde ayak tabanı lezyonlarının diz eklemi lezyon ve yanıklarına
göre daha yaygın olduğunu, göğüs eti üzerindeki lezyon ve yanıklarının ise çok düşük
olduğunu bildirmişlerdir.
Derin altlık sisteminde yetiştirilen piliçlerde göğüs eti üzerindeki, ızgaralı zemin üzerinde
yetiştirilen piliçlerde ise kanatlar üzerindeki kanama ve lezyon düzeyleri önemli düzeyde
daha yüksek bulunmuştur (5). Butlar ve kuyruk (pygostyle) üzerindeki kanama ve lezyonlar
açısından guruplar arası farklılıklar ise sayısal düzeyde tespit edilmiştir. Derin altlık sistemde
göğüs eti üzerindeki lezyon düzeyinin daha yüksek olması muhtemelen altlık kalitesinin
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kötüleşmesi ve yüksek düzeydeki amonyaktan, kanatlar üzerindeki lezyon düzeyinin daha
yüksek olması ise muhtemelen tahta ızgara materyalinden kaynaklanmış olabilir. Göğüs eti ve
kanatlar gibi karkas üzeri kanama ve lezyonların çiftlikteki bakım ve yönetim faktörlerinden
kaynaklanabileceği gibi, yakalama ve nakliye ile kesim öncesi ve kesim esnasındaki
faktörlerden de kaynaklanabileceği de dikkate alınmalıdır (16,18, 30).
Sonuç
Etlik piliç yetiştiriciliğinde ızgaralı zemin üzerinde barındırma derin altlık sisteminde ortaya
çıkması muhtemel olumsuzluklara karşı hayvan refahı ve sağlığını geliştirme bakımından
faydalı olabilir. Izgaralı zeminde ilerleyen kesim yaşı ve ağırlığında ayak problemleri ve
et kalitesi yakından izlenmelidir. Her üretim dönemi sonu ızgaraların altındaki gübrenin
uzaklaştırılıp, uzaklaştırılmaması ya da birden fazla dönemde kullanıldığında sürdürülebilirliği
de araştırılmalıdır. Izgaralı zemin ile ilgili olarak; değişik ızgara materyallerinin etkisinin
araştırılması faydalı olacaktır. Aynı zamanda ızgaralı zeminde altlık gideri olmaması ya da
daha düşük olması da ekonomik verimlilik açısından dikkate alınmalıdır. Izgara zeminli
kümeslerde de yeterli havalandırma başta olmak üzere bakım yönetim faktörlerine daha fazla
önem verilmelidir.
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Özet
Kortikosteron (KORT) dişiden (maternal) yumurtaya aktarılır ve yumurtada depolanır.
Yumurtlama döneminde dişi ebeveynin yaşadığı stres, yumurta KORT düzeyini arttırarak,
embriyo/civciv gelişimini etkileyebilir. Bu çalışmada, etlik damızlıklara yemle KORT verilerek
yaratılan maternal stresin (MKORT) yüksek yerleşim sıklığında büyütülen etlik piliçlerde
oransal asimetri gelişimi ve korku davranışı üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla, 200 adet 42 haftalık Ross etlik damızlık dişilerin yarısı kontrol (KONT) olarak ayrılmış,
diğer yarısına yemle 14 gün boyunca 2 mg/tavuk/gün KORT verilmiş (MKORT), elde edilen
yumurtalar kuluçkalanmıştır. Çıkış yapan civcivler optimum (OYS) ve yüksek yerleşim sıklığında
(YYS) büyütülmüş, morfolojik özellikler ölçülerek oransal asimetri hesaplanmış ve hareketsiz
kalma süresi ölçülmüştür.
MKORT grubunda incik ve yüz uzunluğu ile ortalama oransal asimetri değeri KONT grubuna
göre daha yüksek bulunmuştur. İncik, orta parmak ve yüz uzunluklarının oransal asimetri
değerleri ve ortalaması üzerine yerleşim sıklığı ve yaşın etkisi bulunmamıştır.
Hareketsiz kalma süresi KONT piliçlerde MKORT piliçlere göre daha yüksek olmuştur.
Ayrıca, hareketsiz kalma süresi üzerine maternal etki x yerleşim sıklığı interaksiyonu önemli
bulunmuştur. MKORT piliçlerinde hareketsiz kalma süresi yerleşim sıklığından etkilenmemiş,
buna karşılık yerleşim sıklığının artmasının KONT grubundaki piliçlerde korkuyu (hareketsiz
kalma süresini) artırdığı saptanmıştır.
Çalışmamızda, MKORT piliçlerde incik ve yüzde saptanan asimetri ve bu piliçlerin birim
alandaki etlik piliç sayısından etkilenmeksizin daha az korkak olmaları, maternal stresin uzun
süreli etkisinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.
Anahtar kelimeler: maternal stres, kortikosteron, yerleşim sıklığı, etlik piliç
Giriş
Yavrunun fenotipi üzerine ebeveynlerin etkisi, genetik yapının yanı sıra genetik yapıdan
bağımsız pek çok yolla olmaktadır. Bu ebeveyn etkileri “maternel etki” olarak tanımlansa da
her iki ebeveynden de kaynaklanabilir (Nager ve ark., 2006) ve “genetik olmayan epigenetik
modifikasyonlar” olarak tanımlanır. Kanatlılarda yumurta büyüklüğü ve yumurta bileşimi
embriyo gelişimini etkileyen maternal etkilerdir (Dzialowski ve Sotherland, 2004). Son yıllarda
yumurtaya aktarılan maternal steroidlerin düzeyi de önem kazanmıştır (Arnold, 1994; Müller,
2004; Nager ve ark., 2006). Maternal steroidler içinde yer alan kortikosteron (KORT), plazmadan
yumurtaya taşınarak yumurtada birikir (Downing ve Bryden, 2002; Rettenbacher ve ark., 2005).
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Stresli ortamda yumurtadaki KORT düzeyinin artması embriyo/civciv gelişiminin gerilemesine,
civcivlerin daha az rekabetçi ve ürkek olmasına neden olmaktadır (Lay ve Wilson, 2002;
Rubolini ve ark., 2005; Janczak ve ark., 2007; Özkan ve ark., 2009). Bizim çalışmalarımızda
da damızlıkların yemlerine KORT eklenerek deneysel olarak yaratılan maternal stresin embriyo
gelişimini etkilediği ortaya konmuştur (Babacanoğlu ve Yalçın, 2014). Eriksen ve ark., (2003) da
yumurtaya in-ovo KORT uygulaması ile albuminde KORT düzeyinin artmasının civcivlerde iki
yanlı özelliklerin gelişimindeki stabiliteyi bozarak asimetriye neden olduğunu bildirmişlerdir.
Diğer yandan, etlik piliçler kısa bir yaşam döngüsüne sahip olmalarına karşın, büyüme
döneminde hayvan refahını olumsuz etkileyecek bir çok ortama maruz kalabilirler ki bunlardan
biri de optimum yerleşim sıklığından sapmalardır (Ravındran ve ark., 2006). Yüksek yerleşim
sıklığında, korku davranışının göstergesi olan hareketsiz kalma süresinin (Andrews ve ark.,
1997) ve çift yanlı özelliklerde asimetrik gelişmenin arttığı bildirilmiştir (Buijs ve ark., 2012).
Bu çalışmada deneysel olarak yaratılan maternal strese maruz kalmış damızlıklardan elde edilen
etlik piliçler, optimumun üzerindeki yerleşim sıklığına maruz bırakılarak simetrik özelliklerinin
gelişimi ve korku davranışı incelenmiş, böylece maternal stresin uzun süreli etkisinin ortaya
konması amaçlanmıştır.
Materyal ve yöntem
Ross 308 genotipine ait 42 haftalık etlik damızlık dişiler her birinde 100 adet olacak şekilde 2
gruba ayrılmıştır. Birinci grup kontrol (KONT) olarak korunmuş, ikinci gruptaki dişilere 14 gün
boyunca 2 mg/gün/tavuk KORT yeme eklenmiştir (MKORT). Bu doz KORT uygulamasının
damızlıklarda strese yol açarak yumurtadaki KORT düzeyini artırdığı daha önceki
çalışmalarımızda gösterilmiştir (Babacanoğlu ve ark., 2013) Deneme sonuna kadar 4 günde bir
her dişi damızlık 0.025 cc sperma kullanılarak yapay tohumlama yolu ile tohumlanmıştır. KORT
uygulamasının 3 ile 14. günleri arasında yumurtalar toplanmış ve her bir grupta 9 tekerrür olacak
şekilde yumurtalar 37.8 ºC ve % 60 nemde kuluçkalanmıştır.
Çıkışta, KONT ve MKORT gruplarında toplam 550 adet civcivin bireysel ağırlıkları alındıktan
sonra her birine kanat numarası takılmıştır. Her bir gruptaki civcivler rastgele 2 gruba
ayrılarak optimum yerleşim sıklığı (OYS, 30 kg/m2) ve yüksek yerleşim sıklığında (YYS, 45
kg/m2) büyütülmüşlerdir. Böylece 4 grup (KONTOYS, KONTYYS, MKORTOYS ve MKORTYYS)
oluşturulmuştur. Her grup için 5 tekerrür sağlanmıştır.
Deneme boyunca civcivlere standart büyütme ve bakım yönetim programı uygulanmıştır.
Her gruptan 21, 28, 35 ve 41. günlerde rasgele seçilen toplam 48 erkek pilicin sağ ve sol orta
parmak uzunluğu (ayak tabanının merkezinden orta parmağın son ucuna kadar), sağ ve sol yüz
(kulak deliğinden üst ve alt gaganın birleştiği noktaya kadar), sağ ve sol incik (metatarsusun üst
ucundan ayak tabanının başladığı noktaya kadar) uzunlukları alınmıştır (Hill, 2001; Deeming,
2005) İki yönlü özellikler (incik, orta parmak ve yüz) için oransal asimetri =[ǀ(sol ölçüm–sağ
ölçüm)/(sol ölçüm + sağ ölçüm)/2ǀ*100] formülüne göre hesaplanmıştır (Yang ve ark., 1997;
Yalçın ve Siegel 2003a, b). Her 3 özelliğe ait asimetrilerin ortalaması alınarak ortalama oransal
asimetri bulunmuştur.
Korku davranışının göstergesi olarak hareketsiz kalma süresi ve bu eylem için müdahale
sayısının ölçümü Jones (1986) ve Campo ve Davilla, (2002)’ya göre yapılmıştır.
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Verilerin analizinde SAS statistical software (JMP Statistic Package, SAS Inst., 2003)
kullanılmıştır. Model maternal etki (KONT ve MKORT), yerleşim sıklığı (OYS ve YYS) ve yaş
(3, 4, 5 ve 6. hafta) ile bu ana etkilere ait ikili ve üçlü interaksiyonları içermiştir. Ortalamalar
arasındaki farklılıklar Student–t testi ile karşılaştırılmıştır. Önemlilik için P<0.05 düzeyi kabul
edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Canlılarda vücudun sol ve sağ yarılarının gelişmesi aynı genler tarafından kontrol edildiğinden
normal koşullarda her bir yarının aynı büyüklükte olması (simetrik) beklenir (Yang ve ark.,
1997) ve iki yanlı simetrik özelliklerdeki sapma bir stres parametresi olarak kullanılır (Campo
ve ark., 2000; Yalçın ve Siegel, 2003a,b). Yumurta KORT içeriğindeki artışın erken yaşlarda
morfolojik özelliklerdeki dengeli (fluctuating) asimetriyi arttırdığı ve sonuçta gelişme stabilitesini
gerilettiği bildirilmiştir (Eriksen ve ark., 2003). Yine, plazma ve yumurta KORT düzeyi yüksek
bıldırcın hatlarından elde edilen yumurtalardan çıkan civcivlerde yüzdeki asimetri için benzer
sonuç bildirilmiştir (Satterlee ve ark., 2008). MKORT grubunda incik ve yüzdeki oransal
asimetri ve ortalama oransal asimetri KONT grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (Çizelge
1). Çalışmamızda, MKORT piliçlerde oransal asimetrinin artması Satterlee ve ark. (2000; 2008)
ile uyumlu olup gelişimdeki stabilitenin bozulduğunu göstermektedir.
Satterlee ve ark. (2000) ve Cockrem, (2007) adrenal bez aktivitesinin azalması ile ilişkili olarak
hareketsiz kalma süresinin gerilediğini bildirmişlerdir. Casolini ve ark. (2007) ise anneye KORT
enjeksiyonu yapılarak oluşturulan fizyolojik stresin, yavruda hipotalamus-hipofiz ve adrenal bez
(HHA) aktivitesini gerilettiğini saptamışlardır. Çalışmamızda, MKORT piliçlerde hareketsiz
bırakmaya müdahale sayısı KONT grubu piliçlere benzer bulunurken hareketsiz kalma süresi
KONT grubu piliçlerde MKORT piliçlere göre daha yüksek (224.4 sn), olmuştur (Çizelge 2).
Davis ve ark. (2008) yüksek KORT düzeyi yönünde seleksiyon yapılan bıldırcınlarda hareketsiz
kalma süresinin düşük KORT düzeyi yönünde seleksiyon yapılan bıldırcınlara göre daha kısa
olduğunu bildirmeleri bizim sonuçlarımızla uyumludur.
Yerleşim sıklığı ve yaşın incik, orta parmak ve yüzdeki oransal asimetriye etkisi önemsiz
bulunmuştur (Çizelge 1). OYS piliçlere göre YYS piliçlerde hareketsiz bırakmaya müdahale sayısı
daha yüksek bulunmuştur (Çizelge 2). Bu durum yaş ile değişim göstermemiştir. Çalışmamızda,
yerleşim sıklığının 30 kg/m2’dan 45 kg/m2’ye artırılması ile hareketsiz kalma süresinde de artış
saptanmıştır (Çizelge 2). Buijs ve ark. (2009) artan yerleşim sıklığı ile (6, 15, 23, 33, 35, 41,
47 ve 56 kg/m2) dışkı KORT metabolit düzeyinde değişim saptamadığı halde hareketsiz kalma
süresinin özellikle 33 kg/m2’den sonra arttığını bildirmiştir. Sanotra ve ark. (2001) YYS’da
hareketsiz kalma süresinin daha uzun olmasını, birim alanda fazla hayvan sayısının olumsuz bir
çevre oluşturarak, etlik piliçlerin ilerleyen yaşlarda daha korkak olmalarına yol açtığı şeklinde
yorumlamıştır. Ancak, çalışmamızda saptanan maternal etki x yerleşim sıklığı interaksiyonu,
MKORT piliçlerin hareketsiz kalma süresinin yerleşim sıklığından etkilenmediğini, buna
karşılık yerleşim sıklığının artmasının kontrol grubundaki piliçlerde korkuyu (hareketsiz kalma
süresini) arttırdığını ortaya koymuştur (Çizelge 3 ).
Sonuç olarak, MKORT piliçlerde incik ve yüzde asimetri bulunması ve birim alandaki etlik piliç
sayısından etkilenmeksizin daha az korkak olmaları, maternal stresin uzun süreli etkisinin bir
göstergesi olarak kabul edilmiştir.
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Çizelge 1. Maternal etki1, yerleşim sıklığı ve yaşın oransal asimetri2 değerlerine etkisine ait en
küçük kareler ortalaması ve standart hatalar (
Oransal asimetri
Maternal etki
Yerleşim sıklığı

KONT
MKORT
OYS
YYS

Yaş (hafta)
3
4
5
6
Varyans analizi
Maternal etki
Yerleşim sıklığı
Yaş
Maternal etki xYerleşim sıklığı
Yerleşim sıklığı xYaş
Maternal etki xYaş
Maternal etki xYerleşim sıklığı x Yaş

X ± SX

)

İncik

Orta parmak

Yüz

Ortalama

0.61±0.06b
0.87±0.06a

0.98±0.10
1.19±0.10

1.07±0.12b
1.53±0.12a

0.93±0.07b
1.29±0.07a

0.73±0.06
0.75±0.06

1.08±0.10
1.09±0.10

1.25±0.12
1.36±0.12

1.12±0.07
1.11±0.07

0.75±0.09
0.77±0.09
0.72±0.09
0.73±0.09

1.03±.014
0.99±0.16
1.25±0.15
1.37±.0.16
0.93±0.14
1.47±0.16
1.14±0.14
1.37±0.16
P önemlilik düzeyi
0.173
0.006
0.934
0.534
0.478
0.200
0.157
0.959
0.566
0.401
0.450
0.882
0.475
0.171

0.99±0.10
1.24±0.10
1.12±0.10
1.10±0.10

0.047
0.796
0.984
0.366
0.353
0.837
0.290

0.007
0.911
0.397
0.249
0.215
0.413
0.474

	
  

: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir ( P < 0.05).
KONT: kontrol, MKORT: Maternal stres; OYS: Optimum yerleşim sıklığı; YYS: Yüksek yerleşim sıklığı.
2
[(sol-sağ) / (sol +sağ)/2)*100]
a,b
1

Çizelge 2. Maternal etki1 ve yerleşim sıklığı interaksiyonunun hareketsiz kalma süresine etkisine
ait en küçük kareler ortalaması ve standart hatalar (

Maternal etki
KONT
Yerleşim sıklığı

MKORT
OYS
YYS

Yaş (hafta)
3
4
5
6
Varyans analizi
Maternal etki
Yerleşim sıklığı
Yaş
Maternal etki x Yerleşim sıklığı
Yerleşim sıklığı x Yaş
Maternal etki x Yaş
Maternal etki x Yerleşim sıklığı x Yaş

	
  

X ± SX

)

Müdahale sayısı

Hareketsiz kalma süresi
sn

1.68±0.07
1.88±0.07

224.4±14.8a
147.7±14.8b

1.66±0.07b
1.89±0.07a

158.8±14.8b
213.3±14.8a

1.85±0.11
1.89±0.11
1.66±0.11
1.71±0.11

170.2±21.0
181.4±21.0
202.6±21.0
190.0±21.0

0.066
0.043
0.408
0.712
0.900
0.247
0.923

P önemlilik düzeyi

<.001
0.033
0.617
0.034
0.937
0.073
0.050

: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir ( P < 0.05).
*: Aynı satırdaki aynı yerleşim sıklığı için ortalamalar arasındaki farklar önemlidir ( P < 0.05).
1
KONT: kontrol, MKORT: Maternal stres; OYS: Optimum yerleşim sıklığı; YYS: Yüksek yerleşim sıklığı.
a,b
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Çizelge 3.
Hareketsiz kalma süresi (sn)

Yerleşim sıklığı
OYS
YYS

Maternal etki
KONT
177.58±20.99b
271.50±20.99a

*
*

MKORT
140.08±20.99a
155.31±20.99a

:	
   Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir ( P < 0.05).
KONT: kontrol, MKORT: Maternal stres; OYS: Optimum yerleşim sıklığı; YYS: Yüksek yerleşim sıklığı.

a,b
1
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Özet
Bu çalışmada “Kanatlı Hayvancılık Sektörü” dünyada, Türkiye’de ve TRB1 Bölgesinde
(Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ele alınmış, sektöre katkı sağlayacak bir fizibilite çalışması
incelenmiştir. Kanatlı Hayvan Sektörü denilince akla hobi veya ticari amaçla yetiştirilen tavuk,
hindi, kaz, ördek, devekuşu, keklik, sülün ve bıldırcın gibi çeşitli kanatlı türler gelmektedir. Bu
çalışmada kanatlı hayvanlardan ülkemiz için ekonomik değer ifade eden etlik ve yumurtalık
tavuk işletmeciliği ortaya konmuştur. Ördek, kaz gibi diğer kanatlı hayvan yetiştiriciliği daha
çok hobi amaçlı yapıldığı için bu çalışma kapsamı içerisine dâhil edilmemişlerdir.
Dünya genelinde ve ülkemizde yumurta ve etlik piliç üretimi gibi aslında her biri kendi başına
bir sektör sayılabilecek alanların geliştiği görülmektedir. Bu üretim aynı zamanda yem sanayi,
kafes, suluk ve yemlik gibi araç ve gereç yapımı, aşı ve ilaç sanayi ve gıda sanayinin gelişmesine
de katkı sağlamaktadır. Üretkenlikleri az emek ve sermaye gerektirmeleri ile gelişmekte olan
kanatlı hayvan sektörü ülkelerin kırsal alanlarında yapılmakta ve onlardan elde ettiği et ve
yumurta gibi ürünlerle birçok ailenin protein gereksinmesinin karşılanmasında ve ek bir gelir
kazanmasında çok önemli bir işlev yüklenmektedir. Beyaz etin daha pahalı konumdaki kırmızı
et yerine ikame edilebilmesi ise özellikle dünya genelinde nüfusu daha fazla olan dar gelirli
ailelerin protein gereksinimlerini karşılamada önem arz etmektedir.
İşte bu çalışmada kanatlı hayvancılık sektörü TRB1 Bölgesinde yapılan anket ve tez çalışmaları
derlenerek irdelenmiş, sektörün TRB1 Bölgesinde sektörün trendi hakkında bir görüş sunulmuş
ve sektöre yatırım yapmak isteyenlere yönelik bir çalışmaya yer verilmiştir.
Giriş
Dünya nüfusundaki hızlı artış, dünya nüfusunun 2050 yılında 9,2 milyara ulaşacağını gösteriyor.
Hızla artan bu nüfusun beslenmesi, ülkelerin ana gündem maddesini oluşturmaktadır. Artan dünya
nüfusuna bağlı olarak 2050 yılına kadar sadece gıda üretiminin, en az iki katı artması gerekiyor.
Besin değeri açısından yüksek, maliyet açısından ise diğer hayvansal protein ürünlerine göre
daha hesaplı olan kanatlı ürünleri, bu ihtiyacı karşılamakta büyük bir rol oynamaktadır(1).
Bugün dünyada en büyük piliç eti üreticisi 20 ülke; ABD, Çin, Brezilya, Meksika, Hindistan,
Rusya, İran, Endonezya, İngiltere, Japonya, Arjantin, İspanya, Tayland, Kanada, Türkiye, Güney
Afrika, Malezya, Polonya, Avustralya ve Peru’dur. Türkiye listenin 7. sırasında yer almaktadır.
Dünyada kanatlı eti ve ürünleri üretiminde başı çeken ülkeler sırasıyla ABD (20 milyon ton), Çin
Halk Cumhuriyeti (17 milyon ton) ve Brezilya’dır (11 milyon ton). Dünya kanatlı eti ve ürünleri
üretiminde ilk on ülkenin aldığı pay % 65’e tekabül etmektedir. Türkiye’nin 2013 yılında toplam
piliç eti üretimi 1 milyon 920 ton olurken, 2019 yılında bu rakamın 2,4 milyon tona yükselmesi
beklenmektedir(2)
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Tablo 1: Dünya Kanatlı Eti Üretimi 2000-2012 (Milyon Ton)
Kıtalar
Afrika
Amerika
Asya
Avrupa
Okyanusya
Dünya

2000
3
30,1
22,9
11,9
0,8
68,6

2005
3,6
35,9
27,3
13,2
1
80,9

2006
3,6
37
28,3
13,1
1
83

2007
4
38,9
30,1
14
1
88

2008
4,2
41,1
31,8
14,4
1
92,5

2009
4,4
40,1
32,9
15,7
1
94,1

2010
4,6
41,8
34,5
16,1
1,1
98,1

2011
4,8
42,8
36,1
16,6
1,3
101,6

2012
4,9
43
37,4
16,9
1,3
103,5

Kaynak: www.thepoultrysite.com

Dünya ihracatında Brezilya ve ABD başta gelmektedir ve küresel ihracatın % 39’unu bu iki ülke
gerçekleştirmektedir. Türkiye ise dünya ihracatında 21. sırada yer almaktadır.
Gelişme
Türkiye’de tavukçuluk sektörü 1970’li yıllarda aile işletmeleri şeklinde, pahalı ve sınırlı üretim
kapasiteleriyle faaliyette bulunmuştur. 1980’li yıllara gelindiğinde kanatlılara yönelik entegre
tesislerin çoğalması ve sözleşmeli üretim modelinin uygulanması ile sektör, önemli bir yapısal
değişim göstermiştir. Bu değişimin sonucunda kanatlı sektörü üretim planlamasını yapabilen
ve ülke ihtiyacını karşılayabilen önemli bir üretim dalı haline gelmiştir. 1990’lı yıllarda ise
büyük yatırımlar yapılarak dünya standartları yakalanmış ve üretim sürekli artırılarak bu günlere
gelinmiştir. 2000’li yıllarda kanatlı sektörünün AB uyum çalışmaları başlamış ve 2005 yılında
Türkiye’nin AB Ülkelerinin kanatlı eti ithal edebileceği üçüncü ülkeler listesine girmesi için
karar alınma aşamasına gelinmiştir.
Türkiye’de Broiler Sektörü
Türkiye’de kanatlı etine olan talep hızlı bir şekilde artmaktadır. Talebi karşılamak üzere üretim
artmakta diğer taraftan ithalata yüksek tarifeler uygulanmaktadır. Türkiye’de tavuk eti tüketimi
artan nüfusla birlikte artmaktadır. Türk nüfusunun gelirinin artmasıyla sektör de büyüme
yönünden yüksek potansiyele sahiptir. Broiler sektörü Türkiyede artan bir pazar payına sahiptir.
Türkiye’de tavuk üretimi genellikle kuzey batı ve batı bölgelerinde yapılmaktadır. Bunun nedeni
de tüketicilerin yoğun olduğu yerlere ve yem ham maddelerinin geldiği liman tesislerine olan
yakınlıktır. Bu dağılımı iklim koşulları da etkilemektedir: Ülkenin Doğu bölgesindeki daha
dağlık ya da Güney Doğu’daki daha sıcak bazı iller kümes hayvanı üretiminin gelişimi için
uygun değildir.
Tablo 2: Türkiye Kanatlı Eti Üretimi, (ton)
Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Piliç Eti
1.024.000
1.162.000
1.184.000
1.423.000
1.626.000
1.714.000
1.791.000

Hindi Eti
33.000
35.000
28.000
33.000
31.200
45.400
44.000

Diğer Kanatlı Eti
55.000
57.000
60.000
62.000
72.000
80.000
88.500

Toplam
1.112.000
1.254.000
1.272.000
1.518.000
1.729.000
1.839.400
1.923.500

Kaynak: BESD-BİR

Türkiye’de Yumurta Tavukçuluğu
Türkiye, 1970’li yıllarda başlayan yumurta üretimi alt yapısını sürekli geliştirerek ve kalitesini
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yükselterek dünya yumurta üretiminde ilk 10’da yer almaktadır. Sürdürülebilir bir yapıya sahip
Türk yumurta sektörü hem kendi insanının hayvansan protein ihtiyacını karşılamakta hem de
birçok ülkeye yaptığı ihracat ile insanlığın beslenmesine katkı sunmaktadır. Türkiye, pazar
ülkelere yakın stratejik konumu ile ürünlerini istenilen miktarda ve istenilen sürede ulaştırma
avantajına sahip nadir ülkelerdendir.
Yumurtalar Türk gıda kodeksi yumurta ve yumurta ürünleri tebliğine göre üretilmek, etiketlenmek
ve pazarlanmak zorundadır. Sadece A sınıfı yumurtalar doğrudan insan tüketimine sunulabilir.
B sınıfı yumurtalar ise sadece gıda sanayisinde kullanılır. A sınıfı yumurtalar, yumurtlama
tarihinden itibaren 21 gün içinde tüketiciye ulaştırılır. A sınıfı yumurtaların son tüketim tarihi,
yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olamaz. Paketlendiği tarihte hava boşluğu 4
mm veya daha düşük olan A sınıfı yumurtalar, yumurtlama tarihinden itibaren dokuzuncu güne
kadar ‘ekstra taze’ olarak tanımlanabilir. Ayrıca ‘ekstra taze’ olarak nitelendirilen yumurtaların
etiketlerinde yumurtlama tarihi yer alır(3)
Tablo 3: Türkiye’de Yıllık Üretilen Tavuk Yumurtası Sayısı
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Tavuk Yumurtası (Bin Adet)
12.052.455
11.733.572
12.724.959
13.190.696
13.832.726
11.840.396
12.954.686
14.910.774
16.496.751

Kaynak: TÜİK

TRB1 Bölgesinde Kanatlı Hayvancılık Sektörü
TRB1 Bölgesinde kanatlı hayvan yetiştiriciliği, Tunceli’deki küçük bir yumurta çiftliğini göz ardı
edersek, sadece Elazığ ve Malatya illerinde yapılmaktadır. Bu illerde üretilen et ve yumurtalar
il içerisinde tüketildiği gibi yakın illerden Bingöl, Tunceli ve Diyarbakır’a kadar ulaşmaktadır.
Bununla birlikte bölgenin günlük yumurta ihtiyacını karşılamak üzere Çorum, Afyon ve Konya
illerinden yumurta getirip satan toptancılar da bulunmaktadır.
Tablo 4: Yıllara Göre TRB1’deki Kanatlı Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üretim
Yıl
2009

Düzey 2 Kodu
TRB1

2010

TRB1

2011

TRB1

2012

TRB1

2013

TRB1

Kanatlı Çeşidi
Et Tavuğu
Yumurta Tavuğu
Et Tavuğu
Yumurta Tavuğu
Et Tavuğu
Yumurta Tavuğu
Et Tavuğu
Yumurta Tavuğu
Et Tavuğu
Yumurta Tavuğu

Kaynak: TÜİK, 2014
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Mevcut Sayı
2.627.602
266.170
3.254.931
697.847
3.542.160
788.171
3.426.907
993.981
5.397.284
1.113.547

Tablodan da görüldüğü üzere TRB1 Bölgesindeki yumurta tavuğu sayısında ciddi artışlar söz
konusudur. Rakamlar beş yıl gibi kısa bir sürede ikiye katlanmıştır. Et tavukçuluğunda da aynı
durum söz konusudur. Tabloda 2014 yılı resmi rakamları gözükmemektedir. Fakat TKDK
destekleri ile birlikte BANVİT firmasının Elazığ’a yatırım yapması bölgedeki broiler üretimini
tetiklemiştir. 2015 yılı itibari ile Elazığ’da 112 adet broiler çiftliği TKDK’dan destek almaya hak
kazanmış ve birçoğu yatırımlarını tamamlamıştır. Bu çiftliklerin toplam yatırım tutarı yaklaşık
130 milyon TL’dir. Bunun 80 milyon TL’si TKDK hibeleridir. Çiftliklerin kapasiteleri ise
ortalama 25 bindir. Malatya ilinde ise TKDK ile sözleşme imzalayan çiftlik sayısı 2015 itibari ile
88’dir. Bu çiftliklerin yatırım tutarları 93 milyon TL’dir. Broiler çiftlikleri toplamda 59 milyon
TL hibe kullanmaya hak kazanmışlardır. Çiftlikler genellikle Yazıhan ve Akçadağ ilçelerinde
yoğunlaşmıştır. Yine buradaki çiftlik kapasiteleri ortalama 25 bindir.
Malatya’da biri 36000 adet/gün ve 60000 adet/gün kapasiteli iki adet kesimhane bulunmaktadır.
Kesimhane sahipleri ile görüşmelerimizde bu sayının talebi ancak karşıladığı, kesimhane
kapasitesinin artırılması gerekeceği dile getirilmiştir.
TRB1 Bölgesine il bazında baktığımızda bölgedeki et tavuğu üretiminin yarısından fazlasını tek
başına Elazığ ilinin karşıladığı görülmektedir. Elazığ’da 2000’li yıllarda Dünya Bankasından
alınan büyük kredi destekleriyle beyaz et üretimi için çok sayıda kümes açılmıştır. Elazığ ili
kanatlı sektöründe tecrübe sahibidir. Köy-Tür firması sektörel anlamda il için büyük önem
arz etmekteydi. Sözleşmeli kafesçilik modeliyle birçok çiftçi Köy-Tür firması için üretim
yapmaktaydı. Ancak firmanın iflas etmesi Elazığ’daki beyaz et üretim çiftliklerini de büyük
zarara uğratmış ve ilde halen önemli sayılarda atıl, bakımsız kümesler bulunmaktadır.
Kanatlı hayvan sektöründe TRB1 Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların başında Banvit A.Ş,
Umut Tavukçuluk A.Ş, Öznesil Tavukçuluk A.Ş, Seher Tavukçuluk Ltd. Şti ve Gıda 2000 Ltd.
Şti (Nilyum) gelmektedir.
Tavukçuluğa 1971 yılında başlayan Umut Tavukçuluk, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları
sertifikalı ürünlerini Green Ranch markası adı altında üretmektedir. Üretim tesisleri Elazığ’da
bulunan kuruluş, modern üretim tesislerine sahip ve kendi yemini üreten tam entegre bir tesis
olarak hizmet vermektedir.
1996 yılında günde 40 adet piliç kesimi ile üretime başlayan ve bugün ise 12,000 ton/yıl üretim
kapasitesi Seher Tavukçuluk tam entegre tesisleri ile hizmet vermektedir. Hammadde temininden
ürünün sunumuna kadar ki bütün aşamalarda, ISO 9001:2008 kalite Yönetim Sistemi ve ISO
22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kullanmaktadır.
Öznesil Piliç, 1981 yılında tavukçuluğa başlamış ve 1997 yılından sonra da kendi kesimi için
broiler, yani etlik civciv üretimine de girmiştir. 2003 yılında piliç eti üretimi için altyapısını
genişleterek yem fabrikası ve kesimhanesini de kurup entegrasyonunu tamamlamıştır. Anlaşmalı
çiftçilerle tavuk üretimini yaparak sektörü ve bölge çiftçilerini de kalkındırmıştır.
2000 yılında toptan yumurta alım satımıyla yumurtacılık sektörüne giren Gıda 2000 Tarım ve
Hayvancılık Ltd Şti ise 2008 yılında Malatya Karapınar mevkiinde 50,000 tavuk kapasiteli bir
çiftlik ile yumurta üretimi faaliyetine başlamıştır. Bugün günlük 200,000 yumurta kapasitesine
çıkardığı çiftlik yumurtalarını, Nilyum markasıyla, Malatya başta olmak üzere Elazığ, Diyarbakır,
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Şanlıurfa ve Mardin gibi çevre illere ulaştırmaktadır.
Geçtiğimiz yıl içerisinde ülkemizde 45 yıldır sektör içerisinde faaliyet gösteren ve sektör
yıldızlarından olan Banvit A.Ş, Elazığ’daki Özuğur entegre tesislerini satın alarak et
tavukçuluğunda büyük bir hamle yapmıştır. Banvit, Elazığ’da faaliyete geçirdiği üretim
entegrasyonu için Elazığ, Malatya ve Diyarbakır illerinde kümes yatırımı gerçekleştirecek
girişimciler ile işbirliği yapmakta ve dolayısıyla Banvit’in bu yatırımı Elazığ ve çevresindeki
broiler yetiştiriciliğini ciddi şekilde olumlu etkilediği görülmektedir.
Banvit hâlihazırda günlük 60 bin civarında kesim yapmakta. Kesimhane, yem fabrikası, çiftlikler
dâhil olmak üzere firmada yaklaşık 850 kişi çalışmakta. Firma ikinci vardiyaya başlayınca
çalışan sayısı yaklaşık 2 katına çıkacak. Banvit 2016’da 180 bin kesim hedeflemektedir.
Banvit’in yatırım Elazığ›ı başta Irak olmak üzere Ortadoğu pazarı için bir cazibe merkezi haline
getirebilir. TKDK’nın ciddi destekleri bu sektöre girişimci ilgisini sadece bölgemiz düzeyinde
değil ülke çapında artırmıştır. Banvit Elazığ’daki üretimini Doğu Anadolu, İç Anadolu Bölgesine
pazarlamakta ve Irak ve Tacikistan’a ihraç etmektedir. İstediği kümes kapasitelerini bulduktan
sonra, kesimhane 2016 itibariyle 180 bin kapasiteye ulaştığı zaman, Banvit firmasının çalışan
sayısı da yaklaşık 3 bin kişi olacaktır. Yan kolları ile birlikte Elazığ ve çevresinde 12 bin kişi
sektörden faydalanmış olacağı öngörülmektedir.
Kanatlı sektörünün TRB1 Bölgesi’ndeki ve genelleştirecek olursak ülkemizdeki en ciddi
problemi hayvan yemi açığı olmasıdır. Tavukçuluk sektöründe girdi maliyetlerinin %70’ini
yem oluşturmaktadır. Ülkemizde ise tavuk yemi yeterince üretilememektedir. Mısır, soya
küspesi, bitkisel yağ, balık unu gibi maddeler genellikle ithal edilerek yem açığı kapatılmaya
çalışılmaktadır. Yurt içinde yetersiz üretimden dolayı mısırın %25-35’i ile soyanın %90’ı ithal
edilmektedir
Bölgede tavukçuluk işletmeleriyle yapılan görüşmelerde de, yetersiz mısır ekiminin sektörün en
ciddi sorunlarının başında geldiği ifade edilmiştir.
ABD ve Brezilya’nın dünya piliç etinin önemli bir kısmını ellerinde bulundurmalarının temelinde
de, bu ülkelerin yem hammaddeleri ve yem katkı maddelerini bol miktarda ve dünya ortalama
maliyetlerinin altında üretebilmeleri gelmektedir. Ülkemizde girdi maliyetlerinin fiyatlara
yansıması, fiyatları yükseltmekte ve dış pazarlardaki rekabet gücünü de olumsuz etkilemektedir.
25 Bin Kapasiteli Broiler Çiftliği Yatırım Analizi
Sözleşmeli Tarım Türkiye’de hızla gelişmekte ve şirketlerin birçoğu sözleşmeli tarımla kendi
girdilerini temin etmektedir. Bu tip tarım, çiftçiler için daha kârlıdır. Ucuz girdi temini ve
şirketlerin alım garantisi çiftçilerin pazarlama sorunlarını ortadan kaldırmıştır. Bu sistem tasarruf
sahibi şirketler için de garantili üretim ve yüksek kalite standartlarını sağlamaktadır.
TRB1 bölgesinde çalışan bütün broiler çiftlikleri sözleşmeli tarım modeli ile çalışmaktadır.
Elazığ’da Banvit, Malatya’da Seher ve Öznesil firmaları broiler çiftliklerine civciv ve yem temin
etmekte ayrıca veterinerlik hizmetleri de sunmaktadır. Çiftçiler belirli bir ücret karşılığında
emanet aldıkları civcivleri belirli bir program dâhilinde yetiştirmekte ve 42-45 gün sonra piliç
halinde adı geçen firmalara teslim etmektedirler. Firmalar da kesimhanelerinde bu piliçleri kesip
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işleyerek pazara sunmaktadır.
Sözleşmeli üretim yapan çiftliklerin elde ettiği kazanç ise firmadan firmaya değiştiği gibi
kazançta bakım parametreleri de önemlidir. Çiftliklere teslim edilen civcivlerde ister istemez
kayıplar, ölümler olmaktadır. Civciv kayıplarında %4’lük bir kayıp normal karşılanmaktadır. Bu
oranı aşan kayıplar çiftçinin sorumluluğundadır. Civciv kayıpları bulaşıcı hastalıklardan olduğu
gibi yetersiz bakımdan da kaynaklanmaktadır. Yatırım için arazi seçimi yapılırken, arazinin
tedarikçi firmaların kuluçkahanelerine yakın olması civcivlerin taşınma süresini kısaltacağından
dolayı civciv ölümlerini azaltacaktır.
Banvit benzeri tedarikçi firmalar, çiftliklere verdikleri yem tonajlarını, civciv sayılarını vs.
hesaba katarak, teslim aldıkları piliç sayı ve tonajlarına göre belirli bir formül dâhilinde broiler
çiftliklerine ödeme yapmaktadırlar.
Yukarıda bahsi geçen firmalarla yapılan görüşmelerde; 25 bin broiler kapasiteli bir çiftlik
dönemsel olarak ortalama 35.000 TL gelir bırakmaktadır. Bunun yaklaşık yarısını bakım masrafı
oluşturmaktadır. Yazın kümeslerin serinletilmesi amacı ile elektrik masrafları artmakta, kışın ise
ısıtma amacıyla kömür yakılmaktadır. İklimlendirme masrafları birbirine yakındır. Civcivler 45
günde yetişmekte, 15 günde de kümeslerin bakım ve temizlikleri yapılmaktadır. Yani bir üretim
dönemi kabaca 2 ay olarak hesaplanabilir. Üretimdeki kayıplara bağlı olarak bir broiler çiftliği
dönemlik net olarak 14 bin TL ile 20 bin TL arasında kazanabilmektedir. TKDK destekleri
ile broiler üreticiliği yatırımcılar için son derece caziptir. Bu konuda TKDK destekleri %50 ile
%65 arasında değişmektedir.
Etlik piliç üretimi için öncelikle uygun arazi bulmak şarttır. Bulunacak arazi şehirden ve
yerleşim yerlerinden yeterince uzakta olmalıdır. Ayrıca şehirlerin ve kasabaların gelişme ekseni
ve gelişme yönü de hesaba katılmalıdır. Yatırım yapıldıktan 5-10 sene sonra çiftlik çevresinde
yerleşimler ve başka yapılaşmalar olduğu takdirde hastalık riski artmaktadır. Bununla birlikte
çiftlik yakınlarındaki yerleşim alanlarında yaşayan insanlar rahatsız olmakta, belediyelere
şikâyetlerde bulunmakta bu da yatırımcıyı rahatsız etmektedir. Arazinin seçimi bu nedenlerden
dolayı çok önemlidir.
Yöremizde genellikle 20-30 binlik kapasitelerde çiftlikler inşa edilmektedir. Sektör yıldızları
ile yapılan görüşmelerde ortalama broiler çiftliği kapasitesi 25 bin olması önerilmektedir. Bu
kapasitede bir tip proje çiftlik 1920 m2‘dir. Arazinin eğimi, yol, su, elektrik durumu arazi satın
alınırken ilk dikkat edilmesi gereken hususlardır. Ruhsatta sınır asgari 500 m olmasına rağmen
arazinin yerleşim yerlerinden en az 1 km uzakta olması tavsiye edilmektedir.
Yine broilerlerin sağlıklı yetiştirilmesi için uygun hava akımı, nem ve sıcaklık önemlidir.
Yakınlarda başka tavuk çiftliklerinin bulunmaması hastalık bulaşma riskini azaltmak için tercih
edilir. Broiler yetiştiriciliğinde hayvanın en iyi kalitede, sağlıklı ve hızlı bir büyüme performansı
gösterebilmesi için her tavuğa kümes içerisinde yeterli alanın sağlanması gerekmektedir. Gelişen
teknolojilerle birlikte tam otomatik sistemler, kullanım rahatlığı ve temizleme kolaylığı açısından
faydalıdır. Artık yemlikler, suluklar, havalandırma, ısıtma / soğutma tümüyle dokunmatik
ekranlı pano üzerinden otomatik olarak yönetilebilmektedir. Yine çiftlikler kamera sistemi ile
izlenebilmekte ve internet üzerinden 24 saat çiftliğin tüm bölümleri takip edilebilmektedir.
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Kümes yatırımları kırsal kalkınmadan destekli (TKDK) veya kendi imkânları ile yapılma
durumu, bunun yanında betonarme, prefabrik, sandviç panel vs. yapı durumuna göre inşaat
maliyetleri değişmektedir. Yapılan anket çalışmasında yukarıda bahsedilen unsurlar göz önüne
alarak ortalama fiyatlarla 25 bin kapasiteli bir broiler çiftliğinin maliyetleri KDV dâhil olarak
aşağıdaki şekildedir:
Hesaplamalarda kullanılan veriler 2014 yılı tutarları yaklaşık maliyetleridir. Yıllık enflasyondan
dolayı birim fiyatlarda %5 ile %10 artışlar olabilmektedir. Doğal olarak yatırımcının çiftliği
kendi inşa etmesi ile bir müteahhide verip inşa ettirmesi arasında farklar olacaktır. Piyasa
araştırmalarımıza göre 25 bin kapasiteli bir broiler çiftliği için bu fark yaklaşık 130-180 bin TL
arasındadır.
Proje Giderleri:
Kurulacak işletme ile ilgili tüm araştırma, proje hazırlama, çizimler için proje ve etüt giderleri
ve işletme ruhsatı giderleri yaklaşık olarak 30.000 TL civarındadır.
Arazi Satın Alma Giderleri
İşletmenin kurulması için 20 dönümlük arazi satın alınacaktır. Elazığ ilinde broiler çiftliğine
uygun 1 dönüm sulu arazinin satın alma değeri yaklaşık 5.000TL’dir.Buna göre arazinin satın
alma bedeli: 5.000 x 20 =100.000 TL’dir.
Personel Gideri
Bir adet daimi personel çalıştırılacaktır. Bir daimi personelin aylık brüt ücreti 1600 TL olup,
daimi personelin bir üretim devresindeki toplam maliyeti: 1600 x 12 = 19.200 TL’dir.
Tablo 5: 25 Bin Başlık Etlik Piliç Tip Kümes Projesi (2014 Yılı Fiyatları)
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8

İmalat Tipi
Kümes Binası
İdari Bina
Bekçi Kulübesi
Gübre Çukuru
Foseptik Çukuru
Ölü
Hayvan
İmha
Çukuru
Dezenfeksiyon Havuzu
Çevre Düzenleme
Toplam
Genel Toplam

İnşaat İcmali
465.242,49 TL
84.797,88 TL
16.470,51 TL
11.329,67 TL
3.566,69 TL
8.886,29 TL

Elektrik İcmali
54.250,78 TL
6.335,65 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL

Mekanik İcmali
19.180,10 TL
2.752,85 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL

950,40 TL
125.392,75 TL
716.636,68 TL

0,00 TL
14.931,05 TL
75.517,48 TL

0,00 TL
0,00 TL
21.932,95 TL
814.087,11 TL

Kaynak: Erzincan Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2014

25 binden daha büyük kapasiteli broiler çiftliği inşa etmek isteyen yatırımcılar için tavsiye
edilen, her kümesin kapasitesini 25 binle sınırlandırmalarıdır. Örneğin, 100 binlik bir çiftlik
yatırımı düşünülürse, bu yatırım 25 bin kapasiteli 4 kümes yatırımı şeklinde olmalıdır. Hastalık,
yangın vb. riskler göz önüne alındığında bu şekilde bir yatırım riski azaltacaktır. Kümesler,
uzman gözetiminde hava akımları, kümes arasındaki mesafeler vs. dikkate alınarak belirli bir
proje dâhilinde inşa edilmelidir. Örnek tip projeler tedarikçi firmalarda mevcuttur ve yatırımcıya
ücretsiz verilmektedir.
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Sonuç ve Öneriler
Broiler (etlik piliç) yetiştiriciliği uygun bir bakım - besleme sağlanırsa ve rahatlıkla yapılabilecek
bir hayvancılık dalıdır. Ancak verimli bir üretim için broilerlerin yetiştirilmesi konusunda geniş
bilgi ve deneyim sahibi olmak gereklidir. Türkiye’de kırmızı et üretiminin giderek gerilemesi
sonucu ortaya hayvansal protein açığı tavuk eti üretimi ile dengelenmektedir. Sektörün gelişimini
engelleyen sorunları ortadan kaldırabilmek için öncelikle üretim maliyetlerinin büyük bir kısmını
oluşturan yem maliyetlerinin azaltılması gerekmektedir. Bunun için, yem hammaddelerinin
yurt içinde üretilen miktarının arttırılması, özellikle mısır ve soyada destekleme politikalarının
geliştirilmesi faydalı olabilecektir.
Kanatlı eti üretiminde Türkiye modern tesisleri, uluslararası standartlara uygun üretim metotları
ve uluslararası pazarlara yakınlığı gibi unsurlar bakımından avantajlı ve rekabet edebilir
durumdadır. Ancak üretim maliyetlerinin yüksekliği, yem hammaddelerinde ve diğer girdilerde
dışa bağımlılık, sektörün geleceği açısından sınırlayıcı durumdadır.
TRB1 Bölgesi tavukçuluk sektörü araştırmamızda ve daha önceki araştırmalar neticesinde,
sektör ürünlerine yönelik yüksek bir talep olduğu gözlemlenmiş hatta belli sezonlarda arzın
talebi karşılayamadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte artan nüfus ve ulaşım ağlarıyla taleple
ilgili koşulların gelecekte daha iyi olacağı düşünülmektedir. Ayrıca sektörle ilgili destekleyici
kurumların da arttığı muhakkaktır.
Tavukçuluk sektöründe girdi maliyetlerinin önemli kısmı olan yem bitkilerinin ilde yeterince
yetiştirilememesi ve ithalatına getirilen sınırlandırmalardan ötürü fiyatları yüksektir. Dolayısıyla
sektöre ilişkin yem sanayine önem verilmelidir. Elazığ ve Malatya ili tarım için ideal topraklara
sahip olmakla birlikte ildeki kanatlı hayvan yetiştiricileri de azımsanmayacak sayıdadır. Bu
kapsamda tavukçuluk işletmeleri ve bitkisel üretim yapan çiftçiler arasında yapılabilecek bir
işbirliği ile iki tarafında kazanacağı bir sistem geliştirilebilir.
Tavukçuluk sektöründe başta kanatlı hayvan hastalıklarının teşhisi ve tedavisi olmak üzere,
üretim ve ürün geliştirme yönünde daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Bu konudaki
çalışmaların işletmeler, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ve bölgedeki Üniversitelerin
işbirliği ile daha etkin yürütülebileceği öngörülmektedir. Ülkemizde kanatlı tüketimi AB
ülkelerinin tüketim miktarlarının yarısı kadardır. Bunun da ürünün pazarlanması eksikliğinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Tüketimin artırılması için, tavuk eti ve yumurtanın insan sağlığı
açısından önemi ve avantajları firmaların ulusal kanallara ortaklaşa reklam vermesiyle aşılabilir
ve bu sayede kanatlı tüketimini arttırabilirler.
Son olarak yapılan fizibilite çalışmalarında kurulacak bir tesisin kendini amorti etme süresinin
yaklaşık 8 yıl olacağı öngörülmekte ve TKDK destekleriyle bu sürenin 3-4 yıla düşürülebileceği
değerlendirilmektedir. Bu anlamda yapılacak destekli yapılacak bir yatırımın yukarıda bahsedilen
şartlar dâhilinde fizibıl olacağı düşünülmektedir.
Kaynaklar
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSekt%25c3%25b6r%2
BRaporu%2Fsektorrapor5.pdf
Ekonomi bakanlığı, Kanatlı Et Sektörü Raporu, 2013
http://www.turkishpoultry.com/tr/yumurta/yumurta
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S50 Tavuklarda Solunum Hastalıklarını Etkili Bir Şekilde Kontrol
Etmek İçin Enfeksiyöz Bronşitis Virüsünü Daha İleri Düzeyde Anlamak
Gereklidir
Haroldo Toro
Auburn Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Auburn, AL, USA
torohar@auburn.edu
1931 yılında ilk rapor yayınlandığından beri (12) geçen seksen yıllık sürede, enfeksiyöz bronşitis
(IB) dünya çapında insanların en önemli protein kaynağı olan tavuk eti üretimini ciddi bir şekilde
etkilemeye devam etmektedir. Enfeksiyöz bronşitis yüzünden broyler tavuklarda meydana gelen
büyük ekonomik kayıpların bazılarına, canlı ağırlık artışında azalma ve verimli besinden daha
az yararlanılması, üretim tesislerinde ıskarta (hatalı ürün) artışı ve kesimhanelere geldiklerinde
artan ölümler sebep olmaktadır. Yumurta üretimi ve kalitesindeki düşüşten yumurta tavukları
ve damızlık tavuklar etkilenmektedir. Örneğin Brezilya’da bulunan ve yıllık broyler üretim
seviyesi 1.65 milyon olan büyük bir broyler entegrasyonundan elde edilen data, bu şirkete
enfeksiyöz bronşit yüzünden mal olan maddi kaybın tahminen senelik 12,705,514 $ olduğunu
göstermektedir (1,2). Kanatlılar konusunda uzman olanların IB virusunun biyolojisini daha
detaylı anlaması, hastalığın etkili bir şekilde kontrol edilmesi için gereklidir.
IB/Enfevirüsününonşitise, Coronoviridae ailesinden gelen Coronavirus sınıfının bir üyesi olan
enfeksiyöz bronşitis virüsü sebep olur. IBV’yi içeren kanatlı coronavirusları, Gammacornavirus
grubuna aittir (3,4,9). IBV’yi içeren Coronavirusların fenotipik karakteristikleri ve genom
dizilimi başkaları tarafından anlaşılabilir bir biçimde gözden geçirilmiştir (3,4,9,13). İlk olarak
1956’da Jungherr ve ark. (8), Massachusetts ve Connecticut eyaletlerinde izole edilmiş virüslerde
gördüğü antijenik farklılıkları sunduğu zaman IBV nin konakçı ortamda başarılı bir adaptasyon
göstermekte kullandığı stratejiyi kullanmıştır. O zamandan beri, pek çok klasik ve moleküler
epidemiyolojik çalışma, IBV’nin hızla evrim geçirme yeteneğini ve geniş çaplı uygulanmış,
çeşitli serotip içeren aşılama programlarından başarılı bir şekilde kurtulduğunu teyit etmiştir.
Türkiye’de geniş çaplı aşılamalara rağmen pek çok IBV salgını görülmüştür. Bu salgınlardan
izole edilen IBV izolatlarının , IS/1494/06-tipe benzer yeni IBV varyantları ile ilişkili olduğu
gözlenmiştir (5).
Atenüe edilmiş IBV aşıları homolog eprüvasyona karşı etkili koruma sağlasa da, toplanan
kanıtlar bu aşıların kanatlı endüstrisindeki aşı-benzeri sirrusların dolaşımında ve ortaya çıkışında
rol alabileceklerini göstermiştir. (14,15). Dominant aşı populasyonu olan IBV Arkansas serotipi
atenüe aşı suşlarından farklılık gösteren viral popülasyonların kanatlılarda sadece bir pasajlanma
esnasında ortaya çıkabileceği gösterilmiştir (10,16) ve IBV evrimini ortaya çıkartan mekanizmaları
anlamamız için çarpıcı bir model ortaya koyar. ArkDPI-dan derive aşıların spike protein S1 gen
dizilimine dayalı olarak daha önce beş belirgin alt popülasyon belirlendi ve bunlar embriyo-atenüe
aşıda var olan hakim IBV fenotipi negatif iken kanatlıların üst solunum yolunda hızla pozitif
olarak seçildiler ( 7,16). IBV popülasyonu içindeki fenotip sıklıklarındaki farklar , sirrusların
konakçıdaki farklı davranışlarından kaynaklanmaktadır (11). Ark-tipi IBV aşı popülasyonlarının
kanatlılarda replikasyonu esnasında meydana gelen genetik ve fenotipik değişimler, Amerikan
kanatlı endüstrisindeki Ark-tipi sirrusların ortaya çıkmasından sorumludur.
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Belirgin IBV alt popülasyonlarının oluşumunun, konakçı istilası esnasındaki farklı immun seçici
baskıdan etkilendiği gösterilmiştir. Bazı konakçı ve çevresel faktörler seçici-selektif baskıyı
etkiler ve aşı kaynaklı immun yanıtın gücü ve spresifitesi buna örnek verilebilir.
Aynı orijinal virüs tohumundan köken alan fakat farklı ticari aşılarla aşılanmış kanatlıların
verdikleri immun yanıtlarda belirgin farklılıklar gözlenmiştir. Örneğin, farklı ArkDPIdan derive aşılarla aşılanan kanatlıların Harderian bezlerinde değişken spesifik B-Lenfosit
yanıtları bulduk ki bu da eprüvasyon virüsünün istila sırasında farklı immun seçici baskılar
ile karşılaştığına örnek gösterilebilir. En güçlü immun yanıta sahip kanatlılar (A aşısı),
eprüvasyon virüsünün replikasyonunu kanatlıların çoğunda başarıyla engelleyebilmişlerdir ve
S1 dizilimlerine dayanarak, eprüvasyon suşundaki hakim virus alt popülasyonu sadece bir kaç
IBV pozitif tavukta belirlenebilmiştir. Bunun aksine, optimalden az immun yanıtın alındığı
kanatlıların çoğunda ( B ve C aşıları) IBV tespit edilmiştir ve eprüvasyon suşunda hakim olan
virus alt popülasyonlarından farklı alt popülasyonların ortaya çıktığı ve baskın hale geldiği
gözlemlenmiştir. Bu bulgular, zayıf aşılamanın yeni IBV suşlarının ortaya çıkmasına katkıda
bulunacağına bilimsel kanıt teşkil etmektedir (15).
Başka bir çalışmada, immun-yeterli kanatlılar ve immun yetmezliğe sebep olan virüslerle
(Chicken Anemia Virus [CAV], Infeksiyöz Bursal Diseases [IBD ] enfekte kanatlılarda IBV
Arkansas aşı suşunun seri pasajlanması esnasında yine bu suşun hakim popülasyonlarının S1 gen
dizilimine ait bir kesitte değişiklikler olduğunu gözlemledik. IBV-Ark aşısı göze uygulanmış
ve sonucu izlemek için pasajlarda takip eden inokulasyonlar için enfekte olan hayvanlardan
gözyaşı akıntısı toplanmıştır.
Tüm civciv gruplarında aşı dizilimindeki baskın S1 genotipi hızlı bir şekilde negatif olarak
tespit edilmiştir. Bağışıklık sistemi yeterli olan ve bağışıklık sistemi yetersiz olan civcivlerin
hepsinde, ilk pasaj sırasında aynı IBV alt popülasyonları görülmüştür (7) ve daha sonraki
zamanlarda yapılan pasajlardan sonra ,önceden baskın olan bir veya iki popülasyonun
yerleşmesini takiben bu alt popülasyonlar ortaya çıkmıştır. Bağışıklık sistemi yetersiz civcivlere
önceden C2› si belirlemiş alt popülasyonlar yerleştiğinde, IBVnin dört pasajdan daha fazla
bir süreçte devam ettiği görülmüştür. Bu sonuçlar bağışıklık sistemi yetersiz olan civcivlerde
seleksiyonun bitmediğini ve C2 fenotipinin bu ortama belirgin bir adaptasyon gösterdiğini
ortaya koymaktadır. Bu bulgular seleksiyonun sonucu olarak fenotipik birikimlerin oluşmasına
kanıt teşkil etmektedirler (6).
IBV’nin uyum sağlayabilme yeteneğinin ortaya çıkardığı zorluklar, hastalığın ve bununla ilgili
ekonomik kayıpların etkili bir biçimde kontrol edilmesi için yeni yaklaşımlara acil ihtiyaç
duyulduğunu ortaya koymaktadır. Son zamanlarda , bir serotip içeren aşıyı takiben başka
bir IBV serotipi içeren aşıyı yapmak şeklinde ele alınan gelişmiş bir strateji uygulanmaya
başlanmıştır. Bu uygulamanın destekçileri, civcivlerin her iki aşıdaki serotiplere karşı bağışıklık
geliştirdikleri gibi diğer IB serotiplerine karşı da bağışıklık geliştirdiklerini iddia etmektedirler.
Kanatlıları IBV’ye kaşı korumak için farklı IBV suşlarının kullanılmasının yararları bir yana,
var olan atenüe aşıların dezavantajlarını şöyle sıralayabiliriz. ( 1) Canlı atenüe IBV aşıları ve/
veya IBV saha suşlarının rekombinasyonu; (2) egzotik canlı IBV suşlarının ortaya çıkışı; (3)
nokta mutasyonların sonucu olarak aşı benzeri suşların ortaya çıkması.
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Rekombinant aşılar gibi geniş koruyucu immunojenleri sunan aşı opsiyonları gelecek vaadediyor
görünmektedir.
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S51 Kanatlılarda Mikrobiyom ve Hastalık İlişkisi
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Dışkapı, Ankara,
Türkiye
Özet
Türkiye’de en sık görülen ve hem kanatlı endüstrisi hem de halk sağlığı açısından büyük
önem taşıyan, ciddi ekonomik problemlere neden olan infeksiyonların başında Salmonella
infeksiyonları gelmektedir. Salmonella infeksiyonları ile mücadelede en önemli tedavi yöntemi
antibiyotik kullanımıdır. Ancak antibiyotiklere karşı gelişen bakteriyel direnç alternatif tedavi
yöntemlerinin gerekli olduğunu göstermektedir. Mikroorganizmaların birbirleriyle ilişkileri
düşünüldüğünde son zamanlarda oldukça dikkat çeken mikrobiyom kavramı akla gelmektedir.
Moleküler biyoloji alanındaki teknolojik gelişmeler, yakın zamana kadar güçlükle yapılan
metagenomik analizleri daha kısa sürede, daha az emek ve maliyetle gerçekleştirilebilir hale
getirmiştir. Bu kapsamda geliştirilen yeni dizileme sistemleri ile insanlarda ve hayvanlarda
mikrobiyal spektrum veya repertuar ile hastalıklar arasında ilişki kurulmaya başlanmıştır. Bu
sistemlerle, hiç bir konvansiyonel kültür veya her mikroorganizma için spesifik amplifikasyon
yapmadan herhangi bir ortamdaki onlarca farklı mikroorganizma taksonu belirlenmektedir. Bu
özellik, insan-hayvan, gıda, çevre mikrobiyomlarının etkin şekilde belirlenmesi için önemli bir
fırsat sunmuştur. Belirlenen mikrobiyata ile kanatlılarda Salmonella ve Clostridium perfringens
gibi bakteri kolonizasyonunun engellenmesi böylece antibiyotiklere duyulan gereksinimin
azalması sağlanabilecektir.
Kanatlılarda Mikrobiyom ve Hastalık İlişkisi
Kanatlı Salmonella infeksiyonları Türkiye’de en sık görülen ve kanatlı endüstrisi için ciddi
ekonomik problemlere neden olan infeksiyonlardır. Bunun yanı sıra, kanatlıların bağırsağına
yerleşmiş Salmonella’ların yumurta ve et ile insanlara bulaşması, gıda kaynaklı infeksiyonlara
neden olmakta bu durum ise halk sağlığını yakından ilgilendirmektedir. Salmonella infeksiyonları
ile mücadelede sahada kullanılan yöntemlerin başında antimikrobiyal tedavi gelmektedir. Ancak
yanlış ve uygun olmayan antibiyotiklerin kullanımı bakteriyel direnç sorununu geliştirmiştir.
Günümüzde gerek Salmonella gerekse diğer infeksiyonlara karşı alternatif tedavi yöntemlerinin
geliştirilmesi, özellikle yeni antibiyotik ajanlarının geliştirilemediği ve bu konuda sınıra
ulaşıldığı düşünüldüğünde önem arz etmektedir. Alternatif tedavi yöntemlerinin yanı sıra
infeksiyonların önüne geçmek için patogenezlerinin ve epidemiyolojilerinin de iyi anlaşılması
gerekmektedir. Bu amaçla moleküler yöntemler virulens genleri, antibiyotik direnç genleri ve
bakteriyel klonların tespitinde sıklıkla kullanılan yöntemlerdendir.
Mikroorganizmaların birbirleriyle olan ilişkileri düşünüldüğünde geliştirilen yeni teknolojiler
ile son yıllarda önemi ve popülaritesi artan konulardan biri mikrobiyom ve mikrobiyata
kavramlarıdır. Mikrobiyom terimi bir vücut ortamında bulunan tüm mikroorganizmalara ait
genomların toplamı; mikrobiyata terimi ise bu ortamdaki tüm mikroorganizmaların bizzat
kendilerinin toplamını ifade etmektedir. Geçmişte flora olarak ta nitelenen bu mikrobiyal
popülasyonun vücudun bazı fizyolojik olayları üzerindeki etkisi ve çeşitli hastalıklar ile ilişkisi
hipotez edilmiştir.
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Moleküler teknolojilerdeki gelişmelere rağmen gerek hayvan ve gerekse insan sağlığını tehdit
eden en önemli ve kitlesel hastalık grubunu halen infeksiyöz hastalıklar oluşturmaktadır.
Tavukların Salmonella infeksiyonları, Clostridium perfringens toksinleri tarafından oluşturulan
nekrotik enterit hastalığı, neden olduğu verim kaybı ve ölümlerle sektörde önemli miktarda
ekonomik kayba neden olmaktadır. Tavuk bağırsaklarının paratifo grubu Salmonella’lar
tarafından kolayca kolonize edilmesi sonucunda infeksiyon yüksek oranlarda gıdalara yansıdığı
gibi Clostridium perfringens toksinleri de insanlarda gıda zehirlenmelerine neden olmaktadır.
Bu durum hem insan sağlığı açısından hem de kanatlı ürünlerin uluslararası ticaretinde de
sorun olmakta ve önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Kanatlı gastrointestinal kanalı,
sindirilen gıdalar ve konak ile yakın ilişkili yoğun mikroorganizma yüküne sahiptir. Bağırsak
mikrobiyatası konağa, gıdalardan yararlanım sağlamakla kalmaz aynı zamanda sindirim ve
bağışıklık sisteminin gelişiminde ve düzenlenmesinde de görev alır. Konak ise bakteriyel
kolonizasyon için gıda sağlayarak bu etkileşimin sürekliliğine izin verir. Uygulanan diyet ve
büyümeyi arttırıcı, enterik patojenlerin infeksiyon riskini azaltıcı farklı diyet katkı maddelerinin
kullanılması ile bağırsak mikrobiyatası etkilenir. Konak ile bağırsak mikrobiyatası ilişkisinin
yanı sıra mikrobiyomu oluşturan mikroorganizmalar arasında da oldukça kapsamlı bir ilişki
bulunmaktadır. Bu ilişkilerin iyi anlaşılması, büyümeyi ve gıda yararlanımını artırıcı, enterik
hastalıklara neden olan patojen bakterilerden koruyucu yeni beslenme ve işletme tekniklerinin
geliştirilmesine yardımcı olacaktır (Pan ve Yu, 2014).
Sayıları son iki yılda hızla artan çalışmalar, insanlarda obeziteden otizme, metabolik hastalıklardan
otoimmun hastalıklara kadar çeşitli durumlar ile mikrobiyom ilişkisini ortaya koymaya
başlamıştır. Hatta insan genom projesine benzer şekilde, insan mikrobiyom projeleri yapılmış
ve tamamlanmıştır. Tavukların Salmonella infeksiyonları ve Clostridium perfringens toksinleri
tarafından oluşturulan nekrotik enterit hastalığının etiyolojik, patolojik ve epidemiyolojik
özellikleri tavuk bağırsak mikrobiyatası ile yakından ilişkili olabileceğine işaret etmektedir.
Nekrotik enteritis 2-6 haftalık broyler civcivlerde ortaya çıkmaktadır. Hastalık ince bağırsakta
özellikle jejunum ve ileum nadiren duodenumdaki nekrotik lezyonlarla karakterizedir (Helmboldt
ve ark., 1971). Klinik hastalık seyri kısadır ve 1-2 hafta içinde ölümle sonuçlanırken, subklinik
seyirde önemli verim kaybı ortaya çıkar (Helmboldt ve ark., 1971). İnfeksiyon koşullara bağlı
olarak sporadikten endemiğe kadar farklı seyir izleyebilir. Ayrıca, sağlıklı tavuklara ait fekal
içerikle NE lezyonlarının azaltılması, hastalığın bağırsak mikrobiyatası ile ilişkisi olduğunu
göstermektedir (Kaldhusdal ve ark., 2001).Bu nedenle kanatlı bağırsak mikrobiyatasının
saptanması hastalıklar ile ilişkinin ortaya konmasında önem taşımaktadır.
Kanatlı bağırsak kanalı çoğunlukla bakterilerden oluşan kompleks ve dinamik mikrobiyal yüke,
mikrobiyoma sahiptir. Bu mikrobiyom hayvanın gelişmesinde ve sağlığında oldukça önemli
görevlere sahiptir (Wel ve ark., 2013). Mikrobiyom içerisinde kommensal veya patojenik
olarak sınıflandırılabilen bakteriler diyet, gıda katkı maddesi ve konağa ait faktörlerden
etkilenebilmektedir. Gıda yararlanımının artırılması ve hastalıklardan korunma gibi birçok
faydalı etkiye sahip olan bağırsak mikrobiyomunu oluşturan mikroorganizmaların belirlenmesi,
bunların konak ve birbirleriyle olan ilişkileri henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Özellikle
bağırsak florasının çok sayıda, çoğunluğu da kültür edilemeyen mikroorganizmalardan oluşması,
bunu konvansiyonel veya klasik yöntemlerle çalışmayı emek, zaman ve mali açıdan imkansız
hale getirmiştir. 2000’li yılların başlarında 16S rRNA genini hedef alan teknikler öne çıkmıştır.
16S rRNA dizi analizi gibi DNA tabanlı moleküler yöntemlerin kullanılması kültüre edilemeyen
bakterilerin bile varlıklarının belirlenmesini sağlamıştır.
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Son yıllarda geliştirilen yeni nesil DNA dizileme yöntemleri yüksek doğrulukta oldukça hızlı
dizileme yapabilen, yoğun ve özgün bilgi sağlayan yöntemlerdir. Son on yılda bu yöntemlerde,
maliyette önemli ölçüde azalma ile beraber hızlı okuma uzunluğu ve verim açısından önemli
ilerleme kaydedilmiştir. yeni nesil DNA dizileme sistemlerinin keşfiyle kültür yapmadan
bağırsak mikrobiyotasının karakterizasyonu mümkün hale gelmiştir. Antibiyotik tedavisinden
veya enfeksiyondan sonra bağırsak florasının belirlenmesi gibi çalışmalar bu yöntem kullanılarak
yapılmıştır (Videnska ve ark., 2014; 5-8). Bağırsak florasının antibiyotiklerin ortamda bulunması
gibi zor koşullarda uğradığı değişim ve davranışın belirlenmesinin yanı sıra tavuk sürülerinde
normal ve ortak mikrobiyatanın belirlenmesi de oldukça önemlidir. Bu gelişmelerle beraber
yeni nesil DNA dizilime yöntemleri metagenomik, klinik tanı ve adli bilimler gibi pek çok
alanda kullanılmaya başlanmıştır. (Dijk ve ark., 2014). Yeni nesil DNA dizileme teknolojilerinin
ortak özelliği aynı anda milyonlarca kısa dizilemenin yapılabilmesi ve oldukça hızlı şekilde
okunabilmesidir. Ayrıca elektroforeze gerek kalmadan gerçek zamanlı okuma yapabilmesi, daha
doğru sonuçlar alınabilmesi, daha az hata eğilimli ve daha ekonomik olması bu teknolojilerin
eski sisteme göre avantajları arasında yer almaktadır (Sanchez ve ark., 2013; Dijk ve ark., 2014).
Belirlenen mikrobiyata ile kanatlılarda Salmonella ve Clostridium perfringens gibi bakteri
kolonizasyonunun engellenmesi böylece infeksiyon oranının düşürülmesi aynı zamanda
antibiyotiklere duyulan gereksinimin azalması sağlanabilecektir. Bu durum hem yumurtacı
tavuk sektörü hem de halk sağlığı yönünden olumlu sonuçlar doğuracaktır. Aynı zamanda
metagenomik analize dayalı mikrobiyom çalışmalarının yapılabilir hale gelmesi ile bu sistemde
hastalık- mikrobiyom, çevre- mikrobiyom, hayvan- mikrobiyom, gıda- mikrobiyom, bağışıklıkmikrobiyom ve bitki mikrobiyom çalışmalarının temel ve endüstriyel düzeyde yapılması
mümkün olacaktır. Böylece ülke ekonomisi için dolaylı katma değer yaratılmış olacaktır.
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Özet
Tavuklarda yoğun yetiştirme ve aşılamalar gibi stres faktörleri direncin düşmesine, infeksiyöz
etkenlerin yerleşmesine ve birbirlerini tetiklemesine neden olmaktadır. Bu etkenlerden infeksiyöz
bronşitis virüsü (AvCoV-IBV) RNA’lı bir virus olması nedeniyle genetik değişime yatkındır ve
varyant suşlar oluşabilir.
Avrupa Birliği COST-1207 aksiyonu çerçevesinde TÜBİTAK (Proje No: 113O411) tarafından
desteklenen bu çalışmada, infeksiyöz bronşitis virüsünün yumurtacı ve broylerlerde hızlı tanısı,
izolasyonu ve S1 geni varyant infeksiyöz bronşitis virüslerinin sekans ve filogenetik analizleri
amaçlandı. Bu amaçla, Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesindeki 14
yumurtacı kümesteki tavuklardan alınan trakeal svablar ve 38 broyler kümesteki solunum
problemleri olan broylerlerden alınan trakeal doku (her kümesten 4) örnekleri IBV varlığı
yönünden TaqMan real time RT-PCR ile araştırıldı. IBV’unun hızlı saptanması amacıyla
Prob reaksiyonlu real-time RT-PCR (Callison ve ark. 2006) kullanıldı. CT değeri düşük olan
örneklerden 9-11 günlük embryolu SPF yumurtalara ekimler yapıldı. Saptanan sirrusların (CT
değeri düşük) Dr. I. Monne (kişisel görüşme) ve Worthington ve ark., (2008) tarafından S1 geni
için tasarlanan primerler ile kısmi sekans analizi yapıldıktan sonra ülkemiz ve diğer ülkelerden
bildirilen IBV sekansları ile karşılaştırılarak soyağacı oluşturuldu. Ayrıca alınan doku örnekleri
histopatolojik olarak incelendi.
TaqMan Real-Time RT-PCR ile 9 yumurtacı ve 29 broyler kümeste IBV pozitifliği saptandı.
Saptanan bu viruslardan 7 yumurtacı kümese ve 18 broyler kümese ait sekanslanabilen IBV
virüslerinin S1 geni kısmi sekans analizleri ve soyağacı verilerine göre 3 broyler kümeste
saptanan IBV’ların IS/236 izolatı (%99,7), Ma5 suşu (%99,2- 99,7), China-W93 izolatı (%9999,5), H120 suşu (%99-99,5), NGA/310/2006 suşu (%99,5-100), Mass41 suşu (%97,5-98,1),
Connecticut vaccine suşu (%96,4-96,9) ve Florida 18288 suşu (%95,9-96,4) ile benzer olduğu
görüldü. Ayrıca 15 broiler kümeste saptanan IBV’ların Türkiye’den daha önce rapor edilen IB
viruslarına benzer olarak İsrail Varyant-2 suşları (KF007927, EU780077, JX027070, JX173488)
ile %94,9-99,7 oranında benzerlik gösterdiği belirlendi. Buna karşın 7 yumurtacı kümeste
saptanan IBV’ların bu çalışmada broylerlerde saptananlardan farklı, fakat İran, Hindistan ve
Çin’den bildirilen suşlar ve 4/91 ile aynı gen grubunda bulunan İsrail Varyant 1’e benzer (%95.1% 99.1) olduğu belirlendi.
Sonuç olarak, S1 geni açısından farklı IBV suşlarının (aşı virusları dahil) sahada sirküle
olduğu görülmektedir. Bu virüslerde oluşacak mutasyon veya kendi aralarında oluşabilecek
rekombinasyon sonucu yeni varyant sirrusların ortaya çıkabileceği ve sahada farklı problemlere
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neden olabileceği noktasına dikkat çekilmesinde yarar vardır.
Giriş
Avian infectious bronchitis (IB) hastalığı tüm dünyada tavukçuluk sektöründe önemli ekonomik
kayıplara neden olan, her yaş grubundaki tavukları etkileyen, hızlı yayılan viral bir hastalıktır.
IB ilk kez 1930 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde tavuklarda akut solunum yolu hastalığı
olarak tanımlanmış, 1936 yılında ise etkeni olan Avian Coronavirus (Avian infectious bronchitis
virus- IBV) izole edilmiştir (OIE, 2008). İnfeksiyon sonucu görülen kilo kaybı, yumurtacı
ve damızlıklarda yumurta veriminde düşüş, yumurta kalitesinin bozulması ve mortalite gibi
nedenlerle önemli ekonomik kayıplar şekillenmektedir (McMartin, 1993). Bu kayıplarda IBV S1
geni varyant suşları önemli rol oynamaktadır. Avrupa Birliği COST-1207 aksiyonu çerçevesinde
TÜBİTAK (Proje No: 113O411) tarafından desteklenen bu çalışmada, infeksiyöz bronşitis
virüsünün yumurtacı ve broylerlerde hızlı tanısı, izolasyonu ve S1 geni varyant infeksiyöz
bronşitis viruslarının sekans ve filogenetik analizleri amaçlandı.
Materyal ve Metot
Örnekler
Çalışmada Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesindeki 14 yumurtacı
kümesteki tavuklardan alınan trakeal svablar ve 38 broyler kümesteki solunum problemleri olan
broylerlerden alınan trakeal doku (her kümesten 4) örnekleri IBV varlığı yönünden TaqMan real
time RT-PCR ile araştırıldı.
RNA Ekstraksiyonu ve cDNA
Doku örneklerinden ve virus izolasyonu amacıyla kullanılan embriyolu SPF tavuk yumurtasından
inkübasyon sonunda toplanan koryo-allantoik sıvıdan viral RNA ekstraksiyonu için ticari kit
olarak PureLink® RNA Mini Kit (Invitrogen) ve svab örneklerinden RNA ekstraksiyonu için
ise PureLink® Viral RNA/DNA Kit (Invitrogen) kullanıldı ve kitle belirtilen yöntem uygulandı.
RNA’dan complementer DNA (cDNA) elde edilmesi amacıyla Improm II kiti (Improm II
reverse transkriptase-Promega) kullanıldı ve iki aşamalı olarak Yilmaz ve ark. (2011) tarafından
bildirilen yöntem temel alındı.
TagMan Real-time RT-PCR
IBV’unun hızlı saptanması amacıyla Prob reaksiyonlu real-time RT-PCR kullanıldı. Bu amaçla
Callison ve arkadaşlarının önerdiği primerler literatürde belirtilen protokol uygulanarak çalışıldı
(Callison ve ark. 2006).
S1 Geni Sekans Analizi
CT değeri düşük (virus yükü yüksek) olan örneklerden 9-11 günlük embryolu SPF yumurtalara
ekimler yapıldı. Saptanan sirrusların Dr. I. Monne (kişisel görüşme) ve Worthington ve ark.,
(2008) tarafından S1 geni için tasarlanan primerler ile kısmi sekans analizi yapıldıktan sonra
ülkemiz ve diğer ülkelerden bildirilen IBV sekansları ile karşılaştırılarak filogenetik analizler
sonucu soyağacı oluşturuldu.
Bulgular
İncelenen piliçlerin bazılarının histopatolojik incelemelerinde trakealarında farklı yoğunluk
ve yaygınlıkta olmak üzere mukoza epitelinde, desiliasyon, mukoza ve bez epitel hücrelerinde
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dejenerasyon ve nekroz, mukoza ve submukozada ödem hiperemi ve/veya kanama, lenfosit ve/
veya heterofil lökositlerden oluşan yapısal hücre infiltrasyonları (Şekil-1 A ve B-sol taraf) ve
lümenlerde plazmatik sıvı, dökülmüş epitel hücreleri ve yangısal hücrelerden oluşan döküntüler
gibi, mikroskobik değişimler saptandı. Ayrıca akciğerlerinde, yine farklı yoğunluk ve yaygınlıkta
olmak üzere, özellikle primer ve sekonder bronşların epitel hücrelerinde dejenerasyon ve nekroz,
bunların submukozasında hiperemi ve ödem, ve heterofil, lenfositler ve makrofajlardan oluşan
yangısal hücre inftrasyonları, tersiyal bronşlarda ( parabronşlar) ise benzer yangısal hücre
infiltrasyonları ve hava kapillar’larında lümenlerde daralmalar saptandı (Şekil 2 A ve B-sağ
taraf).

Şekil 1: A (Sol taraf); Mukoza epitelinde, desiliasyon, mukoza ve bez epitel hücrelerinde, hiperplazi , dejenerasyon ve
nekroz, lenfosit ve/veya heterofil lökositlerden oluşan yapısal hücre infiltrasyonları. H.E. Bar;50 µm.; B (Sol taraf);
Mukoza ve submukozada ödem, hiperimi ve/veya kanamalar. H.E. Bar;100 µm.
Şekil 2: A (Sağ taraf); Tersiyal bronşlarda (parabronşlar) ise benzer yangısal hücre infiltrasyonları ve hava kapillar’larında
lümenlerde daralmalar. H.E.100µm. B (Sağ taraf); Sekonder bronşların epitel hücrelerinde dejenerasyon ve nekroz,
bunların submukozasında hiperemi ve ödem ve heterofil , lenfositler ve makrofajlardan oluşan yangısal hücre
inftrasyonları. Bar; H.E.50µm

TaqMan Real-Time RT-PCR ile 9 yumurtacı ve 29 broyler kümeste IBV pozitifliği saptandı
(Şekil 3). Saptanan bu viruslardan 7 yumurtacı kümese ve 18 broyler kümese ait sekanslanabilen
IBV viruslarının S1 geni kısmi sekans analizleri ve soyağacı verilerine göre, 3 broyler
kümesinde saptanan IBV’ların IS/236 izolatı (%99,7), Ma5 suşu (%99,2- 99,7), China-W93
izolatı (%99-99,5), H120 suşu (%99-99,5), NGA/310/2006 suşu (%99,5-100), Mass41 suşu
(%97,5-98,1), Connecticut vaccine suşu (%96,4-96,9) ve Florida 18288 suşu (%95,9-96,4)
ile benzer olduğu görüldü. Ayrıca 15 broiler kümesde saptanan IBV’ların Türkiye’den daha
önce rapor edilen IB viruslarına benzer olarak İsrail Varyant-2 suşları (KF007927, EU780077,
JX027070, JX173488) ile %94,9-99,7 oranında benzerlik gösterdiği belirlendi. Buna karşın 7
yumurtacı kümeste saptanan IBV’ların bu çalışmada broylerlerde saptananlardan farklı, fakat
İran, Hindistan ve Çin’den bildirilen suşlar ve 4/91 ile aynı gen grumunda bulunan İsrail
Varyant 1’e benzer (%95.1-% 99.1) olduğu belirlendi (Şekil 4).

409

Şekil 3. Doku örneklerinin TaqMan real-time RT-PCR görüntüsü. a: Çiftlik-3 trakea; b: Çiftlik-9
trakea; c-d: Çiftlik-7 akciğer, trakea; e: 10-3 sulandırılmış pozitif kontrol; f: Çiftlik-8 trakea; g:
Çiftlik-9 akciğer; h: Çiftlik-6 trakea; ı: Çiftlik-5 böbrek; i: Çiftlik-11 trakea; j: Çiftlik-13 trakea;
k: Çiftlik 4-akciğer- trakea, Çiftlik 12-akciğer, Çiftlik 5-trakea; l: negatif örnekler ve negatif
kontrol
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Şekil 4. Çalışmada saptanan IBV’ların S1 geninin kısmi sekansları ile diğer ülkelerden Gen
Bankasına bildirilen S1 geni sekansları karşılaştırılarak oluşturulan soyağacı (IBV-C ve IBV-K
ile isimlendirilen yazılar bu çalışmada saptanan IBV’ların S1 genine göre soyağacındaki yerini
göstermektedir).
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Tartışma
Türkiye, dünyada büyük ve artan kanatlı üretim kapasitesine sahip ülkelerden biridir. Avian
coronavirus varyantları, aşılamalarda yapılan eksik veya hatalı uygulamalar sebebiyle sekonder
eteknlerin girişine ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışmada, TaqMan real time
RT-PCR ile avian coronavirus hızlı bir şekilde tespit edilmiştir. Histopatolojik bulgular daha
önce bildirilen bulgulara benzerdir (Toffan ve ark., 2013). Bu çalışmada olduğu gibi, IBV S1 geni
varyantları birçok ülkede saptanmıştır (De Wit ve ark., 2011). QX varyant suşu, ilk kez Çin’de
görülmüş ve daha sonra hızlı bir şekilde Avrupa’ya yayılmıştır (De Wit ve ark., 2011;Toffan ve
ark., 2013, Toffan et al., 2013; Wang ve ark., 1998). Benzer bir şekilde, bu çalışmada olduğu
gibi, birkaç yeni Avian coronavirus varyantının, gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıktığı
bildirilmiştir (Ducatez ve ark., 2009; Kahya ve ark., 2013; Ma ve ark., 2012; Mahmood ve ark.,
2010). Ancak, son zamanlarda Q1 (CK/CH/LDL97I/97) varyantının İtalya’da rapor edildiği
(Toffan ve ark., 2013) duruma benzer şekilde, kimi suşlar bazı Asya ülkelerinde tekrar ortaya
çıkmıştır (Ababneh ve ark., 2012; Yu ve ark., 2001). IBV S1 geni varyantlarından bazıları diğer
ülkelere de yayılma eğilimi gösterirken bazıları belirli bölgelerde sınırlı kalmıştır. Bunun nedeni
tam olarak saptanmasa da; ticaret, aşılama programlarındaki eksiklik veya yanlışlar ve kontrol
programlarında iyi bir stratejinin olmamasının etkin olabileceği düşünülmektedir.
Sonuç
Sonuç olarak, TaqMan real time RT-PCR ile IBV tanısı hızlı bir şekilde yapılarak sektöre acilen
tansısal sonuç verilebilir. Daha sonra sekans ve filogenetik analizler yapılarak işletmede S1 geni
yönünden varyant IBV suşlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Bu sayede aşı virüsü
mu yoksa yeni varyant suşların mı çiftlikde sirküle olduğu saptanabilir. Bu çalışmada, S1 geni
açısından farklı IBV suşlarının (aşı virusları dahil) sahada sirküle olduğu görülmektedir. Bu
virüslerde oluşacak mutasyon veya kendi aralarında oluşabilecek rekombinasyon sonucu yeni
varyant sirrusların ortaya çıkabileceği ve sahada farklı problemlere neden olabileceği noktasına
dikkat çekilmesinde yarar vardır.
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S53 Broyler Piliçlerde Sıcaklık Stresinin Performans, Bağırsak Bütünlüğü
ve Et Kalitesine Etkileri ve Sıcaklık Stresini Azaltmada Besleme Yönlü
Müdahaleler
Jan Dirk van der Klis, Ester Vinyeta
Delacon Biotechnik GmbH, Weissenwolffstrasse 14, 4221 Steyregg, Avusturya
jandirk.vanderklis@dalacon.com
Özet
Dünya genelinde piliç eti üretimi bilhassa da sub-tropik alanlar olmak üzere artış göstermektedir.
Günümüz broyler tavuk ırklarında hızlı gelişme ve yemden yararlanma kabiliyetlerinde
gelişmenin devam etmesinin yanı sıra, sıcak stresine hassasiyetleri de artmaktadır. Bu piliçlerin
kümeslerde yüksek ortam sıcaklığında barındırılması sadece büyüme performansını olumsuz
etkilemekle kalmayıp, bağırsak bütünlüğü, bağışıklık ve et kalitesini de zarar vermektedir.
Piliçlerin sıcak stresine karşı dayanıklılığını artırmak üzere yem katkı maddelerinin etkilerini
de içeren bir kısım besleme yönlü müdahaleler ortaya konulmaktadır. Sıcak stresinin etkilerini
azaltmaya yönelik yem katkılarından fitojenik yem katkılarının genellikle anti-oksidan aktivite
gösterdiği tespit edilmiştir.
Giriş
OECD/FAO (2014) son verileri, kanatlı eti sektörünün 2020 yılında en büyük et üreticisi
konumuna geçeceğini göstermektedir. Gelecek 10 yılda dünya genelinde et üretiminde
meydana gelecek büyümenin yarısını tavuk eti sektörünün sağlayacağı beklenmektedir. Tavuk
eti sektöründeki bu genişleme çoğunlukla subtropikal iklim bölgelerinde yoğunlaşacağından,
sıcaklık stresinin kanatlı eti üretimine olan yansımaları da artacaktır. Günümüz broiler piliçlerin
büyüme potansiyelleri arttıkça, sıcaklık stresinin olumsuz etkileri de daha fazla olacaktır(Broyler
piliçlerde 2.27 kg canlı ağırlığa ulaşmak için her sene 0.74 gün daha az zaman gerekecek
ve yemden yararlanma 0.025 puan iyileşecek (McKay as cited by Gous, 2010). Büyüme
performansın sürekli artışı, kanatlıların çeşitli zorluklarla mücadele etme güçleri gibi bir kısım
kabiliyetlerini olumsuz etkileyecektir. Van der Klis (2014) bu olumsuz etkileri aşağıdaki şekilde
özetlemiştir:
1) Büyüme performansı ile ilgili özelliklerin iyileştirilmesi yönündeki seleksiyon adaptif
bağışıklığı zayıflatmaktadır (Quereshi and Havenstein, 1994);
2) Metabolik hastalıklar ve ölüm, büyüme hızının artmasıyla paralellik göstermektedir
(Kalmar et al., 2013);
3) Günümüz broiler piliç ırkları sıcaklık stresine karşı daha hassastırlar (Gous, 2010);
4) Daha büyük vücut ağırlığı ve/veya hızlı büyüme son zamanlarda tanımlanmış 2 göğüs
eti kusuru ile ilgili sebepler olarak ileri sürülmektedir (Sihvo et al., 2013).
Sıcaklık stresinin olumsuz etkilerini hafifletmek ve etkili müdahale stratejileri dizayn etmek
için sıcaklık stresinin temel mekanizmasının anlaşılması gerekmektedir. Bazı araştırma verileri
kanatlılarda sıcaklık stresinin genel olarak bilinenden daha düşük sıcaklıklarda meydana geldiğini
göstermektedir. İngiltere’de 3 yıllık yapılan bir araştırmanın sonuçları kümesten kesimhaneye
yapılan taşımalar esnasında dış ortam sıcaklığı 20 C°’yi aştığında ölüm oranlarının keskin bir
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biçimde yükseldiğini bildirmektedir(Warriss et al. 2005). İlgili çalışmada yapılan gözlemler aynı
zamanda kötü ve zayıf havalandırma ile de ilgili olmakla birlikte günümüz modern tavuklarının
sıcaklık stresine olan hassasiyetlerini göstermek açısından önemlidir.
Sıcaklık Stresinin Sonuçları
Lara ve Rostagno (2013) kronik sıcaklık stresinin broiler perforsummarized the effects of
chronic heat stress on broyler piliçlerin performasına olan etkilerini şu şekilde özetlemişlerdir:
- Yem tüketimi ve canlı ağırlıkta azalma;
- Yemden yararlanmanın bozulması;
- Göğüs eti oranında düşüş, but eti oranında artış;
- Protein birikiminde azalma;
- Et kalitesinde düşüş.
Eş zamanlı beslenmiş broyler piliçlerde düşük canlı ağırlığın sadece %25-35 kadarı yem
tüketimindeki azalmadan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla genellikle yem tüketiminin olumsuz
etkileri olduğundan fazla düşünülmektedir. Performanstaki depresyonun asıl nedeni sıcaklık stresi
ile ilgilidir(Bonnet et al., 1997; Daghir, 2009). Kronik sıcaklık stresi esnasında plazma kortizol
düzeyi yükselmekte ve tiroid hormone seviyesi ise azalmaktadır(e.g. Sohail et al., 2010). Plazma
kortizol düzeyindeki yükselme kaslarda katabolizmayı(yıkım) ve lipit peroksidaayonunu teşvik
eder ki; bunun bir sonucu olarak ta piliçlerin kas dokusunda MDA(malondialdehit) seviyesinde
artış gerçekleşir (Zhang et al. 2011). Azad ve ark. (2009) göğüs kasında (pectoralis muscle)
oluşan lipit peroksidasyonunun kesim öncesi 2 haftada oluşan sıcaklık stresinin şiddetine
bağlı olarak arttığını tespit etmişlerdir. Ayrıca sıcaklık stresine maruz kalan piliçlerde rectal
sıcaklığın termonötral koşullarda barındırılan yada 34 °C sabit sıcaklıkta yetiştirilen piliçlere
göre yaklaşık 2 C° yükseldiğini ortaya koymuşlardır. Niu ve ark. (2009) ve Song ve ark (2014)
ise sıcak stresinin bağışıklığı ve barsak bütünlüğünü olumsuz etkilediğini rapor etmişlerdir . Bu
son etki enterositlerdeki lipit peroksidasyonu ile ilişkilidir. Gu ve ark (2012) yüksek derecede
korunmuş koruyucu proteinler olan ve hücre tamiri ve korunmasından sorumlu olan sıcak şok
proteinlerinin (HSP70, heat shock proteins) sıcaklık stresi esnasında antioksidan aktiviteyi
uyarmak ve bağırsak mukozasındaki oksidatif hasarı azaltmak suretiyle sıcaklık stresinin olumsuz
etkilerini hafiflettiğini belirtmişlerdir. Sıcak stresinin barsak bütünlüğüne olan negative etkisi
Salmonella enteritidis ile ilgili rapor edilmiş yüksek derecede translokasyondan sorumlu olabilir
ki; bu durum sıcak stresi sonrasında barsak yangısı ve dokularda Salmonella varlığında artışla
sonuçlanabilir(Quanteiro-Filho et al., 2012). İlave olarak, Bonnett ve ark (1997) besin maddesi
sindirilebilirliğindeki azalmayı göstermiştir. Sindirilebilirlikteki azalma yüksek sindirilebilirliğe
sahip yem hammaddelerine veya sindirilebilirliği artırabilecek yem katkılarına olan ihtiyacı
artıracaktır showed that nutrient digestibilities were reduced, which supports the need of using
feed ingredients with a higher digestibility (ve bu yüzden rasyon besin yoğunluğunun artışı da
yüksek kaliteli hammadde ihtiyacını artıracaktır)
Ayrıca ilave etmek gerekirse, pek çok araştırma sonucu sıcaklık stresinin et kalitesini olumsuz
etkilediğini göstermektedir. Örneğin Dai ve ark (2009) 35-42 günler arasında 28°C sıcaklığa
sahip kümeslerde barındırılan broyler piliçlerde 23C°’de barındırılanlara göre göğüs eti pH sı
ve su tutma kapasitesinin azaldığını, renk solukluğunun arttığını ortaya koymuşlardır. Zhang ve
ark. (2012) tarafından yapılan bir başka araştırmada ise 29-42 günler arasında tüm gün yüksek
sabit (34C°) ve değişken sıcaklığa (6 saat 36°C ve kalan zamanda 23°C) maruz bırakılan broyler
piliçlerde et kalite parametrelerinin olumsuz etkilendiği, yüksek sabit sıcaklıkta yaşamanın
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etkilerinin çok daha fazla zararlı olduğu bildirilmiştir. Dolayısıyla sıcak stresinin nihai ürünle
ilgili olarak tüketici algıları üzerine etkisi olumsuz olacaktır.
Sıcaklık Stresini Azaltmak Üzere Yapılacak Müdahaleler
2010 yılında Gous broyler piliçlerde sıcaklık yükünün olumsuz etkilerini azaltmak üzere
yapılabilecek besleme müdahalelerini aşağıdaki şekilde özetlemiştir:
1) Yüksek besin maddesi yoğunluklu yem kullanımı;
2) Protein/Enerji yoğunluğu oranının yükseltilmesi;
3) Amino asit profilinin iyileştirilmesi;
4) Enerji kaynağının karbonhidrattan yağa doğru değiştirilmesi;
5) Yem formu değişikliği ve kısıtlı yem uygulamasına geçiş;
6) Vitamin çeşit ve düzeylerinde güncelleme;
7) Yem anyon katyon balansının modifikasyonu.
Besin maddesi yoğunluğunun sıcaklık stresine etkisi sınırlı olmasına rağmen, yem konsatrasyonu
yem tüketmek için harcanan enerji sarfiyatını azaltacağından, pozitif etkisi iyi kaliteli peletle
beslemeye benzer olacaktır. Yine fazla protein tüketimini sınırlamak ve rasyon amino asit
profilini optimize etmek metabolizma artığı nitrojenin atılması için harcanacak enerji miktarını
azaltacak olmasına rağmen, sıcaklık stresinin optimum amino asit profile üzerine olan etkileri
tam olarak bilinmemektedir.
Gous (2010) karbonhidrat miktarını azaltıp yağ miktarını azaltmanın metabolik ısı üretimini
azaltacak olmasına rağmen, bu etkinin normal yem hammaddeleri ağırlıklı olan rasyonlarla
uygulanmasında, etkisinin sınırlı olacağını bildirmiştir. Günün en sıcak saatlerinde yemin 4-6
saat kadar süreyle verilmemesinin yemle ilgili ısı artışını sınırlayacağı iyi bilinen bir menejman
uygulamasıdır. Bununla birlikte broyler piliçlerin bu uygulamadan fayda görebilmesi gece
sıcaklığının gündüz sıcaklığından önemli düzeyde düşük olması koşullarında, serin süreç boyunca
besin maddesi alımını telafi edebildiği durumda mümkün olacaktır. Sıcak stresi altındaki
kanatlılar vücutlarında üretilen ısının %80 kadarını soluma yoluyla sağladıkları evoparatif
serinleme ile uzaklaştırmaktadırlar(Van Kampen, as cited by Gous, 2010). Solunum arttıkça
CO2 kaybı arttığından, sıcaklık stresine maruz kalan tavuklarda daha yüksek katyon:anyon
dengesi faydalı olacaktır.
Yem kompozisyonunu ve formunu optimize etmekten başka, bilimsel literatürde sıcaklık
stresinin olumsuz etkilerini azaltmada kullanılacak bir kısım yem katkı maddelerinin olduğu ve
kullanıldığına yönelik önemli veriler bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar ve elde edilen sonuçlar
bu tip yem katkı maddelerindeki temel etkinin anti-oksidan etkiyle ilişkili olduğuna yöneliktir.
Sıcaklık stresinin sonuçlarında tartışıldığı üzere sıcaklık stresi oksidatif prosesleri uyarmaktadır.
Bu yüzden sıcaklık stresi durumunda vitamin A ve E gibi bileşenleri (Sahin et al., 2002) kadar
zencefil kökü tozu ve esansiyel yağı gibi bitkisel ekstraktlar ve esansiyel yağlar kullanılarak
rasyon antioksidan düzeyinin artırılması lipit peroksidasyonunu azaltmaktadır(Habibi et al.,
2014).
Ayrıca vitamin E ilavesi sıcak stresine maruz kalmış broyler piliçlerde bağışıklık tepkisini
iyileştirmektedir(Niu et al., 2009). Placha ve ark.(2014) kekik yağının bağırsak antioksidan
seviyesini artırdığını enterositlerde MDA varlığını azalttığını ve bağırsak bütünlüğünü
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iyileştirdiğini tespit etmişlerdir. Çalışmalardan elde edilen veriler bazı antioksidan yem katkı
maddeleri arasında sinerjitik etki olduğunu göstermektedir. Glutamine amino asitinin (bazı
durumlarda esansiyel olarak kabul edilir) broyler piliçlerde sıcaklık stresine dayanıklılığı
artırdığı ortaya konulmuştur. Rasyondaki glutamine seviyesine bağlı olarak sıcak stresi
etkisinde kalmış piliçlerde büyüme performansı ve et kalitesinin iyileştiği bildirilmiştir (Dai et
al., 2009). İlave olarak Gu ve ark(2012) akut sıcak stresine maruz bırakma sonrası glutamine
amino asitinin jejunum dokusundaki antioksidan enzimlerin vdüzeyini artırmak suretiyle
sıcak hasarından koruyarak jejunum mokozasında HSP70ekspresyonunu iyileştirdiğini ortaya
koymuşlardır. Son bir çalışma daha verilecek olursa, Yesilbag ve ark. (2011) biberiye ekstraktı
veya esansiyel yağı ile beslenen piliçlerde etteki antioksidan durumunun iyileştiği ve et kalitesi
ile raf ömrünün arttığını bildirmişlerdir.
Sıcak stresinin etkilerini azaltmaya yönelik yem katkılarından fitojenik yem katkılarının
genellikle anti-oksidan aktivite gösterdiği tespit edilmiştir. Bu yüzden antioksidan etkinin
sıcaklık stresine karşı yem katkı maddesi geliştirilmesinde dikkat edilmesi, odaklanılması
gereken en önemli husus olduğunun vurgulanmasında fayda vardır.
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S54 Yumurta İçine ve Çıkım Sonrası Yemlere Sinbiyotik Uygulamasının
Broilerlerde Performans Parametreleri, Bağırsak Histomorfolojisi İle
Mikroflorası Üzerine Etkisi
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Özet
Bu araştırmada yumurta içerisine ve çıkım sonrası yemlere ilave edilen sinbiyotiğin 21 günlük
broilerlerin performansı, ince bağırsak histomorfolojisi ve sekum mikroflorası üzerine etkisi
incelenmiştir. Birinci denemede toplamda 510 adet canlı embriyo barındıran yumurtalar her
biri 170 yumurtadan oluşan 3 eşit gruba ayrılmıştır. İlk gruba (NC) herhangi bir uygulama
yapılmayıp negatif kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Pozitif kontrol olarak belirlenen ikinci
gruba %0.9 NaCl enjekte edilmiştir. Son gruba (S) ise %0.5 inulin (v/v) ve 1 × 106 Enterococcus
faecium NCIMB 10415 içeren solüsyondan enjekte edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında
ise negatif kontrol grubu ile sinbiyotik enjekte edilen gruplardaki yeni çıkan civcivlere yer
verilmiştir. Her iki grup kendi içerisinde yeni iki gruba ayrılarak sinbiyotik içeren ve içermeyen
yemler ile beslenmişleridir. 1) NC-Bazal: sinbiyotik enjekte edilmeyen ve bazal rasyon ile
beslenen grup; 2) NC-Syn: sinbiyotik enjekte edilmeyen, %1 inulin ve 2 × 109 E. faecium cfu/
kg içeren rasyon ile beslenen grup; 3) S-Bazal, sinbiyotik enjekte edilen ve bazal rasyon ile
beslenen grup; 4) S-Syn: sinbiyotik enjekte edilen, %1 inulin ve 2 × 109 E. faecium cfu/kg içeren
rasyon ile beslenen grup.
Embriyonal gelişimin 17. gününde amniyon kesesine uygulanan inulin ve E. faecium’un
kuluçka randımanı ve çıkım ağırlığı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi olmamıştır. Bunun
yanı sıra çıkım sonrası yemlere ilave edilen sinbiyotiğin de, yumurta içine yapılan uygulamaya
bakılmaksızın, 21. gün sonunda performans parametreleri üzerine önemli bir etkisi olmadığı
tespit edilmiştir. Yumurta içine ve devamında yemlere yapılan sinbiyotik uygulamasının
ileum villus yüksekliğini NC-Bazal grubuna göre arttırdığı sonucuna varılmıştır. Bunun yanı
sıra sekum Lactobacillus sayısının arttığı, koliform bakteri sayısının ise azaldığı görülmüştür.
Elde edilen veriler incelendiğinde yumurta içine ve devamında yemlere yapılan sinbiyotik
uygulamasının bağırsak histomorfolojisini ve sekum mikroflorasını olumlu yönde etkilediği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Broiler, sinbiyotik, bağırsak histomorfolojisi, sekum mikroflorası
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P01 Etlik Piliçlerde Kesim Öncesi Askıda Bekletme Uygulamasının Bazı
Stres Parametreleri, Korku ve Davranışsal Özellikler Üzerine Etkileri
Evrim Dereli Fidan1, Mehmet Kenan Türkyılmaz1, Ahmet Nazlıgül1, Serap Ünübol
Aypak2, Solmaz Karaarslan1
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Özet
Bu çalışmanın amacı, kesim öncesi askıda bekletme süresinin etlik piliçlerde bazı stres
göstergeleri, korku ve davranışsal özellikler üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmada
günlük yaştaki 272 etlik piliç (Ross 308) civciv, her grupta 34’er hayvan (17 erkek, 17 dişi)
olacak şekilde 4 gruba iki tekrarlı şekilde rasgele dağıtılmıştır. 42 günlük normal yetiştirme
dönemi sonunda hayvanlar 10 (Kontrol), 30, 60 ve 120 s süreyle askıda bekletmeye maruz
bırakılmıştır. Analiz sonucunda 120 s askıda bekletilen grupta heterofil lenfosit (h/l) oranının
(1.39) yükseldiği saptanmıştır (P<0.01). Askıda bekletmenin tüm deneme gruplarında glukoz ve
kolesterol düzeylerini artırdığı saptanmıştır. Askıda bekletme süresinin Tonik Hareketsizlik (TI)
süresi üzerine etkisinin önemsiz olduğu belirlenmiştir. Vücudun doğrultulması, ses çıkarma,
kanat çırpma aktiviteleri askıda bekletme süresinin artmasına bağlı olarak artmıştır. Sonuç
olarak 60 s ve üzeri askıda bekletmenin etlik piliçlerde bazı stres parametrelerini ve davranışsal
özellikleri olumsuz etkilediği, bu nedenle hayvanların daha düşük sürelerde kesim öncesi askıda
bekletilmeleri gerektiği anlaşılmıştır.
Anahtar sözcükler: Etlik piliç, Askıda bekletme uygulaması, Stres, Tonik hareketsizlik
Giriş
Tavukların askıdan kurtulmak için kuvvetli bir şekilde çabalamaları ve kanat çırpmalarının,
berelenme-morarma, but kanamaları ve kemik kırıklarına yol açarak hayvanların refah düzeyini
olumsuz yönde etkileyebileceği bildirilmiştir (1). Kesim öncesi askıya asılmaları ve bayıltma
veya öldürme arasında geçen sürenin, tavukların kanat çırpmalarını durdurmaları için yeterli
uzunlukta olması gerekmektedir (1,2). Kanatlılarda stres durumuna cevap olarak, h/l oranı,
glukoz, trigliserid, laktat, kolesterol, total protein düzeleri, aspartat aminotarnsferaz aktivitesi,
asit-baz durumu, kortikosteron ve kreatin kinaz aktivitesi gibi bazı kan parametrelerinin
değiştiği bilinmektedir (2,3,4). Bedanova ve ark. (2007) daha uzun süre askıda bekletilen etlik
piliçlerde h/l oranının arttığını bildirmişlerdir. Basit olarak artan korku durumu; geri çekilme, ses
çıkarmama ve hareketsizlik gibi belirtilerin artmasıyla karakterize edilebilmektedir (5). Zulkifli
ve ark. (2000) etlik piliçlerin baş aşağı pozisyonda tutulmalarının TI süresini uzattığını ve korku
durumunun arttığını ifade etmişlerdir.
Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı, etlik piliç yetiştiriciliğinde kesim öncesi farklı sürelerde
askıda bekletmenin stres ve korku parametreleri (h/l, glukoz, kolesterol, trigliserid, total protein,
laktat dehidrojenaz (LDH), aspartat aminotransferaz (AST) aktivitesi, asit-baz durumu (pH,
pCO2, pO2, sO2, tCO2, HCO3-), hematokrit, elektrolitler ((Na+, K+, Ca2+) ve TI süresi) ve davranış
yanıtları üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır.
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Çalışmada 272 ticari etlik civciv (Ross 308) kullanılmıştır. Hayvanlar günlük yaşta kümese
getirilmiş ve deneme aşamasına kadar etlik piliç yetiştiriciliğinde uygulanan normal bakım
besleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Civcivler 1. gün her bir grupta 34’er hayvan (17 erkek, 17
dişi) olacak şekilde 4 ayrı gruba iki tekrarlı şekilde rasgele dağıtılmıştır. Hayvanlara 0-21. günler
etlik piliç başlangıç yemi (3100 kcal ME/kg; % 22 ham protein) sonraki dönemde ise etlik piliç
büyütme yemi (3250 kcal ME/kg; % 21 ham protein) verilmiştir. 42. günde askıda bekletme
denemesi için rastgele 240 hayvan seçilmiştir. Beş araştırmacının her biri, deneme odasından
rastgele bir pilici yakalamış ve yan taraftaki test odasına kucağında tutarak götürmüştür. Bu
odada piliçler hemen baş aşağı gelecek şekilde ters çevrilmiş ve bir hat üzerine yerleştirilmiş
olan sabit kesim askılarına eş zamanlı olarak asılmıştır. Çalışmada kesim öncesi askıda bekletme
süresi bakımından dört grup oluşturulmuş olup, piliçler kesim öncesinde 10 sn (G10; Kontrol), 30
sn (G30), 60 sn (G60) ve 120 sn (G120) süreyle kesim askılarında asılı durumda bekletilmişlerdir.
Askıda bekletme denemesi her bir test için (biyokimyasal parametreler, h/l oranı, asit-baz
durumu ve TI test) aşağıda tanımlandığı şekilde iki kez tekrar edilmiştir.
Biyokimyasal analizler için toplam 80 etlik piliçten (20 etlik piliç (10 erkek ve 10 dişi) her bir
test grubu için) alınan kan örnekleri kullanılmıştır. Askıda bekletme denemesinden hemen sonra,
hayvanlar boyunlarından kesim işlemine tabi tutulmuştur. Kan tüplerinin serumu çıkarılmış ve
analiz yapılana kadar −20°C’de saklanmıştır. Kan gazı enjektörüne 1 ml kan alınmış ve kan gazı
ölçüm cihazında özel mikroelektrotlar ile kan gazları, elektrolit konsantrasyonları, hemoglobin
ve hematokrit düzeyleri ölçülmüştür. h/l için, kan alınmayan toplam 80 etlik piliçten (20 etlik
piliç (10 erkek ve 10 dişi) her bir test grubu için) alınan kan örnekleri kullanılmıştır. Askıda
bekletme denemesi uygulanan hayvanlar farklı boya ile işaretlenmiş ve test edilen hayvanlar
deneme odasına geri bırakılmıştır. 20 saat sonra kısa süreli strese yanıtta h/l oranı 20 saat
sonra pik seviyededir. Her bir test grubundan rastgele seçilen 10 etlik pilicin kanat venasından
1 ml kan EDTA’lı tüplere alınmış ve froti hazırlanmıştır. Frotiler May-Grunwald ve Giemsa
yöntemi ile boyanmıştır. Işık mikroskopta, 100 lökosit sayılıncaya kadar görülen lökosit
çeşitleri kaydedilip yüzde oranları belirlenmiştir. Heterofil sayısı lenfosit sayısına bölünerek
h/l hesaplanmıştır. Son 80 hayvan (20 etlik piliç (10 erkek ve 10 dişi) her bir test grubu için)
TI testi için kullanılmıştır. TI testi, askıda bekletme uygulamasından hemen sonra Benoff ve
Siegel (1976)’ in tanımladığı gibi gerçekleştirilmiştir. Davranış özelliklerinin belirlenmesi
için askıda bekletme denemesi uygulanan tüm hayvanlar (120 erkek, 120 dişi) kullanılmıştır.
Araştırmada, kesim askı hattı üzerindeki tavukların aktiviteleri farklı ölçümlerle belirlenmiş
ve hayvanın askıya asılmasından kesime kadar izlenmiştir. Tavuğun vücudunu doğrultmaya
çalışmasında (VD) (baş bacaklar üzerinde) sınıflandırma; hayvanın doğrulmaya çalışmaması
durumu (yokluğu) 0, doğrulmaya çalışma durumu (varlığı) 1 ile sınıflandırılmıştır. Ses çıkarma
(SÇ) üç kategoride sınıflandırılmıştır: tavuk ses çıkarmadığında 0, kısa süreli ses çıkardığında 1,
uzun süreli seste ise 2 ile sınıflandırılmıştır. Toplam kanat çırpma süresinde (KÇ) sınıflandırma;
tavuğun kanat çırpmaması (yokluğu) 0, kısa süreli kanat çırpması 1, uzun süre kanat çırpması
ise 2 ile sınıflandırılmıştır.
Kan değerleri, TI ve KÇ sürelerinin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS 15.0 paket
programından GLM prosedürü kullanılmıştır. İncelenen özellikler üzerinde askıda bekletme
süresi ve cinsiyetin etkisi En Küçük Kareler Metodu, gruplar arası farklılıkların önem kontrolü
Duncan çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir (8). TI deneme sayısı için Kruskal-Wallis
Varyans Analizi kullanılmıştır. VD, SÇ ve KÇ davranış özelliklerinin sınıflandırılmasından
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sonra, askıda bekletme süresi ve cinsiyetin sınıflandırılmış davranış özellikleri üzerine etkileri
Ki-Kare testi ile değerlendirilmiştir (9).
Bulgular
Stres ile ilgili kan parametreleri, TI ve KÇ süreleri 10, 30, 60 ve 20 sn askıda bekletme gruplarına
göre Tablo 1’de verilmiştir. h/l oranı erkek ve dişi etlik piliçlerde sırasıyla 0.83 ve 1.07 olarak
bulunmuştur. Askıda bekletme süresinin KÇ süresi üzerine etkisi önemli (P<0.05) olmasına
karşın, TI süresi üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Bu çalışmada, kan parametreleri, TI ve KÇ
süreleri için askıda bekletme süresi ve cinsiyet grupları arasındaki interaksiyonlar istatistiksel
anlamda önemsizdir. TI deneme sayısı G10, G30, G60 ve G120 gruplarında sırasıyla 1.2, 1.3, 1.2
ve 1.1 olarak bulunmuştur (P>0.05). Cinsiyetin TI deneme sayısı üzerine etkisi önemsizdir.
Çalışmada, askıda bekletme gruplarında sadece tCO2 ve HCO3- düzeylerinde istatistiksel farklılık
(P<0.05) bulunmuştur (Tablo 1). Askıda bekletme süresinin VD, SÇ ve KÇ üzerine etkisi Tablo
2’de verilmiştir. Erkek piliçler için, SÇ davranışında 1 ve 2 sınıflarının frekansları G30, G60 ve
G120 gruplarında G10’a göre daha yüksektir.
Tartışma
Askıda bekletme periyodundaki (10-120 sn) artışa paralel olarak, h/l oranı 0.69’dan 1.39’a
artmıştır. Bu sonuçlar diğer araştırıcıların bulguları ile uyum içindedir (2,6). Bir kan parametresi
olarak glukoz düzeyinin, askıda bekletme süresinin artmasına bağlı etlik piliçlerde olarak arttığı
saptanmıştır. Bu sonuç, kesim öncesi etlik piliçlerin çeşitli stres faktörlerine maruz kalmaları
sonucunda kan glikoz düzeylerinin arttığını bildiren bazı literatür bildirişler ile (1,2,10)
uyumludur. Askıda bekletme süresinin artmasına bağlı olarak kolesterol düzeyi 120 sn grubunda
3.45 mmol/L’ye artmış, buna karşın kontrol grubunda 3.02 mmol/L olarak ölçülmüştür. Benzer
olarak, Türkyılmaz ve ark. (2011) etlik piliçlerde kesim öncesi yüksek stres durumuna bağlı
olarak kolesterol düzeyinde artış olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada, askıda bekletme süresinin
serum trigliserid, total protein, LDH ve AST enzim aktivitelerini etkilemediği tespit edilmiştir.
Benzer şekilde, Bedanova ve ark. (2007) ve Chloupek ve ark. (2011) stresin total protein ve
trigliserid düzeyi üzerine etkisinin önemsiz olduğunu ortaya koymuşlardır. Kan HCO3- ve tCO2
düzeyleri G60 ve G120 gruplarında, G10 grubuna göre azalmıştır (P<0.05). HCO3- düzeyindeki
azalmanın, askıda bekletme hattı üzerinde yoğun çabalama davranışı ile ilişkili olduğu
düşünülebilir. tCO2 düzeyindeki düşüş, plazmada erimiş haldeki karbondioksiti temsil eden
tCO2’in, HCO3- seviyesinin düşmesi ile açıklanabilir. Çalışmada, elektrolit düzeyi bakımından
askıda bekletme grupları arasındaki farklılıklar istatistiksel anlamda önemsiz bulunmuştur.
Debut ve ark. (2005) askıda bekletme süresi ile ilişkili olarak Na+, K+, Ca++ düzeyleri üzerine
benzer bulgular saptamıştır. Etlik piliçler askıda bekletildikten sonra hemen kesim işlemi
uygulanmadıkça, bahsedilen parametreler kesim hattında uzun süre askıda bekletilen etlik
piliçlerde yüksek düzeyde bir stresin göstergesidir. Askıda bekletme periyodunun uzamasına
bağlı olarak, askıda bekletilen piliçlerde korku düzeyinde önemli bir değişiklik belirlenmemiştir.
Zulkifli ve ark. (2000), etlik piliçlerde TI deneme sayısı üzerine hayvanları baş aşağı pozisyonda
tutmanın etkisinin önemsiz olduğunu belirlemişlerdir. Bununla birlikte, Bedanova ve ark. (2007)
askıda bekletme ve TI süreleri arasında pozitif yönlü önemli korelasyon tespit etmişlerdir.
Askıda bekletme süresinin artmasının, piliçlerde kanat çırpmayı teşvik ettiği belirlenmiştir.
Şiddetli kanat çırpma durumunun, rahatsızlığın belirtisi ve bir kaçış davranışı olduğu
söylenebilir. Kesim öncesinde canlı hayvanın çok kısa bir süre askıda bekletilmesi, hayvanda
çırpınma ve kanat çırpmada azalmaya yol açmaktadır. Bu durum, aynı zamanda hayvanın
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rahatsızlığını azaltarak ve refahını geliştirmektedir. Dişi tavuklar için, VD davranışında sınıf 1
ve SÇ davranışında sınıf 2›deki tavukların oranları G120 grubunda G10, G30 ve G60 gruplarına göre
büyük ölçüde artmıştır. Etlik piliçlerde kesim öncesi strese yol açan uygulamalara bağlı olarak
VD, SÇ ve KÇ aktivitelerindeki artış diğer çalışma sonuçları ile benzerdir (3).
Kesim öncesi askıda bekletilen etlik piliçlerde cinsiyetin kolesterol üzerine etkisi istatistiksel
bakımdan önemli bulunmuştur (P<0.01). Diğer bir ifadeyle, erkek piliçler dişi piliçlere göre
askıda bekletmeye daha duyarlıdır. Bu sonuç ile uyumlu olarak, Türkyılmaz ve ark. (2011)
kesim öncesi akut stres uygulamasına bağlı olarak erkek etlik piliçlerde kolesterol düzeyinin
arttığını gözlemlemişlerdir. Erkeklerde TI süresi (309.57 sn) dişilere göre (414.29 sn) daha kısa
bulunmuştur. Bu bulgu Wang ve ark. (2008) tarafından yapılan bir çalışma sonucu ile benzerdir.
Sonuç
Çalışmada kesim öncesi askıda bekletmenin, etlik piliçlerde stres oluşturduğu ve bu durumu
deneme sonrasında h/l oranı, glikoz ve kolesterol düzeylerinin artmasıyla gösterdiği ortaya
konmuştur. Diğer yandan, kesim öncesi stres durumları tavuklarda daha fazla kanat çırpma ve
ses çıkarma davranışlarına neden olmaktadır. Özetle, en uygun askıda bekletme periyodunun
10 sn ile 60 sn arasında değiştiği ve en yüksek askıda bekletme süresinin ise kesimhanelerde 60
sn’yi geçmemesi gerektiği tavsiye edilebilir.
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Tablo 1. Bazı stres parametreleri ile TI ve WF sürelerine ait en küçük kareler ortalamaları
Askıda bekletme denemesi
Cinsiyet
Beklenen
G30
G60
G120
Erkek
Dişi
G10
Parametreler
ortalama (µ)
(n=20)
(n=20)
(n=20)
(n=20)
(n=40)
(n=40)
Sx
(n=80)
Hematolojik
h/l ratio
0.95
0.69b
0.79b
0.93b
1.39a
0.83
1.07
0.07
Biyokimyasal
1819.50b,c
1951.60b
2314.79a
1939.42
1924.67
45.07
Kortikosteron (pg/ml)
1932.04
1642.28c
Glikoz (mmol/L)
13.30
12.81b
13.09b
13.14a,b
14.15a
13.30
13.29
0.18
b
b
a,b
a
a
b
Kolesterol (mmol/L)
3.22
3.02
3.03
3.38
3.45
3.41
3.04
0.06
Trigliserid (mmol/L)
0.85
1.01
1.06
0.66
0.66
0.67
1.02
0.10
Total protein (g/L)
31.34
31.53
30.14
30.57
33.12
31.75
30.93
0.51
LDH (U/L)
833.93
792.21
811.85
851.54
880.09
753.54b
914.31a
37.03
AST (U/L)
323.93
331.15
288.68
320.01
355.88
305.80
342.06
16.31
b
b
a,b
a
CK (U/I)
2082.41
1970.64
1948.88
2144.41
2265.69
2123.12
2041.69
45.19
Kan gazı
parametreleri
pH
7.31
7.32
7.31
7.30
7.31
7.31
7.31
0.01
pCO2 (mmHg)
46.38
47.13
47.88
45.48
45.04
46.18
46.58
0.73
pO2 (mmHg)
73.44
72.75
73.56
73.99
73.45
74.15
72.72
1.61
sO2 (%)
84.32
84.83
83.73
84.55
84.20
85.10
83.55
1.03
a
a,b
b
b
tCO2 (mEq/L)
23.04
24.18
23.63
22.00
22.34
22.81
23.27
0.28
HCO3- (mEq/L)
21.87
22.98a
22.43a,b
20.84b
21.22b
21.64
22.10
0.27
Hct (%)
24.15
23.57
24.84
23.05
25.13
24.59
23.70
0.58
Hb (g/dl)
8.27
8.26
8.45
7.85
8.54
8.36
8.19
0.19
Elektrolitler
143.38
144.55
142.77
143.49
142.73
143.26
143.51
0.31
Sodyum (Na+, mEq/L)
Potasyum (K+, mEq/L)
5.17
5.37
5.18
5.12
5.00
5.00
5.33
0.08
1.62
1.47
1.53
1.62
1.85
1.54
1.70
0.09
Iyonize kalsiyum
(Ca2+, mEq/L)
TI süresi (sn)
361.93
298.96
396.94
358.27
393.55
309.57b
414.29a
20.75
KÇ süresi (sn)
4.90
4.69a,b
3.61b
5.08a,b
6.21a
5.04
4.76
0.28
a,b,c
Aynı satırda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arası farklar önemlidir. -: Önemli değil, *: P<0.05, **: P<0.01, ***: P<0.001
0.1620.0760.1960.5690.7060.7340.5880.2240.1733.8970.8216.366*
0.241-

1.8930.8910.9561.2013.926*

0.0270.0008.253**
3.0540.6604.713*
1.2350.812-

10.598***
2.865*
3.131*
1.1701.6280.2850.7362.857*
0.5470.8530.0260.0533.551*
3.456*
0.7510.692-

3.262-

5.507**

0.7700.767-

0.3822.3752.171-

1.7261.4300.7770.0370.2320.2640.4030.957-

0.9442.3730.7320.2790.6281.2490.3551.603-

0.838-

F değeri ve önemlilik
Askıda
bekletme
Cinsiyet
SXC
denemesi (S)
(C)
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Erkek
Dişi

36.7
43.3

0

53.3
46.7

36.7
43.3
0.861
G10
1

2

10.0
10.0
0

40.0
53.3

36.7
26.6
50.0
40.0
16.7
50.0
P
0.637
VD: vücudu doğrulmaya çalışmak, SÇ: ses çıkarmak, KÇ: kanat çırpmak

P
KÇ

Erkek
Dişi

26.7
33.3
0.757

40.0
36.7
0.446
G30
1
23.3
16.7

2

20.0
10.0

50.0
36.7

0

33.3
53.3

26.7
36.7
0.561

43.3
36.7
0.207
G60
1
23.3
26.7

2

23.3
10.0

10.0
13.3

0

10.0
13.3

46.7
46.7
0.913

43.3
30.0
0.560
G120
1

Tablo 2. Davranış değişkeni (VD, SÇ ve KÇ) sınıflarının frekans değerleri ile askıda bekletme süresi ve cinsiyete göre ki-kare sonuçları
VD
G30
G60
G10
G120
0
1
0
1
0
1
0
1
Erkek
53.3
46.7
56.7
43.3
60.0
40.0
30.0
70.0
Dişi
63.3
36.7
83.3
16.7
66.7
33.3
36.7
63.3
P
0.600
0.049
0.789
0.784
SÇ
G10
G30
G60
G120
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1

	
  

43.3
40.0

2

46.7
56.7

2

0.030
0.073

P

0.007
0.000

P

0.083
0.002

P

P02 Japon Bıldırcınlarında Erken Dönem Yem Sınırlamasının Bazı
Performans ve Üreme Özellikleri Üzerine Etkileri
Evrim Dereli Fidan, Mehmet Kaya
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, 09016, AydınTürkiye
Özet
Bu çalışma erken dönemde sınırlı yemlemenin Japon bıldırcınlarında bazı performans ve
üreme özellikleri üzerine olan etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. İki haftalık yaştaki
bıldırcınlar üç ayrı yem kısıtlama grubuna 7 erkek, 7 dişi olacak şekilde üç tekrarlı şekilde
rastgele olarak dağıtılmıştır. Büyüme periyodu boyunca (2-5 haftalık yaş dönemi) canlı ağırlık,
canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma oranı ölçülmüştür. Yumurta verim döneminde (6-15
haftalık yaş dönemi), her bir deneme grubundaki tekrar gruplarından bir erkek ve bir dişinin, ilk
yumurta yaşı ve canlı ağırlığı, yumurta verimi, döllülük oranı, kuluçka randımanı, embriyonik
ölüm oranı, çıkış gücü, yaşama gücü ve civciv çıkış ağırlığı değerlendirilmiştir. 3 ve 4 haftalık
yaş dönemlerinde, canlı ağırlık ad libitum yemleme yapılan grupta, % 15 ve % 30 kısıtlama
yapılan gruplara göre daha yüksek değerde bulunmuştur. 5. haftada, ortalama canlı ağırlık
artışı ad libitum, %15 ve %30 yem sınırlaması yapılan gruplarda sırasıyla 5.18, 6.97 ve 8.37
g›dır. 12 haftalık yaşta, civciv çıkış ağırlığı %30 yem sınırlaması yapılan grupta ad libitum
yemleme yapılan göre daha ağırdır. İlk yumurta yaşı ve canlı ağırlığı, yumurta verimi, döllülük
oranı, kuluçka randımanı, embriyonik ölüm oranı, çıkış gücü ve yaşama gücü oranları yem
sınırlamasından etkilenmemiştir. Bu veriler göstermiştir ki, bıldırcınlarda büyüme periyodunda
iki hafta süreyle (3. ve 4. haftalarda) % 30 yem sınırlaması uygulanabilir. Sonuç olarak, 2 ve 4
haftalık yaşlarda ad libitum yem alımının %15 ve %30 oranlarında sınırlanmasının, 6-15 haftalık
yaş döneminde verim ve kuluçka özellikleri üzerine etkileri zararsızdır.
Anahtar Kelimeler: Yem sınırlama, büyüme performansı, kuluçka randımanı, bıldırcın
Giriş
Kanatlı yetiştiriciliğinde, hızlı büyüme ve canlı ağırlık artışı yönünde yapılan seleksiyon ve
genetik çalışmalar sonucunda, hayvanlarda gelişme hızı artmış ve canlı ağırlık yönünden en
yüksek noktaya gelinmiştir. Ancak hızlı büyümenin negatif bir etkisi olarak, iskelet sisteminde
deformasyonlar, deri altı, abdominal, iç ve üreme organlarında yağ birikimleri, metabolik
hastalıklar ve yüksek ölüm oranları gözlenmiştir (1,2). Kanatlılarda büyüme hızının yavaşlatılarak
söz konusu bu problemlerin giderilmesi amacıyla, erken dönem sınırlı yemleme programları
önemli oranda kullanılmıştır (3-6). Sınırlama periyodunda oluşan büyüme baskısının ve gelişme
geriliğinin, sınırlama sonrası serbest yemleme döneminde telafi edici büyüme (compensatory
growth) ile giderilmesi erken dönem yem sınırlama yönteminin esasını oluşturmaktadır
(3,5,7,8). Böylece erken yaşta gelişme hızı yavaşlatılarak iskelet sistemi ve yaşamsal organların
gelişimine öncelik verilmektedir (8). Telafi edici büyüme döneminde, canlı ağırlık artışının
sağlandığı (5-8), yemden yararlanma oranının iyileştiği (7,8) ve vücut yağının azaldığı (7) bazı
literatür bildirişlerde belirtilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, Japon bıldırcınlarında erken dönem yem sınırlamasının performans
özellikleri (canlı ağırlık (CA), canlı ağırlık artışı (CAA), yem tüketimi (YT), yemden yararlanma
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oranı (YYO)), üreme parametreleri (ilk yumurta yaşı ve ilk yumurtada canlı ağırlık, yumurta
ağırlığı (YA) ve yumurta verimi (YV)), kuluçka özellikleri (döllülük oranı (DO), kuluçka
randımanı (KR), embriyonik ölüm oranları (EÖO), çıkış gücü (ÇG) ve yaşama gücü (YG)) ve
civciv çıkış ağırlığı (CÇA) üzerindeki etkileri belirlemektir.
Materyal ve Metot
Araştırmada, kuluçkadan çıkan civcivler ilk iki hafta ana makinesinde bakılmış olup, 2. haftanın
sonunda deneme odasına alınmıştır. Gruplarda erkek dişi sayıları eşit olacak şekilde toplam
126 adet Japon bıldırcını kullanılmıştır. Bıldırcınlar, beş katlı ve her katında 40x48x38 cm
ebatlarında iki kafes gözü bulunan grup blok kafeslerde barındırılmıştır. Bıldırcınlar, her bir
grupta 42’şer bıldırcın (21 erkek, 21 dişi) olacak şekilde üç ayrı yem kısıtlama grubuna üç
tekrarlı (her bir tekrar grubunda 7 erkek, 7 dişi) şekilde rastgele olarak dağıtılmıştır. Hayvanların
beslenmesinde, 14-35. günler başlangıç yemi (3.250 kcal ME/kg; %21 ham protein), sonraki
dönemde ise geliştirme yemi (2650 kcal ME/kg; %15 ham protein) kullanılmıştır. Sınırlı
yemleme uygulaması 3. ve 4. haftalarda yapılmıştır. 1. grup (G1; kontrol grubu) kısıtlı yemleme
uygulanmadan serbest yemlenirken, 2. ve 3. gruplar (G2 ve G3) ise serbest yemlenen grubun bir
önceki gün tükettiği yemin sırasıyla %85 ve %70’i verilerek yemlenmiştir. Ortalama verilen
yem miktarları, ad libitum, %15 ve %30 yem sınırlama gruplarında 3. haftada dişilerde sırasıyla
14.26, 12.24 ve 10.38 g, erkeklerde 13.67, 11.76 ve 10.44 g; 4. haftada ise dişilerde yine aynı
sırayla 19.89, 17.24 ve 15.05 g, erkeklerde 20.23, 16.78 ve 16.03 g’dır. Yumurtlama döneminde
(6-15 hafta), bıldırcınlar beş katlı ve her katında 20x30x17 cm ebatlarında beş kafes gözü bulunan
bireysel blok kafeslerde (her bir kafes gözünde 1 erkek, 1 dişi) barındırılmıştır. Tekrar grupları,
ad libitum yemlenen grup, %15 ve %30 yem sınırlaması yapılan gruplarda sırasıyla 17, 18 ve
15 adet bireysel kafes gözünden oluşturulmuştur. Araştırmanın 8. ve 12. haftalarında kuluçka
özellikleri belirlenmiştir. Kuluçkalık yumurtalar, depolama odasında (16–18 °C; % 55-60 nem)
beş gün depolanmıştır. Depolama süresi sonunda gruplandırılan yumurtalar kuluçka makinesine
yerleştirilmiştir. Çıkışın gerçekleşmediği tüm yumurtalar kırılarak, yumurtalardaki embriyo
gelişim durumu incelenmiştir. Buna göre yumurtalar dölsüz, erken dönem (kuluçkada ilk 6
günlük dönemdeki ölümler) ve geç dönem (kuluçkada 7-17. günler arası ölümler) embriyonik
ölüm şekillenenler olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Yumurtlama döneminde (6-15 hafta), ölen
hayvanlar günlük olarak kaydedilerek gruplarda YG gücü değerleri hesaplanmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. Büyüme döneminde,
canlı ağırlığa, yem sınırlamasının ve cinsiyetin etkisini ortaya koymak için GLM kullanılmış,
gruplar arası farklılıkların önem kontrolü ise Duncan çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir
(9). CAA, YT ve YYO’na yem sınırlamasının etkisini belirlemek için Kruskal Wallis Varyans
Analizi, cinsiyetin etkisini belirlemek için ise Mann-Withney U testi kullanılmıştır. Yumurtlama
döneminde, yem sınırlamasının CÇA, ilk yumurta yaşı ve ilk yumurtada canlı ağırlığı, YA üzerine
etkilerini belirlemek için, Tek Yönlü Varyans Analizinden yararlanılmıştır (10). YV, DO, KR, ÇG,
EÖO, YG ile ilgili gruplar arasındaki farklılığın belirlenebilmesi için ise Fisher’in kesin Ki-kare
testi kullanılmıştır (10).
Bulgular
Büyüme döneminde yaşın artması ile birlikte ortalama CA değerlerinin de yem sınırlama ve
cinsiyet gruplarında yükseldiği görülmektedir (Tablo 1). Çalışmada 3 ve 4 haftalık yaşlarda CA,
%15 ve %30 yem sınırlaması yapılan gruplara göre daha yüksek değerde bulunmuştur. Günlük
ortalama YT, 5. hafta hariç, bütün haftalarda kontrol grubunda en yüksek değerlerde bulunmuştur.
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Ad libitum, %15 ve %30 yem sınırlama gruplarında ilk yumurta yaşı sırasıyla 47.35, 50.22 ve
50.69 gün (F:1.061, P>0.05); ilk yumurtada canlı ağırlık değerleri 217.08, 218.98 ve 223.96 g
(F:0.334, P>0.05); ilk yumurta ağırlıkları sırasıyla 9.10, 8.97 ve 9.49 g (F:0.526, P>0.05) olarak
tespit edilmiştir. Kontrol grubu ve farklı yem sınırlama uygulaması yapılan gruplarda, kuluçka
özellikleri ve civciv çıkış ağırlığı değerleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tartışma
Çalışmada 3 ve 4. haftalarda %15 ve %30 yem sınırlaması yapılan gruplarda, ad libitum yemlenen
gruba göre CA ve CAA’nda önemli düşüşler gözlenmiş, ancak 5. hafta canlı ağırlık değerleri
bakımından gruplar arasında benzer değerler elde edilmiştir. Bu sonuç, bıldırcınlarda yapılan
çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir (5,6,11). Sınırlı yemleme uygulamasının CAA’nı
olumsuz yönde etkilediği, serbest yemlemeye geçildikten sonra ise telafi edici büyümeyi sağladığı
söylenebilir. Ad libitum yemlenen grupta 3. hafta YYO diğer gruplara göre daha iyi bulunmuş,
5 haftalık yaşta ise %30 yem sınırlaması grubundaki piliçlerin yemi daha iyi değerlendirdiği
belirlenmiştir. Bıldırcınların yem tüketimleri sınırlandırıldığında yemleri daha iyi oranda
sindirdikleri ve yemden daha etkin bir şekilde yararlandıkları söylenebilir. Genel (3-5 hafta)
ortalama YYO, sınırlama programlarına bağlı olarak değişim göstermemiş, ancak en iyi YYO
%15 yem sınırlaması grubunda bulunmuştur. Bu çalışma sonucu ile benzer şekilde, bıldırcınlarda
(5); etlik piliçlerde (12) sınırlı yemlemenin, yemden yararlanma oranı üzerine etkisinin önemli
olmadığını bildirmişlerdir. %15 ve %30 yem sınırlama gruplarında ilk yumurtlama yaşı (sırasıyla,
50.22 ve 50.69 gün), kontrol grubuna (47.35 gün) göre yaklaşık olarak 3 gün gecikmiştir. Ancak,
bıldırcınların cinsel olgunlukları için gereken minimum canlı ağırlığı elde etmek için, erken
dönem yem sınırlamasının takibinde hızlanmış bir büyüme sergiledikleri görülmekte olup, ilk
yumurtada en yüksek CA değerinin %30 yem sınırlama grubunda (223.96 g) olduğu saptanmıştır.
Benzer sonuçlar, Sabine ve ark. (1995), Hassan ve ark. (2003), Ocak ve Erener (2005) tarafından
da bildirilmiştir. Bu sonuç ile, yem sınırlaması uygulanan bıldırcınlarda 5. hafta sonunda canlı
ağırlık azalmasının, yumurta verimi başlangıç yaşını geciktirmiş olabileceği söylenebilir. Çünkü
kanatlıların canlı ağırlığı ve vücut yağları yumurtaya başlangıç yaşının belirlenmesinde önemli
faktörlerdendir. Yem sınırlamasının YG üzerine etkisi önemsiz bulunmuş olup, bu sonuç Sabine ve
ark. (1995) ve Hassan ve ark. (2003)’un literatür bildirişleri ile benzerlik göstermektedir. Çalışmada,
depolama süresinin genel (8-12. hafta) ortalama DO ve ÇG üzerine etkisinin istatistiksel açıdan
önemsiz bulunması, bıldırcınlardaki araştırma sonuçları ile uyum içindedir (5,11).
Genel ortalama geç dönem EÖO değeri %30 yem sınırlama uygulanan grupta istatistiksel
olarak önemlilik göstermese de kontrol ve % 15 yem sınırlama grubuna göre daha düşük olarak
belirlenmiştir. Bu sonuç, erken dönem yem sınırlamasının belirli bir düzeyde kullanıldığı benzer
yaklaşımla yürütülen araştırma bulguları (5,13) ile uyumludur. İncelenen haftalarda, erken ve geç
dönem embriyonik ölümlerin yem sınırlamasından etkilenmediği belirlenmiş olup, bu durumun
Bozkurt ve ark. (2001)›nın bildirişleri ile paralellik gösterdiği saptanmıştır. Civciv çıkış ağırlığı
genel ortalama değer olarak %30 yem sınırlama grubu bıldırcınlarda en yüksek değerde (7.88 g)
bulunmuş olup, erken dönem yem kısıtlaması uygulamasının civciv çıkış ağırlığını önemli düzeyde
etkilemediği belirlenmiştir. Bu sonuç, Bozkurt ve ark. (2001)›nın literatür bildirişi ile uyumludur.
Sonuç
Bıldırcınlara iki hafta süreyle %15 ve %30 sınırlı yemleme uygulaması 3. ve 4. haftalar sonunda
CA, CAA ve YT’ni önemli derecede düşürmüştür. Sınırlı yemlemenin neden olduğu bu düşüşlerin,
büyüme dönemi sonunda (35. gün) istatistiksel önemde olmadığı görülmüştür. 5. hafta sonunda,
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YYO’nın %30 yem sınırlama grubunda diğer gruplara göre daha iyi sonuç verdiği ortaya konmuştur.
Erken dönemde yapılan kısıtlı yemleme uygulamasının ortaya çıkarmış olduğu telafi edici
büyüme hızının, ad libitum grubunun YT ve CAA’nı yakalamaya yettiği ve telafi edici büyümenin
gruplarda benzer CA değerlerinin elde edilmesinde rol oynadığı söylenebilir. Erken dönem
yem sınırlamasının, büyümeyi geciktirerek ad libitum yemlemenin besi performansı üzerindeki
olumsuz etkilerinin hafifletilmesinde, bıldırcın yetiştiriciliğinde kullanılabilecek pratik bir yöntem
olabileceği söylenebilir. Cinsiyetin CA, CAA, YT ve YYO üzerine etkilerinin istatistiksel anlamda
önemli olmadığı belirlenmiştir. Erken dönem yem sınırlama uygulamasının, ilk yumurta yaşı ve ilk
yumurtada canlı ağırlığı, ilk YA, genel ortalama YA, YV, YG, kuluçka özellikleri ve CÇA üzerine
önemli etkilerinin olmadığı görülmüştür.
NOT: Bu araştırma “ International Journal of Poultry Science 13 (6): 323-328, 2014, ISSN
1682-8356” dergisinde yayımlanmıştır.
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Tablo 3. Bazı haftalarda erken dönem yem sınırlamasının ortalama yumurta ağırlığı, kuluçka özellikleri ve civciv çıkış ağırlığı üzerine etkileri
Haftalar

	
  

2.154-

3.45610.5
1.65412.3
0.01677.2
0.6117.69

4.17854.3

7.88

78.7

12.0

9.3

63.4

80.6

100.0

0.505100.0
1.95170.4

69.3

G3
10.99

1.68470.4

Genel
G2
10.91

P03 Damızlık Broyler Rasyonlarında Bitkisel Kaynaklı (Solanum
glaucophyllum) 1.25-dihidroksikolekalsiferol Kullanılması
Gülay Deniz1, Sümer Songur2
U.Ü. Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa,
Türkiye
2
Hastavuk A.Ş., Görükle, Nilüfer, Bursa, Türkiye
denizg@uludag.edu.tr

1

Özet
Bu araştırmanın amacı; damızlık broyler rasyonlarına bitkisel kaynaklı (Solanum glaucophyllum)
1.25-dihidroksikolekalsiferol (1.25(OH)2D3) katılmasının; yumurta ağırlığı, yumurta kabuk
kalitesi ve çıkım sonuçları üzerindeki etkilerini belirlemekti. Araştırma; 49 haftalık yaşta
40000 damızlık broylerin (Ross 308) bakıldığı Hastavuk A.Ş.’ye ait damızlık kümesinde ve
aynı işletmenin kuluçkahanesinde yürütüldü. Araştırmada kullanılan rasyonlar yine Hastavuk
A.Ş.’ye ait yem fabrikasında toz formda hazırlandı. Araştırma süresince kontrol grubundaki
hayvanların beslenmesinde Damızlık Broyler Rasyonu 1 (49-53. haftalar arası) ve Damızlık
Broyler Rasyonu 2 (54-59. haftalar arası) kullanıldı. Deneme grubundaki hayvanların
rasyonlarına kontrol grubundan farklı olarak 10 ppm dozda Solanum glaucophyllum kaynaklı
1.25(OH)2D3 katıldı. 1.25(OH)2D3 katkılı rasyonu tüketen deneme grubunun 59. haftada; yumurta
kabuk kalınlığı (P<0.001), yumurta kabuk kırılma direnci (P<0.05) ve kırık yumurta oranında
(P<0.05) istatistik düzeyde bir iyileşme saptandı. Ancak kontrol ve deneme grubunun yumurta
ağırlıkları ve kuluçka sonuçları arasında önemli bir farklılık bulunmadı. Sonuç olarak; Solanum
glaucophyllum kaynaklı 1.25(OH)2 D3’ün ileri yaş dönemlerindeki damızlık broylerlerde
yumurta kabuk kalitesini iyileştirebileceği ve kuluçka sonuçları üzerindeki etkisinin daha uzun
süreli denemelerle ortaya konulabileceği kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Damızlık broyler, Solanum glaucophyllum, 1.25-dihidroksikolekalsiferol,
kabuk kalitesi, kuluçka sonuçları.
Giriş
Vitamin D; kemik gelişimi, yumurta verimi, yumurta kabuk kalitesi ve üreme üzerindeki
etkilerinden dolayı damızlık broylerlerin beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Damızlık
broylerlerin vitamin D ihtiyaçları, rasyona rutin olarak ilave edilen vitamin premikslerindeki
kolekalsiferol (Vitamin D3) yoluyla karşılanır. Ancak vitamin D3’ün etkinliğini gösterebilmesi
için; çeşitli enzimlerin etkisiyle önce tavuğun karaciğerinde 25-hidroksikolekalsiferol’e, daha
sonra böbreklerinde 1.25-dihidroksikolekalsiferol’e (1.25(OH)2D3) dönüşmesi gerekmektedir
(8). Vitamin D3’ün hidroksile olarak böbreklerde 1.25(OH)2D3’e dönüşmesiyle etkinliğinde
10 kat artış olduğu ileri sürülmektedir (1). Vitamin D3’ün en aktif formu olarak kabul
edilen 1.25(OH)2D3’ün vücutta Ca hemostasisinde önemli bir rol oynağı bildirilmektedir (7,
14). Bilindiği gibi yumurta kabuğu, yumurtayı saran zarların üzerinde kalsiyum karbonat
kristallerinin birikmesiyle oluşmaktadır. 1.25(OH)2D3 bağırsak epitelyumunda Ca bağlayıcı
proteinlerin sentezini uyarmak suretiyle Ca’un bağırsaklardan emilimini ve uterusa transfer
olmasını sağlayarak yumurta kabuğunun şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (4).
Yumurta kabuğu; embriyoyu dış etkilerden ve enfeksiyonlardan koruyarak, yumurtadan su
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kayıplarını önleyerek, ayrıca iskelet gelişimi için embriyoya gerekli Ca’u sağlayarak kuluçka
sonuçlarını önemli düzeyde etkilemektedir (11). Damızlık olarak yetiştirilen kanatlı hayvanların
vitamin D ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması, yumurta kabuk kalitesinin bozulmasına ve
dolayısıyla kuluçka sonuçlarının olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır (18). Ayrıca,
embriyonun Ca metabolizmasında da önemli görevleri olan vitamin D düzeyinin damızlık
yumurtalarda yetersiz olması geç dönem embriyo ölümlerine yol açarak kuluçka randımanını
azaltmaktadır (12, 13).
Vitaminin D’nin aktif formu olan 1.25(OH)2D3’ün sentetik formunun kanatlı rasyonlarında
kullanılması yüksek maliyetinden dolayı pek tercih edilmemektedir. Solanum malacoxylon
olarak da bilinen Solanum glaucophyllum adlı bir bitki 1.25(OH)2D3’ün suda eriyen
glikozitlerini doğal olarak içermektedir (5). Fazla tüketilmesi durumunda toksik etkilere yol
açan Solanum glaucophyllum’un hayvan besleme alanında kullanımı yönünde uzun yıllardır
tavsiyeler yapılmıştır. Ancak, bu bitkiden 1.25(OH)2D3 içeriği standardize edilmiş bir ürün son
yıllarda üretilebilmiştir. Dolayısıyla Solanum glaucophyllum kaynaklı 1.25(OH)2D3’ün kanatlı
rasyonlarında kullanımına ilişkin çalışma sayısı oldukça yetersizdir.
Bu araştırma damızlık broyler rasyonlarına Solanum glaucophyllum kaynaklı 1.25(OH)2D3
katılmasının; yumurta ağırlığı, yumurta kabuk kalitesi (yumurta kabuk kalınlığı, kabuk kırılma
direnci, kırık yumurta oranı) ve çıkım sonuçları (dölsüz yumurta, çıkım, ıskarta civciv ve
embriyo ölüm oranları) üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Bu araştırma, Hastavuk A.Ş.’ye ait 49 haftalık yaşta 40000 damızlık broylerin (Ross 308)
bakıldığı damızlık broyler kümesi ile aynı şirketin kuluçkahanesinde yürütülmüştür. Damızlık
kümesinin birbirinden bağımsız karşılıklı iki ayrı bölmeden oluşması; bölmelerden birinin
kontrol, diğerinin ise deneme grubu olarak değerlendirilmesine olanak tanımıştır. Araştırma
damızlık broylerler 49 haftalık yaşta iken başlatılmış ve 10 hafta sürdürülmüştür. Araştırma
süresince kontrol ve deneme grubundaki hayvanların beslenmesinde % 18 ham protein, 2750
kcal/kg metabolik enerji içeren Damızlık Broyler Rasyonu 1 (49-53. haftalar arası) ve % 14.5
ham protein, 2750 kcal/kg metabolik enerji içeren Damızlık Broyler Rasyonu 2 (54-59. haftalar
arası) kullanılmıştır. Deneme grubundaki hayvanların rasyonlarına kontrol grubundan farklı
olarak 10 ppm dozda Solanum glaucophyllum kaynaklı 1.25(OH)2D3 (PAN-HVD; Herbonis AG,
Basel, Switzerland) katılmıştır. Rasyonlar Hastavuk A.Ş.’ye ait yem fabrikasında toz formda
hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan damızlık broyler rasyonlarının ham madde bileşimi ve
besin madde içerikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Araştırma süresince; kontrol ve deneme grubundan elde edilen yumurtalardan kırık-çatlak
olanlar günlük olarak kayıt altına alınmıştır. Yumurta kabuk kalitesinin belirlenmesi amacıyla;
araştırmanın başlangıcı olan 49. hafta ile 51, 53, 55 ve 59. haftalarda gruplardan tesadüfi
örnekleme yöntemi ile 120’şer adet yumurta numunesi alınmıştır. Yumurta numuneleri; yumurta
ağırlığı, yumurta kabuk kalınlığı ve yumurta kabuk kırılma direncinin belirlenmesi amacıyla
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim
Dalı Laboratuvar’ına getirilerek oda sıcaklığında 24 saat süreyle depolanmıştır. Kontrol ve
deneme grubunun yumurta ağırlıkları, gruplara ait yumurtaların hassas terazide tek tek tartılıp
ortalamalarının alınmasıyla belirlenmiştir. Yumurta kabuk kalınlığı, Egg Shell Thickness
Gauge (ESTG-1, ORKA Food Technology Ltd., Ramat Hasharon, Israel) isimli bir cihaz
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kullanılarak ölçülmüştür. Her bir yumurtanın küt, sivri ve orta bölümünden olmak üzere toplam
3 ölçüm yapılmış olup, bu ölçümlerin ortalaması alınarak grupların yumurta kabuk kalınlıkları
saptanmıştır. Yumurta kabuk kırılma direnci ise kuvvet ölçme test cihazı (Imada®, Newton)
kullanılarak belirlenmiştir (2). Böylece araştırma süresince; kontrol ve deneneme grubunun her
birinden 600 yumurta olmak üzere, toplam 1200 adet yumurtada kabuk kalitesini belirlemeye
yönelik ölçümler yapılmıştır.
Araştırma süresince; kontrol ve deneme grubundan elde edilen kuluçkalık yumurtalar, Hastavuk
A.Ş.’ye ait kuluçkahanenin rutin işleyiş düzenine uygun olarak 17 parti halinde kuluçkaya
konulmuş ve her bir grup için 17 çıkım sonucu elde edilmiştir. Kontrol ve deneme grubundan
elde edilen çıkım sonuçları yine Hastavuk A.Ş.’nin rutin kayıt sistemi gereğince kayıt altına
alınmıştır. Bu araştırmada bitkisel kaynaklı 1.25(OH)2D3 ün damızlık broylerlerde kuluçka
sonuçlarına etkisini belirlemek amacıyla grupların kayıt altına alınmış parametrelerinden;
dölsüz yumurta, çıkım, ıskarta civciv ve embriyo ölüm oranları değerlendirmeye alınmıştır.
Embriyo ölümleri; erken (0-6 gün), orta (7-17 gün) ve geç (18-21) dönem embriyo ölümleri
olarak isimlendirilmiştir.
İstatistik Analizler
Grupların yumurta ağırlığı, yumurta kabuk kalınlığı ve kabuk kırılma direncine ait verileri T
Testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Kırık yumurta oranı ve kuluçka sonuçlarına ilişkin verilerin
(dölsüz yumurta, çıkım, ıskarta civciv ve embriyo ölüm oranları) karşılaştırılmasında ise Kikare testi kullanılmıştır. Önemlilik düzeyi olarak P<0.05 seçilmiştir. İstatistik analizlerin
yapılmasında SPSS 13 (SPSS 13. 2004) istatistik programından faydalanılmıştır (16).
Bulgular
Araştırmada; kontrol ve deneme grubuna ait yumurta numunelerinin periyodik olarak
değerlendirilmesi sonucu elde edilen yumurta ağırlığı, yumurta kabuk kalınlığı, kabuk kırılma
direnci ve kırık yumurta oranı değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Grupların kuluçka sonuçlarına
ilişkin dölsüz yumurta, çıkım, ıskarta civciv ve embriyo ölüm oranları ise Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde; araştırmanın başlangıcı olan 49. hafta ile araştırma süresince yapılan
ölçümlerde (51, 53, 55 ve 59. haftalar) kontrol ve deneme grubunun yumurta ağırlıkları arasında
önemli bir farklılığın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Aynı tablo incelendiğinde; 1.25(OH)2D3
katkılı rasyonu tüketen deneme grubunun 59. haftada kırık yumurta oranı (P<0.05), yumurta
kabuk kalınlığı (P<0.001) ve yumurta kabuk kırılma direncinde (P<0.05) istatistik düzeyde
bir iyileşmenin olduğu görülmektedir. Kuluçka sonuçlarına ilişkin değerlerin verildiği Tablo
3 incelendiğinde ise kontrol ve deneme grubunun dölsüz yumurta, çıkım, ıskarta civciv, erken,
orta ve geç dönem embriyo ölüm oranları arasında oluşan farklılıkların istatistik açıdan önem
taşımadığı dikkati çekmektedir
Tartışma ve Sonuç
Bu araştırma, damızlık broylerler 49 haftalık yaşta iken başlatılmış ve araştırmaya 10 hafta
süreyle devam edilmiştir. Araştırma süresince yapılan ölçümlerde ( 51, 53, 55 ve 59. haftalar)
kontrol ve deneme grubunun yumurta ağırlıkları arasında oluşan farklılıklar istatistik açıdan
önemli bulunmamıştır. Benzer şekilde hayvanlar 51, 53 ve 55 haftalık yaşta iken grupların
yumurta kabuk kalitesine ilişkin parametrelerinde de önemli bir farklılık saptanmamıştır. Ancak
damızlık broyler rasyonlarına katılan Solanum glaucophyllum kaynaklı 1.25(OH)2D3; hayvanlar
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59 haftalık yaşta iken yumurta kabuk kalınlığı (P<0.001), kabuk kırılma direnci (P<0.05)
ve kırık yumurta oranında (P<0.05) istatistik düzeyde bir iyileşmeye yol açmıştır (Tablo 2).
Damızlık broyler rasyonlarına katılan 1.25(OH)2D3’ün; 51, 53 ve 55. haftalarda yumurta kabuk
kalitesi üzerinde her hangi bir etkisi saptanmazken, 59. haftada yumurta kabuk kalitesinde
istatistik düzeyde iyileşmeye yol açması hayvanların yaşına bağlanmıştır. Elaroussi ve ark.
(1994) vitamin D3’ün kanatlı vücudunda biyolojik olarak aktif olan 1.25(OH)2D3 formuna
dönüştüğü hidroksilasyon basamaklarında yaşın ilerlemesiyle birlikte aksaklıkların yaşandığını
öne sürmüşlerdir. Nitekim Bar ve Hurwitz (1973) kanatlı hayvanlarda yumurtlama devresinin
başlangıcında oldukça yüksek olan yumurta kabuk kalitesinin, yumurtlama devresinin ileriki
aşamalarında Ca ve vitamin D3 metabolizmasındaki aksaklıklardan dolayı giderek azaldığını
ve bu durumun ince kabuklu yumurtaların oranında artışa yol açtığını bildirmişlerdir. Bu
araştırmada hayvanlar 59 haftalık yaşta iken deneme grubunun yumurta kabuk kalınlığı ve
kabuk kırılma direncinde saptanan önemli düzeydeki artış, kırık yumurta oranının istatistik
düzeyde azalmasıyla sonuçlanmıştır. Kabuk kalitesinde gözlenen bu iyileşmenin rasyona
katılan Solanum glaucophyllum kaynaklı 1.25(OH)2D3’ün Ca metabolizması üzerindeki
pozitif etkisinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Nitekim Solanum glaucophyllum’un
1.25(OH)2D3’ün doğal kaynağı olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılan ilk çalışmalarda (15,
17), bitkinin yapraklarından elde edilen ekstraktların vitamin D bakımından yetersiz beslenen
civciv ve ratlarda Ca absorbsiyonunu önemli düzeyde artırdığı tespit edilmiştir. Cheng ve ark.
(2004) tarafından broylerler üzerinde yapılan diğer bir çalışmada; Solanum glaucophyllum’un
yaprakları 5 ppm dozda rasyona katılmış, araştırmanın sonunda plazma Ca ve fosfor
konsantrasyonu ile kemik külü ve kemik yoğunluğunda istatistik düzeyde bir artış saptanmıştır.
Vitamin D3’ün biyolojik olarak aktif formu olan 1.25(OH)2D3’ün, bağırsak epitelyumunda Ca
bağlayıcı proteinlerin sentezini uyarmak suretiyle Ca absorbsiyonunu artırdığı bildirilmiştir (4).
Barsak epitelyumunda saptanan Ca bağlayıcı proteinlere aynı zamanda yumurta tavuklarının
uterusunda da rastlanmıştır (10). Bu proteinlerin Ca’un yumurta kabuğuna transfer olmasını
sağlayarak yumurta kabuğunun şekillenmesinde önemli bir rol oynadıkları öne sürülmüştür (3).
Bu araştırmada; kontrol ve deneme grubunun kuluçka sonuçlarına ilişkin dölsüz yumurta, çıkım,
ıskarta civciv, erken, orta ve geç dönem embriyo ölüm oranları arasında önemli bir farklılık
saptanmamıştır (Tablo 3). Bilindiği gibi damızlık olarak yetiştirilen kanatlı hayvanlarda kuluçka
sonuçlarına direkt etkisinden dolayı üretilen kuluçkalık yumurtaların yüksek kabuk kalitesine
sahip olması istenmektedir. Hunton (2005) kuluçkalık yumurtalarda yumurta kabuğunun;
embriyoyu dış etkilerden ve enfeksiyonlardan koruyarak, yumurtadan su kayıplarını önleyerek,
ayrıca iskelet gelişimi için embriyoya gerekli Ca’u sağlayarak önemli bir görev üstlendiğini
bildirmiştir. Ancak bu araştırmada hayvanlar 59. haftalık yaşta iken deneme grubunun yumurta
kabuk kalitesinde saptanan iyileşme, kuluçka sonuçlarına yansımamıştır. Araştırma süresince
59. haftaya kadar periyodik olarak yapılan ölçümlerde yumurta kabuk kalitesi bakımından
gruplar arasında önemli bir farklığın saptanmaması; 59. haftada yumurta kabuk kalitesinin
bozulmaya başladığını ve böylece rasyona katılan 1.25(OH)2D3’ün etkisinin açığa çıktığını
düşündürmektedir. Bu dönemin araştırmanın sonlandırıldığı haftaya rastlamasından dolayı,
deneme grubunun yumurta kabuk kalitesinde gerçekleşen iyileşmenin kuluçka sonuçlarına
yansımadığı kanısına varılmıştır.
Bu araştırmadan elde edilen veriler değerlendirildiğinde; Solanum glaucophyllum kaynaklı
1.25(OH)2 D3’ün; Ca ve vitamin D3 metabolizmasının aksadığı ileri yaş dönemindeki
damızlık broyler rasyonlarına katılması durumunda yumurta kabuk kalitesini iyileştirebileceği
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sonucuna varılmıştır. Kuluçka sonuçları üzerindeki etkisinin ise damızlık broylerler üzerinde
gerçekleştirilecek daha uzun süreli denemelerle ortaya konulabileceği düşünülmektedir.
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Tablo 1. Araştırmada kullanılan damızlık broyler rasyonlarının ham madde bileşimi ve besin
madde içerikleri (doğal halde)

	
  

Ham Maddeler (%)
Mısır	
  
Tam Yağlı Soya
%36	
  
Soya Küspesi %48	
  
Buğday	
  
Ayçiçeği Küspesi
%28	
  
Bitkisel Yağ	
  
Mermer Tozu	
  
MDCP %22 	
  
Tuz	
  
Vitamin Premiksi1	
  
Mineral Premiksi2	
  
Sodyumbikarbonat	
  
Kolin Klorid %70	
  
DL- Metiyonin	
  
Toplam	
  
Kimyasal Bileşim	
  
Kuru madde, %	
  
Ham protein, %	
  
Ham yağ, %	
  
Ham kül, %	
  
Ham selüloz, %	
  
Kalsiyum, %	
  
Toplam fosfor, %	
  
Lizin, %	
  
Metiyonin+Sistin, %	
  
Metabolik enerji,
(kcal/kg)	
  

	
  

Damızlık Broyler Yemi1
(49-53 Haftalar)
44.01	
  
-	
  

Damızlık Broyler Yemi1
(54-59 Haftalar)
50.34	
  
2.00	
  

24.77	
  
20.00	
  
1.86	
  

14.12	
  
21.14	
  
2.95	
  

0.50	
  
6.53	
  
1.14	
  
0.26	
  
0.25	
  
0.10	
  
0.15	
  
0.20	
  
0.23	
  
100	
  

-	
  
7.70	
  
0.72	
  
0.23	
  
0.25	
  
0.10	
  
0.20	
  
0.20	
  
0.05	
  
100	
  

	
  

87.89	
  
18.00	
  
2.68	
  
9.19	
  
3.21	
  
2.8	
  
0.62	
  
0.89	
  
0.68	
  
2750	
  

87.88	
  
14.50	
  
2.72	
  
9.95	
  
3.49	
  
3.20	
  
0.61	
  
0.66	
  
0.60	
  
2750	
  

1
Yemin her kg’ına 15 000 IU Vitamin A, 3 500 IU Vitamin D3, 100 mg Vitamin E, 4.5 mg Vitamin K3, 3.5 mg Vitamin B1,
18 mg Vitamin B2, 8 mg Vitamin B6, 0.04 mg Vitamin B12, 3 mg Folik asit, 0.4 mg D-Biotin, 60 mg Nikotik asit, 20mg
Pantotenik asit, 100 mg Vitamin C ilave edilmiştir. 2Yemin her kg’ına 80 mg Manganez, 60 mg Demir, 55 mg Çinko,
12 mg Bakır, 0.2 mg Selenyum, 0.5 mg İyot, 0.5 mg Kobalt, 200 mg Antioksidan ilave edilmiştir.
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Tablo 2. Bitkisel (Solanum glaucophyllum) kaynaklı 1.25(OH)2D3’ün yumurta ağırlığı, kırık
yumurta oranı, yumurta kabuk kalınlığı ve kabuk kırılma direnci üzerine etkisi.
GRUPLAR
P
Kontrol
±S

Deneme
±S

Başlangıç (49. Hafta)
1. Ölçüm (51. Hafta)
2. Ölçüm (53. Hafta)
3. Ölçüm (55. Hafta)
4. Ölçüm (59. Hafta)
Yumurta Kabuk Kırılma Direnci (N)

66.70±0.43
66.99±0.44
68.00±0.45
68.71±0.49
67.53±0.39

67.46±0.40
67.50±0.46
69.33±0.45
68.49±0.45
66.46±0.40

ÖD
ÖD
ÖD
ÖD
ÖD

Başlangıç (49. Hafta)
1. Ölçüm (51. Hafta)
2. Ölçüm (53. Hafta)
3. Ölçüm (55. Hafta)
4. Ölçüm (59. Hafta)
Yumurta Kabuk Kalınlığı (mm)

36.54±0.41
36.73±0.43
36.60±0.39
36.31±0.37
36.19±0.45

36.89±0.36
36.84±0.40
36.82±0.39
36.64±0.33
37.92±0.49

ÖD
ÖD
ÖD
ÖD
(P<0.05)

Başlangıç (49. Hafta)
1. Ölçüm (51. Hafta)
2. Ölçüm (53. Hafta)
3. Ölçüm (55. Hafta)
4. Ölçüm (59. Hafta)
Kırık Yumurta Oranı (%)

0.40±0.01
0.40±0.01
0.39±0.01
0.39±0.01
0.38±0.01
2.11±0.05

0.39±0.01
0.40±0.01
0.39±0.01
0.39±0.01
0.40±0.01
1.95±0.04

ÖD
ÖD
ÖD
ÖD
(P<0.001)
(P<0.05)

Yumurta Ağırlığı (g)

ÖD: Önemli değil.

Tablo 3. Bitkisel (Solanum glaucophyllum) kaynaklı 1.25(OH)2D3’ün kuluçka sonuçlarına etkisi
GRUPLAR	
  
	
  
	
  
Kontrol	
  
Deneme	
  
	
  
Dölsüz Yumurta Oranı (%)	
  
Çıkım Oranı (%)	
  
Iskarta Civciv Oranı (%)	
  
Embriyo Ölümü Oranı (%)	
  
Erken Dönem 	
  
Orta Dönem	
  
Geç Dönem	
  

	
  

±S
7.79±0.29	
  
82.71±0.09	
  
1.41±0.07	
  
2.96±0.10	
  
0.56±0.05	
  
4.56±0.19	
  

	
   Önemli değil.
ÖD:
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±S
7.71±0.27	
  
82.64±0.10	
  
1.46±0.06	
  
2.88±0.08	
  
0.60±0.05	
  
4.71±0.20	
  

P

	
  

ÖD	
  
ÖD	
  
ÖD	
  
ÖD	
  
ÖD	
  
ÖD	
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Özet
Bu araştırmada; Salmonella suşları ile kontamine edilen broiler bagetlerinde sosun ve eugenolün
Salmonella suşları üzerine antibakteriyel etkisi incelendi. Bu amaçla örnekler; kontamine
ancak sosiçermeyen (1. grup), kontamine ve soslu (2. grup), kontamine, soslu ve %0.3 eugenol
(3. grup), kontamine, soslu ve %0.5 eugenol (4. grup) olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. Daha
sonra bagetler polietilen kapaklı kaplarda ambalajlanarak + 4 ºC’de 5 gün muhafaza edilerek
muhafazanın 0., 2., 3. ve 5. günlerinde Salmonella spp. varlığı yönünden incelendi. Muhafaza
süresine bağlı olarak 1. ve 2. grupta hafif düzeyde azalmalar meydana gelirken diğer gruplarda
artmalar saptandı. Muhafazanın 5. gününde 0.40 log10kob/g ile en fazla azalma 1. Grupta
bulunurken en az düşüş ise 0.19 log10kob/g ile 2. grupta görüldü. 3. ve 4. gruplarda ise
Salmonella spp. sayısında hafif düzeyde artışlar belirlendi. Bu araştırmada broiler bagetlerine
ilave edilen eugenolün farklı konsantrasyonları ile sosun Salmonella suşları üzerine önemli bir
etkisinin olmadığı tespit edildi.
Giriş
Kanatlı eti kırmızı ete göre; ince lifli, bağ doku ve yağ oranı daha az, daha gevrek, kolay
çiğnenebilir ve sindirilebilir nitelikte, düşük kalorili, esansiyel aminoasitler, doymamış yağ
asitleri, esansiyel yağ asidi olan linoleik asit, B1, B2, niasin, potasyum, fosfor, demir ve çinko
bakımından zengin olup dengeli beslenmede önemli ve stratejik bir besin kaynağıdır. Ayrıca
tavuk eti kırmızı ete göre; daha fazla protein içerir. Pişmiş kanatlı eti %30 protein içermektedir.
Bütün esansiyel aminoasitleri yeterli ve dengeli oranda içerip, biyolojik değeri süt ve yumurtadan
sonra gelir (1).
Kanatlı yetiştiriciliği ekonomik olması açısından büyük önem taşımaktadır. Kırmızı ete göre daha
ucuz olmasından dolayı daha büyük kitleler tarafından protein kaynağı olarak kullanılmaktadır
(1). Ayrıca tavuk etinin yiyecek olarak hazırlanması ve pazarlanması da kolay olduğu için
özellikle fast-food restoranlarda çok yaygın olarak kullanılmaktadır (2).
Dünyada son 5 yılda %43’lük artışla kanatlı endüstrisi en hareketli sektör olma özelliğini
korumaktadır. Ülkemizde 2013 yılında kanatlı eti üretimi 1.830.000 ton olmuştur. Besd-Bir
verilerine göre bunun 1.707.000 tonu piliç eti üretimi olup, aynı yıl kişi başına düşen tüketimi
19.3 kg olmuştur. Türkiye, günümüzde dünyada etlik piliç ve yumurta üretimi yapan sayılı ülkeler
arasındadır (3). Bu gelişmelerle beraber global rekabetle birlikte öne çıkan değerlerden birisi de
insanların sağlıklı ürün talepleridir. İnsan tüketiminde önemli bir yer tutan kanatlı etinin patojen
etkenlerden arındırılmasına çalışılmaktadır (4). Bu amaç için değişik koruma tedbirleri [Good
Manufacturing Practice (GMP), Good Hygiene Practice (GHP), Hazard Analysis and Critical
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Control Point (HACCP)] ve farklı dekontaminasyon teknikleri tekil veya çoklu kullanılmaktadır
(5,6).
Kanatlıların bağırsak içeriği, derileri ve tüyleri çok yoğun oranda mikroorganizma taşır.
Kanatlılar kesim hattına alındıktan itibaren doğrudan ve/veya dolaylı olarak patojenlerle
kontamine olabilmektedir. Tavuk karkası kesim, tüy ıslatma, tüy yolma, iç açma, iç organların
çıkarılması, soğutma, parçalama ve ambalajlama işlemleri sırasında ayrıca personel, su, aletekipman aracılığı ile de kontamine olabilmektedir. Olabilecek muhtemel kontaminasyonları
elimine etmek için çeşitli dekontaminasyon yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemler
içerisinde en yaygın olanı soğutma tankında klor bileşenlerinin kullanılmasıdır. Ancak klorün
toksik ve organoleptik bazı olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir (1, 4, 7).
İngiltere’de 1992-1996 yılları arasında görülen 530 gıda kaynaklı salgın hastalık vakasından
98’inin (%18.5) kanatlı etinden kaynaklandığı bildirilmiştir (8). İnsanlarda kanatlı etinin tüketimi
sonucu oluşan bakteriyel hastalıkların büyük çoğunluğunu Salmonellaspp., Staphylococcus
aureus, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens, Escherichia
coli, Yersinia enterocolitica ve Bacillus cereus gibi gıda patojenleri oluşturur (9,10). Bu durum bir
halk sağlığı tehlikesi olarak ortaya çıkabilmektedir. En iyi işletme şartlarında bile karkaslardaki
patojen kontaminasyonu ortadan kaldırılamamaktadır. Salmonellozis; genellikle bütün hayvan
türlerinde gözlenen Enterobacteriacea familyasında bulunan Salmonella genusuna ait bakteriler
tarafından oluşturulan perakut septisemi, akut ve kronik enteritis ile karakterize zoonotik bir
infeksiyondur (11,12).
Kalender ve Muz (13) Elazığ bölgesinde yaptıkları bir çalışmada salmonellozis yönünden
inceledikleri tavuk örneklerinin %10.8’inde, Gülyaz ve Taştan (14) Erzurum-Erzincan
yörelerindeki kanatlı mezbahalarında yaptıkları çalışmada örneklerin %5.1’inde, Bekar (12)
Ankara yöresindeki tavuk karkaslarında yaptıkları çalışmalarda ise %11.2 oranında salmonella
türlerinin varlığını bildirmişlerdir. İstanbul bölgesinde yapılan bir çalışmada ise serolojik
incelemeler neticesinde, tavukçuluk işletmelerinin %46.2’sinin S. Enteritidis ile kontamine
olduğu belirtilmiştir (15).
Karkastaki patojen sayısını kabul edilebilir seviyelere düşürmek için birçok dekontaminasyon
yöntemi ve maddesi kullanılmaktadır (4). Bu amaç için kullanılan organik asitler ile
aromatik bileşikler gibi doğal antimikrobiyel maddelerin gıda endüstrisinde kullanımı
giderek yaygınlaşmaktadır. Esansiyel yağlar, mikroorganizmaların sitoplazmik mebranının
permeabilitesini artırarak hücrelerin ölümüne yol açmaktadır (16). Bu maddeler arasında yer
alan eugenol esansiyel bir yağ olup, karanfilden ekstrakte edilmektedir. Doğal bir madde olan
eugenol düşük konsantrasyonlarda aroma ve lezzet üzerine de etkili olabilmektedir. Eugenolün;
Staphlococcus aureus, Escherichia coli, ampylobacter jejuni, Vibrioparahaemolyticus, Listeria
monocytogenes, S. enterica ve Helicobacter pylori’ye karşı antimikrobiyel etki gösterdiği
belirtilmektedir (17).
Bu araştırmada halk sağlığı ve kanatlı işletmeleri açısından önemli bir tehdit olan salmonella
suşlarının inaktivasyonu için sosun ve eugenolün antibakteriyal etkinliğinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
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Materyal ve Metot
Bu çalışmada, Elazığ’da bulunan bir tavuk kesimhanesinde kesilen, ancak dekontaminasyon
tankına girmemiş yaklaşık 100 g ağırlığındaki derili broiler bagetleri kullanıldı. Her grupta 4
adet olmak üzere toplamda 64 broiler bageti kullanıldı. Bu amaçla örnekler; 1. grup kontamine
ancak sos içermeyen, 2. grup kontamine, soslu, .3. grup kontamine, soslu ve %0.3 ugenol içeren,
4. grup kontamine, soslu ve %0.5 eugenol içeren şekilde 4 gruba ayrıldı.
İnokulumun Hazırlanması: Bu amaçla Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü kültür
koleksiyonundan temin edilen S. enteritidis (RSKK 96046, RSKK 91, RSKK 92), S. typhimurium
(RSKK 1017, ATCC 14028) suşları kullanıldı. Stoktan alınan salmonella suşları 10mL’lik
Tryptic Soy Broth’da 35 °C’de 24 saat inkübe edildikten sonra santrifüjle (10000-12000 rpm)
süpernatant uzaklaştırılıp peletler steril fizyolojik su ile yıkanarak tekrar santrifüj edildi. Daha
sonra tüm peletler %0.1 peptonlu suda birleştirilerek 10 mL’ye tamamlandı. Kontaminasyon
kabına boşaltıldıktan sonra üzerine 100 mL steril %0.1 peptonlu su ilave edilerek 107–108kob/
mL’lik bakteri yoğunluğu sağlandı. Hazırlanan suş karışımını içeren kontamine solüsyon 30
dakika içinde kullanıldı.
Örneklerin Kontaminasyonu: Baget yüzeyindeki hedef kontaminasyon seviyesi 106-7 kob/g
olacak şekilde S. enteritidis ve S. typhimurium suşları içeren kontamine solüsyonlar steril fırça
ile bagetlerin bütün yüzeyine sürülerek etkenlerin bagete yapışmasını sağlamak için 4 dakika
laboratuvarda askıda ekletildi.
Örneklerin Alınması ve Mikrobiyolojik Analizler: Salmonella suşları ile kontamine edilen
bagetler 4 dakika laboratuvarda askıda bekletildikten sonra kontaminasyon düzeyini saptamak
için örnek alınarak mikrobiyolojik ekim yapıldı. Daha sonra baget ağırlığının %10’nu oranında
tüm yüzey önceden hazırlanmış farklı oranlarda eugenol içeren soslar ile muamele edilerek
polietilen kapaklı kaplarda ambalajlandı ve +4 ºC’de 5 gün muhafaza edildi. Muhafazının 0., 2.,
3. ve 5. günlerinde mikrobiyolojik analizler için her bir baget örneğinden 25’er gram alınarak
steril poşete konulup %0.1 lik 225 mL peptonlu su eklenerek stomacher’de 2 dakika homojenize
edildi. Homojenize edilen numuneden 1mL alınarak, 1/10’luk düzende 1/108’e kadar seyreltilerek
salmonella suşları için her dilüsyondan 0.1 mL alınarak çift seri halinde XLD plaklarına yüzey
yayma yöntemi ile ekim yapılarak 35ºC’de 24 saat inkube edildi. S. typhmirium ve S. enteritidis
için doğrulama işlemi her petriden 5 tipik koloni alınarak Salmonella O antijenine spesifik lateks
aglütinasyon kitleri ile yapıldı.
Sos içeriği; 50’şer gr domates salçası, biber salçası, sarımsak, 100’er ml ayçiçeği yağı, doğal
limon suyu, su, 5’er gram Kekik, Karabiber, Kimyon, 15’er gram kırmızıbiber, tuz ve eugenol
(%0,3- %0,5) kullanılarak hazırlandı.
Deneysel Dizayn ve Verilerin İstatistiksel Analizi: İncelenen değerler bakımından gruplar
arasındaki ve grup içi dönemler arasındaki farklılığın önem derecesini saptamak amacıyla
istatistiksel analizler yapıldı. Bu amaçla, SPSS paket programı kullanıldı. Veriler varyans
analizine (ANOVA) tabi tutuldu (18). Ortalamalar TUKEY ’in HSD metoduna göre ayrıştırıldı.
İstatistiksel önem derecesi α = 0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular
Eugenolün, sosun ve muhafazası süresinin Salmonella spp.’i üzerine olan etkisi Tablo 1’de
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verilmiştir. Salmonella spp. sayısında, grup içi dönemler arasındaki istatistiksel fark önemsiz
bulundu (P>0.05). 1., 2., 3. ve 4. gruplarda, grup içi dönemler arasında önemli bir farklılık
gözlenmedi (P>0.05). 1. ve 2. grupta muhafaza süresinde hafif düzeyde azalmalar belirlenirken
diğer gruplarda ise muhafaza sonunda artmalar belirlendi. En fazla düşüş muhafazanın 5.
gününde 0.40 log10kob/g ile 1. grupta saptandı. En az düşüş ise 5. günde 0.19 log10kob/g ile 2.
grupta gözlendi. 1. ve 2. grupta diğer gruplardan farklı olarak artma değil azalma tespit edildi
Tablo 1. Kontamine broiler baget örneklerinin + 4 oC’de muhafazasında sos ve eugenolun
Salmonella sayısında meydana getirdiği değişimler (log10 kob/g)
Günler 	
  
Gruplar	
  
1.grup	
  
2. grup	
  
3. grup	
  
4. grup	
  
P	
  
	
  
0.	
  
6.65±0,51	
  
6.54±0,63	
  
5.83±0,64	
  
5.59±0,72	
  
-	
  
2.	
  
6.39±0,52	
  
6.39±0,70	
  
5.95±0,70	
  
6.19±0,56	
  
-	
  
3.	
  
6.28±080	
  
6.30±0,74	
  
5.98±086	
  
6.16±0,77	
  
-	
  
5.	
  
6.15±0,59	
  
6.35±0,63	
  
6.11±0,74	
  
6.23±0,68	
  
-	
  
Genel 	
   6.48±0.14a	
  
6.44±0.08a	
  
6.05±0.12b	
  
5.88±0.06b	
  
*	
  
Fark 	
  
	
  
-0.40	
  
-0.19	
  
+0.28	
  
0.64	
  
	
  
–: P>0.05*: P<0.05 a,b : Aynı satırda yer alan ortalamalardan farklı üst simgeyi taşıyanlar istatistiksel bakımdan
önemlidir (P<0.05).

Şekil 1. Kontamine broiler baget örneklerinin + 4 oC’de muhafazasında sos ve eugenolun Salmonella
sayısında meydana getirdiği değişimler. 1. Grup: kontamine sossuz, 2. Grup: kontamine, soslu, 3. Grup:
kontamine, soslu ve %0.3 eugenol içeren, 4. Grup: kontamine, soslu ve %0.5 eugenol içeren

Tartışma ve Sonuç
Kanatlı et ve ürünleri; insanlarda gıda kaynaklı salmonellozis nedenleri arasında önemli bir yere
sahip olup günümüz dünyasında endüstriyel ilerlemeler ve alternatif koruyucu tedbirlere rağmen
gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından önemini korumaktadır (19).
Bu çalışmada insan sağlığı üzerine olumsuz etki göstermeyen, GRAS (Generally Recognized
As Safe) statüsünde, gıda katkı maddesi olarak kullanımına müsade edilen karanfil ekstraktı
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eugenol (17) ile sosun Salmonella spp. üzerine inhibe edici etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Besi
ortamında eugenolün antimikrobiyel etkisi üzerine yapılan çalışmalarda Kim ve ark. (20), çok
sayıda esansiyel yağın sıvı besi ortamında S.typhimurium’un yaşamı üzerine etkisini inceleyerek
250 µg/mL konsantrasyondaki eugenolü bakterisidal yönden orta derecede etkili olduğunu
bildirmişlerdir. Başka bir araştırmada eugenol, timol, mentol ve anitol gibi değişik baharat uçucu
bileşikleri arasında S.typhimurium üzerine eugenolün diğerlerinden daha fazla etkili olduğu
bulunmuştur (21). Esansiyel yağ asitlerinin gıdalardaki antimikrobiyal etkileri gıdanın yapısına
ve kullanılan esansiyel yağ miktarına bağlıdır. Baharat ekstraktlarının antibakteriyel etkinliği ile
ilgili laboratuvar koşullarında yapılan çalışmalarda %0.1’den daha az konsantrasyonlarda dahi
patojen miktarında önemli azalmalar sağlanabilirken bu etkinin gıda örneklerinde oluşabilmesi
için daha yüksek oranlarda kullanılması gerekliliği ifade edilmektedir (22). Çalıcıoğlu ve Dikici
(23), esansiyel yağların çiğ köftede salmonellanın inaktivasyonu üzerine yaptıkları çalışmada
%1.8 konsantrasyondaki eugenolün salmonella sayısında 6.0 log10kob/g’ın üzerinde bir azalmaya
neden olduğunu bildirmeleri bu durumu desteklemektedir.
Çoğu baharat ekstraktının antibakteriyel etkisinin Gram negatif bakterilerin hücre duvarında
bulunan lipopolisakkarid tabakasından dolayı Gram pozitif bakterilere göre daha düşük olduğu
belirtilmektedir (24). Bu çalışmada da karanfil ekstraktı eugenolün Gram (-) salmonella suşları
üzerine antibakteriyal etkisinin tatmin edici düzeyde olmadığı bulunmuştur. Bu durum SmithPalmer ve ark.’nın (25), peynire ilave ettikleri %0.5 ile %1 oranın da ki karanfil esansiyel yağının
S.enteritidis’e göre Listeria monocytogenes üzerine etkisinin daha fazla olduğunu bildirmeleri
ile paralellik göstermektedir. Bu araştırma da 3. ve 4. grupta Salmonella spp. sayısında hafif
artışlar belirlendi. Bunun nedeni kullanılan eugenol konsantrasyonunun düşük olmasına ve
tavuk bagetlerinin yapısında bulunan yağ ile sos içeriğine eklenen zeytinyağının salmonella
suşları üzerine koruyucu etkisinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Farbood ve ark. (26),
gıda içeriğindeki yağ fraksiyonlarının antimikrobiyal maddeleri absorbe ederek sulu fazdaki
konsantrasyonlarının düşmesine ve buna paralel olarak etkilerinin azalmasına neden olduğunu
bildirmeleri bu durumu desteklemektedir. 1. grup ile 2. grup arasında benzer sonuçların bulunması
sos bileşiminde kullanılan maddelerin antimikrobiyel etki oluşturacak düzeyde olmamasından
kaynaklandığı şeklinde yorumlandı.
Sonuç olarak, esansiyel yağlar arasında yer alan eugenolun uygulanan konsantrasyonları
ile sosun broiler bagetlerinde salmonella suşları üzerine etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Bundan sonraki araştırmalarda eugenolun gıda maddelerinde daha yüksek konsantrasyonlarda
kullanılmasının Salmonella spp. inaktivasyonu üzerine etkili olabileceği ancak güçlü bir aromaya
sahip olmasından dolayı ürünün tat, lezzet gibi duyusal özelliklerinde meydana getireceği
olumsuzluklar göz önünde bulundurulmalıdır.
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Özet
Kanatlı eti kaynaklı gıda zehirlenmeleri, kimyasal madde uygulamaları ile azaltılabilir. Kimyasal
maddelerin karkasa uygulanması ile patojen ve saprofit mikroorganizmaların gelişimi sınırlanır
ve sayıları azaltılır. Hayvanlar, gıda kaynaklı patojenlerin orijini olabileceğinden son yıllarda
etkili dekontaminasyon uygulamalarına ilgi artmıştır. Dekontaminasyonla kesimhane sürecinde
oluşabilecek kontaminasyon büyük oranda engellenebilmektedir.
Giriş
Kanatlı eti, kırmızı ete göre ucuz olmasından dolayı daha büyük kitleler tarafından tüketilmektedir
(1). İşletmeciler kanatlı etini dayanıklı hale getirebilmek için çeşitli önlemler almaktadırlar.
Sağlıklı hayvanlardan elde edilmiş etlerin merkezi kısımları steril olmasına karşın, kesim
hijyenine bağlı olarak dış yüzeyi mikroorganizmalarla kontamine olabilir (2). Broilerler de kesim
hattına alınmalarını takiben doğrudan ve dolaylı olarak kontamine olabilmektedirler. Broiler
karkası kesim, tüy ıslatma, tüy yolma, iç açma, iç organların çıkarılması, soğutma, parçalama
ve ambalajlama işlemleri sırasında ve personel, su, alet-ekipman ile kontamine olabilmektedir
(1, 3). Kanatlı hayvan ve etlerinin Salmonella spp., Campylobacter, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli ve Listeria monocytogenes gibi potansiyel patojenlerle kontamine olduğu
ve bazı durumlarda Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp. ve Clostridium perfringens’in de
kanatlı ürünlerinde önemli patojenler arasında yer aldığı bildirilmektedir. Kanatlı hayvanların
yakalanması, taşınması ve kesimi sırasında alınan tüm önlemlere rağmen son ürünün hala önemli
miktarda patojenleri içermesi nedeniyle son ürünün dekontaminasyonu zorunlu hale gelmiştir
(4). Bu amaç için biyolojik ve kimyasal maddeler ile fiziksel yöntemler kullanılmaktadır
(5). Dekontaminasyon amacıylakullanılabilen kimyasal maddeler klor (hipoklorit, ClO2),
organik asitler (laktik asit, asetik asit, tamponlanmış laktik asit, glikonik asit vs), inorganik
fosfatlar (trisodyum fosfat, polifosfatlar), organik koruyucular (benzoat, propiyonat, sorbat),
bakteriyosinler (nisin, magainin), okside edici ajanlar (L-sistin, hidrojen peroksit, ozon), glutar
aldehit, lizozim ve etilendiamin tetra asetik asit (EDTA) olarak sıralanmaktadır (6, 7).
Kanatlı karkaslarının dekontaminasyon işlemleri genellikle yüksek maliyetli yöntemler
olduğu için ekonomik olan yöntemler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. İngiltere’de
dekontaminasyon yöntemleri kullanılarak broiler karkaslarındaki Salmonella spp.’nin yaygınlığı
son 20 yılda % 80’lerden % 5,7’ye düşürülmüştür (6). Karkasta kontaminasyonun etkili bir
şekilde azaltılması uygulanan yöntem, madde ve uygulama dozuna bağlıdır. ABD’de kimyasal
dekontaminantların kullanımına izin verilse de, Avrupa Birliği ülkelerinde bu maddelerin
kullanımı tartışma konusudur (8). Kanatlı kesimhanelerinde, karkas dekontaminasyonunda
dekontaminasyon maddelerinin kombine kullanılmasıyla kanatlı etlerinden tüketicilere
geçebilecek patojen riski azaltılabilir.
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Bu derleme kanatlı eti sektörü ve dekontaminasyon çalışmaları yapan araştırmacılara faydalı
olmak amacı ile hazırlanmıştır.
Kanatlı Karkas Dekontaminasyonunda Kullanılan Kimyasal Maddeler
Klor
Klorun (Cl) elektronegatif özelliğinden dolayı peptid bağlarını yükseltgediği, böylece bakterinin
hücre duvarındaki proteinlerin yapısını bozduğu bildirilmiştir. Klorlanmış soğutma suyunda
karkaslar yeterli süre tutulursa mikrobiyel sayı azalır. Ancak klor kullanımı toksik ürünlerle
sonuçlanabilir. Avustralya gibi bazı ülkelerde soğutma suyuna 200 ppm klor ilavesine izin
verilmektedir (1). Soğutma suyuna klor ilavesinin karkastaki bakteri sayısını azalttığı, çapraz
kontaminasyonu önlediği ve karkasın raf ömrünü uzattığı bildirilmiştir (9).Yüksek konsantrasyon
arzu edilmeyen bir kokuya neden olduğu için 20–50 ppm düzeyinde kullanılması önerilmektedir
(1, 10). Suda çözülen bir klor bileşiği olan klor dioksitin, klordan daha etkili olduğu ve son yıllarda
klorla yapılan dezenfeksiyona bir alternatif olarak kullanıldığı vurgulanmıştır (11). Kanatlı
işletme suyundaki 5 ppm ClO2’in 34 ppm Cl’a eşdeğer bakterisid etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir. ClO2 1,39 mg/l konsantrasyonunda kullanıldığında soğutma suyunda ve karkaslarda
Salmonella spp.’ye rastlanmadığı bildirilmiştir. Bununla beraber broiler karkaslarının renginde
hafif açılmalara sebep olduğu belirtilmiştir (9,10).
Ozon
Ozon, yüksek reaktivitesi sayesinde bakterileri oksitler. Bu reaksiyonlar sonucunda bakteriler
yıkımlanır (12). Ozonun antimikrobiyel etkisi temas süresi, ısı, pH, organik asit ve ortamda
organik materyalin varlığına göre
değişmektedir (13). Ozon, Amerika’da Generally Recognized As Safe (GRAS) listesinde yer
alıp, gıda sanayinde kullanılması önerilen güvenilir bir madde olarak kabul edilir (14). Castillo
ve ark. (15), sığır karkasını 16–35ºC’de su ile yıkadıktan sonra ozon solüsyonu (% 0,5 ve
16ºC’de) uygulamışlar ve sonuçta sığır döşünde streptomisine dirençli E. coli sayısının 2,5–2,6
log10 kob/cm² azaldığını bildirmişlerdir. Ozon, antimikrobiyel etkisinden dolayı kanatlı eti
dekontaminasyonunda da kullanılabilir.
Trisodyum Fosfat (TSF)
TSF solüsyonunun yüksek pH değeri, hücre duvarına bağlanma, iyonik etkisi ve lipit tabakasını
incelterek bakterisidal etki gösterebildiği vurgulanmıştır (16). TSF solüsyonunun sığır
karkasına inokule edilen Salmonella spp. ve diğer bakterileri inhibe ettiği bildirilmiştir (17).
Amerika Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış bir karkas dekontaminantı olan TSF’nin %
8-12’lik konsantrasyonlarının kullanılması ile etkili bir karkas dekontaminasyonu sağlandığı
belirtilmiştir (18).
Bazı araştırmacılar (19, 20, 21), tarafından broiler karkası veya gövde kısımları (göğüs, kanat,
but, deri, boyun vb.) üzerinde yapılan çalışmalarda, TSF konsantrasyonunun patojen sayısını
azaltmada etkili olduğu, % 8, 10 ve 12’lik konsantrasyonlarının etkinliğinin farklı bulunduğu
ve % 12’lik TSF’nin diğerlerinden daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. Yalçın ve ark. broiler
karkasına % 8 ve 12 TSF daldırma şeklinde uygulayarak E.coli 0157:H7 sayısını sırasıyla 2,46
ve 2,65 log10kob/ml, L. Monocytogenes sayısını sırasıyla 2,09 ve 2,38 log10kob/ml azalttıklarını
ve TSF’nin E.coli 0157:H7 üzerinde L. monocytogenes’den daha etkili olduğunu belirtmişlerdir
(22). Rodriguez ve ark. (16), TSF ve sıcak su (95 ºC) kombinasyonu ile broiler kanadında
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bozulmaya neden olan bakteri sayısını 7 gün muhafazadan sonra 3 log10 kob/cm² azaltmışlardır.
Somers ve ark. (23), yaptıkları çalışmada, TSF’nin % 8-12’lik konsantrasyonlarının broiler
karkaslarında kullanılmasıyla ürünün duyusal özelliklerinde herhangi bir olumsuzluğa neden
olmadan Salmonella spp., E.coli O157:H7, Campylobacter spp., Pseudomonas spp., Staph.
Aureus ve bozulma yapan bakterileri önemli düzeyde azalttığını bildirmişlerdir. Bu sonuçlardan
da anlaşılacağı gibi TSF’nin uygun dozlarının kullanılması ile kanatlı karkasındaki bakteriyel
yük azaltılabilmektedir.
Setilpridinyum Klorid (SPK)
Setilpridinyum kloridin iyonik formu bakterilerin solunum mekanizmasını engelleyerek etki
etmektedir (13). Setilpridinyum klorid stabil, pH’sı nötre yakın, uçucu olmayan, suda çözünebilir
bir maddedir. SPK; Salmonella spp., L. monocytogenes, E. Coli O157:H7 ve Campylobacter spp.
gibi bir çok patojene karşı etkilidir (24, 25). USDAFSIS, SPK’nin karkas dekontaminasyonunda
kullanılmasını onaylamıştır (26). Kim ve Slavik (13), SPK’nin kanatlı derisindeki Salmonella
sayısını azalttığını vurgulamışlardır. Araştırıcılar (26), % 0,1 SPK’nin spreylenmesi ile kanatlı
karkasındaki Salmonella sayısının 0,9–1,7 log10 kob/cm², daldırma (immersiyon) yöntemi ile
1,0-1,6 log10 kob/cm² azaldığını belirtmişlerdir. Yalçın ve ark. kanatlı karkasına % 0,2 ve 0,4
SPK’yı daldırma şeklinde uygulayarak E.coli 0157:H7 sayısını sırasıyla 2,64 ve 3,36 log10kob/
ml, L. monocytogenes sayısını sırasıyla 3,89 ve 5,04 log10kob/ml azalttıklarını ve SPK’nın L.
monocytogenes üzerinde E.coli 0157:H7’den daha etkili olduğunu belirtmişlerdir (22).
Organik Asitler
Organik asitler mikroorganizmalara değişik mekanizmalarla (asetik asit: hücre duvarını aşıp
hücreye girerek plazmayı denatüre ederek, laktik asit: bakteri hücre membranındaki proton
pompasını etkisiz hale getirerek) etki etmektedirler (27, 28). Dissosiye olmayan asitlerin
bakterisid ve bakteriyostatik etkileri dissosiye olanlardan 10–600 kat daha güçlüdür (1). Organik
asitler suda çözündüğünde dissosiye olmamış formdadır. Bu nedenle hidroklorik asit (HCl) gibi
suda tamamen dissosiye olaninorganik asitlerden daha güçlü antibakteriyel etkiye sahiptirler.
Antimikrobiyel etkisi bakımdan, laktik asit en kuvvetli organik asittir (3, 9). İnvitro çalışmalar,
laktik asidin tek başına ve sodyum benzoat ile kombinasyonunun Staphylococcus aureus,
Salmonella newport, Bacillus cereus ve Escherichia coli üzerinde etkili olduğunu kanıtlamıştır
(10, 29, 30). Amerika’da organik asitlerin et dâhil birçok gıdada yüzey dekontaminantı
olarak kullanılmasına izin verilmesine rağmen, AB ülkelerinde bu konuda bir uyum yoktur
(6). Hem laktik asit (LA) hem de asetik asit, broiler iç organlarının çıkarılmasından sonra
uygulandıklarında bakteri sayısını önemli derecede azaltmaktadır. Asetik asidin, laktik asit kadar
etkili olması için daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılması gerekir. Bu durum karkas yüzey
renginde açılmalara neden olabilir (31, 32). Karkas dekontaminasyonunda laktik, asetik, sitrik
ve propiyonik asit gibi organik asitler kullanılmaktadır (33). Asidin, ozmotik basıncı sukroz ve
tuz gibi maddeler ile yükseltilerek letal etkisinin arttırılabileceği belirtilmiştir. Etkinliği yüzey
yapısı, asitlerin konsantrasyonu, asitlerin türü, uygulama şekli, süresi, sıcaklığı, spreyleme
basıncı, karkas bölgesi, doku tipi ve mikroorganizmaya göre değişir (6, 34, 35).
Laktik Asit
Laktik asitin antimikrobiyel etkisi; pH’nın düşmesine, asidin iyonlaşma derecesine ve
asit molekülünün spesifik etkisine bağlı olarak değişmektedir (36, 37). Örneğin, % 1
konsantrasyondaki laktik asidin pH’sı yaklaşık 2,28 olup, genellikle % 1-3 konsantrasyondaki
çözeltileri et yüzeyini sanitize etmek amacıyla kullanılmaktadır. Uygulama sonrası karkasların
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depolanması sırasında toplam canlı bakteri sayısı azalır. Et yüzeyine sıkı bir şekilde tutunan
hücreler asitliğe daha dirençli olduklarından, bu işlem ne kadar erken yapılırsa o kadar etkili
sonuç elde edilir. Etlerde bozulmaya neden olan gram-negatif psikrotrof bakteriler genellikle
aside duyarlı olduklarından özellikle gram-pozitif florada azalma meydana gelmesi arzu edilir
(38). Laktat anyonları muhafaza sürecinde bakterilerin üremelerini inhibe etmektedir (39).
Kanatlı karkasının kesim hattının sonunda hemen % 1–2 laktik asit solüsyonuna daldırılması
ile renk ve koku gibi duyusal özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın bakteri sayısının
azaltılabileceği belirtilmiştir (32, 40).
Hwang ve Beuchat (41), laktik asit ve sodyum benzoatın muhafaza süresince kanatlı karkasındaki
Salmonella spp.,Campylobacter spp. ve Listeria spp.’yi inaktive ettiğini bildirmişlerdir. Yalçın
ve ark. kanatlı karkasına % 2 ve 4 laktik asidi daldırma şeklinde uygulayarak E.coli 0157:H7
sayısını sırasıyla 1,91 ve 2,44 log10kob/ml, L. monocytogenes sayısını sırasıyla 1,84 ve 2,15
log10kob/ml azalttıklarını ve her iki bakteri üzerine % 4 LA’in daha etkili olduğunu belirtmişlerdir
(22). Zeitz (28), yaptığı çalışmada % 2,5 LA’i (50-55 ºC) sığır etine 15-20 saniye spreyleyerek
E. coli O157:H7’yi 1.1 log10 kob/cm² ve LA ile beraber 100 ppm epsilon-polylysine kullanarak
0,7 log10 kob/cm² azaltmıştır. Aynı araştırmacı, her iki maddeyi aynı şekilde kullanarak L.
monocytogenes sayısını sırasıyla 1,6 ve 2,0 log10 kob/cm² düşürmüştür. Hardin ve ark. (42),
sığır karkasının yıkama işleminden sonra % 2 laktik asitle muamele edilmesinin yıkama ve
tıraşlamanın tek başına uygulanmasından daha etkili olduğunu vurgulamışlardır. %10’luk laktik
asidin sodyum laktat ile kombinasyonunun kanatlı karkasında L. onocytogenes’e karşı en etkili
konsantrasyon olduğu bildirilmiştir.
Asidifiye Sodyum Klorit (ASK)
Asidifiye sodyum klorit (NaClO2), çözelti sıvı sodyum klorite herhangi bir asidin karıştırılmasıyla
elde edilir. Sitrik asit veya fosforik asitle hazırlanan çözeltisi gıdalarda antimikrobiyel etki
sağlamaktadır (43). Asidifiye sodyum klorit, tüy yolma, haşlama, yıkama ve soğutma gibi çeşitli
karkas işleme basamaklarında kullanılan işlem suyuna ilave edilerek sprey ya da daldırma
yöntemleri ile uygulanmaktadır. Sprey ya da solüsyon olarak kullanılacağı zaman sodyum klorit
konsantrasyonu 500-1200 ppm oranında ve pH´sı 2,3-2,9 arasında olmalıdır (44, 45). Amerika’da
Food and Drug Administration (FDA) asidifiye sodyum klorit solüsyonunun son üründe 500–
1200 ppm arasında olacak şekilde kırmızı etlerde dekontaminasyon amacıyla kullanılmasını
onaylamıştır (46). Spreyleme şeklinde uygulanmasının daha etkili olduğu bildirilmiştir (47).
ASK’nın, antimikrobiyel etkisinin optimum 30 saniyede oluştuğu belirtilmiştir. ASK çözeltisi
hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır. Çünkü süreye bağlı olarak ASK içerisindeki aktif
madde ayrışır ve antimikrobiyel etkisi azalabilir (48). Asidifiye sodyum kloritin karkaslarda renk
ağarmaları, renk kayıpları, aroma ve lezzet değişikliklerine neden olduğu vurgulanmaktadır.
Yıkama ve soğutma aşamalarında kullanılan suya belirli dozlarda (ppm) asidifiye sodyum klorit
ilavesinin karkas yüzeyinin E. coli, Listeria spp.,Campylobacter spp.ve Salmonella spp. sayısını
önemli ölçüde azalttığı vurgulanmaktadır (44, 45).
Yukarıda belirtilen kimyasal maddelerin dışında, etlerin dekontaminasyonunda saponin, sodyum
hidroksit, soydum bisülfat üzerinde çalışmaların yapıldığı, Carnatrolo (bakırsülfatpentahidrat)
ve TimsenTm (% 40 N-alkil dimetilbenzilamonyumklorid, % 60 stabilize üre) gibi ticari
dekontaminasyon maddelerinin kullanıldığı bildirilmiştir (10, 11).
Sonuçlar
450

Son ürünün kalitesi ve güvenliği açısından kanatlı kesimhanelerinde mikroorganizmaların,
özellikle gıda kaynaklı patojen ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların kontrolü esastır.
Gelişen teknoloji ile birlikte küçük veya büyük karkas parçalarına kısa sürede uygulanabilir,
ucuz ve uzun süre etkili dekontaminasyon avantaj sağlamaktadır. Kesimhanelerde uygulanan
dekontaminasyon yöntemleri güvenli, ekonomik, kolay uygulanabilir, çevreye zararsız, ürünün
organoleptik özelliklerini değiştirmeyen ve tüketiciler tarafından kabul edilebilir olması
gerekir. Dekontaminasyonun etkinliği kullanılan maddeye, uygulama şekline (daldırma, sprey
vs.) konsantrasyona, uygulama sıcaklığına, maruz kalma süresine, uygulama noktasına ve
kontaminasyon seviyesine göre değişir. İncelenen araştırmalarda kimyasal maddelerin kanatlı
karkasında bulunabilecek birçok mikroorganizmaya karşı değişik oranlarda etkili olduğu
vurgulanmaktadır. Buna rağmen kesimhanelerde uygulanan tüm karkas dekontaminasyon
yöntemleri ile et kaynaklı patojenler tam olarak engellenememektedir. Bu bağlamda, karkastaki
bakteriyel yükü azaltmak amacı ile uygulanan dekontaminasyon yöntemleri her zaman gıda
güvenliği sistemine entegre bir şekilde düşünülmelidir. Böylece güvenli gıda üretimine katkı
sağlanarak halk sağlığı korunmuş ve etlerin raf ömrü uzatılmış olur.
Not: Bu çalışma Türk Doğa ve Fen Dergisi 2013 2:(3)’te yayınlanmıştır.
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Özet
Bu çalışma, cetylpyridinium chloride (CPC), trisodyum fosfatın (TSF) broyler karkasında
L. monocytogenes üzerine etkilerini incelenmek amacıyla yapıldı. Broyler karkasları L.
monocytogenes’in 10 suşu ile miks halde deneysel olarak kontamine edildi. Sonra 20oC’de
15 dakika %0.2 ve 0.4 CPC, %8 ve 12 TSF ile dekontamine edilerek bu maddelerin patojenin
yaşamı üzerine olan etkisi belirlendi. Kullanılan tüm solüsyonlarda bakteri sayısı bakımından
dekontaminasyon öncesi ve sonrası arasındaki farkın önemli olduğu tespit edildi (P<0.05).
Kontrol grubu olarak şebeke suyu kullanıldı. Dekontamine edilen karkasların çalkalama
suyundan ekimler yapıldı. Bu çalışmada, %8 ve %12 TSP uygulamalarıyla sırasıyla Listeria
monocytogenes’te ise 2.09 log10 kob/ml ve 2.38 log10 kob/ml ayrıca, %0.2 ve 0.4 CPC ile L.
monocytogenes’de sırasıyla 3.89 log10 kob/ml ve 5.04 log10 kob/ml azalma sağlandı. Sonuç
olarak %0.4 CPC ‘nin broiler karkaslarındaki L. monocytogenes’e karşı daha etkili madde
olduğu, bunu %0.2 CPC ‘nin takip ettiği tespit edildi. Broiler karkaslarında L. monocytogenes’i
elimine etmede CPC’nin TSP’den daha etkili olduğu ortaya konuldu.
Giriş
Kanatlı eti, kırmızı ete göre daha ucuz olmasından dolayı daha büyük kitleler tarafından
tüketilmektedir (1). İşletmeciler kanatlı etini dayanıklı hale getirebilmek için çeşitli önlemler
almaktadırlar. Sağlıklı hayvanlardan elde edilmiş etlerin merkezi kısımları steril olmasına
karşın, kesim hijyenine bağlı olarak dış kısımları mikroorganizmalarla kontamine olabilir
(2). Dekontaminasyon amacıyla kullanılabilen kimyasal maddeler klor (hipoklorit, ClO2),
organik asitler (laktik asit, asetik asit, tamponlanmış laktik asit, glikonik asit vs), inorganik
fosfatlar (trisodyum fosfat, polifosfatlar), organik koruyucular (benzoat, propiyonat, sorbat),
bakteriyosinler (nisin, magainin), okside edici ajanlar (L-sistin, hidrojen peroksit, ozon),
glutaraldehit, lizozim ve etilen diamin tetra asetikasit (EDTA) olarak sıralanmaktadır (3,4).
Kanatlı dekontaminasyon işlemleri genellikle yüksek maliyetli yöntemler olduğu için ekonomik
olan yöntemler üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Bazı araştırmacılar (5,6,7), tarafından broiler karkası veya gövde kısımları (göğüs, kanat,
but, deri, boyun vb.) üzerinde yapılan çalışmalarda, TSF konsantrasyonunun patojen sayısını
azaltmada etkili olduğu, % 8, 10 ve 12’lik konsantrasyonlarının etkinliğinin farklı bulunduğu
ve % 12’lik TSF’nin diğerlerinden daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. Cetylpyridinium
Chloride iyonik formu bakterilerin solunum mekanizmasını engelleyerek etki etmektedir (8).
Kim ve Slavik (8), SPK’nin kanatlı derisindeki önemli bir patojen olan Salmonella sayısını
azalttığını vurgulamışlardır. CPC; Salmonella spp., Listeria monocytogenes, E. coli O157:H7 ve
Campylobacter gibi bir çok patojene karşı etkilidir (9).
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Bu çalışma, CPC ve TSP ’nın değişik konsantrasyonlarının kanatlı karkasında L. monocytogenes
üzerine etkisini incelemek amacıyla yapıldı.
Materyal ve Metot
Elazığ’da bulunan bir kanatlı kesimhanesinde yeni kesilmiş, ancak ön soğutma tankına girmemiş
yaklaşık 1.0-1.2 kg ağırlığındaki sıcak broyler karkasları materyal olarak kullanıldı. Çalışmada
1’i kontrol olmak üzere toplam 5 grup oluşturuldu. Her grupta dekontaminasyon seviyesini
belirlemek için 10 karkas kullanıldı. Çalışmada L. monocytogenes’in 10 suşu (RSKK 472,
RSKK 475, RSKK 476, RSKK 474, RSKK 02028, N-7155, N-7144, N-7144 Rif (+), NCTC
2167, N-7143) kullanıldı.
L. monocytogenes suşları 10 ml’lik Triptik Soy sıvı besi yerinde (TSB) 30oC’de 24 saat çoğaltıldı.
Kontaminasyon tankındaki bakteri sayısı yaklaşık 107-108 kob/ml olacak şekilde ayarlandı.
Yaklaşık 107–108 log10 kob/ml içeren Listeria monocytogenes ile kontamine solüsyonlar steril
fırça ile karkasın bütün yüzeyine sürüldü ve etkenlerin karkasa yapışmasını sağlamak için 4
dakika laboratuarda askıda bekletildi. Sonra bu karkaslar sıcaklığı 20oC’ye ayarlanmış %0.2
ve 0.4 CPC, %8 ve 12 TSF içeren dekontaminasyon solüsyonlarında 15 dakika el ile yavaşça
hareket ettirilerek bekletildi. Dekontaminasyon tankından çıkarılıp 1 dakika askıda bekletilerek
suyu süzdürülen karkas, steril stomacher torbasına kondu ve üzerine 400 ml %0.1’lik peptonlu
su eklenerek 2 dakika elle çalkalandı ve çalkalama suyundan seri ekimler yapıldı. Listeria
monocytogenes sayımında ise PALCAM agara ekim yapılıp, 35oC’de 24 saat inkübe edildi.
Tipik koloniler sayılarak doğrulamaları yapıldı.
Bulgular
Dekontaminasyon solüsyonlarının Listeria monocytogenes üzerine olan etkisi Tablo 1’de,
dekontaminasyon solüsyonlarının pH değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Listeria monocytogenes
sayısında %0.2 ve 0.4 CPC, %8 ve 12 TSF uygulaması ile sırası ile 3.89, 5.04, 2.09 ve 2.38 log10
kob/ml azalma sağlandı. Kanatlı karkasında Listeria monocytogenes üzerine en fazla etki 5.04
log10 kob/ml azalma ile % 0.4 CPC ile sağlanmıştır.
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışma, cetylpyridinium chloride (CPC), trisodyum fosfatın (TSP) broyler karkasında E. L.
monocytogenes üzerine etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Yaptığımız çalışmada, %8 ve %12
TSP uygulamalarıyla sırasıyla Listeria monocytogenes sayısında 2.09 log10 kob/ml ve 2.38
log10 kob/ml azalma sağlandı. Goncalves ve ark. (7), broyler göğüs etinde yaptıkları çalışmada,
TSP’nin %12’lik solüsyonu ile L. monocytogenes sayısının önemli düzeyde (P<0.05) azaldığını
bildirmişlerdir. Bu çalışmada da paralel sonuçlar sağlanmıştır. L.monocytogenes’in yüksek
pH’lara dayanıklılığından dolayı TSP’ye karşı oldukça dirençli olduğu bildirilmiştir (10).
Capita ve ark. (11), soğutucularda muhafaza edilen kanatlı derilerinde yaptıkları çalışmalarda
%8 TSP uygulayarak L. monocytogenes sayısında 2.10 log azalma sağlamışlardır. Bu çalışmada
da benzer sonuç sağlandı.
Del Rio ve ark. (12), kanatlı budunda %12 TSP ile (20oC, 15 dakika) L.monocytogenes sayısının
azaldığını belirtmişlerdir. TSP’nin antimikrobiyel etkinliğinin değişik karkas kısımlarında
farklı olabileceği kanaatine varılmıştır. Rodriguez de Ledesma ve ark. (13), kanat derisinde
%10 TSP (15 saniye 10oC) ve sıcak su uygulamasının (95oC) L.monocytogenes üzerine etkili
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olduğunu bildirmişlerdir. Bu araştırmada, %0.2 ve 0.4 CPC ile L. monocytogenes sayısında
sırasıyla 3.89 log10 kob/ml ve 5.04 log10 kob/ml azalma sağlandı. L. monocytogenes’in CPC’ye
daha duyarlı olduğu saptandı. Dekontaminasyon solüsyonalrından %0.4 CPC’nin etkisinin,
diğer gruplarda elde edilen etkiden daha fazla (5.04 log10 kob/ml) olduğu tespit edildi. Lim ve
Mustapha CPC’nin %0.5’lik konsantrasyonunun patojen mikroorganizmaların yıkımlanmasında
önemli olduğunu vurgulamıştır (14). Çalışmada kullanılan iki dekontaminasyon maddesi
karşılaştırıldığında L. monocytogenes ‘e karşı en etkili maddenin CPC olduğu belirlendi. TSP’ye
karşı Gram (+) bakterilerin Gram (-) bakterilerden daha dayanıklı olduğu Del Rio ve ark. (12),
tarafından belirtilmiştir. Bu yaklaşımın araştırmada kullanılan TSP dozlarının Gram (+) bakteri
olan L. monocytogenes’e karşı etkinliğinde rol oynadığı düşünülmektedir. Çalışmalar arasındaki
farklılıklar dekontaminasyon solüsyonunun ısısından, yöntem ve kullanılan broyler kısımlarının
farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmada, bütün karkas kullanıldığı
için kıvrımlı bölgelerde (boyun, kuyruk, kanat altı vs.) dekontaminasyon maddelerinin
etkisi az olduğu var sayılmaktadır. Karkaslar dekontamine edildikten sonra kalan sıvılardan
yapılan ekimlerde L. monocytogenes’e CPC’li gruplar hariç diğer gruplarda değişik sayılarda
rastlanmıştır. CPC içeren solüsyonların L. monocytogenes’in çapraz bulaşma ile yayılmasına
engel olduğu sonucuna varılmıştır.
Yapılan bu çalışma ile elde edilen bulgulara göre, CPC ve TSP değişik dozlarının ve bunların
kombine uygulamalarının çalışmada kullanılan L. monocytogenes suşlarına karşı etkili olduğu
sonucuna varılmıştır. Karkas dekontaminasyon uygulamalarının kanatlı kesimhanelerindeki
diğer hijyen kuralları ve gıda güvenliği sistemleri ile beraber uygulanmasının ürün kalitesini
arttıracağı düşünülmektedir.
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Tablo 1. Listeria monocytogenes ile kontamine edilmiş broyler karkaslarında CPC ve TSP’nin
etkisi (log10kob/mlc,N=1, n=10)
Kontrol	
  
	
  
%12 TSP	
  
%0.2 CPC	
  
%0.4 CPC	
  
%8 TSP	
  
(Su)
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7.51Az
6.84Ay

7.51Az
5.42BCy

7.58Az
5.20Cy

7.58Az
3.69By

7.41Az
2.37Dy

	
  
ABCD:
Aynı satırda yer alan ortalamalardan farklı üst simgeyi taşıyanlar istatistiksel bakımdan farklıdır (P<0.05)
zy: Aynı sütunda yer alan ortalamalardan farklı üst simgeyi taşıyanlar istatistiksel bakımdan farklıdır (P<0.05)
a: Dekontaminasyon öncesi b: Dekontaminasyon sonrası c: Çalkalama suyunun 1 ml’sindeki bakteri sayısı
Tablo 2. Dekontaminasyon solüsyonlarının pH değerleri
Dekontaminasyon Solüsyonu	
  
Şebeke Suyu	
  
%8 TSP	
  
%12 TSP	
  
%0.2 CPC	
  
%0.4 CPC	
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pH	
  
7.08	
  
12.20	
  
12.43	
  
6.91	
  
7.36	
  

Grafik 1. Listeria monocytogenes ile kontamine edilmiş broyler karkaslarında CPC ve TSP’nin
etkisi (log10kob/ml)

458

P07 Yenilebilir Böcekler
1

Yavuz Meral1, Özgür Selçuk2
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. ABD. Bursa/
Türkiye
2
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji ABD. Bursa/Türkiye

Giriş
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesine göre insanoğlunun en temel hakları, açlık ve
susuzluğun giderilmesidir. Ancak dünya üzerinde hala açlık sınırının altında yaşayan birçok birey
bulunmaktadır. Açlık, sadece fiziksel olarak yetersizlik anlamına gelmemektedir. Metabolizma
açısından yaşama ve diğer aktiviteler için gerekli makro ve mikro besin maddelerinin
karşılanmaması sonucu da açlık ortaya çıkmaktadır. Dünya nüfusundaki artışa paralel olarak
su ve gıda ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Ülkelere göre büyük farklılık gösteren gıda ve
protein tüketimini etkileyen en önemli faktörler satın alma gücü, sosyal statü, etnik ve dine
bağlı geleneklerdir. Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde hayvansal
ürünlere olan talep hızla artmaktadır. Bunun yanı sıra verimi için bakılan hayvanlar insanlardan
ortalama 7 kat daha fazla kuru madde tüketmektedir (1). Kanatlı üretiminde maliyetlerin yaklaşık
%60-70 inin yem kaynaklı olduğu ve yemlerde kullanılan kaliteli protein kaynakları (esansiyel
amino asitlerce zengin) arasında başlıca rendering ürünleri ve soya bulunduğu düşünüldüğünde,
bu hammaddelerin fiyatlarındaki dalgalanmalar üreticileri zor duruma sokabilmektedir (2).
Bu nedenle hayvancılığın etkin yapılmasının yanı sıra hayvan besleme alanında alternatif
hammaddelerin de ortaya konması büyük önem arz etmektedir.
Kaliteli Bir Ham Madde: Böcekler
Baklagillerin içerisinde altın olarak nitelendirilen soya, hem insan beslenmesinde hem de
hayvanların beslenmesinde oldukça fazla miktarda kullanılan bir hammaddedir. Tohumda
yaklaşık %35 düzeyinde ham protein %20 düzeyinde ham yağ bulunmaktadır. Bu nedenle soya
hem birçok alanda kullanılmakta hem de dünyada üretilen toplam bitkisel yağın yaklaşık 1/3’ü
soyadan elde edilmektedir (1). Özellikle soya ve rendering ürünleri kaliteli protein kaynakları
olarak değerlendirilirken, BSE krizi rendering üretimini kısıtlamıştır. Böylece soya en fazla
üretilen protein kaynağı olarak dünyada hayvan besleme alanında başlıca protein kaynağı
haline gelmiştir. Bu nedenle hem hayvansal protein kaynaklarına hem de soya ya alternatif
hammaddeler gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Böcekler, doğada bulunan biyokütlenin
önemli bir parçasıdır ve hızlı üreyebildikleri için birçok türü istilacı konumundadır. Ancak
böceklerin sağladığı genel faydalar genellikle gözden kaçırılmış ve önemsenmemiştir (ilaç
yapımı, biyo geri dönüşüm, biyoçeşitlilik vb.). Özellikle Afrika ve Asya kıtasında insanların
tarafından gıda olarak ta kullanılan böcekler, hayvan besleme alanında da kullanılmaktadır.
Birçok böcek türü bitkisel proteini etkin bir şekilde insekt-protein’e çevirebilmektedir. Yapılan
araştırmaların sonuçlarına göre böcekler, düşük protein içerikli (%8-9 HP) biyolojik atıkları 3-4
aylık bir dönemde etkin bir şekilde yüksek düzeyde (%44-61 HP) ve kaliteli böcek proteinine
çevirebilmektedir (3). Yenilebilir böceklerin vücut ağırlıklarının yaklaşık %44-70 –‘i protein
yapısındadır. Kaliteli protein içeriklerinin yanı sıra iyi bir karbonhidrat, yağ ve mineral kaynağı
olarak ta değerlendirilebilirler (4). Aynı zamanda böceklerin dış iskeletini oluşturan ve polisakkarit
yapısında olan “kitin”in, bağışıklık sistemini uyarabileceği bildirilmektedir (2). Bu durum
kanatlı beslenmesinde antibiyotiklerin yem katkısı olarak kullanılmasının yasaklandığı ülkelerde
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avantaj sağlayabilir (2). Bunlara ek olarak böcek tüketen toplumlarda, böcekler toplanarak
işlenmektedir ve böylece bu bölgelerde insektisit kullanımı azalmaktadır (4).Broylerler üzerinde
yapılan çalışmalarda, bazı böcek türlerinin soya ile eşit ya da daha iyi bir protein kaynağı olduğu
bildirilmiştir (5-7). Teotia ve Miller (8) 7 haftalık dönem boyunca dengeli bir rasyon ile beslenen
kontrol grubuna kıyasla tek protein kaynağı ev sineği pupası olan rasyonla beslenen deneme
grubu arasında canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı parametreleri
arasında fark gözlemlediklerini bildirmişlerdir. Aynı araştırmacılar başka bir çalışmalarında (9)
broylerlerin protein kaynağı olarak pupa kullanılan rasyonlar ile beslenmesi sonucunda karkas
kalitesine ve etin lezzetine negatif bir etkisinin bulunmadığını bildirmişlerdir. Ramos-Elorduy
ve ark. (3) bir haftalık broyler civcivleri üzerinde yaptıkları çalışmada rasyondaki yüksek protein
içerikli soya fasülyesi küspesini (%55 HP) %5 ve %10 düzeylerinde et kurdu (Tenebrio molitor)
ile ikame ettiklerinde 2 haftalık deneme süresinin sonunda deneme ve kontrol grupları arasında
canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranları bakımından fark olmadığını
gözlemlemişlerdir. Lardè ve ark (10) genç broylerler üzerinde yaptıkları çalışmada rasyondaki
soya fasülyesi küspesinin kahve artığında üretilen sineklerin (Hermetia, Ornithia)larvası ve
pupası ile ikamesinin canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, karkas kalitesi
ve lezzet parametrelerini negatif etkilemediğini bildirmişlerdir. Bu sonuçlara benzer bulguları,
kanatlıların rasyonlarına protein kaynağı olarak Anabrus simplex H. (5, 6), Acheta domestica L.
(11, 12), Bombyyx mori L. (13, 14), Apis mellifera L. (15) ve T. molitor ile aynı ailede olan diğer
böceklerle yapılan çalışmaların (16, 17) sonuçları da desteklemektedir. Broylerler ve bıldırcınlar
üzerinde yapılan çalışmalarda, rasyondaki balık ununun %50’sinin Oxya türü böcekler ile
ikame edildiğinde performans parametrelerinin olumsuz yönde etkilenmediği bildirilmiştir
(2). Yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinin sonuçları incelendiğinde
bir çok böcek türünün Ham Protein (HP) ve esansiyel amino asitlerce zengin içeriğe sahip
olduğu bildirilmektedir. Özellikle broyler rasyonlarında kaliteli ancak pahalı protein kaynakları
arasında bulunan balık unu ve soya küspesi ile bazı böcek türlerinin bazı besin maddeleri
içerikleri Tablo-1’ de sunulmaktadır. Aynı hammaddelerin besin maddesi içerikleri Grafik-1’de
karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.
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Tablo-1. Balık unu, soya küspesi ve bazı böcek türlerinin besin maddesi içerikleri

	
  
Kuru Madde
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Protein*	
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Ham Kül	
  
Ca	
  
P	
  
Metiyonin** 	
  
Lizin	
  
Treonin	
  
Triptofan	
  
Valin	
  
Sistin	
  
Arjinin	
  
Histidin	
  
İzolöysin	
  
Löysin	
  
Fenilalanin	
  

Soya
Balık
fas.
unu	
  
küspesi 	
  

Et
kurdu	
  

Ev
sineği
pupası
(kuru)	
  

A. simplex
Mormon
cırcır
böceği
(kuru)	
  

Asker kara
sinek
larvası
(kuru)	
  

İpek
böceği
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   protein, ham yağ, ham kül, kalsiyum ve fosfor değerleri kuru maddenin yüzdesi cinsinden verilmiştir.
* Ham
** Amino asit değerleri ham proteinin yüzdesi cinsinden verilmiştir.

Yenilebilir Böceklerin Üretilmesi ve Taşıdıkları Riskler
Günümüzde yenilebilir böceklerin büyük kısmı doğadan toplanıyor olsa da, böceklerin ipek
üretimi, bal üretimi, zararlı böceklere karşı biyolojik mücadele gibi amaçlarla insan yararı
için kontrollü bir şekilde üretilmesi çok eski tarihlere dayanmaktadır. Günümüzde yenilebilir
böceklerin doğadan aşırı miktarda toplanması, ormanlara zarar verebilmekte ve bazı türlerin
yok olmasına sebep olabilmektedir (18). Hem doğanın korunması, hem de maliyet etkinliği
olan, sürdürülebilir ve güvenli gıda/yem üretimi için böceklerin profesyonel biçimde üretilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla endüstriyel böcek üretimi için üretim akış şeması Şekil-1’ de
verilmiştir (19).
Yenilebilir böceklerin üretiminde maksimum düzeyde böcek elde edebilmek için üretime uygun
türler seçilmelidir. Üretime uygun böcekler; boyutlarına, sosyal davranışlarına, güvenliğine,
epidemik eğilimlere, reprodüksiyon, hayatta kalma ve pazarlanma potansiyellerine göre
seçilmelidir (18). Etkili bir üretim için yüksek yumurtlama kapasitesi, düşük larval dönem süresi,
optimum pupalaşma senkronizasyonu, günlük biyokütle artışı hızlı olan ve pupası veya larvası
ağır türler, düşük bakım ve yemleme maliyeti, yüksek kaliteli protein içeriği gibi kritik noktalar
hedeflenmelidir (19). Yetiştirme prosesini etkileyen ve üretim boyunca dikkat edilmesi gereken
diğer faktörler, ortam sıcaklığı, aydınlatma, havalandırma, yetiştirme bölmelerinin bakımı,
yemleme ve su, mikrobiyel kontaminasyon, yumurtlama bölgesi olarak sıralanabilmektedir
(20-24). In vitro ortamda yapılan bir çalışmada, 84 dişi çekirgeden (Oxya fuscovittata) 29-35
günde1 kg biyokütlenin üretilebildiği bildirilmiştir (25). Yenilebilir böceklerin yem hammaddesi
olarak kullanılmaları sırasında göz ardı edilmemesi gereken bazı risk faktörleri bulunmaktadır.
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Bunlar; mikrabiyal, kimyasal, toksikolojik ve alerjik riskler olarak sıralanabilir. Bunların yanı
sıra, bazı böcek türlerinin yapılarında bulunan antinutrisyonel faktörler (tiyamin bağlayıcı
siyanojenik glikozitler), zehirli böcek türleri ve alerjenik reaksiyonlar diğer risk faktörleri
arasında bulunmaktadır.
Şekil-1: Yenilebilir böcek üretimi için üretim şeması

Böceklerin yem hammaddesi olarak kullanılmalarından önce ısıl işleme tabi tutulmaları,
böceklerin yapısında bulunan bazı zararlı enzimlerin detoksifiye olmasını sağlamaktadır
(safety>106). Aynı zamanda böceklerin işlenmesi ve depolanması sırasında yüksek besin maddesi
içerikleri sebebiyle küflenme gözlenebilmektedir. Bu durumda hammaddenin hem besleyici
değeri düşmekte hem de bakteriyel ve fungal kontaminasyon riski oluşmaktadır (safety>96,
133). Böceklerin yem hammaddesi olarak kullanılmalarından önce ısıl işlem uygulamaları ve
uygun depolama koşulları enterobakteriler gibi etkenler ile kontaminasyonu engellemektedir
(safety>76). Bu sebeple üretilen böcek türünün taşıdığı riskler göz önünde bulundurularak en
uygun işleme yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir (safety). Farklı işleme teknikleri, farklı
böcek türlerinin besin madeleri ve sindirilebilirlik düzeylerini değiştirmektedir. Bu nedenle
yenilebilir böceklerin değerli bir hammadde niteliği taşımaları için işleme teknikleri standardize
edilmeli, ve ürünün besin maddesi içerikleri değişkenlik göstermemelidir (safety).
Sonuç
Gelişmekte olan ülkelerde “böcek tarımının” yapılmasının ciddi ekonomik faydalar
sağlayabileceği öne sürülmektedir.. Yenilebilir böceklerin yetiştirileceği ülkelere hangi
böcek türünün uygun olduğu ve uygun yetiştirme yöntemlerinin belirlenmesinin ardından,
yenilebilir böcekler kaliteli ve sürdürülebilir bir protein kaynağı olarak kullanılabilir. Özellikle
artan hayvansal ürün talebinde yemlik böcek üretimi, biyolojik atıkların geri dönüşümü
noktasında büyük fırsat kapıları açabilir. Aynı zamanda üretilen böceklerin bir kısmı da insan
tüketiminde kullanılmak üzere uzak doğu ülkelerine ihraç edilebilir. İşletme masraflarının
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evcil hayvan üretimine kıyasla daha az olacağı yenilebilir böcek üretimi tesislerinde kaliteli
protein üretilirken biyolojik atıkların da geri dönüşümü sağlanabilir. Özellikle gelişmekte
olan ülkelerde, küçük maliyetler ile kurulacak olan “böcek çiftlikleri” karlı ve sürdürülebilir
bir işletme modeli olarak değerlendirilirken, hayvan besleme alanında kaliteli protein kaynağı
olarak ta değerlendirilebileceği düşünülmektedir.
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P08 Broyler Rasyonlarına Kitosanoligosakkarit İlavesinin Besi
Performansı, Karkas Özellikleri ve İç Organ Ağırlıkları Üzerine Etkileri
Tuncay Tufan, Cavit Arslan
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD.
Kars, Türkiye
Özet
Bu çalışma; etlik piliç yemlerine kitosanoligosakkarit ilavesinin besi performansı, karkas verim
özellikleri ve iç organ ağırlıkları üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada
375 adet günlük yaşta Ross 308 erkek etlik civcivi kullanılmıştır. Civcivler her birinde 125 adet
hayvan bulunan Kontrol, Deneme I ve Deneme II olmak üzere 3 ana gruba, her ana grup kendi
içinde 25 adet civcivden oluşan 5 alt gruba ayrılmıştır. Civcivler 0-14. günler arasında başlangıç,
15-28. günler arasında büyütme ve 29-42. günler arasında bitirme yemi ile beslenmişlerdir.
Kontrol grubunun yemlerine katkı yapılmazken, Deneme I ve II grubuna sırasıyla 50 ve 100
mg/kg kitosanoligosakkarit ilave edilmiştir. Araştırma sonu itibariyle; ortalama canlı ağırlık,
canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı bakımından gruplar arasında
istatistiksel bir farklılık görülmemiştir. Deneme I ve II gruplarının soğuk karkas randımanı
Kontrol grubundan önemli derecede yüksek bulunmuştur (P<0.05). Göğüs eti oranı bakımından
gruplar arasında farklılık belirlenmemiştir. But ve kanat oranı, Deneme I ve II gruplarında
Kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Sırt, boyun+geri ve abdominal yağ oranı bakımından
gruplar arasında farklılık görülmemiştir. Deneme I grubunun mezenteriyel yağ oranı Kontrol
grubundan önemli derecede düşük bulunmuştur (P<0.05). Deneme I ve II gruplarının karaciğer
oranı Kontrol grubundan düşük bulunmuştur (P<0.01). Sonuç olarak, etlik piliç rasyonlarına
50 ve 100 mg/kg kitosan oligosakkarit ilavesinin besi performansını değiştirmediği, göğüs,
but ve kanat oranlarını yükseltip mezenteriyel yağ oranını azaltarak karkas verim özelliklerini
iyileştirdiği söz konusu oranlarda doğal bir yem katkı maddesi olarak kullanılabileceği kanaatine
ulaşılmıştır.
Giriş
Tüm çiftlik hayvanlarında olduğu gibi kanatlı yetiştiriciliğinde de hayvanların sağlıklı, yüksek
verimli, iyi bir performansa sahip olması ve ekonomik bir besleme yapılması büyük öneme
sahiptir. Hayvanlarda büyüme hızı, yemden yararlanma ve sağlığın devam ettirilmesi sindirim
sistemi fonksiyonlarıyla yakından ilişkilidir (1; 2).
Kanatlı beslemede antibiyotik kullanımı Avrupa Birliği’nde (3) ve Türkiye’de (4) 2006 tarihinde
yasaklanmıştır. Yasaklamadan sonra yem katkı maddesi olan antibiyotiklere alternatif olarak
kullanılabilecek, doğal yem katkı maddelerine yönelik araştırmalar daha da hız kazanmıştır.
Bu bağlamda; organik asitler, tıbbi aromatik bitkiler ve bu bitkilerden elde edilen ekstraktlar,
humektanlar, probiyotikler ve prebiyotikler gibi alternatif organik maddeler üzerinde yoğun
çalışmalar yapılmaktadır. Bu alternatifler üzerinde de özellikle prebiyotiklere yönelik çalışmalar
ağırlık kazanmıştır. Prebiyotikler, konakçı hayvanın kolonlarında bulunan spesifik bir ya da
daha fazla sayıdaki bakterilerin büyümesini ve aktivitesini seçici bir şekilde uyararak artıran
ve böylece konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen, bazı mikroorganizmaların hücre
duvarından elde edilen ya da yemlerin doğal yapısında bulunan sindirilemeyen besin maddeleri
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olarak tanımlanmaktadır (5). Bir oligosakkarit olan, prebiyotik olarak kabul edilen ve kitinden
elde edilen kitosan ve kitosanoligosakkaritler (KOS)’in kanatlılarda yem katkı maddesi olarak
kullanılmasına yönelik son yıllarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır (6; 7; 8; 9).
Kitin; yengeç, karides, istiridye ve istakoz gibi deniz kabukluları ve böcek gibi eklem bacaklıların
dış iskeleti ile bazı mantar ve alglerin hücre duvarında bulunan beyaz renkli, sert ve elastik
olmayan yapısal bir polisakkarittir (10; 11). Kitosan, kitinin deasetilasyon, deproteinizasyon,
demineralizasyon ve dekolorasyonu sonucu elde edilen bir polisakkarittir (6;12). Kitosanların
kimyasal ve enzimatik metotlarla hidrolize edilmesiyle de nötral pH’daki viskozitesi düşük ve
çözünürlüğü yüksek olan KOS formu geliştirilmiştir (13). Kitosan ve KOS’ler nontoksik, biyouyumlu ve parçalanabilir özelliktedirler (14).
Kanatlı rasyonuna kitosan ve türevlerinin ilave edilmesinin performansı artırıcı, antimikrobiyal,
antiparaziter ve hipokolesterolemik etkilere sahip olduğu bildirilmiştir (9; 15; 16; 17; 18;
19). Kitosanların kanda trigliserit ve total kolesterol düzeyini düşürerek kanatlılarda lipit
metabolizmasını değiştirdiği ve buna bağlı olarak et kalitesini iyileştirdiği belirtilmektedir (17;
18).Yapılan araştırmalarda broyler rasyonlarına KOS ilave edilmesinin canlı ağırlık (20; 19),
canlı ağırlık artışı (6; 9; 21) ve yem tüketimini artırdığı (19; 21) yemden yararlanma oranını
iyileştirdiği belirlenmiştir (9; 20; 21;). Keser ve ark. (22), etlik piliç rasyonlarına % 0.025 KOS
ilave edilmesinin besi performansı üzerine önemli bir etki oluşturmadığını tespit etmişlerdir.
Bu çalışma; broyler rasyonlarına kitosan oligosakkarit ilavesinin besi performansı, karkas
özellikleri ve iç organ ağırlıkları üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Bu araştırma, 2010-35 sayılı Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurul raporunun
iznine dayalı olarak yapıldı. Denemede özel bir firmadan (Has Tavuk A.Ş., Bursa) temin
edilen 375 adet günlük erkek Ross 308 etlik civciv kullanıldı. Civcivler canlı ağırlıkları
birbirine yakın olacak şekilde her birinde 125 hayvanın olduğu 3 ana gruba ayrıldı. Her ana
grup kendi içinde 25’er civcivden oluşan 5 alt gruba ayrıldı. Civcivler NRC (24)’nin önerdiği
normlara göre hazırlanan başlangıç (0-14. Günler), büyütme (15-28. Günler) ve bitirme (29-42.
Günler) yemleri ile beslendi (Tablo 1). Gruplardan biri araştırma süresince bu karma yemlerle
beslenirken (Kontrol), diğer grupların yemlerine; 50 (Deneme I) veya 100 mg/kg KOS (Deneme
II) ilave edildi. Kümes ortamında gün ışığına ilaveten 23 saat aydınlatma yapıldı. Yem ve su
ad libitum verildi. Araştırma 42 gün sürdürüldü. Bıldırcınların canlı ağırlıkları deneme başında
ve araştırma süresince haftalık olarak belirlendi. Günlük yem tüketiminin, günlük canlı ağırlık
artışına bölünmesiyle yemden yararlanma oranı hesaplandı.
Araştırma bitiminde her alt gruptan grup ortalamasına en yakın 5 adet, her ana gruptan 25 adet
olmak üzere toplam 75 piliç kesilerek karkas verim özellikleri belirlendi. Ayrıca kesimden hemen
sonra pH metre (Orion 3 Star) ile piliçlerin ileum içeriklerinin pH’sı ölçüldü. Araştırmadaki
yemlerin besin madde içeriği A.O.A.C (25)’de bildirilen yöntemlere göre yapıldı. Elde edilen
veriler varyans analizine tabi tutuldu, farklılık olan değerlere Duncan Multiple Range testi
uygulandı (SPPS 16.0).
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Tablo 1. Etlik piliçlere yedirilen yemlerin bileşimi ve besin madde miktarları (%).
Yem Maddesi
Buğday
Mısır
Soya küspesi
Tam yağlı soya
Tavuk unu
Bitkisel yağ
Ayçiçeği küspesi
Et-kemik unu
Mermer tozu
DCP
Tuz
Vit-Min karması*
DL-Metiyonin
L-Lizin
Sodyum bikarbonat
Kolin klorit
Mycobond**
Salgard***
Roviyo enzim****
Toplam
---------------------- Besin maddeleri ------------------------Kuru Madde
Ham Protein
Ham Yağ
Ham Selüloz
Ham Kül
Organik madde*
Metabolik Enerji, kcal/kg*****

Başlangıç
Yemi
20.13
27.03
23.94
15.00
4.00
3.10
1.67
2.00
0.62
0.62
0.30
0.30
0.40
0.21
0.30
0.10
0.10
0.10
0.10
100

Büyütme
Yemi
29.95
19.60
17.73
15.00
5.00
5.04
2.56
2.00
0.66
0.47
0.30
0.30
0.36
0.32
0.32
0.10
0.10
0.10
0.10
100

Bitirme
Yemi
39.73
10.21
14.24
20.00
5.00
6.00
2.00
0.68
0.45
0.30
0.25
0.37
0.26
0.31
0.10
0.10
100

93.20
24.10
10.94
4.99
5.41
87.79
3010

93.47
21.90
13.67
3.66
6.09
87.38
3111

93.67
20.08
13.59
5.94
6.68
86.99
3200

* Vitamin Mineral karması: Her 2,5 kg’da; Vit A: 6000000 IU, Vit D3: 32000000 IU, Vit E: 40000 mg, Vit K3: 1600 mg, Vit B1: 1200 mg, Vit B2: 3200 mg,
Niacin: 24000 mg, Cal.D-Pantothenate: 7200 mg, Vit B6: 2000 mg, Vit B12: 6,4 mg, D-Biotin: 80 mg, Folik Asit: 800 mg, Vit C: 40000 mg, Mangan: 42000
mg, Demir: 33600 mg, Çinko: 33600 mg, Bakır: 3600 mg, Kobalt: 80 mg, İyot: 400 mg, Selenyum: 72 mg, Molibden: 416 mg. ** Mycobond: Sodyum
Aluminosilikat. *** Salgard: Propiyonik Asit 170.000 ml, Amonyum Propionat 80.000 ml, Amonyum Format 170.000 ml, Formik Asit 330.000 ml. ****
Roviyo enzim: Wheatzyme (Enzim) 80000 mg, Natuphos 10000 G (Fitaz): 20000 mg. ***** Hesap yoluyla bulunmuştur.

Bulgular
Gruplardan elde edilen besi performansı sonuçları Tablo 2’de, karkas verim özellikleri, ince ve
kalın barsak uzunlukları ile ileum içeriği pH’ları Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 2. Gruplardan elde edilen besi performansı parametreleri, (X ± Sx).
Yaş, Hafta

Kontrol
-------------- Canlı ağırlık, g ----------

Deneme I

Deneme II

Önem

Çıkım
1
2
3
4
5
6

37.1 ± 0.04
123.5 ± 0.8
383.3 ± 7.9
801.3 ± 14.9
1403.2 ± 20.4
2117.1 ± 38.4
2666.0 ± 27.4
----------- Canlı ağırlık artışı, g/gün -------

37.0 ± 0.05
127.9 ± 2.7
387.0 ± 4.7
835.1 ± 9.9
1435.6 ± 17.2
2219.1 ± 26.8
2804.8 ± 30.4

37.0 ± 0.05
128.3 ± 2.1
391.0 ± 12.0
821.5 ± 23.3
1397.0 ± 31.4
2147.2 ± 53.5
2718.1 ± 68.2

-

0-2
3-4
5-6
0-6

24.7 ± 1.2
72.9 ± 2.3
90.2 ± 5.7
62.6 ± 1.4
--------- Yem tüketimi, g/gün ------------

25.0 ± 0.7
74.9 ± 1.4
97.8 ± 5.6
65.9 ± 1.6

25.3 ± 1.9
71.9 ± 3.5
94.4 ± 6.5
63.8 ± 3.6

-

0-2
3-4
5-6
0-6

27.6 ± 0.7
108.6 ± 3.6a
181.6 ± 3.3
105.9 ± 0.7
----- Yemden yararlanma oranları, g / g -

27.7 ± 0.5
106.7 ± 4.7ab
189.4 ± 6.0
107.9 ± 0.8

27.9 ± 0.4
101.4 ±3.0b
187.6 ± 9.3
105.7 ± 3.3

*
-

0-2
3-4
5-6
0-6

1.1 ± 0.03
1.5 ± 0.04
2.1 ± 0.14
1.6 ± 0.04

1.1 ±0.02
1.4 ± 0.05
2.0 ± 0.06
1.5 ± 0.01

1.1 ± 0.02
1.4 ± 0.04
2.1 ± 0.04
1.5 ± 0.02

-

-: Grup ortalamaları arasında istatistiksel fark görülmemiştir (P>0.05).
*: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasında önemli farklılık bulunmaktadır (P<0.05)
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Tablo 3. Gruplardan elde edilen karkas verim özellikleri, iç organ ağırlıkları, ince ve kalın
barsak uzunlukları ile ileum içeriği pH’ları, (X ± Sx).
Parametre
Kontrol, n=25
Canlı ağırlık, g
2654.1 ± 38.4
Soğuk karkas ağ., g
1864.8 ± 33.2b
Soğuk karkas rand., %
70.2 ± 0.7b
Soğuk karkas ağırlığına oranı, %
Göğüs
23.9 ± 0.3
But
29.2 ± 0.3b
Kanat
7.9 ± 0.1c
Sırt
6.4 ± 0.2
Boyun+Geri
2.1 ± 0.2
Abdominal yağ
0.7 ± 0.1
Mezenteriyal yağ
0.5 ± 0.02a
Kalp
0.5 ± 0.02
Karaciğer
2.6 ± 0.1a
Dalak
0.1 ± 0.01
Taşlık
1.6 ± 0.1
İnce barsak uz., cm
193.3 ± 4.3b
İleum içeriği pH’sı
5.88 ± 0.06

Deneme I, n=25
2756.2 ± 34.8
2010.0 ± 26.7a
73.05 ± 0.9a

Deneme II, n=25
2683.9 ± 36.5
1943.9 ± 26.3ab
72.5 ± 0.5a

Önem
**
*

25.1 ± 0.5
30.6 ± 0.4a
8.6 ± 0.1b
6.5 ± 0.2
1.7 ± 0.1
0.6 ± 0.4
0.4 ± 0.02b
0.5 ± 0.01
2.2 ± 0.06b
0.1 ± 0.01
1.4 ± 0.05
189.9 ± 4.7b
5.88 ± 0.05

24.3 ± 0.3
30.2 ± 0.3a
8.9 ± 0.2a
6.5 ± 0.1
1.9 ± 0.1
0.7 ± 0.7
0.4 ± 0.02ab
0.5 ± 0.02
2.2 ± 0.05b
0.1 ± 0.01
1.4 ± 0.06
206.3 ± 3.5a
6.01 ± 0.08

*
***
*
**
*
-

-: Grup ortalamaları arasında istatistiksel fark görülmemiştir (P>0.05). *: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar
arasında önemli farklılık bulunmaktadır (P<0.05). **: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasında önemli
farklılık bulunmaktadır (P<0.01). ***: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasında önemli farklılık
bulunmaktadır (P<0.001).

Tartışma
Başlangıç, büyütme ve bitirme dönemlerinde canlı ağırlık bakımından gruplar arasında
istatistiksel bir farklılık görülmemiştir (Tablo 2). Bu çalışma sonuçlarına benzer şekilde, etlik
piliç rasyonlarına farklı miktarlarda kitosan (23; 26) veya KOS ilavesinin (22) canlı ağırlığı
etkilemediği şeklinde araştırma sonuçları bulunmaktadır. Bu sonuçlardan farklı olarak, rasyona
KOS ilavesinin (9; 19) canlı ağırlığı önemli derecede artırdığı, buna karşılık farklı oranlarda
kitosan ilavesinin ise canlı ağırlığı azalttığı yönünde çalışmalar da bulunmaktadır (27; 28).
Huang ve ark. (6), tarafından etlik piliç rasyonlarına başlangıç ve büyütme döneminde 50,
100 ve 150 mg/kg KOS ilave edilerek yapılan bir çalışma sonucunda, deneme geneli dikkate
alındığında rasyona 50 ve 150 mg/kg KOS ilavesinin CA’ı etkilemediği, 100 mg KOS ilavesinin
ise CA’ı artırdığı tespit edilmiştir.
Canlı ağırlık artışı bakımından başlangıç, büyütme ve bitirme dönemlerinde gruplar arasında
istatistiksel bir farklılık görülmemiştir (Tablo 2). Yapılan bu çalışmaya benzer şekilde, etlik piliç
rasyonlarına farklı oranlarda kitosan (29; 30) veya KOS (6; 22) ilavesinin ortalama CAA’nı
etkilemediği şeklinde araştırma sonuçları bulunmaktadır. Bu sonuçlara karşın, deneme geneli
dikkate alındığında etlik piliç rasyonlarına farklı oranlarda kitosan (31) ya da KOS (6; 21)
ilavesinin CAA’nı artırdığı yönünde araştırma sonuçları da bulunmaktadır.
Büyütme dönemi sonu itibariyle; Deneme II grubunun ortalama yem tüketimi, Kontrol ve
Deneme I grubundan önemli derecede (P<0.05) düşük bulunmuştur (Tablo 2). Yem tüketimi
bakımından başlangıç, bitirme dönemlerinde ve deneme genelinde gruplar arasında istatistiksel
bir farklılık görülmemiştir. Yapılan bu çalışmaya benzer şekilde, deneme geneli dikkate
alındığında etlik piliç rasyonlarına farklı oranlarda, kitosan (23; 26; 29; 30) ya da KOS (6; 20;
22) ilavesinin YT’ni etkilemediği şeklinde araştırma sonuçları bulunmaktadır. Bu çalışmaların
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aksine, etlik piliç rasyonlarına kitosan (27; 28) ve ördek rasyonlarına KOS (31) ilavesinin YT’ni
azalttığı, buna karşılık kitosan (32) ya da farklı oranlarda KOS (6; 19; 21) ilavesinin YT’ni
artırdığı bildirilmektedir. Yüksek viskoziteli kitosanlarla yapılan çalışmalarda, kitosan ilavesinin
CAA’nı ve YT’ni azalttığı, bunun sebebinin kitosanların sindirim içeriği viskozitesinde artışına
neden olarak glandüler midede sindirim içeriğinin kalış süresini uzatması, buna bağlı olarak
piliçlerin kendilerini tok hissetmelerinden dolayı daha az yem tüketmeleri ile ilişkili olabileceği
ifade edilmiştir (27; 28). Yapılan bu çalışmada Kontrol grubu ile deneme grupları arasında YT
bakımından farklılık görülmemesi kullanılan KOS’in viskozitesinin ve molekül ağırlığının
düşük olmasıyla ilişkilendirilebilinir. Çünkü kitosan, KOS formuna dönüştürülürken hidrolize
edilerek viskozitesi düşürülmekte ve çözünürlüğü yükseltilmektedir (13; 27; 28).
Deneme geneli dikkate alındığında yemden yararlanma oranları bakımından gruplar arasında
istatistiksel bir farklılık görülmemiştir (Tablo 2). Bu çalışmaya benzer şekilde, etlik piliç
rasyonlarına farklı oranlarda kitosan (23; 27; 28) veya KOS (6; 19; 22) ilavesinin YYO’nı
değiştirmediği bildirilmektedir. Bu bildirimlerden farklı olarak kanatlı rasyonlarına kitosan (6;
9; 21) ve KOS (31) ilavesinin YYO’nı iyileştirdiği bildirilmiştir. Buna karşın rasyona kitosan
(26) ilavesinin YYO’nı kötüleştirdiği belirtilmiştir.
Deneme I grubunun soğuk karkas ağırlığı Kontrol grubundan önemli derecede yüksek
bulunmuştur (Tablo 3). Deneme I ve Deneme II grubunun soğuk karkas randımanları Kontrol
grubuna göre önemli derecede yüksek bulunmuştur. Soğuk karkas ağırlığı ve soğuk karkas
randımanına ait herhangi bir çalışma sonucuna rastlanılmadığı için bu çalışmada elde edilen
sonuçlarla karşılaştırma yapılamamıştır. Göğüs, sırt, boyun + geri ve abdominal yağ oranları
bakımından gruplar arasında önemli bir farklılık görülmemiştir. Benzer sonuçlar etlik piliç
rasyonlarına farklı oranlarda KOS (19) veya kitosan (29; 32; 33) ilave edilerek yapılan çalışmalarda
da görülmüştür. Deneme I ve Deneme II gruplarının but oranı Kontrol grubundan önemli
derecede yüksek bulunmuştur. Etlik piliç rasyonlarına farklı oranlarda kitosan ilave edilerek
yapılan çalışmalarda (32; 33), but oranlarında rakamsal bir iyileşme olduğu ancak bu durumun
istatistiksel olarak önemli olmadığı bildirilmiştir. Deneme I ile Deneme II gruplarının kanat oranı
Kontrol grubundan önemli derecede yüksek bulunmuştur. Kanat oranına ait herhangi bir çalışma
sonucuna rastlanılmadığı için bu çalışmada elde edilen sonuçlarla karşılaştırma yapılamamıştır.
Sırt ve boyun+geri oranları bakımından gruplar arasında önemli bir farklılık belirlenmemiştir.
Yapılan bu çalışmaya benzer şekilde, etlik piliç rasyonlarına farklı oranlarda kitosan ilave
edilmesinin abdominal yağ ağırlığı üzerinde önemli bir etki oluşturmadığı bildirilmiştir (33). Bu
bildirimin aksine, etlik piliç rasyonlarına farklı oranlarda kitosan (29) veya KOS (19) ilavesinin
abdominal yağ ağırlığını azalttığı şeklinde araştırma sonuçları bulunmaktadır. Deneme I grubunun
mezenteriyel yağ oranı Kontrol grubundan önemli derecede düşük bulunmuştur. Deneme I ve
Deneme II gruplarının karaciğer oranı Kontrol grubundan önemli derecede düşük bulunmuştur.
Elde edilen karaciğer oranlarından rasyondaki KOS miktarındaki artışa bağlı olarak karaciğer
ağırlığının azaldığı anlaşılmaktadır. Karaciğerde histolojik bir inceleme yapılmamış olmakla
birlikte, KOS ilavesine bağlı olarak karaciğer ağırlığı ve oranındaki azalmanın karaciğerdeki
yağ miktarının azalmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmaya benzer
şekilde Wang ve ark. (20), etlik piliç rasyonlarına KOS ilavesinin karaciğer ağırlığını azalttığını
bildirmişlerdir. Bu çalışmaların aksine etlik piliç rasyonlarına KOS ilavesinin karaciğer
ağırlığını doza bağlı olarak yükselttiği bildirilmektedir (20). Bu araştırmalardan farklı olarak
etlik piliç rasyonlarına farklı oranlarda kitosan (29; 30; 33) ilavesinin karaciğer ağırlığında
herhangi bir değişikliğe sebep olmadığı şeklinde araştırma sonuçları da bulunmaktadır. Kalp,
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dalak ve taşlığın oranlarında gruplar arasında farklılık görülmemiştir. Bu çalışmaya benzer
şekilde, etlik piliç rasyonlarına KOS ilavesinin dalak ve taşlık ağırlığında (19), taşlık ve kalp
ağırlığını (33) değiştirmediği bildirilmektedir. Bu bildirilerin aksine Shi-bin ve Hong (34) ördek
rasyonlarına kitosan ilavesinin dalak ağırlığını artırdığını, buna karşın Wang ve ark. (20), etlik
piliç rasyonlarına KOS ilavesinin taşlık ağırlığını düşürdüğünü bildirmişlerdir. Deneme II’nin
ince barsak uzunluğu Kontrol ve Deneme I gruplarından önemli derecede yüksek bulunmuştur.
Bu araştırmada belirlenen ileum içeriği pH değerleri Razdan ve Petterson (23)’un sonuçlarına
benzerdir.
Sonuç
Sonuç olarak, etlik piliç rasyonlarına 50 ve 100 mg/kg kitosanoligosakkarit ilavesinin besi
performansını olumsuz yönde etkilemediği, göğüs, but ve kanat oranlarını yükseltip mezenteriyel
yağ oranını azaltarak karkas verim özelliklerini iyileştirdiği, söz konusu oranlarda doğal bir yem
katkı maddesi olarak kullanılabileceği kanaatine ulaşılmıştır.
*Bu çalışma birinci isim yazarın doktora tezinin bir kısmından üretilmiştir.
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P09 Tavuk Sindirim Sistemi İn Vitro Simulasyonu ile Ticari Yem Katkı
Enzimlerinin İncelenmesi
Şems Yonsel , Mehmet Batum
Okan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tuzla /
İstanbul
2
Orba Biokimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Okul C. 26, Orhanlı, 34956 Tuzla / İstanbul
Özet
Tavuk yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan yem katkısı enzimlerin randımanını enzimlerin
aktivite değerlerine bakarak tanımlamak kolay olmamaktadır. Bunun esas nedeni enzim
aktivite analizlerinin gerçekleştirildiği belirli substrat ve şartların (pH, sıcaklık) tavuk sindirim
sistemini temsil etmemesidir. Ticari enzimlerin tavuk sindirim sistemi ortamındaki faaliyetlerini
tanımlamak için bir sindirim sistemi simulasyonu gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık, pH, mekanik
etkiler, süre gibi parametrelerin ayarlandığı laboratuar düzeneğinde, yem rasyonlarına tavsiye
edilen dozlarında ticari enzimler karıştırılmıştır. Sindirim sürecinin sonunda ortaya çıkan
Karbonhidrat, Protein, Fosfat analizlenerek enzim katkısının kontrole göre sağladığı fayda
ölçülmüştür. Bu sistem mevcut ticari enzimlerin etkilerinin tanımlanmasında ve kıyaslanmasında
ve yeni enzim kombinasyonları tasarlanmasında kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tavuk sindirim sistemi simulasyonu, yem katkı enzimleri
Giriş
Tavuk yetiştiriciliğinde yem katkısı enzimler yaygın olarak kullanılmaktadır. Piyasada rasyonların
içeriğine uygun çeşitli enzim kombinasyonları bulunmaktadır. Enzimlerin performansı aktivite
değerleri ile tanımlanır. Ticari enzimleri kıyaslamak, kalite ve maliyet analizi yapmak için aktivite
verileri kullanılır. Enzimlerin aktivite ölçümlerinin temel prensibi enzimin substratı parçalayarak
ortaya çıkan ürün miktarının ölçülmesidir. Her enzimin bir optimum çalışma sıcaklığı ve pH
değeri vardır. Ayrıca temas süresi, substatın yapısı ve derişimi de aktiviteyi etkileyebilir. Aktivite
ölçümleri enzimin optimum çalışma aralığında ve belirli seçilmiş substratlarla gerçekleştirildiği
için çok sayıda analiz protokolü bulunmaktadır [1]. Aktivite değerlerine bakarak ticari enzimlerin
kalitesini anlamak bu nedenle kolay olmamaktadır. Tavuk yemleri karbonhidrat, protein ve yağ
içeren bitkisel hammaddelerden oluşmaktadır. Bu bileşikler tavuk sindirim sistemi içinde hidroliz
ve enzimatik tepkimelerle monosakkaritler, aminoasitler ve yağ asitlerine parçalanarak emilir.
Yem katkısı olarak kullanılan ticari enzimlerin tavuk sindirim sistemi ortamında aktivitelerini
göstermeleri gerekmektedir. Bu ortam ise aktivite ölçümünün yapıldığı optimal şartlardan farklı
olabilir.
Ticari enzimlerin tavuk sindirim sistemi ortamındaki faaliyetlerini tanımlamak için bir sindirim
sistemi simulasyonu gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık, pH, mekanik etkiler, süre gibi parametrelerin
ayarlandığı laboratuar düzeneğinde, yem rasyonlarına tavsiye edilen dozlarında ticari enzimler
karıştırılmıştır. Sindirim sürecinin sonunda ortaya çıkan Karbonhidrat, Protein, Fosfat
analizlenerek enzim katkısının kontrole göre sağladığı fayda ölçülmüştür. Bu sistem mevcut
ticari enzimlerin etkilerinin tanımlanmasında ve kıyaslanmasında ve yeni enzim kombinasyonları
tasarlanmasında kullanılmaktadır.
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Materyal ve Metot
Tavuk sindirim sistemi
Literatürde insan ve çeşitli hayvanların sindirim sistemi modelleri, simulasyonlar için bilgisayar
destekli laboratuar düzenekleri bulunmaktadır [2,3]. Bu çalışmada tavuk sindirim sistemi çeşitli
kaynaklardan yararlanarak incelenmiş [4], sistemin her kademesindeki prosesler (hidroliz,
öğütme, asit ilavesi, sindirim salgıları v.b.), sıcaklık ve pH değerleri saptanmış, bu kademelerdeki
kalma süreleri [5] belirlenmiştir.
Bu bilgiler çerçevesinde bir sindirim sistemi simulasyonu tasarlanmıştır. Aşağıdaki tabloda
sindirim sisteminin kademeleri, sıcaklık ve pH değerleri verilmiş, seçilen kalma süresi ve proses
adımlarının simulasyonu belirtilmiştir.
Tablo 1. Tavuk sindirim sistemi proses ve in vitro simülasyonu
Sindirim
T	
  
Süre
Proses	
  
pH	
  
[oC]
sistemi	
  
[dak]	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Kursak	
  
Proventriculus	
  
Taşlık	
  
Safra kesesi	
  
Pankreas	
  
Duodenum	
  

42	
  
42	
  
42	
  
42	
  
42	
  
42	
  

6,3	
  
1,8	
  
2,5	
  

30	
  
5	
  
25	
  

6,4	
  

10	
  

İnce bağırsak	
  
Sekum	
  
Kolon	
  
Kloaka	
  
Toplam	
  

42	
   6,9	
  
42	
   6,9	
  
42	
   6,9	
  
4	
   7	
  

240	
  

Gaga	
  
Esophagus	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

310	
  

Yem ve su alımı, tükürük ile
amilaz salgısı	
  
Nakliye 	
  

Su ile hidroliz 	
  
HCl ile pH 1,8; pepsin ilavesi	
  
Ezme, öğütme karıştırma	
  
Safra salgısı	
  
Proteaz salgısı	
  
Bikarbonat ile pH 6,4	
  
pH 6,9, peristaltik hareket,
sindirim, besin emilimi	
  
Fermentasyon 	
  
Su emilimi	
  
Boşaltım	
  

	
  

Simulasyon	
  
Yem rasyonu hazırlama,
değirmende öğütme	
  
-	
  
100 g yem + 200 g steril su +
ENZİM	
  
HCl ile pH 1,8	
  
Bilyeli erlende çalkalama	
  
-	
  
-	
  
Bikarbonat ile pH 6,4	
  
pH 6,9 tamponu, çalkalayarak
inkübasyon	
  
-	
  
Filtrasyon 	
  
Üst sıvı analiz için soğutulur	
  

	
  

Enzimler
Denemelerde ORBA Biokimya A.Ş.’nin ticari enzimleri kontrole karşı kullanılmıştır:
YEMZİM Mix (standart formülasyon) : Fitaz, ksilanaz, beta-glukanaz, hemiselülaz, selülaz,
proteaz
YEMZİM Mix C1+C2 (üreticiye özel toz formülasyon): Fitaz, ksilanaz, beta-glukanaz,
hemiselülaz, selülaz, proteaz
YEMZİM Mix C3+C4 (üreticiye özel toz formülasyon): Fitaz, ksilanaz, beta-glukanaz,
hemiselülaz, selülaz
YEMZİM Multi-L (sıvı formülasyon, pelet sonrası uygulama) Ksilanaz, beta-glukanaz,
hemiselülaz, selülaz, proteaz
YEMZİM Multi-D (üreticiye özel toz formülasyon) : Ksilanaz, beta-glukanaz, hemiselülaz,
selülaz
Analizler
Fosfat: Fosfat (PO4-3) iyonu ile Vanadat-Molibdat ayracı sarı renk oluşturur. Spektrofotometrede
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örneklerin absorbansı 430 nm’de ölçülerek fosfat tayini yapılmıştır.
Protein: Doğal kaynaklardaki protein miktarını saptama yöntemlerinden olan Biüret Yöntemi
[6] kullanılmıştır. Reaksiyonun temeli belirteçteki bakır iyonlarının (Cu+2) peptid azotlarına
bağlanması sonucu alkali çözeltide 540-560 nm’de maksimum absorbsiyon gösteren renkli bir
kompleksin oluşumuna dayanır.
Karbonhidrat
Nişasta ve türevleri enzimlerle glukoza çevrilerek glukoz oksidaz metoduyla spektrofotometrede
ölçülmüştür. Toplam nişasta ve türevleri tayini için örnek önce termostabl alfa-amilaz ile
maltodekstrinlere, daha sonra da amiloglukozidaz enzimi ile glukoza çevrilir. Bir taraftan bu üç
enzim beraber ve ayrı kullanılarak diğer taraftan da nişasta türevleri alkolle ayrılarak örnekteki
glukoz, büyük dekstrinler, toplam nişasta türevleri ve ham nişasta miktarları bulunabilir.
Bulgular
Deneme süreci
Denemelerde çok sayıda rasyon kombinasyonu kullanılmaktadır. Burada sonuçları verilen
örneklerde mısır %33 + buğday %33 + soya küspesi %33 kullanılmıştır. Hammaddeler bir
laboratuar değirmeninde öğütüldükten sonra 100 g rasyonTablo 1’de belirtildiği gibi bir erlende
200 g 42 oC steril su ile karıştırılmıştır. Bu kontrol örneğinin yanında ikinci bir örnek tavsiye
edilen dozlarında ticari enzim karıştırılarak hazırlanmıştır. Gerçek tavuk sindirim sisteminde
amilaz, pepsin, proteazlar gibi enzimler vardır. Ancak ticari enzimlerin etkisini tam olarak
saptayabilmek için denemelerdeki kontrollere enzim ilavesi yapılmamıştır.
Erlen, Kursak kademesinde 30 dak 42 oC su banyosunda hafifçe çalkalanmış, proventriculus
kademesinde HCl ile pH değeri 1,8’e indirilmiş, 5 dak sonra taşlık kademesinde pH 2,5’e
ayarlanmış ve cam bilyelerle birlikte 25 dak en yüksek hızda çalkalanmıştır. Duodenum
kademesinde 10 dak sürede pH bikarbonat ile 6,4’e ayarlanmıştır. İnce bağırsak kademesinde
pH 6,9’a ayarlanan örnek 42 oC su banyosunda 240 dak çalkalanarak inkübe edilmiştir. Kolon
kademesinde filtrasyon ile üst sıvı filtre kekinden ayrılmış, analizler için soğutularak saklanmıştır.
Deneme Çıktıları
Deneme çıktıları kontrole göre standardize edilerek aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 2. Deneme sonuçları
	
  

	
  

Fosfat (PO4-3)	
  
Çözünmüş
nişasta	
  
Çözünmüş
protein	
  

100	
  

YEMZİM
Multi L	
  
121	
  

YEMZİM
Multi D	
  
121	
  

YEMZİM
Mix	
  
159	
  

YEMZİM Mix
C1+C2	
  
165	
  

YEMZİM Mix
C3+C4	
  
173	
  

100	
  

132	
  

119	
  

104	
  

100	
  

122	
  

100	
  

127	
  

123	
  

126	
  

125	
  

129	
  

Kontrol	
  

Tartışma ve Sonuç
Açığa çıkan fosfat açısından kıyaslama yapıldığında fitaz enzimi içermeyen YEMZİM Multi
örneklerinde kontrole göre % 21 daha yüksek fosfat değerleri bulunmuştur. Hammaddelerdeki
karbonhidrat içeren polimerler ksilanaz, beta-glukanaz, hemiselülaz, selülaz enzimleri tarafından
parçalanınca fosfatın açığa çıkması kolaylaşmıştır. YEMZİM Mix örneklerinde bulunan fitaz
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miktarına uygun olarak % 59, 65, 73 daha fazla fosfat bulunmuştur. Yüksek ksilanaz, betaglukanaz, hemiselülaz ve selülaz içeren ticari enzim örneklerinde beklendiği gibi daha fazla
çözünmüş nişasta açığa çıkmıştır.
Denemeye alınan tüm ticari enzim örneklerinde çözünmüş protein kontrole göre aynı oranda
yükselmiştir.
Doğal hammaddeler kompleks yapılardır. Örneğin bir tahıl tanesinin dış katmanları parçalanmadan
merkezindeki maddelere ulaşmak mümkün olmaz. Bu nedenle sindirimi kolaylaştırma açısından
enzim kombinasyonları daha başarılıdır. Geliştirilen in vitro sindirim sistemi simulasyonu ticari
enzimlerin randımanını saptamak ve daha etkili ürünler tasarlamak için kullanılmaktadır.
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P10 Anaç Tavuk Etinden Yapılan Hamburger Köftelerine Bazı Gam ve
Lif İlavesinin Fiziksel, Kimyasal, Duyusal ve Tekstürel Özellikleri
Üzerindeki Etkisinin Yanıt Yüzey Yöntemiyle Modellenmesi
Rabia Arslan, Ümmü Kübra Ata, Ömer Zorba, Nursel Söylemez*
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,
Bolu
Özet
Bu çalışma; anaç tavuk etinden yapılan hamburger köftelerinin çeşitli fiziksel, kimyasal,
teknolojik ve tekstürel özellikleri üzerinde havuç lifi ve karragenan gamı etkisinin saptanması
ve bu etkilerin, Merkezi Bileşik Desen (Central Composite Design) modeli kullanılarak yanıt
yüzey yöntemine (Response Surface Methodology) göre modellenmesi amacıyla yapılmıştır.
Araştırmada, hammadde olarak kullanılan 64 haftalık anaç tavuk eti, baharatlar, kuzu kuyruk
yağı, havuç lifi (%0-2) ve karragenan (%0-1) kombinasyonları kullanılarak tavuk hamburger
köfteleri hazırlanmış ve bu köftelerde çeşitli kimyasal, teknolojik, duyusal ve tekstürel analizler
yapılmıştır.
Hamburger köfte üretiminde katkı maddesi olarak kullanılan havuç lifinin kimyasal özeliklerinden
nem, tekstür özelliklerinden kesme kuvveti, kesme işi, kesme enerjisi, sertlik ve yapışkanlık,
teknolojik özelliklerinden çap küçülmesi ve kalınlık artışı, duyusal analiz ve renk parametreleri
(L*, a*, b*) üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli (p<0.05) olduğu bulunmuştur.
Kullanılan karragenan gamının ise a* ve b* renk değerleri, çap küçülmesi ve kalınlık artışı
üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli (p<0.05) bulunmuştur.
Anahtar Kelimler: Çıkma tavuk, Tavuk hamburger köfte, Havuç lifi, Karragenan, Yanıt Yüzey
Yöntemi
Giriş
Kanatlı eti denince ilk akla gelen piliç eti olup, bunun yanı sıra hindi eti, damızlık ve yumurtacı
tavuk eti (anaç) ile kaz, ördek, bıldırcın, sülün ve diğer bazı kanatlı hayvan etleri de ticari öneme
sahip kanatlı etleri içerisine dahil edilebilir (Akgün, 2006).
Kırmızı ete oranla fiyat açısından daha uygun, düşük kalorili ve yağ oranının az oluşu nedeniyle
tavuk eti ve ürünleri en fazla tüketilen gıdalar içerisinde yer almaktadır (İnal, 1992; Özen, 1989).
Hayvansal protein ihtiyacının yeteri kadar karşılanmadığı ülkemizde çıkma tavukların tüketimi
son derece önemlidir. Yine ülkemizde yeteri kadar değerlendirilemeyen bu tavukların farklı
katkı maddeleri ve baharat kullanılarak işlenmiş ürüne dönüştürülmesi ya da sertliğinin giderilip
doğrudan tüketimine yönelik çalışmalar, ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır
(Söylemez ve Zorba, 2013).
Planlanan bu çalışmada, yumurta veriminden düşmüş, bağ doku oranı artmış, 64 haftalık
yumurtacı tavuk etlerinden yapılacak hamburger köftelerin fiziksel, kimyasal, teknolojik,
tekstürel ve duyusal özelliklerine, hamburger köfte yapımında değişken faktör olarak kullanılan
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havuç lifi ve karragenan gamı etkisinin yanıt yüzey yöntemiyle belirlenmesi ve matematiksel
olarak modellenmesi amaçlanmıştır.
Materyal-Metot
Bu çalışmada, denemeye alınan tavuk hamburger köftesi üretiminde kullanılan çıkma tavuklar
Beypiliç (Bolu) işletmesinden temin edilmiştir. Hammadde olarak; 64 haftalık rigor-mortis
evresini tamamlamış yumurtacı tavukların (Hy-Line Brown) göğüs ve but etleri kullanılmıştır.
Havuç lifi ve karragenan (Baharot, İstanbul), kuyruk yağı (Kışlak et, Bolu) ve tüm baharatlar bir
baharat firmasından (Bağdat Baharat, İstanbul) temin edilmiştir.
Yağ oranı önceden belirlenen tavuk etleri ve kuyruk yağı kuşbaşı haline getirildikten sonra
3 mm’lik aynaya sahip kıyma makinesinden (Alveo-Soğutmalı et kıyma makinası,Türkiye)
geçilerek yağ oranı %13 olan tavuk kıyması hazırlanmıştır. Hazırlanan kıymaya %1.5 tuz,
%5 soğan, %5 galeta unu, %10 kuyruk yağı, %0.3 sodyumtripolifosfat, %0.7 baharat karışımı
(karabiber, kimyon, kırmızıbiber) ilave edilmiş, kıyma haline getirilmiş et ile yoğrularak homojen
hale getirilmiştir. Hazırlanan karışım 10 eşit parçaya bölünerek değişken faktörler (havuç lifi
ve karragenan) belirlenen miktarlarda ilave edilerek hamburger köftesi hamuru hazırlanmıştır.
Hazırlanan 10 farklı köfte hamuruna hamburger köftesi şekli verilip, şekillendirilmiş köfteler
18 saat boyunca buzdolabında (Arçelik A+, Türkiye) dinlendirildikten sonra elektrikli fırında
(Arçelik Turbo, Türkiye) aynı sıcaklık (1850C) ve sürede (25 dk.) aynı pişirme tekniği
kullanılarak pişirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Havuç lifi kullanımının ürünün duyusal özellikleri üzerinde elastikiyet, sululuk, çiğnenebilirlik,
tat-aroma ve genel beğeni üzerinde etkili olduğu (p<0.05), kimyasal özelikleri üzerinde sadece
havuç lifinin nem üzerinde etkili olduğu (p<0.05), renk parametreleri (L*,a*,b*) üzerinde hem
havuç lifi hem de karragenanın tekli ve kombine kullanımının etkili olduğu istatistiksel olarak
önemli bulunmuştur. (p<0.05)
Teknolojik özelliklerinden çap küçülmesi ve kalınlık artışı üzerinde havuç lifi ve karragenan
kullanımının istatistiksel olarak etkili olduğu (p<0.05), tekstür özelliklerinin her bir parametresi
üzerinde havuç lifi kullanımının etkili olduğu istatistiksel olarak önemli bulunurken (p<0.05),
tüm oranlarda karragenan gamı kullanımı istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0.05).
Sonuç
Araştırmada; havuç lifi (%0-2) ve karragenan (%0-1) kombinasyonları kullanılarak oluşturulan
varyasyon kaynaklarının, üretilen tavuk hamburger köftelerinin çeşitli fiziksel-kimyasal,
duyusal, tekstürel ve teknolojik özellikleri üzerindeki etkisi Merkezi Birleşik Desen (Central
Composite Design) kullanılarak Yanıt Yüzey Yöntemine göre tespit edilmiştir.
Genel olarak araştırılan özellikler üzerinde, havuç lifinin tavuk hamburger köftelerinin özellikleri
üzerinde etkisinin önemli olduğu, karragenan kullanımının renk özellikleri, kalınlık artışı ve çap
küçülmesi üzerinde etkili olduğu, karragenan gamının tekli kullanımından çok havuç lifi ile
birlikte kullanımının etkili olduğu görülmüştür.
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Özet
Bu çalışma etlik piliç karma yemlerine ilave edilen zeytin yaprağının performans, bazı kan
parametreleri ve bağırsak mikroflorası üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür.
Denemede karışık cinsiyette ve günlük yaşta toplam 320 adet etlik civciv (Ross-308) 5
tekerrürden (16 hayvan/tekerrür) oluşan 4 muamele grubuna (80 hayvan/grup) rastgele
dağıtılmıştır. Oluşturulan 4 muamele grubu sırasıyla; zeytin yaprağı içermeyen (kontrol), 5, 10
ve 20 g/kg zeytin yaprağı içeren yemlerle beslenmişlerdir. Deneme altı hafta devam etmiştir.
Muamelenin 28. ve 35. gün canlı ağırlık ve 21-28. günler arası canlı ağırlık artışı ile yem
tüketimi üzerine etkisi önemli düzeyde (P<0.05) saptanmıştır. Söz konusu dönemlerde yeme
5 g/kg zeytin yaprağı ilavesi canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışını, 5 g/kg ile 20 g/kg zeytin
yaprağı ilavesi ise yem tüketimini kontrol ve diğer muamele gruplarına göre önemli düzeyde
arttırmıştır. Muamelenin yemden yararlanma ve yaşama gücü üzerine etkisi önemsiz düzeydedir
(P>0.05). Denemenin 0-21, 22-42 ve 0-42 günleri itibariyle zeytin yaprağının performans
özellikleri üzerine etkisi saptanmamıştır (P>0.05). Karkas özellikleri (karkas randımanı,
göğüs oranı, but oranı ve abdominal yağ oranı) organ (karaciğer, dalak, bursa fabricius, taşlık)
ve bağırsak (ince, kör ve kalın) ile kan parametreleri (ALT, AST, albümin, toplam protein,
trigliserit, toplam kolesterol, HDL, LDL) zeytin yaprağı ilavesinden önemsiz düzeyde (P>0.05)
etkilenmiştir. İleum Lactobacillus spp. ve Escherichia coli O-157 sayısı muameleden önemli
düzeyde (P<0.05) etkilenirken Clostridium perfringens, ve Staphylococcus aureus sayısı
muameleden etkilenmemiştir (P>0.05). Yeme 10 ile 20 g/kg düzeylerinde zeytin yaprağı ilavesi
kontrol grubuna göre önemli düzeyde (P<0.05) ileum Lactobacillus spp. sayısını arttırmış ve
Escherichia coli O-157 sayısını düşürmüştür. Her bir muamele grubundan alınan hayvanların
ileumlarında Salmonella spp. tespit edilmemiştir. Sonuç olarak, etlik piliç karma yemlerine 10
ve 20 g/kg düzeylerinde zeytin yaprağı ilavesi performansı ve incelenen diğer parametreleri
etkilemeksizin bağırsak mikroflorasını iyileştirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etlik piliç, zeytin yaprağı, antimikrobiyal, performans, kan parametreleri.
Giriş
Tavuk eti sağlıklı ve dengeli beslenme, bedensel ve zihinsel gelişim için tüketilmesi gereken
hayvansal protein kaynaklarının en önemlilerinden biridir. Hızla artan dünya nüfusu ile birlikte
artan hayvansal protein ihtiyacının karşılanması amacıyla bitkisel üretimde olduğu gibi
hayvansal üretimde de birim hayvandan en yüksek oranda verim alınması hedeflenmektedir
(1). Ülkemizde kanatlı kümes hayvanı yetiştiriciliği beslenme kalitesini iyileştirmek, istihdam
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yaratmak ve ticari potansiyelden yararlanmak amacıyla 80’li yıllardan bu yana özel sektör
öncülüğünde hızla gelişim göstermiş olup endüstriyel boyut kazan tek hayvancılık kolu haline
gelmiştir. Ancak bu bilimsel başarıların paralelinde hayvanların hastalıklara ve benzer birtakım
etkenlere karşı hassasiyetleri de artmıştır. Bu hassasiyetler ile birlikte uzun yıllar boyunca
tedavi amacının yansıra büyütme faktörü olarak antibiyotikler en çok ilgi gösterilen yem
katkı maddeleri durumundaydı. Ancak son dönemlerde antibiyotik kullanımı ile hayvanların
et, süt veya yumurta gibi ürünlerinde antibiyotik kalıntılarına rastlanılması ve çapraz direnç
oluşturma olasılığı dikkate alınarak tüketici sağlığının korunmasına yönelik pek çok önlem
alınmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Avrupa Birliği hayvan yemlerinde büyütme faktörü
olarak antibiyotik kullanımını alınan bir kararla 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren tamamen
yasaklamıştır. Ülkemizde de Avrupa Birliği kararlarına paralel şekilde antibiyotik kullanımı ile
ilgili karar alınmıştır (2). Yemde büyütme faktörü olarak antibiyotik kullanımının yasaklanması
alternatif yem katkı maddeleri kullanımını gündeme getirmiştir (3). Bu amaçla son yıllarda
eksogen enzimler, organik asitler, probiyotikler, prebiyotikler ve bitkisel ürünler (=fitobiyotikler
veya fitojenikler) gündeme gelmiştir. Tüketiciler tarafından doğal yem katkı maddelerinin
güvenli katkı maddeleri olarak kabul görmesi bitkisel katkı maddelerine olan ilgiyi oldukça
arttırmıştır. Tarımsal üretim veya bitkisel ürünlerin endüstriyel değerlendirilmesi sonucunda
önemli miktarlarda yan ürünler ortaya çıkmaktadır. Agro-endüstriyel bu yan ürünlerin hayvan
beslemede yem kaynağı olarak kullanımına yönelik çalışmalar uzun yıllar önce başlamış ve
günümüzde de birçok yan ürün bu amaçla yaygın olarak kullanılmaktadır. Akdeniz ülkelerinin
yıllardır sağlıklı beslenmesinde önemli rol oynayan zeytinin toplanması ve yağa işlenmesi
sırasında açığa çıkan yan ürünler bu açıdan önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Yapılan in vitro
çalışmalarla zeytin yaprağının içermiş olduğu oleuropein, hidroksitirosol ve alifatik aldehitler
gibi fenolik bileşiklere bağlı olarak antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri ortaya konmuştur
(4,5,6,7,8). Ancak zeytin yaprağının hayvan beslemede kullanımı yeni bir konu olup özellikle
broiler beslenmesinde in vivo çalışmalar sınırlı sayıdadır (9,10,11,12). Bu çalışma ile Edremit/
Balıkesir yöresinden toplanan ve kurutulup toz hale getirilen zeytin yaprağının etlik piliç karma
yemlerinde kullanımının (5, 10 ve 20 g/kg) performans özellikleri (canlı ağırlık, canlı ağırlık
artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma) bazı organ ağırlıkları, karkas özellikleri, bazı kan
parametreleri ve bağırsak mikroflorası üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümüne ait deneme kümeslerinden çevre denetimli
kapalı kümeste yürütülen bu çalışmada toplam 320 adet karışık cinsiyette ve günlük yaşta etlik
civciv (Ross-308) kullanılmıştır. Civcivler ticari bir kuluçkahaneden satın alınmıştır. Araştırmada
kullanılan karma yem materyali ticari bir yem fabrikasından temin edilmiş, besin madde
gereksinimleri NRC (13), dikkate alınarak başlangıç (0-10. günler arası), büyütme (11-24. günler
arası) ve bitirme (25-42 günler arası) rasyonları oluşturulmuştur. Yemler dönemsel olarak etlik
piliç başlangıç yemi %23 ham protein ve 3025 kcal/kg ME, etlik piliç büyütme yemi %21 ham
protein ve 3150 kcal/kg ME, etlik piliç bitirme yemi ise %19 ham protein ve 3200 kcal/kg ME
içerecek şekilde hazırlanmıştır. Denemede kullanılan zeytin yaprağı (Olea europaea L.) ticari
bir firmadan (Kale Naturel Ltd. Şti.) temin edilmiş olup Edremit/Balıkesir bölgesinden ŞubatMart aylarında Edremit (Ayvalık) çeşidinde zeytin ağaçlarından toplanan zeytin yapraklarının
vakumlanmış havasız ortam sağlayan mekanizasyonda düşük sıcaklıkta kurutulması ve fiziksel
işlemle toz hale getirilmesi sonucu yeme ilave edilmiştir. Deneme başlangıcında 320 adet civciv
hassas terazide tartılmış ve tüm civcivlere kanat numarası takılmıştır. Daha sonra civcivler 5
tekerrürlü (her tekerrürde 16 civciv/8 dişi-8 erkek) 4 muamele grubuna (80 civciv/grup) canlı
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ağırlıkları eşit olacak şekilde tesadüfi olarak dağıtılmıştır. Deneme odun talaşı altlıklı yer bölmeli
(1.2 m x 1.1 m= 1.32 m2) ve çevre denetimli kapalı deneme kümesinde yürütülmüş ve altı hafta
sürdürülmüştür. Denemenin ilk haftası civciv yemliği ve suluğu daha sonra ise askılı kova tipi
yuvarlak yemlik ve otomatik askılı suluklar kullanılmıştır. Denemede oluşturulan 4 karma yem
grubu; zeytin yaprağı ilavesiz kontrol yemi ve sırasıyla 5, 10 ve 20 g/kg düzeylerinde zeytin
yaprağı ilaveli karma yemler şeklinde oluşturulmuştur. Denemenin 42. gününde her tekerrürden
2 (1 dişi ve 1 erkek) ve böylece her gruptan 10 hayvan olacak şekilde toplam 40 hayvan rastgele
seçilmiştir. Seçilen hayvanların kanat damarlarından kan alınmasından sonra tartılıp kesilmiş
sonra organ ağırlıkları belirlenmiş, karkas parçaları ayrılarak karkas randımanı, ileum içeriği
alınarak da mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Elde edilen verilere öncelikle normal dağılış
gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla normalite testi uygulanmış ve normal dağılış
gösterdiği belirlenen veriler SAS 6.03 (14) istatistik paket programında tesadüf parselleri deneme
planına göre varyans analizine tabi tutulmuştur. Muameleler arası farklılıklar genel lineer model
(General Lineer Model, GLM) prosedürüne göre Tukey testi kullanılarak karşılaştırılmış ve
P<0.05 değerinde farklılıkların önemli olduğu kabul edilmiştir.
Bulgular
Performans: Deneme süresince elde edilen performansa (canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem
tüketimi, yemden yararlanma, yaşama gücü) ait veriler Çizelge 1’de verilmiştir. Canlı ağırlık 28.
ve 35. günlerde ZY5 grubunda kontrol grubuna göre önemli derece de yüksek gerçekleşmiştir.
Yine 21-28. günler arası canlı ağırlık artışı aynı muamele grubunda kontrole göre yüksek olduğu
gözlemlenmiştir. Aynı dönem aralığında ZY5 ve ZY20 gruplarının canlı ağırlık artışı kontrole
göre yüksek bulunmuştur. Ancak dönemsel olarak gözlenen bu farklılıklar deneme sonu
performans verilerinde ortadan kalkmış istatistiksel bir farklılık görülmemiştir.
Organ ve Bağırsak Ağırlıkları ile Karkas Özellikleri: Deneme sonunda belirlenen organ
ağırlıkları (g/100 g CA) ve karkas özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Deneme sonunda incelenen
organ ağırlıkları ve karkas randımanı üzerine muamelelerin etkisi önemsiz bulunmuştur.
Kan ve İnce Bağırsak Parametreleri: Deneme sonunda belirlenen kan parametreleri (ALT,
AST, Albümin, toplam protein, trigliserit, toplam kolesterol, HDL, LDL) ve ileum içeriği
mikroflorası (Lactobacillius spp., C. perfiringens, S. aureus, E.coli O-157, Salomonella spp.)
değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. Kan parametreleri incelendiğinde muamelelerin incelenen kan
parametreleri üzerine etkisi olmadığı belirlenmiştir. İnce bağırsak ileum içeriği incelendiğinde
ZY10 ve ZY20 muamele gruplarının kontrol grubuna göre E.coli O-157 sayısını düşürdüğü,
Lactobacillius spp. sayısını ise arttırdığı belirlenmiştir.
Tartışma
Deneme sonunda performans kriterleri incelendiğinde muamelelerin etkisi 28 ve 35. günlerde
CA üzerine, 21-28. günler arasında CAA ve YT üzerine etkisi önemli düzeyde bulunmuştur.
Çizelge 1 incelendiğinde ZY5 muamele grubunun bu dönemlerde kontrol grubuna göre daha
yüksek CA ve CAA’na sahip olduğu yem tüketimi bakımından 21-28. günler arasında ZY5
ve ZY20 muamele gruplarının kontrol grubuna göre daha fazla yem tükettiği belirlenmiştir.
Bu dönemler dışında muamelelerin etkisi önemsizdir. Bu çalışmaya benzer, zeytin yaprağı
ile yapılan çalışmalar incelendiğinde (12), 5, 10, 15 g/kg zeytin yaprağı ilavesini performansı
etkilemediği diğer çalışmada (11) ise 30 ve 50 g/kg düzeylerinde zeytin yaprağı kullanımının
CA ve CAA’nı olumsuz etkilediği bildirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular aynı şekilde
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toz formda zeytin yaprağının kullanıldığı çalışmadan (12) elde edilen bulgular ile benzerlik
gösterirken zeytin yaprağının yüksek selüloz içeriğine bağlı olarak performansın kötüleştiğini
bildiren çalışma (11) bulgularıyla uyumlu değildir. Bu çalışmada kullanılan zeytin yaprağının
selüloz içeriği %17.21 düzeyinde olup her kg yeme 5, 10 ve 20 g düzeyinde zeytin yaprağı
ilavesi deneme karma yemlerin ham selüloz içeriğinde önemli bir farklılığa neden olmamıştır.
Bitkisel ürünlerin veya bitkisel ekstraktların performans özellikleri üzerine etkilerine yönelik
yapılan çalışma sonuçları değerlendirildiğinde sonuçların birbiri ile uyumsuz olduğu dikkat
çekmektedir. Çalışma sonuçları arasında uyumsuzluğa neden olarak kanatlı eti yetiştiriciliğinde
optimum çevre şartlarının sağlanamaması, dezenfekte edilmiş kümeste yetiştirilme ve sindirimi
yüksek yemlerle beslenmenin antibiyotik ilavesine az tepki verilmesi gibi bitkisel yem katkı
maddelerine az tepki verilmesi, karma yemlere ilave edilen antikoksidiyal, enzim vb. yem katkı
maddelerinin bitkisel ekstraktların olası etkilerini sınırlandırabileceği veya engelleyebileceği
bildirilmiştir (15-16-17). Ayrıca yukarıda bahsedilen etkenler dışında kullanılan bitki türü veya
kısmının, kullanım dozunun, biyoaktif bileşik/bileşiklerin düzeyinin, ekstraktın elde ediliş
yönteminin ve hayvanın fizyolojik durumunun da sonuçlar üzerine etkili olduğu bildirilmiştir
(18-19-20).
Muamele gruplarının 42. gün organ ağırlıkları üzerine etkisi önemsiz bulunmakla birlikte
karaciğer ağırlığı zeytin yaprağı ilavesi ile artış eğilimi göstermiştir (bkz Çizelge 2). Bunun
nedeni zeytin yaprağının yapısında bulunan herhangi bir bileşiğin veya bileşiklerin karaciğer
enzimleri aktivitesini artırdığı ve karaciğerin daha fazla çalışmaya zorlaması olabileceği
açıklanmıştır (21). Denemede kullanılan zeytin yaprağının karkas özellikleri üzerine etkisi
istatistiksel olarak önemli düzeyde değildir (bkz Çizelge 2). Karkas kriterleri incelendiğinde
zeytin yaprağı ile yapılan bir çalışmada (11) etlik piliç yemlerine 15, 30, 50 g/kg düzeylerinde
ilave edilen zeytin yaprağının en yüksek düzeyinin karkas ağırlığını düşürdüğü bildirilmiştir.
Bu çalışmadan elde edilen bulgu mevcut çalışma ile karşılaştırıldığında muamelelerin karkas
ağırlığını etkilememesinin diğer çalışmada olduğu düzeyde selüloz içermemesinden ileri geldiği
söylenebilir. Literatürde bitkisel ürünlerin karkas özellikleri üzerine etki mekanizmasına net bir
açıklık getirilmemekle birlikte yapılan bir çalışma (18) karkas özelliklerindeki artışı yemden
yararlanma oranındaki artışla ilişkilendirmiştir.
Ele alınan kan parametrelerine ait biyokimyasal analiz sonuçları dikkate alındığında muamele
grupları arasındaki farklılıkların istatistiksel düzeyde önemli değildir (bkz Çizelge 2). Zeytin
yaprağının soğuk stresi altındaki etlik piliçlerin yemlerine ilave edildiği çalışmada (11) zeytin
yaprağı ilavesinin kan ALT düzeyini düşürdüğü, AST düzeyini ise etkilemediği ortaya konmuştur.
Zeytin yaprağı ve ekstraktı ile yapılan çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde HDL
düzeyinin arttığı, LDL düzeyinin düştüğü, kolesterol düzeyinin ise etkilenmediği görülmektedir
(22-23). Literatürde yer alan hayvan besleme çalışmalarında yeme ilave edilen bitkisel ürünlerin
kan lipoproteinlerini artırması ya da düşürmesi üzerine kesin bir sonuç bulunmamaktadır (2425). Kullanılan bitkisel ürünlerin türüne, düzeyine ve içermiş olduğu biyoaktif bileşiklere bağlı
olarak bulgular farklılık göstermekle birlikte söz konusu bitkisel ürünlerin kan kolesterol düzeyi
üzerine etkisi hayvanın türüne, cinsiyetine, yaşına ve yem içeriğine de bağlı olarak farklılık
gösterebileceği bildirilmektedir (26).
Deneme sonunda hayvanların ince bağırsaklarının ileum kısmında mikrobiyolojik analizler
yapılmış ve muameleler arası farklılık E. coli ve Lactobacillius spp. sayısında önemli düzeyde
saptanmıştır (bkz Çizelge 2). Yeme 10 ve 20 g/kg zeytin yaprağı ilavesi kontrole göre Lactobacillius
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spp. sayısını arttırmış ve E. coli sayısını ise düşürmüştür. Elde edilen bu bulguya benzer olarak
zeytin yaprağı ekstraktı ile yapılan in vivo (22-23) ve in vitro (27-28-29) çalışmalarda E. coli
sayısında azalma saptanmıştır. Kanatlı kümes hayvanları ile yapılan çalışmalar fitobiyotik
yem katkı maddelerinin bağırsak mikroflorasını düzenleyici veya iyileştirici etkisi olduğunu
ortaya koymaktadır (22-23-30). Bir çalışma (23) mikrofloradaki iyileşmenin besin madde
sindirilebilirliğinde artışa neden olduğunu ve buna bağlı olarakta yemden yararlanmada iyileşme
ve canlı ağırlıkta artışın saptandığını bildirmişlerdir. Ancak bu çalışmada mikrofloradaki önemli
düzeydeki iyileşme, bazı çalışmalarda (31-32-33) benzer şekilde olduğu gibi performansta
önemli düzeyde artışa neden olmamıştır. Bitkisel ekstraktlar bağırsak mikroflorasında patojen
mikroorganizmaların gelişimini baskılarken yararlı bakterilerin gelişimini ise teşvik ederler
(34). Literatürde bitkisel ürünlerin genellikle gram(+) bakterilere karşı antimikrobiyal aktivite
gösterdikleri veya aktivitelerinin bu bakteri türleri üzerinde daha yüksek olduğu bildirilmekle (35)
birlikte bu çalışmada elde edilen bulgu ile benzer olarak tam tersini bildiren bildirişlerle de (3637) karşılaşmak mümkündür. Bu konuda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların kullanılan
ürünün içermiş olduğu biyoaktif bileşik/bileşiklere, mikrobiyolojik analiz yöntemlerine ve
çalışılan mikroorganizma türüne veya şusuna bağlı olarak farklılık gösterebileceği bildirilmiştir
(32).
Sonuç
Artan güvenilir gıda talebi ve sağlık endişelerinden dolayı hayvan beslemede büyütme faktörü
olarak kullanılan antibiyotiklerin yasaklanması ile birlikte alternatif yem katkı maddelerine
yönelinmiş ve bu alanda yoğun çalışmalar başlatılmıştır. Güvenilir gıda ve sağlıklı beslenme
konusunda bilinçlenen tüketicilerin talepleri göz önüne alındığında hayvan beslemede doğal
katkı maddelerinin kullanımı her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu bağlamda tüketici talepleri
doğrultusunda bitkisel ürünlerle yapılan çalışmalar dikkat çekici konuların başında yer almaktadır
ve son yıllarda bitkisel ürünlerin ve içerdikleri biyoaktif bileşiklerin (=fitokimyasalların)
antimikrobiyal ve antioksidan olarak kullanımlarına yönelik çalışmaların sayısı artış göstermiştir.
Yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda zeytin yaprağının etlik piliç karma
yemlerinde 10 ve 20 g/kg düzeylerinde kullanımı ile ince bağırsak mikroflorasında iyileşme
sağlanabileceği, rakamsal düzeyde de olsa performanstaki artışın pratikte dikkate değer düzeyde
değerlendirilebileceği söylenebilir.
Kaynaklar
1. Kutlu, H.R.: Yem değerlendirme ve analiz yöntemleri, Çukurova Üniversitesi, Ders notu,
2008;132s.
2. Resmi Gazete: Yem katkıları ve premikslerin üretimi, ithalatı, ihracatı, satışı ve kullanımı
hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Tebliğ No: 2006/1), 21/01/2006;
26056 sayı.
3. Markin, D., Duek, L. and Berdicevsky, I.: In vitro antimicrobial activity of olive leaves,
Mycoses, 2003; 46:132–136.
4. Bisignano, G., Tomaino, A., Cascio, R.L., Crisafi, G., Uccella, N. and Saija, A.: On the In
Vitro antimicrobial activity of oleuropein and hydroxytyrosol, Journal of Pharmacy and
Pharmacology, 1999; 51:971-974.
5. Furneri, P.M., Marino, A., Saija, A., Uccella, N. and Bisignano, G.: In Vitro antimycoplasmal
activity of oleuropein, International Journal of Antimicrobial Agents, 2002; 20:293-296.
6. Battinelli, L., Daniele, C., Cristiani, M., Bisignano, G., Saija, A. and Mazzanti, G.: In Vitro
antifungal and anti-elastase activity of some aliphatic aldehydes from oleae europaea L.
486

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

fruit, Phytomedicine, 2006; 13:558-563.
Haddadin, M.S.Y.: Effect of olive leaf extracts on the growth and metabolism of two
probiotic bacteria of intestinal origin, Pakistan Journal of Nutrition, 2010; 9(8):787-793.
Christaki, E.: Naturally derived antioxidants in poultry nutrition, Research Journal of
Biotechnology, 2012; 7(3):109-112.
Botsoglou, E., Govaris, A., Christaki, E. and Botsoglou, N.: Effect of dietary olive leaves
and/or α-tocopheryl acetate supplementation on microbial growth and lipid oxidation of
turkey breast fillets during refrigerated storage, Food Chemistry, 2010; 121(1):17-22.
Botsoglou, E., Govaris, A., Moulas, A. and Botsoglou. N.: Oxidative stability and
microbial growth of turkey breast fillets during refrigerated storage as influenced by feed
supplementation with olive leaves, oregano and/or α-tocopheryl acetate, British Poultry
Science, 2010; 51(6):760-768.
Shafey, T.M., Almufarij, S.I. and Albatshan, H.A.: Effect of feeding olive leaves on the
performance, intestinal and carcass characteristics of broiler chickens, International Journal
of Agriculture and Biology, 2013; 15:585‒589.
Varmaghany, S., Rahimi, S., Torshizi-Karimi, M.A., Lotfollahian, H. and Hassanzadeh,
M.: Effect of olive leaves on ascites incidence, hematological parameters and growth
performance in broilers reared under standard and cold temperature conditions, Animal
Feed Science and Technology, 2013; 185:60-69.
NRC: Nutrient Requirements of Poultry, 9th ed., National Academic Science, Washington
D.C., USA 1994.
SAS Institute: SAS/STAT® User’s guide, release 6.03 edition. SAS institute Inc., Cary, NC
1990.
Coates, M.E., Dickinson, C.D., Harrison, G.F., Kon, S.K, Cummins, S.H. and Cuthbertson,
W.F.J.: Mode of action of antibiotics in stimulating growth of chicks, Nature, 1951; 168:332.
Hill, D.C., Branison, H.D., Slinger, S.J. and Anderson, G.W.: Influence of environment on
the growth response of chicks to penicillin, Poultry Science, 1953; 32(3):462-466.
Botsoglou, N.A., Florou-Paner, P., Christaki, E., Fletourisand, D.J. and Spais, A.B.: Effect
of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid
oxidation of breast, thigh and abdominal fat tissues, British Poultry Science, 2002; 43:223230.
Lee, K.W., Everts, H., and Beynen, A.C.: Essential oils in broiler nutrition, International
Journal of Poultry Science, 2004; 3(12):738-752.
Hong, J.C., Steiner, T., Aufy, A. and Lien, T.F.: Effects of supplemental essential oil on
growth performance, lipid metabolites and immunity, intestinal characteristics, microbiota
and carcass traits in broilers, Livestock Science,2012; 144:253–262.
Mathlouthi, N., Bouzaienne, T., Oueslati, I., Recoquillay, F., Hamdi, M., Urdaci, M. and
Bergaoui, R.: Use of rosemary, oregano, and a commercial blend of essential oils in broiler
chickens: In vitro antimicrobial activities and effects on growth performance, Journal of
Animal Science, 2012; 90:813–823.
Aktaş, B.: Omega-3 yağ asitlerince zenginleştirilmiş yumurta tavuğu karma yemlerine
farklı bitkisel ekstraktların ilavesinin yumurta verimi, kalitesi, lipid peroksidasyonu ve
antioksidan kapasite üzerine etkileri, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora
Tezi, 2012; 153s.
Atılgan, D.: Etlik piliç karma yemlerine doğal antimikrobiyal olarak üzüm çekirdeği,
zeytin yaprağı ve nar kabuğu ekstraktları ilavesinin besi performansı, serum ve bağırsak
parametreleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen
487

Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012; 66s.
23. Erener, G., Ocak, N., Öztürk, E., Çankaya, S. ve Özkanca, R.: Zeytin yaprağı ekstraktının
etlik piliçlerde performans, bazı kan parametreleri ve kör bağırsak mikroflorası üzerine
etkileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Tarım ve Ormancılık ve
Veterinerlik Araştırma Grubu, TOVAG-1070820 nolu proje kesin raporu, 2009; 68s.
24. Bölükbaşı, Ş.C., Erhan, M.K. and Özkan, A.: Effect of dietary thyme oil and vitamin-E on
growth, lipid oxidation, meat fatty acid composition and serum lipoproteins of broilers,
South African Journal of Animal Science, 2006; 36:189-196.
25. Najafi, P. and Torki, M.: Performance, blood metabolite an immunocompetence of broiler
chicks fed diets included essential oils of medicinal plants, Journal of Animal and Veterinary
Advances, 2010; 9:1164–1168.
26. Lee, K.W., Everts, H., Kappert, H.J., Frehner, M., Losa, R. and Beynen, A.C.: Effects
of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid
metabolism in female broiler chickens, British Poultry Science, 2003; 44:450–457.
27. Owen, R.W., Haubner, R., Mier, W., Giacosa, A., Hull, W.E., Spiegelhalder, B. and Bartsch,
H.: Isolation, structure elucidation and antioxidant potential of the major phenolic and
flavonid compounds in brined olive drupes, Food Chemical Toxicology, 2003; 41:703-717.
28. Pereira, P. A., Ferreira Isabel, C.F.R., Marcelino, F., Valentão, P., Andrade, P. B., Seabra, R.,
Estevinho, L., Bento, A. and Pereira, J. A.: Phenolic compounds and antimicrobial activity
of olive (olea europaea L. cv. cobrançosa) leaves, Molecules, 2007; 12:1153-1162.
29. Aytul, K.K.: Antimicrobial and antioxidant activities of olive leaf extract and its food
applications, İzmir Institute of Technology, Science in Biotechnology, Master thesis, 2010;
89p.
30. Özdemir, P.: Etlik piliç karma yemlerine ilave edilen esansiyel yağ karışımı ve üzüm
çekirdeği ekstraktının performans, besin madde sindirilebilirliği, bağırsak mikrobiyolojisi
üzerine etkileri, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009; 119s.
31. Vidanarachchi, J.K., Mikkelsen, L.L., Sims, I.M., Iji, P.A. and Choct, M.: Selected plant
extracts modulate the gut microflora in broilers, Proceedings of the Australian Poultry
Science Symposium, University of Sydney, NSW, Australia, 2006; 145-148.
32. Mountzourisa, K.C., Paraskevas, V., Tsirtsikos, P., Palamidi, I., Steiner, T., Schatzmayr,
G. and Fegeros, K.: Assessment of a phytogenic feed additive effect on broiler growth
performance, nutrient digestibility and caecal microflora composition, Animal Feed Science
and Technology, 2011; 168:223-231.
33. Erhan, M.K., Bölükbaşı, Ş.C., and Ürüşan, H.: Biological activities of pennyroyal (Mentha
pulegium L.) in broilers, Livestock Science, 2012; 146:189-192.
34. Si, W., Gong, J., Tsao, R., Zhou, T., Yu, H., Poppe, C., Johnson, R. and Du, Z.: Antimicrobial
activity of essential oils and structurally related synthetic food additives towards selected
pathogenic and beneficial gut bacteria, Journal of Applied Microbiology, 2006; 100:296–
305.
35. Burt, S.: Essential oils: their antimicrobial properties and potential applications in foods,
International Journal of Food Microbiology, 2004; 94:223-253.
36. Ouattara, B., Simard, R.E., Holley, R.A., Piette, G.J.P. and Bégin, A.: Antibacterial activity
of selected fatty acids and essential oils against six meat spoilage organisms, International
Journal of Food Microbiology, 1997; 37:155-162.
37. Wilkinson, J. M., Hipwell, M., Ryan, T. and Cavanagh, H.M.A.: Bioactivity of Backhousia
citriodora: Antibacterial and antifungal activity, Journal of Agricultural and Food
Chemistry, 2003; 51:76-81.
488

Çizelge 1.Etlik piliç yemlerine ilave edilen zeytin yaprağının canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı,
yem tüketimi, yemden yararlanma ve yaşama gücü üzerine etkisi.
Yaş,gün

Canlı Ağırlık, g
0
7
14
21
28
35
42
Canlı Ağırlık Artışı, g
0-7
7-14
14-21
21-28
28-35
35-42
Yem Tüketimi, g/hayvan
0-7
7-14
14-21
21-28
28-35
35-42
Yemden yararlanma, g yem/ g CAA
0-7
7-14
14-21
21-28
28-35
35-42
Yaşama Gücü**, %

Muamele Grupları*
ZY10
ZY20

Kontrol

ZY5

OSH

P

38.95
174.77
437.35
880.40
1339.52b
1859.13b
2330.72

38.38
172.37
442.99
894.88
1424.74a
1959.83a
2386.40

38.87
174.82
439.13
881.13
1370.67ab
1899.65ab
2366.38

38.05
166.62
431.24
879.02
1394.23ab
1917.89ab
2389.18

0.21
1.43
2.91
5.40
10.94
13.02
12.78

0.421
0.136
0.580
0.736
0.020
0.032
0.364

135.82
262.57
443.04
459.12b
519.61
471.59

133.98
270.62
451.89
529.86a
535.10
426.56

135.94
264.31
441.99
489.55ab
528.98
466.73

128.56
264.62
447.77
515.21ab
523.66
471.29

1.37
2.15
4.15
8.93
7.01
11.77

0.192
0.603
0.840
0.013
0.895
0.497

209.26
390.25
608.91
797.49b
1000.43
1023.03

220.79
392.18
616.71
849.76a
1020.56
986.93

210.36
407.48
613.26
818.11ab
993.96
1023.60

188.19
364.75
624.49
841.27a
1021.71
1035.87

6.02
7.38
6.48
6.82
10.54
19.07

0.293
0.230
0.871
0.011
0.756
0.840

1.53
1.48
1.37
1.74
1.93
2.20
98.75

1.64
1.45
1.36
1.60
1.90
2.32
97.50

1.55
1.54
1.38
1.67
1.87
2.19
96.25

1.46
1.37
1.39
1.63
1.95
2.20
97.50

0.05
0.02
0.01
0.02
0.02
0.04
0.08

0.118
0.271
0.730
0.222
0.636
0.766
0.793

	
  
*Kontrol:
Zeytin yaprağı ilavesiz, ZY5:5 g/kg zeytin yaprağı ilaveli, ZY10:10 g/kg zeytin
yaprağı ilaveli ve ZY20:20 g/kg zeytin yaprağı ilaveli yemlerle beslenen muamele gruplarıdır.
a-b: Satırlarda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (P<0.05). OSH:
ortalamaların standart hatası, **Yaşama gücünün (%) yeme bağlı olup olmadığı Ki-kare analizi
ile yapılmıştır.
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Çizelge 2. Etlik piliç yemlerine ilave edilen zeytin yaprağının bazı kan parametreleri, bağırsak
mikroflorası, organ ve bağırsak ağırlıkları ile karkas özellikleri üzerine etkisi.
Parametreler

Kan Parametreleri
AST (U/L)
ALT (U/L)
Albumin (U/L)
T.protein (mg/dl)
Trigliserit (mg/dl)
T.kolesterol (mg/dl)
HDL (mg/dl)
LDL (mg/dl)
Bağırsak Mikroflorası (log10 kob/g)
Lactobacillus spp.
C. perfringens
S. aureus
E. coli O-157
Salmonella spp.
Organ ve Bağırsak Ağırlıkları, g/100g
CA
Karaciğer
Dalak
Bursa fabricus
Taşlık (boş)
İnce Bağırsak
Kör Bağırsak
Kalın Bağırsak
Karkas Özellikleri
Kesim ağırlığı (g)
Sıcak karkas ağırlığı (g)
Karkas randımanı %
Göğüs (g/100g CA)
But (g/100g CA)
Abdominal yağ(g/100gCA)

Muamele grupları
Kontrol

ZY5

ZY10

ZY20

OSH

P

264.2
34.5
1.31
3.25
99.4
113.0
81.8
30.3

240.1
25.1
1.27
3.68
77.2
105.3
82.0
29.5

246.2
22.5
1.29
3.92
70.1
89.0
78.0
27.1

252.3
26.1
1.37
3.70
76.8
105.3
84.6
27.9

8.36
1.97
0.02
0.08
5.56
3.94
1.42
2.20

0.798
0.153
0.490
0.431
0.272
0.120
0.465
0.966

6.73b
2.91
3.10
6.47a
-

7.03ab
3.07
3.68
6.38ab
-

7.34a
1.93
3.23
6.23b
-

7.31a
3.69
3.65
6.27b
-

0.07
0.16
0.15
0.18

0.003
0.310
0.480
0.046

2.71
0.17
0.21
1.87
4.18
0.47
0.21

2.97
0.16
0.26
1.84
4.57
0.47
0,21

3.13
0.15
0.23
1.78
4.35
0.49
0.20

3.09
0.16
0.25
1.76
4.76
0.59
0.23

0.06
0.01
0.01
0.06
0.14
0.02
0.01

0.066
0.761
0.530
0.929
0.133
0.130
0.714

2574.8
1689.5
65.6
21.23
18.40
0.48

2579.4
1694.4
65.7
20.79
18.93
0.57

2482.4
1614.9
65
22.06
19.28
0.56

2521.6
1632.6
64.7
22.23
18.34
0.60

62.34
40.54
0.19
0.29
0.21
0.04

0.586
0.466
0.313
0.237
0.354
0.790

	
  

*Kontrol: Zeytin yaprağı ilavesiz, ZY5:5 g/kg zeytin yaprağı ilaveli, ZY10:10 g/kg zeytin
yaprağı ilaveli ve ZY20:20 g/kg zeytin yaprağı ilaveli yemlerle beslenen muamele gruplarıdır.
a-b: Satırlarda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (P<0.05). OSH:
ortalamaların standart hatası.
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P12 Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Piliç Eti Tüketim Alışkanlıkları
Mert Sağlam, Aslı Kivirdik, Ebru Mencük
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bornova, İzmir
Özet
Ege üniversitesi kampüsünde yürütülen anket çalışmasında piliç eti tüketim eğilimlerinin
saptanması amaçlanmıştır. Anket çalışmamızda 10 fakülte ele alınmıştır ve her fakülteden 20
kişi olmak üzere toplam 200 kişiyle anket yapılmıştır. Çalışmamıza 117 kız 83 erkek öğrenci
katılmıştır. Kız öğrencilerin büyük çoğunluğu düzenli olarak kahvaltı ve öğle yemeği tüketmeyi
tercih ettiği görülmüştür. Erkek öğrencilerin büyük çoğunluğu kahvaltı ve öğle yemeğini tercih
etmediği saptanmıştır. Kız ve erkek öğrencilerin yedikleri öğünlerde ve fastfood tüketimlerinde
tavuk eti ve ürünlerini tercih ettikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin beslenme alışkanlıkları
arasında piliç etinin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Hormon ve antibiyotik üzerine yapılan
asılsız açıklamalar öğrenciler üzerinde piliç tüketimini etkilediği belirlenmiştir.
Giriş
Beslenme her canlının yaşamını sürdürebilmesi için temel ihtiyaçlardandır. Günümüzde yapılan
araştırmalarla insanlar sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili bilinçlenmelerine rağmen, ekonomik
koşullar, yaşamın yoğunluğu ve zaman gibi faktörler insanları ucuz ve pratik beslenmeye
yönlendirmektedir. Diğer yandan, kırmızı et üretiminin ve fiyatı nedeniyle tüketiminin giderek
azalmasıyla ortaya çıkan hayvansal protein açığı, tavuk eti üretimi ve tüketimindeki artışlarla
dengelenebilmektedir. Yetişkin bir insanın günlük alması gereken ortalama 35 gr hayvansal
protein açığının kapatılmasında gerek ucuz, gerekse protein içeriğinin yanı sıra vitamin ve
mineral maddelerce zengin olması, doymuş yağ oranının düşük olması, sindirilebilirliğinin
kolay olması, kolay pişmesi gibi nedenlerle tavuk eti diğer hayvansal ürünlere oranla daha
avantajlı durumdadır (Çopur ve ark.,2006; Yalçın ve Koçak.,2009).
Tavuk etinin tüketimi, bölgesel gelişmişlik farklılıkları, tüketici gelir düzeyi, sosyoekonomik
özellikler, bireysel alışkanlıklar, ürün fiyatı ve gıda güvenliği gibi bir çok faktörden
etkilenmektedir (Arslan ve ark., 2006). Çeşitli yaş gruplarının beslenme alışkanlıkları konusunda
yapılan anket çalışmalarında besin maddeleri alışveriş oranı içinde tavuk eti % 43’lük pay
almıştır (Anonim, 2014). Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kanatlı eti tüketimi
alışkanlıklarını saptamaktır. Amaç doğrultusunda bir anket yapılarak kanatlı eti tüketimin
eğilimleri belirlenmiştir.
Materyal ve Metot
Bu araştırmada anket çalışması olarak yürütülmüştür. Tüketici grubu olarak Ege Üniversitesi
öğrencileri seçilmiştir. Çalışma Ege Üniversitesi kampüsünde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi,
Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokul, Ziraat Fakültesi
olmak üzere her fakülteden 20 kişi seçilerek toplam 200 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Ankete
katılanların 117’si kız ve 83’ü erkek öğrencidir. Anket soruları önce öğrencilerin beslenme
alışkanlıklarını saptamak daha sonra piliç eti tüketim eğilimlerini anlamak üzere toplam 21
sorudan oluşmuştur. Anket verileri öğrencilerle yapılan yüz-yüze görüşmeler yöntemiyle elde
edilmiştir.
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Araştırma verileri JMP istatistik programı kullanarak χ2 analizi ile değerlendirilmiştir
Bulgular
Kahvaltının en önemli öğünlerden birisi olduğu bilinmektedir. Kahvaltı etme alışkanlığı olmayan
öğrencilerin konsantrasyon eksikliği yaşadığı, öğle yemeğinde daha fazla yediği ve gün boyu
çoğu kez fastfood ve abur cubur olarak tabir edilen gıdalar tükettiği bilinmektedir (Gül.,2011).
Cinsiyete göre öğrencilerin kahvaltı ve öğle yemeği tüketme alışkanlıkları farklı bulunmuştur.
Kız öğrencilerin büyük çoğunluğu düzenli olarak kahvaltı ve öğle yemeği tüketirken erkek
öğrencilerin büyük çoğunluğu kahvaltı ve öğle yemeğini yemeyi tüketmemektedir (Grafik1a,b).
Öğle yemeğini tüketen öğrenciler arasında cinsiyete göre kız öğrencilerin daha çok yemekhane
ve simit-poğaça tercih ettiği ve fastfood ürünlerinden de haftada 1-2 kere yada ayda 1-2 kere
tükettiği görülmektedir. Erkek öğrencilerin ise öğle yemeğinde daha çok tavuk döner ve et döner
tercih ettiği ve fastfood ürünlerden ise her gün yada 2 günde bir tükettiği görülmektedir (Grafik
1c,d)
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Grafik 1-Ege üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları

Gerek kız ve gerekse erkek öğrenciler piliç etinin pahalı olmadığını düşünürken tüketim
açısından erkek öğrencilerin büyük çoğunluğu her gün tüketmektedir. Kız öğrencilerin ise büyük
bir çoğunluğu ayda 1kere ya da haftada 2 kere tükettiği görülmektedir (Grafik 2,3).

Grafik 2- Öğrencilerin piliç etini pahalı

Grafik 3- Öğrencilerin piliç eti tüketim sıklığı
olduğunu düşünenlerin oranı

Kız öğrencilerin piliç etlerinde hormon kullanıldığına inandıkları görülmektedir. Öğrenciler daha
hızlı büyüdükleri için ve sosyal medyadan, televizyon programlarından izledikleri görüntüler
yada duyumlardan dolayı inandıklarını savunurken, erkek öğrencilerin hormon kullanımına
inanmadıkları görülmektedir. Gerek kız ve gerekse erkek öğrencilerin organik piliç eti satın
almadıkları görülmektedir. Nedenleri ise fiyatlarının pahalı olduğu ve organik ürüne gerek
duymadıklarını düşünmeleridir (Grafik 4,5).
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Grafik 4-Öğrencilerin tavuklarda hormon
kullanıldığını düşünenlerin oranı

Grafik 5-Öğrencilerin organik piliç eti
satın alma alışkanlıkları

Cinsiyete göre bakıldığında kız ve erkek öğrencilerin büyük çoğunluğu piliç etini parça ürün
olarak almaktadır. Parça ürünlerden de daha çok kanat, but ve pirzolayı aldıklarını söylemişlerdir
(Grafik6). Alınan ürünler kız öğrencilerin büyük çoğunluğu 1-2 gün içinde tüketirken, erkek
öğrenciler ise hemen tüketirim yada 1hafta içinde tüketirim şıkkını seçtiği görülmektedir
(Grafik7). Kız öğrenciler tavuk ürünlerinden en çok tavuk suyunu seçerken erkek öğrenciler ise
daha çok döner ve şinitzeli tercih ettikleri görülmektedir (Grafik8).

Grafik 6-Öğrencilerin piliç eti tercihi

Grafik 7- Öğrencilerin piliç etini satın aldıktan sonra tüketme süresi

Grafik 8-Öğrencilerin tavuk ürünleri tercihi
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Cinsiyete göre kız öğrencilerin piliç eti ve ürünlerini daha çok kasap ve marketten almayı tercih
ederken, erkek öğrenciler ise daha çok pazardan almayı tercih ediyorlar (Grafik9). Kız öğrenciler
daha çok tavuk alırken marka olmasını tercih ediyorlar ve son kullanma tarihlerine bakmadan
almıyorlar, erkek öğrenciler ise marka olmasını tercih etmedikleri ve son kullanma tarihlerine
bakmadan aldıkları görülmektedir. Tavuk ürünlerini alırken helal olup olmadığını sadece erkek
öğrencilerin dikkat çektiği görülmektedir (Grafik10a,b,c).

Grafik 9-Cinsiyete göre tavuk atı satınnalma tercihleri

Grafik 10- Öğrencilerin marka ve son kullanma tarihine bakışı
Tartışma ve Sonuç
Sonuç olarak çalışmamızda kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha düzenli öğün
alışkanlıkları olduğu ve daha az fastfood tükettikleri anlaşılmıştır. Öğrenciler piliç etinin
pahalı olmadığını düşünürken tüketim açısından erkek öğrenciler piliç etini her gün tükettiği
görülmektedir. Güncel olarak sosyal medya ve televizyon programları piliç tüketimini etkilediği
etkilemiş ve öğrencilerde tavuklarda hormon kullanıldığına dahir şüpheler oluşturmuştur. Kız
öğrencilerin piliç eti ürünleri arasında en sık tavuk suyunu tüketmeleri kız öğrencilerin yemek
yapma alışkanlığı ile ilişkili olabileceği şeklinde yorumlanmış, erkek öğrenciler ise dönerşinitzel gibi hazır ürünlere yönelmişlerdir. Kız öğrenciler piliç etini kasap ve marketten alırken
marka olmasını ve son kullanma tarihine bakmayı özen gösterirken, erkek öğrenciler ise piliç
etini pazardan almayı marka ve son kullanma tarihine bakmadan aldıkları sonucuna varılmıştır.
Bu sonuçlar öğrencilerin beslenme alışkanlıkları arasında piliç etinin önemli bir yer tuttuğunu,
bunun fiyatı ile ilişkili olduğunu, piliç eti üretimi konusunda yapılan asılsız açıklamaların
öğrencilerin tüketimin olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır.
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P13 Etlik Piliç Entegrasyonunda Performans Kriterlerini Etkileyen
Etmenler: Damızlık Yaşı, Üretim Mevsimi ve Kümes İle Kesimhane
Arasındaki Mesafe
Nazlı Şelale Yiğiter1, Servet Yalçın2
Devenish Nutrition Ltd, Belfast, Kuzey İrlanda
2
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bornova, İzmir, Türkiye
Özet
Bu çalışmada, bir etlik piliç entegrasyonunda performansı etkileyen kriterlerin araştırılması
amaçlanmıştır. Bu amaçla işletmenin sözleşmeli üretim yaptırdığı etlik piliç üreticilerine ait 3
yıllık veriler değerlendirilmiştir. Performans kriterleri olarak kesim ağırlığı, yemden yararlanma
ve ölüm oranları dikkate alınırken bu kriterlere; damızlık yaşı (28-38, 39-54, 55-77 hafta)
ve üretim mevsiminin (kış, ilkbahar, yaz, sonbahar) etkileri incelenmiştir. Ayrıca kümes ile
kesimhane arasındaki mesafesinin (taşıma mesafesi; <80, 81-160, >161 km) kesim öncesi taşıma
sırasında ortaya çıkan ölümlere etkisi de saptanmıştır. Bulgular, damızlık yaşının artmasıyla
kesim ağırlığının arttığını, yemden yararlanma oranı üzerine damızlık yaşının etkisinin önemsiz
olduğunu, en iyi yemden yararlanmanın sonbaharda yetiştirilen etlik piliçlerde saptandığını
göstermiştir. Yetiştirme dönemi ölüm oranı damızlık yaşından ve üretim mevsiminden etkilenmiş,
yaşlı damızlıklardan elde edilen etlik piliçlerdeki ölüm oranı orta yaşlı ve genç damızlıklara göre
daha yüksek bulunurken, en yüksek ölüm oranı yaz ve sonbaharda en düşük ise kışın yapılan
yetiştirmede saptanmıştır. Kesimhaneye taşıma mesafesinin artması ile yol ölüm oranları önemli
düzeyde artarken, taşıma mesafesi ve üretim mevsimi interaksiyonu, yol kayıplarının sadece
sonbaharda mesafeye bağlı olarak artığını ortaya koymuştur.
Anahtar kelimeler: Damızlık yaşı, üretim mevsimi, taşıma mesafesi, performans
Giriş
Son 60 yılda , genetik seleksiyon çalışmaları ile etlik piliçlerde canlı ağırlık artışı hızlandırılarak
kesim yaşı erkene alınmış, yem dönüşüm oranı iyileştirilmiş ve ölüm oranı azaltılmıştır
(Havenstein et al., 2003;). Etlik piliç üretimi dünya çapında sanayi dalı haline gelirken hem üretim
hem de tüketimde önemli artışlar gözlenmiştir. Son on yıllık dönemde üretimdeki yaklaşık %50
düzeyindeki artışın yanı sıra kişi başına tüketim Amerika’ da 43.2 kg, Avrupa Birliği ülkelerinde
23.3 kg ve Türkiye’ de ise 19.3 kg’ a ulaşmıştır (BESDBIR, 2011; FAO, 2013).
Etlik piliç üretiminde verimlilik damızlık sürüden yumurta elde edilmesinden başlayarak
kesime kadar geçen süreçte birçok faktörden etkilenmektedir. Önceki çalışmalar, etlik piliç
performansının ve yetiştirme dönemi ölüm oranının damızlık yaşı ve yetiştirme mevsiminden
önemli ölçüde etkilendiğini göstermiştir. Hem yumurta hem de civciv ağırlığı ile damızlık yaşı
arasında pozitif bir ilişki olduğu ve damızlık yaşının artmasıyla yumurta ve civciv ağırlıklarının
arttığı belirtilmiştir. Yumurta büyüklüğü ve ağırlığı civciv çıkış ağırlığı, civciv kalitesi ve aynı
zamanda ilerleyen dönemlerde etlik piliç performansı üzerinde önemli etkiye sahiptir (Lapao
et al., 1999; Decuypere and Bruggeman, 2007). Bu faktörlere ek olarak, kesimhaneye taşıma
mesafesi ve koşullarının ölüm oranını etkilediği ve buna bağlı olarak üretimin verimliliği
ve karlılığı açısından önemli bir yere sahip olduğu bildirilmiştir (Mitchell and Kettlewell,
2009). Yüksek ve düşük çevre sıcaklıklarının da hem yetiştirme hem de kesimhaneye taşıma
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döneminde performans ve ölüm oranı üzerinde önemli etkilerinin olduğu yapılan çalışmalarla
ortaya konmuştur (Yalcin et al., 2004; Ozkan et al., 2006). Bu çalışmada ülkemizde faaliyet
gösteren bir entegrasyonda etlik piliç performansı, damızlık yaşı, üretim mevsimi ve kümesten
kesimhaneye taşıma mesafesi dikkate alınarak değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metot
Proje verileri etlik piliç üretimi yapan entegre bir işletmenin sözleşmeli üretim yaptığı çiftliklere
ait üretim kayıtlarından elde edilmiştir. Entegre işletmenin fason üretim yaptırdığı 414
işletmenin 2009, 2010 ve 2011 yıllarındaki üretimlerine ait veriler kullanılmış ve toplam 5538
veri değerlendirilmiştir. Bu veriler, yem tüketimi, kesim yaşı, kesilen piliç sayısı, kesim ağırlığı
ve taşıma sırasında ölen piliç sayılarıdır. Kesim ağırlığı, yemden yararlanma ve ölüm oranları
damızlık yaşı (28-38, 39-54, 55-77) ve üretim mevsimi (kış, ilkbahar, yaz, sonbahar) dikkate
alınarak, taşıma sırasında ölen hayvan sayısı da mevsim ve taşıma mesafesi (<80 km, 81-160 km
ve >161 km) dikkate alınarak değerlendirilmiştir..
İşletmelerden elde edilen veriler JMP 5.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Analizde
farklı modeller kullanılmıştır. Damızlık yaşı ve üretim mevsiminin canlı ağırlık, yemden
yararlanma ve yetiştirme dönemi ölüm oranı üzerine etkilerini incelemek üzerine kullanılan
modelde bu 2 ana etkinin yanı sıra ikili interaksiyonlar yer almıştır. Kesim ağırlığı analizinde
kesim yaşı kovaryans olarak kullanılmıştır. Taşıma sırasındaki ölüm oranı için üretim mevsimi
ve kümes-kesimhane mesafesinin etkisini incelemek üzere yapılan analizde modelde bu iki ana
etki ve interaksiyonlarının yansıra kesim ağırlığı kovaryans olarak yer almıştır. Yıllar itibarıyla
performans ölçütlerindeki değişim önemli bulunmadığından, analizlerde 3 yıla ait verilerin
tamamı kullanılmıştır.
Tartışma ve Sonuç
Damızlık yaşı yumurta ve civciv çıkış ağırlığını etkileyen ve buna bağlı olarak kesim ağırlığı
üzerinde etkisi olduğu bilinen bir faktördür. Damızlık sürü yaşı, kuluçkalık yumurtaya ait
özellikleri etkileyerek, embriyo gelişimi, kuluçka ve çıkış gücü, civciv çıkış ağırlığı ve kalitesi
üzerinde etkili olmaktadır (Lapao et al., 1999; Peebles et al., 1999). Bulgularımız, yaşlı
damızlıklardan elde edilen etlik piliçlerin orta yaşlı ve genç damızlıklardan elde edilenlere göre
daha yüksek canlı ağırlığa sahip olduğunu ve en düşük canlı ağırlığa sahip olan grubun genç
damızlıklara ait olduğunu göstermektedir (Çizelge 1). Bizim bulgularımıza ters olarak, Tona et
al. (2004), damızlık yaşının yetiştirme döneminin ilk haftalarında canlı ağırlıklar üzerinde etkili
olduğunu ancak yetiştirme dönemi sonunda bu etkinin ortadan kalktığını, Joseph and Moran
(2005) ise genç ve yaşlı damızlıkların kesim ağırlıkları arasında önemli bir fark gözlenmediğini
bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda veri tabanı olarak kullanılan damızlık sürü yaşının, diğer
çalışmalardan farklı olarak 28-77 haftalar gibi geniş bir aralığı kapsaması, damızlık yaşının
etkisinin daha belirgin olarak ortaya konmasında etkili olmuştur.
Bu çalışmada, kesim ağırlığının sonbahar mevsiminde diğer mevsimlere göre daha yüksek
olduğu gözlenmiştir. En düşük kesim ağırlığı ise yaz mevsiminde yetiştirilen etlik piliçlerde
elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda yem tüketimi sonrası metabolik hızın artması ile vücutta ısı
üretimi artmakta ve hayvanlar metabolik ısı üretimini azaltmak için yem tüketimini azaltmaktadır.
Yaz aylarında gözlenen düşük canlı ağırlığın, ısı stresi altındaki piliçlerin vücut sıcaklıklarını
koruyabilmek için yem tüketimini geriletmesinden kaynaklanabileceği bildirilmiştir (Yalçın
et al., 1997). Damızlık yaşı ve üretim mevsimi interaksiyonu, kış, ilkbahar ve sonbahar
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mevsimlerinde genç damızlıkların kesim ağırlığı ortalamalarının orta yaşlı ve yaşlı damızlıklara
göre düşük olduğunu göstermiştir. Fakat bu etkinin yaz mevsiminde önemli olmadığı görülmüştür.
Weytjens et al. (1999) ve Yalçın et al. (2005), etlik piliçlerin termoregülasyon kapasitelerinde
damızlık yaşının önemli bir payı olduğunu ve yaşlı damızlıklardan elde edilen etlik piliçlerin
genç damızlıklardan elde edilen etlik piliçlere göre ısı stresine karşı daha hassas olduğunu
bildirmişlerdir. Bu bulgu, bizim çalışmamızda gözlenen, yaz mevsiminde yaşlı damızlıkların
performanslarının diğer mevsimlerde gösterdikleri performanslardan düşük olmasının nedenini
açıklamaktadır.

Canlı Ağırlık, g

Şekil 1. Üretim mevsimi ve damızlık yaşı interaksiyonunun kesim ağırlığı üzerine etkisi.
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İlkbahar

b

Mevsim

a

Yaz

a

b

a

a

Sonbahar

Damızlık yaşı: 28-38-genç, 39-54-orta yaşlı, 55-77-yaşlı, a, c : Her mevsim içerisindeki
farklılıkları gösterir (P<0.05). Yemden yararlanma oranı üzerinde damızlık yaşının etkisi
önemsiz bulunmuştur (Çizelge 1). Bu bulgu, 30 ve 60 haftalık yaştaki damızlıklardan elde edilen
etlik piliçler ile çalışan Vargas et al. (2009) ve damızlık yaşının etlik piliçlerin yem tüketimini
etkilediğini fakat yemden yararlanmanın benzer olduğunu bildiren Ulmer-Franco et al. (2010) ile
uyumludur. Buna karşılık Joseph and Moran (2005) ve Hulet et al. (2007) yaşlı damızlıklardan
elde edilen piliçlerinin yemden yararlanmasının genç damızlıklardan elde edilenlere göre daha
kötü olduğunu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda en kötü yemden yararlanma yaz mevsiminde
elde edilmiştir.
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Çizelge 1. Damızlık yaşı, üretim mevsimi ve taşıma mesafesinin kesim ağırlığı, yemden
yararlanma ve ölüm oranlarına etkisi
Kesim
ağırlığı (g)

Damızlık yaşı (DY)
(Hafta)

28-38

2357±3c

Yemden
yararlanma
(g:g)
1.771±0.002

39-54
55-77

2412±3b
2440±5a

1.775±0.002
1.774±0.003

5.41±0.05b
5.83±0.08a

Mevsim (M)

Kış
İlkbahar
Yaz
Sonbahar

2418±4b
2393±4c
2345±4d
2457±4a

1.761±0.003a
1.777±0.002b
1.801±0.002c
1.754±0.003a

5.21±0.08b
5.41±0.07b
5.83±0.06a
5.79±0.08a

0.40±0.013a
0.30±0.012b
0.27±0.012b
0.42±0.014a

Taşıma Mesafesi (TM)

< 80 km
81-160 km
> 161 km
P değerleri
(önemlilik)

-

-

-

0.30±0.006c
0.33±0.006b
0.40±0.017a

0.327
<0.001
0.041
-

<0.001
<0.001
<0.001
-

<0.001
<0.001
0.002
0.066

ANOVA
DY
M
TM
DY x M
TM x M
Kesim yaşı (kovaryans)
Kesim ağırlığı(kovaryans)

<0.001
<0.001
<0.001
0.000
-

Ölüm
oranı (%)

Yol ölüm
oranı (%)

5.44±0.05b

-

	
  

: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar farklıdır (P<0.05).

a,d

Yemden yararlanma için saptanan damızlık yaşı ve mevsim interaksiyonu yaz mevsimindeki
yemden yararlanmadaki gerilemenin tüm damızlık yaşı grupları için geçerli olduğunu, en iyi
yemden yararlanmanın 28-54 hafta yaşları arasındaki damızlıklardan elde edilen ve sonbahar
aylarında yetiştirilen piliçlerde saptandığını, ancak damızlıkların 55 haftadan daha fazla yaşlı
olduğu durumlarda sonbaharda, kış ve ilkbaharda yetiştirilen etlik piliçlerin benzer yemden
yararlanma değeri ile üretimi tamamladıklarını ortaya koymuştur (Şekil 2).Yetiştirme dönemi
ölüm oranının damızlık yaşından etkilendiği, yaşlı damızlıklardan elde edilen etlik piliçlerdeki
ölüm oranının orta yaşlı ve genç damızlıklara göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir (Çizelge 1).
Mevsim etkisi incelendiğinde ise en yüksek ölüm oranları yaz ve sonbahar mevsimlerinde elde
edilmiştir ki bu ölümlerin vücut sıcaklığının yükselmesi ve vücuttan ısı yayılımının zorlaşması
ile ısı stresi sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir (Yalçın et al., 1997).
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Yemden Yararlanma,
g:g

Şekil 2. Damızlık yaşı ve üretim mevsimi interaksiyonunun yemden yararlanma üzerine etkisi.

a, c

Kış

1,82
1,8
1,78
1,76
1,74
1,72
1,7

Sonbahar

a

a

a

b

b

b

Yaz

İlkbahar

b

c

c

28-38

c

b

b

39-54
Damızlık Yaşı

55-77

: Her yaş grubu içerisindeki farklılıkları gösterir (P<0.05).

Bu bulgulara göre, her iki mevsimde gözlenen yüksek ölüm oranlarının sonbahar mevsiminde
yüksek canlı ağırlığa bağlı metabolik kusurların, yaz mevsiminde ise ısı stresinin bir sonucu
olabileceği düşünülmektedir. Damızlık yaşı ve mevsim interaksiyonu yaz mevsiminde yaşlı
damızlıklara ait etlik piliçlerde saptanan ölüm oranının diğer gruplara göre daha yüksek
olduğunu, sonbahar mevsiminde ise en düşük ölümlerin 39-54 haftalar arasındaki damızlıkların
piliçlerinde görüldüğünü göstermiştir (Şekil 3). Elde edilen bulgular yaşlı damızlıkların ısı
stresine karşı daha duyarlı olmalarının bir sonucu olarak düşünülebilir.
Şekil 3. Üretim mevsimi ve damızlık yaşı interaksiyonunun yetiştirme dönemi ölüm oranı
üzerine etkisi.

Ölüm Oranı, %
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a

a

a

a

a

39-54
a

b

55-77
b

a

a

b

a
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Kış

İlkbahar

Mevsim

Yaz

Sonbahar

Damızlık yaşı: 28-38-genç, 39-54-orta yaşlı, 55-77-yaşlı, a, b : Her mevsim içerisindeki
farklılıkları gösterir (P<0.05).
Etlik piliç işletmelerinin coğrafi olarak dağınık bölgelerde bulunması piliçlerin kesim işlemi
için çeşitli mesafelerde kesimhaneye taşınması anlamına gelmektedir ve hayvanlar bu taşıma
esnasında hız, titreşim, darbe, gürültü, açlık ve susuzluk gibi çeşitli stres etmenlerine maruz
kalabilirler (Mitchell and Kettlewell, 2009). Bu çalışmada, kesimhaneye taşıma mesafesinin
taşıma sırasındaki ölüm oranını etkilediği ve mesafe artışıyla birlikte ölüm oranının arttığı
gözlenmiştir (Çizelge 1).
En yüksek ölüm oranı 161 km ve üzerindeki mesafelerde % 0.40, en düşük ölüm oranı ise 80
km altındaki mesafelerde % 0.30 olarak belirlenmiştir. Önceki çalışmalarda, taşıma sırasındaki
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ortalama ölüm oranlarının İngiltere’ de % 0.12 (Haslam et al., 2008), Hollanda’ da % 0.46
(Nijdam et al., 2004) ve İtalya’ da % 0.35 (Petracci et al., 2006) düzeyinde olduğu belirtilmiştir.
Taşıma sırasındaki ölüm oranları üzerinde üretim mevsiminin etkisi önemli bulunmuştur. En
düşük yol ölüm oranının ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ve en yüksek sonbahar mevsiminde
olduğu gözlenmiştir. Ancak, taşıma sırasındaki ölümler mesafenin yansıra üretim mevsiminden
de etkilenmekte olup, interaksiyon sonbaharda 161 km ve üzerindeki mesafelerde ölüm oranının
arttığını göstermiştir (Şekil 4).

Yol ölüm oranı, %

Şekil 4. Üretim mevsimi ve taşıma mesafesi interaksiyonunun yol ölüm oranı üzerine etkisi.
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: Her mevsim içerisindeki farklılıkları gösterir (P<0.05).

Whiting et al. (2007), kesim öncesi taşıma sırasındaki ölümlerde , hayvanların kesim ağırlıklarının
da önemli bir faktör olduğunu ve ölen hayvanların kesim ağırlığı ortalamasının yüksek olduğunu
bildirmişlerdir. Yalçın et al. (2004), taşıma işleminin önemli bir stres faktörü olduğunu ve özellikle
canlı ağırlığa bağlı olarak hayvanlarda stres düzeyinin arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca, taşıma
işlemi sırasındaki koşulların sadece ölüm oranını artırmadığı aynı zamanda stresin et kalitesini
ve bunun sonucunda pazarlanabilir karkas oranını olumsuz etkilediği belirtilmektedir (Simoes,
2009). Bu sonuçlar ile uyumlu olarak, sonbahar mevsiminde kesim ağırlığı ortalamasının yüksek
olduğu yönündeki bulgularımız aynı mevsimde kesimhaneye taşıma sırasında gözlenen yüksek
ölüm oranının bir nedeni olarak düşünülebilir. Bu sonuçlar, etlik piliç üretiminde damızlık
yaşının etkisinin yanı sıra etlik piliç performanslarının üretim mevsiminden de büyük oranda
etkilendiğini ve kesimhaneye taşıma mesafesi ve koşullarının da dikkate alınması gerektiğini
göstermiştir.
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Özet
Günümüzde dünya nüfusu 7.3 milyar civarındadır ve bu sayı süratle artmaktadır. Artan nüfusun
temel ihtiyaçlarından birisi de yeterli miktarda ve güvenilir gıda maddesi tüketimidir. Ancak
özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde güvenilir gıda maddelerinin zor temin
edilmesinin yanında bu ürünlerin fiyat seviyesi yüksektir. Söz konusu ülkelerde yetersiz ve
dengesiz beslenmeye bağlı hastalıklar sıklıkla görülmektedir. Bu sorunla mücadele etmek
amacıyla, protein bakımından zengin ve pahalı hayvansal gıdalardan kırmızı et için alternatif
arayışlarına gidilmiş, bunun sonucunda kanatlı eti üretim ve tüketimi ön plana çıkmıştır.
Kanatlı eti kırmızı ete göre nispeten uygun fiyatlı olmasının yanı sıra içerdiği yağ düzeyinin de
düşük olması sayesinde tüketicilerin kişi başına tüketim miktarı açısından en fazla tercih ettiği
hayvansal ürünler arasındadır. Burada belirtilmesi gereken diğer avantajlar artan üretim hacmi
ve ürün çeşidinin fazla oluşudur. 2013 yılında dünyada toplam kanatlı eti üretiminin 100 milyon
tonun üzerinde olduğu, bunun yaklaşık 90 milyon tonluk kısmını tavuk etinin oluşturduğu
tahmin edilmektedir. Türkiye kanatlı eti üretimi bakımından gün geçtikçe önemli bir aktör haline
gelmektedir. Nitekim Türkiye’de 2013 yılında 1.923.000 ton kanatlı eti üretimi yapılırken kişi
başına 20,53 kg kanatlı eti tüketimi gerçekleşmiştir. Sektör son dönemde iç pazara sunduğu
beyaz et üretimi yanında dış pazara dönük üretim ve ihracat düzeyini de artırmaktadır. 2013
yılı itibarıyla Türkiye kanatlı eti ihracatı 395.694 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu verilerden yola
çıkarak iç pazardaki dağılımı dengelemek, ihracat yapılan ülkelerin sayısını artırmak, ülkemizin
dünya sıralamasındaki yerini daha da yukarılara taşımak açısından kanatlı üretimini planlı bir
şekilde artırmak ve desteklemek önem taşımaktadır. Bu amaca yönelik olarak yapılan çalışmada
2006 yılında AB’de ve ülkemizde antimikrobiyallerin büyüme uyarıcı olarak kullanılmasına
getirilen yasağın ardından rasyon hazırlamada önemi artan yem katkı maddelerinin kullanımının
çeşitli kriterler bakımından incelenmesi hedeflenmiştir.
Anahtar kelimeler: antibiyotikler, yem katkı maddeleri, kanatlı yetiştiriciliği, ekonomik analiz
Giriş
Tarihçe
Londra’daki St. Mary Hastanesi’nde bakteriyolog olarak çalışan Alexander Fleming’in, 1928
yılında Penicillium küfünden penisilini keşfetmesinin ardından antibiyotikler beşeri hekimlikte
ve veteriner hekimlikte bakteriyel hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır. 1943 yılında ise streptomisin keşfedilmiştir. 1946 yılında yapılan denemeler
antibiyotiklerin düşük, tedavi edici dozun altında kalan düzeylerde (subterapötik) kullanımının
gıda amaçlı yetiştirilen hayvanlarda yemden yararlanma ve büyümeyi artırdığını göstermiş, ve
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hayvanların yemine çeşitli antibiyotiklerin ilave edilmesine başlanmıştır (Doyle, 2001). 1949
yılında Jukes ve Stokstad da subterapötik kullanımın bahsedilen etkileri ortaya çıkardığını
vurgulamıştır (Jukes, 1972). Büyümeyi artırma amacıyla kullanım kapsamında tilozin, avoparsin
ve virjinyamisin gibi bilinen antibiyotiklerin ya da iyonoforlar gibi düşük antibakteriyel
aktiviteye sahip antibiyotiklerin uzun süreler boyunca, ya da hayvanların tüm yaşamı boyunca
kullanılması yer almaktadır (Chowdhury ve ark., 2009).
1950 ile 1960 yılları arası dönem antibiyotiklerin altın çağı olup günümüzde yaygın olarak
kullanılan ilaçların yarısı bu süreçte keşfedilmiştir (Davies, 2006). 1955 yılında Washington D.
C.’de Amerika Ulusal Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen konferanstaki derlemesinde
Boston City Hospital’dan Dr. Maxwell Finland antibiyotiklerin kronik olarak kullanılması
durumunda dirençli suşların öne çıkmasından bahsetmiştir. Dr. Finland çalışmasında antibiyotik
verilen hayvanlarda bulunan organizma türlerinin verilen antibiyotiğe önceden dirençli olduğunu,
fakat bu floranın hayvanların beslenmesine olumlu etki yaptığını ve insan tarafında ise hastalığa
yol açan suşların pazara sunulacak olan etçi hayvanlarda öne çıkmadığını belirtmiş, Buna
dayanarak 1955 yılında insan ya da hayvanlarda hayvan yeminde antibiyotik kullanımından
kaynaklanan herhangi bir tehlikeye ilişkin tespit bildirilmemiştir.
İngiltere’de 1960 yılının Mart ayında Tarım ve Sağlık Araştırma Konseyleri tarafından
Netherthorpe Komitesi adında ortak bir komite kurulmuştur. Bu Komitenin amacı ‘‘antibiyotiklerin
çiftlik hayvanlarının yemlerine katılmasının olası sonuçlarını incelemek, ve bu tür bir kullanımın
insan veya hayvan sağlığı açısından tehlike teşkil edip etmediğini belirlemektir.” Konseyin 1960
yılındaki ilk toplantısında, kanıtları detaylı olarak incelemek ve ana Komite’ye raporlamak
için bir bilimsel Alt Komite kurulmuştur. Alt Komite İngiltere’de 1953 yılından bu yana yeme
antibiyotik katılması şeklindeki uygulamanın verim yönüyle hayvan yetiştiricilerine ekonomik
fayda sağladığı, üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğü sonucuna varmıştır.
Swann Komitesi, İngiltere’de 1968 yılında Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı ile Sağlık Bakanı
tarafından oluşturulmuştur. Bu Komitenin görevi ‘‘antibiyotiklerin hayvan yetiştiriciliği ve
veteriner hekimlikte mevcut ve geleceğe yönelik kullanım şekilleri hakkında bilgi elde etmek,
bunu yaparken de hayvan yetiştiriciliği, insan ve hayvan sağlığı yönünden uygulamaları dikkate
alarak ilaç direncine özellikle dikkat çekmek ve tavsiyelerde bulunmak’’ olarak belirlenmiştir.
Komite 1969 yılında yayımlanan raporunda antibiyotiklerin etçi hayvanlarda kullanımına ilişkin
toksik ya da alerjik reaksiyonlardan, antibiyotiklere dirençli bakterilerden kaynaklanabilecek
olası tehlikeler ve bakterilerin hayvanlardan insanlara bulaşmasının görülme sıklığı ve önemine
ilişkin sonuçlarını ifade etmiştir. Bu raporda hayvanlara antibiyotik uygulanması sonucu
kalıntılarının gıda yoluyla insanlara geçmesinden kaynaklanabilecek tehlikelere yer verilmiştir.
1970 yılında Hayvan Yemlerinde Antibiyotik Kullanımına İlişkin Çalışma Grubu kurulmuştur.
Bu çalışma grubunun konuya ilişkin raporu 1972 yılında halka duyurulmuş, 1972 yılında
Amerikan Resmi Gazetesi’nde hayvan yemlerinde antibiyotik ve sülfonamid ilaçlarına ilişkin
bir politika beyanatı yayımlanmıştır. Mevcut koşullar başlığı altında 5 unsur ortaya koyulmuştur.
Bunlar:
1. Antibiyotiklerin özellikle subterapötik düzeylerde kullanılması, direnç faktörüne sahip
bakterilerin seleksiyonunu artırmaktadır.
2. Yem içerisinde subterapötik ve/veya terapötik dozlarda antibiyotik almış olan hayvanlar
antibiyotiğe dirençli patojenler ya da patojen olmayan etkenler için konakçı olarak görev
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görürler. Dolayısıyla bu konakçılar insanlarda hastalığa yol açabilir.
3. Birden fazla antibiyotiğe dirençli ve direnç faktörüne (R-faktörü) sahip bakterilerin
hayvanlardaki yaygınlığı artmıştır ve bu durum antibiyotiklerin kullanımıyla ilişkilidir.
4. Antibakteriyel etkenlere dirençli organizmalar et ve et ürünlerinde bulunmuştur.
5. İnsanlarda antibiyotiklere dirençli bakterilerin sayısında önemli artış meydana gelmiştir.
(alınmıştır Kiser, 1976).
Antimikrobiyallerin Yasaklanma Süreci
Bu gelişmelere paralel olarak Avrupa Topluluğu’nda 1970 yılında tetrasiklinler ve penisilinlerin
10 haftalık yaşa kadar kanatlı (ördek, kaz ve yumurta tavukları hariç) yemlerine ilavesine izin
verilmiştir. Bunlara daha sonra avoparsin ve avilamisin de ilave edilmiştir. Fakat sonrasında
penisilinler, tetrasiklinler ve oleandomisinin sadece ülke bazında kullanılmasına izin verilmiş
ve bu kısıtlama penisilin ve tetrasiklinler için 1976 yılına kadar, oleandomisin için 1979 yılına
kadar sürmüştür. Bu gelişmelerin ardından Avrupa’da antibiyotiklerin önce ülke bazında ve
kısmi olarak, daha sonra ise Avrupa Topluluğu bazında tamamen yasaklanması söz konusu
olmuştur. İsveç 1986 yılında antibiyotiklerin yemlere ilavesini yasaklamıştır. Bunu avoparsinin
Danimarka’da (1995) ve Almanya’da (1996) yasaklanması izlemiştir. Buna gerekçe olarak
glikopeptit türü bu antibiyotiğin insanlarda kullanılan glikopeptitlere direnç oluşturması
gösterilmiştir. Daha sonra ise spiramisin Finlandiya’da (insan hekimliğinde kullanılmasından
ötürü), virjinyamisin ise Danimarka’da yasaklanmıştır. Söz konusu yasaklar avoparsin (1997),
spiramisin, basitrasin çinko ve virjinyamisinin (1999) Avrupa Topluluğu çapında yasaklanması
sonucunu doğurmuştur (Castanon, 2007).
İsveç 1999 yılında flavofosfolipol ve avilamisinin ticaretini kısıtlamaya yönelik korunma
maddesini uygulamıştır. İsveç’in öne sürdüğü bilimsel gerekçe Dünya Sağlık Örgütü’nün (1997)
ve Avrupa Topluluğu Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin (1998) ortaya koyduğu sonuçlarla
birlikte antibiyotiklerin Avrupa Birliği’nde büyüme uyarıcı olarak kullanımının yasaklanmasına
yol açmış (Castanon, 2007) ve 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’nde antibiyotiklerin
yemlerde subterapötik dozlarda kullanılmaları yasaklanmıştır (Anonim, 2005). Türkiye ise bu
yasağı 21 Ocak 2006 tarihi itibarıyla yürürlüğe koymuştur (Anonim, 2006). Bu nedenle, söz
konusu tarihten itibaren hayvan beslemede antibiyotiklere alternatif olarak bitkisel ekstraktlar,
organik asitler, iz elementler, enzimler, mikroorganizmalar gibi yem katkı maddelerinin
kullanımı daha çok önem kazanmıştır.
Yem Katkı Maddelerine İlişkin Çalışmalar
Antibiyotiklerin yasaklanmasından bu yana kanatlı beslemede öne çıkan yem katkı maddeleriyle
ilgili olarak çeşitli çalışmalar yapılmıştır:
Bitkisel Ekstraktlar
Jang ve ark. (2008) tarafından yapılan çalışmada bazal rasyona ilave olarak %0,3 (T1) ve %1
(T2) oranlarında tıbbi bitki ekstraktı karışımıyla (dut, Japon hanımelisi ve sırmakökten oluşan)
beslenen broyler tavuklarındaki antioksidatif potansiyeli ve göğüs eti kalitesini incelemişlerdir.
Araştırmada tıbbi bitki ekstraktı karışımının göğüs etinin bileşimini etkilemediği, T1 ve T2
gruplarındaki toplam fenol içeriğinin kontrol grubuna göre daha yüksek bulunduğu saptanmıştır.
1,1-Difenil-2-pikrilhidrazilin radikalleri yok edici etkisi ve 2,2-azinobis-(etilbenzotiyazolin6-sülfonik asit)’in katyon indirgeyici etkisi kontrol grubuna göre T2 grubunda 0. günde ve
T1 grubunda 3. günde daha yüksek bulunmuştur. Petrolli ve ark. (2012) broyler rasyonlarına
506

bitkisel ekstrakt ilavesinin performans ve bağırsak mukozası histolojisine etkisi ve deneysel
rasyonlardaki metabolize olabilir enerjiden faydalanma üzerine etkilerini incelemiştir. Bu çalışma
sonunda araştırmacılar broyler rasyonlarında bitki ekstraktlarının kullanılmasının performansı
antibiyotik kullanımına benzer şekilde arttırdığını ve bitkisel ekstraktların hijyenik olmayan
ortamlarda 1 ila 40. günler arasında performansı, bağırsak mukozasını ya da metabolize olabilen
enerjiyi olumsuz etkilemeksizin broyler rasyonlarına antibiyotiklerin yerine katılabileceğini
ortaya koymuşlardır.
Organik Asitler
Küçükersan ve ark. (2005) çalışmalarında yumurta tavuklarında humik asit ilavesinin yem
tüketimi ve yemden yararlanma oranı üzerinde önemli etkisinin bulunduğunu, ayrıca yumurta
verimini artırıcı etkide bulunduğunu belirlemiştir. van Rensburg ve ark. (2006) tarafından
yapılan çalışmada oksihumat ilave edilen yemlerle beslenen broyler piliçlerinde aflatoksinin
vücut ağırlığına olumsuz etkisini azaltmada rol oynadığı, aynı zamanda karaciğer hasarına,
kalp ve mide büyümesine ve aflatoksin toksisitesiyle ilgili diğer hematolojik ve biyokimyasal
değişikliklere karşı koruyucu etki gösterdiği ifade edilmiştir. Yörük ve ark. (2004), yemlerine
humat ve probiyotik ilave edilen yumurtacı hayvanların yumurta kalitesinde bir değişiklik
meydana gelmediğini, ancak geç yumurtlama döneminde yumurta veriminin arttığını,
mortalitenin düştüğünü ve yemden yararlanma oranının iyileştiğini rapor etmiştir. Ayrıca
Kocabağlı ve ark. (2002) humatların broylerlerde büyümeyi ne şekilde uyardığına dair yeterli
bilgi mevcut olmamasına rağmen şelat oluşturan yapıları dolayısıyla azot, fosfor ve diğer
besinlerin alımını arttırabileceğini öne sürmüşlerdir.
İz Elementler ve Bunların Bileşikleri
Tauqir ve Nawaz (2001) tarafından yapılan çalışmada Hubbard cinsi broyler piliçlerin
rasyonlarına eklenen farklı seviyelerdeki sodyum bentonitin, hayvanların besi performansları ve
ekonomik verimlilikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Yeme %1, %2 ve %3 oranlarında bentonit
ilavesinin belirli düzeyde canlı ağırlık artışı kazandırdığı gözlemlenmiştir. %1 oranında sodyum
bentonit içeren rasyonla beslenen broylerlerde yem tüketiminde ve verimliliğinde önemli
ölçüde artış olurken, %4 seviyesinde sodyum bentonit içeren rasyonlarla beslenen broylerlerin
performanslarının baskılandığı vurgulanmıştır. Araştırmada sonuç olarak düşük seviyede (%1)
sodyum bentonit içeren rasyonların, sodyum bentonit içermeyen rasyonlara oranla, broyler
üretimini daha kârlı hale getiren etkenlerden biri olduğu bildirilmiştir. Petrovic ve ark. (2010)
ise 21, 35 ve 42 günlük yaşlardaki Ross 308 broylerlerin rasyonlarına farklı miktarlarda Cu,
Zn, Fe, Mn ve Se ilavesinin hayvanların gelişimine ve göğüs ve but kaslarında söz konusu iz
elementlerin konsantrasyonuna etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda araştırmacılar söz
konusu elementlerin proteinli formunun ilave edildiği rasyonla beslenen hayvanlarla inorganik
formunun ilave edildiği rasyonla beslenen hayvanlarda çeşitli parametreler üzerine aynı etkilerin
görüldüğünü ortaya koymuşlardır.
Mikroorganizmalar
Yem katkı maddesi olarak kullanılan başlıca mikroorganizmalar prebiyotik ve probiyotiklerdir.
Hajati ve Rezaei (2010) prebiyotiklerin kanatlı sağlığı ve performansını iyileştirmede
kullanılabilecek alternatif katkı maddelerinden birisi olduğu ve ayrıca prebiyotiklerin bağırsak
mikroorganizmalarını ve bağışıklık sistemin değişikliğe uğratarak belirli koşullarda patojenlerin
kolonizasyonunu azalttığı sonucuna varmışlardır. Sinovec ve Markovic (2005) ise prebiyotiklerin
büyüme uyarıcılara alternatif olarak ve enteropatojenlerin kontrolü amacıyla kullanılmasının
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besinsel, tıbbi ve ekonomik gerekçelerinin olduğu sonucuna varmışlardır. Bunların dışında
Bitterncourt ve ark.’nın (2011) yaptığı çalışmada probiyotiklerin broyler performansına etkisi
incelenmiş ve araştırmacılar söz konusu maddenin broylerlerde performansa herhangi bir
etkisinin bulunmadığı sonucuna varmışlardır. Öte yandan Shabani ve ark. (2012) probiyotiklerin
broylerlerde karkas ve iç organlara etkisini inceledikleri çalışmada bu maddenin performansı
olumsuz etkilemeksizin tam karkas ağırlığı, boş karkas ağırlığı, kafa ağırlığı, boyun ağırlığı,
beyin ağırlığı ve ileum ağırlığına önemli etkisinin olduğu sonucuna varmışlardır.
Yem Katkı Maddelerinin Kanatlılarda Ekonomik Analizine İlişkin Çalışmalar
Kanatlı hayvanlarda yem katkı maddelerinin rasyonlara ilavesinin ekonomik boyutunu
inceleyen sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bunlardan birisi, Zekić’in (2014) rasyona sarımsak
tozu ilavesinin üretimde ekonomik verimlilik, maliyetler ve tavuk eti kalitesi başta olmak
üzere broyler beslenmesine etkisini incelediği çalışmadır. Sarımsak tozunun ilave edildiği
gruptaki hayvanlarda kontrol grubundaki hayvanlara göre önemli ölçüde yüksek canlı ağırlık
kaydedilmiştir. Ekonomik analizinin sonucunda; her bir gruptaki broyler satış fiyatının arttığı
ve sırasıyla deneme grubundaki fiyatın kontrol grubundaki fiyata göre daha yüksek olduğu
gösterilmiştir. Yazar sonuç olarak, broyler rasyonlarına %2 miktarında sarımsak tozu ilavesinin
verim, nihai vücut ağırlığı ve tavuk göğüs etinin besleyici ve teknolojik kalitesine önemli
etki yaptığını tespit etmiştir. Bir başka çalışmada Mohammed ve ark. (2014) tarafından krom
kaynaklarının broylerlerde büyüme performansı, ekonomik verimlilik, hayatta kalma davranışı,
kan metabolitleri ve karkas özelliklerine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda kontrol
grubunda (Grup I) en düşük hasılat ve toplam maliyet görülürken, organik krom ile beslenen
grupta (Grup III) en yüksek hasılat ve toplam maliyet görülmüştür. En yüksek net kâr ise
inorganik kromla beslenen gruptan (Grup II) sonra, organik kromla beslenen grupta (Grup III)
görülmüş, bunları en düşük kârla kontrol grubu (Grup I) izlemiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak
broyler rasyonlarına organik krom eklenmesinin nihai canlı ağırlığı ve günlük canlı ağırlık
artışını yükselttiği tespit edilmiş, organik krom yerine inorganik krom kullanımının birim maliyet
yönüyle broyler rasyonlarında daha iyi sonuçlar verebileceği belirtilmiştir. Lumpkins ve Mathis
(bt.) yaptıkları çalışmada düşük fosforlu broyler rasyonlarına fitaz ilavesinin protein, fosfor ve
kalsiyum sindirilebilirliğini iyileştirdiğini, normalde bitkisel kaynaklarda değerlendirilemeyen
enerjinin tutulması ve serbest bırakılmasında önemli bir rol oynadığını, düşük kalori değerli
rasyonların kalori değerini yükselttiğini, broyler performansı açısından iyi sonuçların
alınmasını sağladığını ve ekzojen enzimlerin kullanılmasından kaynaklanan yem maliyetlerinin
azaltılmasının yanında probiyotiklerin hayvanların refah düzeyinin iyileştirilmesine yardımcı
olduğunu ortaya koymuşlardır. Kara ve ark. (2012) tarafından yapılan çalışmada Japon bıldırcını
yemlerine % 0.5 oranında ilave edilen humatın performans, karkas ve iç organ özellikleri, kemik
külü ve ekonomik açıdan etkinliği araştırılmıştır. Çalışma sonunda humat katılan grupta; canlı
ağırlık, canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma oranı ve kemik külünün kontrol grubuna göre
önemli düzeyde arttığı, ekonomik değerlendirmede ise humat grubunda besi performansının
daha iyi olduğu ve kontrol grubuna göre hayvan başına yaklaşık 0.7 TL (%32.5) ekstra gelir
artışı sağladığı hesaplanmıştır.
Sonuç
Sonuç olarak antibiyotiklerin büyüme uyarıcı olarak kullanımının yasaklanmasından bu
yana çeşitli yem katkı maddelerinin kanatlı hayvanlarda verim (canlı ağırlık artışı, yemden
yararlanma oranı, karkas kalitesi, yumurta verimi), sağlık (hayatta kalma, antimikrobiyal etki,
refah), ekonomi (birim üretim maliyetleri, performans ve kârlılık) açısından yarar sağladığı
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sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, kanatlı besleme ve piliç eti üretiminde AB ve Türkiye’de
antibiyotiklerin kullanımının yasaklanmasına rağmen büyüme uyarıcı bir faktör olarak hala
kullanıldığına ilişkin medyada asılsız iddialar yer bulabilmekte ve gelişmekte olan sektörü
olumsuz yönde etkilemektedir. Sektör paydaşlarının bu durumu engelleyici ve bilgi kirliliğini
önleyici çalışma ve uygulamalar yapması tüketici algısı ve bilinç düzeyine de olumlu olarak
yansıyacaktır. Ayrıca broyler piliç rasyonlarına çeşitli yem katkı maddelerinin farklı düzeyde
ilavesinin ve bunun maliyet-fayda temelindeki analizlerinin üretim performansı, hayvan sağlığı
ve verim parametreleri üzerine etkilerinin incelendiği araştırmaların kanatlı entegrasyonları
tarafından desteklenmesi ve bu yönde yapılacak bilimsel çalışmaların ekonomik perspektiften
de ele alınması gerektiği düşünülmektedir.
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Özet
Bu araştırmada etçi piliçlerde damızlık yaşı ve enerji kısıtlamasının besi performansı ve plazma
leptin düzeyi üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla genç (27 haftalık), orta yaşlı (38 haftalık)
ve yaşlı damızlıklardan elde edilen 504 erkek civciv kullanılmıştır. Her yaş grubu iki gruba
(enerji kısıtlaması yapılan ve normal beslenen) bölünmüştür. Enerji kısıtlaması yapılan grup
7-14 günler arasında enerjisi azaltılmış rasyonla beslenmiştir. Deneme süresince haftalık canlı
ağırlık, canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı ile plazma leptin düzeyi
belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda damızlık yaşı canlı ağırlık (P<0,001), toplam canlı ağırlık
artışı (P<0,001) ve toplam yem tüketimini (P<0,001) etkilemiştir. Enerji kısıtlamasında toplam
yem tüketimini (P<0,05) ve yemden yararlanma oranını (P<0,01) etkilemiştir. Plazma leptin
düzeyi yaşla azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etçi piliç; Enerji kısıtlaması; Damızlık yaşı; Büyüme performansı; Leptin.
Giriş
İnsan beslenmesinde gerekli olan proteinin karşılanmasında piliç etinin önemli bir yeri vardır.
Bu önemin oluşmasında, beyaz etteki yağ oranının düşük olması buna bağlı olarak kolesterol,
kalp, tansiyon hastaları ile diyet yapanlar için de uygun bir protein kaynağı olması, etkili
olmuştur (göğüs eti % 3,2 yağ, but eti % 5,5 yağ içermektedir (1,2). Etçi piliçlerde yapılan
seleksiyon çalışmaları ile göğüs etinin artması karkas oranını da artırmıştır. Rasyonun en önemli
unsurları olan protein ve enerji düzeyi, karkas kompozisyonunu etkilemektedir. Yüksek enerjili
rasyonların kullanımı piliç karkaslarının daha yağlı olmasına neden olurken, yüksek proteinli
rasyonların kullanımı ise daha yağsız karkasların oluşmasına neden olmaktadır (3). Etçi piliçlerde
yapılan seleksiyonlar sonucunda büyüme hızı, yemden yararlanma ve göğüs eti artarken
büyüme sürecindeki kısalmaya bağlı olarak karın yağı miktarı ile metabolizma hastalıkları ve
iskelet bozukluklarında artış olduğu bildirilmiştir (3,4). Etçi piliçlerde hızlı büyümenin ve buna
bağlı olarak gelişen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla yem kısıtlamaları yapılmaktadır.
Yem kısıtlaması yapılan grupta büyümenin başlangıç dönemi daha yavaş seyretmekte ve piliç
tüm ihtiyaçlarını azaltmaktadır. Kısıtlı yemleme dönemi bittiğinde telafi büyüme gerçekleşirse
piliçler serbest yemleme uygulanan gruptaki piliçlere göre daha yüksek hızda büyüyerek aynı
canlı ağırlığa ulaşmaktadırlar. Etçi piliçlerde hızlı büyümenin olumsuzluklarını gidermek
amacıyla uygulanan kısıtlama yöntemlerinden biri rasyonun besin madde yoğunluğunun
azaltılmasıdır. Bu yöntemde yem miktarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan sadece protein
ve/veya enerji düzeyi düşürülmektedir. Kuluçkadan elde edilen damızlık yumurtaların ağırlığının
yüksek olması, daha sonraki süreç de civcivin besiye yüksek canlı ağırlıkla başlamasını, yaşam
gücünün artmasını ve daha erken ve daha yüksek canlı ağırlıkla kesim yaşına ulaşmasını
sağlamaktadır (5). Leptin tavuklarda yağ doku, karaciğer ve embriyonik dönemde sarı kesesinin
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membranından sentezlenen, 16kDa büyüklüğünde polipeptid bir hormondur (6). Yem tüketimini
baskılayıp enerji harcanmasını artırarak vücut enerji dengesini kontrol etmektedir. Ayrıca üreme
ve bağışıklık sistemi ile kemik metabolizmasında da etkilidir (7). Bu çalışma etçi piliçlerde;
erken dönem enerji kısıtlamasının ve damızlık yaşının besi performansı ve plazma leptin
konsantrasyonu üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metod
Araştırmada farklı damızlık yaşlarından elde edilmiş (27, 38 ve 60 haftalık) 504 adet erkek
civciv (ROSS 308) kullanılmıştır. Her damızlık yaş grubundan elde edilen civcivler 2 besleme
grubuna (kontrol ve enerji kısıtlaması) ayrılmıştır. Her grup 7 tekrardan oluşmuştur. Çalışma
süresince yem ve su adlibitum olarak sağlanmış, sürekli aydınlatma yapılmıştır. İlk hafta bütün
civcivlere civciv başlangıç yemi (3010 kcal/kg ME ve % 23,10 HP), 8-14. günlerde ise enerji
kısıtlaması yapılan gruba enerjisi %10 azaltılmış (2707 kcal/kg ME and % 23,04 HP) yem
verilmiştir. Sonra bütün hayvanlar deneme sonuna kadar aynı yemle (3176 kcal/kg ME ve %
20,10 HP) beslenmiştir.
Piliçlerin her hafta canlı ağırlık, canlı ağırlık artışları, yem tüketimleri ve yemden yararlanma
oranları belirlenmiştir. 7,14 ve 41. günlerde her gruptan rasgele seçilen 7 hayvandan alınan kan
örneklerinde plazma leptin düzeyleri tespit edilmiştir. Canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem
tüketimi, yemden yararlanma oranı üzerine damızlık yaşı, enerji kısıtlaması ve damızlık yaşı X
enerji kısıtlaması etkileşimlerinin ortaya konmasında ise iki yönlü varyans analizi kullanılmıştır.
Leptin analizinde dönem, damızlık yaşı, enerji kısıtlaması ve dönem X damızlık yaşı X enerji
kısıtlaması etkileşimleri üç yönlü varyans analizi ile incelenmiştir.
Bulgular
Deneme boyunca yaşı, piliçlerin canlı ağırlıklarını etkileyen önemli (P<0,001) bir faktör
olmuştur. Yapılan enerji kısıtlaması ise yalnızca 2. haftada kısıtlama yapılan gruplarda canlı
ağırlık değerlerini düşürmüş (P<0,05), diğer haftalarda ise bu farklılığın ortadan kalktığı
belirlenmiştir. Deneme başından 6. haftaya kadar damızlık yaş gruplarında canlı ağırlık artışları
arasındaki farklılık önemli iken0,05), bu farklılık 6. haftada ortadan kalkmıştır. Canlı ağırlık
artışı ise enerji kısıtlaması yapılan gruplarda yalnızca 2. haftada önemli bulunmuştur (P<0,01).
Damızlık yaşının tüm deneme süresince yem tüketimi bakımından gruplarda oluşturduğu
farklılık önemli (P<0,001) iken yemden yararlanma bakımından önemli olmadığı belirlenmiştir.
Yapılan enerji kısıtlamasının yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı bakımından gruplar
arasında oluşturduğu farklılık tüm deneme süresince önemli olmuştur (P<0,01).
Plazma leptin düzeyi üzerine sadece dönemin etkisi önemli (P<0,001) olurken, damızlık yaşı ve
enerji kısıtlamasının önemli olmadığı belirlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Besi süresince toplam canlı ağırlık artışları incelendiğinde 27 haftalık yaştaki damızlıklardan
elde edilen piliçlerin besi dönemi boyunca 38 ve 60 haftalık yaştaki damızlıklardan elde edilen
piliçler kadar canlı ağırlık artışı sağlayamadığı görülmektedir (P<0,001). Bu yüzden besinin son
döneminde genç damızlıklardan elde edilen piliçlerin daha hızlı canlı ağırlık artışı sağlaması
için besi süresinin biraz daha uzatılması düşünülse de yemden yararlanma oranı daha da artacağı
için ekonomik olmayacaktır. Besinin son döneminde daha hızlı canlı ağırlık artışı sağlamak
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için farklı bakım besleme koşulları sağlanabilir. Besinin 2. haftasında enerji kısıtlaması yapılan
gruptaki piliçlerin daha az canlı ağırlık artışı sağladığı görülmüştür (P<0,01). Daha sonraki
haftalarda ise enerji kısıtlaması yapılan gruptaki piliçler telafi büyümesi göstererek besinin 6.
haftasına kadar daha fazla canlı ağırlık artışı sağlamalarına rağmen bu farklılık istatistik açıdan
önemlilik (P>0,05) oluşturmamıştır. Yapılan araştırmadan farklı olarak; bazı araştırıcılar farklı
günlerde uyguladıkları enerji kısıtlaması sonucunda piliçlerin daha düşük canlı ağırlığa ulaştığını
bildirmişlerdir (8,9,10,11). Çalışmalar arasındaki farklılık kesim yaşının veya uygulanan
kısıtlama yönteminin farklı olmasından kaynaklanabilir.
Besi süresince farklı damızlık yaşlarından elde edilmiş piliçlerde yem tüketimleri arasındaki
farklılık önemli (P<0,05) bulunmuştur. İlk haftadaki en düşük yem tüketiminde, en az canlı
ağırlık artışına sahip olan genç damızlıklardan elde edilen civcivlerin ilk sırada olduğu bunu
orta ve yaşlı damızlıklardan elde edilen civcivlerin izlediği görülmüştür (P<0,001). Bu sonuç
genç damızlıklarla yaşlı damızlıklardan elde edilen civcivler arasında yem tüketimi bakımından
önemli bir farklılığın olduğu ve besinin 6. haftasında bu farklılığın tersine dönerek genç
damızlıklardan elde edilen piliçlerin, yaşlı damızlıklardan elde edilen piliçlerden daha fazla yem
tükettiğini göstermektedir. Piliçlerin son haftada canlı ağırlıklarının artışına bağlı olarak yem
tüketimlerinin de arttığı düşünülebilir.
Damızlık yaşı piliçlerin yem tüketimi ve canlı ağırlık artışları üzerine etkili olmasına rağmen
yemden yararlanma oranı üzerinde herhangi bir değişiklik oluşturmamıştır. Bu da piliçlerin
damızlık yaşına bağlı olmadan yem tüketimlerine paralel olarak canlı ağırlık artışı sağladığını
göstermektedir. Peebles ve ark. (1999) damızlık yaşının yemden yararlanma oranı üzerinde etkili
olmadığını (P>0,05) bildirirlerken, Joseph ve Moran (2005), Hulet ve ark. (2007) ise damızlık
yaşının yemden yararlanma oranı üzerine etkili olduğunu (P<0,05) bildirmişlerdir (5,12,13).
Beklendiği gibi enerji kısıtlaması yapılan gruptaki piliçlerde yem tüketimi daha fazla olmuştur.
Bu durum pilicin yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan enerjiyi düşük
enerjili yemden daha fazla tüketerek sağlamasından kaynaklanmaktadır. Besi süresince enerji
kısıtlaması yapılan gruptaki piliçler daha fazla yem tüketmişler fakat daha az canlı ağırlık
kazanmışlardır. Besinin ekonomik olabilmesi için yemden yararlanma oranının mümkün
olduğunca düşük olması gerekir. Fakat besinin erken döneminde uygulanan % 10 enerji
kısıtlamasında yemden yararlanma oranının yüksek olması bu kısıtlama şeklinin ve düzeyinin
uygun olmadığını göstermektedir.
Besinin 7., 14. ve 41. günlerinde piliçlerde plazma leptin düzeyi dönem, damızlık yaşı ve enerji
kısıtlaması yönünden karşılaştırıldığında, dönemin leptin düzeyine etkisinin önemli (P<0,001)
olduğu belirlenmiştir. Plazma leptin düzeyi piliçlerin yaşı arttıkça azalmıştır. Bu bulgu leptinin
sadece yağ doku ve karaciğerden değil aynı zamanda embriyonik dönemde sarı kesesinden de
sentezlenmesinden kaynaklandığı bildirisini desteklemektedir (6).
Bu çalışma damızlık yaşının başlangıç canlı ağırlığı, toplam canlı ağırlık kazancı ve yem
tüketimini etkilerken, yapılan enerji kısıtlamasının ise toplam yem tüketimi, yemden yararlanma
oranı ve yalnızca 2. haftada canlı ağırlık artışını etkilediği belirlenmiştir. Leptin düzeyini ise
sadece dönem etkilemiştir.
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P16 Etçi Piliçlerde Üretim Hijyeni Uygulamaları ve Değerlendirilmesi
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Özet
Üretim hijyeni ekonomik, sosyal, ekolojik ve sağlıkla ilgili konular yönünden önemli bir
kavramdır. Üretim hijyeninin en yaygın tanımı ise sağlık planı veya önlemleri ile bulaşıcı
etkenlerden sürüyü korumaktır. Sağlıklı tavuk yetiştiriciliği üretim hijyeni ölçümleriyle açığa
çıkan konudur. Bu ölçümler anket yöntemi ve gözlem sistemleri ile değerlendirilebilir. Bu
çalışmanın konusu literatürü araştırmak ve etçi piliç işletmelerinde üretim hijyeninin önemini
vurgulamaktır.
Anahtar kelimeler: Etçi piliç, üretim hijyeni, sağlık.
Giriş
Üretim hijyeni tavukçuluk işletmelerinde bilerek ya da bilmeyerek oluşabilecek biyolojik
tehditlerden koruma amacıyla yapılması gereken modern uygulamalardır. Bu uygulamalar ile
tavukçuluk işletmelerinde hastalıklara neden olan virüsler, bakteriler, mantarlar ve protozoaların
ortaya çıkması engellenebilir. Bu etkenler yalnızca ölümlere yol açmaz. Aynı zamanda yavaş
büyüme, düşük yumurta üretim oranı, ürün kalitesinde düşme, müşteri memnuniyetinde
azalmaya neden olabilir. Buda üreticiler için büyük finansal kayıplara yol açar (1,2).
Üretim hijyeni programlarının temel prensipleri; izolasyon (ayırma), giriş çıkışı kontrolü
ve sanitasyon’dur (sağlık koruma). Ayırma prensibi; tavukçuluk işletmeleri arasında veya
işletmelerle evler arasında hastalık etkenlerinin yayılmasını sınırlandırmak amacıyla çitler,
duşlar, ayak banyoları vb. kullanılmasıdır. Giriş-çıkış kontrolü; işletmelerde, insanların,
ekipmanların, hayvan hareketlerinin sınırlandırılmasıdır. Özellikle ziyaretçi giriş çıkışlarında
sınırlamaların yapılması ve ziyaretçilerin belli kurallara uyması gerekir. Sanitasyon ise tavuklar
için sağlıklı çevre koşulları oluşturmak amacıyla kümeslere, çalışanlara ve ekipmanlara temizlik
ve dezenfeksiyona ait kuralların uygulanması gerekir (1,3)
Üretim Hijyeninin Faydaları
Tavukçuluk işletmelerinde bugün başarının anahtarı olan üretim hijyeni, çiftlikten sofraya
olan zincirde temizlik ve hijyen kurallarının sağlanmasında en önemli unsurdur. Üretim
hijyeni kuralları iyi bir sanitasyonla işbirliği halindedir. Uygun biçimde yapılırsa işletmelerde,
üretim ve performans kaybı ile bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olan hastalıkların
kontrolü için en ucuz ve etkili araçtır. Tedavi ve koruyucu önlemlerin maliyetini azaltır. İyi
üretim hijyeni, temiz çevreye ulaşmayı kolaylaştırır. Temiz çevre koşullarının sağlanması ve
sürdürmesinin yanında enfeksiyöz ve zoonotik hastalıkların azaltılması ve sonrasında da halk
sağlığının iyileştirmesini sağlamaktadır. Üretim hijyeni kurallarına uymak; hastalıkların sürüye
giriş riskini azaltmanın yanında sürülerde oluşan infeksiyonların ardından oluşabilecek finansal
kayıpları da azaltabilir (4,5,6).
Etçi piliç işletmelerinde üretim hijyeni sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar; üretim hijyeninin
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planlanması, haşere kontrolü, kullanılan ekipmanların kontrolü, işletmelere uygulanan eğitim
çalışmaları, hasta hayvanların bakımı, bariyerlerde ve sürüye girişte hijyen uygulamaları,
çalışanlara dezenfeksiyon uygulamaları, ziyaretçilere alınması gereken önlemler, ölü hayvanların
ve atıkların imhası, sürüler arası dezenfeksiyon ve temizleme kuralları, diğer hayvanlarla temas
ve aşılama programları gibi başlıklar altında toplanabilir (7,8).
Üretim Hijyeni Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi
Üretim hijyeni kurallarına işletmelerde uyulup uyulmadığı yapılan anket çalışmaları ve
gözlemler ile değerlendirilebilir.
Açık ve kapalı sistemlerde üretim hijyeni uygulamaları üzerine yapılan bir çalışmada, kapalı
sistemlerde bu kuralların daha başarılı iken, çiftlik sınırları, su hijyeni, ziyaretçi sınırlaması,
ayak banyoları, sağlıklı kayıtların tutulması, ölü hayvanların hijyenik yollarla uzaklaştırılması
gibi konularda açık sistemlerde eksikliklerin olduğu bildirilmiştir (3).Finlandiya’da 2007
Şubat-Aralık döneminde üretim hijyeninin maliyeti üzerine yapılan etçi piliç işletmelerinde bir
araştırmada hayvan başına üretim hijyeni maliyetinin 3.55 eurocent olduğu, hayvan sayısı daha
fazla olan büyük işletmelerde üretim hijyeninin sağlanmasında işçilik maliyetinin daha düşük
olduğu, bayan üreticilerin üretim hijyenine daha fazla yatırım yaptığı ve üreticiler arasında en
yüksek maliyet unsurlarından birinin koksidiosisden korunmaya yönelik harcamaların olduğu
bildirilmiştir (8).
Avustralya’da etçi piliç işletmelerinde uygulanan üretim hijyeni uygulamalarında bütün
işletmelerin suları sanitize ederek kullandığı, ısıyla sanitize edilmiş yemlerin kullanıldığı,
işletmelerin %80’ninde ölü hayvanların kapalı sistemlerde sıkıştırıldığı veya rendering sisteme
girdiği ve küçük kapasiteli işletmelerde üretim hijyeni uygulamalarının daha fazla artırılmaya
gereksinimi olduğu bildirilmiştir (9).
Nijerya’da 2011 Mayıs-Aralık döneminde üretim hijyeni kurallarına uyumun değerlendirildiği
bir çalışmada işletmelerin %51’inde broiler, yumurtacı, süs tavukları ve hindi yetiştiriciliğinin
birlikte yapıldığı, %7’sinin sadece broiler yetiştirdiği, görevlilerin %35’inin koruyucu giysi
kullanmadığı, %18,9’unun eldiven kullandığı, sulukların %73’ünün günlük temizlendiği,
altlıkların %44,7’sinin haftalık, %23,7’sinin iki haftada bir, %15,8’ininde aylık temizlendiği,
veterinere %42,1’nin rutin kontroller için giderken, %15,8’inin aşılama, %15,8’inin ölümler,
%5,3’nün düşük verim için gittiği, bölgede en yaygın hastalığın %33,3 ile koksidioz olduğu,
bunu sırasıyla İnfeksiyöz Bursal hastalığın ve Newcastle’ın takip ettiği bildirilmiştir (10).
Kanada’da etçi piliç işletmelerinde 2. ve 6. haftada denetim ve gizli kameralarla üretim
hijyeni kurallarına uyulup uyulmadığını belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, işletme
ziyaretçilerinin genellikle sabah geldiği (%59,4), bu ziyaretçilerin 4,3’nün (0-10 kişi) işçi
olduğu, bina modellerinin yetersizliği, çıkışlarda ellerin yıkanmadığı, personel botlarının
dezenfeksiyonunun yetersizliği belirtilerek, devamlı öğrenme programları uygulamalarının
gerekliliği vurgulanmıştır (11).
İngiltere’de ticari etçi piliç işletmelerinde Aralık 2003-Mart 2006 döneminde kamplobakter
türleri ve sürü sağlığı göstergeleri üzerine yapılan bir çalışmada, büyük oranda üretim hijyeni
ihlali yapan işletmelerde hastalık etkenlerinin sürüye daha erken girdiği, yetersiz üretim
hijyeni uygulamalarının hastalığın ortaya çıkmasını sağladığı, işletmelerde uygulanan yetersiz
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havalandırmanın kamplobakter etkenlerinin altlıkta yaşamasına izin verdiği bildirilmiştir (12).
Avusturya’da 2010 yılında etçi piliç işletmelerinde 18 hijyen kriteri ( altlık materyali, hijyen
malzemelerini personelin kullanımı, diğer hayvanların işletmede varlığı, havalandırma
kriterleri v.b.) dikkate alınarak kamplobakter durumunu belirlemek amacıyla yapılan
çalışmada; işletmelerden alınan dışkı örneklerinde kamplobakter yaygınlığının %69 olduğu,
özellikle Mayıs-Eylül döneminde daha çok gözlendiği, işletmelerin %30’unda kemirgenler ve
böceklerle mücadelenin yetersiz olduğu ifade edilmiştir (13).
Gürler ve ark. (2004) geliştirdikleri hijyen indeksinde yer alan en yüksek mutlak değere sahip
değişkenin salgın hastalıklar olduğunu, bunun yanında kümes yapısının, altlığın her üretim
dönemi sonunda güvenli bir mesafeye bırakılmasının, kümes girişinde dezenfektan kullanımının,
kümes yaşının 15’in üzerinde olmasının, kümes çevresinde başka tür, ırk ve yaş grubundan
hayvan varlığının, hijyen ve verimliliği önemli ölçüde etkilediğini ifade etmişlerdir (14).
Sonuç
Gelişmekte olan ülkelerde ve küçük aile işletmelerinde yapılan broyler yetiştiriciliğinde üretim
hijyeni uygulamalarının anlaşılmasındaki eksiklikler başta canlı ve verim kaybı olmak üzere
halk sağlığı sorunları ve işletmelerin finansal kayıpları olarak olumsuz sonuçlar geliştirebilir.
Kaynaklar
1. Al-Saffar A., Al-Nasser A., Al-Haddad A., Al-Bahouh M., Mashaly M.: Principles of poultry
bıosecurıty program. Kuwait Instıtute for Scientific Research, 2006.
2. Heıkkıla J.: Economics of biosecurity across levels of decision-making: a review. Agron.
Sustain. Dev., 2011; 31: 119-138.
3. Ali M. M., Abdelgadir A.E., Ismail H.M.: Evaluation of biosecurity measures on broiler
farms in Khartoum, Sudan. Journal of Veterinary Medicine and Animal Health, 2014; 6:
138-144.
4. Dorea F.C., Berghaus R., Hofacre C., Cole D.C.: Survey of bıosecurıty protocols and
practices adopted by growers on commercial poultry farms ın Georgıa, U.S.A. Summarized
from Avian Diseases, 2010; 3: 1007-1015.
5. Sharma B.: Poultry production, management and bıo-securıty mesures. The Journal of
Agrıculture and environment, 2010; Vol: 11.
6. Aini I. Biosecurity in family flocks. www.ınfpd.net/filemanger sh1340431249be.doc.
7. Nespeca R., Vaillancourt J.P., Morrow W.E.M.: Validation of a poultry biosecurity survey.
Preventive Veterinary Medicine, 1997; 31: 73-86.
8. Siekkinen K.M., Heıkkıla J., Tammiranta N., Rosengren H.: Measuring the costs of
biosecurity on poultry farms: a case study in broiler production in Finland. Acta Veterinaria
Scandinavica, 2012; 54:12.
9. East I.J.: Adoption of biosecurity practices in the Australian poultry industries. Australian
Veterinary Journal, 2007; 85: 3.
10. Elelu N., Jaji Z., Badiru A., Olowoleni F., Ambali A.G.: Assessment of management and
health practices in some selected poultry establishments in Ilorin, Kwara State, Nigeria.
International Journal of Poultry Science, 2012; 11: 524-528.
11. Racicot M., Venne D., Durivage A., Vaillancourt J.P.: Evaluation of strategies to enhance
biosecurity compliance on poultry farms in Quebec: effect of audits and cameras. Preventive
Veterinary Medicine, 2012; 208-218.
517

12. Bull S.A., Thomas A., Humphrey T., Ellıs-Iversen J., Cook A.J., Lovell R., Jorgensen F.:
Flock Healt ındicators and campylobacter spp. İn commercial housed broilers reared in
great britain. Applied and Envıromental mıcrobıology, 2008; 5408-5413.
13. Matt M., Stüger H.P., Pless P. Risk priority number: a measuring ınstrument for hygıenıc
management on broıler farms, reflecting their campylobacter status. Agriculture, 2013; 3:
700-714.
14. Gürler Ş., Poyraz Ö., Orman M.N.: Broiler verimlilik indeksi ile hijyen değişkenleri
arasındaki ilişkiler. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 2004; 51: 151-157.

518
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Özet
Plantar pododermatitis ayağın metatarsal ve plantar bölgesindeki derinin yangısal değişimi ile
karakterize bir durumdur. Oluşan lezyonlar hiperkeratozis ve pigmentasyon bozukluğundan
şiddetli ülsere kadar çeşitlilik gösterir. Ayak tabanı dermatitisi (plantar pododermatitis) (foot
pad dermatitis, FPD) metatarsal ve falanks lezyonları yüksek canlı ağırlğa sahip broyler ve
hindilerde sık görülür. FPD’in nedenleri kompleks ve multifaktöriyeldir. Yapılan çalışmalar ile
broyler ve hindilerin FPD görülme sıklığı için yetiştirme şartlarının önemli olduğu ve burada
besleme programı, altlık materyali, altlık derinliği ve ıslak altlığın özellikle kontakt dermatitise
neden olduğu bildirilmiştir. Ayak tabanı dermatitisi broyler ve hindilerde yaygın olduğu kadar
oluşumunun multifaktöriyel olması dolayısıyla üreticiler broyler ve hindi yetiştirirken gerekli
özeni göstermelidirler.
Giriş
Ayak kanatlılarda yem ve suya ulaşmada kullanıldığı için ayakta bir problem olması halinde tüm
yaşamsal fonksiyonlar etkilenmektedir. Bu nedenle broyler sağlığı ayak sağlığı ile doğrudan
ilişkilidir.
Ayak tabanı dermatitisi (plantar pododermatitis) (foot pad dermatitis, FPD) metatarsal ve falanks
lezyonları yüksek canlı ağırlığa sahip broyler ve hindilerde sık görülür. FPD ayağın metatarsal
ve plantar bölgesindeki derinin yangısal değişimi ile karakterize bir durumdur. Oluşan lezyonlar
hiperkeratozis ve pigmentasyon bozukluğundan şiddetli ülsere kadar çeşitlilik gösterir (Berk,
2010).FPD ayakların plantar bölgesinin etkilendiği kontak dermatitisin bir üründür. Hayvanın
sağlık durumunun ve refahının kötüleştiği şiddetli vakalarda FPD ağrıya neden olabilir. Buna ek
olarak lezyonlar ise bakteriler için bir giriş yolu oluşturmaktadır (Youssef ve ark., 2012) .
Ayak tabanı dermatitisi broyler endüstrisinde yaygın görülür. İsveç’te hayvan refahı izleme
programlarının başında yer alan ayak tabanı dermatitisi değerlendirmelerinde tüm broylerlerin
%32’ sinde orta düzeyde, %6 ‘sında ise şiddetli lezyonların varlığı bildirilmiştir (Ekstrand ve
ark., 1997). Hollanda’da broylerlerin FPD yönünden %38.4’ünde şiddetli, %26.1’inde orta
şiddette lezyonların olduğu ve bu lezyonların mevsimden etkilendiği bildirilmiştir(Jong ve ark.,
2011).
Tavuk ayakları Asya’da insan tüketimi için değerli bir üründür. Asya piyasalarında broyler
ayaklarına olan talebin artması AB broyler endüstrisi için önemli bir ihracat ürünü yaratmıştır.
Fakat sadece lezyonlu olmayan ayaklar ihraç edilebilmektedir. Bu nedenle broyler endüstrisi
için FPD’in ekonomideki önemi açıktır (Jong ve Harn, 2012).
Hayvan Refahı İndikatörü Olarak FPD
Avrupa’ da broyler refahına verilen önem giderek artmaktadır. Et üretiminde kullanılan
tavukların yaşam şartlarını iyileştirmek için AB Broyler Yönergesi ile minimum standartları
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şart koşulmuştur (Council Directive 2007/43/European Council, 2007). Yönerge hayvan
yoğunluğunu iyileştirir, işçilik ve bakım şartlarını (ışık yoğunluğu ve süresi, hava kalitesi gibi)
ortaya koyar Son birkaç yıldır İsveç ve Danimarka FPD broyler refahını bir indikatör olarak
kullanmaktadır. İki yıl içinde de diğer Avrupa ülkelerinin de ulusal mevzuatlarında broyler
ölçümlerine ek olarak FPD kriteri eklenecektir (Jong ve Harn, 2012).
FPD Ölçümü ve Lezyonların Sınıflandırılması
Birçok skor sistemi broyler sürülerinin FPD insidensini ve şiddetini belirlemek için geliştirilmiştir.
Bunlar arasında özellikle İsveç sistemi Avrupa’da kullanılan FPD skor sistemi olarak kabul edilir
(Berg, 1998). Bu sistem üç sıra skordan oluşmaktadır (Şekil 2).

SKOR

0
1
2

TANIM
Lezyon yok; yok ya da yüzeysel lezyonlar, ayak tabanının sınırlı bir bölgesinde küçük
pigmentasyon bozuklukları, orta düzeyde hiperkeratozis (derinin dış katmanının
kalınlaşması) ya da iyileşen lezyon
Orta düzeyde lezyon; ayak tabanı bölgesinde pigmentasyon bozukluğu, yüzeysel
lezyonlar, koyu parmaksı çıkıntılar ve hiperkeratozis
Şiddetli lezyon; epidermis etkilenir, ülser ya da kabuk oluşumu, ayak tabanı alanında
şişmiş ya da hemorajik noktalar

Şekil 2: FPD skorları (Berk, 2010).
Ayak Tabanı Dermatitisin Nedenleri
FPD’in nedenleri kompleks ve multifaktöriyeldir. Ekstrand ve ark. (1998) İsveç’de broyler
ve hindilerin FPD görülme sıklığı için yetiştirme şartlarının önemli olduğunu ve burada altlık
materyali, altlık FPD’ nin görülme sıklığı altlık kalitesi ile yakından ilişkilidir. Islak, yapışkan ve
kalınlaşmış altlık FPD görülme sıklığını arttırır. Ayak tabanı lezyonları bazen amonyak yanıkları
olarak görülür. Birkaç çalışmada da nemli altlığının FPD’ ye neden olabildiği ya da görülme
sıklığını artırdığı görülmüştür (Mayne ve ark, 2007; Youssef ve ark, 2008). Altlıkta amonyak ve
diğer kimyasalların varlığı FPD gelişmesinde rol oynasa da ana neden değildir. FPD’in nedenleri;
• Cinsiyet Tür-ırk
• Besleme
• Canlı Ağırlık ve Basınç
• Altlık Yönetimi
• Suluk ve Sulama Yönetimi
• Aydınlatma ve Işık Dağılımı
• Çevre şeklinde ifade edilmektedir.
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Sonuç
Ayak tabanı dermatitisi broyler ve hindilerde yaygın olduğu kadar oluşumunun multifaktöriyel
olması dolayısıyla üreticiler broyler ve hindi yetiştiriciliğinde gerekli özeni göstermelidirler.
Artan dünya nüfusuna paralel olarak gıda ihtiyacının artması ve bunun azımsanmayacak
miktarının kanatlı etlerinden sağlandığı bilinmektedir. Gerek karlılık gerek aynı sürede daha
fazla kanatlı eti üretimi ile zamandan tasarruf için ayak tabanı dermatitisi uzmanların desteği ile
ayrıntılı bir şekilde ele alınıp incelenmelidir.
Nitekim broylerler ve hindiler yaşamları boyunca altlık materyalleri ve altlık yüzeyinde biriken
nem ile sürekli temas halinde olduğundan bu hayvanlara tanınan yaşam alanı ne kadar iyi olur
ise FPD da oluşumu bir o kadar az olacaktır.
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P18 Avrupa Birliği’ne Kanatlı Eti İhracatının Önündeki Engellerin
Aşılabilmesinin Yolu; Bölümlendirme mi? Bölgeselleştirme mi?
Şebnem Gürbüz
Avrupa Birliği Bakanlığı; Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı, Ankara-Türkiye
Özet
Bilindiği gibi bir ülkenin Avrupa Birliği (AB)’ne hayvansal ürün ihracatı yapabilmesi için AB’nin
hayvan sağlığı ve halk sağlığı alanında ki standartlarına en az eş değer üretim yapabilmesi
gerekmektedir. Türkiye 2000’li yılların başlarından buyana AB’ye kanatlı eti ve ürünlerini
ihraç edebilmek için çalışmalar yürütmüş ve Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Genel
Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Veterinerlik Ofisi tarafından bir dizi denetime tabi tutulmuştur.
Türkiye menşeili kanatlı eti ve ürünlerinin Avrupa pazarına girmesinin önündeki en büyük
engel Türkiye’de Newcastle hastalığının endemik olarak seyretmesidir. Dünya Hayvan Sağlığı
Teşkilatı bir ülkenin tamamında arilik sağlamanın güç olması nedeniyle hastalıkla mücadele ve
ticaretin devamlılığı açısından hastalıktan ari bölüm ve bölgelerin oluşturulması için rehberler
ve standartlar yayımlamıştır. Ülkenin tamamında Newcastle gibi kanatlı hayvan hastalıklarının
eradikasyonu oldukça maliyetli ve zaman alıcı bir iş olduğundan; ülkemizin de AB ye kanatlı
eti ihracatının önündeki engelleri aşabilmesi için hastalıktan ari bölüm veya bölgelerin
oluşturulması gerekmektedir. Bu konuda AB bölümlendirmeden ziyade bölgeselleştirmeye daha
sıcak bakmaktadır.
Giriş
Bilindiği gibi gıda güvenliğinin ilk aşaması güvenli hammadde temini ile başlar. Çiftlikte
ya da tarlada yetiştirilen ürün sağlıklı olmaz ise en modern, en son teknoloji ile donatılmış
tesislerde işlense bile güvenli olduğundan söz etmek mümkün değildir. Gıda kaynaklı
hastalıkların büyük bir kısmı gıdanın üretiminde kullanılan hammaddenin güvenliğinin yeteri
kadar sağlanamamasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki ticarete konu olan ürünün
güvenli hammaddeden elde edilmiş olması uluslararası ticarette aranan en önemli kriterlerden
biridir. Söz konusu ürün hayvansal bir ürün ise; hijyen kriterlerinin yanı sıra mikrobiyolojik
kriterler gibi halk sağlığına yönelik şartları karşılamak zorunda olduğu kadar, kesim anında
hayvan refahı kuralları ve ürünün hammaddesinin elde edildiği hayvanın karşılaması gereken
hayvan sağlığı şartlarını da yerine getirmek zorundadır.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Anlaşması (SPS)’ na göre
ülkeler bilimsel temellere dayanmak şartı ile insan, hayvan ve bitki sağlığını korumak için
gerekli önlemleri alabilmektedirler. Bu nedenle Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) canlı
hayvan ve hayvansal ürünlerin uluslararası ticaretinde uyulması gereken uluslararası sağlık
standartlarını belirleyerek güvenli ticaretin yapılabilmesinin yolunu açmıştır. Ülkelerin hayvan
hastalıklarını tam anlamı ile eradike etmesi ya da hastalıktan arilik statüsünü korumasında
yaşadıkları güçlükten dolayı 2004 yılında, OIE tarafından hastalıklarla mücadele ve uluslararası
ticaretin devamlılığı amacı ile bölümlendirme ve bölgeselleştirme kavramları ortaya konmuştur
(1,2). OIE ye göre;
Bölüm, uluslararası ticaret amacı ile gözetim, kontrol ve biyogüvenlik önlemleri gereken spesifik
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bir hastalık veya hastalıklar ile ilgili olarak farklı sağlık statüsüne sahip, ortak biyogüvenlik
yönetim sitemi altında bulunan bir veya birden fazla işletmede yer alan hayvan alt popülasyonu
demektir.
Bölge ise, uluslararası ticaret amacı ile gözetim, kontrol ve biyogüvenlik önlemleri gereken
spesifik bir hastalık veya hastalıklar ile ilgili olarak farklı sağlık statüsüne sahip hayvan alt
popülasyonunu barındıran sınırları net olarak tanımlanmış bir toprak parçasıdır.
Bölümlendirme mi? Bölgeselleştirme mi?
Bölümlendirme ve bölgeselleştirmede, bir ülkenin tamamının hastalıktan ari olması gerekmeden
ari olan bölüm ya da bölgesinden ticaretin yapılabilmesi mümkün olabilmektedir. Bölümlendirme
de işlevsel ayrım söz konusudur. Hangi işletmelerin ya da işletme ile ilgili hangi işlevsel
birimlerin dahil edildiği açık olarak tanımlanmalıdır. Örneğin; bir kanatlı işletmesinin yem
tedarikçisi, damızlık birimi, kesimhanesi bölüm içerisinde yer alacak ise işlevsel ilişkileri açık
olarak tanımlanmalıdır. Ayrıca biyogüvenlik planlarının hazırlanması ve uygulanması işletmeye
aittir (2). Bölgeselleştirme de ise, coğrafi ya da idari bir ayrım söz konusudur, biyogüvenlik
planlarının hazırlanması sorumluluğu birincil olarak ülkenin veteriner otoritesinindir(2).
Bölümlendirme sektörün talebi ile oluşturula bilinirken bölgeselleştirme ülkenin bu alanda
yetkili otoritesinin aldığı kararla başlatılabilir. Bölümlendirme ve statünün idamesi sektör için
oldukça maliyetli bir faaliyet olmakla birlikte bu bölümden ihracatın yapılabilmesinin garantisi
yoktur, bunun için ihracatçı ülkenin yaptığı bölümlendirmeyi ithalatçı ülkenin tanıyor olması
gerekmektedir. İthalatçı ülke, ihracatçı ülkenin yaptığı bölümlendirmeyi değerlendirirken;
bölümlendirmenin nasıl yapıldığına, hangi işletmelerin dahil edildiğine, potansiyel infeksiyon
kaynaklarından bölümün epidemiyolojik ayrımının nasıl yapıldığına, işletmede tutulan kayıtlar
ve belgelere, işletmenin denetimi ve kontrolünün nasıl ve ne zaman yapıldığına, yürütülen
survey programlarına, tanı yöntemlerine, acil durumlarda alınan önlemlere gibi bir dizi faktörü
değerlendirmektedir(1,3).
Her iki kavramın Avian influenza (Tavuk vebası) (AI) ve Newcastle (Yalancı tavuk vebası)
hastalıkları için kullanılması oldukça uygun olmasına rağmen ithalatçı ülkeler daha ziyade
bölgeselleştirmeyi tercih etmekte olup bölümlendirme konusuna şüpheli yaklaşmaktadırlar.
AI ve Newcastle hastalıkları OIE tarafından resmi olarak tanınan hastalık statüleri arasında
yer almamaktadır. Bir başka ifade ile üye ülkeler OIE Hayvan Sağlığı Kodunda yer alan özel
şartları karşıladıktan sonra bu hastalıklar için ülkenin tamamının ya da bir veya birkaç bölgesini
ya da bölümünün bu hastalıklardan ari olduğunu deklare edebilir. Ancak OIE bu bilgilerin
doğruluğundan sorumlu olmamakla birlikte ülkelerin kendi deklarasyonlarını yıllık olarak
yayımlanan OIE bültenlerinde yer verir.
Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatına üye diğer ülkeler gibi Avrupa Birliği (AB) de hayvan sağlığı
alanındaki OIE standartlarını yakından takip ederek kendi mevzuatına yansıtmaktadır.
Türkiye 2013 ve 2014 yıllarında başta Irak olmak üzere, Ortadoğu ülkelerine ve Türki
Cumhuriyetlerine kanatlı eti ihraç etmiş olmasına rağmen özellikle Newcastle hastalığının
endemik olması sebebi ile AB pazarına girme imkanı bulamamıştır(4). Bir ülkenin AB’ye
hayvan ve hayvansal ürün ihracatını gerçekleştirmesi, o ülkenin diğer pazarlara açılma şansını
artırdığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bir başka ifade ile Türkiye’nin AB’ye ithalata
yetkili listeye dahil olması diğer ülkeler tarafından referans kabul edilecek olup Türk menşeili
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ürünlerin bu ülkelere de ihracat şansını artıracaktır.
Türkiye AB’ye kanatlı ve kanatlı eti ihracatı için 2000 yılından buyana çalışmalarını
yoğunlaştırmış ve Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğü (DG SANCO)’ne
bağlı Gıda ve Veterinerlik Ofisi (FVO) tarafından 2000, 2003, 2007 ve 2009 yıllarında denetime
tabi tutulmuştur. En son gerçekleştirilen FVO denetimi raporunda; Türkiye’nin Newcastle ve
AI hastalıklarının çıkışında aldığı önlemlerin yeterli olmadığı, Newcastle hastalığının köy
tavukçuluğunda yaygın olduğu, laboratuarda metot akreditasyonu olmadığından sonuçların
güvenilir olmadığı ve her ne kadar ısıl işlemden geçmiş ürünler AB’ye hastalık bulaştırma riskini
en alt düzeye indirse de Türkiye orijinli hammaddenin kanatlı eti ürünlerinde kullanılmasının
AB’nin mevzuatına aykırı olduğu ifade edilmiştir (5).
AB mevzuatına göre; bir ülke kendi orijinli kanatlı eti ürünlerini AB’ye ihraç etmek istiyor ise,
bu ürünün üretildiği hammaddenin de (taze kanatlı eti) AB’ye ihracata yetkili ülke, bölüm ya da
bölge listelerinde olması şarttır(6,7,8). Ayrıca “Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin
854/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü” ne göre ham madde olarak etin
elde edildiği kesimhanelerin ve parçalama tesislerinin de AB tarafından onayı gerekmektedir(8).
Türkiye maalesef, taze kanatlı etinin AB’ye ithalatına yetkili ülkeler arasında olmadığı için
AB’ye ısıl işlem görmüş kanatlı eti ürünlerinin ithalatına yetkili ülkeler listesine 8 adet kanatlı
eti işleme tesisi ile girmesine rağmen, hayvan hastalıkları nedeni ile kendi hammaddesini
kullanamadığından dolayı ne yazık ki ihracat yapamıyor konumundadır(9).
AB mevzuatında yer alan bölüm ve bölge tanımları OIE nin yaptığı tanımlarla örtüşmesine
rağmen AB’nin sadece AI hastalığına yönelik bölümlendirme mevzuatı olduğu, Newcastle
hastalığına yönelik bölümlendirmeye ilişkin henüz bir mevzuatı olmadığı bilinmektedir (10,11)
. “AB’ye kanatlı hayvan ve ürünlerini ihraç etmeye veya transite yetkili üçüncü ülke, bölüm
ya da bölge listelerini ve veteriner sertifika gerekliliklerini ortaya koyan 2008/798/EC sayılı
Komisyon Tüzüğü” incelendiğinde; bölgeselleştirmenin sınırları için çok sıkı kuralların yer
almadığı, tamamı ile bölgenin koordinatlarının coğrafi ya da idari çerçevede oluşturulduğu,
esasen bölgenin bir işletmeden oluşabileceği, ya da bu işletme ile beraber ilişkili birimleri
kapsayacak şekilde sınırlarının çizilebileceği görülmektedir(12).
Sonuç
AB’ de diğer ülkeler gibi bölümlendirmeden ziyade bölgeselleştirmeye sıcak bakmaktadır.
Kanatlı sektörünün önündeki AB engelini aşmak için bir an önce bölgeselleştirmeye yönelik
adımların atılması uygun olacaktır.
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P19 Etlik Piliç Rasyonlarına Farklı Düzeylerde İlave Edilen Valin Amino
Asidinin Besi Performansı ve İmmun Sistem Üzerine Etkisi
Murat Kaplan1 Gültekin Yıldız2
1

İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü, Bornova/İzmir, Türkiye
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Özet
Bu araştırma valin esansiyel amino asidinin etlik piliç rasyonlarında kullanım düzeylerinin
araştırılması, farklı beslenme dönemlerinde farklı düzeylerde kullanımı ile yem tüketimi, canlı
ağırlık, canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma oranı, karkas randımanı, ölüm oranı, immun
sistem organ ağırlıkları (timus, bursa Fabricius ve dalak) ve aşılama antikor titresi üzerine
etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada hayvan materyali olarak 245 adet
bir günlük yaşta erkek Ross 308 etlik civciv kullanılmıştır. Deneme için bir kontrol (K) ve dört
deneme (D1, D2, D3, D4) grubu ile toplam 5 grup düzenlenmiştir. Rasyonlar mısır, soya küspesi
ve fındık küspesi temelinde oluşturulmuştur. Yem ve su ad libitum olarak verilmiştir. Beslenme
programında kontrol grubu (K) NRC’de belirtilen % 0,9 (0-21 günler) ve % 0,82 (21-42 günler)
oranlarında valin içeren rasyonlarla, D1 ve D2 grupları 0-21 günlerde NRC (1994)’de bildirilen %
0,9 oranında; 21-42 günlerde ise NRC (1994)’de bildirilen değerin % 0,1 ve % 0,2 üst değerinde
(% 0,92 ve % 1,02 Valin) valin içeren rasyonlarla, D3 ve D4 grupları ise 0-21 günlerde NRC’de
bildirlen değerin % 0,1 ve % 0,2 üst değerinde (% 1,0 ve % 1,1 Valin); 21-42. günlerde ise
NRC’de bildirilen % 0,82 oranında beslenmiştir. Araştırmanın tüm dönemleri incelendiğinde
etlik piliç rasyonlarına farklı dönemlerde farklı düzeylerde valin eklenmesi yem tüketimi, canlı
ağırlık, canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma oranı, karkas randımanı ve ölüm oranı açısından
rakamsal farklılıklar dışında istatiksel bir farklılık yaratmamıştır (P>0,05). İmmun sistemin
dönemsel gelişiminin incelenmesiyle ilgili olarak ise primer lenfoid organlardan dalak ve bursa
Fabricius gelişimi de farklı valin oranlarından etkilenmemiştir (P>0,05). Ancak, araştırmanın ilk
döneminde % 1 valin alan gruplarda hem 0-21, hem de 21-42 günlük dönemde timus gelişimi
istatiksel olarak farklı bulunmuştur (P<0,05). Humoral bağışıklık ile ilgili olarak aşılama antikor
titresi % 1,1 valin alan gruplarda en yüksek değerde elde edilmesine rağmen istatiksel olarak
önemsiz bulunmuştur. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde valin amino asidinin etlik
piliç rasyonlarında bulunması gereken oranın 0-21 günlük dönemde NRC (1994)’te bildirilen
değerden farklı olarak % 1 oranında, 21-42 günlük dönemde ise NRC (1994) tarafından önerilen
değer olan % 0,82 oranında olmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Broyler, Valin, Performans, İmmun Sistem, Newcastle
Giriş
Optimum büyüme, yemden yararlanma ve karkas randımanını sağlamak için rasyon valin
içeriğinin minimum seviyesi kritik önemdedir (Corzo ve ark., 2008). Broyler rasyonlarında
sınırlayıcı olan lizin, metiyonin, triptofan esansiyel amino asitlerinden sonra dördüncü sınırlayıcı
olarak kabul edilen treonin üzerinde durulmaya başlanmış, ancak valin üzerinde yeterli araştırma
yapılmamıştır. Dünyada valin üzerine yapılan çok az sayıdaki çalışma ise bu esansiyel amino asitin
treoninden sonra diğer bir sınırlayıcı esansiyel amino asit olmasını destekler niteliktedir (Fernandez ve
ark., 1994; Thornton ve ark., 2006; Corzo ve ark., 2007; Corzo ve ark., 2009; Dozier ve ark., 2011).
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Mısır, soya ve tavuk unu temelli rasyonlarda izolöysin, valin, arjinin ve triptofan gibi amino
asitlerin eksikliği pek olmaz. Ancak bitkisel protein kaynaklarına dayanan rasyonlarda bu amino
asitlerin eksikliği daha önemli olabilir. Bu yüzden valin hayvansal protein kaynaklarından
yoksun diyetlerde treoninin yanında bir sonraki sınırlayıcı amino asit olabilir (Thornton ve
ark., 2006). Valin eksikliğinde tüy ve bacak anomalileri (Farran ve Thomas, 1992a ve 1992b),
antikor titresinin etkilenmesi (Bhargava ve ark., 1971), lenfoid organ gelişiminin aksaması
söz konusudur (Konashi ve ark., 2000). Valin üzerine yapılan az sayıdaki çalışmada optimum
oranlarının sağlanamaması durumunda performans olumsuz etkilenmektedir (Corzo ve ark.,
2008).
Materyal ve Metot
Denemede 245 adet günlük Ross 308 erkek etlik civcivler kullanılmıştır. Deneme için her biri
49 civcivden oluşan 5 grup düzenlenmiştir. Her bir grup 7 civcivden oluşan 7 alt gruba ayrılmış
olup, çalışma toplamda 35 bölmede (her bir bölme yaklaşık 0,72 m2) yürütülmüştür. Araştırma
bir kontrol (K) ve dört deneme (D1, D2, D3, D4) grubu olacak şekilde kurulmuştur. Araştırmada
her bir gruba civciv döneminde (0-21. günler) % 22,00 HP ve 3000 kkal/kg ME, piliç döneminde
ise (21-42. günler) % 20,00 HP ve 3100 kkal/kg ME içeren rasyonlar verilmiştir. Araştırmada
kullanılan rasyonların temelini mısır, fındık küspesi ve soya küspesi oluşturmuştur. Araştırmanın
ilk döneminde kontrol grubunun valin oranı NRC (1994)’de bildirilen değer olan % 0,9 olarak
ayarlanmış, D1 ve D2 gruplarına sırasıyla % 0,1 ve % 0,2 oranında L-Valin ilavesi yapılmıştır. D3
ve D4 gruplarına ilk dönemde L-Valin ilavesi yapılmamıştır. Araştırmanın ikinci döneminde ise
kontrol grubunun valin oranı NRC (1994)’de bildirilen değer olan % 0,82 olarak ayarlanmış, D3
ve D4 gruplarına sırasıyla % 0,1 ve % 0,2 oranında L-Valin ilavesi yapılmıştır.D1 ve D2 gruplarına
ikinci dönemde L-Valin ilavesi yapılmamıştır. Denemede kullanılan yem hammaddelerinin
rasyondaki oranları Çizelge 1.’de gösterilmektedir. Hayvanlar 7. ve 21. günlerde canlı newcastle
aşısı ile aşılanmıştır.
Yemlerin ham besin madde miktarları AOAC’de (1990) bildirilen yöntemlere göre belirlenmiştir.
Metabolize olabilir enerji düzeylerinin hesaplanmasında TSE’nin (1991) önerdiği formül
kullanılmıştır. Canlı ağırlık ve yem tüketimi 1, 7, 14, 21, 28, 35 ve 42. günlerde tartılmış,
tartımlar arası farktan canlı ağırlık artışları, yem tüketimleri, yemden yararlanma oranı (yem
tüketimi/canlı ağırlık artışı) bulunmuştur. Araştırmanın 21. ve 42. gününde tüm hayvanlar
bireysel olarak tartılmış ve her alt gruptan bir hayvan olmak üzere toplamda 35 x 2 = 70 adet
hayvan rastgele ayrılmış ve kesilmiştir. Bağışıklık sistemi organlarının; timus, bursa Fabricius ve
dalak rölatif organ ağırlıklarının tespiti ile karkas parametrelerinin değerlendirilmesi amacıyla
uygun yöntemler ile organlar ayrılmıştır. Her hayvandan aşılama antikor titresinin belirlenmesi
(Hemaglutinasyon Inhibisyon-HI testi) (OIE, 2012). amacıyla kan alınmıştır.
Gruplara ait istatistiksel hesaplamalar ve grupların ortalama değerleri arasındaki farklılıkların
önemliliği için Varyans analiz metodu, gruplar arası farkın önemlilik kontrolü için de Duncan
testi uygulanmıştır. Çizelgelerde gruplara ait ortalama ve standart hata değerleri gösterilmiştir.
Ölü sayılarının Ki-Kare testinde kullanım için yeterli olmaması nedeniyle ölüm oranları yüzde
olarak belirtilmiştir. İstatistik analizler SPSS (Inc., Chicago, II, USA) programı ile yapılmıştır.
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Bulgular
Araştırmanın ilk döneminde D3 (% 1 Valin) ve D4 (% 1,1 Valin) grupları ile kontrol gruplarından
(% 0,9 Valin) elde edilen CA, CAA, YT, YYO veriler arasında oluşan rakamsal farklılıklar
istatiksel olarak önemsiz bulunmuştur (P>0,05). İkinci dönem beslemesindeki D1 (% 0,92 Valin)
ve D2 (% 1,02 Valin) grupları ile kontrol gruplarından (% 0,82 Valin) elde edilen CA, CAA,
YT, YYO verileri arasında oluşan rakamsal farklılıklar istatiksel olarak önemsiz bulunmuştur
(P>0,05) (Çizelge-2). Sıcak karkas ağırlığı ve karkas randımanları valin amino asidinin farklı
dönemlerde farklı oranlarda kullanılmasıyla etkilenmemiştir (P>0,05) (Çizelge-3).
Dalak ve bursa Fabricius ağırlıkları ile aynı organların rölatif ağırlıkları arasında oluşan rakamsal
farklılıklar istatiksel olarak önemsiz bulunmuştur (P>0,05). Buna karşın timus gelişimine ilişkin
olarak hem ilk dönem sonunda hem de ikinci dönem sonunda elde edilen organ ağırlığı ve rölatif
organ ağırlıkları, gruplar arasında istatiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,05) (Çizelge-4).
Araştırmanın 21. gününde yapılan kesimde elde edilen en yüksek timus ağırlığı D3 grubunda
bulunmuştur. Araştırmanın 42. gününde yapılan kesimde elde edilen yüksek timus ağırlığı
ise yine D3 grubunda bulunmuştur. Araştırmanın her iki dönemi birlikte değerlendirildiğinde
en yüksek timus ağırlıkları D3 ve D4 gruplarında elde edilmiştir. Newcastle virüsü aşısına karşı
elde edilen antikor titreleri arasında oluşan rakamsal farklılıklar istatiksel olarak önemsiz
bulunmuştur (Çizelge-5) (P>0,05). Araştırma süresince hayvanlarda herhangi bir hastalık
belirtisi gözlenmemiştir. Araştırma süresince oluşan ölümler günlük olarak takip edilmiş ve
kayıtları tutulmuştur. Mortalite sayıları K, D1, D2, D3 ve D4 gruplarında sırasıyla 1; 0; 2; 0 ve 1,
mortalite oranları ise % 2,04; % 0; % 4,08; % 0 ve % 2,04 olarak bulunmuştur.
Tartışma ve Sonuç
Araştırmanın ilk döneminde fazla valin ile beslenen D3 ve D4 grupları ile kontrol grupları
arasında performans açısından istatiksel bir farklılığın ortaya çıkmaması, ilk dönemde NRC
(1994) tarafından önerilen % 0,9 oranının yeterli olduğunu, herhangi bir olumlu bir etkisinin
bulunmadığını göstermektedir. Araştırma sonuçları ilk dönem valin gereksiniminin araştırılması
ile ilgili bazı literatür verileri (Baker ve ark., 2002; Rodehutscord ve Fatufe, 2005) ile çelişmektedir.
Aradaki farklılığın muhtemelen Baker ve ark. (2002) çalışmasının beslenme döneminin 8-21
günler arasını kapsaması, Rodehutscord ve Fatufe (2005) çalışmasının ise beslenme döneminin
14-21 günler arasını kapsaması, çevre şartlarının farklılığı ve kümes koşulları ile ilgili olduğu
düşünülmektedir. Farran ve Thomas (1990) ile NRC (1994) tarafından önerilen % 0,9 oranının
çalışma sonuçları ile uyumlu olduğu görülmektedir. İkinci dönemde fazla valin ile beslenen D1
ve D2 grupları ile kontrol grupları arasında performans açısından istatiksel bir farklılığın ortaya
çıkmaması, ikinci dönemde NRC (1994) tarafından önerilen % 0,82 oranının yeterli olduğunu,
herhangi bir olumlu bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir. Aynı şekilde Corzo ve ark. (2007)
tarafından yapılan çalışma sonuçları ile de uyum içindedir. Araştırma sonuçları ikinci dönem
valin gereksiniminin araştırılması ile ilgili bazı literatür verileri (Thornton ve ark., 2006; Berres
ve ark., 2011) ile çelişmektedir. Thornton ve ark. (2006) çalışmasında bulunan % 0,73 değeri,
araştırmada kullanılan alt limit değeri % 0,82’den az olması sebebiyle karşılaştırılamamıştır.
Ancak, Thornton ve ark. (2006)’nın çalışması kendi içinde değerlendirildiğinde rasyondaki valin
oranı % 0,72’den % 0,82’ye çıkarılmasının performans üzerinde pozitif bir etkisinin olmadığı,
valin oranının % 0,64’ten % 0,87’ye çıkarılmasının ise CAA ve YYO üzerinde lineer bir artış
yarattığı gösterilmiştir. En optimum oranlar ise % 0,73 değeri ile elde edilmiştir (Thornton ve ark.,
2006). Karkas ağırlıkları valin amino asidinin karkas gelişimi üzerine etkisini ele alan çalışmalar
ile uyum içindedir (Corzo ve ark., 2007; Corzo ve ark., 2008).
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Araştırmanın her iki dönemi birlikte değerlendirildiğinde en yüksek timus ağırlıkları D3 ve D4
gruplarında elde edilmiştir. Başka bir değişle araştırmanın ilk döneminde verilen % 0,1 ve % 0,2
fazla valin miktarları timusun organsal gelişimi ve rölatif organ ağırlığını artırmıştır. Konashi ve
ark. (2000) NRC (1984) gereksinimleri ve % 16 ve % 50 eksik değerlerinin karşılaştırılmasını
yapmışlardır. Bu kapsamda, yapılan araştırma ile tam bir karşılaştırma yapılamamakla birlikte
valinin rasyondaki oranının artırılmasının, her ne kadar çalışmada dalak organ ağırlığı ve rölatif
ağırlığı etkilenmese de timusun her iki çalışmada da etkilenmesi ile immun sistem organlarının
gelişimine katkı sağlaması görüşünün paralel olması iki çalışmanın göreceli olarak uyumlu
olduğunu göstermektedir. Thornton ve ark. (2006) tarafından yapılan çalışma ise valinin 21-42
günler arasında farklı kullanımlarını içermesi ve bu dönemdeki farklı kullanımların, D1 ve D2
gruplarında araştırılan ikinci dönemdeki farklı valin oranların immun sistem üzerine etkisinin
sonuçları ile örtüşmektedir. Her iki çalışmada da ikinci dönemdeki farklı valin oranları lenfoid
organ gelişimini artırmamıştır. Bhargava ve ark. (1971) tarafından yapılan çalışmada antikor
titresi rasyonda valin yükseltildiğinde yükselirken, iki çalışmanın marjinal karşılaştırılmasını
elde edilen antikor titrelerinin sebeplerinin ve dönemlerinin farklı olması zorlaştırmaktadır.
Thornton ve ark. (2006) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile karşılaştırıldığında ise, ikinci
dönem sonunda her iki çalışmada elde edilen sonuçlar istatiksel olarak önemsiz bulunmuştur.
Bu çalışmada etlik piliç rasyonlarına farklı dönemlerde farklı düzeylerde valin eklenmesiyle ilgili
olarak; ilk dönem beslenmesinde rasyonda bulunması gereken valin oranının % 1 olmasının genel
olarak uygun olabileceği düşünülmektedir. İkinci dönemde elde edilen verilerde gruplar arasında
farklılık bulunmamasından dolayı, rasyonda bulunması gereken valin oranının NRC (1994)
tarafından önerilen düzey olan % 0,82 olmasının daha uygun olabileceği, fazla miktarlarının
gerek performans, gerek immun sistem üzerinde doğrudan bir etkisinin olmamasından dolayı
gereksiz olabileceği düşünülmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma Ankara Üni. Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 13L3338010 proje numarası ile
desteklenmiştir.
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Çizelge-1 Araştırma Rasyonlarının Bileşimi ve Hesapla Bulunan Besin Değerleri
Hammadde

K
Mısır
58,05
Fındık Küspesi
19,47
Soya Küspesi
16,50
Bitkisel Yağ
1,91
Kireç Taşı
1,50
DCP
1,50
Tuz
0,25
1
Vitamin Karması
0,25
L-Valin
0,00
DL-Metiyonin
0,20
L-Lizin
0,23
L-Treonin
0,04
Mineral Karması2
0,10
Toplam
100
Hesapla Bulunan Değerler
ME, kcal/kg
Ham protein, %
Kalsiyum, %
Fosfor, %
Lizin, %
Metiyonin, %
Treonin, %
Valin, %
0,9

Etlik Civciv
(0 – 21. Günler) Rasyonu
D1
D2
D3
58,05
58,05
57,85
19,47
19,47
19,50
16,50
16,50
16,50
1,91
1,91
1,98
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,00
0,00
0,10
0,20
0,20
0,20
0,23
0,23
0,23
0,04
0,04
0,04
0,10
0,10
0,10
100
100
100
3000
22
1,01
0,7
1,1
0,5
0,8
0,9

0,9

1,0

D4
57,64
19,53
16,51
2,05
1,50
1,50
0,25
0,25
0,20
0,20
0,23
0,04
0,10
100

1,1

Etlik Piliç
(21 - 42. Günler) Rasyonu
D1
D2
D3
D4
62,23
62,02
62,42
62,42
16,88
16,90
16,85
16,85
14,00
14,02
14,00
14,00
2,81
2,88
2,75
2,75
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,10
0,20
0,00
0,00
0,10
0,10
0,10
0,10
0,23
0,23
0,23
0,23
0,05
0,05
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
0,10
100
100
100
100

K
62,42
16,85
14,00
2,75
1,50
1,50
0,25
0,25
0,00
0,10
0,23
0,05
0,10
100

0,82

0,92

3100
20
1
0,67
1
0,38
0,74
1,02

0,82

0,82

	
  

Çizelge-2 Rasyonlara Farklı Düzeylerde İlave Edilen Valin Amino Asidinin Performans Üzerine
Etkisi1
Hafta
0-21
CAA (g)
Yem
Tüketimi(g)
YYO
21-42
CAA (g)
Yem
Tüketimi(g)
YYO
0-42
CAA (g)
Yem
Tüketimi(g)
YYO

Kontrol
x̅
Sx̅

x̅

D1

Deneme Grupları
D2
Sx̅
x̅
Sx̅

x̅

D3

Sx̅

x̅

D4

Sx̅

P

516,62

15,42

521,98

10,40

515,90

15,84

526,31

11,18

518,76

16,78

0,984

816,24

24,65

830,12

16,00

806,03

19,74

835,66

20,60

810,89

20,84

0,822

1,58

0,01

1,59

0,02

1,56

0,01

1,59

0,03

1,57

0,02

0,717

1420,70

33,09

1431,97

24,05

1416,88

64,27

1455,97

64,65

1407,77

61,77

0,972

2678,03

63,66

2720,07

43,82

2609,40

118,80

2743,37

115,08

2657,92

89,22

0,852

1,89

0,02

1,90

0,01

1,84

0,02

1,89

0,01

1,90

0,03

0,356

1937,31

44,14

1953,95

27,67

1932,78

74,14

1982,28

73,38

1926,53

73,66

0,969

3494,27

85,77

3550,19

48,37

3415,43

133,87

3579,03

128,25

3468,81

107,62

0,821

1,80

0,02

1,82

0,01

1,77

0,01

1,81

0,02

1,80

0,02

0,284

	
  

Değerler her bir grupta yer alan 7 alt grubunun ortalamasını (x) ve standart hatasını
(Sx̅) göstermektedir (n=7). CAA = Canlı Ağırlık Artışı, YYO = Yemden Yararlanma
Oranı

1
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Çizelge- 3 Grupların Ortalama Karkas Ağırlıkları ve Sıcak Karkas Randımanları (%)
n
Kesim
Öncesi
Canlı
Ağırlık
Sıcak
Karkas
Ağırlığı (g)
Sıcak
Karkas
Rand.(%)

Kontrol
x̅
Sx̅

x̅

D1

Deneme Grupları
D2
Sx̅
x̅
Sx̅

D3

x̅

Sx̅

x̅

D4

P

Sx̅

7

2066,00

99,60

2057,43

194,43

2068,00

162,48

2112,00

141,99

2074,86

161,31

0,970

7

1427,14

28,47

1447,29

60,92

1431,00

39,41

1455,14

33,47

1437,14

46,42

0,990

7

69,09

0,68

70,26

0,72

69,23

0,40

68,93

0,50

69,24

0,47

0,500

	
  

Değerler her bir grupta yer alan 7 alt grubunun ortalamasını (x) ve standart hatasını (Sx̅ )
göstermektedir (n=7).

1

Çizelge-4 Grupların Ortalama Lenfoid Organ Ağırlıkları1
Organ

n

21. Gün
Dalak, g
Dalak, % CA
Bursa Fabricius, g
Bursa Fabricius, %
CA
Timus, g
Timus, % CA
42. Gün
Dalak, g
Dalak, % CA
Bursa Fabricius, g
Bursa Fabricius, %
CA
Timus, g
Timus, % CA

Deneme Grupları
D1
D2
x̅
Sx̅
x̅

Kontrol
x̅
Sx̅

Sx̅

x̅

D3

Sx̅

x̅

D4

Sx̅

P

7
7
7

0,48
0,08
1,52

0,04
0,01
0,09

0,46
0,08
1,34

0,07
0,01
0,15

0,45
0,08
1,46

0,03
0,01
0,14

0,43
0,07
1,27

0,03
0,01
0,09

0,44
0,07
1,41

0,03
0,01
0,05

0,937
0,961
0,567

7

0,26

0,01

0,23

0,03

0,25

0,02

0,22

0,02

0,24

0,01

0,629

7
7

b

1,70
0,28c

0,04
0,01

b

1,72
0,29bc

0,05
0,01

b

1,71
0,29bc

0,06
0,01

a

2,08
0,35a

0,14
0,02

2,02
0,34ab

0,16
0,02

0,021
0,016

7
7
7

2,35
0,11
4,90

0,15
0,01
0,45

1,93
0,10
4,08

0,17
0,01
0,51

2,08
0,10
3,75

0,15
0,01
0,37

2,14
0,10
3,63

0,17
0,01
0,26

2,26
0,11
4,67

0,20
0,01
0,47

0,454
0,525
0,162

ab

7

0,24

0,02

0,20

0,03

0,18

0,02

0,17

0,01

0,23

0,03

0,176

7
7

9,48bc
0,45bc

0,87
0,04

8,99c
0,43c

0,55
0,03

10,03abc
0,48abc

0,85
0,04

11,91a
0,56a

0,49
0,02

11,41ab
0,55ab

0,46
0,03

0,018
0,038

	
  

a, b, c; Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki farklılıklar istatiksel olarak
önemlidir (P<0,05)
1
Değerler her bir alt gruptan rastgele seçilen 7 adet broylerin lenfoid organ ortalamasını (x) ve
standart hatasını (Sx̅ ) göstermektedir (n=7).
Çizelge-5 Grupların Newcastle Aşısına Karşı Oluşturduğu Ortalama Antikor Titreleri1
Günler
21. Gün
42. Gün

n
7
7

Kontrol
x̅
Sx̅
6,29
0,29
7,71
0,87

D1
x̅
6,29
7,71

Deneme Grupları
D2
Sx̅
x̅
Sx̅
0,18
6,86
0,34
0,89
6,14
0,34

	
  

D3
x̅
6,29
7,14

D4
Sx̅
0,36
0,55

x̅
6,43
8,29

P
Sx̅
0,48
0,52

0,724
0,237

Değerler her bir alt gruptan rastgele seçilen 7 adet broylerin antikor titresi ortalamasını (x) ve
standart hatasını (Sx̅) göstermektedir (n=7)

1
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P20 TRB1 Bölgesi Kanatlı Sektörü Raporu
1

Lokman Pirim1, Kamil Abdullah Eşidir2
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Erzurum, Türkiye
2
Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya, Türkiye

Özet
Tarım veya ziraat denilince, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve
verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi
ve pazarlanmasını kapsayan bir dizi faaliyetler akla gelir. Kelime anlamı itibariyle bu kadar
geniş bir kavram olan Tarımı kabaca üç alt sektöre ayırabiliriz:
• Bitkisel üretim
• Hayvansal üretim
• Tarım ürünleri ve teknolojisi
Bu çalışmada Tarımın alt sektörlerinden Hayvansal üretim başlığının alt başlığı olarak yer alan
“Kanatlı Hayvan” grubu TRB1 Bölgesinde (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) incelenmiştir.
Kanatlı Hayvan grubuna hobi veya ticari amaçla yetiştirilen tavuk, hindi, kaz, ördek, devekuşu,
keklik, sülün ve bıldırcın gibi çeşitli kanatlı türler girmektedir. Bunlardan ekonomik değeri
daha yüksek olan tavuk, eti ve yumurtası için yaygınca yetiştirilmekte ve tüketilmektedir. Bu
çalışmada kanatlı hayvanlardan ülkemiz için ekonomik değer ifade eden etlik ve yumurtalık
tavuk işletmeciliği ile hindi yetiştiriciliği ortaya konmuştur. Ördek, kaz gibi diğer kanatlı
hayvan yetiştiriciliği daha çok hobi amaçlı yapıldığı için bu çalışma kapsamı içerisine dâhil
edilmemişlerdir.
Dünya genelinde ve ülkemizde yumurta ve etlik piliç üretimi gibi aslında her biri kendi başına
bir sektör sayılabilecek alanların geliştiği görülmektedir. Bu üretim aynı zamanda yem sanayi,
kafes, suluk ve yemlik gibi araç ve gereç yapımı, aşı ve ilaç sanayi ve gıda sanayinin gelişmesine
de katkı sağlamaktadır.
Üretkenlikleri az emek ve sermaye gerektirmeleri ile gelişmekte olan kanatlı hayvan sektörü
ülkelerin kırsal alanlarında yapılmakta ve onlardan elde ettiği et ve yumurta gibi ürünlerle birçok
ailenin protein gereksinmesinin karşılanmasında ve ek bir gelir kazanmasında çok önemli bir
işlev yüklenmektedir. Beyaz etin daha pahalı konumdaki kırmızı et yerine ikame edilebilmesi
ise özellikle dünya genelinde nüfusu daha fazla olan dar gelirli ailelerin protein gereksinimlerini
karşılamada önem arz etmektedir.
İşte bu çalışmada kanatlı hayvancılık sektörü TRB1 Bölgesinde yapılan anket ve tez çalışmaları
derlenerek irdelenmiş, sektörün TRB1 Bölgesinde ve Türkiye genelinde ki durumu hakkında
sayısal veriler sağlanarak sektörün trendi hakkında bir görüş sunulmuş ve sektördeki sorunlar
belirlenerek çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Giriş
Dünyada kanatlı eti ve ürünleri üretiminde başı çeken ülkeler sırasıyla ABD (20 milyon ton),
Çin Halk Cumhuriyeti (17 milyon ton) ve Brezilya’dır (11 milyon ton). Dünya kanatlı eti ve
ürünleri üretiminde ilk on ülkenin aldığı pay % 65’e tekabül etmektedir(1). FAO verilerine
göre günümüzde elde edilen toplam gelir açısından hayvancılığın dünya tarımındaki payı %40
dolaylarındadır. Gelişmiş ülkelerde bu pay %20’nin üzerindedir. Dünyadaki hayvan varlığı
incelendiğinde ise genelde gelişmiş ülkelerdeki tüm büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan
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türlerinin sayılarında 1990’dan itibaren bir azalma olduğu, buna mukabil gelişmekte olan
ülkelerde ise üretimde artış olduğu gözlemlenmektedir(2).
Gelişme
Kanatlı Hayvan denilince şüphesiz akla ilk tavuk gelmektedir. Ülkemizde gerek kırsal kesiminde
gerekse modern tesislerde üretimi ve tüketimi en fazla olan kanatlı hayvandır. Bu çalışmada
tavukçuluk, Etlik Piliç Yetiştiriciliği ve Yumurta Tavukçuluğu olmak üzere iki başlık altında
değerlendirilecektir.
Etlik Piliç Yetiştiriciliği
Etlik piliç eti üretimi
√Üretim süresinin kısa olması (45 gün kadar),
√Birim alanda yoğun üretim yapılabilmesi
√Yemin ete dönüşme oranının yüksek olması,
√İş gücü diğer tarımsal işletmelere kıyasla daha düşük olması,
√Kırmızı etle kıyaslandığında tavuk etinin çok daha ucuz olması,
√Kolesterol ve yağ oranının düşük, sindiriminin kolay olması,
√Besin değeri açısından iyi bir protein kaynağı olması
sebebiyle avantajlı bir sektör olarak gözükmektedir.
Piliç eti, hayvansal protein kaynakları arasında en sağlıklı ve en ekonomik hayvansal üründür.
Ayrıca ekonomik yararlığı ile düşük gelirli ailelerin kolayca ulaşabildiği ve bu ailelerin
beslenmesinde önemli rolü olan bir yiyecektir. Piliç eti, eğer bir bölgede tüketimi ve satışı
sınırlandırılmamışsa, tüm ülkelerde kolayca pazarlanabilir. Hazırlanması, pişirilmesi ve
sindirimi oldukça kolay bir besin kaynağıdır. Kanatlı hayvan eti; kolesterolü, kalp rahatsızlığı ve
vasküler problemleri olanlar için en ideal et ürünüdür(3).
Yumurta Tavukçuluğu
Günümüzde tavukçuluk önemli bir endüstri sektörü olmuş ve dev adımlarla ilerlemektedir.
Yumurta tavukçuluğu, insan beslenmesinde mükemmel bir gıda olan yumurtanın üretimi
açısından çok önemli bir yetiştiricilik faaliyetidir. Çünkü yumurta, anne sütünden sonra insanın
ihtiyacı olan tüm besin ögelerini bulunduran tek besin kaynağıdır. Ayrıca yumurta tüm besinler
içerisinde en değerli proteini içermektedir.
Sindirilebilirliği yüksek olan yumurtanın tamamına yakını vücut tarafından kullanılmakta ve
vücut proteinlerine dönüşebilmektedir. Yumurta başlıca, A, D, E ve B grubu vitaminler olmak
üzere diğer vitaminleri de önemli oranda içermektedir. Yumurta tavukçuluğuna başlamak için
üretici genelde 16 haftalık “yarka” denilen dişi tavukları alıp kümesini doldurur. Yumurtacı
işletmeler, genelde üst üste 2-3 hatta bazen 4-5 kafes şeklinde yer alır. Bu kümesler yumurta
tavuğu ile doldurulup, hayvanlar sürekli yem tüketip yumurtlamaktadır.
Yumurta tavukçuluğunda 1 kg. yumurta için harcanan yem miktarı da 2,1-2,2 kg civarındadır.
Tavukçulukta beslenme, üretimin karlı olabilmesi açısından ayrı bir önem taşımaktadır.
Çünkü tavukçuluk işletmelerinde yapılan tüm harcamaların yaklaşık %70’ni yem harcamaları
oluşturmaktadır.
Yumurta tavukçuluğunda başarılı sayılmak için aşağıdaki kıstaslar önem arz etmektedir.
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→
→
→
→
→

Tavuk başına yıllık yumurta verimi en az 280 adet olmalıdır.
1 Kg. yumurta için yedirilen yem miktarı 2,0-2,2 Kg. olmalıdır.
Yumurtlama döneminde aylık ölüm oranı en çok %1 olmalıdır.
Çok küçük veya satışa uygun olmayan yumurta oranı en fazla %5 olmalıdır.
Kırık yumurtaların oranı %2’yi geçmemelidir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için;
→
→
→
→

Yüksek verimli ırklar seçilmelidir.
Besin maddelerince iyi dengelenmiş karma yemler kullanılmalıdır.
Pazar şartları iyi takip edilmelidir.
Tavuklar 19 aylık olduktan sonra verim dışı bırakılmalıdır.

Günümüzde Tavukların Yüksek Verimlere Gelmiş Olmasının Bazı Sebepleri:
1- Islah, yapay seleksiyon (Tavuk türünün ıslaha uygunluğu):
→ Tavuk kısa sürede hızla üreyebilen bir hayvan. Cinsel olgunluğa ulaşma süresi de çok kısa.
Bu sebeple ıslah yapmak için kısa sürede büyük bir sürü oluşturabilmektedir. İşte büyük
sürülerdeki en verimli hayvanlar uzun yıllar seçilerek verimlilik hızla arttırılmaktadır.
→ Yumurta tavuklarında yapılan araştırmaya göre bir yumurta tavuğu genetik olarak en
az 25 saatte bir yumurta üretebilmekte yani genetik olarak en fazla yılda 350 yumurta
üretebilmektedir. Ancak bu sorunu aşmak için yumurta oluşumunda en çok zaman alan
kabuğun üretilme aşamasının minimize edilmesi veya kabuksuz yumurta üretimi ile
verimin arttırılması da araştırma safhasındadır.
2- Besleme (Besleme biliminde insanlığın yaptığı gelişmeler):
→ Hayvan besleme alanında son 50 yılda çok büyük gelişmeler kaydedilmektedir. Öyle ki
artık saha koşullarında 1,7 kg yem ile 1 kg tavuk eti üretmek mümkün gözükmektedir.
Özellikle yem katkıları ve antibiyotikleri de bu maddeye dâhil edilirse, bunların verim
artışlarına büyük katkısı olduğunu belirtmek gerekir.
3- Yetiştiricilik (Hayvan yetiştiriciliği biliminde insanlığın yaptığı gelişmeler):
→ Son zamanlarda kümes serinletme-havalandırma, besleme-sulama sistemleri, aydınlıkkaranlık uygulamaları gibi teknikler verimlerin hızla artmasını sağlamaktadır.
4- Hayvan sağlığı (Hayvan sağlığı biliminde insanlığın yaptığı gelişmeler):
→ Veteriner hekimliği alanındaki gelişmeler de tavukçulukta verimlerin bu düzeylere
gelmesinin önemli nedenlerinden sayılmaktadır.
TRB1 Bölgesinde kanatlı hayvan yetiştiriciliği, Tunceli’deki küçük bir yumurta çiftliğini göz ardı
edersek, sadece Elazığ ve Malatya illerinde yapılmaktadır. Bu illerde üretilen et ve yumurtalar
il içerisinde tüketildiği gibi yakın illerden Bingöl, Tunceli ve Diyarbakır’a kadar ulaşmaktadır.
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Bununla birlikte bölgenin günlük yumurta ihtiyacını karşılamak üzere Çorum, Afyon ve Konya
illerinden yumurta getirip satan toptancılar da bulunmaktadır.
Yıllara Göre TRB1’deki Kanatlı Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üretim
Yıl	
  
Düzey2 Kodu	
  
2006	
   TRB1	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

2007	
   TRB1	
  
2008	
   TRB1	
  
2009	
   TRB1	
  
2010	
   TRB1	
  
2011	
   TRB1	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

Hayvan Adı	
  
Et Tavuğu	
  
Yumurta Tavuğu	
  
Hindi	
  
Et Tavuğu	
  
Yumurta Tavuğu	
  
Hindi	
  
Et Tavuğu	
  
Yumurta Tavuğu	
  
Hindi	
  
Et Tavuğu	
  
Yumurta Tavuğu	
  
Hindi	
  
Et Tavuğu	
  
Yumurta Tavuğu	
  
Hindi	
  
Et tavuğu	
  
Yumurta Tavuğu	
  
Hindi	
  

Mevcut sayı	
  
5.910.653	
  
469.296	
  
54.945	
  
6.068.723	
  
462.863	
  
37.444	
  
1.871.839	
  
453.593	
  
36.624	
  
2.627.602	
  
566.170	
  
24.043	
  
3.254.931	
  
697.847	
  
59.371	
  
3.542.160	
  
788.171	
  
43.092	
  

Kümes et (ton)	
  
17.388,74	
  
0	
  
0	
  
17.321,80	
  
0	
  
0	
  
19.951,71	
  
0	
  
0	
  
22.595,18	
  
0	
  
0	
  

Yumurta sayısı (1000 Adet)	
  
0	
  
78484,6	
  
0	
  
0	
  
77792	
  
0	
  
0	
  
78807,013	
  
0	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

103940,491	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Kaynak: TÜİK, 2013
Tablodan da görüldüğü üzere yumurta tavukçuluğunda 2006-2008 yılları arasında kısmen bir
azalma olsa da devamında gelen üretim ile birlikte TRB1 Bölgesindeki yumurta tavuğu sayısı
%70 oranında artmıştır. Et tavukçuluğunda ise mevcut sayıda görülen istikrarsızlığın sebebi
küresel çapta gelen kuş gribi vakaları olduğu gibi bölge içerisindeki kesimhane yetersizliği de
sayılabilir. Bölgemizde biri 36000 adet/gün ve 60000 adet/gün kapasiteli iki adet kesimhane
bulunmaktadır. Kesimhane sahipleri ile görüşmelerimizde bu sayının talebi ancak karşıladığı,
olası bir üretim artışında kesimhane kapasitesinin artırılması gerekeceği dile getirilmiştir.
Bölgedeki hindi sayısı ise yıl içerisindeki taleple birlikte dalgalanmalar göstermekte ancak halen
önemsenmeyecek miktardadır. Maalesef bölgemizde endüstriyel anlamda hindi üretimi yok
denecek kadar azdır.
Yapılan Anket Çalışması Sonrası Sorunlar ve Çözüm Önerileri
TRB1 Bölgesi tavukçuluk sektörü araştırmamızda ve daha önceki araştırmalar neticesinde,
sektör ürünlerine yönelik yüksek bir talep olduğu gözlemlenmiş hatta belli sezonlarda arzın
talebi karşılayamadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte artan nüfus ve ulaşım ağlarıyla taleple
ilgili koşulların gelecekte daha iyi olacağı düşünülmektedir. Ayrıca sektörle ilgili destekleyici
kurumların da arttığı muhakkaktır.
Tavukçuluk sektöründe girdi maliyetlerinin önemli kısmı olan yem bitkilerinin ilde yeterince
yetiştirilememesi ve ithalatına getirilen sınırlandırmalardan ötürü fiyatları yüksektir. Dolayısıyla
sektöre ilişkin yem sanayisine önem verilmelidir. Elazığ ve Malatya ili tarım için ideal topraklara
sahip olmakla birlikte ildeki kanatlı hayvan yetiştiricileri de azımsanmayacak sayıdadır. Bu
kapsamda tavukçuluk işletmeleri ve bitkisel üretim yapan çiftçiler arasında yapılabilecek bir
işbirliği ile iki tarafında kazanacağı bir sistem geliştirilebilir.
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Tavukçuluk sektöründe başta kanatlı hayvan hastalıklarının teşhisi ve tedavisi olmak üzere,
üretim ve ürün geliştirme yönünde daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Bu konudaki
çalışmaların işletmeler, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ve bölgedeki Üniversitelerin
işbirliği ile daha etkin yürütülebileceği öngörülmektedir.
Bölgemizdeki tavukçuluk işletmelerinin ürünlerini AB üyesi ülkelere satabilmeleri için üretim,
dağıtım ve pazarlama aşamalarında AB’nin hayvan sağlığı, refahı ve hijyeni konusundaki
kurallarına uymaları gerekmektedir. Bu konuda ilgili birlik ve dernekler verecekleri eğitim,
diğer ülkelerdeki potansiyel gelişmelerle ilgili bilgi vb. çalışmalar ile firmaları bilgilendirebilir
ve firmaların ihracat yapmaları yönünde motive edebilir. Bu çalışmalar ile bölgedeki üretim ve
ürün kalitesi, dış ve iç piyasalardaki tanıtımı ve pazarlama kapasitesi yükselecektir.
Ülkemizde kanatlı tüketimi AB ülkelerinin tüketim miktarlarının yarısı kadardır. Bunun da
ürünün pazarlanması eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Tüketimin artırılması için,
tavuk eti ve yumurtanın insan sağlığı açısından önemi ve avantajları firmaların ulusal kanallara
ortaklaşa reklam vermesiyle aşılabilir ve bu sayede kanatlı tüketimini arttırabilirler.
Son olarak damızlık hayvan ve yumurta konusunda ülkemiz maalesef dışa bağımlıdır. Bu
bağımlılığın aşılabilmesi için de gerekli AR-GE faaliyetleri mutlaka belli bir süreç içerisinde
gerçekleşmelidir.
Sonuç
Kanatlı Hayvancılık sektöründe üretimin kitlesel olma özelliği nedeniyle, hem hiç piyasa hem de
dış piyasadaki ticari dalgalanmalardan çok çabuk etkilenmektedir. Bu bağlamda kanatlı hayvan
sektörüne yatırım yapmak için ölçek ekonomisinin imkânlarını doğru kullanarak ortalamanın
üzerinde bir üretim miktarı ile işe başlamayı göze almak; uzun yıllar içinde oluşmuş ithalat,
ihracat, üretim ve iç tüketim rakamlarını detaylı inceledikten sonra yatırıma karar vermek
gerekmektedir. Bu araştırma sadece kanatlı ürünleri için değil, kanatlı üretiminde kullanılan
kafes, aşı, bakım gibi girdiler ile özellikle yem hammaddeleri için de yapılmalıdır.
Kaynaklar
http://www.gida2000.com/kanatli-eti-sektor-raporu.html
Şelli ve Eraslan, 2006
http://www.turkishpoultry.com/tr/pilic/pilic
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P21 Ülkemizde Piliç Eti Renginde Saptanan Varyasyon ve Et Kalitesi
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Özet
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde ticari bir kesimhaneden farklı zamanlarda alınmış göğüs eti
örneklerinde kimi et kalite özelliklerini belirlemek, et rengindeki varyasyonu ve bu varyasyona
bağlı kalite değişimlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, Ross etlik piliç genotipinden sağlanan
toplam 1844 adet göğüs fileto etinde son pH (pH24), renk [parlaklık (L*), kırmızılık (a*) ve sarılık
(b*)], çözdürme ve pişirme kayıpları, su tutma kapasitesi ve sertlik özellikleri belirlenmiştir.
Ayrıca, göğüs etleri L*>54 “solgun”, 48<L*<53 arasında “normal” kabul edilerek 2 kategoriye
ayrılmış, eşey etkisi de dikkate alınarak her gruptaki et kalite özellikleri değerlendirilmiştir.
Tüm filetoların %74.6’sı normalden daha solgun renk özelliği göstermiştir. Solgun göğüs etleri,
daha yüksek a * ve sertlik değeri gösterirken, pişirme kaybı ve su tutma kapasitesi daha düşük
saptanmıştır. Normal göğüs etlerinde pH24 daha yüksek (5.93±0.01) saptanırken, solgun gruba ait
etlerde pH daha hızlı gerilemiştir (5.76±0.01). Bu sonuçlar, kesim sonrası kas pH’sının gerileme
hızına bağlı olarak, göğüs eti renk özellikleri için oldukça geniş bir varyasyon olduğunu, bu
durumun özellikle etlerde zayıf su tutma kapasitesine neden olarak etin fonksiyonel özelliklerinin
olumsuz etkilenebileceğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Etlk piliç, et rengi, et kalitesi, PSE
Giriş
Etlik piliç üretiminde başarı, çoğunlukla doğru bir hibrit seçimine bağlıdır. Söz konusu bu
durum, ıslahçı-damızlıkçı işletmeleri yüksek verim yönlü ve hızlı canlı ağırlık artışına sahip,
yemden yararlanma kabiliyeti yüksek, besin madde içeriği açısından tatminkar etlik piliç hatları
üretmeye yönlendirmiştir (1). Üretimde meydana gelen artışla birlikte kanatlı eti pazarlama
şeklinde de farklılıklar meydana gelmiş, parça ya da ileri işlenmiş ürünlerin pazarda yer
bulmaya başlamasıyla et kalitesi konusu gündeme gelmiştir (2, 3). Kanatlı etlerinde son ürün
kalitesinin oluşması kesim öncesi, kesim işlemi sırasında ve son ürün işlemede meydana gelen
pek çok faktörün etkisi altında şekillenmektedir (4). Kanatlı etlerinde en önemli kalite özellikleri
görünüş, tekstür, sululuk, lezzet ve fonksiyonelliktir. Bu kriterlerden görünüş ve tekstür,
tüketicilerin ürünü ilk seçimlerinde ve son ürün değerlendirmede kritik bir öneme sahiptir ve
görünüşün en önemli unsuru kanatlı etinin rengidir (5). Solgun et sendromu (PSE, pale, soft,
exudative; solgun, sulu ve yumuşak) kanatlı eti endüstrisinin karşı karşıya kaldığı önemli kalite
kusurlarından birisidir. Kanatlı eti endüstrisinde PSE et görülmesine bağlı kayıplarının %5-40
arasında olduğu tahmin edilmektedir (6, 7, 8). Piliçler kesimden önce akut ya da kısa süreli stres
etmenlerine maruz kaldıklarında, kaslarda glikojenin laktik aside yıkılımı sonucunda oluşan
asidifikasyon, karkas hala sıcakken pH’nın hızlı bir şekilde düşmesine yol açarak, solgun rekli
(L* değeri yüksek), zayıf su tutma kapasitesine sahip ve daha yüksek pişirme kayıpları gösteren
ete neden olmaktadır (3, 7, 9, 10). Etlik piliç göğüs etlerinde L* değerinin (lightness) artmasıyla
etlerde solgun görünüşün yansıra kırmızılık, toplam pigment, myoglobin ve demir azalmakta,
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sarılık ise en yüksek değere ulaşmaktadır (11, 12). Yapılan pek çok çalışmanın bulguları L*
değerinin göğüs eti kalitesinin değerlendirilmesinde iyi bir belirteç olarak kullanılabileceğini
göstermektedir (7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Göğüs eti L* değeri oldukça geniş bir varyasyon
göstermekte (L*=44-60), bu konuda yapılan çalışmalarda solgun, normal ve koyu göğüs etleri
farklı şekillerde kategorize edilmektedir. Bianchi ve ark. (10), 53 ve üzeri değer alan etleri
solgun, 46-53 arasını normal; Qiao ve ark. (16, 17, 18), L>53 normalden solgun, 48<L*<5153 normal ve L*<46 normalden koyu, Zhaung ve ark. (12), L*>60 solgun, 55<L*<59 arası
normal ve L*<55 koyu olarak sınıflandırmışlardır. Göğüs eti L* değeri ile pH arasındaki negatif
korelasyon nedeniyle (19, 20, 21, 22, 23) göğüs etlerinin kalite değerlendirilmesinde pH24’de
sıklıkla kullanılmakta; pH24 <5.7 solgun, 5.9<pH24<6.1 normal ve pH24> 6.1 ise koyu et olarak
tanımlanmaktadır (15, 24). Piliç etindeki renk değişimleri bir çok ülkede değerlendirilmiş
ve yayınlanmış olmasına rağmen (6, 14, 25), ülkemizdeki duruma ait bir değerlendirmeye
rastlanmamıştır. Bu çalışmada, ülkemizde ticari bir kesimhaneden farklı zamanlarda alınmış
göğüs eti örneklerinde kimi et kalite özelliklerini belirlemek, et rengindeki varyasyonu ve bu
varyasyona bağlı kalite değişimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod
Çalışmanın hayvan materyalini, toplam 1844 adet karışık eşeye sahip Ross 308 genotipine ait
etlik piliçler oluşturmuştur. Tüm kesimler aynı işletmeye ait ticari bir kesimhanede, benzer
koşullar altında gerçekleştirilmiştir. İki saat 15 dakikalık ön soğutma sonrası, tüm karkaslar
parçalanmış ve sol pektoralis major kaslarında ilgili et kalite özellikleri belirlenmek üzere, soğuk
zincir bozulmadan laboratuvara taşınmıştır. Örnekler 24 saat +5Cº’de bekletildikten sonra,
Consort D-130 pH metre kullanılarak son pH (pH24) ve renk ölçümleri (L*, a*, b*- parlaklık,
kırmızılık ve sarılık) Minolta CR 300 cihazı ile yapılmıştır. Renk ölçümleri yapılan filetolar,
L*>54 ise solgun, 48<L*<53 arasında ise normal kabul edilerek 2 kategoriye ayrılmıştır. Aynı
örnekler çözdürme ve pişirme kayıpları ile tekstür ve su tutma kapasitesi analizleri yapılana
kadar 1 ay süre ile -20 Cº’de muhafaza edilmiştir. İlk tartımları yapılarak -20 °C’de muhafaza
edilen örnekler çözdürme kaybı analizi için derin dondurucudan çıkarılarak bir gece +5°C’de
çözdürülmüş ve örneklerde geri tartımlar yapılmıştır. Aradaki fark % olarak hesaplanarak
çözdürme kayıpları belirlenmiştir. Çözdürme kayıpları hesaplanan örnekler, iç sıcaklıkları +75
ºC olacak şekilde, su banyosunda pişirilmiş ve geri tartımları yapılarak aradaki farktan pişirme
kayıpları hesaplanmıştır. Pişmiş göğüs etleri +5 °C’de bir gece bekletildikten sonra tekstür
analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla pişmiş göğüs etlerinden alınan yaklaşık 2 cm3’lük et
örneklerinde TA.XT tekstür analiz cihazında etin sertliği hesaplanmıştır. Su tutma kapasitesi
analizleri, Carver Pres Metod kullanılarak, yaklaşık 0.25 mg et örneği üzerinde 1 dakika süre
ile 140 kg/F basınç uygulanarak gerçekleştirilmiştir (26). Proje verilerinin değerlendirilmesinde
JMP (27) programı kullanılmıştır.
Bulgular
Et kalite özelliklerine ait ortalamalar Tablo 1’de sunulmuştur. Göğüs etlerine ait ortalama pH24
5.83±0.01 olarak saptanmış olup, normal ve solgun etler için değerler sırasıyla 5.93±0.01 ve
5.79±0.01 olarak belirlenmiştir (Tablo 1). Göğüs eti L* değeri, çözdürme kaybı, pişirme kaybı,
su tutma kapasitesi ve tekstür değerleri geniş bir varyasyon göstermiştir. L* 44.25 ile 66.90
arasında değişmiş, ortalama L* değeri 55.96±0.08 olarak saptanmıştır. Solgun göğüs etleri için
ortalama L* değeri 57.50±0.07 iken normal etlere ait ortalama L* değeri 51.87±0.08 olarak
belirlenmiştir.
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Tablo 1. Et kalite özelliklerine ait n, minimum, maksimum ve ortalama değerler

Genel

Normal

Solgun

Et Kalite Özellikleri
pH24
L*
a*
b*
Çözdürme Kaybı (%)
Pişirme Kaybı (%)
Su Tutma Kapasitesi (%)
Sertlik (kg/F)
pH24
L*
a*
b*
Çözdürme Kaybı (%)
Pişirme Kaybı (%)
Su Tutma Kapasitesi (%)
Sertlik (kg/F)
pH24
L*
a*
b*
Çözdürme Kaybı (%)
Pişirme Kaybı (%)
Su Tutma Kapasitesi (%)
Sertlik (kg/F)

n
1577
1725
1727
1724
1423
1513
696
1056
397
432
431
430
335
386
231
314
1058
1272
1271
1270
1012
1035
438
678

Minimum
5.00
44.25
-1.29
-2.92
4.01
5.00
4.29
0.65
5.45
48.04
-0.26
-2.67
4.03
5.00
4.29
0.65
5.00
54.00
-1.25
-2.92
4.01
5.03
4.55
0.72

Maksimum
6.81
66.90
12.69
17.89
15.87
23.62
57.97
4.29
6.55
53.99
9.01
13.68
15.87
23.62
57.97
4.24
6.81
66.90
12.69
17.89
15.79
23.06
53.68
4.29

Ortalama
5.83±0.01
55.96±0.08
2.97±0.04
5.65±0.09
8.32±0.07
13.14±0.11
29.13±0.43
2.14±0.02
5.93±0.01
51.87±0.08
2.98±0.08
5.16±0.16
8.15±0.15
14.14±0.22
34.47±0.79
2.01±0.04
5.79±0.01
57.50±0.07
2.96±0.05
5.83±0.11
8.40±0.08
12.76±0.13
26.13±0.50
2.20±0.03

	
  

Göğüs eti L* değerine ait frekans değerleri Şekil 1’de sunulmuştur. İncelenen 1704 piliç göğüs
etinin % 74.6’sında L* değeri 54’den büyük olarak belirlenmiş, % 25.4’ü ise normal değerler
olan 48-53 arasında yer almıştır.
Şekil 1. Göğüs eti L* değerine ait frekans değerleri

Göğüs fileto etlerinde renk ölçüm sonuçlarına göre yapılan sınıflandırmaya ait sonuçlar Şekil
2a’da görülmektedir. Toplam 1704 göğüs eti örneğinden 1272 tanesi solgun, 432 adedi ise
normal renk özelliği göstermiştir. Benzer sonuçlar solgun ve normal görünümlü göğüs etleri için
eşeyler arasında da görülmekte olup, aradaki fark önemsiz olmakla birlikte (χ2=2.99, P=0.083),
dişilerin göğüs etlerinin % 76.6’sı solgun bulunurken erkeklerde bu oran % 72.5 ile daha düşük
belirlenmiştir (Şekil 2b).
Şekil 2. Normal ve solgun göğüs eti görülme oranı (2a) ile eşeye bağlı dağılımları (2b)
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a

b

Etin L* ve a* değerleri, çözdürme ve pişirme kayıpları ile sertlik üzerine eşey etkisi önemsiz
bulunmuştur (Tablo 2). pH24 erkeklerde dişilere kıyasla (P<0.05) daha yüksek saptanmıştır.
Sarılık ve su tutma kapasitesi dişilerde erkeklere kıyasla daha yüksek belirlenmiştir (P<0.05)
(Tablo 2). Göğüs eti L* değerine dayalı yapılan seçim, sarılık ve çözdürme kaybı hariç tüm et
kalite özelliklerini önemli derecede etkilemiştir. Solgun göğüs etlerinde (5.76±0.01) normallere
göre (5.93±0.01) pH24 daha düşük belirlenmiştir. Göğüs eti kırmızılığı, solgun etlerde daha
yüksek bulunurken normal etler daha yumuşak olarak saptanmıştır. Solgun göğüs etlerinde su
tutma kapasitesi ve pişirme kayıplarının önemli bir şekilde azaldığı görülmüştür (Tablo 2).
Et L*değeri ile su tutma kapasitesi için eşey*sınıflama interaksiyonu belirlenmiştir. En yüksek
L*değeri dişi bireylere ait solgun grupta belirlenirken (57.82±0.10), en düşük L* değerlerini
normal grubun dişi ve erkekleri göstermiştir. Solgun gruba ait dişi ve erkek bireylerde su tutma
kapasitesinin zayıfladığı, buna karşın normal gruba ait dişilerde erkeklere kıyasla su tutma
kapasitesinin iyileştiği görülmektedir (Tablo 2).
Tablo 3’te et kalite özellikleri arası korelasyonlar görülmektedir. Göğüs eti L* değeri ile
pH24, pişirme kaybı ve su tutma kapasitesi arasında negatif yönlü ve orta düzeyde ilişkiler
belirlenmiştir. Benzer şekilde pH24 ile sarılık, pişirme kaybı ve su tutma kapasitesi arasında
önemli ve pozitif yönlü korelasyonlar saptanmıştır. Sertlik pH24, sarılık, pişirme kaybı ve su
tutma kapasitesi ile orta düzeyde negatif ilişkiler gösterirken, L* ve a* ile önemli fakat düşük
korelasyon göstermiştir.
Karkas sıcaklığı henüz yüksekken, glikolizin hızlanmasına bağlı olarak pH’nın hızla gerilemesi,
kas proteinlerinin yapısında bozulmaya dolayısıyla daha solgun et rengi ve daha zayıf su tutma
kapasitesine ve ekonomik kayıplara yol açar (13).
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Tablo 2. Et kalite özellikleri üzerine eşey, sınıflama ve eşey*sınıflama interaksiyonuna ait
ortalama değerler

Eşey

Dişi
Erkek

P
Sınıflama
Normal
Solgun
P
Eşey*Sınıfla
ma
Dişi*Normal
Dişi*Solgun
Erkek*Norm
al
Erkek*Solgu
n
P

Çözdür
me
Kaybı
(%)

Pişirme
Kaybı
(%)

Su Tutma
Kapasites
i (%)

Sertlik
(kg/F)

6.47±0.1
8
5.10±0.1
8
<.0001

8.57±0.1
4
8.44±0.1
4
0.563

12.82±0.
20
12.63±0.
21
0.107

29.37±0.5
9
28.58±0.6
2
0.041

1.95±0.0
4
1.99±0.0
4
0.346

2.75±0.1
0
3.00±0.0
6
0.027

5.58±0.2
2
5.91±0.1
3
0.309

8.43±0.1
7
8.54±0.1
0
0.607

14.43±0.
25
12.09±0.
15
<.0001

34.47±0.6
9
26.12±0.5
1
<.0001

1.84±0.0
5
2.04±0.0
3
0.0003

2.57±0.1
4
3.03±0.0
8
2.93±0.1
3
2.96±0.0
8
0.053

6.02±0.3
1
6.61±0.1
7
5.15±0.3
0
5.08±0.1
9
0.190

8.47±0.2
4
8.60±0.1
3
8.40±0.2
3
8.46±0.1
4
0.845

14.87±0.
35
12.11±0.
21
13.99±0.
35
12.05±0.
22
0.158

36.24±0.9
8a
26.11±0.6
7c
32.70±0.9
8b
26.14±0.7
6c
0.038

1.80±0.0
7
2.02±0.0
4
1.87±0.0
6
2.06±0.0
5
0.808

pH24

L*

a*

b*

5.79±0.0
1
5.82±0.0
1
0.008

56.39±0.1
0
55.86±0.1
0
0.388

2.92±0.0
8
2.95±0.0
8
0.188

5.93±0.0
1
5.76±0.0
1
<.0001

51.80±0.1
3
57.61±0.0
7
<.0001

5.91±0.0
1
5.74±0.0
1
5.95±0.0
2
5.77±0.0
1
0.520

51.69±0.1
8c
57.82±0.1
0a
51.91±0.1
7c
57.35±0.1
1b
0.017

	
  

Aynı sütunda farklı harf ile gösterilen özellikler arası fark önemlidir.

a,b

Tablo 3. Et kalite özellikleri arası korelasyonlar
L*
pH24 0.401***
Parlaklık
Kırmızılık
Sarılık
Çözdürme Kaybı (%)
Pişirme Kaybı (%)
Su tutma Kapasitesi
(kg/F)

Çözdürme Pişirme
Kaybı (%) Kaybı
(%)
0.022 0.217*** -0.164*** 0.360***
a*

b*

Su tutma
Kapasitesi
(%)
0.393***

-0.043 0.188*** 0.142*** -0.133*** -0.355***
0.193*** -0.111*** 0.053*
-0.226***
-0.005
0.449*** -0.117
0.004
0.061
0.302***

Sertlik
(kg/F)
-0.260***
0.093**
0.126***
-0.212***
0.003
-0.125***
-0.183***

	
  

*P<0.05 **P<0.01 ***P<0.001
Tartışma ve Sonuç
Çalışmamızda göğüs eti L* değeri 44.25 ile 66.90 arasında olup ortalama 55.96±0.08 olarak
saptanmıştır. Göğüs eti L* değerinin İtalya’da 44-66 arasında (14), İngiltere’de ise 45-67.3 (25)
arasında değişim gösterdiği bildirilmiştir. L* değerinde görülen geniş varyasyonun temel nedeni,
bu özelliğin mevsim, yem ve kesim öncesi uygulamalar gibi pek çok faktörden etkilenmesidir
(28). Göğüs eti L* değeri için çeşitli sınıflamalar yapılmış (12, 13, 15, 16, 17, 18, 21), solgun
gruba ait piliçlerin göğüs etlerinde pH, normal ya da koyu gruba ait etlere kıyasla daha düşük
bulunmuştur. Petracci ve ark. (14), L*>56 olan etleri solgun olarak belirledikleri çalışmalarında,
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ortalama L* değerini solgun gruba ait etlerde 57.53±0.27, normal grupta 53.51±0.18 olarak
bildirmiştir. Benzer olarak, Qiao ve ark. (16) L*>53 solgun olarak sınıflandırılan etlerde,
ortalama L* değerini solgun ve normal etler için sırasıyla 55.95±0.22 ve 51.32±0.31 olarak
aktarmıştır. Çalışmamızda solgun (L*>54) ve normal (48<L*<53) olarak 2 gruba ayrılan göğüs
etlerinin % 74.6’sı solgun, % 25.4’ü normal olarak belirlenmiştir. Woelfel ve ark. (13) benzer
sınıflamanın sonuçlarını % 53 solgun, % 47 normal olarak bildirmektedir. Bu sonuçlar ticari
etlik piliç sürülerinde yüksek oranda PSE et oluşumunun görülebileceğini göstermektedir.
Çalışmamızda önceki çalışmalarla uyumlu olarak (12, 15, 23) normal gruba ait etlerde pH24,
solgun gruba göre daha yüksek bulunmuştur. Solgun renkli etlerde pH’daki bu hızlı düşme,
hemen hemen isoelektrik noktaya ulaşmış pek çok temel kas proteininin (sarkoplazmik ve
miyofibrillar gibi) bozulması ile suyu çekme ve bağlayabilme yeteneklerinde azalma meydana
gelmesindendir (29). Solgun renkli etlerde saptadığımız su tutma kapasitesindeki gerileme bu
durumun kanıtıdır.
Çalışmamızda pH24 ile L* arasındaki korelasyon negatif (-0.401) ve önemli (P=<.0001) olmakla
birlikte önceki çalışmalara kıyasla daha düşük belirlenmiştir (18, 22). pH24, çözdürme kaybı
ve sertlik ile negatif; b*, pişirme kaybı ve su tutma kapasitesi ile pozitif yönlü orta düzeyde
korelasyonlar göstermektedir. Etin L* değeri ile sertlik arasında belirlenen pozitif korelasyon
istatistiki açıdan önemli olmakla birlikte (P=0.003) korelasyon katsayısı oldukça düşüktür
(r= 0.093). Solgun etlerde sertliğin yüksek bulunmasının muhtemel nedeni, pişirme öncesi ve
sonrasında oluşan nem kayıplarının normal etlere kıyasla daha yüksek olması ve solgun etlerde
proteinlerin yapısındaki bozulmadır (29). Bianchi ve ark. (10), solgun göğüs etlerinde sertliğin
3.5±0.3kg/g, normal etlerde ise 2.9±0.2 kg/g olarak bildirmişlerdir. Benzer sonuçlar, Barbut
ve ark. (15) tarafından da aktarılmış olup, PSE etlerde sertliğin normal ve DFD etlere kıyasla
önemli derecede yüksek olduğu bildirilmektedir.
Çalışmamızda solgun gruba ait etler daha kırmızı ve sarı bulunmuştur. Kırmızılık ve sarılık için
literatürde verilen değerler oldukça değişkendir. Etlik piliç göğüs etlerinde L* değerinin artışına
paralel olarak önemli bir şekilde kırmızılık, toplam pigment, myoglobin ve demir azalmakta,
sarılık ise en yüksek değere ulaşmaktadır (11, 12). Bazı araştırıcılar, normal ve solgun göğüs etleri
arasında, kırmızılık ve sarılık için önemli farklılık olmadığını bildirmesine karşın (16, 22, 23)
solgun göğüs etlerinde kırmızılık azalırken sarılık değerinin yükseldiğini ya da etkilenmediğini
bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (10, 12, 17).
Bu sonuçlar, ticari koşullarda yetiştiriciliği yapılan etlik piliç sürülerinde, göğüs eti rengi için
oldukça geniş bir varyasyon bulunduğunu, göğüs etinin L* değeri ile pH24 ve su tutma kapasitesi
arasında önemli negatif korelasyonlar olduğunu göstermektedir. Solgun göğüs etleri daha düşük
pH, daha zayıf su tutma kapasitesi ve daha sert et oluşumuna neden olarak et kalitesini olumsuz
etkileyebilmektedir.
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P22 Etlik Piliçlerde Abdominal Yağlanma
Şahin Çadırcı, Ayfer Bozkurt Kiraz
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 63200 Osmanbey Kampus, Şanlıurfa
Özet
Etlik piliçlerde son atmış yılda yapılan genetik seleksiyonlar sonucu, hızlı büyümeye paralel
abdominal yağ birikiminde arzu edilmeyen bir artış meydana gelmiştir. Üretici için aşırı yağ
birikimi ekonomik kayıp olup, yemden yararlanmayı ve kesim sonrası işlemleri olumsuz
etkilemektedir. Bu sektörün temel hedeflerinden bir tanesi tükete bilinir et oranını artırıp
abdominal yağ depolanmasını azaltmaktır. Buna karşılık karkas yağı belli oranda lezzet
için bulunmak zorundadır. Bu nedenle etlik piliçlerde yağ birikimini azaltmak için yapılan
araştırmalara çok fazla zaman, gayret ve önemli bütçeler ayrılmıştır. Mevcut çalışmada etlik
piliçlerde abdominal yağlanma başlığı altında yapılan çalışmalar ve gelişmeler incelenmiş ve
abdominal yağ depolanmasında etkili olan; genetik, cinsiyet, yaş, beslenme ve çevre faktörleri
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etlik piliç, abdominal yağ
Giriş
Ülkemizde etlik piliç üretimi son yirmi yılda büyük artış göstermiş olup yaklaşık 2 000 000 (ton)
seviyesine ulaşmıştır (1). 1950’li yılların başında 1.5 kg canlı ağırlık için 70 günlük bir süreye
ihtiyaç varken, yapılan ıslah çalışmaları ve besleme alanındaki gelişmeler sonucu günümüzde
42 günlük zaman zarfında piliçler 2.5 kg’a ulaşabilmektedir (2). Beyaz et üretiminde kullanılan
bu modern piliçlerin en önemli özellikleri hızlı büyüme ve yem değerlendirme katsayılarının
yüksek olması şeklinde özetlenebilir. Büyümedeki bu artışa paralel olarak karkasta yağlanma, ani
ölümler, iskelet yapısında bozukluklar ve bazı metabolik hastalıkların artışı ile ilişkilenmektedir
(2,3). Hızlı büyümeyle ortaya çıkan bu olumsuzluklar ekonomik kayba neden olmaktadır. Diğer
taraftan ise tüketici tercihi olarak karkas yağı lezzet için belli oranda bulunmak zorundadır.
Fakat canlı ağılığın % 2-3’ne tekabul eden abdominal yağ birikimi kesim sonrasında problemlere
neden olup, bu endüstride ekonomik değeri bulunmayan atık olarak işlem görmektedir (4). Bir
gram yağ dokusu birikimi için gerekli olan enerji bir gram protein dokusu birikimine eşit olup (5)
ülkemiz etlik piliç sektörü her yıl yaklaşık 40 000-60 000 ton abdominal yağ üretmektedir. Etlik
piliç üretimi endüstrisi açısından kaybolan miktarın ekonomik değeri büyüktür. Bu derlemeyle
abdominal yağlanmaya etki eden belli başlı faktörlere dikkat çekilip irdelenmeye çalışılmıştır.
Abdominal Yağ
Kanatlı hayvanlarda, büyük oranda yağ asitleri karaciğerde sentezlenir. Sentezlenen yağ
asitleri, trigliseridler olarak adipoz dokularda depolamak için düşük yoğunluklu lipoprotein
veya chylomicronlar yolu ile taşınır (6). Abdominal yağ dokusu diğer yağ dokuları ile
karşılaştırıldığında daha hızlı büyür (7). Aynı zamanda abdominal yağ ve karkas yağ içeriği
arasında yüksek korelasyon bulunup, toplam vücut yağ içeriği tahmini için güvenilir bir
parametredir. Günümüzde etlik piliçlerdeki yağ miktarı canlı ağırlığının %13-14.5’u kadardır (2).
Abdominal yağ miktarı ise toplam vücut yağ miktarının %20’ni oluşturur (8). Etlik piliçlerdeki
abdominal yağ oranı değişken olup çeşitli faktörlere bağlıdır; genetik, cinsiyet, yaş, besleme ve
çevre.
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Genetik: Etlik piliçlerde büyüme hızı dikkate alınarak yapılan seleksiyonlar sonucu daha iyi
yem değerlendirme ve daha fazla ürün elde edilirken buna karşılık karkas yağ oranının artmasına
neden olunmuştur (4). Bu problemin üstesinden gelmek için daha iyi yem değerlendirme oranı
dikkate alınarak yapılan seleksiyonlar sonucu yağlanmada azalma fakat buna bağlı olarak
karkas su içeriğindeki artış problem olarak ortaya çıkmıştır (9). Yağlanmayla ilgili doğrudan
yada dolaylı seleksiyon çalışmaları sonucu oluşturulan yağlı ve az yağlı hatlarda abdominal
yağ birikimi bakımından önemli farklılıklar tespit edilmiştir (10,11). Günümüzde seleksiyon
yapılarak yağlı ve az yağlı hatları oluşturmak mümkündür (12). Hatlar arası abdominal ve
karkas yağ miktarındaki farklılıklar yağ depolamada genotipin etkisi olduğuna kanıt olup bu
alanda yağlanmaya sebep olan genetik varyasyonun tanımlanıp mekanizmanın aydınlatılmasına
ihtiyaç vardır.
Cinsiyet: Yapılan çalışmalar cinsiyetin yağ depolanması üzerinde önemli etkisinin bulunduğunu
işaret etmekte olup, dişi etlik piliçler erkeklere göre daha fazla yağ depolama özelliğine sahiptir
(8,13). Nikolova ve ark., (3) yapmış oldukları çalışmada dişi etlik piliçlerin erkeklere göre
daha fazla abdominal yağ miktarına sahip olduklarını tespit etmişlerdir. İki cinsiyet arasında
gözlenen bu farklılığın olası kaynakları; metabolizma, yağ depolayabilme kapasitesi, besin
madde gereksinimi ve hormonal yapıdaki farklılıklar olarak sıralanabilir. Tor ve ark., (14) kastre
edilmiş erkek etlik piliçlerin kastre edilmemişlere oranla daha fazla abdominal ve karkas yağına
sahip olduğunu gözlemlemişlerdir. Cinsiyetin abdominal yağ üzerindeki bu etkisi dişilerin daha
erken yaşta kesime gönderilmesiyle belli oranda telafi edilebilir (4).
Yaş: Etlik piliçlerde yaşın abdominal yağ depolanmasında belirgin etkisi olup, yaşlı piliçler
gençlere oranla daha fazla abdominal yağ depolarlar (8,15). Etlik piliçlerde abdominal yağ
miktarındaki artışın 4 haftalık yaştan sonra başladığı ve 6 haftalık yaşa kadar büyümenin
hiperplasia (yağ hücrelerinin sayısındaki artış), 6 haftadan sonra ise hipertrofık (yağ hücrelerinin
boyutundaki artış) olduğu bildirilmiştir (4). Abdominal yağın saptanmasında temel faktör hücre
boyutundaki artış olarak kabul edilmektedir (16). Zerhdaran ve ark., (17) yapmış oldukları
çalışmada 48, 63 ve 70 günlük etlik piliçlerde sırasıyla canlı ağırlıklarının %2.95, %3.26 ve
%4.11’i kadar abdominal yağ tespit etmişlerdir. Sonuç olarak, yetiştirme döneminin uzaması
abdominal yağlanmanın artmasına neden olmaktadır.
Beslenme: Kanatlı hayvanlarda besin maddeleri karkas kompozisyonu üzerinde önemli etkiye
sahiptir (18,19). Yemlerdeki besin madde dengesizliği ve fazla enerji karkasta yağ birikimine
neden olur. Karkastaki yağ birikiminde genel olarak enerji/protein oranı ve yemlerde kullanılan
yağın çeşidi en önemli faktörlerdendir. Büyüme için gerek enerji gerekse protein mutlak
gereklidir. Enerjinin büyüme için gerekli olandan fazlası, enerji/protein dengesini bozulmasına
ve fazla olan enerjinin yağ formunda depolanmasına neden olacaktır (20). Öte yandan enerji
seviyesinin azaltılması, yetersiz enerji alımı nedeniyle karkas yağ kaybı ve aşırı protein
salgılanması ile sonuçlanır. Maalesef yapılmış olan bu şekildeki basit değişimler verimsiz
ekonomik olamayan yüksek proteinli karkas ile sonuçlanmıştır (21). Yapılan diğer çalışmalarda,
gerek proteindeki gerekse enerjideki bu değişiklikler benzer sonuçlar vermiştir (22). Etlik piliç
yemlerinde doymamış uzun zincirli yağ asitlerinin kullanımı doymuş ve doymamış kısa zincirli
yağ asitlerinin kullanıldığı yemlerle beslenen etlik piliçlere göre daha az karkas yağ birikimine
neden olmuştur (23,24). Ayrıca rasyonlardaki amino asit, tuz içeriği (25-27) ve yemin fiziksel
formunun (öğütme, peletleme vs.) karkas yağ depolanması üzerine önemli etkisi gözlenmiştir
(28,29). Abdominal yağ birikimini azaltmaya yönelik çalışmalarda kısıtlı yemleme yöntemleri
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bir çok araştırıcının ilgi odağı olmuşsa da, farklı araştırıcılar tarafından çelişkili sonuçlar
bulunmuştur (22).
Çevre: Kanatlılarda çevre sıcaklığı, barınak sistemleri, aydınlatma programları gibi çevresel
faktörler, yaşama payı ve fiziksel aktiviteler ile doğrudan ilişkili olup yağ depolamayı
etkilemektedir. Kubena ve ark., (30) ve Fisher, (31), toplam vücut yağı ile çevre sıcaklığı
arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu ve sıcaklıktaki her bir derecelik artışta, toplam vücut
yağında % 0.19›luk linear bir artış olduğunu bildirmektedirler. Kafeste bulunan etlik piliçler
daha az aktiviteye sahip olduğundan, yerde yetiştirilen etlik piliçlerden daha fazla yağ depolarlar
(32). Lewis ve ark., (33) diğer bir çevresel faktör olan aydınlatmanın, abdominal yağlanma
üzerine önemli bir etkisinin olmadığını, fakat kesikli aydınlatmanın daha az yağ depolamaya
neden olduğunu bildirmişlerdir (34).
Sonuç
Beyaz et sektöründe yüksek abdominal yağ miktarı üretici için ekonomik kayıp ve kesim
sonrası işlemler sırasında zorluğu ifade eder. Dahası son yıllarda tüketici tercihi daha az yağlı
karkas yönünde değişmektedir. Bu nedenle etlik piliçlerde yağ birikimini azaltmak için yapılan
araştırmalara çok fazla zaman, gayret ve önemli bütçeler ayrılmaktadır. Seleksiyon ile yağ
birikimini istenilen düzeye getirmek uzun zaman işi olup, halihazırda bu yönde seleksiyon
çalışmaları devam etmekte ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu alanda yapılan araştırmalarda
alınan sonuçlar bu problemin seleksiyon ile uzun süreçte etkili ve kabul edilebilir şekilde
çözülebileceğini işaret etmektedir. Günümüzde ise karkas yağ miktarını azaltmada en etkili
metot enerji/protein oranı ve kısıtlı yemlemedir. Etlik piliç yemlerindeki proteinin enerjiye
oranla artırılması yağ depolanmasını düşürür. Ne yazık ki, bu oranın değişimi etlik piliçlerin
performanslarındaki gerileme ve tüketilen yem miktarının artması sebebiyle ekonomik
olmamaktadır. Diğer taraftan kısıtlı yemleme karkas yağ miktarını düşürürken buna karşılık
yetiştirme zamanını ve masrafları artırmaktadır. Benzer şekilde yemlere eklenecek doymamış
yağ çeşitleri karkas yağ kompozisyonunu etkilese de yem maliyetini artırır. Piliçlerin kesim
yaşı tek başına yağ depolanması problemine çözüm olmamakla birlikte, dişi ve erkeklerin
farklı büyüme oranları, yağ depolamaları ve cinsiyet ile yem içeriği arasındaki interaksiyon
dikkate değerdir. Üretici cinsiyetler arası yağ depolamadaki bu farklılıktan kuluçka sonrası
cinsiyet ayrımı yaparak fayda sağlayabilir. Etlik piliçlerde cinsiyet ayrımı yapılarak yetiştirme
ve beslenme sonucunda, dişiler daha erken yaşta kesilerek bütün, erkekler ise parçalanarak
tüketiciye sunulabilir. Yağ depolanmasını artıran diğer bir önemli faktör sıcaklıktır. Genel
olarak beyaz et sektöründe problem olan abdominal yağ birikiminde bahsi geçen faktörler etkili
olmaktadır. Üreticinin yaşadığı bu problemin asgariye indirilmesi, etlik piliç yetiştiriciliğinde
kullanılan hibritler için önerilen şartlara ve yem formulasyonlarında tavsiye edilen besin
içeriklerine uyulmasını gerektirir.
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Özet
Bu çalışma, biberiye ekstraktı ile kaplanan aktif paketleme materyalinin tavuk eti köftelerinin
+4 °C’de muhafazası sırasında meydana gelen değişimleri incelemek amacıyla yapıldı. Aktif
paketleme materyali biberiye ekstraktı (A grubu % 0.3 ve B grubu % 0.5) kullanılarak ve
biberiye ekstraktı içermeyen kontrol (K) grubu olarak hazırlandı. Bu şekilde hazırlanan vakum
paketli (VP) tavuk köfteleri +4 °C’de 9 gün muhafaza edildi. Kontrol ve biberiye ekstraktı ile
muamele edilen örnekler, muhafazanın 0., 3., 5., 7. ve 9. günlerinde mikrobiyolojik (Psikrofilik
bakteri sayısı, Enterobacteriaceae, Laktik asit bakterileri ve Maya-Küf sayısı), kimyasal
(pH ve thiobarbiturik asit sayısı) ve duyusal (görünüş, lezzet ve genel beğeni düzeyi) kalite
nitelikleri yönünden analizleri yapıldı. Biberiye ekstraktı uygulanan grupların kontrol grubuna
göre mikrobiyolojik yönden daha uzun raf ömrüne sahip olduğu görüldü. Biberiye ekstraktı
uygulanan % 0.3 ve % 0.5’lik gruplar arasındaki farklar istatistiki açıdan önemsiz bulundu.
Duyusal yönden % 0.3’lik biberiye yağı uygulanan A grubunun panelistler tarafından tercih
edildiği saptandı. +4 °C’de muhafaza edilen % 0.3 biberiye ekstraktı ile kaplanarak paketlenen
tavuk köftelerinin 9 güne kadar tüketilebilir niteliğini korumasında etkisinin olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Aktif Paketleme, Biberiye Ekstraktı, Muhafaza, Tavuk Köfte.
Giriş
Tavuk eti içerdiği besin maddeleri yanında protein miktarının kırmızı ete oranla daha fazla
olması, protein kalitesinin yüksek olması, insan beslenmesi için gerekli olan amino asitlerin
tümünü içermesi, daha az yağ ve kolesterol içermesi, sindirimin kolay ve ekonomik olması
nedeniyle tercih edilmektedir (1,2). Tavuk eti ve ürünlerinin tüketiminin yüksek olmasına
rağmen kolay bozulabilen yapıda olması nedeniyle gıda sektörü tavuk etinin raf ömrünü artırmak
için yeni teknolojiler arayışındadır (3). Aktif paketleme, tüketici talepleri ve tercihlerine yönelik
gıda paketlemesinde yenilikçi bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Paketleme materyaline
çeşitli aktif bileşenlerin katılmasıyla fonksiyonlarını geliştirmeyi, gıdaların kalitesini en iyi
şekilde korunarak, raf ömrünün uzatmayı, gıdanın kalite güvencesini sağlamayı ve gıdanın
duyusal kalite niteliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır (4,5). Tüketicilerin daha sağlıklı ürün
talebini karşılamak için kimyasal koruyucu madde içermeyen ürüne yönelik aktif paketleme ve
işleme teknolojileri ile bazı durumlarda doğal antimikrobiyal maddelerin kombine kullanımı
şeklinde raf ömrünün artıran uygulamalar önerilmektedir (3,6). Bu amaçla biberiye, kekik
ve oregano gibi esansiyel yağlar antimikrobiyal ve antioksidan özelikleri nedeniyle gıdaların
raf ömrünü artırmak için yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır (7,8). Özellikle, biberiye
(Rosmarinus officinalis L.) zengin antioksidan içeriği ve diğer bitkilere nazaran daha az renk
ve koku maddesi içermesi nedeniyle son zamanlarda gıda endüstrisinde en çok tercih edilen
bitki çeşitlerinden birisi olmuştur. Biberiye ekstraktının antioksidan ve antimikrobiyal özelliği
içerdiği karnosol, karnosik asit ve rosmarinik asitten kaynaklanmaktadır (9).
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Literatürde kitosan ve oregano yağının tek veya kombinasyonu şeklinde modifiye atmosfer ile
paketlenmiş tavuk filetolarının raf ömrü üzerine etkilerinin incelendiği (10); EDTA, oregano ve
timolün vakum paketlenmiş tavuk filetoları üzerine etkilerinin incelendiği (8); EDTA, lizozim,
biberiye ve oregano gibi kombine edilen antimikrobiyel bileşiklerin vakum paketlenmiş yarı
pişmiş kaplamalı tavuk eti üzerine etkilerinin araştırıldığı (11) çalışmalar bulunmaktadır. Bu
çalışmada ise biberiye ekstraktı ile kaplanan aktif paketleme materyalinin tavuk eti köftelerinin
+4 °C’de muhafazası sırasında meydana gelen değişimleri (mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal)
incelemek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Tavuk Köftelerinin Hazırlanması
Çalışmada materyal olarak kullanılan tavuk karkasları yerel bir kesimhaneden temin edilmiştir.
Laboratuara getirilen bütün tavuk yıkanmış ve süzülmesi için beklenmiştir. Derisi yüzüldükten
sonra kemik ve aşırı yağlı kısımları uzaklaştırılarak et ve kemik birbirinden ayrılmıştır. Tavuk
eti, çapı 3 mm olan kıyma makinesinden geçirilerek kıyma haline getirilmiştir. Kıyma ağırlığı
göz önünde bulundurularak, % 2 tuz ve % 2 irmik ile karıştırılıp köfte hamuru elde edilmiştir.
Hazırlanan karışımdan elips şeklindeki paslanmaz çelikten imal edilmiş kalıplar (çap: 6 cm,
yükseklik: 3 cm) kullanılarak eşit boy ve hacimde yaklaşık 20 g ağırlığında köfteler yapılmıştır.
Bu özelliklerde 45 tane köfte yapılmıştır. Köfteler üç gruba ayrılmıştır.
Aktif Paketleme Materyalinin Hazırlanması
Aktif paketleme materyali biberiye ekstraktı kullanılarak hazırlanmıştır. Biberiye ekstraktı
Kalsec®’ (Kalsec®, Inc, Kalamazoo, MI USA)’den temin edilmiştir ve % 9.2 karnosik asit
içermektedir. Çalışmada kullanılan vakum paket steril, düşük dansiteli, polietilen 12 mikrometre
kalınlığında ve 30 cm x 20 cm= 600 cm2 ebatındadır.
Paketleme
A grubuna ait örnekler için poşet yüzeyi dikkate alınarak % 0.3 biberiye ekstraktı (600 cm2 için
1.8 ml) poşet içerisine konulmuş ve tüm yüzeye dağılması sağlanarak köfte poşete yerleştirilip
vakumlama işlemine geçilmiştir. B grubu için ise % 0.5 miktarında biberiye ekstraktı (600 cm2
için 3 ml) poşet içerisine dağıtılmış ve vakumlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubuna
(K) ait örnekler vakum paketle ambalajlanmıştır.
Tavuk köfte örnekleri +4 °C’de muhafazaya alınmıştır. Her üç gruptan muhafazanın 0., 3., 5.,
7 ve 9. günde tesadüfî olarak örnekler alınarak mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal analizleri
yapılmıştır. Çalışma üç defa tekrar edilmiştir.
Mikrobiyolojik Analizler
Mikrobiyolojik analizler için aseptik koşullarda, 10 g köfte örneği steril plastik torbalara alındı
ve üzerine 90 ml steril Maximum Recovery Diluent (MRD, Merck, 1.12535) ile 2 dakika
süreyle homojen hale getirilmiştir (Stomacher, 400). Böylece örneğin 10-1 (1/10)’lik dilüsyonu
hazırlanmıştır. Bu dilüsyondan aynı seyrelticiyi kullanmak suretiyle örneğin 10-6’ya kadar diğer
seyreltileri yapılmıştır. Örneklerin her seyreltisinden birer ml kullanılarak iki seri halinde plak
dökme metoduyla ekimleri gerçekleştirilmiş ve inkübasyon süreleri sonunda 30-300 koloni
içeren plaklar değerlendirilmiştir (12). Örneklerdeki toplam psikrofilik bakteri sayımı için Plate
Count Agar (PCA, Merck, 1.05463) besiyeri kullanılmıştır. Ekimi yapılan plaklar 7±1 °C’de 10
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gün inkube edilerek üreyen bütün koloniler sayılmıştır. Enterobacteriaceae sayımı için Violet
Red Bile Glucose Agar (VRBG, Merck, 1.10275) besiyeri kullanılmıştır. Ekimi yapılan plaklar
37±1 °C’de 24 saat inkube edilerek, besiyerinde üreyen 0.5- 2 mm çapında safrayı presipite eden
mor kuşakla çevrili koyu kırmızı renkli koloniler sayılmıştır. Laktik asit bakteri sayımı için de
Man Rogosa Sharpe Agar (MRS, Merck, 1.10660) besiyeri kullanılmıştır. Ekimi yapılan plaklar
30±1 °C’de 48 saat inkube edilerek, besiyerinde üreyen krem renkli koloniler sayılmıştır. Maya
Küf sayımı için % 10’luk tartarik asit ilave edilen Potato Dextrose Agar (PDA, Merck, 1.10130)
besiyeri kullanılmıştır. Ekimi yapılan plaklar 25±1 °C’de 3-5 gün süre ile inkübe edilerek üreyen
koloniler sayılmıştır (12,13).
Kimyasal Analizler
Örneklerdeki pH değerleri (pH metre, Crison, Basic 20), tiyobarbitürik asit (TBA) sayısı tespiti
ise Tarladgis ve ark.(14)’ın bildirdiği yönteme göre tayin edilmiştir.
Duyusal Analizler
Duyusal kalitenin belirlenmesi için bu konuda deneyimli 8 kişi tarafından 1-5 arası puan (1 çok
kötü, 2 kötü, 3 normal, 4 iyi ve 5 çok iyi) verilerek örnekler görünüş, lezzet ve genel beğeni
düzeyi açısından değerlendirilmiştir. Bu amaçla, gruplardan alınan örnekler teflon tavada 10
dakika pişirilmiş ve oda ısısına geldikten sonra duyusal analize tabii tutulmuştur (15).
İstatistiksel Analizler
Verilerin istatistiksel analizi, Statistical Analysis System (SAS) paket programı kullanılarak
yapıldı. Gruplar arası ve grup içi günler arası değerler karşılaştırıldı. Veriler «tekerrür sayısı x
örnekleme zamanı x test grupları x her test grubundan bir seferde incelenen örnek sayısı» olacak
şekilde 3x1x3x1 faktöriyel dizayna uygun olarak sabit etkiler ve değişkenler arası interaksiyonlar
yönünden varyans analizine tabi tutuldu. General Linear Models (GLM) prosedürüne göre,
Fisher’in en düşük kareler ortalamaları (LSD) testi kullanıldı. Tüm ortalamaların standart sapma
değerleri hesaplandı. Alfa değeri 0.05 olarak belirlendi (16).
Bulgular
Tavuk köfte örneklerinde psikrofilik bakteri, Enterobacteriaceae, laktik asit bakterileri ve mayaküf sayısı 0. günde sırasıyla 2.8 log10 kob/g, 1.3 log10 kob/g, 1.9 log10 kob/g ve 2.6 log10 kob/g
olarak saptanmıştır (Tablo1).
Kontrol grubu örneklerinde muhafazanın 7. gününde psikrofilik bakteri, Enterobacteriaceae,
laktik asit bakterileri ve maya-küf sayısı sırasıyla 7.3 log10 kob/g, 4.2 log10 kob/g, 5.9 log10
kob/g ve 7.1 log10 kob/g’a ulaşmıştır. Biberiye ekstraktı içeren A ve B gruplarında ise psikrofilik
bakteri, Enterobacteriaceae, laktik asit bakterileri ve maya-küf sayısı sırasıyla 5.7-4.8 log10
kob/g, 3.3-2.6 log10 kob/g, 2.3-2.9 log10 kob/g ve 3.2-3.1 log10 kob/g olarak bulunmuştur. +4
°C’de muhafaza edilen tavuk köfte örneklerinde pH, TBA değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Duyusal analizlere ait bulgular ise Tablo 3’de verilmiştir. Görünüş, lezzet ve genel beğeni düzeyi
yönünden kontrol grubuna ait örnekler muhafazanın 0., 3. ve 5. günlerinde analiz edilmiştir.
Biberiye ekstraktı içeren A (% 0.3) ve B (% 0.5) gruplarında ise muhafazanın 0., 3., 5., 7., ve 9.
günlerinde analiz edilmiştir.
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Tartışma
Mikrobiyolojik Değerlendirme
Gıdaların soğukta muhafazasında bozulmanın göstergesi olarak kabul edilen psikrofilik bakteri
sayısı başlangıçta (0.gün) 2.8 log10 kob/g düzeyinde saptanırken kontrol grubunda muhafazanın
3. gününden itibaren bir artış görülmüştür. Psikrofilik bakteri sayısı kontrol grubunda 7. günde
7.3 log10 kob/g ile en yüksek seviyeye ulaşırken, % 0.3 ve % 0.5’lik biberiye ekstraktı uygulanan
gruplarda ise 5.7-4.8 log10 kob/g düzeyinde saptanmıştır (P<0.05). Bu durum, biberiye yağının
antibakteriyel özelliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Ürünün hijyenik kalitesinin bir göstergesi
olan Enterobacteriaceae bu çalışmada başlangıçta 1.3 log10 kob/g olarak saptanmıştır. Kontrol
grubunda muhafazanın 3. gününden itibaren bir artış gözlenmiş, 7. günde 4.2 log10 kob/g ile
en yüksek seviyeye ulaşmıştır. % 0.3 ve % 0.5’lik biberiye ekstraktı uygulanan gruplarda
Enterobacteriaceae yönünden yavaş bir gelişim gözlenmiş olup muhafazanın 9. gününde 3.9-3.1
log10 kob/g düzeyinde saptanmıştır (P>0.05)(Tablo 1). Laktik asit bakterileri fakültatif anaerob
mikroorganizmalar olup soğuk muhafaza ve vakum paketlenmiş tavuk etlerinin bozulmasında
etkilidir (17). Tavuk köftelerinde başlangıçta 1.9 log10 kob/g olarak saptanan laktik asit bakteri
sayısı kontrol grubunda 7. günde 5.9 log10 kob/g ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Biberiye
ekstraktı uygulanan A grubunda muhafazanın 9. gününde 4.0 log10 kob/g ile B grubunda ise 3.3
log10 kob/g en yüksek seviyeye çıkmıştır. % 0.5’lik biberiye ekstraktı uygulanan B grubunda
muhafazanın 7. gününde laktik asit bakteri sayısı kontrol grubuna göre 3 log10 kob/g daha düşük
saptanmıştır (P<0.05)(Tablo 1). Bu farkın tavuk eti köftelerinin +4 °C’de depolama süresince
biberiye ekstraktının antimikrobiyel etkisinden kaynaklandığı söylenebilir.
Kimyasal Değerlendirme
Gıdalarda ürünün bozulma nedenleri arasında yer alan lipit oksidasyonunun bir göstergesi
de tiyobarbiturik asit (TBA) sayısıdır. Biberiye ekstraktı uygulanan gruplar ile kontrol grubu
örneklerine ait TBA miktarı Tablo 2’de verilmiştir. TBA sayısının, çok iyi bir materyalde 3’ten
az, iyi bir materyalde 5’ten fazla olmaması gerektiği, tüketilebilirlik sınır değerinin ise 7–8
arasında olduğu bildirilmiştir (18). Bu çalışmada başlangıçta 0.225 mg MDA/kg değerinde
bulunan TBA sayısı kontrol grubuna göre biberiye ekstraktı uygulanan gruplarda daha düşük
bulunmuştur (P<0.05)(Tablo 2). Muhafaza süresince en düşük TBA değerleri % 0.5 biberiye
ekstraktı ile muamele edilmiş B grubunda gözlenmiştir. Biberiye ekstraktı uygulanan A ve
B gruplarında muhafazanın son gününde sırasıyla 0.513 mg MDA/kg ve 0.298 mg MDA/kg
olarak bulunmuştur. Biberiye ekstraktı ile muamele edilen A ve B grubu örneklerinde depolama
süresince yağ asitlerinde oksidasyonun benzer şekilde olduğu tespit edilmiştir. Biberiye ekstraktı
uygulanan gruplar arasındaki farkın önemsiz olduğu görülmüştür (P>0.05). Tavuk köftelerinde
başlangıçta pH değeri 6.50 olarak belirlenmiştir. pH değeri bakımından, farklı şekilde biberiye
ekstraktı uygulamasının muhafaza süresi boyunca tavuk köfteleri üzerinde önemli etkileri
olmamıştır (P>0.05)(Tablo 2).
Duyusal Değerlendirme
Biberiye ekstraktının antioksidan ve antimikrobiyel özellikleri sayesinde gıdalar uzun süre
muhafaza edilebilmektedir. Bu çalışmada % 0.5’lik biberiye ekstraktı uygulanan B grubu
örneklerinin mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri % 0.3 biberiye ekstraktı uygulanan A grubu
örneklerine göre iyi olmasına rağmen, A grubu örnekleri panelistler tarafından daha fazla beğeni
kazanmıştır (Tablo 3). Bu çalışmada kontrol grubuna ait örneklerin muhafazanın 7. gününde
bozuldukları tespit edilmiştir.
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Sonuç
Biberiye ekstraktı (% 0.3-% 0.5) uygulanan grupların kontrol grubuna göre mikrobiyolojik
yönden daha uzun raf ömrüne sahip olduğu görülmüştür (P<0.05). Biberiye ekstraktı uygulanan
% 0.3 ve % 0.5’lik gruplar arasındaki farklar istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur. Duyusal
yönden % 0.3’lik biberiye yağı uygulanan A grubunun panelistler tarafından tercih edildiği
saptanmıştır. +4 °C’de muhafaza edilen % 0.3 biberiye ekstraktı ile kaplanarak paketlenen tavuk
köftelerinin 9 güne kadar tüketilebilir niteliğini korumasında etkisinin olduğu belirlenmiştir.
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Tablo1. +4 °C’de muhafaza edilen tavuk köfte örneklerinin mikrobiyolojik analiz bulguları
(log10 kob/g)
Muhafaza Süresi (Gün)

Mikroorganizma

Grup
K
A
B
K
A
B
K
A
B
K
A
B

Psikrofilik
Bakteri
Enterobacteriaceae
Laktik Asit
Bakterileri
Maya-Küf

0
2.8±0.13d
2.8±0.13b
2.8±0.13b
1.3±0.01b
1.3±0.01b
1.3±0.01b
1.9±0.02b
1.9±0.02b
1.9±0.02b
2.6±0.03c
2.6±0.03a
2.6±0.03a

(

3
4.2±0.03c,x
3.6±0.01b,y
2.8±0.01b,z
2.1±0.03b
2.2±0.05b
1.9±0.03b
2.6±0.01b
2.7±0.02b
2.0±0.02ab
3.2±0.02b
2.8±0.02a
2.8±0.01a

x ±S)

5
5.3±0.07b,x
4.8±0.01ab,x
3.1±0.01b,y
3.5±0.04a,x
3.1±0.01a,x
2.7±0.01a,y
3.9±0.02b
3.1±0.03b
2.6±0.01a
5.9±0.03b,x
3.7±0.02a,y
2.7±0.03a,y

7
7.1±0.03a,x
5.7±0.01a,y
4.8±0.02a,y
4.2±0.05a,x
3.3±0.01a,x
2.6±0.01a,y
5.9±0.01a,x
2.3±0.02b,y
2.9±0.03a,y
7.0±0.04a,x
3.2±0.03a,y
3.1±0.02a,y

9
6.9±0.01a
5.9±0.02a
3.9±0.01a
3.1±0.02a
4.0±0.01a
3.3±0.01a
3.8±0.01a,x
2.9±0.01a,y

K:	
   Kontrol, A: % 0.3 Biberiye ekstraktı içeren paket, B: % 0.5 Biberiye ekstraktı içeren paket.
a,b,c,d: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arası farklılıklar önemlidir (P<0.05). x,y,z: Aynı sütunda farklı üst
simgeyi taşıyan ortalamalar arası farklılıklar önemlidir (P<0.05). -: Analizi yapılmadı.

Tablo 2: +4 °C’de muhafaza edilen tavuk eti köfte örneklerinin kimyasal analiz sonuçları
Muhafaza Süresi (Gün)

Analiz
pH
TBA
(mg MDA/kg)

Grup
K
A
B
K
A
B

0
6.50±0.01b
6.50±0.01
6.50±0.01
0.225±0.15b
0.225±0.11
0.225±0.14

3
6.48±0.01b
6.51±0.03
6.53±0.01
0.683±0.11a,x
0.312±0.08x,y
0.252±0.06y

(

x ±S)

5
6.52±0.03b
6.53±0.02
6.55±0.01
0.982±0.07a,x
0.416±0.11x,y
0.275±0.07y

7
6.92±0.01a,x
6.50±0.01y
6.48±0.01y
1.011±0.06a,x
0.482±0.04y
0.319±0.01y

9
6.57±0.01
6.51±0.01
0.513±0.02x
0.298±0.01y

K:	
   Kontrol, A: % 0.3 Biberiye ekstraktı içeren paket, B: % 0.5 Biberiye ekstraktı içeren paket.
a,b: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arası farklılıklar önemlidir (P<0.05). x,y: Aynı sütunda farklı üst simgeyi
taşıyan ortalamalar arası farklılıklar önemlidir (P<0.05). -: Analizi yapılmadı.
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Tablo 3. +4 °C’de muhafaza edilen tavuk eti köfte örneklerinin duyusal analiz sonuçları
Muhafaza Süresi (Gün)
Analiz
Görünüş
Lezzet
Genel Beğeni Düzeyi

Grup
K
A
B
K
A
B
K
A
B

0
4.0±0.11
4.0±0.11a
4.0±0.19
4.2±0.19
4.2±0.19
4.2±0.12
4.0±0.21
4.0±0.21
4.0±0.21

3
4.0±0.13
4.0±0.11a
4.0±0.19
4.0±0.13
3.8±0.51
3.6±0.69
3.8±0.14
3.6±0.16
3.4±0.14

	
  

(

x ±S)

5
3.8±0.17
4.0±0.13a
4.0±0.11
4.0±0.17
4.0±0.42
3.8±0.12
3.8±0.13
3.4±0.14
3.8±0.11

7
3.8±0.01b
4.0±0.13
3.6±0.33
4.0±0.11
3.8±0.11
3.6±0.14

9
3.4±0.26b
3.8±0.17
3.4±0.12
3.6±0.13
3.4±0.14
3.4±0.18

K: Kontrol, A: % 0.3 Biberiye ekstraktı içeren paket, B: % 0.5 Biberiye ekstraktı içeren paket.
a,b: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arası farklılıklar önemlidir (P<0.05). -: Analizi
yapılmadı.
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P24 Etlik Tavuk Gübrelerinin Kompostlanma Sürecindeki Değişimler
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Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Türkiye
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Özet
Bu çalışmada, ülkemizde yıllık üretimi yaklaşık 2,1 milyon tona ulaşan etlik tavuk gübrelerinin
küçük üretici bazında havalandırılmalı koşullarda kompostlanması ve kompostlama esnasında
açığa çıkan sıcaklık ve besin maddesi içeriklerindeki değişimlerin saptanması amaçlanmıştır.
Bu amaçla çeltik kavuzu altlıklı taze tavuk gübresi Bolu’da etlik piliç üreten bir işletmeden
temin edilmiştir. Kompostlamanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için başlangıçta C/N oranının
yaklaşık 25 olması amaçlanmıştır. Bu amaçla 80 kg taze tavuk gübresine 100 kg çeltik kavuzu
ilave edilmiş ve yığının başlangıç nem içeriği yaş ağırlık üzerinden yaklaşık %50 düzeyine
getirilmiştir. Kompostlama sandıklarına yerleştirilen yığın düzenli olarak belirli aralıklarla
karıştırılmış, havalandırılmış ve eksik nemi ilave edilmiştir. Kompostlama işlemine kompost
yığınında sıcaklık stabilitesinin sağlandığı yaklaşık üç ayın sonunda son verilmiştir. Başlangıç,
havalandırma ve bitiş tarihlerinde yığından alınan örneklerde toplam N, P, K, S, Ca, Mg,
organik karbon ve humik+fulvik asit miktarları belirlenmiş ve kompostlama boyunca söz
konusu özelliklerdeki değişimler izlenmiştir. Kompost yığınının başlangıç ve son değerleri
incelendiğinde kompostlamanın sonunda organik karbon, toplam azot ve kükürt miktarlarında
sırasıyla yaklaşık %41, %34 ve %42 azalma, buna karşın toplam fosfor, potasyum, kalsiyum,
magnezyum ve humik+fulvik asit miktarlarında yaklaşık sırasıyla %46, %11, %44, %53 ve
%18 artış tespit edilmiştir.
Giriş
Günümüz toprak yönetim uygulamalarında amaç sadece en yüksek ürünü almak değil aynı
zamanda bozulan dengenin de yeniden sağlanması olmalıdır. Artan dünya nüfusu, plansız
kentleşme ve endüstrileşme bir ülkenin en önemli doğal kaynaklarından olan toprağın yanlış
kullanımlarına neden olmaktadır. Bu sağlıksız gelişme toprağın da en önemli öğelerinden biri
olduğu çevre ve ekosistem üzerine ciddi zararlar vermektedir. Toprağın en temel özelliklerinden
birisi yüzlerce hatta binlerce yılda oluşmasına rağmen kısa sürede kolaylıkla kaybedilebilmesi
veya bozuluma (degradasyon) uğramasıdır. Bozulumun en temel nedenleri de uygun olmayan
toprak ve su yönetimleridir.
Topraklarda organik madde düzeyinin yüksek tutulması, toprak kalitesinin arttırılması ve
sürdürülebilir tarım uygulamalarının vazgeçilmez bir unsurudur. Bilindiği üzere organik madde,
toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini son derece olumlu etkileyen bir yapı
maddesidir. Toprağın devamlı işlenmesi ile doğal yapısı bozulmakta ve özellikle toprağı bir
arada tutan organik maddeler parçalanarak toprak yapısı fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak
bozulmaktadır. Topraklara organik madde sağlayan çiftlik gübreleri, hasat artıkları, kompostlar,
anız vb. maddeler de maalesef toprağa yeterli miktarda döndürülmemektedir. Hatta birçok yerde
anız yakılarak organik madde yok edilmektedir (1).
Toprağın zamanla bozulan bu özelliklerini iyileştirmede tercih edilen yöntemlerden birisi
de topraktan kaybedilen organik maddenin kompost kullanımı ile toprağa geri verilmesidir.
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Kompost materyalleri çeşitlilik gösterebilmektedir. Kompostlamada kullanılan materyallerin
seçiminde, yapılan üretim faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ve genellikle de çevresel
sorunlar yaratan atıklar belirleyici olmaktadır. Kompostlama mikroorganizmaların havanın
oksijenini kullanarak organik materyalleri biyokimyasal işlemlerle parçalaması ve ayrıştırma
işlemi olarak tanımlanabilir. Kompost, organik materyallerin kompostlanması sonucunda
ayrışmış ve stabilize olmuş üründür. Organik atıkların kompostlaştırılarak değerlendirilmesi
çevre dostu bir çözümdür. Kompostlaştırma ile toprak iyileştirici özelliği yüksek ve besin
maddesi dengeli olan bir ürün elde edilir. Kompostlaştırma işlemiyle organik materyaldeki
bitkiler tarafından kullanılması zor olan bitki besin elementleri daha kolay kullanılabilir hale
gelmekte ve kompostlaştırma işlemi sırasında 60-70 °C’lere ulaşan yüksek sıcaklıkla hastalık
yapıcı patojenler ile yabancı ot tohumları yok edilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 2,1 milyon ton düzeyinde açığa çıkan
etlik tavuk gübrelerinin küçük üretici koşullarında kompostlanması ve bu esnada kompost
yığınında gerçekleşen sıcaklık, humifikasyon ve bazı besin maddeleri miktarlarındaki değişimleri
belirlemektir.
Materyal ve Yöntem
Materyal
Bu çalışmada çeltik kavuzu altlıklı taze tavuk gübresi Bolu’da etlik piliç üreten bir işletmenin
dönemlik piliç üretimi sonrası boşaltılıp temizlenen kümesinden elde edilmiştir. Taze tavuk
gübresinin bazı özellikleri Çizelge 2.1’de sunulmuştur.
Çizelge 2.1. Araştırmada kullanılan taze tavuk gübresinin bazı özellikleri
Organik karbon ( %)	
  
Toplam azot ( %)	
  
pH (1/2,5)	
  
EC ( dS/m)	
  
Kireç ( %)	
  
C/N	
  
Nem (%)	
  
	
  

41,79	
  
4,27	
  
8,93	
  
8,38	
  
3,29	
  
9,78	
  
36,00	
  

Kompostlama işleminde karbon kaynağı olarak kullanılan çeltik kavuzunun ana bileşenleri
selüloz, lignin ve kül olup külünde silisyum düzeyi % 90- 95’lere değin yükselmektedir. Hava
kuru çeltik kavuzunun hacim ağırlığı 0,135 g/cm3 olarak belirtilmiş ve çeltik kavuzu tanelerinin
%92’sinin 4,76-1,19 mm arasında olduğu ve nem içeriğinin %8-14 arasında değiştiği rapor
edilmiştir (2). Kompostlamada kullanılan çeltik kavuzunun bazı özellikleri Çizelge 2.2’de
sunulmuştur.
Çizelge 2.2 Kompostlamada kullanılan çeltik kavuzunun bazı özellikleri
Organik karbon (%)	
  
Toplam azot (%)	
  
C/N	
  
Nem (%)	
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46,00	
  
0,39	
  
118	
  
9,10	
  

Kompostlama İşlemi
Kompostlama işlemi, dış iklim etmenlerinden etkilenmemesi için serada yapılmıştır.
Kompostlamanın başlangıcında taze gübrenin C/N oranı Çizelge 2,1’den de görüleceği üzere
9,78 dir. Kompostlamanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla başlangıçta C/N oranının
yaklaşık 25 olması amaçlanmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen hesap yöntemiyle taze gübrenin
karbon içeriğini arttırmak amacıyla çeltik kavuzu ilave edilmiştir (3). Çeltik kavuzu yörede en
yaygın kullanılan altlık malzeme olması nedeni ile tercih edilmiştir.
R = Q1.[C1.(100-M1)] + Q2. [C2. (100-M2) ] / Q1. [N1.(100-M1)] + Q2.[N2.(100-M2)]
Burada R; karışımın C/N oranı; Q1; kompostlamada kullanılacak ana materyal miktarı (kg);
C1; çeltik kavuzunun organik karbon miktarı (%), M1; çeltik kavuzunun nem miktarı (%), Q2;
kompostlamada kullanılan tavuk gübresinin miktarı (kg), C2; tavuk gübresinin organik karbon
miktarı (%), M2; tavuk gübresinin nem miktarı (%), N1; çeltik kavuzunun azot miktarı (%), N2;
tavuk gübresinin azot miktarı (%) olmaktadır.
Yukarıdaki eşitlik kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, 100 kg çeltik kavuzuna 80 kg
taze tavuk gübresi verildiğinde başlangıç C/N oranının yaklaşık 25 olacağı hesaplanmıştır.
Kompostlamanın başlangıcında yaklaşık 1m3 hacminde bir yığın hazırlanmıştır.
Taze tavuk gübresi-çeltik kavuzu yığınının başlangıç nem içeriği yaş ağırlık üzerinden yaklaşık
%50 düzeyine getirilmiştir. Daha sonra yığın 0,9m x 0,9m x 0.9m boyutlarında ahşaptan imal
edilmiş “çift silo” adı verilen (4) kompostlama sandıklarına yerleştirilerek kompostlama
işlemine 07.05.2014 tarihinde başlanmıştır. Yığın kontrollü bir şekilde değişik aralıklarla
karıştırılarak havalandırılmış, eksik nemi ilave edilerek yeniden kompostlama sandığına
doldurulmuş ve kompostlama işlemine devam edilmiştir. Yığın başlangıçtan sonra her 15 günde
bir havalandırılmış ve kompost yığınından örnekler alınmıştır. Başlangıç ve son örnekleme ile
birlikte toplamda yedi örnekleme yapılmıştır. Kompost yığınında sıcaklık ölçümleri yığının
ortasından Loyka NSP 100 marka sıcaklık ölçer ile düzenli olarak yapılmıştır. Kompostlama
işlemine yığında sıcaklık stabilitesinin sağlandığı yaklaşık üç ayın sonunda son verilmiştir.
Metot
Kompost örneklerinde organik karbon (5), toplam azot (6), toplam fosfor, potasyum, kükürt,
kalsiyum, magnezyum kuru yakma sonucu elde edilen ekstraktlarda (7) ICP-OES cihazı ile ve
humik+fulvik asit (8) belirlenmiştir. Kompost materyalinde ayrıca pH ve EC (1/2.5 materyal-su
ekstraktında) (9) ve Kireç (10) belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Taze tavuk gübresi-çeltik kavuzu karışımının kompostlaştırma işlemi yaklaşık olarak üç ay
sürmüştür. Bu süreç zarfında yığının sıcaklığı düzenli olarak takip edilmiştir (Şekil 3.1). Yığının
sıcaklığı ilk iki günde 58 °C’ ye kadar yükselmiş sonrasında nispeten azalarak dokuzuncu günde
51 °C’ ye kadar azalmıştır. Yığının sıcaklığı ilk havalandırmayı takip eden iki gün içinde tekrar
yükselmiş ve sıcaklık 70 °C’ ye kadar ulaşmıştır. Bu sıcaklık tüm kompostlama sürecinde ölçülen
en yüksek sıcaklık olmuştur. Yığının sıcaklığı hemen ertesi gün 60 °C’ ye düşmüştür. Kompost
yığınında ilerleyen süreçte bu denli yüksek sıcaklıklar tekrar saptanmamıştır.
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Şekil 3.1 Taze tavuk gübresi-çeltik kavuzu karışımının kompostlaştırma sürecinde sıcaklığında
meydana gelen değişimler
İkinci ayın sonuna doğru kompost yığınında sıcaklık açısından stabilite sağlanmış ve
kompostlamanın bitirildiği üçüncü ayın sonuna kadar yığındaki sıcaklık değişimleri 28-30
°C’ler arasında olmuştur. Kompostlamanın başlangıcında, havalandırma dönemlerinde ve
kompostlamanın sona erdirildiğinde kompost yığınından rastgele alınan örneklerde organik
karbon, toplam azot, fosfor, potasyum, kükürt, kalsiyum, magnezyum ve humik+fulvik asit
(HA+F A) miktarlarında saptanan değişimler Çizelge 3.1’de verilmiştir. Kompostlamanın
sonunda yığında başlangıçta taze tavuk gübresinden kaynaklanan kokunun da kalmadığı tespit
edilmiştir.
Çizelge 3.1 Kompostlama sürecinde farklı zamanlarda yığında meydana gelen kimyasal
değişimler
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Kompostlama esnasında ilk 45 günde karışımın başlangıç karbon, azot ve fosfor kapsamlarında
önemli değişiklikler görülmemiştir. Bununla beraber, tüm parametreler için başlangıç ve son
değerleri karşılaştırıldığında organik karbonda yaklaşık %41, azotta %34, kükürtte %42’lik bir
azalma, buna karşın fosforda yaklaşık %46, potasyumda %11, kalsiyumda %44, magnezyumda
%53 ve HA+FA asit miktarında %18 artış tespit edilmiştir.
Kanatlı hayvan gübresinin de yer aldığı çeşitli organik atıkların kompostlanması üzerine
yürütülen bir çalışmada kanatlı hayvan gübresinin başlangıçta % 43,9 olan organik karbon
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içeriğinin üç ay sonunda 36,2’ye, başlangıçta % 3,16 olan toplam azot kapsamının % 1,74
değerine ulaştığı, organik karbon ve toplam azotdaki kayıpların sırasıyla yaklaşık % 17 ve %
45 olduğu belirtilmiştir (11).
Diğer taraftan farklı oranlarda testere talaşı ve çeltik kavuzu ile kanatlı hayvan gübresinin
kompostlanması üzerine çalışan araştırıcılar, karbonlu materyallerin yapısal farklılıklarıyla
ilişkili olarak termofilik dönemin çeltik kavuzlu karışımda yaklaşık 40-60 gün arasında, buna
karşın testere talaşlı karışımda 105 gün sürdüğünü, çeltik kavuzunun karbon içeriğinin daha
düşük olması, daha az su tutması, silis içeriğinin yüksek olması, tane iriliğinin daha fazla
olması ve yağlı yüzey örtüsü nedeniyle talaşa göre daha az mikrobiyal saldırıya uğradığını rapor
etmişlerdir (12).
Sonuç
Bu çalışma küçük ölçekli üretici koşullarında etlik tavuk gübrelerinde başlangıçta uygun
C/N oranı ve nem sağlandığında kompostlama işleminin havalandırmalı ve nispeten basit
koşullarda 2-3 ayda tamamlanabileceğini göstermiştir. Kompostlama esnasında yığında
elde edilen yüksek sıcaklıklar olası patojen ve yabani ot tohumu riskini ortadan kaldırmıştır.
Kompost yığının başlangıç ve son değerleri karşılaştırıldığında toplam organik karbon, azot ve
kükürt miktarlarında azalma, buna karşın toplam fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve
humik+fulvik asit miktarlarında artış belirlenmiştir.
Teşekkür
Bu eserde TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenen “Taze ve kompost edilmiş etlik tavuk
gübrelerinin toprak agregasyonu ve bazı karbon formlarına etkileri” adlı projenin (No:
213O206) bir kısım verileri kullanılmıştır.
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P25 Etlik Hindilerde Kümeste ve Kesimhanede Saptanan Bazı Refah
Göstergeleri ve Eşeyin Etkisi
Aşkın Güney1, Mehdi Shekari1, Gündüz İlsever2, Sezen Özkan1
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, İzmir, Türkiye
2
Çamlı Yem Besicilik San. Tic. A.Ş. İzmir, Türkiye
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Özet
Bu çalışmada ticari hindi sürülerinde kümeste ve kesimhanede yapılan refah ölçümlerinin eşeye
bağlı değişimi incelenmiştir. Kesimden 1 hafta önce (dişilerde 13, erkeklerde 16. hafta) 3 adet
dişi ve 3 adet erkek hindi sürüsünde örneklenen ortalama 100 adet hindide yürüyüş ve gagalama
hasarı, 50 adet hindide ayak tabanı dermatiti, metatarsus ekleminde (hock) amonyak yanığı
ve göğüs derisinde kirlilik-irritasyon görülme sıklığı ve şiddeti kaydedilmiştir. Aynı sürülerde
kesimhanede (n=>150/sürü) yürüyüş puanlaması dışındaki ölçümler tekrarlanmıştır. Ek olarak
çarpmaya bağlı morluklar kaydedilmiş ve göğüs derisindeki değişiklikler göğüs ödemi ve
dermatit olarak sınıflandırılmıştır. Erkek ve dişi bireylerin ele alınan özellikler için oluşturulan
skor gruplarına dağılımı ki-kare yöntemiyle, skor değerlerinin eşeye bağlı değişimi ise Wilcoxon
Kruskal-Wallis yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada dişilerde ayak tabanı dermatiti ve diğer
refah problemlerinin oranı, Avrupa’da en son saha çalışmalarında elde edilen sonuçlarla uyumlu
olarak, erkeklerden daha yüksek (P≤0.05) bulunmuştur. Bu sonuçlar dişi kümeslerinde birim
alana konulan hayvan sayısının erkek hindilerden fazla olması ile ilişkilendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Hindi, refah, eşey etkisi, ayak tabanı dermatiti
Giriş
Hayvansal gıdaların üretiminde hayvan refahının sağlanması yüksek verim hedeflerinin ve hayvan
sağlığının korunması bakımından önem taşır. Halen hayvan refahının belirlenmesinde standart
ölçüm yöntemleri geliştirmeye yönelik araştırmalar sürdürülmektedir. Hindi yetiştiriciliğinde
hızlı gelişme, artan vücut ağırlığı ve görece uzun üretim periyodu verimliliğinin korunması için
hayvan refahının hassasiyetle izlenmesini gerektirmektedir. Yürüme güçlüğü oluşturan ayak
problemleri, vücudun değişik bölgelerinde kontak dermatite bağlı lezyonlar, gagalamaya bağlı
yaralar kümeste hayvan refahının belirlenmesinde kullanılabilecek göstergelerdir. Kesimhanede
ise yine ret edilen karkas oranı, kontak dermatit ile ilişkili lezyonlar, gagalama veya çarpmaya
bağlı deri yırtıkları ve çürükler refahın ölçümünde kullanılabilmektedir. Ayak tabanını etkileyen
kontak dermatit etlik piliçler gibi hindilerde de hayvan refahını ve ürün kalitesini olumsuz
etkileyen bir problemdir. Ayak tabanı derisinde hafif renk değişimi ve kalınlaşma ile başlayıp
derin lezyonlara yol açabilmektedir (1). Şiddetli durumlarda ağrı ve yürüme güçlüğü nedeni
ile hayvan refahını olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Hareketi etkileyen ayak problemleri hem
hayvan refahı, hem de et kalitesi açısından önemlidir. Yürüme güçlüğü nedeni ile oturmanın
artması, metatarsusun üst kısmında (hock joint) ve göğüste dermatit oluşumunu da artırmaktadır.
Son yıllarda, kanatlı eti üretimi içinde etlik piliçlere göre sınırlı olmakla birlikte hindi
yetiştiriciliğinde refah göstergeleri üzerindeki çalışmalar da artmıştır. Başta ayak tabanı dermatiti
(ATD) görülme ve sıklığı ve şiddeti olmak üzere, göğüs deri lezyonlarının hindiler için önemli
refah göstergeleri olduğu ve kesimhanelerde incelenen hindilerin hemen tamamına yakınında
ayak tabanı lezyonu gözlendiği bildirilmiştir (2). Sunulan çalışmada hindi eti üretiminde başta
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ayak tabanı dermatiti olmak üzere, karşılaşılan çeşitli refah problemlerinin eşeye bağlı değişimi
araştırılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Çalışma 3 dişi 3 erkek toplam 6 farklı sürüde (Hybrid Converter) kesimden bir hafta önce her
sürüden örneklenen ortalama 100 adet (n= 100-120) hindilerde refah göstergesi olarak yürüyüş
skorlaması (0= normal, 4= hareketsiz) yapılmış ve vücutta (baş, sırt ve geride) gagalama hasarı
sıklığı (var/yok) kaydedilmiştir. Her sürüden ortalama 50 adet hindide ise ayak tabanı dermatiti
(0=sağlıklı, 4=ayak tabanının yarıdan fazlası lezyon ile kaplı) (1), metatarsus ekleminde
(hock) amonyak yanığı (0=sağlıklı, 4 derin ve geniş lezyon) (3), göğüs derisinde kirlilikirritasyon (0=temiz, 1=hafif kirlilik, 2=şiddetli kirlilik ve ödem) sıklığı ve şiddeti belirlenmiştir.
Kümeslerden 6 farklı bölgeden alınan yataklık örneklerinde pH ve nem ölçülmüştür. Aynı
sürülerden kesimhanede (n=>150/sürü) yürüyüş puanlaması dışındaki ölçümler tekrarlanmış ve
deride yırtılma ve gagalama yaralarına ek olarak çarpmaya bağlı morluklar (var/yok) ve göğüs
derisindeki değişiklikler (göğüs ödemi (breast blister) veya belirgin kabarcık oluşumu (breast
button) şeklinde gözlenen dermatit) kaydedilmiştir (4). İncelenen sürülerde erkeklerde yerleşim
sıklığı 2.3 adet/m2 dişilerde ise 4.5 adet/m2 olmuş, standart bakım ve besleme uygulanmıştır.
Erkek ve dişi hindilerin ele alınan özellikler için oluşturulan skor gruplarına dağılımı ki-kare
yöntemiyle, skor değerlerinin eşeye bağlı değişimi ise Wilcoxon Kruskal-Wallis yöntemi ile
analiz edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmada ele alınan dişi sürüler 14. Hafta içinde kesime gitmiş ve ortalama kesim ağırlıkları
8.2 ile ve 8.8 kg arasında değişmiştir. Erkek sürüler 16. hafta içinde 14.0 ile -15.6 kg arasında
değişen ortalama kesim ağırlığına ulaşmışlardır. Kümes gözlemleri için göğüste kirlilik dışında
ele alınan tüm özellikler üzerinde eşey etkisi önemli bulunmuştur (P≤0.05). Yürüme kusuru,
agresif gagalama ile ilişkilendirilebilecek vücut hasarı, metatarsusta yanık ve ATD gözlenen
dişilerin oranı erkeklerden daha yüksek olmuştur (Grafik 1a-e). İncelenen özelliklere ilişkin dişi
ve erkeklere verilen skor değerlerinin ortalamaları Tablo 1 de verilmiştir. Özelliklerin şiddetine
ilişkin elde edilen skor değerleri üzerine eşey etkisinin analizinde göğüs kirliliği dışında
incelenen tüm özelliklerin skor değerleri dişilerde erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur
(P≤0.05). Kesimhanede (karkasta) yapılan gözlemlerde deride hasar ve morluk oranı ile göğüs
ödemi dışındaki göstergeler üzerinde eşey etkisi önemli bulunmuştur (P≤0.05). Grafik 2-(ae)’ de ele alınan özelliklere ilişkin skor gruplarında yer alan dişi ve erkek hindilerin oranları
verilmiştir. Karkasta ATD görülme oranının dişilerde, göğüs derisinde dermatit ve metatarsus
yanığı oranının ise erkek sürülerde daha yüksek olduğu saptanmıştır (P≤0.05). Kesimhane
gözlemlerinde incelenen dişilerin hemen tamamına yakınında (%99) ayak tabanında dermatit
saptanmıştır. Erkeklerde görülme oranı yine yüksek (%91.8) olmakla birlikte, dişilere göre daha
düşük ATD oranı saptanmış ve aradaki farklılık istatistik olarak önemli bulunmuştur (P≤0.05).
Hem kümeste hem de kesimhanede ölçülen ATD bulguları önceki çalışmalarda (2) bildirilen
değerler ile uyumludur. Krautwald –Junghanns et al. (2) 16. haftada dişilerde kümeste gözlemlenen
ATD görülme oranının (%60), erkeklerden (%33.8) daha yüksek olduğunu; kesimhanede
incelenen dişilerin %99.4’ü erkeklerin ise %97.9’unda ATD saptandığını bildirmiştir.
Karkasta ATD ‘e ilişkin skor ortalamaları erkek ve dişilerde benzer olurken metatarsus yanığı
skoru ortalamaları erkeklerde dişilere göre önemli düzeyde daha yüksek olmuştur (Tablo 2).
Bulgularımız, Fransa’da 60 ticari sürüde yürütülen ve tüm sürülerde yüksek düzeyde ayak tabanı
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dermatiti problemi gözlendiğini bildiren saha çalışması ile de uyum göstermektedir. (5).
Ayak tabanı dermatiti görülme oranı yataklık nemi ve yerleşim sıklığı ile ilişkilendirilmektedir.
ATD oluşumunda etkili faktörlerin başlıcaları arasında genetik yatkınlık, su tüketimini
artıran beslenme etkenleri (ör. yüksek protein ve makro mineraller, rasyonda yüksek soya,
oligosakkaritler ve potasyum) ile yoğun yerleşim ya da iklimsel çevre kontrolünün yetersizliği
gibi nedenlerle, yataklık neminin yüksekliği sayılabilir (6). Islak yataklık ile temas eden
epidermis tabakasının dış etkenlere karşı bariyer etkisi zayıflamakta ve mikrobiyal ajanların
vücuda girmesi kolaylaşmaktadır. Bu nedenle yataklık neminin kontrol edilmesi problemlerin
azaltılmasında anahtar öneme sahiptir. Ancak çalışmamızda dişi ve erkek kümeslerinde ortalama
yataklık nemi ve pH’ı benzerlik göstermiştir. Ortalama yataklık nemi sırası ile dişi ve erkeklerde
%55.4 ve %52.8, pH ise 5.84 ve 5.81olmuştur. Bu bulgu, örnek alınan kümes sayısının
yetersizliği ile de ilişkilendirilebilir.
Sonuç olarak, çalışmamızda dişi ve erkek hindi sürülerinde gözlenen refaha ilişkin bulgular,
hindi eti üretimi ve tüketiminin yaygın olduğu Avrupa Birliği ülkelerindeki saha çalışmalarından
alınan sonuçlarla uyumlu bulunmuştur. Hindilerde refah göstergelerinin ele alındığı çalışmaların
azlığı dikkate alındığında, elde edilen bulgular işletmelerde verimlilik ve hayvan refahının
iyileştirilmesine yönelik çalışmalara katkı oluşturabilecek bir ön çalışma niteliği taşımaktadır.
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Tablo 1: Kümeste incelenen özelliklere ilişkin dişi ve erkeklere verilen skor değerlerinin
ortalama ve standart hataları ile kikare ve P değerleri.
İncelenen Özellikler

Yürüyüş
Gagalama ile ilişkili Deri Hasarı
Ayak Tabanı Dermatit
Metatarsus Yanığı
Göğüs Kirliliği

Dişi

Erkek

χ2

P değeri

1.01±0.05
0.338±0.03
2.105±0.05
1.03±0.05
0.670±0.04

0.68±0.05
0.133±0.02
1.84±0.90
0.79±0.05
0.80±0.05

24.961
32.028
9.223
12.109
3.547

<0.0001
<0.001
0.002
0.0005
0.059

	
  
Tablo 2: Kesimhanede incelenen özelliklere ilişkin dişi ve erkeklere verilen skor değerlerinin
ortalama ve standart hataları ile kikare ve P değerleri.
İncelenen Özellikler
Ayak Tabanı Dermatiti
Metatarsus Yanığı
Göğüs Ödemi
Göğüste Dermatit
Deri Hasarı-Morluk

Dişi
1.89±0.03
0.46±0.03
0.19±0.02
0.076±0.01
0.14±0.01

Erkek
1.77±0.04
0.86±0.03
0.23±0.02
0.31±0.03
0.19±0.02

χ2
3.324
77.094
3.69
63.898
3.206

P değeri
0.680
< 0.0001
0.054
<0.0001
0.073

	
  

Grafik 1: Kümeste yapılan yürüyüş skoru (a), gagalama hasarı (b), ayak tabanında dermatit(c),
metatarsus yanığı(d), göğüste kirlilik(e) gözlemlerinde erkek ve dişilerin skor gruplarına
dağılımı (%).
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Grafik 2. Kesimhanede yapılan ayak tabanı dertmatiti( a), metatarsus yanığı (b), göğüs ödemi
(c) , göğüste dermatit (d) ve deri hasarı –morluk (e) gözlemlerinde erkek ve dişilerin skor
gruplarına dağılımı (%).
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P26 Kanatlı Üretimine Bağlı Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Beslenme
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim
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Özet
Entansif hayvancılık faaliyetlerinin bir sonucu olarak çevre kirliliği kaçınılmaz bir durumdur.
Çevre kirliliğinin önlenmesine, azaltılmasına ilişkin alınacak önlemlerden biri olarak
beslenmenin rolü ve gelecekte üstleneceği görevi ayrı bir önem taşımaktadır. Kanatlı üretimi
sonucu ortaya çıkan başlıca problem gübreden kaynaklanan atıklardır. Çevre kirliliğini önlemek
açısından gübrede azot, fosfor, kuru madde miktarı ve kötü kokuyu azaltmak adına birçok metot
vardır. Bu metotlarda temel amaç besin zincirinde yer alan besin maddelerinin hayvansal üretime
dönüşümlerinde verimliliğin artırılmasıdır.
Giriş
Modern hayvancılık faaliyetlerine ilişkin çevresel sorunlar, küresel çapta önem arz etmektedir.
Daha önce hayvancılık sadece yüksek verimli hayvansal ürün elde edilmesini amaçlarken bugün
bu durum değişmiş, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve çevre kirliliğinin en
aza indirilmesini hedefleyen bir tarımsal faaliyet haline gelmiştir.
Hayvanların, yemden aldıkları besin maddelerini, yenilebilir insan besinine düşük verimli olarak
aktarmaları karakteristik özellikleridir. Ortalama verimlilik düzeyi proteinlerde % 20, enerjide
% 15 civarındadır. Bu da hayvanlar tarafından tüketilen proteinlerin % 80’inin, enerjinin de %
85’inin çevreye bırakılacağı anlamına gelmektedir. “Çevreye bırakılan” besin öğelerinin miktarı
“geri dönüşümle elde edilen” besin maddelerinin miktarından fazla olursa bu hususlara ne kadar
özen gösterilirse gösterilsin çevre kirliliği kaçınılmaz olacaktır (1).
Tarıma ilişkin başlıca kaygı çiftlik hayvanlarının gübrelerinden kaynaklanan atıklardır. Hayvan
gübresi çoğunlukla idrar ve dışkı karışımı ile verilen yemin içeriğine bağlı olarak sindirilemeyen
besin maddeleri, sindirim sistemindeki bakteri florası, doğada kompleks ve basit şekillerde
bulunan organik ve inorganik bileşikler ile yem katkı maddelerini içermektedir (2).
Gübreden kaynaklı potansiyel çevre kirliliğine etkisi bakımından, son yıllarda en çok ilgi
çeken besin maddeleri azot ve fosfor olmuştur. Azotun, yeraltı suyu ve yer üstü su kaynaklarını
kirletici etkisine karşı büyük bir endişe doğmuştur (3,4). Azot; doğru miktarlarda toprağa
uygulandığında, bitkilerin büyümesi için kullanılacağından, önemli boyutlarda çevresel tehdit
oluşturmamaktadır. Bitkilerin ihtiyacından fazla N uygulandığı takdirde potansiyel kirletici
haline gelmektedir. Mikroorganizmalar azotu amonyak iyonlarına dönüştürmekte ve daha sonra
bu, nitrit ve nitrat iyonlarına oksitlenmektedir. Çeşitli formlardaki azot fazlası toprak erozyonu
ile yeryüzü sularını kirletmektedir. Aynı zamanda aşırı N atılımı hayvansal üretim sistemlerinden
amonyak buharlaşmasını artırabilmekte ki bu da hava kalitesini etkilemektedir.
Fosfora ilişkin esas endişe yer üstü su kaynakları için potansiyel kirlilik oluşturmasıdır. Azotun
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aksine, P toprakta nispeten hareketsizdir ve genellikle yeraltı suyuna sızmaz. Topraktaki fazla
P toprak partiküllerine tutunur ve suda çözünmeyen formlarına dönüştürülebilir. Böylece
göller, nehirler ve akarsulara taşınabilir. Fosfor bileşikleri bulunduran toprak parçacıklarının
yüzey sularına erozyonu, alglerin ve diğer su bitkilerinin büyümesini teşvik eder. Bu artan
bitki büyümesin de kompozisyonu sudaki oksijeni azaltır, balık ve diğer yaban hayatına uygun
olmayan bir ortam yaratır (ötrofikasyon ) (5).
Gübrelerin araziye uygulanması toprak tuzluluğu ile ilişkili bir problem yaratabilmektedir.
Sodyum bakımından zengin gübre uygulamaları toprakta sodyum birikmesine ve toprak
tuzluluğunun artışına neden olabilir. Toprak tuzluluğunun artışı sonunda mahsul verimi
azalmaktadır. Büyümeyi artırıcı olarak bazı kümes hayvanlarının rasyonlarında iz mineraller
genellikle yüksek seviyelerde ilave edilmektedir. İz minerallerden özellikle de, bakır ve çinko
son yıllarda büyük önem kazanmaktadır. Çünkü bu iki mineralin rasyonlarda yüksek düzeylerde
kullanılması aşırı atılımına ve gübredeki konsantrasyonlarının artmasına neden olmaktadır (5).
Hayvancılıktan kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için hayvan besleme biliminin mevcut
bilgileri ışığında aşağıdaki seçenekleri öne sürmek mümkündür:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Belirli hayvan genotiplerinin gerçek besin maddesi ihtiyaçlarını iyi belirlemek,
Hayvan yemlerinin besleyiciliğine ilişkin en doğru veri tabanını kullanmak,
Besin maddelerinin tamamını kullanmaktansa sadece hayvanların ihtiyacını
karşılayacak şekilde biyolojik olarak kullanılabilen besin maddelerine dayalı beslenme
programları oluşturmak,
İdeal protein ilkesini uygulayarak veya sentetik amino asit sağlayarak ham protein
düzeyini düşürmek,
Beslenme programlarına yem enzimlerini, özellikle de fitaz, polisakkaridazlar ve
proteazları eklemek,
Yem işleme tesislerini ve teknolojiyi geliştirmek,
Evrelere ve cinsiyete göre besleme sistemleri uygulamak,
Yem hijyeni, gıda güvenliği ve çevrenin korunmasına ilişkin tüm mevzuatları
uygulamak.

Yukarıdaki stratejiler vasıtasıyla N ve P atılımını %50’ye kadar düşürmek mümkündür.
Çevre kirliliğini önlemek açısında gübrede azot, fosfor, kuru madde miktarı ve kötü kokuyu
azaltmak adına birçok metot vardır:
Rasyon Formülasyonlarında Değişiklikler
Son zamanlara kadar rasyonlar besin maddeleri yüksek düzeylerde olacak şekilde
formüle edilmekte ve kullanılmayan besin maddeleri dışkıyla atılmakta, bu durum fazla
önemsenmemekteydi. Ancak rasyon kompozisyonuna dikkat edilerek potansiyel kirliliği
azaltacak bir takım yöntemler başarılı sonuçlar vermektedir. Bu bağlamda rasyon programlarının
ihtiyaçları en yakın düzeylerde hesaplayacak şekilde modifiye edilmesi (örneğin ideal protein
konsepti uygulaması, faz besleme), rasyonların sentetik amino asitlerle desteklenmesi, fitazın da
yer aldığı çeşitli enzimlerin kullanılması, protein ve P içeriğinin düşürülmesi ve yüksek derecede
yararlanılabilir P ve vitamin D kaynakları ile organik mineral organik minerallerin kullanılması
örnek olarak verilebilir (6).
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Rasyonlar sadece total protein içeriğini tamamlamak yerine, her amino asiti uygun seviyede
içerecek şekilde formüle edildiği zaman, besin madde sindirilebilirliğinin artmasının yanında
gübredeki kirleticilerin azalması da sağlanmaktadır. Yapılan bir çalışmada sentetik amino asit
kullanılarak protein içeriğinin düşürülmesi ile broyler gübresindeki N miktarında %10 - 27
arasında azalma sağlandığı bildirilmektedir (7).
Kötü Kokuların Önlenmesi
Koku hayvansal üretimden kaynaklanan en önemli problemlerden birisidir (8). Koku ve N
kirliliği yakından ilişkilidir. Çünkü esas olarak ikisi de ham protein ürünüdür (9).Çiftliklerden
gelen aşırı koku hidrojen sülfit ve amonyak içeren birçok (30’dan 200’e kadar) uçucu koku
bileşiklerini içermektedir (10-14). Başlıca kokuya sebep olan bileşiklerin yıkımlanabilir protein
fazlalığı ve mikrobiyel fermantasyon sırasında spesifik fermente olabilir karbonhidratların
yetersizliğinden kaynaklandığını bildirmişlerdir.
Koku kontrolüne karşı çözüm olarak maskeleyici bileşikler, enzimler ve bakteriyel preparatlar,
yem katkı maddeleri, kimyasallar, oksidasyon olayları, hava temizleyicileri, biyofiltreler ve yeni
havalandırma sistemleri çalışılmıştır. Ancak rasyonların maniplasyonu besin madde atılımını
azaltmanın yanı sıra koku kontrolünde de etkili olmaktadır (15).
Azot kayıplarının büyük bir kısmı yetersiz sindirim ve emilimle ilişkilidir. Bundan dolayı yüksek
sindirilebilirliğe sahip amino asitlerle desteklenmiş rasyonlar N atılımını azaltabilmektedir.
Hobbs ve ark. (16) rasyon proteinin azaltılmasıyla koku üreten bazı bileşiklerin azaldığını
göstermiştir.
Yemden Yararlanmanın Artırılması
Dışkıyla besin madde atılımının azaltılması; yemlerdeki besin madde içeriğinin belirlenmesi
ve yem üretim tekniklerinin geliştirilmesiyle başarılabilir. Yemlerin işlenmesi özellikle öğütme
işlemi, yemin yüzey alanını arttırarak, etkisini hayvanların sindirim sisteminde göstermektedir.
İşlemlerin aynı zamanda, yemlerin karıştırılmasını kolaylaştırmak, yem yoğunluğunu arttırmak,
tozumayı azaltmak, lezzeti arttırmak, raf ömrünü uzatmak gibi faydaları vardır (17-20).
Öğütmenin Etkisi ve Yemden Yararlanmada Partikül Büyüklüğünün Önemi
Tane yemler karıştırmadan önce yüzey alanını ve sindirim oranını arttırmak, ayrışma ve
karıştırma problemlerini azaltmak ve ekstruzyon ve peletleme işlemlerine yardımcı olmak için
öğütülür (21) ve uygun büyüklükte öğütme yemden yararlanılabilirliği artırmasının yanında
maliyet açısından da yararlı olmaktadır (22).
Partikül büyüklüğünü 1000›den 400 µm›ye azaltmak besin madde sindirimini arttırmakta ve
günlük yem tüketimini azaltmaktadır. Kanatlılarda partikül büyüklüğü tercihi yaşa göre farklılıklar
göstermektedir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte tercihleri büyük partiküller yönünde artmaktadır.
Bunun gaga boyutuyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir (23). Broylerlerde iri partiküllü toz
yemin performans üzerine pozitif etkisi yem peletlendikten sonra bile görülmektedir (24).
Ekspanding/Peletleme İşlemleri
Ekspanding pelet kalitesini artırmak amacıyla peletlemeden önce yemlerin genleşmesi için
kullanılan bir endüstriyel işlemdir. Yemlerin genleştirilmesiyle çoklu faydalar sağlanmaktadır.
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Ekspanderler sayesinde N sindirilebilirliği de dahil besin madde sindirilebilirliği artırılabilmekte
ve N atılımı azalmaktadır. Aynı zamanda proteaz inhibitörleri, tersiyer proteinlerin denaturasyonu,
gastrointestinal sistemde hidroliz süresini kısaltan proteolitik enzimlere direncin ortadan
kaldırılması gibi antinutrisyonel faktörlerin inaktivasyonundan sorumludurlar (25). Expanderler
hidrolizin iyileştirilmesinde, jelatinizasyonda ve nişasta ve polisakkaritlerin çözünmesinde
etkilidir ki bu nişasta moleküllerinin kristalleşme ve depolimerizasyonunu azaltmak suretiyle
sindirilebilirliği artırmaktadır. Yağları yıkımlayan enzimler expanderlar tarafından inaktive
edilir ve potansiyel oksidasyon riski azalır. Ekspanderlar Salmonella ve E. coli gibi pek çok
patojenik organizmaları inaktive etmektedir (26).
Yemlerin peletlenmesi yemden yararlanmayı artırma ve besin madde atılımını azaltma
potansiyeline sahiptir. Wondra ve ark. (27) peletlemeyle dışkı ile kuru madde ve N atılımının
sırasıyla % 22 ve % 23 oranında düştüğünü bildirmişlerdir. Yemden yararlanma ise % 6.6
oranında artmıştır. Arpaya dayalı pelet yemlere beta-glukanaz ilavesinin toz yeme göre broyler
performansını daha olumlu etkilediği bildirilmektedir (28).Ekstruzyon işlemiyle hücre duvarı
parçalanarak besin madde sindirilebilirliğinde iyileşme karbonhidratlar ve proteinlerin fiziksel
ve kimyasal özelliklerinde değişiklikler gibi bazı iyileşmeler görülmektedir (29).
Sindirime Yardımcı Enzimlerin Kullanımı
Yemlerdeki mevcut besin maddelerinin değerlendirilebilirliği ekzojen enzimlerin kullanımıyla
arttırılabilmektedir. Enzimler 1) Endojen enzim üretimine destek olarak, 2) Yemdeki
besin maddelerinin kullanılabilirliğini iyileştirerek 3) Sindirimi güç olan lifli materyalin
sindirilebilirliğini artırarak ve 4) Yemin yapısındaki antinutrisyonel faktörleri azaltarak etkilerini
göstermektedirler (30).
Kanatlılar tükettikleri fosfor ve azotun yarısından fazlasını dışkı ile atmaktadır. Kanatlı
rasyonlarında enzim kullanımı başta P, N, Ca, Cu ve Zn olmak üzere bazı besin maddelerinin
sindirilebilirliğini ve değerlendirilebilirliğini artırmaktadır. Söz konusu bileşiklerin dışkı ve
idrarla atılımında azalma, çevrede birikinti oluşturmasını da engellemektedir (31). Viskoz
tahıllar içeren rasyonlara glukanazların ilavesi sayesinde dışkı miktarında azalmanın yanı sıra,
sulu dışkı, kirli yumurta ve gaz üretiminde (amonyak) düşüş ve işletmelerde sinek ve kemirgen
sayılarında azalma görülebilmektedir (32).
Kanatlı rasyonlarına fitaz enzimi ilavesi ile P biyo-yararlanılabilirliği artmakta ve dışkı ile
çevreye atılımı azalmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde hayvansal kökenli protein kaynaklarının
kanatlı rasyonlarında kullanımının yasaklanması, fitaz enziminin kullanımını artırmıştır. Bu
enzimin fitik asit fosforunu açığa çıkarma kapasitesi yeterince anlaşılmıştır ve fitaz ekonomik ve
alternatif bir fosfor kaynağı olarak kabul edilmektedir. Çünkü doğal P kaynakları yenilenebilir
özellikte değildir ve fitaz enziminin kullanımı fayda sağlamaktadır (33).
Fitaz enzimi rasyonlara her ne şekilde ilave edilirse edilsin enzimin inaktivasyonu konusunda
hala şüphe söz konusudur. Ekzojen fitaz ilavesi ekspansiyon ya da peletlemeden sonra
yapılarak enzimin sıcaklıkla inaktivasyonu önlenebilmektedir (34). Enzimler uygun şekilde
kullanıldığı zaman ısı ve peletleme uygulamaları yüksek sıcaklıkta dahi enzimin korunmasını
sağlayabilmektedir (35). Çok sayıda saha denemeleri 71-90°C ye kadar olan sıcaklıklarda
peletlenen yemlere enzim ilavesinin hayvan performansını iyileştirerek enzim aktivitesinin
devam ettiğini göstermiştir.
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Üretim teknolojisindeki iyileşmeler sayesinde enzim dayanıklılığı kuru enzimlerin 88 °C ‘deki
ön şartlandırmadan sonra peletlenebilmesi ve sıvı enzimlerin yem fabrikalarında 4 aya kadar
depolanabilmeleri sağlanmıştır (36).
Besin Madde Uniformitesi
Yemlerin uygun bir şekilde karıştırılmaması rasyonda bir örnekliliğin bozulmasına yol açarak
hayvan performansının düşmesine ve besin madde atılımının artmasına neden olmaktadır (37).
vitamin, amino asit, iz element, enzimler ve ilaçlar gibi mikro bileşikler yeme uygun bir şekilde
karıştırılmazsa bunun hayvan performansını olumsuz yönde etkileyebileceğini bildirmişlerdir.
Standart bir rasyonun uniform partikül büyüklüğünün sağlanması için varyasyon katsayısının %
10’dan az olması gerektiği bildirilmekle birlikte broylerlerde % 12-13 varyasyon katsayısıyla da
maksimum büyüme sağlanabilmektedir (38).
Sonuç olarak; doğal kaynakların dikkatsizce kullanımı ve hayvansal ürünlerin insan sağlığına
verebileceği muhtemel zararlar da çevreyle ilgili önemli hususlar arasında yer almaktadır.
Çevreyle ilgili sorunların çözüme kavuşturulmasındaki temel strateji, besin zincirinde yer
alan besin maddelerinin hayvansal üretime dönüşümlerinde verimin artırılmasıdır. Hayvan
besleme bilimi, ürün veya atıklardaki besin maddesi girdileri ile çıktılarının kontrolünde son
derece önemli, yeri doldurulamaz bir rol oynamaktadır. Birçok besleme yönteminin çevre
kirliliğinin azaltılmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, hayvan besleme
biliminin hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında büyük bir katkı unsuru olabilmesi
için beslenmeyle ilgili araştırılması gereken birçok husus bulunmaktadır.
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P27 Tavuk Kesimhane Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi
Aydın Erge, Ömer Zorba
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Özet
Dünyada beyaz et tüketimi ve buna bağlı olarak üretimi giderek artmaktadır. Tüm dünyada
toplam kanatlı üretimi 100 milyon ton olarak bildirilmektedir (7). Başta Amerika Birleşik
Devletleri olmak üzere sırasıyla Çin ve Brezilya en büyük kanatlı üreticileridir. Bu büyük üretim
hacminin yanı sıra beraberinde binlerce ton iç organ, ayak, baş, kemik, kan ve tüy organik yan
ürün olarak açığa çıkmaktadır. Tavuk yan ürünleri genel olarak hayvan yemi veya organik gübre olarak
değerlendirilmektedir. Fakat özellikle BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) salgını sonrası
hayvansal yan ürünlerin tekrar hayvan yemi olarak dönüştürülmesi hususunda yeni düzenlemeler
ve metotlar gündeme gelmiştir. Diğer taraftan konvansiyonel yöntemler ile bu atıklardan nispeten
daha az oranda fayda sağlandığı, gerçekte katma değeri daha yüksek ürünlerin üretilebileceği ortaya
konmaktadır. Bu nedenle günümüzde hayvansal yan ürünlerin alternatif değerlendirme metotları
üzerinde köklü değişiklikler ve yeni araştırmalar yapılması üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kanatlı yan ürünleri, protein hidrolizatları, protein izolatları, tavuk
jelatini, biyolojik kaynaklar.
Giriş
Hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla en yaygın kullanılan yöntem rendering
prosesidir. Bu yöntemde 133°C civarında sıcaklık, 3 bar civarında basınç ve en az 20 dakika
gibi bir pişirme süresi kullanılarak yağ ve protein içeren unsurlar ayrılmaktadır. Yağ; sabun,
deterjan ve kozmetik endüstrisinde kullanılırken protein içeren unsurlar kurutularak hayvansal
yem olarak kullanılmaktadır. BSE salgını sonrası bu konuda yeni düzenlemeler getirilmiş ve
sadece en düşük risk seviyesinde bulunan yan ürünler hayvansal yem ve organik gübre olarak
değerlendirilmesine izin verilmiştir. Avrupa birliği ülkelerinde ve bazı birlik dışındaki ülkelerde
hayvansal yan ürünlerden elde edilmiş yemlerin geviş getiren hayvanlar için kullanılması
yasaklanmıştır. Bu yasak, rendering prosesi sırasında çevreye verilen hidrojen sülfit, amonyak,
ketonlar ve aldehitler gibi uçucu emisyon gazlarından dolayı çevreye verilen zararın azaltılması
bakımından da olumlu karşılanmıştır.
Önemli oranda protein, enzim ve lipit içerdiği bilinen tavuk yan ürünlerinden biomateryallerin
ekstraksiyonu, izolasyonu ve kullanımına ilişkin birçok araştırma yapılmaktadır. Elde edilen bu
biyomateryallerin, mikrobiyoloji, tıp, ilaç, insan gıdası ve kozmetik alanlarında kullanılabileceği
belirtilmektedir. Hayvansal yan ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda köklü
değişikliklerin yapılması ve bunun için kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik metotların
kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Yıllarca bu kaynaklar toz formda hayvan yemi
olarak veya gübre olarak değerlendirilmiştir. Oysa bu atıkların içerdikleri biyolojik değer
düşünüldüğünde bunlardan çok az oranda fayda sağlandığı belirtilmektedir. Bu atıkların; spesifik
ve özel amaçlara yönelik organik materyallerin geri kazanımı hedeflenerek moleküler düzeyde
değerlendirilmesine yönelik yaklaşımlar daha kârlı görülmektedir. Bu metotların, konvansiyonel
yöntemlere göre avantajları; daha ılımlı ve çevreci olmalarıdır. Diğer bir avantajı da bu yolla
elde edilen biomoleküllerin tarım dışı alanlarda kullanım alanı bulabilmesidir (1).
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Bu yöntemlerden birisi hayvansal yan ürünlerden protein hidrolizatı üretimidir. Bu yöntemde
protein, materyalden su, alkali veya asidik bir çözelti içerisinde belirli pH’da ekstrakte edilmekte,
çözünür durumdaki protein, çözeltiden saflaştırılarak kurutulmaktadır. Daha sonra protein,
enzimatik veya kimyasal yollarla kısmi hidrolize tabi tutulmakta, sonuçta farklı uzunluklarda
peptit ve serbest aminoasitler içeren hidrolizat ürünler elde edilmektedir. Kısmi hidroliz olmuş
proteinler, çözünürlük, yağ bağlama özelliği, köpük oluşturma kabiliyeti ve emülsifiye etme
gibi fonksiyonel özellikler kazanmış olmaktadır. Hidroliz sırasında bioaktif peptitler de açığa
çıkmaktadır. Bunların antioksidan, antimikrobiyel ve antihipertansiv (ACE inhibitor) özellikleri
üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Beslenme açısından bazı proteinleri sindiremeyen
hastalar hidrolizat içeren gıdalar ile beslenebilmekte, diğer taraftan mikrobiyoloji alanında da
hidrolizatlar mikroorganizmalar açısından karbon ve nitrojen kaynağı olarak besiyeri olarak
kullanılabilmektedir. Diğer taraftan çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik çabalar da bu arayışı
desteklemiştir(1). Kanatlı sanayi yan ürünleri önemli protein kaynakları olarak gösterilmektedir.
Bunlardan yaklaşık %30’u iç organ ve %10’u da tüydür. Kan; canlı kanatlı ağırlığının yaklaşık
%2-6’ını oluşturmaktadır. Filtre edilip kurutulduğunda hayvan yem katkısı ve gübre olarak
kullanılmakta, önemli oranda lisin, arginin, metionin ve sistin aminoasitleri içermektedir. Tüy;
canlı ağırlığın yaklaşık %5-7’ini oluşturmakta olup tüy unu %90 civarında protein içermektedir.
Tüyde bulunan protein keratin olup glisin, serin ve prolin bakımından zengindir. Tavuk kemiği,
MDM posası olarak önemli miktarlarda ortaya çıkmaktadır. Bu materyal bağ doku, kemik,
kıkırdak ve az miktarda etten oluşmaktadır. Tavuk kemiği %90 civarında protein içermekte ve
aminoasit olarak belirleyici olan Hidroksiprolin olmaktadır. Baş, deri, ayak ve iç organlar farklı
oranlarda protein ve yağ içermektedir. İç organlar en fazla lipit içeren yan ürünlerdir. Ayrıca
kafa, deri, ayak ve kemikler ise kollajen bakımından zengindir(1).
Tablo.1. Kanatlı Yan Ürünlerinin Protein Oranları
Kanatlı Yan ürünü	
  
% protein	
  
Tüy unu	
  
85-99	
  
Kan unu	
  
60-80	
  
Kafa ve ayak	
  
16	
  
Kemik	
  
23-24	
  
İç organ	
  
11-12	
  
Barsak	
  
53-60	
  
	
  
Protein hidrolizatları üzerine yapılan çalışmalarda antioksidan aktivitenin en yüksek keratin
hidrolizatlarında olduğu; kollajen hidrolizatlaının ise yüksek antihipertansiv aktivite gösterdiği
tespit edilmiştir. Protein hidrolizatları, mikrobiyoloji ve biyoteknoloji alanında da kullanım
alanı bulabilmektedir. Bu yolla önemli ölçüde antibiyotik, organik asit ve enzimlerin endüstriyel
üretimi sağlanmaktadır (1).
Tablo.2. Kanatlı Yan Ürünlerinden Elde dilen Protein Hidrolizatları
Yan Ürünler	
  
Elde edilen biyolojik ürün	
  
Kemik	
  
Kollajen hidrolizatı	
  
Tüy	
  
Keratin hidrolizatı	
  
İç organ	
  
Protein hidrolizatı, enzim ve lipit	
  
Kafa, ayak ve kan	
  
Protein hidrolizatı	
  
	
  
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda tavuk yan ürünlerinden en verimli olanın iç organlar
olduğu, fakat bununla beraber iç organlardan elde edilen hidrolizatların gıda katkısı olarak
kullanılabilirliğinin mikrobiyolojik açıdan doğrulanması gerektiği belirtilmektedir (1).
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Kanatlı yan ürünlerinden protein izolat üretimi de yenilikçi değerlendirme metotlarından
birisidir. Bu amaçla yapılan bir çalışmada mekanik yolla ayrılmış (MDM) tavuk kıymasından
izoelektrik çözündürme/ayrıştırma yöntemi ile fonksiyonel ve katma değeri daha yüksek olan
protein izolatı üretilmiştir. Bu yöntemde, seçici pH değişimlerine bağlı olarak proteinler çözünür
ortama geçmektedir. Asidik ve alkali pH değerlerinde sarkoplasmik ve miyofibriler proteinler
çözündürülmekte; yağ, kemik, bağ doku gibi diğer çözünmeyen maddelerden ayrılmaktadır.
Daha sonra proteinler izeoelektrik noktalarına göre çökeltilerek ayrıştırılmaktadır. Yapılan
bir çalışmada, tavuk MDM kıymasından elde edilmiş protein izolatı tavuk köftelerinde katkı
maddesi olarak kullanılmıştır. Sonuçta pişme kaybında, sızıntı su kaybında ve büzüşme
oranlarında belirgin şekilde düşüş olduğu görülmüştür. Tüketici beğenisi olarak da %10 oranında
kadar tavuk protein hidrolizatının kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir(2). Bir başka çalışmada
MDM kıymasından elde edilmiş protein izolatı, tavuk göğüs etlerinin marinasyonunda soya
protein izolatı yerine kullanılmıştır. Sonuç olarak marinasyon verimi, sızıntı suyu, pişme kaybı
ve duyusal panel sonuçları bakımından tavuk protein izolatının soya protein izolatı yerine ikame
olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir(3).
Tavuk yan ürünlerinden jelatin üretimi, son yıllarda üzerinde durulan konulardan birisidir. Jelatin
hayvansal dokularda bulunan kollajen proteininin kontrollü şartlarda hidrolizi ile elde edilen
biopolimer yapıdaki bir hammaddedir. Kendine has fonksiyonel ve teknolojik avantajlarından
dolayı başta gıda olmak üzere birçok alanda geniş çapta uygulama alanı bulmaktadır. Jelatine
olan talep dünyada giderek artmakta, bu nedenle sığır ve domuz derisi, kemiği gibi mevcut
kaynaklara alternatif arayışı giderek artmaktadır. Bu noktada balık derisi ve tavuk yan ürünleri
üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan bir çalışmada tavuk MDM kemik posasından asidik
yolla jelatin ekstrakte edilmiş ve verim ve fonksiyonel özellikleri bakımından değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak MDM posasından elde edilen jelatin veriminin (%10,2) sığır ve domuz derisi
gibi diğer konvansiyonel kaynaklara göre düşük olduğu fakat fonksiyonel kalite özellikleri
bakımından sığır ve domuz jelatinine yakın olduğu, dolayısıyla tavuk yan ürünlerinin alternatif
bir jelatin kaynağı olabileceği belirtilmiştir (4).Bir diğer çalışmada tavuk ve hindi kafaları,
jelatin üretimi amacıyla materyal olarak kullanılmış, alkali hidroliz işleminden sonra 50° ve 60°
C olmak üzere iki farklı sıcaklıkta ardışık ekstraksiyonlar uygulanmıştır. Hindi kafasından elde
edilen jelatinin, çok iyi fonksiyonel özellikler göstermesi bakımından sığır ve domuz jelatinine
alternatif olabileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan düşük verim oranları, sınırlayıcı faktör olarak
belirtilmiştir (5). Bir başka çalışmada tavuk derisinden jelatin ekstrakte edilmiştir. Deri örnekleri
sülfürik asit çözeltisinde asidik yolla hidroliz edilmiş ve 45°C sıcaklıkta ekstrakte edilmiştir.
Araştırma sonucunda sığır jelatin ile karşılaştırıldığında kimyasal kompozisyon olarak sığır
jelatini ile benzer özellik gösterdiği, diğer taraftan balık jelatininden daha iyi fizikokimyasal
özellik gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak tavuk derisinden elde edilen jelatinin pazarda
kullanılan sığır ve domuz jelatini gibi diğer konvansiyonel jelatinlere alternatif olabileceği,
ayrıca kalitesinin ve veriminin de uygulanacak hidroliz ve ekstraksiyon proseslerine göre
geliştirilebileceği belirtilmiştir (6).
Sonuçta kanatlı yan ürünlerinin daha efektif yollarla protein hidrolizatları, protein izolatları
ve jelatin gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi, yapılan araştırmalar ile ortaya
konmuştur. Bundan sonra ise alternatif metotlarla yapılacak üretimlerdeki sürekliliği sağlamak
için optimum üretim şartlarının araştırılması ve tespit edilmesi olduğu belirtilmektedir.
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P28 Bir Bitki Ekstrakt İçeriği Olan Cynarin’in Broyler Performansı
Üzerine Etkisi ve Yem Formunun Bu Etkideki Rolü*
Kazım Yargeldi1, İsmail Abaş2
1 Pak Tavuk Gıda Sanayi A.Ş. Güzel Yalı Mah. Sahil Yolu Cad. Nergis Sokak No:1 Pendik,
İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Anabilim Dalı, İstanbul
*Bu çalışma, K. Yargeldi’nin aynı isimli Doktora Tezinden hazırlanmıştır.
Özet
Çalışmada denemenin 0-12 günlük bölümünde grupların canlı ağırlık değerleri arasında
istatistiksel bir farklılık görülmüş ve bu farklılığın yem formuna (p<0.05), denemenin diğer
dönemleri olan 12-21 ve 21-42. günlerinde ise diyete Cynarin ilave edilmesine bağlı olduğu tespit
edilmiştir (p<0,001). Pelet yem tüketen civcivlerin denemenin 0-12 ve 12-21.günleri arasında
daha fazla yem tükettiği izlenmiştir (p<0,030), tüm deneme dikkate alındığında ise toz yemle
beslenen hayvanların ortalama yem tüketimlerinin pelet yemle beslenenlere göre daha düşük
olduğu saptanmıştır (p<0,038). En iyi yemden yararlanma oranı 12-21 günlerde toz (p<0,03), 2142 günlerde pelet ( (p<0,02) ve tüm deneme dikkate alındığında ise yine pellet yemle beslenen
grupta bulunmuştur (p<0,008). Araştırmanın 42. gününde sindirim organlarından ön mide ile
taşlığın dolu ve boş ağırlıkları yem formunun toz olmasına bağlı olarak artmıştır (p<0,001).
Pelet yem formu ile beslenen hayvanların çalışmanın 42. gününde duedonum, jejenum, ileum
ve sekum ağırlıklarının düştüğü saptanmıştır (p<0,001). Yine araştırmanın 42. gününde bağırsak
segmentlerinden duedonum, jejenum, ileum ve sekum uzunluklarının yemin pelet formuna
bağlı olarak toz formuna göre daha düşük uzunluğa sahip olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç
olarak yapılan bu çalışmada yeme Cynarin ilavesinin canlı ağırlık artışı üzerine olan olumlu
etkileri saptanmıştır. Yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve sindirim sistemi morfolojisi
üzerine yem formunun daha etkin olduğu bulunmuştur. Ayrıca Cynarin’in hayvanlara toz ya da
pelet formdaki diyetle verilmesinin önemli olmadığı da tespit edilmiştir.
Giriş
Broyler yetiştiriciliğinde hayvanların ihtiyaç duydukları besin maddeleri ve enerji yanında
vücut dengelerini kurmada yardımcı olacak bazı katkı maddelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
maddelerden biri de kurutulmuş enginar yaprakları olup uzun zamandır karaciğer koruyucusu
olarak kullanılmaktadır. Enginar yaprağının karaciğer koruyucusu olarak etki göstermesinin
Cynarin içeriği ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Lattanzio ve ark. 2009). Cynarin, genel olarak
organizmada karaciğerdeki sentez ve sekresyon fonksiyonlarını doğrudan etkileyerek karaciğer
fonksiyonlarını düzenleme yönünde etki göstermekte, böylece organizmadaki normal şartların
devamını sağlamaktadır (Kraft, 1997; Llorach ve ark. 2002; Zhu ve ark. 2004). Enginar yaprağının
hayvanlar üzerindeki etkileri, diyete doğrudan kendisi ya da ekstraktı ilave edilerek test edilmiş
ve çalışmalardan farklı sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan çalışmalardan birinde broyler diyetine
farklı düzeylerde enginar yaprağı ilavesinin, performans ve et kalitesini etkilemediği; hayvan
sağlığı üzerine de bir etkisinin olmadığı ortaya konmuştur (Bonomi ve ark., 1998). Aynı araştırıcı
tarafından yapılan bir başka çalışmada ise ördek diyetlerine % 6 düzeyinde enginar yaprağı ilave
edilmesinin performansı iyileştirdiği, etteki yağ oranı ile abdominal yağ miktarını da düşürdüğü
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bildirilmiştir (Bonomi ve ark. 1999). İçme sularına enginar yaprağı ekstraktı ilavesinin broyler
performası üzerine olumlu etkisi izlenirken; civciv bağırsaklarındaki bakteriyel endotoksin
düzeyinin düştüğü ve yararlı mikroorganizma sayısının arttığı saptanmıştır (Klessen ve ark.
2003). Farklı enerji içerikli temel rasyona kurutulmuş enginar yaprağı ilavesinin, broylerlerde,
yem tüketimini, rasyon enerji içeriğine bağlı olarak sadece bitirme periyodunda düşürdüğü; öte
yandan ham yağ sindirilebilirliğinin % 2 ve 4 düzeyinde enginar yaprağı ilave edilen gruplarda
daha yüksek bulunduğu bildirilmiştir (Abdo ve ark. 2007).
Büyüme ilerletici maddelerden antibiyotiklerin yasaklanması özellikle bitkisel kökenli yem
katkı maddelerine karşı olan ilgiyi de arttırmıştır. Cynarin maddesinin bitki ekstraktından
elde edilmesi ve insan hekimliğinde de karaciğer koruyucu olarak kullanılması özellikle
kanatlı yetiştiriciliğinde kullanım alanı bulmuştur. Öte yandan yoğun yetiştiricilik yapılan
broylerlerde karaciğer fonksiyonlarının istenilen düzeylerde tutulma isteği bu tür katkıların
önemini arttırmıştır. Ayrıca ticari kanatlı yetiştiriciliğinde pelet formundaki yemler yoğun
olmakla beraber toz formundaki yemlerde tercih edilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada cynarin
maddesinin farklı yem formlarıyla (toz ve pelet) verilmesinin performans ile sindirim organları
üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Hayvan Materyali ve Diyetler
Hayvan materyali olarak ticari damızlık işletmesinden sağlanan günlük yaşta 480 adet broiler
civciv kullanılmıştır. Deneme kümesine getirilen hayvanlar rastgele olacak şekilde her birinde
120 hayvan bulunan 4 ana gruba bölünmüş ve her ana grup her birinde 20 hayvan bulunan
6 tekrarlamalı gruba ayrılmıştır. Hayvanlara toz ve pelet formdaki bazal diyetler verilmiştir.
Deneme diyetleri hazırlanmasında broylerlerin başlangıç ve büyütme dönemi gereksinimleri
göz önünde bulundurulmuştur (NRC, 1994). Deneme grupları; D1; bazal diyet (kontrol grubu,
toz formda), D2; bazal diyet ( kontrol grubu, pelet formda), D3; D1+Cynarin, D4; D2+Cynarin
olarak dizayn edilmiştir. Hem toz formdaki hem de pelet formdaki yeme ilave edilen cynarinin
dozu kg yemde 0,25 g olacak şekilde hesaplanmıştır. Civcivler bulundukları bölmelerde gruplar
halinde beslenmiş ve yemler hayvanlara günlük olarak tartılarak ad libitum olarak verilmiştir.
Deneme 42 gün sürmüştür.
Örneklerin Alımı ve Analizler
Denemedeki hayvanlarda Cynarin›in sindirim organları üzerine etkisini tespit etmek amacıyla
her tekrar gruptan deneme sonunda 3 olmak üzere, her ana grup için toplam 18 adet civciv
seçilerek kesilmiş taşlık (dolu ve boş) ve bağırsağın duodenum, jejenum, ileum ve sekum
anatomik olarak başlangıç ve bitiş noktaları dikkate alınarak kısımları ayrılmış ve içerikleri
boşaltılarak uzunlukları ve ağırlıkları da saptanmıştır. Sindirim organlarının ağırlıkları (organ
ağırlığı, gr/1000 g canlı ağırlık) ve uzunlukları (organ uzunluğu, cm / 1000 g canlı ağırlık)
hayvanların canlı ağırlıklarına oranlanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Canlı Ağırlık
Bu çalışmada, Cynarin ilavesinin diyetin toz formda ya da pelet formda olmasına bağlı
olmaksızın canlı ağırlık performansını arttırıcı bir etkisinin olduğu görülmüştür (Tablo 1).
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Bu sonuç, artan oranlarda enginar yaprağı ilavesinin artışa bağlı olarak ilave edilen enginar
yaprağının besi performansı üzerine pozitif etkisinin daha belirgin olduğu yönündeki çalışma
sonucu ile benzerlik göstermektedir (Bonomi ve ark. 1998). Çalışmada canlı ağırlık üzerine yem
formu denemenin sadece 0- 12 günlük kısmında etkin olmuş ve pelet yemle beslemenin avantajı
ortaya konmuştur. Çalışmamıza benzer olarak Scott ve ark. (2002) yem formlarının farklı
zamanlarda broiler civcivlere verilmesi yönünde yaptıkları araştırmada toz yemle beslemenin
0-12 günlük dönemde büyümeyi baskıladığı sonucunu ortaya koymuşlardır.
Yem Tüketimi
Yem tüketimi açısından tüm deneme süresi dikkate alındığında farklı yem formunun etkili
olduğu saptanmış ve toz yem tüketenlerin pelet yem tüketenlere göre daha az yem tükettikleri
saptanmıştır (p<0,038) (Tablo 2). Cynarin ilavesi ile denemenin tüm dönemlerinde toz yem
ile pelet yem formu verilen gruplar arasında benzer bir yem tüketimi izlenmiştir. Tüm çalışma
dikkate alındığında farklı formdaki yeme Cynarin ilave edilmesi yem tüketimini azaltmıştır.
Ancak bu etki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p<0,098). Çalışma bulgularımızı
destekleyici sonuçların sunulduğu bir çalışmada broyler diyetlerine enginar yaprağı (%1,292
Cynarin içerikli) ilavesinin başlangıç bölümünde yem tüketimini düşürdüğü ancak 28-42 günlük
periyotta ise arttırdığı saptanmış, çalışma geneli dikkate alındığında ise enginar yaprağının yem
tüketimi üzerine bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir (Abdo ve ark. 2007). Bu sonuçlardan farklı
olarak, broyler diyetlerine %0, 2 ve 4 düzeylerinde kurutulmuş enginar yaprağı ilavesinin yem
tüketimini arttırdığı ileri sürülmüştür (Bonomi ve ark. 1998).
Yemden Yararlanma Oranı
Yemden yararlanma oranları denemenin 0-12 günlük döneminde tüm gruplarda benzer
olarak bulunmuştur. Araştırmanın 12-21 günlük bölümünde ise rakamsal olarak en yüksek
yemden yararlanma oranı pelet yem verilen grupta izlenirken (1,79), en düşük olarak da toz
yem+Cynarin grubunda (1,33) saptanmıştır. Görülen bu farklılığın diyet formuna bağlı olduğu
saptanmıştır (P<0,03). Çalışmanın 21-42 günlük periyodu ile 0–6 haftalık dönemi süresince
yemden yararlanma oranlarının diyetin pelet formda olmasıyla ilintili olarak iyileştiği tespit
edilmiştir (p<0,008), (Tablo 3). Hayvanın erken yaş döneminde diyet yem partikül büyüklüğünün
büyüme performansını üzerine bir etkisinin olmadığı, farklı partikül büyüklüğündeki temel
diyetin 0-7 günlük dönemde performansı etkilemediği ancak civcivlere verilen farklı partikül
büyüklüğündeki diyetlerin performans üzerine etkilerinin 21. günde görüldüğü bildirilmiştir
(Nir ve ark. 1994). Bunun nedeni olarak da bu dönemde taşlığın gelişmemesine bağlı olarak
diyetten yeterince yararlanılmaması gösterilmektedir (Amerah ve ark. 2007). Çalışmanın
tümü dikkate alındığında hayvanlara verilen yem formunun pelet olması yemden yararlanma
oranını iyileştirmiştir (p<0,038). Bu veriler pelet yemle beslemenin yemden yararlanma oranını
iyileştirdiği yönündeki çalışma bulgularıyla (Engberg ve ark. 2002) uyumluluk göstermektedir.
Araştırmada yem formu yanında Cynarin ilavesinin de etkileri değerlendirilmiş ve Cynarin
ilavesinin yemden yararlanma oranı üzerine istatistiksel anlamda bir etkisinin olmadığı tespit
edilmiştir.
Duedonum, Jejenum, İleum ve Sekum Ağırlıkları
Araştırma sonunda saptanan duedonum, jejenum, ileum ve sekum ağırlıkları Tablo 4 de
sunulmuştur. Tablo değerleri incelendiğinde yem formuna bağlı olarak toz yemle beslenen
gruplarda ağırlıkların arttığı ve bu artışın istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır
(p<0,001). Bu konuda yapılmış çalışma sonuçları incelendiğinde, yem formunun bağırsak
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bölümlerinin ağırlıkları üzerine etkili olduğu ve toz yemin bu bölümlerin ağırlığını arttırdığı
ileri sürülmüştür (Scott, 2002).
Duedonum, Jejenum, İleum ve Sekum Uzunlukları
Bağırsak bölümlerinin uzunluk ölçümleri yapılmış ve vücut ağırlığına oranlanmış sonuçları
Tablo 4 de verilmiştir. Bağırsak bölümleri içerisinde en az değişimin duedonumda (13,88
cm/kgCA ile 16,71 cm/kg CA) (p<0,04), en fazla değişmin ise jejenumda (30,82 cm/kgCA –
41,09 cm/kg CA) olduğu saptanmıştır (p<0,001). Frikha ve ark. (2009) yumurtacı civcivlerle
yaptıkları çalışmada yem formunun ince bağırsak ve sekum uzunluğunu arttırdığını, toz yem
verilmesinin bağırsağın jejenum ve ileum kısımlarını daha fazla etkilediğini saptamışlardır.
Scott ve ark. (2002) ise, yem formunun bağırsak uzunluğunu araştırma bulgularımızda farklı
olarak sadece 0-12 günlük periyotta etkilediğini, ancak denemenin 20-35 günlük bölümünde ise
yem formunun bağırsak uzunlukları üzerine bir etkisinin olmadığını ileri sürmüşlerdir.
Sonuç
Sonuç olarak yapılan bu çalışmada yeme Cynarin ilavesinin canlı ağırlık artışı üzerine olan
olumlu etkileri saptanmıştır. Yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve sindirim sistemi
morfolojisi üzerine yem formunun daha etkin olduğu bulunmuştur. Ayrıca Cynarin’in hayvanlara
toz ya da pelet formdaki diyetle verilmesinin önemli olmadığı da tespit edilmiştir.
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Tablo 1: Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Canlı Ağırlık Üzerine Etkileri (g)
Diyet

Yem
Formu

D1

Dönem
Cynarin

Başlangıç

12.Gün

21.Gün

42.Gün

Toz

0

39,58

266,50b

716,93 b

2049,51 b

D2

Pelet

0

39,25

273,93a

712,86 b

2031,85 b

D3

Toz

0,25

40,17

264,03b

755,87 a

2448,72 a

D4

Pelet

0,25

39,92

275,18a

740,64 ab

2369,25 a

0,175

2,331

5,955

18,410

39,88
39,58

265,27
274,56

736,40
726,75

2249,11
2200,55

39,42

270,22

714,89

2040,68

40,04

269,61

748,25

2408,98

SEM
Yem Formu
Toz
Pelet
Cynarin
0
0,25
Varyasyon Kaynağı
Form

(p<)
0,413

0,05

0,418

0,188

Cynarin

0,089

0,897

0,005

0,001

Form X Cynarin

0,906

0,694

0,639

0,402

	
   Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır
a-b,
(p<0,05)
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Tablo 2: Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Ortalama Yem Tüketimi Üzerine
Etkileri, (g)
Diyet

Yem
Formu

Cynarin

Dönem
0-12
Gün

12-21
Gün

21-42
Gün

0-42
Gün

D1

Toz

0

282,167 ab

670,50 b

2688,33

3640,97 b

D2
D3
D4

Pelet
Toz
Pelet

0
0,25
0,25

303,83 a
262,17 b
288,00 ab

770,50 a
633,83 b
737,00 a

2268,00
2703,83
2670,00

3342,33 a
3649,83 b
3695,00 b

5,070

6,301

54,790

56,098

272,17
295,92

652,16
753,75

2696,08
2819,33

3620,42
3869,00

293,00
275,08

720,50
685,42

2828,50
2819,23

3842,00
3647,42

SEM
Yem Formu
Toz
Pelet
Cynarin
0
0,25
Varyasyon Kaynağı

(p<)

Form

0,030

0,001

0,274

0,038

Cynarin

0,093

0,011

0,211

0,098

Form X Cynarin

0,839

0,901

0,167

0,187

	
   Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır (p<0,05)
a-b,
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Tablo 3: Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Yemden Yararlanma Oranı Üzerine
Etkileri

0

Dönem
0-12
Gün
1,25

12-21
Gün
1,53 ab

21-42
Gün
2,03 ab

0-42
Gün
1,81 a

0

1,30

1,79 a

1,73 bc

1,67 ab

Diyet

Yem
Formu

D1

Toz

D2

Pelet

D3

Toz

0,25

1,17

1,33 b

2,12 a

1,82 0

D4

Pelet

0,25

1,23

1,64 ab

1,66 c

1,59 b

0,025

0,061

0,053

0,031

Toz

1,21

1,43

2,08

1,81

Pelet

1,26

1,72

1,69

1,63

0

1,27

1,66

1,88

1,75

0,25

1,20

1,49

1,89

1,70

SEM

Cynarin

Yem Formu

Cynarin

Varyasyon Kaynağı

(p<)

Form

0,291

0,030

0,02

0,008

Cynarin

0,145

0,187

0,951

0,401

Form X Cynarin

0,961

0,866

0,459

0,320

	
   Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır
a-b,
(p<0,05)
Tablo 4: Deneme Sonunda Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Sindirim Organı
Ağırlığı ve Uzunluğu Üzerine Etkileri
Yem
Diy
Form Cynar
et
u
in
D1
Toz
0
D2
Pelet 0
D3
Toz
0,25
D4
Pelet 0,25
SEM
Yem Formu
Toz
Pelet
Cynarın
0
0,25
Varyasyon Kaynağı
Form
Cynarin
Form X Cynarin

Parametre
Organ ağırlığı,
Organ uzunluğu,
(g/ 1000
g vücut İleu
ağırlığı)Seku (cm/
1000 gJejenu
vücut ağırlığı)
Duedonu
Jejenu
Duedonu
İleu
m
m
m
m
m
m
m
13,10
a
21,05
15,6
7,72
16,71
a
42,17
41,09
10,23 b
14,86
9,71
4,92
13,88 b
32,20
30,82
a
5a
a
a
a
12,11 a
16,78
12,3
6,39
15,43 ab 38,03
36,87
b
b
c
c
c
10,11 b
14,97
10,6
5,37
14,39 ab 33,00
31,67
b
0b
b
b
b
0,272
0,560
0,43
0,198
0,328
0,613
0,590
b
1b
bc
c
c
0
12,60
18,91
13,9 7,05
16,07
40,10
38,98
10,71
14,91
10,1
5,15
14,13
32,65
31,24
7
6
11,66
17,95
12,6 6,32
15,29
37,18
35,95
11,11
15,87
11,4
5,88
14,91
35,51
34,27
8
(P<) 5
0,001
0,001
0,00 0,001 0,04
0,001
0,000
0,311
0,068
0,16
0,271 0,232
0,173
0,162
1
1
0,427
0,054
0,06
0,290 0,911
0,842
0,040
0
6

Seku
m
9,86
7,50
a
9,11
b
7,93
a
0,160
b
9,48
7,71
8,68
8,52
0,001
0,630
0,072

	
   Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır
a-b,
(p<0,05)
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P29 Broiler Piliçlerde Optimum Kesim Yaşının Tahmini
Hasan Çiçek, Murat Tandoğan
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
A.D., Afyonkarahisar, Türkiye
Özet
Bu çalışmada, ticari broiler piliçlerin optimum kesim yaşı maksimum net gelir açısından tahmin
edilmiştir. Çalışmanın materyali, Cobb500 ve Ross308 ticari hibritlerin hedef performans (canlı
ağırlık kazancı ve yem tüketimi) ortalamaları, yem, civciv ve piliç eti fiyatlarıdır. Optimum
kesim yaşı, ikinci dereceli (parabolik) ilişkiyi yansıtan matematiksel bir fonksiyonla (y =
f(x) = a + bx - cx2) tahmin edilmiştir. Buna göre, optimum kesim yaşı 5,62 hafta (39,34 gün)
hesaplanmıştır. Sonuç olarak, genetik ilerlemenin broiler piliçlerin canlı ağırlık kazancı ve yem
tüketimi arasındaki korelasyonu olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Ancak yem, civciv ve
piliç eti fiyatları kesim yaşı üzerinde daha belirleyici bir role sahiptir.
Anahtar kelimeler: Cobb500, Ross308, kesim yaşı, matematiksel fonksiyon
Giriş
Ticari broiler üretiminde tüketici tercihleri, piyasa ihtiyaçları ve kesim yaşı satış gelirinin
artırılmasında oldukça önemlidir (1). Kesim yaşının uzaması canlı ağırlık (CA) artışı ve et geliri
açısından avantaj gibi görülebilir. Ancak bu durum üretim verimliliğini azaltmakta, maliyet
artışına neden olmaktadır (2). Çünkü broiler piliçlerin günlük CA kazancı belirli bir süreden
sonra azalmakta, yem tüketimi ve diğer girdilerin artışı devam etmektedir. Dolayısıyla piyasa
koşulları da dikkate alınarak maksimum gelirin sağlandığı noktada broiler piliçler kesime sevk
edilmelidir.
Matematiksel bir fonksiyon yardımıyla broiler piliçler için optimum kesim yaşı belirlenebilir.
Net gelir ve üretim süresi arasında matematiksel bir fonksiyon oluşturularak maksimum net
gelirin sağlandığı süre tahmin edilebilir (3, 4). Bu amaçla yem, civciv ve piliç eti fiyatlarından
faydalanmak mümkündür. Çünkü broiler üretiminde maliyetlerin %80-86’sı yem ve civciv
girdisinden oluşmaktadır (5).
Bu çalışmada, Türkiye’de broiler yetiştiriciliğinde yaygın şekilde kullanılan Cobb500 ve
Ross308 ticari hibritlerin optimum kesim yaşı maksimum net gelir açısından tahmin edilmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışmanın materyali, Cobb500 ve Ross308 ticari hibritlerin hedef performans (CA kazancı ve
yem tüketimi) ortalamalarıdır (6, 7). Hesaplamada ayrıca yem fiyatı (0,394€/kg), civciv fiyatı
(0,336€/adet) ve piliç eti fiyatları (2,324€/kg) kullanılmıştır (8, 9).
Optimum kesim yaşı, ikinci dereceli (parabolik) ilişkiyi yansıtan matematiksel bir fonksiyonla
(y = f(x) = a + bx - cx2) tahmin edilmiştir (10). Bu fonksiyonda y (net gelir) ile x (üretim süresi)
arasındaki ilişki doğrusal değildir. Bu nedenle model, standart doğrusal biçime (Y = b0 + b1X1 +
b2X2 + u) dönüştürülerek, En Küçük Kareler (E.K.K.) yöntemiyle tahmin edilmiştir. Maksimum
net gelirin sağlandığı sürenin tespitinde ise, dY/dX = 0 eşitliği kullanılmıştır (10).
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Bulgular
Cobb500 ve Ross308 ticari hibritlerin hedef CA kazancı ve yem tüketimi ortalamaları, yem ve
civciv maliyeti Tablo 1’de, haftalık net gelirler ise Tablo 2’de sunulmuştur.
Net gelir (Y) ve üretim süresi (X) arasındaki ilişki E.K.K. yöntemiyle tahmin edilmiş ve
aşağıdaki denklem elde edilmiştir:
Y = -0,420 + 0,472X1 - 0,042X2
Buna göre maksimum net gelirin sağlandığı üretim süresi;
dY/dX = 0,472 - 0,084X = 0
X = 5,62 hafta = 39,34 gün’dür.
Bu değer fonksiyonda yerine konulduğunda, maksimum net gelir: 0,906€ tespit edilir.
Tablo 1. Cobb500 ve Ross308 piliçlerin hedef performans ortalamaları, yem ve civciv maliyeti
Yem 	
  
Kümülatif 	
  
CA 	
  
maliyeti
civciv maliyeti
Kümülatif 	
  
Yem 	
  
Hafta	
  
kazancı
CA kazancı
tüketimi
(€*/hafta)
(€*/hafta)
1	
  
2	
  
3	
  
4	
  
5	
  
6	
  
7	
  

(kg/hafta)
(1)
0,183	
  
0,287	
  
0,441	
  
0,559	
  
0,637	
  
0,665	
  
0,643	
  

	
   2,3282 TL
*1€=

(kg/hafta)
(2)
0,183	
  
0,470	
  
0,910	
  
1,469	
  
2,106	
  
2,771	
  
3,413	
  

(kg/hafta)
(3)
0,158	
  
0,344	
  
0,616	
  
0,923	
  
1,228	
  
1,432	
  
1,552	
  

Tablo 2. Haftalık gelir, maliyet ve net gelir değerleri
Hafta	
  

	
  

1	
  
2	
  
3	
  
4	
  
5	
  
6	
  
7	
  

CA kazancı (kg/hafta)	
  
(1)
0,183	
  
0,287	
  
0,441	
  
0,559	
  
0,637	
  
0,665	
  
0,643	
  

Gelir	
  
(€/hafta)
(2): (1) x 2,324€
0,425	
  
0,667	
  
1,025	
  
1,299	
  
1,480	
  
1,545	
  
1,494	
  

(4): (3) x
0,394€
0,062	
  
0,136	
  
0,243	
  
0,364	
  
0,484	
  
0,564	
  
0,611	
  

Maliyet	
  
(€/hafta)
(3)
0,398	
  
0,341	
  
0,406	
  
0,492	
  
0,586	
  
0,645	
  
0,674	
  

(5): (0,336€/(2))
x (1)
0,336	
  
0,205	
  
0,163	
  
0,128	
  
0,102	
  
0,081	
  
0,063	
  

Net gelir	
  
(€/hafta)
(4): (2)-(3)
0,027	
  
0,326	
  
0,619	
  
0,807	
  
0,894	
  
0,900	
  
0,820	
  

Tartışma ve Sonuç
Çalışmada tespit edilen kesim yaşının aynı yöntemin kullanıldığı diğer araştırma bulgularıyla
uyum sağladığı söylenebilir (3, 4). Söz konusu araştırmalarda optimum kesim yaşı yaklaşık
41 gün hesaplanmıştır. Yapılan başka bir araştırmada ise erkek piliçler için optimum kesim
yaşının 40 gün olduğu bildirilmektedir (11). Cinsiyet farklılığının fizyolojik ve beslenme
gereksinimlerini etkilediği, bu nedenle dişi piliçlerin FCR değerlerinin erkek piliçlere göre daha
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yüksek olduğu ifade edilmektedir. Bu da dişi piliçler için beslenme maliyetlerini ve kesim yaşını
artırmaktadır (11).
Yemden yararlanma kabiliyeti (FCR) ve CA kazancı kesim yaşını etkileyen iki önemli performans
indikatörüdür. FCR›ın büyüme verimliliğini geliştirme ve üretim maliyetlerini azaltmada rolü
büyüktür (12). Genetik ilerlemeler sayesinde broiler piliçler daha kısa sürede ve daha düşük
FCR değerleriyle, belirlenen canlı ağırlığa ulaşmaktadır. Günümüzde erkek piliçlerin 2 kg canlı
ağırlığa 28-30 günde 1,4 FCR›la ulaşabildiği bilinmektedir. Ayrıca 2022 yılında 2,3 kg canlı
ağırlığa 34 günde 1,37 FCR›la ulaşılacağı ifade edilmektedir (13).
CA kazancı ise gelirin bir fonksiyonudur. Günlük CA artışının en yüksek olduğu noktada
maksimum net gelire ulaşmak mümkündür. Cobb500 ve Ross308 için bildirilen hedef CA
artışlarının 6. haftada (36-42. günler) en yüksek değere (665/7: 95 g) ulaştığı görülmektedir
(6, 7). Bu süreden sonra CA kazancı düşmektedir (Tablo 1 ve 2›de 1 no.lu sütun). Dolayısıyla
6. haftada maksimum net gelirin elde edildiği günün belirlenmesi ve piliçlerin kesime sevk
edilmesi karlı ve verimli bir üretim için elzemdir.
Saha şartlarında canlı ağırlık kazancı ve yem tüketiminde hedef değerlere ulaşmak için çaba
harcanmakta ancak bunu sağlamak çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Sürü büyüklüğü,
yerleşim sıklığı, ısı, ışık, yem ve su faktörleri üretim performansını etkilemektedir (14). Türkiye›de
2012-2013 yıllarında Balıkesir, Bolu ve Sakarya›da yapılan bir araştırmada ortalama 42 günlük
sürede 1,805 FCR›la 2,436 kg canlı ağırlığa ulaşıldığı tespit edilmiştir (8). Bu çalışmada ise
hesaplamada kullanılan yem, civciv ve piliç eti fiyatlarına göre; ortalama 2,486 kg canlı ağırlıkta
1,638 FCR›la (39. gündeki hedef değerler) piliçlerin kesime gönderilmesi maksimum net gelir
açısından önerilmektedir. Diğer girdi maliyetleri de dikkate alındığında saha şartlarındaki canlı
ağırlığa yakın bir noktada optimum kesim yaşı ortaya çıkmaktadır. Ancak saha şartlarındaki
canlı ağırlığa ulaşmak için daha fazla yem tüketildiği (FCR: 1,805) anlaşılmaktadır. Bu durumda
kesim yaşı yükselmekte, net gelir azalmaktadır.
Sonuç olarak, genetik ilerlemenin broiler piliçlerin canlı ağırlık kazancı ve yem tüketimi
arasındaki korelasyonu olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Ancak yem, civciv ve piliç
eti fiyatları kesim yaşı üzerinde daha belirleyici bir role sahiptir. Broiler piliçlerin üretim
performansındaki olumlu gelişmelere paralel olarak, girdi ve ürün fiyatlarına göre optimum
kesim yaşı sürekli hesaplanmalıdır.
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P30 Kanatlı Et ve Et Ürünlerinde Tür Tayin Yöntemleri
Esra Selin Köroğlu, Nuray Kolsarıcı
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 06110, Dışkapı
Ankara/Türkiye
Özet
Kanatlı et ve et ürünlerinin insan sağlığı açısından önemli bir yer tutması, artan insan nüfusuyla
beraber et ihtiyacının da artmasına neden olmuştur. Bu durum, et fiyatlarının yükselmesine ve
et ürünlerinde tağşiş girişimlerine zemin hazırlamıştır. Bu çalışma tüketici ve halk sağlığının
korunması amacıyla gıda ürünlerinde farklı et türlerinin kullanımına ilişkin hilelerin saptanması
etin kaynağını veya herhangi bir tağşiş yapılıp yapılmadığını belirlemek için kullanılan
immünolojik-serolojik yöntemler, elektroforetik ve genetik DNA bazlı metotların incelenmesini
içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kanatlı eti, Et tür tayini, İmmünolojik- Serolojik yöntemler, PCR.
Giriş
Kanatlı et ve et ürünleri yüksek oranda proteine sahip olma özelliği dışında yağ, mineral maddeler,
vitaminler ve özellikle de vücut tarafından sentezlenemeyen eksojen aminoasitleri içeren yüksek
besin değerine sahip olan maddelerdir. Ayrıca kanatlı et ve et ürünleri doyuruculuk ve lezzet
açısından insan beslenmesinde ön sırada yer alan vazgeçilmez önemli besin maddeleridir (1).
Eti tüketilecek hayvan türü kavramının toplumlar arasında farklı olması, insanların tüketecekleri
et ve et ürününün hangi hayvan türüne ait olduğunu bilme gereksinimi doğurmuştur. Bir ülkenin
dini ve geleneklerine uygun olmayan hayvan türlerinin kontrol dışında kesilmesine bağlı olarak,
bu şekilde elde edilen etlerin tüketilmesi insan sağlığı için risk oluşturmakta ve halk sağlığı
açısından potansiyel bir tehlike meydana getirmektedir. Ayrıca, çeşitli hayvan etleri de bazı
insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır.
Artan dünya nüfusunun aksine hayvansal kökenli protein yetersizliği giderek artmaktadır.
Hayvansal protein yetersizliğine bağlı olarak et ve et ürünleri yüksek fiyatta satılmaktadır. Buna
bağlı olarak gelir düzeyi düşük tüketicilerin ucuz et ve ürünlerine olan istemleri artmaktadır.
Bazı üreticiler bu durumu fırsat bilip, daha fazla kar elde etmek amacıyla ucuz bir şekilde
sağladıkları toplumun tüketmediği hayvan etlerini doğrudan veya et ürünlerine karıştırarak
satışa sunmaktadır.
Et kontrolünün insan sağlığını korumaktan başka, ekonomik önemi de vardır. Düşük değerli bir
etin üstün değerli et olarak pazarlanıp tüketicinin aldatılması ancak et kontrolü ile önlenebilir.
Hiçbir gıda maddesi et kadar tüketicileri aldatmaya ve üzerinde hile yapmaya elverişli değildir.
Değerli, pahalı ve sağlıklı hayvan etleri, çok daha az değerli etlerle ve hasta hayvanların etleriyle
rahatlıkla karıştırılabilir.
Et ürünleri içersinde yer alan et türlerinin tespiti, gıdalarda etiket bilgi mevzuatının uygulanması,
düşük değerli istenmeyen et ve sakatatların karıştırılması ile ahlaki ve ekonomik yönden, haksız
rekabet oluşmasından, diğer taraftan dini inançları doğrultusunda bazı hayvanlara ait etleri
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tüketmeyen insanların aldatılmasından ötürü, tüketiciler açısından büyük öneme sahiptir (2).
Bu belirtilen sorunları önlemek ancak etlerin hangi hayvana ait olduğunun saptanmasıyla
gerçekleştirilir. Bu amaçla, gıdaların kontrolünde hassas, hızlı sonuç veren, basit, rutin
kullanımlara uygun, duyarlılığı yüksek, güvenilir ve aynı zamanda düşük maliyetli yöntemlerin
geliştirilmesi ve uygulanmasına gerek vardır (3).
Et ve Et Ürünlerinde Tür Tayin Yöntemleri
Et ve et ürünlerinin ayrımında duyusal niteliklere, anatomik farklılıklara, histolojik özelliklerine,
doku yağlarının özelliklerine ve etlerdeki glikojen miktarına dayanan morfolojik yöntemlerin
yanı sıra immunolojik, elektroforetik, serolojik ve genetik metotlar kullanılmaktadır (3).
Son yıllarda moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler ve PCR tekniğinin bu alanda kullanılmasına
bağlı olarak et türlerinin belirlenmesinde nükleik asit analizine dayanan yeni ve güçlü metotlar
geliştirilmiştir. DNA’nın proteinlere nazaran daha stabil bir molekül olması, tüm hücre ve
dokularda aynı özelliği göstermesi ve birey hakkında daha fazla bilgi vermesi gibi nedenlerden
dolayı tür belirleme çalışmalarında protein analizini esas alan yöntemler yerini giderek DNA baz
dizi analizine dayanan yöntemlere bırakmaktadır (4,5,6,7,8).
İmmunolojik ve serolojik metotlar; antijen-antikor reaksiyonuna dayanır. Antijen, organizmaya
girdiği zaman antikor oluşumuna neden olan ve genellikle protein karakterindeki yapılardır.
Antikorlar ise, herhangi bir antijene karşı şekillenen yapılardır (9).
Antikorlar hedeflerine (antijenlere) oldukça spesifik bir şekilde bağlanırlar. Farklı antikorlar,
belirli hayvan türlerinden kaynaklanan serum albumin veya kas proteini gibi antijenlere selektif
olarak bağlanırlar. Immunolojik yöntemlerin etkinliği hem uygun antijen hem de uygun antikor
seçilmesine bağlıdır. Isıya dayanıklı kas antijenlerine karşı sığır, domuz, at, deve ve buffola gibi
türleri ayırt etmek için antikorlar geliştirilmiştir (10).
Et; yağ, iç organ ve kemiklerin incelenmesiyle kesim hayvanlarına ait et türünün
belirlenmesinin yeterli olmadığı ve ya elde edilen bulguların doğrulanması gerektiği hallerde
protein diferansiyasyonuna dayalı yöntemler kullanılır. Et türünün protein diferansiyasyonu
ile belirlenmesi komplement fikzasyon ve presipitasyon metotlarını içermektedir. Bu metotlar
içersinde en çok kullanılan, kolay ve güvenilir olmasıyla Uhlenhuth tarafından bulunan ve geniş
uygulama alanı olan presipitasyon metodudur (11).
Elisa yöntemi, özgül antijen-antikor bağlanmasının antikorlara bir enzim bağlanması ve
bu enzim substratının renkli ürünlere dönüştürülmesi suretiyle gösterilmesi esasına dayalı
immunokimyasal ölçüm tekniğidir (12). Elisa gibi immunoenzimatik yöntemler hassas, spesifik,
basit ve hızlı metotlar olmalarından dolayı tür tespitinde tercih edilmektedirler. Elisa tekniği,
hileli hazırlanmış taze et karışımları ile ısıl işlem görmüş et ürünlerinin tür tespiti için etkili bir
metot olarak da bildirilmektedir (13). Örnek hazırlama işinin basit olması, sonucun gözle ya
da basit aletlerde okunabilmesi, pratik, hızlı sonuç veren, hassas ve ayrıca diğer yöntemlerdeki
gibi uygulama için profesyonel ekibe veya fazla sayıda personele ihtiyaç göstermemesi ve test
sonuçlarının testi yapan kişiye göre değişmemesinden ötürü Elisa yöntemi rutin analizlerde
tercih sebebi olarak görülmektedir (14).
Elisa metodunun kullanılmasındaki en önemli sınırlama ise, hedef proteinlerin gıdaların işlenmesi
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sırasında denatüre olması ve bu yüzden hedef proteinlerin epitoplarının antikorlar tarafından
belirlenemeyecek olmasıdır. Bu olumsuzluktan dolayı Elisa yönteminin kullanımındaki
sınırlamayı çözmek için, ısıya dayanıklı proteinlere karşı antikorlar geliştirilmiştir (15,16).
Yabancı proteinlerin et ürünlerinde varlığının belirlenmesinde serolojik yöntemlerin yanında
elektroforetik metotlardan da yararlanılır. Daha kısa sürede sonuç alınması bakımından hayvan
türünün belirlenmesinde elektroforez teknikleri yaygın biçimde kullanılmaktadır (17).
Elektroforetik metotlar, etlerin yapılarındaki türlere özgü iyonize gruplar taşıyan elektrik yüklü
kas proteinlerinin belli bir pH derecesine sahip elektriksel alandaki hareket yeteneklerine göre
etlerin ayırt edilmesidir. Elektroforez işlemi ile ayrılan maddeler, ancak özel boyama yöntemleri
ile görünür hale gelir. Ayrımın gerçekleştiğini izleyebilmek için örnek, yüksek elektroforetik
mobilitiye sahip bir boyada yürütülür. Elektroforetik metotlar gıda bileşenlerinin belirlenmesinde
kullanılabilir yöntemler olduklarını kanıtlamalarına rağmen, bu metotlar maliyetli, fazla zaman
gerektiren ve uygulanabilirliklerinin zor olmasından dolayı rutin analizlerde elverişli metotlar
değildirler (18).
Son yıllarda moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler ve PCR tekniğinin bu alanda kullanılmasına
bağlı olarak et türlerinin belirlenmesinde nükleik asit analizine dayanan yeni ve güçlü metotlar
geliştirilmiştir. DNA’nın proteinlere nazaran daha stabil bir molekül olması, tüm hücre ve
dokularda aynı özelliği göstermesi ve birey hakkında daha fazla bilgi vermesi gibi nedenlerden
dolayı tür belirleme çalışmalarında protein analizini esas alan yöntemler yerini DNA baz dizi
analizine dayanan yöntemlere bırakmaktadır (19). DNA hibridizasyonu fraksiyonlarına ayrılan
nükleik asitlerin elektriksel ortamda veya direk olarak bir destek tabakaya aktarıldıktan sonra
işaretli DNA probları ile hibridasyonunun sağlanmasıdır. Teşhis materyallerinde bulunan
türlerden izole edilen DNA’lardaki spesifik sekanslar işaretli problar yardımıyla ortaya
konmaktadır (20). Et tür tespitinde en fazla kullanılan yöntemler Southern Blot Hibridizasyonu
ve Dot Blotlama teknikleridir (21).
Southern blotlama tekniğinin temel aşamaları genomik DNA’nın izolasyonu, spesifik restriksiyon
enzimi ile dijestiyon, fragmentlerin elektroforezi, bantların membran üzerine transferi,
denatürasyon ve fikzasyon, hibridizasyon ve otoradyografi aşamalarından meydana gelmektedir.
Southern Blot tekniğinde iyi yetişmiş teknik elemana, çok fazla malzemeye ihtiyaç duyulduğu
gibi, en önemlisi spesifik etkenin izolasyonuna ve saf olarak üretilmesine gerek vardır. Ayrıca,
çapraz reaksiyonları önlemek için, probların çok spesifik olmaları gerekir (22).
Dot Blot Hibridizasyonu DNA’nın elektroforezi yapılmaksızın destek membrana aktarılması
ve bu membranda sabitlendikten sonra özgül dizilimlerinin belirlenmesini ifade eder. Kuru
nitroselüloz membrana aktarılan nükleik asitler membranda leke oluştururlar. Bu lekeler
DNA’nın belirli dizilimlerine özgül olan işaretli problar kullanılarak belirlenir. DNA’nın
belirlenme ihtimali çalışılan örnekteki DNA miktarına bağlıdır. Bu nedenle fazla miktarda DNA
ile çalışılması gerekir (23).
Moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler ve PCR tekniğinin bu alanda kullanılmasına bağlı
olarak, taze ve işlenmiş etlerde tür ayrımının yapılabilmesi amacıyla basit, duyarlı ve spesifik
bir metot olan PCR kullanılmaktadır. Et ürünlerinde, et türü belirlenmesi ve et miktar tayini için
çeşitli PCR metotları bulunmaktadır. Günümüzde bu amaçla klasik PCR, RFLP-PCR, Real
time PCR ve Multiplex PCR yöntemleri yoğun olarak kullanılmaktadır (4,5,6,7). Klasik PCR
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yönteminde hedef DNA dizisinin her ucuna özgü spesifik primerler kullanılarak termostabil
DNA polimeraz yardımıyla uygulanan PCR çeşidir. Denatürasyon, bağlanma ve uzama olmak
üzere üç temel aşamadan oluşur (24).
Restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (RFLP–PCR) yönteminde ise, polimeraz zincir
reaksiyonu (PCR) ile çoğaltılmış DNA bölgesinin restriksiyon enzimleri ile kesimine dayanan
RFLP-PCR yöntemi türler arasında ayrımın yapılmasında kullanılan yöntemlerden biridir.
Özellikle mitokondrial DNA’nın hedef kontrol bölgelerinin analizine dayanan PCR-RFLP
yöntemi et karışımlarında tür ayrımının yapılmasında geniş oranda kullanılmaktadır (25,26).
PCR-RFLP, tür tespitinde, türe-spesifik primerlere dayalı yöntemlerden de daha iyi olmasına
rağmen bazı olumsuzlukları vardır (27). Primerler, analiz edilecek tüm türlerin mitokondrial
DNA’sına tümüyle uymayabilir (4,28). Tür ayrımında tespiti sağlayacak olan diagnostik alanların
türler arasında değişkenlik göstermediğinin doğrulanması gerekmektedir (28).
Rastgele çoğaltılmış polimorfik DNA yöntemi (RAPD), nükleotid dizilimi rastgele seçilmiş
primerler kullanılarak yapılan bir polimeraz zincir reaksiyonu olup, nükleotid dizi bilgisine
sahip olmaksızın çoğalımın belirlenmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde; bilinen özgün
bir DNA bölgesini çoğaltmak yerine, rastgele seçilen bir veya daha fazla primer kullanarak
DNA’daki birçok bölgenin çoğaltılması gerçekleştirilir. DNA parmak izi olarak da adlandırılan
RAPD’in temeli, yaklaşık 10 nükleotidlik ve nükleotid dizilimi rastgele seçilmiş tek çeşit
primerin kullanımına dayanmaktadır.Bu yöntemin başlıca avantajları, spesifik PCR ve RFLP
yöntemlerindeki gibi her hayvan için türe spesifik primerlerin kullanılmasına ve her hayvan türü
için ayrı bir PCR işlemine gerek duyulmamasıdır. Ayrıca türlerin DNA dizilişlerinin bilinmesine
de gerek yoktur. Bu avantajlar sayesinde RADP yöntemiyle et türlerinin tespiti daha kısa sürede
ve daha ucuz olarak yapılmaktadır (29). Bu yöntemin dezavantajları ise; farklı primerler ile farklı
sonuçlar alınması ve aynı tür içersinde, tekrarlar arasında küçük varyasyonlar oluşabilmesidir
(22).
Real time PCR ile et ürünlerinde tür miktar oranının tespiti dört aşamadan oluşmaktadır. Bu
aşamalar; numune homojenizasyonu, numuneden DNA’nın ekstrakte edilmesi, master miks
hazırlama, real time PCR prosesi ve değerlendirme aşamasıdır (30). Et ve et ürünlerinde tür
tayini ya da et ürünü içerisinde yüzde olarak ne kadar et türü bulunduğunu polimeraz zincir
reaksiyonu ile saptayabilmek için DNA molekülünün saf bir şekilde elde edilmesi gerekir
(31). Et ürünlerinden izole edilen DNA’nın miktarının belirlenebilmesi için hazırlanmış olan
master mix ve DNA real time PCR’da belirlenmiş olan sıcaklık programında proses edilir. Real
time PCR genel olarak denatürasyon, primerin bağlanması ve uzama aşaması olmak üzere üç
basamaktan oluşur.
Multiplex PCR yönteminde ise birden fazla primer çifti kullanarak, tek reaksiyonda birçok hedef
bölgenin aynı anda çoğaltılması ve her bir primer çiftine özgü, farklı büyüklükteki amplifikasyon
ürünlerinin agoroz jelde veya real time PCR cihazında gözlenmesidir (32).
Multiplex PCR; klasik veya real time PCR’ın modifikasyonuyla iki veya daha fazla farklı PCR
çoğalımının aynı reaksiyonda gerçekleştirilmesine dayanır. Klasik PCR ile aynı basamaklarda
gerçekleşir fakat her bir reaksiyonda çoklu primer setleri kullanılır. Multiplex PCR ile daha
az zamanda daha çok hedef bölge çoğaltımı gerçekleştirildiğinden kullanışlı bir yöntemidir.
Değişik hedef bölgelerinin aynı reaksiyon şartlarında çoğaltılmasını sağlamak için kullanılacak
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primerlerin dikkatli seçilmesi, bağlanma ısılarının birbirine uygun olması, birbirleriyle
dimerizasyona girmemeleri gerekir (33).
Multiplex PCR sistemleri, tekli PCR sistemleri ile karşılaştırıldığında daha az zaman gerektirmesi,
daha az hata oluşturması, daha az kalıp kullanılması ve daha az sarf malzeme gerektirmesi gibi
avantajlara sahiptir (34).
Sonuç
Et insan beslenmesinde çok önemli yeri olan temel gıda maddelerinden birisidir. Uluslar arası
et ticaretinin artması, yapılan hileleri de artırmıştır. Bu bakımdan et türlerinin belirlenmesi,
tüketicilerin korunması ve hilelerin önlenmesi bakımından önemlidir.
Et türlerinin tespiti amacıyla çok çeşitli metotlar geliştirilmiştir. Bu metotlar, morfolojik,
elektroforetik, immunolojik-serolojik ve genetik DNA bazlı metotlar olarak sınıflandırılmaktadır.
Morfolojik metotlar; birden fazla türe ait etleri içeren karışım halindeki etler ya da işlenmiş
ürünler için yeterli değildir. Elisa metodunun kullanımındaki en önemli sınırlama ise, hedef
proteinlerin gıdaların işlenmesi sırasında denatüre olması ve bu yüzden proteinlerin epitoplarının
antikorlar tarafından belirlenemeyecek olmasıdır. Elektroforetik yöntemlerin kullanımında ise,
laboratuarda bütün hayvan türlerine ait referans enzim ve protein bulundurulması zorunluluğu,
sistemin korunması için özel bakıma ihtiyaç duyulması ve masraflı bir yöntem olması gibi
zorluklara sahiptir. DNA’nın proteinlere nazaran daha stabil bir molekül olması, tüm hücre ve
dokularda aynı özelliği göstermesi ve birey hakkında daha fazla bilgi vermesi gibi nedenlerden
dolayı tür belirleme çalışmalarında kullanılan diğer yöntemler yerini DNA bazlı yöntemlere
bırakmaktadır. DNA metotları, ısıl işlem görmüş et ve et ürünlerinde kullanılabilmeleri, yakın
akraba türler arasında ayrım yapabilme özellikleri ve kalitatif tespit imkanı yanında kantitatif
tespit imkanı da sunmalarından dolayı son yıllarda aktif olarak kullanılmaktadır.
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P31 Yüksek Hidrostatik Basınç: Kanatlı Et Endüstrisi için Yenilik ve
Fırsatlar
Burak Bilen, Ahmet Yaman ve Gülsün Akdemir Evrendilek
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Gölköy Kampüsü Bolu
Özet
Kanatlı et ve et ürünlerine olan talep her geçen gün artmakta ve bu artışa paralel olarak ürün
yelpazesinde çeşitlilik ve üretim hacminde artış görülmektedir. Bununla birlikte, et ve et
ürünlerinin mikrobiyel güvenliği ve raf ömrünü arttırmak için kullanılan katkı maddelerinin
miktarının azaltılması veya tamamen kullanımının bertaraf edilmesi tüketiciler tarafından talep
edilmekte ve üreticilerde doğal veya doğala yakın özelliklerdeki ürünlerin üretimini sağlamak
için katkı maddesi kullanımını sınırlandırmak istemektedirler. Bu durum katkı maddelerinin
yerine kullanılabilecek yöntem veya alternatiflerin ortaya konmasını ve araştırılmasını gerekli
kılmakta ve son yıllarda bu konularda yapılan çalışmalar bu nedenle hız kazanmaktadır.
Kanatlı et ve et ürünleri açısından bakıldığında yapılacak uygulama ve prosesler sınırlı olmakla
birlikte özellikle ısısal olmayan alternatif teknolojiler taze tüketime sunulacak ürünler için bu
anlamda ön plana çıkmaktadır. Yüksek hidrostatik basınç (YHB) teknolojisi gıdalarda bozulmaya
neden olan ve patojen mikroorganizmalarla bozulmaya neden olan enzim faaliyetlerini
engelleyerek farklı gıdalarda taze veya tazeye yakın özelliklerin korunmasını sağlayarak uzun raf
ömürlü gıdaların üretilmesine olanak sağlamaktadır. Proses oda sıcaklığına yakın sıcaklıklarda
genel olarak 350-650 MPa basınçlarda uygulanmaktadır. Çalışma kapsamında YHB prosesi
kanatlı et ürünlerinde yüksek basınç marinasyon süresinin kısaltılması, raf ömrünün uzatılması
amacıyla tavuk, hindi göğüs eti, tavuk sosis gibi ürünlerde uygulanmıştır. Uygulanan basınç
ve uygulama süresine ve proses edilen ürünün niteliğine bağlı olarak farklı ürünlerde farklı
miktarda inaktivasyon sağlanmış ve YHB ile proses edilen örneklerde daha uzun raf ömrü elde
edilmiştir. Bu nedenle, YHB ile et ve et ürünlerinin prosesi konusunda daha fazla araştırmaya
ihtiyaç duyulmaktadır.
Giriş
Yüksek hidrostatik basınç uygulaması (YHB) ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler için yeni
bir teknoloji olmakla birlikte yüksek basıncın gıda üzerine etkisinin araştırılmasına yaklaşık yüz
yıl önce başlanmıştır. Teknolojik gelişmelere ve Japonya gibi ülkelerde hükümetlerin desteğinin
bir sonucu olarak YHB ile ilgili araştırmalar hızlanmıştır (Suzuki ve ark., 1998). Günümüzde
başta Japonya, ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İspanya vb ülkelerde YHB farklı gıdalarda
(meyve, sebze, et, balık, deniz ürünleri) mikrobiyel inaktivasyonun sağlanması ve dolayısıyla
raf ömrünün uzatılması, bazı gıdaların taze veya çiğ özelliklerini iyileştirerek çiğnenebilirliğinin
arttırılması, midye, istakoz, yengeç gibi kabuklu deniz ürünlerinde ısıl işlem yapılmadan
kabuğun ayrılmasının sağlanması, marine edilen ürünlerde marinasyon süresinin kısaltılması,
glucomale (avakado sosu) gibi sosların üretiminin sağlanması ve prosese uygun ürünlerin
üretilmesi amacıyla kullanılmaktadır. YHB gıdaların besin öğeleri içeriği ile fonksiyonel ve
duyusal özelliklerini koruyarak sağlıklı ve raf ömrü uzun ürünlerin üretilmesine imkan tanıyan
bir gıda muhafaza yöntemidir. YHB uygulaması gıdalarda patojen mikroorganizmaların
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inaktivasyonuna, enzimlerin inaktivasyonuna veya aktivasyonuna neden olabilmesi, kovalent
bağları etkilememesi ve proteinlerde yapısal değişimlere neden olmasından dolayı gıdaların
tazeliğinin korunmasında, tekstür, renk, tat ve aroma özelliklerinin geliştirilmesinde ve su tutma
kapasitesinin artırılmasında etkili olmaktadır (Özlü ve Atasever, 2007)
Yapılan çalışmalarda mikroorganizmaların HPP uygulamasına karşı göstermiş oldukları
direncin farklı olduğu görülmektedir (Hogan ve ark., 2005). Örneğin; 30 dak 400 MPa basınç
uygulamasında Clostridium ve Bacillus spp. aktivitelerini sürdürebilmektedirler. Gram (+)
koklardan Enterococcus faecalis ve Staphylococcus saureus’un Saccharomyces cerevisiae
ve Gram (-) bakterilerden Pseudomonas fluorescens ve Escherichia coli’nin de basınca karşı
daha dirençli olduğu belirtilmiştir. Öte yandan bakteri sporlarının 1000 MPa’ın üzerindeki
basınç uygulamalarında dahi canlı kalabildiği bilinmektedir. Bu nedenle spor inaktivasyonu
için yüksek basınç ve yüksek sıcaklık veya diğer işlemlerin kombine edilmesi gerekmektedir
(Moerman, 2005). Cheftel ve Culioli (1997) uygulanacak basınç seviyesinin ürün tipine
bağlı olarak değiştiğini ve mikrobiyolojik inaktivasyon için, etlere uygulanacak basıncın 400600 MPa’da (1-10 dak. ve 50-70 °C) etkin sonuçlar verebileceğini bildirmektedirler. Renk
et ve ürünlerinde önemli bir kriter olması nedeniyle yüksek basıncın renk üzerine etkileri
incelenmiştir. Dana kıyması oksijenli ortamda ve/veya vakum altında ambalajlandıktan sonra
10°C’de 250–350 MPa’da 10 dak süre ile basınç uygulandığında Hunter “L” değerinin arttığı ve
kıymanın pembe bir renk aldığı rapor edilmiştir. Hunter “a” değerinin 400–500 MPa’da azalarak
et renginin, grimsi–kahverengimsi pişmiş et rengine dönüştüğü saptanmıştır. 250–500 MPa
basınç aralığında ekstrakte edilen toplam myoglobin miktarı azalırken, 400–500 MPa basınç
aralığında ise metmyoglobin oranında artış olduğu tespit edilmiştir (Carlez ve ark, 1995). Jung
ve ark. (2003) HPP uygulanmış etteki renk değişiminin etin kırmızılık, metmyoglobin içeriği
ve uygulanan basıncın büyüklüğünden ziyade basınç uygulama süresinden kaynaklandığını
ifade etmişlerdir. Proteinlerde basınçla meydana gelen değişimlere bakıldığında Galazka ve
ark. (1996) yaptıkları çalışmada 100 MPa’ın üzerindeki basınç uygulamalarında tersiyer ve
kuaterner yapılarda değişmeler olduğunu gözlemlemişlerdir. Genel olarak, kuaterner yapının
daha çok hidrofobik interaksiyonlara sahip olması nedeniyle YHB uygulamasına karşı daha
hassas olduğu bununla birlikte hem tersiyer hem de kuaterner yapılardaki değişimlerin geri
dönüşümlü olduğu belirlenmiştir (Lamballerie-Anton ve ark., 2000). HPP uygulamasının etin en
önemli proteinlerinden olan myofibriller proteinlerin çözünürlüğünü artırdığı ve böylece yapısal
değişimlere yol açtığı da belirlenmiştir (Hsu ve Ko, 2001).
Kanatlı etleri pH, kas yapısı ve canlının metabolizması nedeniyle daha çabuk bozulabilen
gıdalar grubuna girmektedir. Isıl işlem görmeyen ve taze olarak tüketime sunulan kanatlı etleri
tüm veya parça olarak (but, göğüs, vb) farklılık göstermekle birlikte raf ömrü oldukça kısadır.
Taze olarak tüketime sunulan ürünler yanında ileri işlem görmüş ürünlerde de raf ömrünün kısa
olması ekonomik olarak kayıpların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle YHB ile
kanatlı et ve ürünlerinin prosesi önem taşımaktadır.
Materyal ve Metot
Pilot ölçekli 2 L basınç haznesine sahip YHB cihazı (Avure Technologies, ABD) kullanılmıştır.
Basıncın proses haznesinde iletilmesinde distile su kullanılmıştır. Proses sıcaklığı K-tipi
termokupllar vasıtasıyla ölçülmüştür. Proses parametreleri (basınç ve süre ) bilgisayar vasıtasıyla
ayarlanmış ve kontrol edilmiştir. Ürünlerin prosesi oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir (Şekil
1). Proses sırasında farklı ürünler için farklı proses parametreleri belirlenmiştir.
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Şekil 1. Gıdalara yüksek basınç uygulaması.
Çalışma kapsamında taze piliç göğüs eti, tavuk sosisleri, hindi külbastı, piliç but, hindi külbastı,
tavuk köfte, 100 % tavuk kokteyl sosis örnekleri proses edilmiştir. Farklı ürünlerde proses öncesi
ve sonrası farklı kalite özellikleri incelenmekle beraber proses edilen örnekler genel olarak
mikrobiyel inaktivasyon pH, renk, pişirme kaybı, tekstür, TVB-N, su aktivitesi, şişme özelliği,
ve duyusal özellikleri açılarından değerlendirilmiştir.
Araştırma Bulguları ve Sonuçlar
Vakumlu paketlenmiş kokteyl sosisler 200, 400 ve 600 MPa basınçta 3 ve 6 dak süre ile
basınca tabi tutulmuş ve 90 günlük raf ömrü süresince önemli kalite parametrelerinde değişim
incelenmiş ve pH (Şekil 2), renk (L, a, b), pişirme kaybı, tekstür, TVB-N (Şekil 2), su aktivitesi,
şişme özelliği gibi özelliklerdeki değişimleri incelenmiş ve basınç ve uygulama süresinin
sosislerde ölçülen özellikler üzerinde önemli bir değişime neden olmadığı görülmüştür. Kontrol
örnekleri ilk 10 gün içerisinde bozulurken; proses edilen örnekler 90 günlük depolama süresince
mikrobiyel sayılarında artış görülmemiştir (Şekil 3)
Marine edilmiş ve 1*1*1 cm boyutlarında kesilmiş tavuk göğsü örnekleri balzamik sirke,
baharat, tuz karışımından oluşan marinasyon sosu ile marine edildikten sonra (kontrol örnekleri
bu sosta 18 saat bekletilmiştir) 200, 400 ve 600 MPa’da 5, 10 ve 15 dak basınç uygulamasına
maruz bırakılmıştır. Kontrol ve proses edilen örneklerde pH, renk (L, a, b), mikrobiyolojik
inaktivasyon analizleri için toplam psikofilik aerobik bakteri (TPAB), toplam maya küf (TMK),
toplam kolifform bakteri (TKB) ve duyusal analizlere tabi tutulmuştur. Örnekler dış görünüş için
tüketilebilirlik, ağızda bıraktığı his, genel kabul edilebilirlik, dış görünüş, koku-aroma ve renk
açılarından değerlendirilmiştir. Daha sonra panelistlerin eti yutmadan çiğnemeleri ve örnekleri
tüketilebilirlik için sertlik ve çiğnenebilirlik açılarından değerlendirmeleri istenmiştir. En son
aşamada eti yutup ağızda bıraktığı his ve genel kabul edilebilirlik açılarından değerlendirmeleri
istenmiştir. Soslu tavuk göğsü örneklerinde pH, renk, TA gibi fiziksel özelliklerde değişim
görülmezken, artan basınç ve uygulama süresine bağlı olarak TMK, TPAB (Şekil 4) ve TKB
sayısında önemli miktarda azalma görülmüştür. Proses öncesi ve sonrası marinasyon sıvısının
toplam fenolik madde miktarı ve toplam antioksidant kapasiteleri incelenmiş ve marinasyon
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sıvının proses öncesi ve sonrasında fenolik madde miktarı ve toplam antioksidant kapasitesinde
önemli bir farklılık görülmemiştir. Duyusal özellikler açısından proses edilen örneklerle kontrol
örnekleri arasında önemli bir fark görülmemiştir (Şekil 5).
Hindi külbastı örneklerinin prosesinde ise ticari olarak satılan hindi külbastı örnekleri 6 farklı
grupta toplanmış (çiğ, marine edilmiş, vakum paketlenmiş, vakum paketlenmiş + 200 MPa 5
dak, vakum paketlenmiş + 400 MPa 5 dak, vakum paketlenmiş + 600 MPa 5 dak) ve proses
sırasında uygulama sıcaklığı <10°C olarak belirlenmiştir. Depolama sırasında kontrol örnekleri
ile karşılaştırıldığında mikrobiyel sayısında azalma gözlenmiş; ve proses edilmiş örneklerde
depolama sonrasındaki mikrobiyel gelişim kontrol örneklerinden daha düşük bulunmuştur
(Şekil 6). Bahsedilen bu ürünlerin yanında kaplamalı vakumlu paketli nuget ürünlerinin 300
MPa 5 dak ve 600MPa 5 dak uygulamaları sonucunda TAMB sayısında 300 MPa 5 dak proseste
3 log azalma ve 600MPa 5 dak proseste 4.3 log azalma görülmüştür. YHB ile proses edilen
nugetlerde daha parlak ve daha sarımsı renk oluşumu ve dolayısıyla renk açısından duyusal
panellerden daha yüksek puanlama görülmekle beraber artan basınçla kaplamada ıslanma ve
yer yer dökülme ve dişe yapışma ve ıslaklık açısından duyusal panelden daha düşük puanlama
gözlenmiştir.
Sonuç ve Öneriler
YHB prosesi ile yapılan çalışmalar bu teknolojinin kanatlı etlerinde farklı ürünlerde başarıyla
uygulanabileceğini göstermektedir. Kısaca sonuçları özetlenen çalışmalara uygulanan proses
parametrelerine (basın ve süre) bağlı olarak üründe bulunması muhtemel bozulmaya neden
olacak mikroorganizmalarla patojen mikroorganizmaların yeterli seviyede inaktivasyonu
sağlanmıştır. İnaktivasyonun elde edildiği proses parametrelerinde genel olarak bakıldığında
kaplamalı ürünler dışındaki ürünün belirli fiziksel özelliklerinde önemli bir değişim olmaksızın
bu ürünlerde daha uzun raf ömrü elde edildiği görülmektedir. Bu nedenle YHB teknolojisinin
ülkemiz kanatlı et endüstrisi açısından avantajlar taşıdığı görülmekle beraber; YHB teknolojisinin
potansiyelinin belirlenmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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Şekil 4. Marine edilmiş tavuk göğsü örneklerinde mikrobiyel inaktivasyon
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Şekil 6. YHB ile proses edilen hindi külbastı örneklerinde depolama süresince mikrobiyal gelişim.
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Özet
Bu çalışma broyler rasyonlarına ilave edilen bentonitin, canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem
tüketimi, yemden yararlanma oranı, karkas randımanı, abdominal yağ, bazı organ ağırlıkları,
kan serumu, karaciğer ve kemikte kalsiyum (Ca), fosfor (P), çinko (Zn) ve bakırın (Cu)
değerlendirilmesi üzerindeki etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada toplam 288
adet günlük broyler Ross 308 erkek civciv, her biri 72 hayvandan oluşan 4 deneme grubuna
rastgele ayrılmış ve her bir grup 4 alt gruba bölünmüştür. Deneme gruplarına sırasıyla, %0.5, 1.0
ve 2.0 düzeyinde bentonit ilave edilmiştir. Deneme sonunda gruplar arasında canlı ağırlık ve canlı
ağırlık artışı bakımından gruplarda istatistik bakımdan önemli bir fark (p>0.05) görülmemiştir.
Rasyonlarına %1.0 ve 2.0 düzeyinde bentonit katılan gruplarda yem tüketimi istatistik bakımdan
önemli (p<0.01) şekilde artmıştır. Yemden yararlanma oranı da %1.0 ve 2.0 düzeyinde bentonit
katılan gruplarda, istatistik bakımdan önemli (p<0.01) şekilde yüksek bulunmuştur. Bağırsak
pH değerleri rasyonlarına %1.0 ve 2.0 düzeyinde bentonit katılan gruplarda istatistik bakımdan
önemli (p<0.01) şekilde yüksek bulunmuştur. Rasyonlara bentonit ilavesi karkas randımanı,
karaciğer, kalp, bezli mide, taşlı mide, dalak, bağırsak, bursa fabricius ve abdominal yağ
ağırlıklarını istatistik önem taşıyacak düzeyde (p>0.05) etkilememiştir. Deneme sonunda
kan serumunda Ca, P ve Zn düzeylerinde, gruplar arasında istatistik olarak bir fark (p>0.05)
görülmezken, kan serum Cu düzeyinin ise artan bentonit ilavesi ile birlikte azaldığı (p<0.01)
gözlemlenmiştir. Karaciğer ve kemik dokularında Ca, P, Cu ve Zn düzeyleri bakımından, gruplar
arasında istatistik olarak bir fark (p>0.05) görülmemiştir. Bentonitin broyler rasyonlarında
%0.5’e kadar katılması performansı olumsuz yönde etkilememektedir ve rasyonlara katılması
toksin bağlayıcı olarak etkinliği ve maliyet unsurları göz önünde tutularak değerlendirilebilir.
Giriş
Bentonit yem endüstrisinde kullanılmaya başlamada önce gıda, seramik, kağıt, ilaç, farmasotik
ve kozmetik endüstrilerinde, boya ve mürekkep, sabun, temizleyici ve parlatıcı bileşikler,
lastik ve kauçuk üretimleri, radyoaktif atıkların arıtımı, su arıtımında, su tutma özelliğinden
dolayı yangın söndürücülerde kullanılmıştır ve günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir
(1). Aluminosilikatlar geniş bir grubu içermektedir. Doğal ya da sentetik zeolit ve bentonit
türevlerinin Aflatoksikozis olgularındaki olumlu etkileri yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir
(2-8). Santurio ve ark. (9), 0 ve 3mg/kg düzeyinde aflatoksin içeren broyler rasyonlarına 0, 2.5
ve 5 g/kg düzeylerinde sodium bentonite ilavesinin aflatoksinin olumsuz etkilerini azaltarak
performans üzerine olumlu etkileri olduğunu bildirmektedirler. Miazzo ve ark. (10). 2.5 mg/kg
düzeyinde aflatoksin ve 200 mg/kg fumonosin ile kontamine edilen broiler rasyonlarına %0.3
sodyum bentonit ilavesinin canlı ağırlık ve iç organ ağırlıklarındaki olumsuz etkileri ortadan
kaldırdığı belirtilmiştir. Pasha ve ark. (11) broyler rasyonlara %1 sodium bentonit ve %1 asetik
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asitin birlikte ilavesi yemden yararlanma oranını etkilemezken, canlı ağırlığı arttırdığını tespit
etmişlerdir. Kermanshahhi ve ark. (12), %0.5 ve1.0 düzeyindeki sodium bentonitin broyler
performansı üzerine etkisini gözlemezken, 500 ve1000 ppb aflatoksin içeren rasyonlarla
beslenen gruplarda gözlenen olumsuz etkileri ortadan kaldırdığını saptamışlardır. Balevi ve
ark. (13), broyler rasyonlarına klinoptilolit yapısındaki zeolit ilavesiyle, altlıkta nem oranının
azaldığı, amonyak ve fosfor miktarının düştüğünü bildirmektedirler.
Bu çalışma, broyler rasyonlarına ilave edilen farklı düzeylerdeki bentonitin canlı ağırlık, canlı
ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, sıcak karkas randımanı, karaciğer, kalp,
taşlı mide, bezli mide, bursa fabricius oranları, kemik, kan, karaciğer mineral (Ca, P, Cu, Zn)
düzeyleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Hayvan ve Yem Materyali: Hayvan materyali olarak 288 adet erkek günlük Ross 308 etlik
civciv kullanılmıştır. Denemede her biri 72 adet civcivden oluşan 4 grup düzenlenmiş, her grup
18 civciv içeren 4 tekrar grubuna ayrılmıştır. Araştırmada hayvanlara birinci günden 14. güne
kadar etlik civciv yemi (%23.00 HP ve 3100 kcal/kg ME), 15. günden 24. güne kadar piliç
geliştirme yemi (%22.00 HP ve 3150 kcal/kg ME), 29-42. günlerde (% 21.00 HP ve 3200
kcal/kg ME) etlik piliç yemi verilmiştir. Çalışmada deneme gruplarına bentonit %0.5, 1.0 ve
2.0 düzeylerinde katılmıştır. Çalışmada kullanılan bentonitin bileşimi Tablo 1’de verilmiştir.
Deneme 42 gün sürdürülmüştür. Rasyonlar hazırlanırken hayvanların besin madde ihtiyaçlarının
belirlenmesinde Ross 308 katalog değerleri kullanılmıştır (14). Araştırmada kullanılan yem ham
maddeleri ve karma yemlerin ham besin madde analizleri AOAC’de (15) bildirilen yöntemlere
göre belirlenmiştir. Rasyonların bileşimi ve kimyasal analiz sonuçları Tablo 3’de verilmektedir.
Tablo 1. Rasyonlarda kullanılan bentonitin kimyasal yapısı
Kurşun, ppm	
  
<4.8 	
  
Na2O3, %	
  
2.290	
  
Arsenik, ppm	
  
0.88 	
  
CaO, %	
  
2.815	
  
Kadmiyum, ppm	
  
<0.6 	
  
CaCO3, %	
  
5.122	
  
Civa, ppm	
  
<0.6 	
  
TiO2, %	
  
0.232	
  
SiO2, %	
  
54.84	
  
MgO, %	
  
1.47	
  
Al2O3, %	
  
15.59	
  
Nem (105 0C), %	
  
9.2	
  
Fe2O3, %	
  
2.907	
  
Kızdırma Kaybı (800 0C), %	
  
14.67	
  
	
  
Denemenin Yürütülmesi: Hayvanlar, denemenin başlangıcında, 7, 14, 21, 28, 35 ve 42.
günlerde tek tek tartılarak canlı ağırlıklar belirlenmiştir. Aynı günlerde yemliklerde kalan yem
miktarı, o hafta içerisinde her tekrar grubuna verilen toplam yem miktarından çıkartılarak her
tekrar grubunun bir hafta içersinde tükettiği yem miktarı bulunmuştur. Denemenin 42. gününde
tüm hayvanlar bireysel olarak tartılmış ve her tekrar grubundan iki hayvan rastgele ayrılarak
kesilmiştir. Kesim sonrası hayvanların karaciğer, kalp, taşlı mide, bezli mide, dalak ve bursa
Fabricius’ ları ayrılmıştır. Kesim işlemi esnasında kanlarda serumları ayrıldıktan sonra analizler
yapılıncaya kadar -200 C’ de saklanmışlardır. Kemik numuneleri art. intertarsika’nın 2 cm alt
ve üzerinden kesilerek alınmıştır. Yumuşak dokuları temizlendikten sonra 3 dakika saf suda
kaynatılarak tekrar temizlenmişlerdir. Temizlenen kemik parçaları 4 gün %95’ lik etanolde
bekletildikten sonra kurutularak öğütülmüşlerdir (16).
Kan Serumunda Kemikte Karaciğerde Rasyonlarda Kalsiyum, Çinko, Bakır ve Fosfor
Düzeylerinin Belirlenmesi: Kan serumu, kemik, karaciğer, rasyon örnekleri mikrodalga fırında
(Berghof MW-2) uygun programlara göre yakma işlemine tabi tutulmuştur. Numunelerde mineral
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düzeylerinin okunmasında Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (Perkin Elmer AAS-700)
kullanılmıştır. Kan serumu numunelerinde Ca ve P değerleri Erba XL-600 marka otoanalizörde
ticari kitlerle okunmuştur.
İstatistik Analizler: Gruplara ait istatistik hesaplamalar ve grupların ortalama değerleri
arasındaki farklılığın önemliliği için tek yönlü varyans analizi (ANOVA), gruplar arasındaki
farkın önemlilik kontrolü için Duncan testi uygulanmıştır (17). Çizelgelerde gruplara ait
ortalama ve standart hata değerleri gösterilmiştir. İstatistik analizler SPSS 11.5 (Inc., Chiago, II,
USA) programında gerçekleştirilmiştir.
Bulgular
Araştırmada kullanılan karma yemlerin besin madde miktarları, metabolize olabilir enerji ve
mineral düzeyleri Tablo 2’ de verilmektedir. Araştırma sonunda gruplarda elde edilen haftalık
ortalama canlı ağırlıklar, canlı ağırlık artışları, yem tüketimleri ve yemden yararlanma oranları
Tablo 3’de gösterilmektedir. Deneme sonucunda canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı bakımından
gruplar arasında fark gözlenmezken, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı rasyonlarda
bentonitin artışına bağlı (%1.0- 2.0) olarak istatistik bakımdan önemli (p<0.01) düzeyde artmıştır.
Grupların ortalama sıcak karkas randımanları, iç organ ağırlıklarının 100g canlı ağırlığa oranları
ve bağırsak pH’sı Tablo 4’ de gösterilmiştir. Deneme grupları kan serumu, karaciğer ve kemik
dokularında Ca, P, Cu ve Zn düzeyleri sırasıyla Tablo 5’de verilmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Broyler rasyonlarına %0.5, 1.0 ve 2.0 düzeylerinde ilave edilen bentonitin, araştırmanın 1.,
7., 14., 21., 28., 35. ve 42. günlerinde yapılan tartımlarda gruplar arasında canlı ağırlıklar
bakımından istatistik olarak önemli bir fark (p>0.05) bulunmamıştır (Tablo 3). Kermanshahi ve
ark. (12) rasyonda %0.5 ve 1, Santurio ve ark. (9) rasyonda %0.25 ve 0.50, Miazzo ve ark. (10)
rasyonda %0.30 düzeyinde bentonit kullanarak yaptıkları çalışmalarda, tüm düzeylerde bentonit
içeren deneme grupları ile kontrol grubu arasında 42. gün canlı ağırlıklıları açısından bir fark
gözlememişlerdir. Şehu ve ark. (8) broylerlerde 1-21. günlerde rasyonlara %0.5 düzeyinde
bentonit ilave edilen grup ile kontrol grubu arasında canlı ağırlıkların benzer olduğunu ifade
etmişlerdir. Bu çalışma sonucunda elde edilen canlı ağırlık değerleri ile yukarıda belirtilen
araştırma sonuçlarının bentonitin canlı ağırlık üzerine istatistik anlamda etkisinin olmadığı
yönündeki bildirişlerle örtüştüğü belirtilebilir. Denemenin 1.-42. günler arasında canlı ağırlık
artışları açısından kıyaslandığında, gruplar arasında istatistik olarak anlamlı fark (p>0.05)
bulunmamıştır (Tablo 3). Bulunan değerler, yapılan diğer bir çok araştırma ile uyuşmaktadır
(9,10,12).
Yem tüketimi tüm gruplarda 1.-21. günler arasında istatistiksel olarak önemli bir fark
göstermezken, farklılık 22.-42. günler arasında istatistik bakımdan önemli fark (p<0.01) olarak
ortaya çıkmıştır (Tablo 3). Bu dönemde oluşan fark 1.-42. günler arasındaki yem tüketimlerine de
istatistik olarak önemli bir fark (p<0.01) olarak yansımıştır. Gerek 22.-42., gerekse 1.-42. günler
arası dönemde %1 ve 2 düzeyinde Bentonit içeren gruplarda yem tüketimleri, Kontrol ve % 0.5
Bentonit içeren grupların yem tüketimlerine göre istatistiksel olarak önemli (p<0.01) biçimde
daha fazla olmuştur. Rasyonda bentonit düzeyi %1-2 düzeylerine çıkarıldığında, rasyonda enerji
ve protein dengesini korumak üzere 3. (%2.6) ve 4. (%3) gruplarda yağ miktarı Kontrol (%2)
grubuna göre artırılmıştır. Rasyon bileşiminde yapılan bu tip değişiklikler, rasyonun lezzetini
ve sindirilebilirliğini değiştirerek yem tüketiminde artışa neden olduğu düşünülmektedir.
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Çalışmamızda yem tüketimi rasyona %0.5 düzeyinde bentonit ilavesi ile değişmezken, Şehu
ve ark. (8)’nın aynı düzeyde bentonit ilavesinin yem tüketimini artırdığı yönünde bulgularına
rastlanmaktadır (9, 12, 18 ). Yeryüzünde farklı kaynaklardan elde edilen doğal bentonitlerin
kimyasal yapıları farklılık gösterebileceğinden (7) denemeler arasında bulunan farklı yem
tüketimi değerleri, kullanılan bentonitlerin kimyasal yapılarındaki farklardan ya da rasyonların
bileşimlerinin farklı olmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.
Gruplar arasında yem tüketimi ile yemden yararlanma oranı birbirine paralellik göstermektedir.
Daha önceki dönemlere benzer şekilde 22.-42. ve 1.-42. günler arasında yemden yararlanma
oranları, yem tüketimleri gibi gruplar arasında istatistik anlamda önemli derecede farklıdır
(Tablo 3). Yemden yararlanma oranları %1 ve 2 bentonit içeren gruplarda, kontrol ve %0.5
bentonit içeren gruba göre daha fazla olmuştur. Yemden yararlanmanın azalması yemin
kompozisyonundaki değişime ya da 3. ve 4. gruplarda bağırsak pH’larındaki (Tablo 4) artışa
bağlı olabilir. Bentonitin güçlü adsorban etkisi nedeniyle besin maddelerini de adsorbe etmesi
bir ihtimal olarak akla gelebilir ancak kan serumu, karaciğer ve kemikte yapılan analizlerde kan
serumu bakır düzeyi hariç mineral seviyelerinin (Tablo 5) değişmediği göz önünde tutulursa
bu ihtimal zayıflamaktadır. Katouli ve ark. (18) ise broyler rasyonlarına %1.5 ve 3 düzeyinde
ilave edilen bentonitin 42 gün sonunda yem tüketimini artırmasına rağmen, canlı ağırlıkların da
artması nedeniyle yemden yararlanma oranını etkilemediğini tespit etmişlerdir. Bunun nedeni
bentonitin kontrol grubunda olması muhtemel kirliliği adsorbe etmesi ya da benzeri çevresel
faktörler olabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda rasyonda %0.5 düzeyinde bentonit içeren
yemlerle beslenen gruplarda bulunan yemden yararlanma oranları ile kontrol gruplarında elde
edilen değerler arasında farklılık bulunamaması, rasyonda %0.5 oranında bentonit kullanıldığı
diğer çalışmalarla da desteklenmektedir (9, 12). Miazzo ve ark. (10)’nın, broyler rasyonlarına
bentoniti %0.3 düzeyinde ekledikleri çalışma sonunda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır.
Canlı ağırlıklarda olduğu gibi sıcak karkas randımanları da gruplar arasında istatistik olarak
önemli bir farklılık (p>0.05) göstermemektedir (Tablo 4). Kermanshahi ve ark. (12), Ross ırkı
broylerlerle yaptıkları denemede %0.5 ve 1 oranında bentonit katılan rasyonlarla beslenen
gruplarda, kontrol grubuna göre bir farklılık gözlememişlerdir. Karaciğer, kalp, bezli mide,
taşlı mide, abdominal yağ, dalak, bağırsak ve bursa Fabricusların, 100 g canlı ağırlığa oranları
hesaplandığında, gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark (p>0.05) bulunmamıştır
(Tablo 4). Bu bulguların yapılan diğer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir (9, 10, 18).
Rasyonlarında %1 ve 2 düzeylerinde bentonit içeren gruplarda bağırsak pH’ları (sırasıyla 6.77
ve 6.75), kontrol ve %0.5 içeren gruplardan (sırasıyla 6.43 ve 6.47) istatistik olarak önemli
(P<0.01) derecede yüksek bulunmuştur (Tablo 4). Bu durumun güçlü bir adsorban olarak
bentonitin, su tüketimini artırmış ve artan su tüketiminin, bağırsak pH’ını alkaliye kaydırmış
olabileceği sonucu çıkarılabilir.
Deneme gruplarının kan serumu karaciğer ve kemik dokularında Ca, P, Cu ve Zn düzeyleri Tablo
5’ de verilmiştir. Çok güçlü bir adsorban olan bentonitin, toksinlerle birlikte besin maddelerini
de bağlama riskinden bahsedilirken (8, 19), bu konuda yapılan çalışmalar çok azdır. Broyler
rasyonlarına ilave edilen bentonitin, mineral maddelerin yararlanımına etkisi hakkında yapılan
çalışmaya rastlanamamıştır. Çalışma sonucu dokularda bulunan mineral düzeyleri, diğer
çalışmaların kontrol gruplarıyla örtüşmektedir ve normal sınırlar içerisinde kalmaktadır (20-31).
Kan serumu, karaciğer ve kemik dokusunda elde edilen Ca, P ve Zn değerleri gruplar arasında
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istatistik olarak önemsiz (p>0,05) bulunmuştur. Yalçın ve ark. (20) zeolitin yumurta tavuklarında
etkilerini araştırmak üzere yaptıkları çalışmada, kan serumu Ca ve P değerlerinin, rasyona %2 ve
4 oranında zeolit ilavesinden etkilenmediğini tespit etmişlerdir. Santurio ve ark. (9)’da %0.25 ve
0.50 düzeyinde rasyona eklenen bentonitin kan serumunda Ca ve P seviyelerini etkilemediğini
saptamışlardır. Aynı çalışmada 3 mg/kg aflatoksinin kan serumu Ca ve P seviyelerini düşürdüğü,
%0.25 ve 0.50 düzeyinde bentonit ilavesiyle bu etkinin nötralize edilemediği tespit edilmiştir.
Eraslan ve ark. (32) ise %0.25 ve 0.50 düzeyinde bentonit içeren yemlerle beslenen broylerlerden
kan serumu Ca düzeyinin etkilenmediği buna karşın P düzeyini düşürdüğünü saptamışlardır. Yine
aynı çalışmada kan serumunda Ca ve P düzeyleri en düşük olarak 1 ppm düzeyinde aflatoksin
içeren yemlerle beslenen hayvanlarda kaydedilmiştir. Keçeci ve ark. (33), broyler rasyonlarına
%0.5 Zeolit, %0.5 Bentonit ve 2.5 mg/kg aflatoksin içeren rasyonlarla beslendiğinde gruplar
arasında kan serumu Ca düzeylerinde kontrol grubuna göre bir fark gözlemezken, aflatoksinin
kan serumu P düzeyini düşürdüğü, zeolit ya da bentonit ilavesinin de bu sonucu etkilemediğini
bulmuşlardır. Oğuz ve ark. (34) zeolit ile yaptıkları çalışmada da rasyona %1.5 ve 2.5 düzeyinde
zeolit ilavesinin kan serumu Ca ve P değerlerini etkilemediğini, 2.5 mg/kg düzeyinde yemde
aflatoksin bulunmasının kan serumu P düzeyini düşürdüğünü rasyona, %1.5 ve 3.0 düzeyinde
zeolit ilavesinin kısmen P düzeyini artırdığını saptamışlardır.
Çalışmamızda kan serumu mineral düzeyleri bulguları içerisinde, Cu düzeyi sonuçları istatistik
anlamda önemli ölçüde farklı (p<0.01) bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre kan serumunda
Cu düzeyi bentonit ilavesi ile ve bentonit ilavesi artıkça ( %0, 0.5, 1.0, 2.0) istatistik anlamda
önemli (p<0.01) düzeyde azalmakta iken (sırasıyla 16.00, 13.80, 11.94, 9.77 mg/dl), kemik
ve karaciğer dokusunda bulunan Cu düzeyleri tüm gruplar arasında değişiklik göstermemiştir
(p>0.05). Bentonitin rasyondaki bakırın yararlanımını olumsuz etkilediği, ancak bu etkinin 42.
günde kesilen broylerlerin kemik ve karaciğer dokusunda Cu seviyesini etkilemeyecek düzeyde
olduğu kabul edilebilir.
Sonuç olarak, rasyonlarına %1.0 ve 2.0 düzeyinde bentonit katılan gruplarda deneme sonunda
gruplar arasında canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışı bakımından istatistik bakımdan önemli bir
fark (p>0.05) görülmezken, yem tüketimi istatistik bakımdan önemli (p<0.01) şekilde artmış,
yemden yararlanma oranı da bu gruplarda istatistik bakımdan önemli (p<0.01) şekilde yüksek
bulunmuştur. Bentonitin, broyler rasyonlarında %0.5’e kadar katılması broyler performansını
olumsuz etkilememesi, toksin bağlayıcı olarak etkinliği ve maliyet unsurları göz önünde
tutularak değerlendirilebilir. Bentonitin kimyasal yapısı ve etkinliği elde edildiği kaynağa ve
uygulanan işlemlere göre değişebileceğinden, yapılacak çalışmalar farklı kaynaklardan elde
edilen ve farklı işlemlerden geçen bentonitler üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Bundan sonraki
yapılacak çalışmalarda dışkıda mineral düzeylerine bakılması, söz konusu minerallerin vücutta
gerçekten hangi oranda değerlendirildiği konusuna ışık tutacağı düşünülmektedir.
Kaynaklar
1. Anonim (2007a). Bentonit nedir? Erişim: http://www.buyrukmadencilik.com/bentonit.
html. Erişim tarihi 20.07.2007.
2. Mumpton, F.A., Fishman, P.H. (1977). The application of natural zeolites in animal
science and agriculture. J. Anim. Sci. 45 (5), 1188 –1202.
3. Phillips, T., Kubena, L.F., Harvey, R.B., Taylor, R.D., Heidelbaugh, N.D. (1988). Hydrated
sodium calcium aluminosilicate; a high affinity sorbent for aflatoxin. Poult. Sci. 67: 243247.
611

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kubena, L.F., Harvey, R.B., Huff, W.E., Corrier, D.E. (1990). Efficiancy of a hydrated
sodium calcium aluminosilicate to reduce the toxicity of aflotoxin and T-2 toxin. Poultry
Sci. 69: 1078-1086.
Kubena, L.F. (1993). The use of saccharomyces cerevisae to supress the effects of
aflatoxicosis in broiler chicks. Poultry Sci. 72: 1867-1872.
Miguel, M.A.S. (1997). Evaluation of the mycotoxin absorbtion capacity of mycosorb.
Mycosorb Dossier. Alltech (Ireland) Ltd. October.
Taylor, D.R. (1999). Mycotoxin binders: What are they and what makes them work?
Feedstuffs. 18: 41-45.
Şehu, A., Ergün, L., Çakir, S., Ergün, E., Cantekin, Z., Şahin, T., Essiz, D., Sareyyüpoğlu,
B., Gürel, Y., Yiğit, Y. (2007). Hydrated sodium calcium aluminosilicate for reduction of
aflatoxin in quails (Coturnix coturnix japonica). Dtsch. Tierärztl. Wschr. 114: 144-151.
Santurio, J. M., Malmann, C. A., Rosa, A. P., Appel, G., Heer, A., Dageförde, S., Böttcher,
M. (1999). Effects of sodium bentonie on the performance and blood variables of broiler
chickens intoxicated with Aflatoxins. Br. Poult. Sci. 40: 452–458.
Miazzo, R., Peralta, M.F., Magnoli, C., Salvano, M., Ferrero, S., Chiacchiera, S.M.,
Carvalho, E.C.Q., Rosa, A.R., Dalcero, A. (2005). Effects of sodium bentonite as a
detoxifier of broiler feed contaminated with aflatoxin and fumonisin. Poult. Sci. 84: 1-8.
Pasha T.N., Mahmood A., Khattak F.M., Jabbar M.A., Khan A.D. (2008). The effect of
feed supplemented with different sodium betonite treatments on broiler performance.
Türk. J. Vet. Anim. Sci. 32 (4), 245-248.
Kermanshahi, H., Hazegh, A.R., Afzali, N. (2009). Effects of sodium bentonite in broiler
chickens fed diets contaminated with aflatoxin B1. J. Anim. Vet. Adv. 8 (8), 1631-1636.
Balevi, T., Coşkun, B., Kurtoğlu, V., Umucalilar, D. (1998). Etlik piliç
rasyonlarına
katılan zeolitin büyüme performansı ile altlığın ıslaklığı, azot, amonyak ve fosfor düzeyi
üzerine etkisi. Vet. Bil. Derg.14 (2), 33-38.
Anonim (2007b). Ross 308 broiler objectives. Erişim:http://www.thepoultrysite.com/
downloads/single/90/ Erişim tarihi 10.02.2007.
AOAC (2003). Official Methods of Analysis The Association of Official Analytical
Chemist, 17th ed. 2nd revision, Gaithersburg, MD, USA.
Ergün, A. (1977). Besi Civcivlerinde Kalsiyumun Değerlendirilmesi Üzerine Laktozun
Etkisi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü, Yayın
no:53.
Dawson, B., Trapp, R.G. (2001): Basic And Clinical Biostatistics. 3rd ed. Lange Medical
Books/McGraw- Hill Medical Publishing Division, New York.
Katouli, M. S., Boldaji, F., Dastar, B., Hassani, S. (2010). Effects of different levels of
kaolin, bentonite and zeolit on broilers performance. J. Bio. Sci. 10: (1) 58-62.
HOWIE, M. (1996). More information research needed on mycotoxin binding agent.
Feedstuffs. June: 10-11.
Yalçin, S., Ergün, A., Çolpan, İ., Küçükersan, K. (1987). Zeolitin Yumurta tavukları
üzerinde etkileri. Lalahan Hay. Arş. Enst. Derg., 27 (1-4), 28-49.
Alçiçek, A., Bozkurt, M., Özkan, K., Altan, A., Çabuk, M., Akbaş, Y., Altan, Ö. (1998).
Tavukçulukta doğal zeolit kullanımı. Ege. Ü. Z. Fak. Derg. 35(1-2-3): 17-24.
Eren, M., Deniz, G., Gezen, Ş.Ş., Türkmen, İ.İ. (2000). Broyler yemlerine katılan
humatların besi performansı, serum mineral konsantrasyonu ve kemik külü üzerine
etkileri. Ankara Üniv. Vet. Fak. Der. 47: 255-263.
Çetin, M. (2001). Piliçlerde bakır noksanlığının biyokimyasal kan parametreleri
612

üzerindeki etkisi. Tavuk. Araş. Derg. 2 (3), 33-35.
24. Özçelik, D., Dursun, Ş., Kahraman, R., Kocabağli, N., Alp, M. (2001). Broyler yemine
toksik düzeyde katılan bakır sülfatın performansa ve bazı doku bakır konsantrasyonlarına
etkisi. İ. Ü. Vet. Fak. Derg. 27 (1), 255-262.
25. Viveros, A., Brenes, A., Centeno, C. (2002). Effects microbial phytase supplementation
on mineral utilization and serum enyzme activities in broiler chicks fed different levels of
phosphorus. Poult. Sci. 81: 1172-1183.
26. Garcia, A.R., Avilla, E., Rosiles, R., Petrone, V.M. (2003). Evaluation of two mycotoxin
binders to reduce toxicity of broilers diets containing ochratoxin a and t-2 toxin
contaminated grain. Avian Dis. 47: 691-699.
27. Skrivan, M., Skrivanova, V., Marounek, M. (2005). Effects of dietary zinc, iron and
copper in layer feed on distribution of these elements in eggs, liver, excreta, soil and
herbage. Poult. Sci. 84: 1570-1575.
28. Bao, Y. M., Choct, M., Iji, P.A., Bruerton, K. (2007). Effect of organically complexed
copper, iron, manganese and zinc on broiler performance, mineral excretion and
accumulation in tissues. J. Appl. Poult. Res. 16: 448-455.
29. Wang, Z., Cerrate, S., Coto, C., Yan, F., Waldrup, P.W. (2007). Evaluation of mintrex
copper as a source of copper in broiler diets. Int. J. Poult. Sci. 6 (5), 308-313
30. Prvulovic, D., Kojic, D., Grubor-Lajsic, G., Kosarcic, S. (2008). The effects of dietary
inclusion of hyrated aluminosilicate on performance and biochemical parameters of broiler
chickens. Türk. J. Vet. Anim. Sci. 32 (3), 183-189.
31. Herzig, J., Navratilova, M., Totusek, J., Suchy, P., Vecerek ,V., Blahova, J., Zraly, Z.
(2009). The effect of humic acid on zinc accumulation in chicken broiler tissues. Czech J.
Anim. Sci. 54 (3), 121-127.
32. Eraslan, G., Eşsiz, D., Akdoğan, M., Şahindokuyucu, F., Altintaş, L. (2005). The effects
of aflatoxin and sodium bentonite combined and alone on some blood electrolyte levels in
broiler chickens. Türk. J. Vet. Anim. Sci. 29: 601-605.
33. Keçeci, T., Oğuz, H., Kurtoğlu, V., Demet, O. (1998). Effects of polyvinilpolypyrolidone,
synthetic zeolite and bentonite on serum biochemical and haematological characters of
broiler chickens during aflatoxicosis. Br. Poult. Sci. 39: 452–458.
34. Oğuz, H., Keçeci, T., Birdane, Y.O., Önder, F., Kurtoğlu, V. (2000). Effect of clinoptilolite
on serum biochemical and haematological characters of broiler chickens during
aflatoxicosis. Res. Vet. Sci. 69: 89-93.
35. Anonim (2011). Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair
Yönetmelik. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Resmi Gazete, 27.12.2011, Sayı:
28155.

613

614

93,25
7,30
22,10
11,60
2,95
49,30
3217
0,718
0,662
18
150

45,4
19,6
25
4,7
2,0
1,9
0,15
0,78
0,3
0,1
0,07
100

%2.0
Bentonit
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*: Her 0,7 kg'lık karışımda; 100.000 mg Manganez, 100.000 mg Demir, 150.000 mg Çinko, 20.000 mg Bakır, 1.500 mg Iyot, 500 mg Kobalt, 200 mg Selenyum, 50.000 mg Magnezyum,
1.000 mg Molibden bulunmaktadır. **: Her 1 kg'lık karışımda; 15.000.000 IU Vitamin A, 5.000.000 IU Vitamin D3, 50.000 mg Vitamin E, 10.000 mg Vitamin K 3, 4.000 mg Vitamin B1, 8.000 mg Vitamin B2, 5.000
mg Vitamin B6, 25 mg Vitamin B12, 50.000 mg Niacin, 20.000 mg kalsiyum, Pantotenik asit, 2.000 mg Folik Asit, 75.000 mg Vitamin C, 250 mg Biotin, 175.000mg Kolin klorür bulunmaktadır.
***: ME(kcal/kg):(0,1551xhp+0,3431xhy+0,1669xnişasta+0,1301xşeker)/4,184x1000 (35)

Tablo 2. Araştırmada kullanılan karma yemlerin bileşimi (%), ham besin madde (%), metabolize olabilir enerji (kcal/kg) ve mineral madde düzeyleri
%0.5
%1.0
%2.0
%0.5
%1.0
%2.0
%0.5
%1.0
Hammaddeler
Kontrol Bentonit Bentonit
Bentonit
Kontrol
Bentonit Bentonit
Bentonit
Kontrol
Bentonit Bentonit
Etlik civciv (0-14 Günler)
Etlik piliç (15-28 Günler)
Etlik piliç bitirme (29-42. Günler)
Mısır
46
45
44
42
46,6
45,8
44,7
42,8
49,4
48,3
47,1
Soya küspesi
25,8
25,8
25,8
25,3
22
22
22
22
19,6
19,6
19,6
Tam yağlı soya
22
22,2
22,4
23,5
24,5
24,5
24,8
25,2
24,1
24,4
24,8
Bitkisel yağ
2
2,3
2,6
3
3,3
3,6
3,9
4,4
3,6
3,9
4,2
Bentonit
0
0,5
1,0
2,0
0
0,5
1,0
2,0
0
0,5
1,0
Dikalsiyum fosfat
2,25
2,25
2,25
2,25
2,1
2,1
2,1
2,1
1,9
1,9
1,9
Dl-metiyonin
0,35
0,35
0,35
0,35
0,25
0,25
0,25
0,25
0,15
0,15
0,15
Kireç taşı
0,88
0,88
0,88
0,88
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
L-lizin
0,15
0,15
0,15
0,15
L-treonin
0,1
0,1
0,1
0,1
Tuz
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Mineral karması*
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Vitamin karması**
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
Toplam
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Analizle bulunan değerler
Kuru madde, %
93,20
91,10
91,15
91,50
91,90
92,00
91,90
91,50
92,90
92,65
92,70
Ham kül, %
6,69
6,79
6,89
7,99
5,50
5,75
6,55
6,80
6,05
6,70
6,70
Ham protein, %
22,35
22,25
22,30
22,20
20,00
20,00
20,13
20,07
22,2
20,00
22,08
Ham yağ, %
8,00
8,07
8,70
9,00
10,70
10,50
11,10
11,75
10,80
10,90
11,20
Ham selüloz, %
2,40
2,35
2,30
2,30
2,65
2,80
2,75
2,95
2,85
2,75
2,50
AÖM, %
53,76
51,64
54,65
50,01
53,05
52,95
51,37
49,93
51,00
52,30
50,22
ME, kcal/kg***
3030
3024
3034
3033
3167
3160
3158
3178
3212
3214
3220
Kalsiyum, %
0,926
1,023
1,087
0,979
0,839
0,820
0,863
0,838
0,717
0,748
0,694
Fosfor, %
0,708
0,739
0,773
0,741
0,702
0,718
0,754
0,685
0,674
0,709
0,680
Bakır, mg/kg
23
26
26
24
21
22
24
20
22
19
20
Çinko, mg/kg
145
155
160
150
150
140
160
130
120
125
130

	
  

Tablo 3. Rasyonlara bentonit ilavesinin performans üzerine etkileri
%0.5
%1.0
%2.0
	
  
Kontrol	
  
p	
  
Bentonit	
  
Bentonit	
  
Bentonit	
  
Yaş, gün	
  
Canlı ağırlık, g	
  
1	
  
47.82	
  
47.93	
  
47.94	
  
47.66	
  
0.815	
  
7	
  
152.36	
  
147.51	
  
153.36	
  
148.60	
  
0.343	
  
14	
  
390.98	
  
377.19	
  
393.50	
  
383.25	
  
0.172	
  
21	
  
762.36	
  
724.10	
  
758.25	
  
746.94	
  
0.157	
  
28	
  
1260.42	
  
1159.28	
  
1190.89	
  
1166.10	
  
0.068	
  
35	
  
1708.36	
  
1662.82	
  
1669.52	
  
1623.65	
  
0.268	
  
42	
  
2227.85	
  
2150.11	
  
2188.47	
  
2149.51	
  
0.076	
  
Canlı ağırlık artışı, g	
  
	
  
	
  
1-21	
  
714.54	
  
676.17	
  
710.32	
  
699.28	
  
0.154	
  
22-42	
  
1465.49	
  
1426.00	
  
1430.22	
  
1402.57	
  
0.233	
  
1-42	
  
2180.02	
  
2102.18	
  
2140.54	
  
2101.85	
  
0.077	
  
Yem tüketimi, g	
  
	
  
1-21	
  
1065.56	
  
1060.45	
  
1105.35	
  
1100.83	
  
0.312	
  
22-42	
  
2957.79 b	
  
2960.94 b	
  
3135. 42 a	
  
3167.38 a	
  
0.006**	
  
1-42	
  
4023.35 b	
  
4021.38 b	
  
4240.76 a	
  
4268.2 a	
  
0.003**	
  
Yemden yararlanma oranı, kg/kg	
  
	
  
1-21	
  
1.49	
  
1.57	
  
1.56	
  
1.57	
  
0.110	
  
22-42	
  
2.02 c	
  
2.08 bc	
  
2.19 ab	
  
2.26 a	
  
0.003**	
  
1-42	
  
1.85 b	
  
1.91 b	
  
1.99 a	
  
2.03 a	
  
0.002**	
  
	
   Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistik bakımdan önemlidir **:p<0,01
a,b:
Tablo 4. Deneme gruplarının sıcak karkas randımanları (%), iç organ ağırlıklarının CA’a
oranları (g/100g CA) ve bağırsak pH’ları
Kontrol	
   %0.5 Bentonit	
  
%1.0 Bentonit	
  
%2.0 Bentonit	
  
p	
  
	
  
Karkas randımanı	
  
72.99	
  
72.57	
  
73.64	
  
72.72	
  
0.467	
  
Karaciğer	
  
2.08	
  
2.13	
  
2.00	
  
2.06	
  
0.298	
  
Kalp	
  
0.52	
  
0.56	
  
0.55	
  
0.55	
  
0.879	
  
Bezli mide	
  
0.45	
  
0.43	
  
0.43	
  
0.46	
  
0.599	
  
Taşlı mide	
  
1.96	
  
2.02	
  
1.86	
  
2.07	
  
0.316	
  
Abdominal yağ 	
  
0.87	
  
0.91	
  
0.94	
  
0.80	
  
0.775	
  
Dalak	
  
0.17	
  
0.18	
  
0.17	
  
0.16	
  
0.715	
  
Bağırsak	
  
4.7	
  
4.76	
  
4.56	
  
4.80	
  
0.332	
  
Bursa Fabricus	
  
0.14	
  
0.19	
  
0.14	
  
0.18	
  
0.235	
  
pH	
  
6.43 b	
  
6.47 b	
  
6.77 a	
  
6.75 a	
  
0.002**	
  
	
   Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistik bakımdan önemlidir **:p<0,01
a,b:
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Tablo 5. Deneme gruplarında kan serumu, karaciğer, kemik Ca, P, Cu ve Zn düzeyleri.
Kontrol	
  
%0.5 Bentonit	
  
%1.0 Bentonit	
  
%2.0 Bentonit	
  
p	
  
	
  
Kan serumu	
  
	
  
Ca, mg/dl 	
  
8,84	
  
8.80	
  
8.87	
  
8.88	
  
0.919	
  
P, mg/dl	
  
4.71	
  
4.43	
  
5.00	
  
5.00	
  
0.971	
  
Cu,mg/dl	
  
16.00 a	
  
13.80 b	
  
11.94 bc	
  
9.77 c	
  
0.010**	
  
Zn, mg/dl	
  
15.77	
  
15.93	
  
14.32	
  
15.04	
  
0.634	
  
Karaciğer	
  
	
  
Ca, mg/kg 	
  
19.31	
  
20.94	
  
21,23	
  
23,55	
  
0,203	
  
P, g/kg 	
  
3.11	
  
3.13	
  
3.14	
  
3.17	
  
0.816	
  
Cu, mg/kg 	
  
3.88	
  
3.94	
  
3.89	
  
3.13	
  
0.356	
  
Zn, mg/kg	
  
65.83	
  
64.48	
  
67.06	
  
63.02	
  
0.998	
  
Kemik	
  
	
  
Ca, % 	
  
18.57	
  
18.05	
  
18.27	
  
18.38	
  
0.928	
  
P, % 	
  
9.71	
  
9.69	
  
9.67	
  
9.92	
  
0.888	
  
Cu, mg/kg 	
  
3.44	
  
3.26	
  
2.73	
  
2.80	
  
0.505	
  
Zn, mg/kg 	
  
230.73	
  
236.31	
  
227.47	
  
255.30	
  
0.573	
  
	
   Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistik bakımdan önemlidir **: p<0,01
a,b.c:
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P33 Broyler Damızlıklarda Selenyum ve Formunun Verim, Kuluçka
Özellikleri ile Civciv Kalitesine Etkileri
Özge Pamukçu , Necmettin Ceylan
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ankara, Türkiye
Özet
Selenyum kanatlı beslemede önemli yeri olan, antioksidan özellik gösteren esansiyel bir iz
elementtir. Selenoproteinler glutasyonperoksidaz enzimine bağlanarak hücrelerin oksidasyon
zararlarından korunmasında rol oynamaktadır. Selenyumun yemden yumurtaya transferine
bağlı olarak gelişen embriyonun daha güçlü bir antioksidan sistemine sahip olmasını sağladığı
ve horozlarda sperm kalitesi üzerine olumlu etkileri ile kuluçka randımanını da yükselttiği
yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur.
İz elementlerin kanatlı hayvanlarda performans, ürün özellikleri ve döl verimine olan
etkilerinin önemi ve inorganik formların yarayışlılığının düşük olması sindirilebilirliği daha
yüksek formalara yönelik çalışma ve ürünlere olan ilgiyi de artırmıştır. Selenyumun organik
ve inorganik formlarının yarayışlılığı üzerine de yoğun araştırmalar yapılmakta olup, organik
formun damızlık broyler yemlerinde kullanımı ve etkileri hakkında önemli bilgi ve veriler
ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada damızlıkların beslenmesinde selenyumun önemi, kullanımı
ve kullanılan forma bağlı olarak kuluçka ve döl verim özellikleri ile civciv kalitesine olan etkiler
üzerinde durulacaktır.
Giriş
Selenyum (Se) kanatlı beslenmesinde esansiyel olduğu kabul edilen bir elementtir. Başta
glutasyonperoksidaz (GSH-Px) enzimi olmak üzere birçok enzimin yapısında bulunur. Bu
özelliği ile hücre zarını oksidasyon zararlarından korur. Pürin ve primidin bazlarına bağlanabilir
ve böylece DNA –RNA fonksiyonlarını da etkileyebilmektedir. (1). Se ayrıca pankreastan
salgılanan lipaz miktarını etkileyerek lipitlerin sindiriminde ve absorbsiyonunda da rol oynar.
Vitamin E ile birlikte serbest radikallere karşı antioksidan etki gösterirler(2). Se un öneminin zamanla
artmasının yukarıda belirtilen özelliklerinin yanı sıra birkaç sebebini daha sıralamak mümkündür.
Yemlerle verilen Se semen kalitesinde ve erkek hayvanların vücut Se düzeylerinin belirlenmesinde
etkindir. Kanatlı erkeklerinde optimal Se seviyesi damızlıkların fertilitesinin iyileştirilmesin de önemli
bir faktör olarak kabul edilmektedir. Ayrıca damızlıklardan elde edilen yumurtaların Se seviyesi gelişen
embriyoların antioksidan sisteminin yapılanmasında büyük önem taşır. Embriyonun antioksidan
sisteminin güçlü olması kuluçka randımanını arttırmaktadır(3).
Se vücutta tüm doku ve hücrelerde bulunur. Ancak Se un dokulardaki konsantrasyonu rasyonla
alınan Se un miktarına ve kimyasal formuna göre değişmektedir. Yapılan araştırmalarda Se
un vücutta en fazla kaslarda ve karaciğerde, sonra plazmada, eritrositlerde ve böbreklerde
bulunduğu saptanmıştır. (2).
Se yetersizliğinde tüm türlerde kas distrofisi görülür. Kanatlılarda ise eksüdaditif diatez ve
pankreatik distrofi görülmektedir. Ayrıca lipitlerin emilimini ve dolayısıyla da vitamin E nin
emilimini de etkiler. Yumurtadan çıkışta ölü civcivler veya yumurtadan çıktıktan 3-4 gün içinde
617

ölümlerin artması ile karakterize konjenital miyopati de Se eksikliğinde görülen bir rahatsızlıktır.
(4). Tüm kanatlılarda Se eksikliğinde üreme performansı olumsuz etkilenir. Yumurta tavuklarında
yumurta verimi ve çıkış gücü de Se eksikliğinden olumsuz etkilenmektedir (2). Selenyumun
yemlerde bulunma düzeyleri ve biyolojik yararlılığı aşağıdaki gibidir(Tablo 1). (5)
Kanatlılarda Se beslemesinde son yıllarda önemli aşamalar kat edilmiştir. Öyle ki Se eksikliği
konusu ortadan kaldırılmış, Se’un daha etkin kullanımı önem kazanmıştır. Son yıllarda yapılan
araştırmaların çoğu Se’un nasıl daha etkin kullanılacağı yönündedir.
Tablo 1: Selenyumun bazı yem hammaddelerinde bulunuşu ve biyolojik yararlılığı
Kaynak	
  
Se İçeriği	
  
Biyolojik Yarayışlılığı	
  
Sodyum Selenat	
  
% 41.8	
  
89	
  
Sodyum Selenat	
  
% 41.8	
  
89	
  
Sodyum Selenit	
  
% 45.67	
  
42	
  
Elementer Selenyum	
  
%100 	
  
7	
  
Fermentasyon Mayası	
  
0.98 - 1.08 mg/kg	
  
89	
  
Mısır	
  
0.08 mg/kg - 10 mg/kg	
  
86	
  
PTK	
  
10 mg/kg	
  
86	
  
Soya Küspesi	
  
0.2 - 0.8 mg/kg	
  
60	
  
Buğday 	
  
0.05 - 0.45 mg/kg	
  
71	
  
Balık Unu	
  
1.4 - 2.4 mg/kg	
  
25	
  
Et-Kemik Unu	
  
0.25 mg/kg	
  
15	
  
Tavuk Rendering Unu	
  
0.80 mg/kg	
  
18	
  
	
  
Broyler Damızlıklarda Se ihtiyacı
Broyler damızlıklarda büyütme dönemlerine göre selenyum ihtiyacı Tablo 2’de gösterilmiştir.
(6)
Tablo 2 : Broyler damızlıkların selenyum ihtiyacı (iki aşamalı yetiştirme sistemi)
Başlatma	
  
Büyütme	
  
Damızlık 1	
  
Damızlık 2	
  
	
  
Yaş, Hafta	
  
0-28	
  
29 hafta-% 5 verim	
  
Verim dönemi	
  
245 gün ve üzeri	
  
Se, İhtiyacı, mg	
  
0.30	
  
0.30	
  
0.30	
  
0.30	
  
	
  
Selenyumun Bağışıklık Sistemindeki Rolü
Kanatlı immun sistemi karmaşık bir yapıya sahiptir. Birçok hücre tipi ve kimyasal ajan
içermektedir. Ancak vücutta bağışık yanıtın oluşmasında ana etkili hücreler lenfositlerdir. Bu
hücreler kan hücrelerinin %15 – 40’ nı oluşturur. Yapı ve işlevine görede B ve T hücreleri
olarak ikiye ayrılır.(3). İmmun sistem enfeksiyöz ajanlara karşı hem humoral hem de hücresel
bağışıklık ile cevap vermektedir. Humoral bağışıklıkta antikorlar yani bursa fabrikusdan köken
alan B hücreleri ve stokinler görev alır. Hücresel bağışıklıkta ise makrofajlar fagositozu uyararak,
sitotoksik T hücreleri virüs ile enfekte hücreleri etkiyerek ve NK hücreleri tümoral oluşumları
etkiyerek ortaya çıkar. (7).

Se vit E ile birlikte fagositoz sırasında lökositleri ve makrofajları korur. Ayrıca bu hücrelerin
bakterilerin sindirimini sağlamaları için bakterilere karşı toksik madde üretmelerine yardımcı
olmaktadır. Se’u bağışıklık sisteminde etkili yapan diğer bir özelliği de glutasyon peroksidaz
enziminin yapısında bulunmasıdır. Se yetersizliğinde GSH-Px aktivitesi azalır. Azalan bu
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aktivite nötrofillerde toksik düzeylerde peroksit ve hidroperoksit birikimine yol açar. Bu
birikimin nötrofillerin öldürme yeteneklerinin azalmasına neden olabileceğini belirten çalışmalar
bulunmaktadır( 4).
Selenyumun Antioksidan Savunma Sistemindeki Rolü
Oksidatif stres serbest radikallerin oksijen tarafından aktif hale getirilmesi ile nükleik asit, amino
asit, protein ve lipidler üzerinde oluşan hasarlardır (2). Serbest radikaller organizmada sağlıklı
hücrelerin yapı ve fonksiyonlarını etkisiz hale getiren moleküllerdir. Canlı organizmada serbest
radikallere karşı sürekli üretilen antioksidanların savunması ile oluşan sisteme antioksidan
sistem denir. Bu sistem hücrelerin çeşitli kısımlarına yerleşmiş ve bu sistemde her birinin özel
görevi olan farklı bileşiklerden oluşmaktadır.(2).
Antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere saldırısını engelleyen ve onları stabil hale getiren,
optimum ve sağlıklı hücrelerin devamlılığı için gerekli bileşiklerdir (8). Vücudun ilk savunmasını
yapan enzim kökenli antioksidanlardan biri glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzimidir(2).
Antioksidanların savunma mekanizmaları hayvanların beslenmesi ile yakından ilişkilidir.
Örneğin; yemde protein ve Se eksikliği, demir ve vitamin C fazlalığı biyolojik moleküllerin
oksidasyonunu ve hücre hasarlarını arttırır (9).
Se’un antioksidan savunma sistemindeki rolü GSH-Px enziminin yapısında bulunmasından
kaynaklanır. GSH-Px hidrojen peroksiti, lipid ve fosfolipid peroksitleri indirger. Böylece serbest
radikallerin ve reaktif oksijen türlerinin oluşumunu önlemiş olur(5).
Selenyumun Sperm Kalitesi Üzerine Etkileri
Kanatlı spermatozoası çoklu doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır. Çoklu doymamış yağ
asitlerinin yüksek mevcudiyeti lipid peroksidasyonunu (LPO) teşvik eder ve spermatozoasının
canlılığını kısıtlar. Sperm zarının lipid peroksidasyonu sonucu reseptör ve enzimlerinin zarar
görmesi zarda aktivite kaybına neden olur. Spermatozoanın akrosom bölümünde geriye dönüşü
olmayan motilite kaybı, metabolik değişimler oluşur. Zar geçirgenliğinin artışı ile hücre
içerisinden dışarıya sızıntı olur ve spermatozoanın yaşam süresi kısalır (10).
Spermatazoanın yapısındaki çoklu doymamış yağ asidi profili çoğunlukla 22:4 n-6 dan meydana
gelmektedir ve lipid peraksidasyonuna en duyarlı olan yağ asididir(11). Lipid peraksidasyonunun
spermin enerji üretme yeteneğini de azalttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle motilite üzerine
doğrudan etkilidir( 12). Horoz yemlerine 0,3 mg/kg organik Se takviyesi yapıldığında seminal
plazmadaki GSH-Px aktivitesinin iki katına çıkarılabildiği ve spermin lipid peraksidasyonuna
olan duyarlılığında azaldığı gözlemlenmiştir.. (11)
Kanatlı üremesinin benzersiz özelliklerinden biri spermatozoanın 1-6 hafta boyunca döllü
yumurta üretmek için sperm depolama kanalında depolanmasıdır. Bu sürede spermatazoanın
stabil olmasını sağlayan bir sistem olması gerekir ki bu da antioksidan sistemidir. Ürogenital
kanaldaki GSH-Px aktivitesi karaciğerdekinden 12 kat fazladır (11). Ayrıca spermin
olgunlaşmasında önemli bir yer olan testislerde de Se’a bağlı GSHPx-4 enzimi bulunmaktadır
(12). Se’a bağlı GSH-Px semen antioksidan sisteminin önemli bir parçasıdır. Özellikle sıcaklık
stresi durumunda (kümes içi sıcaklığı 33-36 C° olduğunda) organik Se ilave edilmiş horoz
yemlerinin gelişmiş semen kalite özelliklerini (sperm sayısı, motilite, ölü sperm yüzdesi) doza
bağlı olarak iyileştirdiği gözlemlenmiştir (11).
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Selenyumun Kuluçka Verim Özelliklerine Etkisi
Damızlıkçı işletmelerin başarı analizinde, kuluçka sonuçlarına dair parametreler oldukça
önemlidir.(13) Kuluçkahane performansı, çıkış gücü ve kuluçka randımanı gibi ekonomik
kriterlere göre değerlendirilmektedir(14) Kuluçka randımanında meydan gelen kayıpların
nedenlerini bilmeden, elde dilen sonuçları yorumlamak zordur. Normal koşullar altında kuluçka
randımanının % 82-85 arasında olması ve % 15-18’lik kayıp olması beklenmektedir. ( 13). Bu
oranın sağlanamamasının nedenlerinden biri de damızlıkların beslenmesindeki eksikliklerdir.
Vitamin ve mineral eksikliklerinin embriyo ölümlerine ve yapısal bozukluklara neden olduğu
çok iyi bilinmektedir. Özellikle dölsüzlük ve erken embriyo ölümleri Se eksikliğinden
kaynaklanabilir. Optimum Se düzeyini yakalamak zor olsada organik Se kullanımı döllülüğü ve
kuluçka randımanını arttırmaktadır. (15)
Embriyo dokularının lipid bölümleri yüksek oranda doymamış yağ asiti içerir. Bu yüzdende lipid
peroksidasyonuna karşı duyarlıdır ve bir antioksidan savunmasına gerek duyar. Embriyogenesis
ve çıkış sonrası gelişimi boyunca antioksidan sisteminin gelişiminde maternal diyet önemli bir
belirleyicidir. Yumurtadan yeni çıkmış civcivin antioksidan sistemi yağda çözünen antioksidanlar
vit E ve karotenoidler, suda çözünen antioksidanlar askorbik asit ve glutasyon içerir. Yanı sıra
antioksidan enzimleri süperoksitdismütaz, GSH-Px ve katalaz, Se içerir. Vit E ve karotenoidler
yumurta sarısından ve embriyonik dokulardan transfer edilir. Yumurtanın Se içeriği ise Se un
yemdeki konsantrasyonuna bağlıdır. ( 11).
Embriyoyu lipit peroksidasyonundan (LPO) korumak yumurta sarısındaki antioksidanların
görevidir. Embriyo gelişiminin 19. gününde dokularda PUFA, LPO ve oksijen kullanımı
arttığından dokulardaki doğal antioksidan depoları embriyoyu korumada yeterli değildir ve bu
yüzden bu dönem embriyo için oldukça risklidir. Ayrıca, çıkıştan sonraki ilk haftalık dönemde
civciv gelişimi boyunca antioksidanlar endokrin ve sindirim sisteminin talep ettiği yağların
kullanımını sağlamaktadırlar. Embriyo gelişimi reaktif oksijen türlerinin (15) miktarı ile ilişkili
olarak şekillenir ve çıkıştan sonra civcivler yüksek oksijen basıncına maruz kaldıkları için
ROS’un etkisi artar. Civcivin sarı kesesindeki antioksidanlar, çıkıştan sonra civcivi ROS’a karşı
korur(8). Kuluçkadan yeni çıkmış civcivin GSH-Px aktivitesi enzimin Se’a bağlı ve serbest
formları tarafından temsil edilir. Bu enziminlerin dağılımında bir doku spesifitesi vardır. Özellikle
karaciğerde Se-GSH-Px aktivitesi tüm doku çalışmalarında non- GSH-Px aktivitesinden daha
yüksek çıkmıştır. (11)
Se Kaynakları ve Biyo Yarayışlılığı
Kanatlı üretiminde karma yeme organik veya inorganik Se katkısı yapılmaktadır. Sodyum selenit
ve sodyum selenat bugün yem endüstrisinde yaygın olarak kullanılan Se’un inorganik formlarıdır
(1). Organik Se ise yüksek seviyede Se içeren ortamda yetişen bir maya olan Saccharomyces
cerevisiae’den elde edilmektedir. Yemler Se’u sadece organik formda ve başlıca Selenometiyonin
(SeMet) olarak içerirler. Bu yüzden hayvanlar Se’un bu formuna adapte olmuşlardır (2). SeMet
yumurta albümindeki toplam Se un %53-71 ini kapsar. Yumurta sarısındakinin de %12-19 unu
kapsar. SeMet Se’un spesifik olmayan bir formudur . Bu yüzden insanlarda ve hayvanlarda Se’un
depo formu olarak kabul edilir. Metiyonin havuzunun kurucu maddesi olarak metabolize edilir
ve belirli bir metabolik işlemden etkilenmez. Kas proteinlerinde non-spesifik olarak birikmiş
SeMet stres durumunda Se gereksinimi arttığında Se rezevlerini inşa edebilir. (11)
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Organik Se vücut proteinlerinde depolanırken, inorganik Se dışarı atılmaktadır.(1) . İnorganik Se
yüksek düzeyde toksiktir. Organik Se inorganik selenitten en az 3 kez daha az toksiktir. Organik
Se’un biyo yarayışlılığı daha yüksektir ve yumurtaya, ete ve süte transferi daha yüksek oranda
gerçekleşmektedir(8).
Normal yemle beslenen tavuktan elde edilen 60–65 gr’lık bir yumurtada bulunan Se miktarı
0.013 mg iken; organik Se’ ca zenginleştirilmiş( Se düzeyi 0.006 mg/kg) yemlerle beslenen
tavuklardan elde edilen 60–65 gr’lık yumurtada Se miktarı 0.026 mg olarak bulunmuştur(1)
Sodyum selenit Se’un kanatlı yemlerinde en yaygın kullanılan inorganik formudur. Ancak
toksisitesi, diğer minerallerle etkileşimi, depolanamaması, et, süt ve yumurtaya aktarımının
azlığı gibi olumsuz özelliklerinden dolayı bu kullanım sorgulanmaktadır. Kanada da Alberta
Üniversitesinde yapılan bir çalışmada dişi broylerler kullanılmış, kontrol grubu yemlerine Se
takviyesi yapılmamıştır. Diğer grupların yemlerine ise aynı miktarda organik ve inorganik Se
takviyesi yapılmıştır. Araştırma sonuçları tablo 3’de özetlenmiştir (12).
Tablo 3 : Organik ve inorganik Se kullanımının dişi broylerlerin bazı performans parametreleri
üzerine etkileri
Parametreler	
  

	
  

Tavuk başına verim
(%)	
  
Sağlam olmayan yumurta oranı (%)	
  
Verimdeki damızlık oranı(%)	
  
Yumurta kabuk ağırlığı (g) 	
  
Kabuk ağırlığındaki düşüş (g)	
  
Kuluçka Randımanı (%)	
  
Dölsüz yumurta oranı (%)	
  
Döllü yumurtalardan çıkan civciv
oranı (%)	
  
Toplam embriyonik mortalite (%)	
  
Geç dönem embriyo mortalitesi (%)	
  
Iskarta civciv	
  

Kontrol
Grubu	
  
60	
  
3.3	
  
86.7	
  
8.53	
  
0.84	
  
77.9	
  
13.1	
  
88.6	
  

Sodyum Selenit
Verilen Grup	
  
61	
  
1.7	
  
90.0	
  
8.44	
  
0.80	
  
82.5	
  
9.9	
  
91.5	
  

Organik Selenyum
Verilen Grup	
  
68	
  
0.9	
  
100.0	
  
8.61	
  
0.57	
  
83.5	
  
9.8	
  
92.5	
  

5.3	
  
3.6	
  
11	
  

3.7	
  
3.9	
  
5	
  

3.51	
  
3.1	
  
1	
  

Maternal diyette 0,2-0,4 mg/kg organik Se kullanımı ile elde edilen yumurtadan yeni çıkmış
civcivin beyninde, karaciğerinde; yumurta sarısında ve beyazındaki Se konsantrasyonunda artış
gözlemlemiştir. Bu artış Se-GSH-Px aktivitesinde önemli bir artışa dolayısıylada LPO da bir
azalmaya neden olur. Se içeren yemle beslemenin maternal etkileri kuluçka zamanının ötesinde
görülebilir ve bu etkilere daha çok önem verilmelidir. Benzer olarak broyler damızlıklarında
yapılan bir araştırmada kontrol grubu ( 0,027ug Se/g yem) ile 0,419ug/Sefeed takviyeli yem
verilen grubun sonuçları karşılaştırılmıştır. Se takviyeli grubun yumurtalarının Se içeriğinin 7.1
kat daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Se un yüksek olduğu gruptaki civcivlerin tüm kan, göğüs
kası ve karaciğerindeki Se oranı kontrol grubuna göre sırasıyla 7.7, 4.3,5.4 kat daha yüksek
bulunmuştur. İki gruba ait yavrular Se içeren yemle beslendiklerinde; Se’un fazla verildiği
grubun civcivlerinin dokularındaki Se oranı kuluçkadan çıktıktan sonra 3-4 hafta boyunca yüksek
kalmıştır. Yani maternal Se takviyesi nedeni ile tavuklarda Se metabolizmasında değişikliler
oluşabilmektedir. Benzer olarak dokulardaki GSH-Px aktivitesi de kontrol grubunun civcivlerine
oranla yüksek kalmıştır. Bu nedenle kuluçkadan çıktıktan sonra birkaç hafta boyunca yavrularda
maternal Se takviyesinin etkilerinin kalıcı olduğu sonucuna varılmıştır. (11)
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Sonuç
GSH-Px enziminin yapısında bulunması Se’ u hem antioksidan sistem için, hem de bağışıklık
sistemi için gerekli kılmaktadır. Özellikle sperm kalitesi ve üreme organlarının verimliliği
yanında yavrunun sağlığı ve güçlü gelişimine de katkısı vardır. Bu özellikleri nedeni ile
yararlanılabilirliği yüksek formda Se’un damızlık yemlerine yeterli miktarda ve stres koşulları
dikkate alınarak ilave edilmesi, kuluçka verimi ve çıkış sonrasında civcivlerin gelişimi ve
dayanıklılığı bakımından önemli faydalar sağlayabilir. Organik Se kaynaklarının inorganik
kaynaklara göre daha yarayışlı olduğunun yapılan çalışmalarla ortaya konulmuş olması broyler
yemlerine Se ilavelerinde dikkate alınması gereken önemli bir konu olarak değerlendirilmiştir.
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P34 Beyaz Et Tüketiminde Hayvan Refahı Konusunda Tüketici Görüşleri:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrencileri Örneği
Canan Aslan, Ebru Cankurtaran, Eray Yalçınkaya, Esra Deniz, Özde Beyazateş, Ahmet
Yaman
Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Mühendislik Mimarlık Fakültesi. Gıda Mühendisliği Bölümü,
Bolu, Türkiye
Özet
Bu çalışmada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde eğitim gören öğrencilerin kanatlı eti
tüketim alışkanlıkları ve bu alışkanlıkların hayvan refahı ile olan ilgisi araştırılmıştır. Araştırmanın
örneklemini 2013 yılı içinde Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören 1000 öğrenciye
sorulan soruların cevaplarını içeren anketler oluşturmuştur. Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin
522’sinin evde 478’nin ise yurtta kaldığını belirlenmiştir. Anketi cevaplayan öğrencilerden 363’ü
haftada bir, 347’si haftada iki ve 251’si haftada üç veya daha fazla miktarda kanatlı eti tükettiklerini
belirtmişlerdir. Dışarıda yemek yiyenlerin ise 555’i daha çok kırmızı eti, 445’i ise kanatlı etini
tercih ettiğini belirtmiştir. Sonuçta 570 kişi hayvan refahını hiç duymadıklarını, 269 kişi ise orta ve
üst düzeyde bilgisi olduğunu belirtmişlerdir. 208 kişi hayvan refahının, helal kesimin ya da ürünün
organik olmasının, satış fiyatının yanında önemli olmadığını belirtmişlerdir.
Anahtar sözcükler: Hayvan refahı, kanatlı eti, tüketim tercihleri
Giriş
Hayvan refahı ”hayvanların tümünün doğal davranışlarını gösterebilecek şartların sağlanması”
şeklinde tanımlanabilecek bir kavramdır (1). Gelişmiş ülkelerde hayvan refahı konusunda bilinç
gün geçtikte artmaktadır (2). Günümüz beslenme alışkanlıklarında kanatlı etleri ve özellikle tavuk
eti önemli bir yer tutmaktadır (3). BESD-BİR verilerine göre ülkemiz kişi baş tavuk tüketimi
20 kg’ı üzerine çıkarak Avrupa Birliği Ülkelerinin önüne geçmiştir (4). Belçika’da yapılan bir
araştırmada (5) hane halkının %57,1’inin günlük et tükettiği tespit edilmiştir (3). Türkiye’de
kanatlı eti tüketimi bölge farklılıkları, gelir, kişisel alışkanlıklar fiyat gibi birçok faktöre bağlıdır
(3). Avrupa Birliği ülkelerinde ise besleyici özellikler, hayvan refahı, ürünün ülke orijini, taze
veya donmuş olması gibi durumlar ve kuş gribi gibi sağlık riski doğurabilecek durumların varlığı
tüketici açısından öne çıkan durumlardır (3,5). Bu durumlar içerisinde özellikle kuş gribinin
ülkemizde görüldüğü dönemde, kanatlı eti tüketiminde önemli ölçüde düşüşle birlikte sektörde
bir kriz yaşanmıştır. Bu durumdan çıkıp eski günlerine dönmesi bir yıla yakın bir süre almıştır.
Ülkemizde tüketicilerin et tüketimine ilişkin tercihlerinin belirlenmesi amacıyla birçok çalışma
(3, 6-8) yayınlanmış olmakla birlikte hayvan refahına ilişkin görüşlerin tespitine yönelik
araştırmalar (2) çok az sayıdadır. Bu çalışma Türkiye’nin tavuk ve hindi eti üretiminin yaklaşık
%30’unu gerçekleştiren (8) Bolu ilinde yaşayan üniversite öğrencilerinin hayvan refahına ilişkin
görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Materyal ve Metot
Bu araştırmanın materyalini 2013 yılı içinde Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okuyan ve
tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile yüz yüze
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yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Hazırlanan anket formunda öğrencilere
okudukları bölüm, yaş ve ikamet ettikleri yer gibi temel sorular sorulduktan sonra tavuk eti
tüketim alışkanlıkları ve hayvan refahına yönelik sorular yöneltilmiştir. Araştırmada örneklem
büyüklüğü 1000 kişi olarak tespit edilmiştir. Hazırlanan anket formunda öğrencilerin genel
bilgileri ve gelir durumları tespit edildikten sonra hayvan refahı hakkındaki bilgi düzeyleri
ölçülmüş ve hayvan refahı ile helal kesimin ve organik yetiştiriciliğin karıştırılıp karıştırılmadığı
tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket formları aracılığıyla elde edilen veriler MS Excel 2010 ve
SPSS 17 for Windows paket programları aracılığı ile analiz edilmiştir.
Bulgular
Araştırma kapsamında anket uygulanan öğrencilerin 438 adedi bayan, 562 adedi erkektir. Yaşları
ise 18 ile 37 arasında değişmekte olup %74’ü 20-22 yaş aralığındadır. Anket yapılan öğrencilerin
6’sı ön lisans, 976’sı lisans ve 15’i lisansüstü eğitim görmekte olduğunu belirtmişlerdir. Lisans
öğrencilerinden 155’i 1. sınıf, 206’sı 2. sınıf, 318’i 3. sınıf ve 322 si 4. sınıf öğrencisidir. Bu
1000 öğrenciden 522’si evde 478’i ise yurtta ikamet ettiğini söylemişlerdir. Öğrencilerin
aile fert sayıları, aylık gelirleri ve kendi harcadıkları miktar ile ilgili kısa bilgileri Tablo 1’de
özetlenmiştir. Tablo 1’den de görüldüğü üzere toplam aile ferdi sayısının en fazla 4 kişi olduğu
ve 2000 TL’den fazla kazanan aile sayısının diğerlerinden fazla olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilere gelen meblağ konusunda da 125 kişinin söylemek istemediği bunun yanında en
fazla 0-500 TL gönderilen öğrenci adedinin en yüksek sayı olduğu görülmektedir.
Tablo 1. Hayvan refahı ile ilgi soruları cevaplayan bireylerin aile gelirleri ve kendi harcadıkları miktar

	
  

Aile fert sayısı	
  
2	
  
3	
  
4	
  
5	
  
5 den fazla	
  

Adet	
  
16	
  
132	
  
392	
  
270	
  
190	
  

Ev Geliri	
  
800-1200 TL	
  
1200-1500 TL	
  
1500-2000 TL	
  
2000 TL üzeri	
  
TOPLAM	
  

Adet	
  
196	
  
188	
  
217	
  
356	
  
1000	
  

Öğrenciye Gelen Para	
  
0-500 TL	
  
500-750 TL	
  
750-1000 TL	
  
1000 TL üzeri	
  
Söylemek istemiyorum	
  

Adet	
  
456	
  
243	
  
118	
  
58	
  
125”	
  

Ailelerin yaş ortalamalarının en çok 26-40 yaş arasında olduğu daha sonra 41-64 yaş aralığında
fertlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Hangi sıklıkta kanatlı eti tüketildiğinin sorusuna ise
öğrencilerin 39’u hiç, haftada bir 363, haftada iki 347 ve haftada üç ve üzeri yiyenlerin sıklığı
ise 251 olarak cevap vermişlerdir. Dışarıda yemek yiyenlerin ise 555’i daha çok kırmızı eti,
445’i ise kanatlı etini tercih ettiğini belirtmiştir. Evde ya da dışarıda kanatlı eti tercih edildiğinde
bütün tüketmek isteyenlerin sayısı 75, but 266, göğüs 383, kanat 152, sakatat 10, diğer 17 ve ileri
işlenmiş 97 olarak belirlenmiştir.
Çizelge 1. Hayvan refahını bilenlerin sayısı
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Çizelge 2. Hayvan refahını orta çok ve daha çok düzeyde duyanların hayvan yetiştirme alanının
genişliğinin önemini bilme oranları

Çizelge 3. Hayvan refahını orta çok ve daha çok düzeyde duyanların hayvan nakli esnasında
kafes yoğunluğunun önemini bilme oranları

Çizelge 4. Hayvan refahını orta çok ve daha çok düzeyde duyanların hayvanları kesimhaneye
giriş bölgesinde mavi ışık olup olmadığını bilme oranları

Çizelge 5. Hayvan refahını orta çok ve daha çok düzeyde duyanların hayvanları kesimhaneye
giriş bölgesinde mavi ışığın rahatlatıcı etkisi bilme oranları

Çizelgeler 1-5 toplu olarak incelendiğinde kanatlı hayvan yetiştirilmesinde “hayvan refahı”
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kavramını hiç duymayanların sayısı 570, az duydum diyenler 158, orta diyenler 168, çok ve
en üst düzeyde duydum diyenlerin toplam sayısı 101 olarak gerçekleşmiştir. Hayvan refahının
önemli olduğunu düşünen orta-çok ve daha çok gruplarındaki toplam 269 öğrenciye konu
hakkında sorulan birkaç soruya verdikleri cevaplar şu şekildedir: Hayvanların yetiştiği alanın
genişliğinin önemli olup olmadığı sorulduğunda hiç diye cevap verenler 2, az 4, orta 38 çok
153 ve daha çok önemli diyenlerin sayısı 72 olarak gerçekleşmiştir. Hayvan nakillerinde kafeste
taşınan hayvan sayısının önemli olup olmadığı sorulduğunda 6 kişi hiç önemi olmadığını, 8
kişi az önemli olduğunu 29 kişi orta derecede önemli olduğunu 157 kişi çok önemli olduğunu
69 kişi ise daha çok önemli olduğunu belirtmiştir. Kesimhanelerin kesim bölümünde mavi ışık
olup olmadığını 158 kişi hiç bilmediğini, 31 kişi duyduğunu, 28 kişi bildiğini ve 52 kişi çok iyi
bildiğini belirtmiştir. Bu mavi ışığın hayvanı dinlendirici etkisi olup olmadığı sorusuna verilen
cevaplarda; 77 kişi etkisi olmadığını, 101 kişi orta düzeyde etkili olduğunu, 91 kişi ise üst
düzeyde etkili olduğunu belirtmişlerdir.
Ülkemizde hayvan refahının önemsenip önemsenmediği konusundaki soruya ise hiç
önemsenmiyor diye cevap verenlerin sayısı 352 iken, az önemseniyor diye cevap verenlerin
sayısı 311, orta önemseniyor diye cevap verenlerin sayısı 229, çok önemseniyor diyenlerin sayısı
45 ve daha çok diyenlerin sayısı 17 ve cevap veremeyenlerin sayısı 46 olarak belirlenmiştir.
Hayvan refahı denildiğinde organik üretimin mi anlaşılıp anlaşılmadığı sorulduğunda 121 kişi
en çok diye cevap verirken, 138 kişi çok ve263 kişi orta olarak cevap vermiş ve toplamda 522
kişi helal kesimin organik üretim olduğu düşüncesinde olduğu tespit edilmiştir. 478 kişi ise az
veya ilgisi olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Hayvan refahının helal kesip olup olmadığının
sorulduğu soruya ise 254 kişi yüksek oranda helal kesim olduğunu, 291 kişi ise kararsız olduğunu,
toplamda 545 kişi ise hayvan refahının organik kesim olmadığını düşüncesinde olduklarını
beyan etmişlerdir. Helal kesimin ne kadar önemli olduğu sorusuna ise 574 kişi en çok, 188 kişi
çok ve 123 kişi orta olarak cevap vermiştir. Toplamda 885 kişi helal kesimin orta ve daha fazla
oranda önemli olduğunu belirtirken, 115 kişi hiç veya az oranda önemli olduğunu belirtmiştir.
Kanatlı ürünleri satın alırken markaya önem vermeyenlerin sayısı 63 kişi iken orta ve daha
yüksek oranda 937 kişi markayı önemsediğini belirtmiştir. Markaya önem verdiğini belirtenlerin
yanında 300 kişi satın aldığı markanın helal kesim belgesine sahip olmasını önemsemediğini
belirtmiştir. 700 kişi ise orta ve üst düzeyde bu belgeye sahip olmasını önemsediği tespit
edilmiştir. Her ne kadar 300 kişi satın aldığı markanın helal kesim belgesine sahip olmasını
önemsemese de toplamda 876 kişi (300 kişinin 176 sı) helal kesim logosunun ambalajda
olmasını gerektiğini söylemiştir. 124 kişi logonun önemli olmadığını belirtmiştir. Bu da aslında
helal kesim konusunun da tam olarak zihinlerde yerleşmediği şeklinde yorumlanabilir.
Satın aldığı kanatlı etinin fiyatı ekonomik olduktan sonra 208 kişi hayvan refahının, helal
kesimin ya da ürünün organik olmasının önemli olmadığını belirtmiştir. 792 kişi ise fiyat yanında
hayvan refahı, helal kesim ya da ürünün organik olmasının önemli olduğunu söylemişlerdir.
Kendi markası başka bir markadan pahalı olursa kendi markasını tercih edenlerin sayısı ise 772
kişi olarak belirlenmiş 228 kişi ise ucuz markayı tercih edeceğini beyan etmiştir. Kendi markası
ekonomik olduğunda helal ya da organik olması tercihini etkilemeyenlerin sayısı 198 kişi iken, 802
kişi kendi markasının tercihini etkileyebileceğini ve kendi markasını satın alacağını söylemiştir.
Serbest stil yetiştirilen hayvanlara kapalı sistemde yetişen hayvanlara oranla daha fazla
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para ödemem diyenlerin sayısı 193 olurken, %10 fazla ödeyeceklerin sayısı 190, %20 fazla
ödeyeceklerin sayısı 246, %30 fazla ödeyeceklerin sayısı 220 ve 149 kişi %40 fazla ödemeyi
göze aldığını söylemiştir. Kırmızı et, kanatlı eti ve balık eti aynı fiyat olsa kanatlı etini tercih
edeceklerin sayısı 165 olarak belirlenirken 271 kişi balık etini tercih edeceğini, 563 kişi ise
kırmızı eti tercih edeceğini belirtmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Ankete katılan öğrencilerin birçoğu her ne kadar haftada 2-3 kere kanatlı eti tükettiğini belirtse
de dışarıda yemek yiyenlerin çoğunluğu kırmızı eti tercih ettiğini belirtmiştir. % 11.5 oranında
helal kesimin önemli olmadığını düşünen bir grubun da varlığı söz konusudur! Hayvan refahını
“biliyorum” diyen kişilerden bazılarının hayvanın yetiştiği alanın büyüklüğünün, taşıma
kurallarının ve mavi ışık gibi rahatlatıcı özellikteki uygulamalardan haberdar olmadığı tespit
edilmiştir. Bu sebeple devletin ve özellikle sektörün hayvan refahını ve önemini tüketiciye
öğreten çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın örneklemi Abant İzzet Baysal
Üniversitesi kampüsünde okuyan üniversite öğrencileridir. Üniversite öğrencileri içerisinde
hayvan refahı kavramını bilmeyenlerin sayısının yüksek olduğu tespit edilmiştir . Bu sebeple
konunun toplum tarafından nasıl algılandığına dair çalışmalarında yapılması gerekmektedir.
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P35 Tavuk Eti Kalitesi Üzerine Dondurma ve Buz Çözümünün Etkisi
Eda Demirok Soncu, Nuray Kolsarıcı, Buğra Bilki, Feyza Yetimoğulları,
Hatice Üçler, Yeliz Bayar, Güliz Haskaraca
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
Özet
Dondurma ve donmuş depolama uzun yıllardan beri tavuk eti ve ürünlerinin raf ömrünü uzatmak
amacıyla kullanılan bir muhafaza yöntemidir. Ancak yapılan çalışmalar, yöntemin amacı
doğrultusunda başarısını vurgularken, öte yandan tavuk etinin kalite karakteristikleri üzerine
olumsuz etkilerinin de olduğunu göstermiştir. Bu noktadan hareketle, söz konusu araştırma
kapsamında -18°C’de dondurularak 48 saat süreyle depolanan tavuk göğüs ve tavuk but etinin
besinsel bileşimi ve renk özelliği ile lipid ve protein yapılarında meydana gelen değişimler
incelenmiştir. Deneme iki tekerrürlü olarak yürütülmüş ve veriler Minitab 15 istatistik paket
programında bağımlı örneklem t-testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Dondurma, 48 saat donmuş depolama ve buz çözümü tavuk göğüs ve but etinin besinsel bileşimi
ile L*, a*, b* renk değerlerinde bir değişime neden olmamıştır (p>0.05). Ancak tavuk etinin
protein yapısında meydana gelen değişimler sonucu, su tutma kapasitesi değerinde göğüs etinde
%3.4, but etinde de %2.5 düzeyinde azalış belirlenmiştir (p>0.05). Bu azalışa paralel olarak çözme
kaybı ve pişirme kaybı değerlerinde de artış tespit edilmiştir. Buz çözümü aşamasında kayıp
göğüs ve but eti için sırasıyla %0.89 ve %0.48’dir. Dondurulup çözündürülen tavuk but etinde
pişirme kaybı %20 düzeyinde artış gösterirken (p>0.05), tavuk göğüs etinde bu artış %58’dir
ve istatistik olarak önemlidir (p<0.05). Toplam protein ve sarkoplazmik protein çözünürlüğü
hem göğüs hem de but etinde azalış gösterirken, miyofibrilar protein çözünürlüğünde artış
tespit edilmiştir (p>0.05). Lipidlerdeki değişim incelendiğinde ise göğüs ve but etinin serbest
yağ asitliği değerlerinde istatistik olarak önemli düzeyde artış belirlenirken (p<0.05), TBARM
sayısındaki artış ise önemsiz olarak değerlendirilmiştir (p>0.05).
Anahtar kelimeler: Tavuk göğüs eti, tavuk but eti, donmuş depolama, buz çözümü, su tutma
kapasitesi, lipid oksidasyonu, protein çözünürlüğü
Giriş
İçerdiği elzem amino asitler, vitaminler ve mineraller dolayısıyla yüksek besin değerine sahip
olan tavuk eti insanların hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında da önemli bir role
sahiptir. Ayrıca yüksek üretim potansiyeli olan düşük maliyetli tavuk eti, birçok farklı ürüne
işlenebilmesi özelliği nedeniyle de kanatlı sektörü açısından önemli bir hammaddedir [1]. Besdbir’den alınan istatistiklere göre, 2013 yılında ülkemiz tavuk eti üretimi 1 milyon 791 bin tona
ulaşırken, tavuk eti ihracatı 322 bin 429 ton olarak belirlenmiştir [2]. Bu veriler, ülkemizde
tavuk eti üretiminin ve ihracatının hızla arttığını göstermektedir. Ancak bu noktada ülkemizde
her gün tonlarca üretilen tavuk etinin kalite özelliklerini koruyarak tüketiciye ulaştırılması, ihraç
edilmesi ya da ürüne işlenmesi önemlidir. Bu amaçla, dondurma ve donmuş depolama uzun
yıllardan beri sıklıkla kullanılan muhafaza yöntemidir [3].
Ticari olarak dondurma ve donmuş muhafaza, et sektöründe taze etin ya da et ürünlerinin
merkez sıcaklığı -18°C’ye ulaşıncaya kadar soğutulması ve sıcaklığı -18°C olan depolarda
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muhafazası olarak tanımlanır. Bu muhafaza yöntemi etin raf ömrünün uzatılmasında başarılı
bir yöntem olmakla birlikte, yöntemin bazı kalite karakteristikleri üzerine olumsuz yönde etkili
olduğu yapılan araştırmalarda gözlenmiştir. Dondurma işlemi esnasında hücre içinde bulunan
su hücreler arasına doğru geçiş yapar ve hücre içi iyonik güç artar. Hücre arasında oluşan buz
kristalleri ise hücre membranının deformasyonuna ve proteinlerin denatürasyonuna neden
olur [3]. Yapılan araştırmalar myosinin söz konusu denatürasyondan en çok etkilenen protein
olduğunu gösterirken [4,5], bir diğer çalışmada buz çözümü sonrası sızıntı suyunda sarkoplazmik
proteinlerin tespit edildiği bildirilmiştir [6]. Ayrıca, dondurma, donmuş depolama ve buz
çözümü sonucu hücre yapısında ve proteinlerde meydana gelen değişimin etlerde çözme kaybını
artırdığı ve su tutma kapasitesini azalttığı da bilinmektedir [6,7]. Su tutma kapasitesindeki bu
azalış ve hücresel yapıdaki deformasyon, etin özellikle gevrekliğine ve duyusal özelliklerine de
yansımaktadır [3].
Dondurma, -18°C’de donmuş depolama ve buz çözümü aşamasında taze etlerde ve et ürünlerinde
gözlenen bir diğer kalite değişimi de lipidlerde ve proteinlerde meydana gelen oksidasyondur.
Yapılan çalışmalar, buz kristallerinin hücre zarında meydana getirdiği deformasyon sonucu
mitokondrial ve lizozomal enzimler ile hem demiri ve prooksidanların açığa çıktığını ve bu
bileşenlerin lipid oksidasyonu [8,9] ile protein oksidasyonunu [10] tetiklediğini göstermiştir. Yanı
sıra, dondurma ve buz çözümünün et renginin stabilitesi üzerine de etkili olduğu araştırmacılar
tarafından bildirilmiştir. Taze etlerde oksijenasyon sonucu oluşan metmyoglobinin miyoglobine
redüksiyonu için bir enzim sistemi mevcuttur. Ancak dondurma ve buz çözümü ile bu sistemin
inaktive olması sonucu metmiyoglobin hızlı bir şekilde et yüzeyinde akümüle olur ve et
renginde koyulaşma ile sonuçlanır. Öte yandan, dondurma, donmuş depolama ve buz çözümü
aşamalarında lipid oksidasyon ürünlerinin myoglobin oksidasyonunu tetiklediği ve buna bağlı
olarak et renginde değişimlerin gözlendiği de araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir [11].
Özetle, dondurma, donmuş depolama ve buz çözümü taze etin muhafazasında etkili bir yöntem
olmakla birlikte etin bazı kalite karakteristiklerinde değişime neden olmaktadır. Bu noktadan
hareketle, bu araştırma kapsamında -18°C’de dondurma ve 48 saatlik donmuş depolamanın
ardından buz çözümünün tavuk eti kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Kesimi takiben derisiz ve kemiksiz tavuk göğüs ve tavuk but eti ticari bir firmadan temin edilmiş
ve soğuk koşullarda Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Et Teknolojisi laboratuvarına
getirilmiştir. Tavuk göğüs ve but etleri, aynı ticari firmadan temin edilen ambalajlara yaklaşık
500 g’lık porsiyonlar halinde yerleştirilmiş ve -18°C’de dondurularak depolanmıştır. 48 saatlik
depolamanın sonunda tavuk göğüs ve but eti 4°C’de yaklaşık 24 saat süreyle çözündürülmüştür.
Taze ve dondurulup çözündürülmüş örneklerde besinsel bileşimdeki değişimleri incelemek için
%nem (AOAC 950.46), %kül (AOAC 920.153), soxhelet düzeneği kullanılarak %yağ (AOAC
991.36) ve kjeldahl yöntemine göre %azot miktarı (AOAC 955.04) belirlenmiştir. Protein düzeyi
6,25 faktörü kullanılarak hesaplanmıştır [12]. pH analizi için, 10 g et örneği 100 ml destile
su içerisinde homojenize edilmiş ve pH metre (Hanna HI 221, Ann Arbor, Michigan, USA)
kullanılarak oda sıcaklığında ölçüm yapılmıştır [13]. Tavuk göğüs ve but etlerinin yüzey L*,
a*, b* renk değerleri Minolta renk tayin cihazı (CR 400) kullanılarak 6 farklı noktadan alınan
ölçümlerle belirlenmiştir. Dondurup çözündürmenin lipitlerdeki değişimler üzerine etkisini
belirlemek için soğuk ekstraksiyon metodu [14] ile elde edilen yağda serbest yağ asitliği [15]
629

ve göğüs ile but etinde TBARM analizi [16] yapılmıştır. Proteinlerdeki değişimi gözlemlemek
amacıyla da tavuk göğüs ve but etinde çözme kaybı [17], pişirme kaybı [18], su tutma kapasitesi
[19], protein çözünürlüğü [20] analizleri yapılmıştır. Ayrıca, SDS-PAGE yöntemi kullanılarak
sarkoplazmik ve miyofibrilar proteinlerin jel görüntüsü elde edilmiş ve protein yapısındaki
değişimler izlenmiştir [21]. Çalışma, iki tekerrürlü olarak yürütülmüş ve elde edilen veriler
Minitab 15 istatistik paket programında bağımlı örneklem t-testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Taze ve 48 saat süreyle dondurulup süre sonunda çözündürüldükten sonra analize alınan tavuk
göğüs ve but etlerinin besinsel bileşimi, pH ve L*, a*, b* renk değerlerine ilişkin veriler Tablo
1’de verilmiştir. Nem, protein, yağ, kül ve pH değerleri taze göğüs etlerinde sırasıyla %74.03,
%21.58, %2.84, %1.13, 6.18; taze but etlerinde sırasıyla %69.41, %16.25, %10.89, %1.00, 6.33;
dondurulup çözündürülmüş göğüs etlerinde sırasıyla %74.79, %21.14, %2.62, %1.22, 6.07 ve
dondurulup çözündürülmüş but etlerinde sırasıyla %70.80, %17.20, %10.99, %1.02, 6.43 olarak
belirlenmiştir.
L*, a*, b* renk değerlerine ilişkin sonuçlarda Tablo 1’de verilmiştir. L* açıklık-koyuluk, +a*
kırmızılık ve +b* sarılık parametrelerinin ifadesidir. Taze tavuk göğüs etinde 58.05, taze tavuk
but etinde ise 58.68 olarak belirlenen L* değeri dondurup çözündürme sonrası sırasıyla 55.10
ve 55.95 olarak ölçülmüştür. Kırmızılık değerinde hem göğüs hem de but eti için herhangi bir
değişim gözlenmez iken (p>0.05), sarılık değeri taze göğüs ve but etinde sırasıyla 9.57 ve 9.47,
dondurulup çözündürülmüş göğüs ve but etinde ise sırasıyla 10.38 ve 11.22 olarak belirlenmiştir.
Ancak renk parametrelerinde önemli düzeyde değişim uzun süre depolanan etlerde gözlendiği
için 0. ve 48. saatte yapılan ölçümlerde tespit edilen artış ve azalışlar istatistik olarak önemli
değildir (p>0.05). Ette donmuş depolama aşamasında lipid fraksiyonunda gözlenen değişimler
lipoliz ve lipid oksidasyonu ile açıklanabilir. -20°C ve üzerindeki sıcaklıklarda depolanan taze
ette, lipaz ve fosfolipaz enziminin aktivitesi sonucu trigliseritlerin ve fosfolipitlerin parçalandığı
ve serbest yağ asidi miktarının arttığı bilinmektedir [22].
Tablo 1: Taze ve dondurulup çözündürülmüş tavuk göğüs ve but etinin besinsel bileşimi, pH
ve L*, a*, b* renk değerleri
Göğüs eti

But eti

0

48

0

48

Nem (%)

74.03±1.36

74.79±0.82

69.41±2.13

70.80±1.37

Protein (%)

21.58±0.70

21.14±1.64

16.25±0.03

17.20±0.93

Yağ (%)

2.84±1.74

2.62±0.54

10.89±2.12

10.99±1.80

Kül (%)

1.13±0.03

1.22±0.01

1.00±0.04

1.02±0.04

pH

6.18±0.17

6.07±0.21

6.33±0.06

6.43±0.07

L*

58.05±3.84

55.10±3.08

58.68±3.46

55.95±3.27

a*

2.17±2.93

2.76±2.26

7.82±5.62

7.72±3.42

b*

9.57±3.79

10.38±2.27

9.47±3.88

11.22±3.23

	
  
Lipid
oksidasyonu ise, et ve et ürünlerinin kalitesini ve tüketilebilirlik düzeyini ortaya koyan
önemli reaksiyonlardan biridir. Dondurma ve donmuş depolama aşamasında hücre membranının
deformasyonu sonucu açığa çıkan heme demiri lipid oksidasyonunu tetiklemektedir. Ayrıca
depolama süre ve sıcaklığı, etin doymamış yağ asidi içeriği ve oksijen de lipid oksidasyonu
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üzerine etkili diğer faktörlerdir. İleri düzeyde gerçekleşen lipid oksidasyonu sonucunda ette
kötü tat ve koku oluşumu, raf ömründe kısalma, renk, duyusal ve tekstürel özelliklerde değişim
gözlenir. Lipid oksidasyonu otokatalitik bir reaksiyon olup, ette karsinojenik bir sekonder
metabolit olan malonaldehit birikimi ile sonuçlanır. TBARM analizi de malonaldehit miktarının
tespitinde kullanılan analizdir [3,23,24,25].
Taze ve dondurulup çözündürme işlemi sonrası tavuk göğüs ve but etinde ölçülen SYA ve TBARM
değerleri Şekil 1’de verilmiştir. Taze tavuk göğüs ve but etinin SYA değerleri sırasıyla %1.18
ve %1.25 iken, 48 saat donmuş depolama ve buz çözümünün ardından lipoliz reaksiyonlarına
bağlı olarak SYA değeri istatistik olarak önemli düzeyde artış göstermiş ve göğüs ile but etinde
sırasıyla %4.37 ve %2.20 olarak ölçülmüştür (p<0.05). TBARM değeri ise 0. saatte göğüs ve but
eti için sırasıyla 0.08 ve 0.16 mg MA/kg, 48 saat süreyle dondurma ve çözündürmenin ardından
ise göğüs eti için 0.11 mg MA/kg, but eti için de 0.17 mg MA/kg olarak tespit edilmiştir. Ette
lipid oksidasyonu sonucu malonaldehit birikimi uzun süren depolama koşullarında gözlendiği
için [3], 48 saatlik donmuş depolama sonucunda TBARM değerinde istatistik olarak önemli
düzeyde bir artış belirlenmemiştir (p>0.05).
Şekil 1: Taze ve dondurulup çözündürülmüş tavuk göğüs ve but etinin SYA ve TBARM değerleri

a, b: Farklı harfleri taşıyan 0 ile 48. saat SYA değerleri arasındaki fark istatistik olarak
önemlidir (p<0.05).
Et ve et ürünlerinin kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan bir diğer reaksiyon da protein
oksidasyonudur. Dondurma ve donmuş depolama sırasında hücre membranının deformasyonu
sonucu açığa çıkan prooksidanlar, heme demiri, mitokondrial ve lizozomal enzimler protein
oksidasyon düzeyini ve hızını etkileyen faktörlerdir. Ayrıca lipid oksidasyonu ile protein
oksidasyonu arasında doğrusal bir korelasyon olduğu, lipid oksidasyonu sonucu açığa çıkan
metabolitlerin protein oksidasyonunu katalizlediği yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Protein
oksidasyonuna bağlı olarak proteinlerin fragmentlere ayrıldığı ya da agregasyona uğradığı,
amino asitlerin parçalandığı, karbonil ve sülfidril gibi metabolitlerin oluştuğu bilinmektedir.
Protein yapısındaki bu değişimlerin kötü tat ve koku oluşumu, etin gevrekliğinde, protein
çözünürlüğünde ve su tutma kapasitesinde azalma ile sonuçlandığı yapılan çalışmalarda
gözlenmiştir [3,26,27].
Protein yapısındaki değişimlere bağlı olarak, 48 saatlik donmuş depolamanın sonunda çözünme
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ile birlikte göğüs ve but etinde sırasıyla %0.89 ve %0.48’lik bir kayıp belirlenmiştir. Tavuk
etlerinin pişme kaybı ve su tutma kapasitesi gibi özelliklerine ilişkin değişimlerde Şekil 2’de
gösterilmiştir. Dondurup çözündürme aşamasında miyosin ve aktinin agregasyonuna ve
koagülasyonuna bağlı olarak hücre içi liflerde büzülme sonucu tavuk göğüs ve but etinin su
tutma kapasitesi değerinde sırasıyla %3.4 ve %2.5 düzeyinde bir azalış belirlenmiştir. Ancak bu
azalış istatistik olarak önemli düzeyde değildir (p>0.05). Protein yapısındaki değişim pişirme
kaybı değerlerine de olumsuz yansımıştır. Tavuk but etinin pişirme kaybı %21.50 düzeyinde artış
göstermiş ve bu artış istatistik olarak önemsizdir (p>0.05). Ancak tavuk göğüs etinin pişirme
kaybındaki artış %57.90 olarak belirlenmiş ve bu artış istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
Şekil 2: Taze ve dondurulup çözündürülmüş tavuk göğüs ve but etinin pişirme kaybı ve STK değerleri

a, b: Farklı harfleri taşıyan 0 ile 48. saat pişirme kaybı değerleri arasındaki fark istatistik
olarak önemlidir (p<0.05).
Dondurma ve çözündürmenin toplam protein çözünürlüğü (TPÇ), sarkoplazmik protein
çözünürlüğü (SPÇ) ve miyofibrilar protein çözünürlüğü (MPÇ) üzerine etkisi de Şekil 3’te
verilmiştir. Tavuk göğüs etinin TPÇ değeri %26.93, SPÇ değeri de %50.88 oranında azalırken,
MPÇ değeri %17.78 oranında artmıştır. Benzer sonuçlar tavuk but eti içinde belirlenmiştir. But
etinin TPÇ ve SPÇ değerleri sırasıyla %24.96 ve %50.67 oranında azalış, MPÇ değeri de %3.87
oranında artış göstermiştir. Ancak, tavuk göğüs ve but etinde belirlenen tüm bu değişimler
istatistik olarak önemsizdir (p>0.05).
Şekil 3: Taze ve dondurulup çözündürülmüş tavuk göğüs ve but etinin %protein çözünürlüğü

Dondurulup çözündürülmüş tavuk göğüs ve tavuk but etinin sarkoplazmik ve miyofibrilar
proteinlerine ilişkin SDS-PAGE jel görüntüleri Şekil 4’te verilmiştir. Jel 1’de, taze tavuk etinin
protein profili, Jel 2’de ise -18ᴼC’de dondurularak 48 saat süreyle depolanan ve süre sonunda
çözündürülen tavuk etinin protein profili görülmektedir. Her iki jelin ilk sütununa 8 farklı protein
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içeren standard yüklenmiştir. Protein standardı sırasıyla miyosin (202 kDa), β-galaktozidaz (115
kDa), bovin serum albumin (98 kDa), ovalbumin (51 kDa), karbonik anhidraz (37 kDa), tripsin
inhibitörü (29 kDa), lizozim (19 kDa) ve aprotinin (6 kDa) içermektedir. İkinci ve üçüncü sütunda
sırasıyla göğüs ve but etine ait sarkoplazmik protein dizilimi, dördüncü ve beşinci sütunlarda
sırasıyla göğüs ve but etinin miyofibrilar protein dizilimi gözlenmektedir.
Her iki jel kıyaslandığında, dondurup çözündürmenin protein yapısı üzerine olan etkisi bazı
protein bantlarının yoğunluğunun azalması ile sonuçlanmıştır. Göğüs etinde özellikle yaklaşık
98 kDa molekül ağırlığına sahip bovin serum albuminin yoğunluğunda bir azalma gözlenirken,
hem göğüs hem de but eti için myosin bandının yoğunluğunda bir azalış belirlenmiştir. Ayrıca 37
kDa ve 6 kDa aralığında molekül ağırlığına sahip göğüs ve but eti miyofibrilar protein bantlarının
yoğunluğunda da azalış tespit edilmiştir. Aynı aralıkta yer alan bazı protein bantlarının ise
agregasyon, polimerizasyon ya da denatürasyon sonucu kaybolduğu gözlenmiştir.
Şekil 4: Taze ve dondurulup çözündürülmüş tavuk göğüs ve but etinin SDS-PAGE jel görüntüsü
PS

GSP

BSP

GMP BMP

1

GSP BSP GMP BMP

6
7
8

8

7

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

PS

	
  
JEL 1
JEL 2
1)Miyosin, 2)β-galaktozidaz, 3)Bovin serum albumin, 4)Ovalbumin, 5)Karbonik anhidraz, 6)
Tripsin inhibitörü, 7)Lizozim, 8)Aprotinin PS: Protein standardı, GSP: Göğüs eti sarkoplazmik
protein, BSP: But eti sarkoplazmik protein, GMP: Göğüs eti miyofibrilar protein, BMP: But eti
miyofibrilar protein
Sonuç
Özetle, -18°C’da dondurularak 48 saat süreyle depolanan taze tavuk göğüs ve but etinde,
dondurma ve buz çözümüne bağlı olarak özellikle lipoliz reaksiyonlarının tetiklendiği, protein
yapısındaki değişim sonucu tavuk göğüs etinde daha yüksek oranda olmak üzere su tutma
kapasitesinin azaldığı, çözme ve pişirme kayıplarının ise arttığı ifade edilebilir.
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P36 Broyler Damızlıklarda Amino Asit Beslemesinde Güncel
Gelişmeler
H. Ozan Taşkesen
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ankara, Türkiye
Özet
Broyler damızlık üretiminde performans özelliklerinin geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında
önemli ilerlemeler kaydettiği görülmektedir. Son 50-60 yılda yaşanan ilerlemelerle performansta
sağlanan iyileşme önemli bir ilerlemeyi beraberinde getirmiştir. Bu ilerlemenin temelinde ıslah
çalışmaları yatmakta ve besleme konusundaki gelişmeler de bunu takip etmektedir. Etlik piliç
üretimiyle birlikte damızlık sektörünün de endüstriyel boyutunun önem kazanması, yüksek
rekabet koşulları, yem maliyetlerinin giderek artması, büyüyen kanatlı endüstrisinin çevreye
olan atıkları nedeni ile ortaya çıkan çevre sorunları vb bir kısım zorluklar hayvan besleme
alanında yeni uygulama ve stratejilerin geliştirilmesine olan ihtiyacı giderek artırmaktadır. Bu
yönüyle bakıldığında protein ve amino asit (AA) beslenmesi ile ilgili önemli gelişmeler ve
değişikliklerin ortaya çıktığı görülmektedir. Amino asit endüstrisinin gelişimi ve buna bağlı
olarak pek çok amino asitin ekonomik kullanılabilir maliyette üretimi yanında hammaddelerin
amino asit sindirilebilirlikleri yönünde çok fazla bilgi birikmesi son 10 yılda ihtiyaçlar ve
besleme stratejilerinde önemli değişimlerin oluşmasına yol açmıştır.
Anahtar Kelimeler: Broyler damızlık, sindirilebilir amino asit, üreme performansı, yumurta
kalitesi
Giriş
Damızlık rasyonlarında doğru ham protein (HP) ve amino asit seviyesinin uygulanmasının
büyük önem taşımasının hayvanların doğru beslenmesinin ötesinde de çeşitli nedenleri vardır.
Öncelikle, protein kaynakları ve amino asitler birim maliyeti en yüksek olan hammaddelerdir,
bu bağlamda hayvan için gerekli amino asit seviyesini doğru belirlemek ekonomik olarak
önemli bir tercihtir. İkinci olarak, dışkıyla gerçekleşen azot atımı toprak ve su kaynaklarını
kirleterek çevresel olarak önemli bir negatif etki oluşturmaktadır ve bunun önüne geçilebilmesi
için dışkıdaki azot seviyelerinin kontrolü önem arz etmektedir. Üçüncüsü, hayvanlarda sıcaklık
stresine neden olan besin maddelerinin başında düşük kaliteli protein kaynakları gelmektedir.
Rasyon protein ve amino asitlerinin böyle bir stres oluşturmasının nedeni, yemdeki protein ve
amino asitlerin vücut veya yumurta proteinine dönüşüm oranındaki zayıflıktır (1). Endojen veya
rasyon amino asitlerinin vücut ya da yumurta proteinine dönüşümü harcanan metabolik enerjiye
nazaran etkin olmayabilir. Kanatlılarda fazla azotu elimine etme sürecinde yüksek miktarlarda
metabolik enerji kullanılarak vücut sıcaklığı yükselir. Ağırlık artışı veya yumurta üretiminde
kullanılmayan azotun toksik olmayan bir form olan ürik aside dönüştürülerek vücuttan atılması
gerekir. Ürik asidin üretimi önemli miktarlarda metabolik enerji harcanarak, bu enerjinin büyüme
ve yumurta üretimi için gereken enerjiden kısılmasına neden olur (1).
Gerek broylerlerde, gerekse damızlıklarda rasyonların ideal amino asit konseptine göre
formülasyonu protein ve amino asit kaynaklı sorunları azaltmada en etkili çözümdür. Pratikte,
gereksinimlere tamı tamına karşılık gelecek, ideal amino asit temelli bir yem formülasyonu
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mümkün değildir, bunun yerine günümüzde optimum ideal amino asit formülasyonu, birbirini
tamamlayan yüksek sindirilebilirliğe sahip protein kaynaklarını seçip, sindirilebilir amino asit
esasına göre rasyon formüle ederek, metiyonin, metiyonin + sistin, lizin ve treonin ihtiyaçlarını
ticari sentetik amino asit katkılarıyla sağlama şeklinde yürütülmektedir. Sindirilebilir amino asit
esasına göre yem formülasyonu, düşük sindirilebilirlikli protein kaynaklarının kullanımında
yüksek güven aralıkları gereksinimini kaldırması bakımından önemlidir. (1)’in bildirişine göre,
sindirilebilir amino asit esasına göre rasyon formülasyon sayesinde ham protein kullanımındaki
% 1’lik düşüş, kanatlılarda dışkıyla atılan azotta % 10’luk bir azalmaya denk gelmektedir. Son
20 yılda, kanatlı rasyonlarında kullanılan birçok yem hammaddesinin sindirilebilirlik değerleri
dünya genelindeki laboratuarlarda saptanmıştır. Bu değerlerin incelenmesiyle görülmektedir
ki, kanatlıların toplam sindirilebilir amino asit değerlerini temel alarak beslenmeleri,
performanslarını yükseltmektedir. Yine de, bu değerlerin kullanılması halinde dikkate alınması
gereken bazı faktörler ortaya çıkmıştır. Bunlar genel olarak; küspelerin elverişliliği, hayvanın
yaşı ve sindirilebilirlik değerinin eklemeli etkisidir. Rasyon formülasyonlarında sindirilebilir
amino asitleri kullanmanın başlıca faydası, kanatlı rasyonlarına alternatif hammaddelerin
(özellikle düşük kaliteli protein kaynakları) katılabilmesine olanak vermesidir.
Damızlıklar için verim süresince 22 g/tavuk/gün düzeyinde bir protein tüketimi önerilmiştir (2).
Ham protein gereksiniminin tahmini için aşağıdaki model önerilmiştir (3):
HP = 2.282*W0.75 + 0.356*G + 0.262*EM
Burada HP, ham protein gereksinimi (g/tavuk/gün); W, canlı ağırlık (kg); G, canlı ağırlık artışı
(g/gün) ve EM, yumurta kütlesidir (g/gün).normal verimdeki sürüler için bu model 20 g/tavuk/
gün protein alımı öngörmektedir. Bu düzeydeki protein miktarı optimal yumurta büyüklüğü için
yetersizdir. Lopez ve Leeson (1995), bir denemede hayvanları verim döneminde, sırasıyla 26,
23, 19 ve 16 g/tavuk/gün protein tüketimine denk gelecek şekilde % 16, 14, 12 ve 10 ham
protein ile beslemişler, en düşük protein seviyesinin verimi etkilemeyerek döllülüğü artırdığını
bildirmişlerdir (4). Ne var ki, en düşük protein seviyesi ile beslenen hayvanlarda canlı ağırlık
önemli ölçüde düşük olmuş, yumurta büyüklüğü azalmış ve düşük protein ile beslenen bu
hayvanlara ait günlük yaştaki civcivlerin canlı ağırlıklarında düşme gözlenmiştir (4). Broyler
damızlıklara da uygulanabilecek genel bir kural olarak söylenebilir ki, yumurta bileşimi çevre
şartlarından etkilenmeksizin sabit kalmaktadır ve buna bağlı olarak büyüklük ve yumurta sayısı
rasyon protein ve amino asitlerinden etkilenmektedir (5). Araştırmacılar, protein tüketimi 23.4
g/tavuk/gün seviyesinden 26.6 g/tavuk/gün seviyesine yükseltildiğinde yumurta büyüklüğünde
artış olduğunu bildirmişlerdir (6). Protein tüketimi ve yumurta ağırlığı arasındaki bu ilişki
özellikle verimin erken dönemlerinde önemlidir. Daha ağır yumurtalardan daha ağır günlük
yaşta civcivler dolayısıyla da 41 günlük yaşta daha ağır broylerler elde edildiği bildirilmektedir
(7). 43-55 haftalık yaştaki dişi broyler damızlıkların rasyon ham protein düzeyleri % 14.5’tan %
17.4’e çekildiğinde canlı ağırlıklarının % 12 kadar arttığı (Şekil 1) ancak yumurta büyüklüğünde
bir değişme olmadığı bildirilmiştir (8).
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Şekil 1. 43-55 haftalık yaştaki dişi broyler damızlıklarında rasyon proteininin canlı ağırlık
üzerine etkisi (8).
Yem hammaddelerinin ham protein içeriklerine göre sınıflandırılarak, kanatlıların HP
değerleri baz alınarak beslenmesi gerek besleme gerekse ekonomik anlamda uygun değildir.
Yukarda da açıklandığı şekilde kanatlılar her protein kaynağından gelen amino asitleri
aynı düzeyde sindirmemektedirler. Çizelge 1’de çeşitli yem hammaddelerinin içerdikleri
amino asitlerin, broyler ve damızlıklar için zahiri sindirilebilirlik katsayıları görülebilir. HP
temelinde hazırlanmış rasyonlarla hayvanın gerçek amino asit ihtiyacının karşılanması, ancak
rasyondaki ham protein seviyesinin gerçekte olması gerekenin üzerinde tutulmasıyla mümkün
olmaktadır. Oysa hayvanların gerçekten sindirilebilir amino asit ihtiyaçlarının bilindiği, ve yem
hammaddelerinde hangi amino asidin ne kadarının sindirilebilindiğinin çok sayıda çalışmayla
gösterildiği bu dönemde, amino asit katkılarıyla rasyonları sindirilebilir amino asit temelinde
hazırlayarak, havanlara doğrudan gereksinim duydukları düzeyde sindirilebilir amino asitlerin
sağlanması rasyon ham protein seviyesinin aşağı çekilmesini ve hayvanların daha doğru bir
şekilde beslenmesini sağlayacaktır. Özellikle broylerlerde yaşla birlikte protein ihtiyacının
azaldığı bilinmektedir. Bu bağlamda hayvanların optimum amino asit ihtiyacına göre beslenmesi
ve böylece bir rasyonda maliyeti artıran en önemli unsur olan proteinin israfından kaçınılarak
daha ekonomik rasyonlar hazırlanması da sağlanabilecektir.
Broyler damızlıklar için rasyon formülasyonlarında günümüzdeki mevcut uygulama, gerçek
metabolik enerji ve sindirilebilir amino asit (SAA) esası yerine zahiri metabolik enerji ve toplam
amino asit (TAA) esasına göre yem formülasyonu yapılması şeklindedir (9, 10, 12). Enerji ve
amino asitler broyler damızlık rasyonlarında en önemli faktörler olup damızlık rasyonlarında
yapılacak her değişiklik bu iki faktöre göre düzenlenmelidir (13). Dolayısıyla herhangi bir yaşta
ve üretim dönemindeki bir damızlığın Metabolik enerji ve amino asit ihtiyaçlarını ve ve bu
amino asitlerin sindirilebilirliklerini bilmek optimal besleme için elzemdir (14). Birçok ülkede
hayvanın gereksinimleri temelinde toplam amino asitlere dayalı rasyon formülasyonu halen
kullanılmaktadır. Ne var ki, yemlerdeki endojen amino asitlerin tümü yaşama ve verim payı için
elverişli olmayıp, yeme göre sindirilebilen amin asit miktarları çok değişiklik gösterebilmektedir
(Çizelge 1). Yemlerin amino asit içeriklerinin bir ölçüsü olarak ham protein (HP) seviyesinin
kullanılması gerçek amino asit seviyeleri hakkında bir bilgi vermemektedir. Damızlık
yemlerindeki önemli amino asitler metiyonin, lizin, izolösin ve triptofan olup (9), bu amino
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asitlerin mısır ve soyadaki sindirilebilirlikleri % 90 düzeyindedir (14). Amino asitlerin emilim
ve birikimi sindirilebilirlik ve birikim oranı olmak üzere iki faktöre bağlıdır ve damızlıkların
gerçek yaşama ve verim payı gereksinimlerinin karşılanması için bu sindirilebilirlik düzeylerinin
esas alınarak rasyon oluşturulması gereklidir (13). Broyler damızlıklarda sindirilebilir amino
asit ihtiyaçlarına yönelik olarak geçmişten bugüne detaylı çalışmalar yapıla gelmekte olup
bu konuda referans noktalarının başlıcaları kanatlı besin maddesi ihtiyaçları kılavuzunda
belirtilmiş (14), bunu takiben araştırıcılar (5) tarafından özellikle broyler damızlıkların amino
asit ihtiyaçları konusunda kapsamlı bilgi veren bir çalışma yapılmış, Leeson ve Summers
(2000) broyler damızlıkların beslenmesi konusunda detaylı bir bilimsel rehber oluşturmuştur.
Halen araştırmacılar bu bilgileri yenilemeye devam etmektedirler. 2006 yılında, etlik piliçler,
damızlıklar ve yumurta tavukları için en çok kullanılan yem hammaddelerinin amino asitlerinin
zahiri sindirilebilirlik katsayıları üzerine bir çalışma yürütülmüş (15), 2013’te broyler
damızlıklarda farklı dönemler için amino asit ihtiyaçları üzerine güncel bir araştırma yapılarak
sonuçları ortaya konmuştur (12).
Çizelge 1. Çeşitli yem hammaddelerindeki amino asitlerin, broyler ve damızlıklar için zahiri
sindirilebilirlik katsayıları (15)
Buğday
Treonin
Valin
Metionin
İzolösin
Lösin
Fenilala.
Histidin
Lizin
Arginin
Asp. asit
Serin
Glu. asit
Glisin
Alanin
Tirozin

B
0.72
0.82
0.85
0.86
0.87
0.87
0.83
0.76
0.81
0.77
0.82
0.91
0.79
0.80
0.80

D
0.66
0.78
0.82
0.83
0.84
0.83
0.78
0.69
0.75
0.71
0.78
0.89
0.73
0.75
0.75

Mısır
B
0.67
0.83
0.91
0.85
0.91
0.88
0.86
0.79
0.88
0.81
0.79
0.92
0.77
0.90
0.79

D
0.63
0.80
0.92
0.83
0.90
0.87
0.83
0.73
0.86
0.78
0.76
0.91
0.73
0.89
0.78

Soya Küspesi
B
0.81
0.86
0.93
0.87
0.86
0.87
0.88
0.90
0.91
0.86
0.85
0.89
0.84
0.86
0.88

D
0.82
0.86
0.92
0.86
0.85
0.86
0.88
0.89
0.90
0.85
0.85
0.88
0.85
0.86
0.88

	
  

PTK
B
0.60
0.66
0.74
0.62
0.66
0.76
0.74
0.55
0.85
0.71
0.65
0.82
0.64
0.65
0.67

D
0.59
0.66
0.72
0.63
0.66
0.76
0.73
0.53
0.85
0.71
0.68
0.81
0.65
0.65
0.74

Kanola küspesi

Et-kemik unu

B
0.71
0.77
0.92
0.77
0.81
0.80
0.81
0.79
0.88
0.76
0.74
0.87
0.77
0.79
0.79

B
0.75
0.79
0.83
0.81
0.81
0.81
0.80
0.78
0.77
0.67
0.73
0.77
0.71
0.76
0.81

D
0.71
0.76
0.92
0.77
0.81
0.81
0.82
0.80
0.89
0.76
0.73
0.88
0.77
0.80
0.80

D
0.72
0.78
0.83
0.80
0.80
0.80
0.79
0.78
0.78
0.62
0.70
0.76
0.71
0.76
0.80

Broyler damızlıklarda yem tüketimi kısıtlandığından rasyon amino asitlerinin yarayışlılığı,
rasyondaki amino asit tipi ve bileşimi ile amino asit tüketimine bağlıdır (16). Broyler damızlıklarda
amino asit beslemesi, yumurta kalitesi üzerine doğrudan etkili olacağından embriyo gelişimi
ve kaliteli civciv üretimi için son derece önemlidir. Embriyo ve civcivin gelişimi, tamamen
yumurtada depolanmış olan besin maddelerine bağlıdır (13). Yumurtanın önemli bir protein
kaynağı olması ve yumurta kalitesinin kaliteli civciv üretimi için önem arz etmesi dolayısıyla
amino asit beslemesinin yumurta kalitesi üzerine etkisi üzerine yapılan güncel bir çalışmada
(9), toplam ve sindirilebilir amino asit ile gerçek ve zahiri ME esasına göre beslenen broyler
damızlıklarda albumin yüksekliği, haugh birimi ve kuluçka randımanının önemli ölçüde
farklılaştığı bildirilmiştir (Çizelge 2). Çizelgeden de izlenebileceği gibi en yüksek döllülük ve
kuluçka randımanları zahiri ME ve TAA amino asit esasına göre yapılan formülasyonlar ile elde
edilmiştir. Bu sonuçlar genel olarak Leeson ve Summers (2008) tarafından bildirilen diğer yakın
tarihli araştırmalarla uyum halindedir (13). Nitekim aynı araştırıcılar (13) HP seviyesi ile döllülük
arasındaki negatif ilişkiye dikkat çekmektedirler (Çizelge 3). Zira SAA esasına dayalı besleme
ile hayvanların vücut proteini biriktirmesi, başka bir deyişle canlı ağırlık artışı sağlanması
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kolaylaşmakta ve vücut ağırlığı ile döllülük arasındaki negatif korelasyon keskinleşmektedir (9).
Adı geçen araştırma sonuçları, SAA esasına göre yemlemenin yumurta ağırlığı, yumurta verimi,
ak kütlesi, ak yüksekliği ve Haugh biriminin önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Zahiri
ME ve SAA interaksiyonu broyler damızlıkların verim potansiyelini tamamen ortaya koymasına
olanak sağlamıştır.
Çizelge 2. Yemlerin metabolik enerji ve amino asit esasına göre formülasyonu ile yumurta
karakteristikleri ve broyler damızlık performansının interaksiyonu (50 – 64 haftalar) (9).
Metabolik
Enerji

Amino
Asit

Zahiri
Zahiri
Gerçek
Gerçek

Toplam
Sind.
Toplam
Sind.

Yumurta
Ağırlığı
(g)
68.21ab
69.17a
67.75b
67.38b

Yumurta
Verimi
(%)
50.5c
62.45a
55.28b
48.21c

Sarı
Kütlesi
(g)
21.63
21.51
21.31
20.95

Ak
Kütlesi
(g)
37.35
38.84
38.83
38.96

Ak
Yüksekliği
(mm)
7.02
7.72
7.03
7.85

Haugh
Birimi

Döllülük
(%)

Randıman
(%)

80.41
84.81
80.32
85.11

85.69a
84.23a
76.05b
75.22b

78.03a
69.79b
66.32b
61.59c

	
  

Çizelge 3. Rasyon proteini ve 64 haftalık yaşa kadar dişi döllülüğü (13)
Rasyon Proteini (%)
16
14
12
10

Döllülük (%)
91.6b
93.3a
95.1a
95.4a

	
  

Broyler damızlıklarda belirli bir amino asit özelinde performansın nasıl etkilendiğine ilişkin
çalışmalar da mevcuttur. 2012 yılına ait iki güncel çalışmada (10,11), Cobb 500 hattına ait 240
adet dişi broyler damızlık üzerinde araştırma yürütülmüş, 1000 mg/tavuk/gün sindirilebilir lizin
esasına dayalı olarak formüle edilmiş mısır-soya temelli rasyona ilaveten, 1000, 800 ve 600 mg
lizin/tavuk/gün esasında formüle edilmiş DDGS temelli rasyonlarla beslemenin, damızlıklarda
üreme performansı üzerine etkilerini incelemişlerdir. Endüstriyle beslemedeki lizin seviyesi olan
1000 mg/tavuk/gün seviyesinin altındaki lizin gruplarının, üreme performansı bakımından 1000
mg seviyesi ile bir farklılık arz etmediğini, buradan hareketle ticari üretimdeki lizin seviyesinin,
optimal üreme için ihtiyacın üzerinde veriliyor olabileceğini bildirmişlerdir (10). Diğer yandan,
yaptıkları ikinci çalışmada, iki sindirilebilir lizin seviyesi (1200 mg/tavuk/gün [1] ve 1010 mg/
tavuk/gün [2]) içeren endüstriyel rasyon ve iki sindirilebilir lizin seviyesi (1010 mg/tavuk/gün
[3] ve 600 mg/tavuk/gün [4]) içeren semipürifiye rasyon kullanmışlardır. Sonuçlar 3 ve 4 nolu
rasyonla beslenen hayvanların, 2 nolu rasyonla beslenen hayvanlara göre hayvan başına daha
düşük yumurta verimine sahip olduğunu göstermektedir (11). Döllülük ve kuluçka randımanının
ise 3 nolu rasyonla beslenen hayvanlarda en düşük olduğu gözlenmiştir (Çizelge 4).
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Çizelge 4. 2 farklı rasyonla ve değişen sindirilebilir lizin içeriğiyle beslenen 35-45 haftalık yaşta
Cobb 500 broyler damızlıklarının performans parametreleri (11)
Gruplar
1
2
3
4

Tavuk-gün yumurta verimi
(%)
72.01ab
73.31a
67.34c
68.49bc

Yumurta ağırlığı
(g)
64.8a
65.0a
64.0a
62.7b

Döllülük
(%)
88.92a
86.88a
79.63b
84.93a

Kuluçka randımanı
(%)
83.92a
81.38ab
72.94c
78.73b

1: endüstriyel rasyon, 1200 mg/tavuk/gün sind. Lys; 2: endüstriyel rasyon, 1010 mg/tavuk/gün
sind. Lys; 3: saflaştırılmış, 1010 mg/tavuk/gün sind. Lys; 4: saflaştırılmış, 600 mg/tavuk/gün
sind. Lys
Bu sonuçlar, sindirilebilir lizin seviyesinin 1010 mg/tavuk/gün seviyesinden 600 mg/tavuk/
gün seviyesine çekilmesinin, 35-45 haftalık yaştaki damızlıklarda üreme performansını ancak
saflaştırılmış bir rasyon kullanıldığı zaman iyileştirdiğini göstermektedir. Ayrıca mevcut
pratik koşullar altında ticari bir rasyondaki sindirilebilir lizin seviyesinin de 1010 mg/tavuk/
gün seviyesinin üzerine çıkılmasına gerek olmadığı söylenebilir. Bu sonuçlar genel olarak
(5) tarafından bildirilen referans değerleri başka araştırmalarla da (1) uyum göstermektedir.
Bunlardan başka damızlık rasyonlarına sindirilebilir lizin ilavesiyle ilgili olarak araştırıcılar
(17), damızlık tavukları 26-60. haftalar arasında çeşitli seviyelerde sindirilebilir lizin ilavesi
ile besleyerek elde edilen döllerin performansını değerlendirmiş ve anaya sindirilebilir lizin
ilaveli rasyonlar yedirilmesinin döllerde olumlu etkilerini bildirmişlerdir. Araştırıcılar 2012’de
(18), Ross firmasına ait 30 erkek, 360 dişi damızlıkta, 5 farklı sindirilebilir arginin seviyesinin
yumurta verimi kuluçka randımanı üzerine etkilerini incelemişler, arginin seviyeleri ile yumurta
ağırlığı doğrusal bir artış gösterirken, kuluçka randımanının arginin seviyesinden etkilenmediğini
bildirmişlerdir (Çizelge 5). Bu sonuçlar, rasyona sindirilebilir arginin ilavesiyle yumurta
veriminde artış bildiren önceki çalışmalarla paralellik göstermektedir. Arginin üzerine başka
bir çalışmada (19), rasyondaki arginin ve lizin seviyeleri sırasıyla % 1.5 ve % 1.2 olduğunda,
yumurta veriminin % 52 düzeyinden % 68 düzeyine kadar çıkabildiğini bildirmişlerdir. Ayrıca
damızlık rasyonlarındaki arginin seviyesinin % 1.54’ten % 2.05’ e çıkarılmasıyla folikül
ağırlığında artış olduğunu bildirmişlerdir (20). Bu durum, artan yumurta veriminin, argininin
luteinleştirici hormon (LH) üzerinde uyarıcı bir etkisi olmasıyla açıklanabileceğini akla
getirmektedir (21). Düşük Arg:Lys oranları, damızlıkların yem tüketimi ve yumurta veriminde
azalmaya neden olmaktadır. Düşük Arg seviyelerine karşılık yüksek Lys oranları renal arginaz
etkinliğinde önemli bir artış sağlamakta ve Arg yıkımını tetiklemekte (22), bu da kanatlılarda
etkili bir üre döngüsü bulunmadığından arginin yetersizliği semptomlarına neden olmaktadır
(23).
Çizelge 5. Artan Arginin seviyeleri ile beslenen broyler damızlıklarda performans parametrelerinin
değişimi (18)

	
  

Arg
(%)

Verim (%)

Yumurta
Ağırlığı (g)

Sarı (%)

Ak (%)

Kabuk
(%)

0.943
1.093
1.243
1.393
1.543
CV(%)

77.41±4.60
81.01±5.44
82.40±3.70
81.58±3.68
78.55±6.00
6.64

60.46±0.48
60.81±0.52
60.86±0.51
61.33±0.57
61.67±0.46
1.83

29.98±0.35
29.72±0.42
29.71±0.43
29.86±0.41
29.64±0.30
1.95

59.55±0.45
59.74±0.40
60.35±0.31
59.84±0.43
60.15±0.38
1.16

8.76±0.15
9.02±0.14
8.75±0.11
8.80±0.09
8.76±0.10
3.51
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Kabuk
Kalınlığı
(mm)
0.577±0.004
0.584±0.005
0.569±0.004
0.571±0.003
0.573±0.004
1.98

Döllülük
(%)

Randıman
(%)

97.50±2.18
95.13±2.12
92.50±2.06
97.50±2.18
96.25±2.15
6.56

78.75±4.50
80.38±4.59
81.25±4.64
80.00±4.57
77.50±4.43
16.41

Kimi zaman ticari yemler halen minimum HP düzeyine göre formüle edilmektedirler, bu durum
genellikle yemlerin ihtiyaçtan önemli ölçüde fazla amino asit içermesine (kükürtlü amino asitler
dışında) neden olur. Örneğin, minimum HP seviyelerine göre formüle edildiğinde mısır-soya
temelli bir rasyon yüksek lizin (ihtiyacın % 30’a kadar üzerinde) ve izolösin içeriğine sahip
olabilmekte ve bu durum kas birikimini artırarak döllülüğün düşmesiyle sonuçlanmaktadır (1).
Damızlık başlatma, geliştirme, damızlık öncesi ve damızlık yemlerine protein ve amino asit
ilave seviyeleri çok sayıda çalışmaya konu olmuş ve spesifik protein ve amino asit seviyelerinin
yem tüketiminde farklılıklar yarattığı belirlenmiştir. Amino asit tüketimi ile yumurta verimi
arasındaki ilişkiyi modellemek için çeşitli çalışmalar yürütülmüştür (5, 24, 25). Ne var ki,
birçok çalışma özellikle yetersiz veya aşırı protein tüketiminin etkilerine odaklanmıştır. Yüksek
protein: enerji oranının üreme performansı ve civciv kalitesini baskıladığı gösterilmiş (13),
fazla HP seviyesinin döllülük üzerinde olumsuz etkisi açık bir şekilde ortaya konmuştur (4).
Araştırmalarda ihtiyaç fazlası amino asitlerin verimi azalttığını gösterirken (1), daha güncel
çalışmalarda da bu bulgular doğrulanmıştır (9, 10, 11). Bu nedenlerle damızlık rasyonları aşırı
amino asit tüketimi sağlamaksızın yeterli miktarda tüketilerek enerji ihtiyacını karşılayacak
düzeyde olmalıdır. Birçok saha çalışmasının sonuçları broyler damızlıklarda geleneksel dişiler
için optimal seviyenin 54-56 g protein/1000 kcal ME; cüce damızlık dişileri içinse 59-62 g
protein/1000 kcal ME olduğunu göstermektedir. Bu oranlar 2750 kcal ME içeren bir rasyon için
sırasıyla % 15 ve %16 HP düzeyi anlamına gelmektedir (26).
Sonuç
Günümüzde broyler damızlıkların çağın gereklerine uygun ve doğru bir şekilde beslenmesinde
amino asit ve protein metabolizması ve sindirilebilirliğinin doğru kavranması önem arz
etmektedir. Özellikle yem değerlendirme etkinliğinin artırılabilmesi, düşük biyolojik değerli
protein kaynaklarının kullanımı ile maliyetlerin düşürülmesi, damızlıkların en önemli
karakteristikleri olan yumurta kalite kriterleri ve üreme performanslarının iyileştirilebilmesi,
doğaya yapılan salınımı ve sıcaklık stresi gibi faktörlerin iyileştirilebilmesi için en önemli
faktörlerden biri sindirilebilir amino asit metabolizmasının doğru bir şekilde ele alınması ve
uygulanmasıdır. Yukarda özetlenen güncel araştırmalarda görüldüğü üzere broyler damızlıklarda
rasyonların ideal amino asit konsepti temelinde hazırlanması, broylerlerdeki gibi doğrudan
pozitif etkiler yaratmak yerine hayvanların performansının farklı şekillerde etkilenmesine yol
açabilmektedir. Bu kapsamda, amino asit beslemesinin damızlıklar için iyi değerlendirilerek,
hayvanların temel veriminin doku birikimi değil döllülük olduğu göz önüne alınarak yapılacak
bir amino asit beslemesi daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. Bu alanda gün geçtikçe daha çok
araştırma yapılmakta ve literatüre yeni bilgiler eklenerek kavrayışımız artmaktadır.
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P37 Beta Mannanların Kanatlılardaki Etkileri ve Mannanaz Enzimi
İsmail Yavaş, Gonca Sınacı, Necmettin Ceylan
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim
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Özet
Enzimler katalitik metabolizmalarda anahtar rol oynayan yem katkı maddeleridir. Enzimlerin
kullanımı biyoteknolojinin devreye girmesi ile giderek yaygınlaşmış hızlı bir gelişim göstermiştir.
Enzimlerin geniş kullanım alanının olması ve çalışabilme kolaylığı bu hızlı gelişimde büyük
rol oynamaktadır. Kanatlı beslemede enzimler; enerji yararlanımı, bağırsak içeriği viskozitesi,
barsak gelişimi, bağışıklık ve besin maddeleri sindirilebilirliği üzerine olumlu etkiler yanında
antibesinsel ögeleri de elimine etmek suretiyle performansı ve sağlığı iyileştirmekte, ayrıca çevre
kirliliğinin azaltılmasına olumlu katkı yapmaktadır. Nişasta olmayan polisakkaritler (NOP)
sınıfına giren hemiselülozların yapısında bulunan mannanlar ısıya dayanıklı polisakkarit yapıda
bileşiklerdir ve kanatlılarda endojen mannanaz sentezlenememesi nedeni ile sindirilemediğinden
antibesinsel bir faktör olarak nitelendirilir. Mannanların antibesinsel özelliklerinin giderilmesi
amacıyla mannanaz enzimlerinin kullanımı son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Bu
çalışmada mannanların kanatlı organizması üzerindeki etkileri değerlendirilerek, mannanaz
enziminin kanatlı yemlerinde kullanım olanakları değerlendirilecektir.
Anahtar Kelime: mannan, mannanaz enzimi, nişasta olmayan polisakkaritler.
Giriş
Broiler beslemede yoğun olarak bitkisel kaynaklı yemler, yaygın olarak da mısır-soya ağırlıklı
rasyonlar kullanılmaktadır. Bitkisel yem kaynaklarındaki karbonhidratlar basit şekerler,
depo polisakkaritleri ve hücre duvarı polisakkariteleri olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Hücre
duvarı polisakkaritleri aynı zamanda nişasta tabiatında olmayan polisakkaritler (NOP)
olarak da bilinmektedir. NOP’ler fiziksel ve kimyasal yapı bakımından oldukça kompleks
bileşiklerdir. NOP’ler arasında selüloz, hemiselüloz, pektinler ve oligasakkaritler yer
almaktadır (1). Bilindiği gibi, kanatlı hayvanlar sindirim sistemlerinde NOP’leri parçalayan
enzimleri salgılayamamaktadırlar. Dolayısıyla, bu bileşikler, kanatlı hayvanlarca enzimatik
olarak parçalanamamakta, anti-besleme faktörü özelliği göstermekte ve performansı olumsuz
etkilemektedir (2). Birçok çalışmada nişasta olmayan polisakkaritlerin, besin maddelerindeki
protein, yağ ve nişasta emilimini olumsuz etkilediği belirtilmiştir. NOP’lerin olumsuz etkileri,
polisakkaritlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerine, karma yemdeki miktarına ve hayvanın
fizyolojik durumuna göre değişmektedir. NOP’lerin besleme üzerine olumsuz etkileri, bağırsak
viskozitesini arttırması, yararlanıma hazır besin maddelerinin duedonuma geçişini engellemesi
ve NOP ile sarılmış besin maddelerine endojen enzimlerin ulaşamaması (kafesleme etkisi) olmak
üzere 3 şekilde olduğu belirtilmiştir (3). NOP’ler fiziksel özelliklerine göre suda çözünebilen ve
çözünemeyen olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Suda çözünmeyen NOP’ler endojen enzimlere
karşı fiziksel bir engel teşkil etmektedir ayrıca bunların miktarının fazla olması yemin bağırsaktan
geçişini hızlandırır bu da besin maddelerinden yeterince yararlanamamasına neden olmaktadır.
Kanatlı hayvanlar için suda çözünebilen NOP’ler ayrı bir öneme sahiptir. Suda çözünebilen
NOP’ler su tutma kapasiteleri yüksek, yapışkan özellikte bileşiklerdir. Bu özelliklerinden dolayı
bağırsak viskozitesini arttırıcı etkiye sahiptirler. Böylelikle yemin bağırsaklardan geçiş süresi
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uzar ve ileumda mikroorganizmalar için besin kaynağı olmaktadır (4).
Bilindiği gibi yemler yapısında çoğunlukla nişasta, protein yağ bulundurmakla birlikte beta
glukanlar, pentozlar, mananlar, selüloz, hemiselüloz, lignin gibi diğer kimyasal yapıda
bileşenleri de içeren kompleks bir yapıdır (5). β-galaktomannan olarak da bilinen β-mannan,
β-mannan çatısı üzerine tekrarlanan birimler halinde mannoz ile galaktoz veya glikoz
birimlerinin bağlanarak meydana getirdiği bir polisakkarit olarak ifade edilir(6,7). Mannanlar,
doğada yaygın olarak baklagiller, bitki tohumları, ağaç türleri ve fasulyelerde bulunmaktadır
(8). Kanatlı beslemede yaygın olarak kullanılan baklagil hammaddelerinin yapısında bulunun
mannan, kanatlı organizmasında endojen enzimi olmadığından dolayı antibesinsel bir bileşik
olarak tanımlanmaktadır (9). Antibesinsel etkileri kanatlı organizmasında, polisakkarit-protein
kompleksleri ile bağırsak lipid misellerinin etkileşimine neden olarak besinlerin emiliminin
azalmasına, yağların sindirimine ve yemin enerji değerinin düşmesine yol açması olarak
belirtilmiştir. β-mannan bakımından zengin içeriğe sahip olan guar küspesi ile yapılan çalışmada,
sindirilebilirlikteki azalmanın yağlarda en belirgin olduğu, bunu protein ve karbonhidratların
izlediği belirtilmiştir(10). Ayrıca mannanların sindirilmesi zor olduğundan dolayı bağırsak
viskozitesi artar, bağırsak mikro-ekolojik denge zarar görür. İnsülin salgılanması ve insülin
benzeri büyüme faktörlerinin üretimi engellenir. Makrofaj ve monositlerin artmasına, sitokin
üretiminin çoğalmasına, yemden yararlanma etkinliğinin azalmasına neden olur (11). Bunun
yanı sıra mannanların çeşitli konfigürasyonları maya, bakteri ve virüsleri de içeren pek çok
patojen mikroorganizmanın hücre zarı komponentlerini oluştururlar. Bu durumda hayvanlarda
doğal bağışıklık sistemi patojenler üzerinde bulunan antijenleri özellikle de manan içerenleri
kolay bir şekilde algılarlar. Bundan dolayı bağırsaklar zararlı mikroorganizmalara verdikleri
tepkiyi, yem hammaddelerindeki β mannanlara karşı da göstermektedirler. Pek çok araştırma
β-mannan’ın doğal bağışıklık sistemini uyarmada hayli etkili olduğunu ve enerjinin üretim
yerine doğal bağışıklık tepkisinin oluşturulması için harcandığını ortaya koymuştur(12-13).
Bu durumda zararlı mikroorganizmaların yerleştiği ve çoğaldığı ya da mannanların bulunduğu
bu bölgelerde önemli miktarda kan akışı, yangı, yumuşama, şişme meydana gelmekte, akut faz
protein (AFP) miktarında önemli artış görülmektedir. AFP, oluşan yangı, doku yaralanması,
enfeksiyon veya immünolojik bozukluklardan dolayı karaciğer tarafından üretilen proteinlerdir.
Bu proteinler sağlıklı hayvanlarda önemsiz düzeyde bulunurken yangı sırasında hızla artmaktadır.
Bu proteinlerin işlevleri arasında ise enfeksiyona neden olan ajanları elimine etmek, organizma
için zararlı molekülleri temizlemek ve organizmanın normal fonksiyonuna dönmesi için gerekli
onarım sürecini aktive etmektedir (14).
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Tablo 1. Bazı yem hammaddelerinde bulunan suda çözünen ve çözünmeyen NOP oranları (4).
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2.4	
  
4.5	
  
4.6	
  
1.7	
  
0.2	
  
0.1	
  
0.3	
  
2.7	
  
4.6	
  
0.62	
  
0.88	
  
0.51	
  
11.3	
  

Suda çözünmez	
  
9	
  
12.2	
  
8.6	
  
14.6	
  
4.6	
  
8	
  
0.5	
  
16.5	
  
32	
  
12.36	
  
14.59	
  
15.85	
  
34.8	
  

Toplam NOP	
  
11.4	
  
16.7	
  
13.2	
  
16.3	
  
4.8	
  
8.1	
  
0.8	
  
19.2	
  
36.6	
  
12.98	
  
15.47	
  
16.36	
  
46.1	
  

Mananlar yapısındaki şeker kompozisyonuna göre, saf mannan, glukomannan, galaktomannan,
ve galaktoglukomannan olarak 4’e ayrılmaktadır (15,16). Saf mannan, β-1,4 zinciri ile bağlantılı
D-mannozil’i içerir. Bu polisakkaritler sert ve nötr pH değerindedir. Galaktomannan, α-1,6
bağlantılı galaktozilin’in yan grubu β-1,4 bağlantılı D-mannozil ile oluşmaktadır. Suda çözünür
formdadır ve mannozun galaktoza oranını etkilemektedir (16). β-galaktomannanlar, bağışıklık
yanıtı ortaya çıkarma yeteneğine sahip, patojenle ilişkili olan bileşiklerdir (17). Glukomannan,
β-1,4 bağlantıları ile birbirine bağlanan D-mannozil ve D-glukozil’den oluşan düz bir zincirdir.
Galaktoglukomannan, α-1,6 bağlantılı galaktozilin yan zinciri β-1,4 bağlantılı D-mannozil ve
D-glukozilden oluşmaktadır. İki gruba ayrılmaktadır. Birinci grupta galaktozca zengin ve suda
çözünürdür. Mannoz:glikoz:galaktoz oranı 3:1:1’dir. İkinci grup ise galaktozca fakirdir. Sulu
alkalide çözünebilir. Mannoz:glikoz:galaktoz oranı 3:1:0’dır (17). Hayvan beslemede kullanılan
hammaddelerden soya küspesi, hurma çekirdeği küspesi, hindistan cevizi küspesi, susam
küspesi, guar gum’da yüksek düzeyde mannan bulunmaktadır (11).
Tablo 2: Bazı yem hammaddelerinde bulunan β-mannan içerikleri (18)

	
  

Hammadde	
  
Soya kabuğu	
  
Soya Küspesi	
  
Soya işlenmiş ürünleri	
  
Guar Sakızı	
  
Guar Küspesi	
  
Palm Çekirdeği Küspesi	
  
Keçi Boynuzu	
  

β-Mannan (%)	
  
8	
  
1,3-1,6	
  
1-2	
  
70	
  
3-9	
  
30-35	
  
25-30	
  

Enzimler yemlerin antibesinsel özelliklerinin giderilmesi amacıyla özellikle son 20 yıl içerisinde
büyük gelişme gösteren, kullanımları ciddi oranda artan katkı maddeleridir (19). Bu sebeple
kanatlı beslemede mannanların antibesinsel etkilerinin giderilmesi amacıyla -mannanaz
enzimlerinin kullanımı gündeme gelmiştir.
β-mannanazlar, galakto-glukomannan ve galaktomannan temel zincirindeki 1, 4- β –mannanı
rastgele hidroliz ederek işlevini yerine getirmektedir (20,21). Bu sayede, mannan komplekslerini
bozarak yemin yapısındaki lipopolisakkarit, protein ve yağ bileşenlerinin emilimini ve yem
hammaddelerinin enerji değerini arttırmada önemli rol oynamaktadır. - mannanazlar, bakteriler,
mantarlar, bitkiler, hayvanlar gibi çeşitli organizmalardan elde edilmektedir. Yaygın olarak
kullanılan bakteriyel kökenli -mannanazların üretimi çoğunlukla gram pozitif bakterilerden,
647

özellikle Bacillus ve Clostridia türlerinden sağlanmaktadır. Gram negatif olarak da sadece
Vibrio, Pseudomonas ve Bacteroides bakterilerinden enzim üretimi yapılmaktadır. Mantarlardan
β-Mannanaz üretiminde ise en yaygın olan türler Aspergillus, Agaricus, Trichoderma,
Sclerotium’dur. Hayvansal üretimde yemlik enzim dışında β-mannanazlar endüstiriyel olarakta
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu enzimin, kağıt sanayinde kağıt hamuru elde edilmesinde,
deterjan sanayinde leke çıkartıcı olarak, enzimatik petrol çıkarılmasında, hindistan cevizi yağı
üretiminde, kakao yağı üretiminde, kahve ekstraktının hidrolizinde, tekstil sanayinde selülozik
lif üretiminde kullanımı mevcuttur (22).
Yemlik enzim olarak β-mannanazların kanatlı yemlerinde kullanımı güncellik kazanan bir
konudur. Yemde %2-4 civarında mannan bulunması durumunda etlik piliçlerde büyümenin
yavaşladığı ve yemden yararlanmanın kötüleştiği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur(23,24).
Derlemenin bu kısmında olumsuz etkilerinin orataya konduğu β-mannanlara karşı yemlerde
β-mannanaz kullanılmasının etkileri ve sonuçlarına değinilecektir.
Mannanobiaz enziminin kullanılmasının hayvansal ürünlerde ve hayvan vücudunda zararlı
bir mikroorganizma olan salmonella üzerine etkisini ölçen bir araştırmada, mannanobiazın
makrofajların salmonellayı yok edici etkisini arttırdığı, bunu da reaktif oksijen ve nitrojenlerin
üretiminin düzenlenmesi ve savunma sistemi genleri üzerine eksprasyonu ile sağlayabileceği
bildirilmiştir (25). Normal düzeyde ve yetersiz düzeyde enerji içeren yemlere -mannanaz
ilavesinin yapıldığı çalışmada, 1 ve 2 g/kg enzim ilavesinin yemden yararlanmayı iyileştirdiği,
dönem sonu canlı ağırlıkta düşük enerji+2 g/kg enzim ilavesinin ise normal enerji düzeyine
benzer sonuç verdiği ve enzim ile birlikte enerji etkinliğinin arttırıldığı bildirilmiştir. Bu durumun
sebebi mannanın kolay çözülebilir hale geçmesi, bakteriler tarafından sindirilmesi, açığa çıkan
uçucu yağ asitlerinden hayvanın yararlanmış olması ve bağışıklık organlarının ağırlığının
azalmasından kaynaklanmış olabileceği bildirilmiştir (26). Düşük ve normal düzeyde enerji
içeren rasyonlarla yapılan diğer bir çalışmada düşük enerjili yeme β-mannnaz ilavesinin canlı
ağırlık artışını sağladığı, yemden yararlanmayı iyileştirdiği, besin madde sindirimini arttırdığı
ve kan LDL düzeyini düşürdüğü bildirilmiştir (27). Mısır-soya temelli yemlemenin uygulandığı
farklı dozlarda β-mannanaz ilavesinin etkilerinin araştırıldığı bir başka çalışmada, enzim
ilavesinin canlı ağırlık artışı ve ölüm oranına etkisinin olmadığı, 700-900 g/ton β-mannanaz
ilavesinin duedonumdaki villileri uzattığı ve incelttiği, epitelyum kalınlığı, kript derinliği, villus
boyu ve yüksekliğini olumlu olarak etkilediği, yem tüketiminin azaltılması amacıyla da 900 g/
ton β-mannanaz ilavesinin kullanımının etkili olduğu bildirilmiştir (15).
Rasyonda mısır, soya küspesi ve mısır DDGS kullanılan bir başka çalışmada, yeme 400 IU/
kg endo 1-4 β-mannanaz ilavesinin vücut ağırlığında artış, yemden yararlanmada iyileşme,
bağırsak viskozitesinde azalma sağladığı bildirilmiştir (28). Yumurtacı tavuklarda rasyona %25
hurma çekirdeği küspesi katılması ile yapılan bir araştırmada, yeme α-galaktozidaz ve proteaz
ile birlikte β-mannanaz ilavesinin yemden yararlanmayı iyileştirdiği bildirilmiştir (29). Yemde
büyütme faktörünün olmadığı farklı dozlarda -mannanaz ilavesinin etkilerinin araştırıldığı diğer
bir çalışmada, 80-110 MU (106 enzim aktivitesi) /ton βmannanaz ilavesinin canlı ağırlık artışı
ve yemden yararlanmayı iyileştirdiği bildirilmiştir (30). Hindilerle farklı protein düzeyindeki
soya kaynaklarının kullanılması (%44-48 HP) ile ilgili yapılan çalışmada endo 1-4 β-mannanaz
ilavesinin düşük protein içeriği olan soya ile hazırlanan karmalarda yem değerinde iyileşme
sağladığı ve soyanın antibesinsel özelliğinin endo 1-4 β-mannanaz ilavesi ile giderilebileceği
bildirilmiştir (21). β-mannanaz ilavesinin akut faz protein miktarı ve üniformite üzerine
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etkilerinin araştırıldığı çalışmada, düşük enerji yoğunluklu yemlerle beslenen gruplara 225 ve
400 g/ton β-mannanaz ilavesinin, kontrol grubuna benzer düzeyde akut faz protein üretimi ve
üniformite sağladığı, 400 g/ton ilavenin ise yemden yaralanmayı iyileştirdiği bildirilmiştir (31).
Farklı düzeylerde guar gam hammaddesinin enzimli ve enzimsiz kullanımının bağışıklık ve
performans üzerine etkilerinin araştırıldığı başka çalışmada, guar gam kullanımının β-mannanaz
ilavesi ile yemden yararlanmada iyileşme, bağırsak viskozitesinde düşme ve bağışıklık
tetiklemesini azalttığı bildirilmiştir (32).
Sonuç
Hemiselüloz yapısında olan mannanlar endojen enzim olmadığından dolayı kanatlı beslemede
antibesinsel faktör olarak değerlendirilmektedir. Antibesinsel olarak değerlendirilen bu bileşik
kanatlı organizmasında zararlı mikroorganzimalara verilen tepkilere benzer tepkilere neden
olarak akut faz protein üretiminde ve bağırsak viskozitesinde artışa, yemden yararlanmada
kötüleşmeye neden olmaktadır. Mannanların bu olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla
yemlere -mannanaz enzimi ilavesi önem kazanan bir konudur. Bu noktada değerlendirilecek
husus olumsuz etkilerin gözlemlendiği rasyonun β-mannan düzeyidir. Yapılan değerlendirmeler
rasyonda %12-15 düzeyinde soya küspesi kullanımının bu olumsuz etkilere yol açabileceğini
ortaya koymaktadır ve bu durumda rasyonlara β-mannnaz ilavesinin olumsuz etkileri ortadan
kaldırmaya yardımcı olduğu, bu sayede yemden yararlanmanın iyileştiği ve dolayısıyla enerji
yarayışlılığını arttırdığını göstermektedir. Sonuç olarak β-mannanaz enzimlerinin β-mannan
içeren yemlerle oluşturulan rasyonlarda kullanımı, gözlemlenebilecek olumsuzlukların
giderilmesini sağlayarak, kanatlı performansında iyileştirme sağlaması açısından
değerlendirilmesi gereken bir uygulamadır.
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P38 Kanatlı Besleme Çevre İlişkisi ve Gelişmler
İsmail Yavaş, Emine Yücesoy
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim
Dalı, Ankara
Özet
Günümüzde birim hayvandan en fazla verim alınması amacıyla, modern hayvancılık
yaygınlaşmakta ve hayvan sayıları artmaktadır. Ancak; artan hayvan sayısına paralel olarak,
hayvansal atıklarda da artış olmaktadır. Hayvansal atıklar içerisinde yer alan kanatlı dışkısı
içerdiği azot, fosfor ve ağır metal içerikleri dolayısıyla çevre ile doğrudan ilişkilidir. Bu
sebeple kanatlı dışkısının çevre ile olan ilişkileri önem kazanmaktadır. Fazla azot ve fosforun
su kaynakları üzerindeki etkisi ve çinko ile bakır metallerinin toprakta fazla birikmesi sonucu
artan biogüvenlik endişeleri nedeniyle, bu atıkların idaresinin üzerinde durulmasının önemi de
artmaktadır. Bu nedenle; hayvan beslemede güncellik kazanan konulardan biri, dışkı içeriğinde
bulunan çevreye zararlı minerallerin azaltılması ve bu sayede doğaya verdiği zararın en aza
indirilmesi olmuştur. Bu derlemede, kanatlı dışkısında bulunan çevre kirletici minerallerin
azaltılması amacıyla yapılması gereken besleme uygulamaları ile bu minerallerin dışkıdaki
içeriklerinin hangi yöntemler kullanılarak azaltılabileceği konuları incelenecektir.
Anahtar kelime: Kanatlı dışkısı, çevre kirliliği, besleme
Giriş
Ülkemizde kanatlı sektörü, hızlı bir büyüme potansiyeli ve önümüzdeki yıllarda da bu büyüme
potansiyelini koruyabilecek endüstrileşmiş bir üretim koludur. Sektörde gözlenen bu hızlı
gelişimin bir sonucu olarak; artan hayvan sayısı ve hayvan metabolizması atıklarının da çevre
ile ilişkilerinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Şöyle ki; kanatlı organizmalarından
yaklaşık olarak hayvanın canlı ağırlığının %3-4’ü kadar günlük dışkı elde edilmektedir. Bu
hesap değerlendirildiğinde ortalama olarak bir tavuğun 22-25 kg/yıl dışkı üretmekte olduğu
görülmektedir (1). Ülkemizdeki hayvan sayıları değerlendirildiğinde ise 2013 yılına göre
yaklaşık 88 milyon yumurta tavuğu, 177 milyon broiler olduğu bildirilmektedir (2). Kanatlı
hayvan sayımız ile birlikte ortaya çıkan dışkı potansiyeli değerlendirildiğinde, ticari üretim ile
yıllık 5.6-7 milyon ton dışkı üretiminin olduğu görülmektedir. Özellikle tarımsal faaliyetlerin
yoğun olarak yapıldığı bölgelerde, bu dışkıların genellikle ağır metal içermeleri, organik kirletici
olmaları, çevre güvenliği bakımından tehdit oluşturmaları dikkat çekmektedir (3). Kanatlı
dışkılarının rastgele doğaya bırakıldığı, tavuk çiftliklerinin bulunduğu yöreler ve çevresinde,
insan ve çevre sağlığının risk altında olduğu görülmekte; yer altı suyu kirliliği, koku oluşumu ve
görüntü kirliliği gibi başlıca çevre sorunları oluşmaktadır (4). Hayvancılık işletmelerinin ortaya
çıkardığı kirlilik kaynakları, endüstriyel ve kentsel kirlilik kaynaklarından farklı olarak noktasal
kirlilik kaynakları olmayıp daha geniş alanlara yayılabilecek olması, bu kaynakların neden
olduğu özellikle su kirliliğinin boyutlarının belirlenmesini daha da güç kılmaktadır (5). Tavuk
dışkısında bulunan ve çevre kirletici etkisi olan minerallerin azot, fosfor, bakır ve çinko olduğu
bildirilmiştir (6). Tavuk dışkısının kimyasal yapısı, dışkının kaynağı, kullanılan yem, hayvanın yaşı,
dışkının depolanması ve taşınması, altlık kullanımı ve yapısı gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir
(7). Yapılan çalışmalar, tavuk dışkısında yaklaşık olarak 24-53 g/kg toplam azot, 7-26 g/kg fosfor, 25172 mg/kg bakır, 105-460 mg/kg çinko elementlerinin bulunduğu belirlenmiştir (8-9-10).
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Azot
Tavuk dışkısında bulunan fazla miktardaki azot, toprak ve çevre kirlenmesine yol açmaktadır
(11). Dışkı ile direkt azot formunda atım olmamakta, azot atımı üre veya ürik asitin hidrolizi
ya da protein hidrolizi sırasında aminoasitlerin deaminasyonu sonucunda oluşan amonyum
şeklinde olmaktadır. Vücutta azot kaybı en fazla kas metabolizması sonucu ve aminoasit
katabolizması reaksiyonlarında gerçekleşmektedir (12). Amonyum (NH4) şeklinde atılan azot,
topraktaki aeorobik mikroorganizmalar tarafından önce nitrite sonra nitrat formuna dönüştürülür.
Toprakta bulunan fazla miktardaki azot, nitrat formunda toprağın derinliklerine süzülmektedir.
Bunun sonucunda ise, içme sularına bu madde karışarak hayvan ve insan sağlığı açısından
ciddi etkileri olan çeşitli sorunları ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, dışkıdan toprağa süzülen
nitrat formundaki sızıntının yanı sıra, havaya gaz olarak amonyak (NH3), nitröz oksit (N2O)
ve nitrik oksit (NO) yayılımı da söz konusudur (13). Kanatlı üretimde dışkı nedeniyle oluşan
amonyak, atmosferdeki en önemli hava kirleticisi durumundadır (14). Ayrıca, NH3 emisyonunun
asifikasyon ve nitrifikasyona sebep olarak doğadaki biyolojik çeşitliliğe ve ormanlara da
zarar verdiği bilinmektedir. Fazlalığında bu tür zararlı etkileri ortaya koyulan azotun doğaya
atımının azaltılması amacıyla çalışmalar yapılması gereksinimi ortadadır. Gelişen kanatlı
hayvan üretiminin günümüz ve gelecekte önemli hedeflerinden birisi de, dışkı yolu ile fazla
miktarda azot atımının azaltılması için besleme uygulamalarını geliştirerek dışkı yönetiminin iyi
yapılması olmalıdır. Bu amaçla, kanatlı dışkısı ile fazla azot atımının çevreye vereceği zararların
önüne geçilmesi için, kanatlı yemlerindeki protein oranının düşürülmesi, sindirilebilir aminoasit
esaslı besleme, sentetik aminoasitlerin beslemede kullanılması yöntemleri üzerinde durulan
bir konudur (15). Bu sayede çevre kirliliğinin azaltılmasının yanı sıra, kanatlı rasyonlarındaki
fazla protein ile oluşan yem maliyeti de azaltılarak, fazla proteinin vücuttan uzaklaştırılmasında
meydana gelen metabolik zorlanmaların da önüne geçilebilmektedir. Sentetik aminoasit
ilavesinin proteaz enzimleri ile birlikte kullanılmasının dışkı azotunu %40 düşürdüğü, protein
sindirimini %25 arttırdığı (6), ayrıca her %1 HP seviyesinin azalmasının %8.5 azot atımını
azalttığı bildirilmiştir (16). Yumurtacı tavuklarda rasyon protein seviyesinin düşürülmesi ile
ilgili yapılan bir çalışmada (17), tüketime göre dışkı ile azot atımının düşük protein beslemede
%50 düştüğü bildirilmiştir. Düşük protein ve aminoasit dengeli beslemenin altlık azot oranına
etkisinin incelendiği çalışmada ise (18) düşük protein ile dengeli aminoasit beslenmesinin
yüksek protein içeren rasyona göre performansta kayıp olmaksızın altlık azot miktarını azalttığı
bildirilmiştir. Azot atımının değerlendirildiği bir başka çalışmada (19) düşürülmüş protein
dengeli aminoasit ile beslemenin performansı etkilemeksizin atılan azot miktarını düşürdüğü
bildirilmiştir. Bu çalışmaların dışında performans kriterlerinde kimi azalmalara sebep olan
ancak azaltılan protein düzeyine göre azot atımının düştüğü çalışmalarda mevcuttur (20-21).
Sonuç olarak; yapılan çalışmalar incelendiğinde, dengeli sindirilebilir aminoasit esaslı yem
formülasyonunda azaltılan azotun kanatlı dışkısından kaynaklanan azot atımını ve amonyak
emisyonunu düşürebileceği görülmektedir.
Fosfor
Fosfor kaynağı dışkıda fosfor atılımında önemli rol oynamaktadır (22). Yapılan çalışmalara göre
(23), fosfor kaynaklarının toplam fosfor ve yararlanılabilen düzey fosfor içerikleri bulunmaktadır.
Fitat, kanatlı beslemede yaygın olarak kullanılan tahıl, yağlı tohum gibi hammaddelerde büyük
oranda bulunan fosforun bir formudur. Bu bitkilerdeki fosforun yaklaşık % 61-70’ i fitat fosfor
formundadır. Ayrıca fitat bileşiği, yararlı besin maddeleri ile şelat bileşikleri oluşturduğundan
antibesinsel bir öğe olarak tanımlanır. Monogastirik hayvanlar içerisinde yer alan kanatlıların
endojen enzim yetersizliği olduğu için, bu formdaki fosfordan yararlanım düşüktür. Bu açığın
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kapatılması için karma yemlere inorganik fosforun veya hayvansal yan ürünlerinin kullanımı
gerekmektedir (24). Bu amaçla kullanılan inorganik fosfor, ve sindirilmeyen fitat fosfor dışkıdaki
fosfor oranının artmasına yol açmakta ve daha fazla çevre kirliliğine neden olmaktadır (25).
Fazla fosforun doğada en büyük zararının ötrifikasyona yani akarsu ve nehirlerde yaşayan
canlıların toplu ölümlerine neden olabileceği belirtilmiştir (28). Ayrıca fazla fosfor içeren
dışkıdan elde edilen gübre kullanımının toprakta tuzluluğu arttırdığı ve erozyona sebep
olabileceği belirtilmiştir (29). Kontrol altına alınmamış fazla miktarda fosfor içeren kanatlı dışkısı
nedeniyle doğada meydana gelebilecek kirliliklerin önlenmesi için, yem hammaddelerinde
bulunan fosfordan kanatlıların maksimum düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla,
son yıllarda yemlere fitaz enziminin katılması yaygın hale gelmiştir. Yemlerde fitaz enziminin
kullanılması sonucunda, kanatlıların fosfor emilimi artacağından inorganik kaynakların
kullanımı da azalacaktır. Fosfor emilimini arttırmasının yanı sıra mineral, aminoasit ve enerji
yararlanımlarında artış ve ekonomik rasyon oluşturmaya katkı sağlaması gibi pozitif etkileri
nedeniyle kanatlı yemlerinde kullanılan fitaz enziminin kullanımını yaygınlaştırmıştır (27).
Dışkıdaki fosforun azaltılması amacıyla eksojen fitaz enzimin kullanımı hayvanın tüm fosfor
ihtiyacın karşılayamamaktadır ve eksik kalan bu fosfor ihtiyacının karşılanmasında kullanılan
inorganik fosfor kaynaklarının seçilmesinde biyo yararlanışlığı yüksek olan fosfor kaynağının
seçilmesi, inorganik kaynaklı fosfor atılmasının azaltılmasında da fayda sağlamaktadır. Ayrıca
fosfor emilimini arttıran her uygulama (Rasyon Ca oranı, vit D oranı, organik asit kullanımı)
ve fitat fosforu azaltılmış yem hammadde üretimi ile fitat fosfor miktarı düşürülmüş hammadde
kullanımı fosfor atımını azaltmaya yönelik uygulanabilecek diğer yöntemlerdir. (22-30).
Çinko ve Bakır
İz mineraller kanatlı organizmalarında bir çok sindirim, fiziksel ve biyolojik proseslerde görev
alan minerallerdir. Ana görevleri hücre yada enzimlerin yapısına girerek enzim sistemlerinin
katabolizma reaksiyonlarında görev almaktır. Ayrıca bu iz mineraller hormon salınımı,
bağışıklık sistemi gibi metabolik işlevlerin rolü olan proteinlerin bileşeni konumundadır (31).
Bu sistemlerin faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde devam ettirebilmesi için yemlere inorganik
formda minerallerin katılması eskiden beri kullanılan bir yöntemdir. Hayvanların bu mineral
maddelere olan ihtiyaçlarının tam olarak bilinememesi nedeniyle endüstride hala güvenlik
payı ile inorganik formda iz minerallerin fazla dozda kullanımı mevcuttur. Çinko ve bakır
değerlendirildiğinde bu fazla ilavenin sırasıyla %660 ve 560 düzeyinde olduğu söylenmektedir.
Ayrıca vücuda alınan çinkonun yaklaşık %94›ünün dışkı ile atıldığı bildirilmiştir (32). Bu
fazla dozda ilave edilen inorganik kaynaklar dışkı ile dışarı atıldığında fazla miktarda atım
olduğundan çevre sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır (33). Bu sebeplerden dolayı kanatlı
dışkısı ile azot değerine göre gübreleme ile çok fazla miktarda çinkonun toprağa geçmesine
neden olduğundan bu düzeylerinde toprakta fitotoksiteye sebebiyet vereceği bildirilmektedir
(34). Çinkoya benzer şekilde demir, mangan ve bakırda da aynı problem söz konusu olmaktadır.
Tarım alanlarında bu tip gübrelerin kullanıması sebebiyle çevreye vereceği zararlardan dolayı
endişeler artmaktadır ve fazla miktarda atılan bu iz minerallerin azaltılması üzerine çalışmalar
yapılmaktadır. Bakır ve çinko, fosfor ve azotun aksine yer altı suları tarafından yıkanmayıp
toprağa bağlanmaktadır. Bu sebeple bu mineraller bitkilere su emilimi yolu ile geçebilmektedir
(35). Bu topraklarda yetişen bitkiler ile bahsedilen bu mineraller, hayvanlara ve insanlara gıda
zinciri vasıtası ile taşınmaktadır. Bunun dışında deri ve solunum yolu ile de insan ve hayvan
sağlığına zarar verebilmektedir. İz mineral kirliliği olan toprakların artık tarım alanı olmaktan
çıktığı anlamı taşıdığı bildirilmektedir (36). Bu olumsuz etkilerin giderilmesi amacıyla kanatlı
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hayvan rasyonlarında organik mineral bileşiklerin kullanılması, iz minerallerin emilimini
arttırarak bu atıkların dışkıdaki miktarının azalmasına fayda sağlayan bir uygulamadır (3738-39). Organik metal bileşikler merkezi metal atomunun yanı sıra yapısında ligandları da
içeren bileşiklerdir (40). Bu ligandlar proteinler, amino asitler, karbonhidratlar veya lipitler
olabilmektedir. Organik mineral bileşiklerin kullanılması bu minerallerin az miktarda hayvana
verilmesi olanağı sağlamakta bu olumlu katkısı sayesinde ekolojik ve fizyolojik olumlu yönleri
olan bu bileşiklerin kullanımı artmaktadır (41). Farklı düzeylerde organik iz minerallerin rasyona
ilave edilmesinin etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, rasyonda düşük düzeyde organik mineral
kullanımının hayvanın performans özelliklerini karşılamada yeterli olduğu ve bu düzeyde
beslemenin inorganik formda beslemeye göre dışkıda bulunan bakır ve çinko düzeyini düşürdüğü
bildirilmiştir (42). Çinko sülfat ve organik çinko amino asit kompleksinin rasyondan gelen çinko
miktarı üzerine artan düzeylerde ilavesinin biyo yarayışlılıkları üzerine etkisinin araştırıldığı
çalışmada (43) organik çinkonun biyo yarayışlılığının %64 daha fazla olduğu bildirilmiştir.
Buna benzer çalışmalarda (44-45) organik çinkonun bio yarayışlılığının %21 ile %100 oranında
daha fazla olduğu bildirilmiştir. Organik çinko propiyonatın bio yarayışlılığının değerlendirildiği
çalışmada (46) çinko propiyonatın çinko sülfata göre çinko yarayışlılığında %16-19 düzeyinde
artış sağladığı bildirilmiştir. Organik çinko kullanımının performans vb. diğer kriterlere olumlu
etkisinin olduğu yada etkisinin olmadığını bildiren çalışmalar mevcuttur ancak şu bir gerçektir
ki, organik formda iz mineral bileşenlerinin kullanımının bu iz minerallerin yarayışlılığı
arttırdığı ve dolayısı ile atıklardaki miktarının azaldığı gözlemlenmiştir. Bu sonuç çevre atılan
fazla miktardaki kirletici iz minerallerin azaltılması amacıyla kullanılabileceği görülmektedir.
Sonuç
Kanatlı dışkısı içerdiği fazla miktarda azot, fosfor, bakır ve çinko sebebiyle çevre için potansiyel
bir kirletici durumundadır. Bu dışkıların kontrolsüz bir şekilde çevreye atımının ve gübrelemede
kullanılmasının gıda, su kaynakları ve ekolojik çevreyi etkileyerek insan ve hayvan sağlığına
zarar verici etkenler oluşturtabildiği araştırmalarla ortaya konmuştur. Artan kirlilik ve çevresel
hassasiyetler nedeniyle günümüzde önlem alınması gereken konuların başında kanatlı dışkısının
bu kirletici etkilerinin azaltılması gelmektedir. Sonuç olarak, dışkı yönetiminde çevreye zarar
vermeden kanatlı ve insan sağlığı açısından risk oluşturmadan çözüm bulmak önemli bir süreçtir.
İnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan kanatlı etinin ülkemizde üretiminin artması olumlu
bir gelişmedir. Bu olumlu gelişmeye ilave olarak tavuk gübresinin artışı ve dolayısıyla artan
potansiyel problemlerin ortadan kaldırılması amacıyla, tavuk gübresinin uygun yöntemlerle
işlenmesi çalışmaları, içerik kontrol edilmesine yönelik yapılan çalışmalar ve yasal düzenlemeler
önem kazanmaktadır. Bu amaçla dışkının alternatif kullanımlarının (işlenmesi) yanı sıra hayvan
beslemede yapılacak kimi uygulamalar ile dışkıda bulunan bu kirletici etkiye sahip minerallerin
miktarının azaltılmasında sonuç alınabilen ve üstünde durulması gereken bir konudur.
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Tablo 1. Tavuk dışkısının kimyasal kompozisyonu
Maddeler	
  
Etlik piliç	
  
C/N oranı	
  
9.40 - 11.20	
  
Toplam azot (%)	
  
2.40 - 3.60	
  
Toplam fosforpentoksit (%)	
  
1.56 - 2.80	
  
Toplam potasyumoksit (%)	
  
1.40 - 2.31	
  
Demir (ppm)	
  
970.00 - 1370.00	
  
Çinko (ppm)	
  
160.00 - 315.00	
  
Bakır (ppm)	
  
27.00 - 47.00	
  
Mangan (ppm)	
  
190.00 - 350.00	
  
Kalsiyum (%)	
  
0.86 - 1.11	
  
Magnezyum (%)	
  
0.42 - 0.65	
  
	
  

Kafes tavuğu	
  
5.80 - 7.60	
  
3.63 - 5.30	
  
1.54 - 2.90	
  
2.50 - 2.90	
  
970.00 - 1450.00	
  
290.00 - 460.00	
  
80.00 - 172.00	
  
370.00 - 590.00	
  
0.80 - 1.02	
  
0.40 - 0.56	
  

Tablo 2. Yem hammaddelerinde bulunan toplam fosfor ve fitat fosfor miktarları (26-27)
Yem Hammaddesi	
  
Toplam fosfor (g/kg-1)	
  
Fitat fosfor (g/kg-1)	
  
Oran %	
  
Arpa	
  
2.73-3.70	
  
1.86-2.20	
  
59-68	
  
Mısır	
  
2.30-2.90	
  
1.70-2.20	
  
66-85	
  
Sorgum	
  
2.60-3.09	
  
1.70-2.46	
  
65-83	
  
Buğday	
  
2.90-4.09	
  
1.80-2.89	
  
55-79	
  
Kanola küspesi	
  
8.79-11.50	
  
4.00-7.78	
  
36-76	
  
Pamuk t. küspesi	
  
6.40-11.36	
  
4.90-9.11	
  
70-80	
  
Soya t. küspesi	
  
5.70-6.94	
  
3.54-4.53	
  
53-68	
  
Pirinç kepeği	
  
13.40-27.19	
  
7.90-24.20	
  
42-90	
  
Buğday kepeği	
  
8.02-13.71	
  
7.00-9.60	
  
50-87	
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P39 Isı Stresine Maruz Bırakılan Broylerlerde Yeme Katılan Kekik Yağı ve
Vitamin Kombinasyonlarının Performans Parametreleri Üzerine Etkileri
Savaş Sarıözkan1, Berrin Kocaoğlu Güçlü2, Yusuf Konca3, Eray Aktuğ2, Mahmut
Kaliber3, Selma Büyükkılıç Beyzi3
1
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD.;
2
Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD.; 3Ziraat Fakültesi,
Zootekni Bölümü, 38039 Kayseri-Türkiye
Özet
Bu çalışma, ısı stresine maruz bırakılan broylerlerde yeme katılan kekik esansiyel yağı
(KEY) ve farklı vitamin (A, C ve E) kombinasyonlarının performans parametrelerine
etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 300 adet, 21 günlük yaşta, erkek
cinsiyette Ross-308 ırkı broiler piliç 6 deneme grubuna 5 tekerrürlü olarak dağıtılmışlardır.
Isı stresi oluşturulan gruplar 21 ila 41 gün arasında, günde 9 saat (0800 ile 1700 arasında, 34
o
C) sıcaklığa maruz bırakılmışlar ve 1700 ile 800 arasında 22 oC sıcaklıkta tutulmuşlardır.
Deneme grupları: 1: termonötral pozitif kontrol (TNK, bazal yem, 22oC), 2: ısı
stresi kontrol (ISK, bazal yem, 34oC), 3: KEY (bazal yem+300 mg/kg KEY, 34oC), 4:
KEY+Vit-C (bazal yem+300 mg/kg KEY+250 mg/kg vitamin C, 34oC), 5: KEY+Vit-E
(bazal yem+300 mg/kg KEY+250 mg/kg vitamin E, 34oC) ve 6: KEY+Vit-A (bazal yem+
300 mg/kg KEY+15000 IU/kg vitamin A, 34oC) şeklinde oluşturulmuştur. Gruplarda canlı
ağırlık (CA), günlük ağırlık artışı (GCAA), yem tüketimi (YT) ve yem değerlendirme
oranı (YDO) 31 ve 41. günlerde belirlenmiştir. Gruplarda 31. günde saptanan CA ve 21
ile 31 günlük dönemdeki YT, 31 ile 41 günlük dönemde GCAA ve tüm periyotlarda
YDO değerleri önemsiz bulunmuştur. Bununla birlikte, ısı stresi 41 günlük yaştaki CA
ve toplam CAA ve YT (21-41 günlük dönemde) değerlerini TNK grubuna göre önemli
derecede azaltmıştır (p<0.05). TNK grubu ile karşılaştırıldığında, ısı stresi grubuna
KEY+Vit C ve KEY+Vit E ilavesi 21-31 günlük dönemdeki GCAA değerleri ve KEY+Vit
C ilavesi, toplam YT değerlerini önemli derecede etkilememiştir. Sonuç olarak, ısı stresi
broiler piliçlerin CA ve YT değerlerini olumsuz olarak etkilemiş ve rasyona KEY+Vit
C ve KEY+Vit E ilavesinin GCAA’na ve KEY+Vit E ilavesinin ise YT artışına katkı
sağlayabileceği kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Broyler, ısı stresi, kekik esansiyel yağı, performans, vitamin
Giriş
Türkiye’de hayvancılık sektörü içerisinde en hızlı büyüyüp gelişen alt sektör kanatlı sektörüdür.
Resmi verilere göre, Türkiye’de 2013 yılında toplam kesilen broyler sayısı 1.1 milyar adet,
piliç eti üretimi 1.7 milyon ton’dur (1). Tavukçulukta mevcut üretim ve verimliliği arttırmanın
önünde genetik ve çevre kaynaklı bir takım engeller bulunmaktadır. Çevre faktörleri arasında da
yem, bakım-besleme koşulları ve iklim gibi önemli faktörler bulunmaktadır. Kanatlı beslemede
optimum çevre sıcaklığının sağlanması gerekli olup, bu sıcaklık hayvanın yetiştirme amacı ve
yaşına göre değişmektedir. Örneğin, optimum çevre sıcaklığı, 1-2 günlük ticari broyler sürülerinde
34-35 ºC iken; her hafta yaklaşık 2 ºC düşürülecek şekilde ayarlanmalıdır (2). Aksi takdirde
tavuklar olumsuz koşullardan çok hızlı etkilenmekte ve verim kayıpları meydana gelmektedir.
659

Bu anlamda yapılan çalışmalarda üreticilere yol göstermek, seçenek sunmak ve verecekleri
kararlarda destek sağlamak için farklı alternatifler üzerinde çalışılmaktadır. Bu alternatiflerden biri
rasyona ilave edilmesinde, canlı ağırlık artışını destekleyen, barsaklarda patojen mikoorganizma
gelişimini azaltan ve antioksidan etkisi bulunan esansiyel yağ katılmasıdır. Yapılan çalışmalarda
bazı vitaminlerin kombine halde kullanılmalarının tek tek kullanılmalarına göre daha avantajlı
olabileceği ve bu konuda yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu bildirilmektedir (3). Dünyada
hayvansal üretimde ve kanatlı sektöründe ciddi ekonomik kayıplar meydana getiren ısı stresi (4)
ve buna karşı alınabilecek rasyon kaynaklı önlemler önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir.
Son yılların güncel konusu olan küresel ısınma da dikkate alındığında ısı stresine yönelik
çalışmalar daha da anlam kazanmaktadır.
Isı stresine maruz kalan broylerlerin yem tüketimi ve canlı ağırlık kazancının termonötral (TN)
şartlarda beslenen broylerlere göre daha düşük olduğu bildirilmiştir (5, 6). Sıcaklık stresinin
kanatlılarda performans düşüklüğüne sebep olma nedenlerinden birisi de lipid hidroperoksit
seviyesi, total oksidan kapasite ve oksidatif stres indeksini arttırması suretiyle oksidatif strese
sebep olması yatmaktadır (7). Aromatik bir bitki olan kekiğin (8), taze veya kuru otunun
(Organım vulgare L.) yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu bildirilmiştir (9). A vitamininin
(retinol); dokuların onarımı ve yeni hücre gelişiminde görevleri vardır. Antioksidan özelliği olan
vitamin A, proteinlerin kullanılmasında da kilit görevi görür ve eksikliğinde proteinler yeterince
kullanılamaz (10). Askorbik asit olarak da bilinen vitamin C; ısı stresinin canlı ağırlık (CA),
canlı ağırlık artışı (CAA), yem tüketimi (YT) ve yemden yararlanma oranı (YYO) üzerine olan
negatif etkilerini tersine çevirebileceği bildirilmiştir (11). Vitamin E katkısı kanatlı hayvanlarda
ısı stresini azaltmaya yardımcı olabilen bir vitamin olup (12), vitamin E antioksidan özelliği ile
serbest radikallerin uzaklaştırır ve lipit peroksidasyonunu engeller (10).
Bu çalışma, bitirme döneminde (21-41 günlük yaşta) ısı stresine maruz bırakılan broilerlerin
yemlerine katılan kekik yağı ve vitaminlerin (A, C ve E) canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık
artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma ve ölüm oranı üzerine etkilerini belirlemek amacı ile
yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, toplam 300 adet 21 günlük yaşta erkek cinsiyette Ross-308 ırkı broiler civciv
kullanılmıştır. Civcivler 21. güne kadar ticari etlik civciv yemi ile beslenmişler ve herhangi bir
uygulama yapılmamıştır. Civcivler 21. günde canlı ağırlıkları benzer olacak şekilde (p>0.05) 6
gruba 5 tekerrürlü olarak ayrılmışlardır. Termonötral kontrol (TNK) grupları 22 oC çevre ısısında
yetiştirilirken, ısı stresi (IS) gruplarında çevre sıcaklığı sabah 08:00-17:00 saatleri arasında (9 saat)
34 oC’de ve 17:00-08:00 saatleri arasında (15 saat) 22 oC’ye ayarlanmıştır. Isı stresi uygulanan
grupların yemlerine (kontrol hariç) 300 mg/kg kekik esansiyel yağı (KEY) ilave edilmiş ve
ayrıca vitamin A, C ve E ile kombinasyonlar oluşturulmuştur. Kümeste sıcaklığın homojen olarak
sağlanmasında termostat kontrollü radyatör ve split klima kullanılmış, çalışma boyunca kümes
içi sıcaklık ve nem sürekli olarak termometre ve nemölçer ile kontrol edilmiştir. Altlık olarak
kaba odun talaşı kullanılmıştır. Deneme süresince 23 saat aydınlık ve 1 saat karanlık olacak
şekilde aydınlatma programı uygulanmıştır. Yem ve su ad libitum olarak verilmiştir. Deneme
öncesi broyler civcivlere ilk 20 gün süresince ticari etlik civciv başlatma yemi (ortalama %23
HP ve 3200 Kcal/kg ME), 21. günden kesim gününe (41. gün) kadar ticari etlik piliç bitirme
yemi (%20 HP ve 3200Kcal/kg ME) (13) verilmiştir. Deneme grupları: 1: pozitif kontrol (TNK,
bazal yem, devamlı 22oC çevre ısısı), 2: IS kontrol (negatif kontrol: NK, bazal yem), 3: IS ve
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KEY (IS+bazal yem+300 mg/kg KEY ilavesi), 4:IS ve KEY+Vit-C (IS+bazal yem+300 mg/kg
KEY+250 mg/kg vitamin C ilavesi), 5: IS ve KEY+Vit-E (SS+bazal yem+300 mg/kg KEY+250
mg/kg vitamin E ilavesi) ve 6: IS ve KEY+Vit-A (SS+bazal yem+300 mg/kg KEY+250 mg/
kg vitamin C ilavesi) şeklinde oluşturulmuştur. Denemede kullanılan yemin hammadde ve
hesaplanan besin madde kompozisyonu Tablo 1’de verilmiştir.
Çalışmada, broiler piliçlerin bireysel CA ve grup olarak YT ölçümleri 21, 31 ve 41. günlerde
1 g hassasiyetli terazi ile yapılmıştır. Günlük CAA (GCAA) ve YDO bu değerlerden hesapla
bulunmuştur. Ortalama yem tüketiminin hesaplanmasında ölen hayvan sayıları dikkate alınmıştır,
hayvan başına günlük ortalama yem tüketimleri iki tartım arasında tüketilen yem miktarının,
yemleme yapılan gün sayısı ile o gruba ait hayvan sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir.
Hayvanların başlangıçtan itibaren iki tartım aralığında tükettikleri toplam yem miktarı,
yine bu iki tartım aralığında belirlenen toplam canlı ağırlık artışına bölünerek 10’ar günlük
YDO hesaplanmıştır. Tüm gruplar her gün kontrol edilerek ölen hayvan sayıları ve tarihleri
kaydedilerek, mortalite oranı belirlenmiştir.
Deneme tesadüf parselleri deneme planına göre düzenlenmiş ve elde edilen verilerin istatistiki
analizleri bu plana uygun olarak bilgisayarda SPSS istatistik programında tek yönlü varyans
analizi ile yapılmış ve ortalamalar arasındaki farklılıkları belirlemek için Duncan testi
uygulanmıştır. Önemlilik derecesi P<0.05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular
Çalışmada başlangıcında hayvanların CA’ları benzer olacak şekilde gruplandırılmıştır (p>0.05).
CA yönünden 31. gün tartımlarında ısı stresi gruplarında TNK grubuna göre sayısal olarak
azalma gözlenmiş ancak istatistiksel olarak fark oluşmamıştır. Son tartımda (41. gün) ise ISK
grubunda CA ve GCAA, TNK grubuna göre önemli düzeyde azalmış (p<0.05), denemelerin
bu azalma üzerine olumlu etkisi görülmemiştir (p>0.05). İlk 10 gün (21-31.günler) GCAA en
yüksek TNK grubunda bulunurken, 4. ve 5. gruplar TN kontrole yakın (p>0.05); diğer gruplar
ise önemli düzeyde düşük bulunmuştur (p<0.05). GCAA yönünden gruplar arasında 31-41.
günler arasında fark önemli bulunmamıştır (p>0.05). Toplamda (21-41.günler) ISK ve deneme
gruplarında GCAA miktarları TN kontrole göre düşük kalmıştır (p<0.05; Tablo 2). Toplam yem
tüketimi dikkate alındığında, en yüksek TNK grubunda; en düşük ise ISK grubunda bulunmuştur
(p<0.05). Yem tüketimi, deneme grupları içinde sadece KEY+Vit E grubunda TNK grubuna
yakın bulunmuştur (p>0.05). YDO yönünden her iki tartımda ve toplamda gruplar arasında
herhangi bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Mortalite oranları bakımından farklılıklar önemsiz
bulunmuştur (p>0.05; Tablo 2)
Tartışma ve Sonuç
Kanatlı yetiştiriciliğinde hayvan performansını etkileyen en önemli sebeplerin başında kümes
sıcaklığı gelmektedir ve kanatlılar için ideal çevre ısısı 15-25ºC’dir (14). Kümes içi sıcaklığı
25ºC’nin üzerine çıktığında yem tüketimi azalmakta (14, 15) ve yem tüketiminin azalması
performansın düşmesi ile sonuçlanmaktadır. Çalışmada, ısı stresine maruz kalan gruplarda
CA, GCAA ve YT’inin azalması broylerlerde yapılan bazı çalışma (16,17) sonuçlarını
desteklemektedir. Pardue ve ark. (18) ise ısı stresinin erkek broylerlerde canlı ağırlığı azalttığı
ancak dişilerde değiştirmediğini saptamışlardır. Çalışmada yemden yararlanma oranının ısı
stresinden etkilenmemesi ise Tatlı Seven ve ark. (19)’nın bulguları ile uyumlu bulunmuştur.
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Kekik esansiyel yağı verilen grup ile ısı stresi kontrol grubu arasında performans parametreleri
bakımından bir farklılık bulunmamıştır. Bu bulgu ısı stresinin olumsuz etkisini azaltmak için
esansiyel yağların etkili olmadığını bildiren bazı çalışmalarla (20) benzer bulunmuştur. Öte
yandan Ghazi ve ark. (21) ısı stresine maruz bırakılan broylerlerde kekik yağının tek başına veya
vitamin C ile birlikte yeme katılmasının CA, CAA ve YDO iyileştirdiğini fakat yem tüketimini
etkilemediği belirlemişlerdir. Çalışmada kekik yağının vitamin C veya vitamin A ile birlikte
kullanıldığı gruplarda 21-31. günler arasında canlı ağırlık artışı, ISK grubundan daha yüksek
ancak TNK grubundan düşük bulunmuştur.
Çalışma geneli değerlendirildiğinde ISK ve katkı yapılan tüm deneme gruplarında CA, GCAA,
ve YT değerleri TNK grubundan önemli oranda düşük bulunmuştur. Bu bulgu vit C’nin ısı
stresine karşı YDO’nı (22) ve GCAA’nı önemli düzeyde artırdığını (23) ve vitamin E ilavesinin
YT, GCAA ve YDO artırdığını bildiren (3) çalışma bulgularından farklı bulunmuştur. Yapılan
başka bir çalışmada ise çalışma sonuçlarımıza benzer olarak, vitamin E’nin ısı stresine karşı
etkili olmadığı bildirilmiştir (15).
Çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmesi, kullanılan katkı maddelerinin dozu, içeriği,
hayvanların cinsiyeti, türü, deneme rasyonlarının bileşimi gibi çeşitli faktörlere bağlanabilir.
Sonuç olarak, ısı stresinin broylerlerde YT ve CAA’nı olumsuz etkilediği, ısı stresinin olumsuz
etkisini azaltabilmek için, 21-31. günlerde kekik yağının vitamin C veya vitamin E ile birlikte
kullanılmasının faydalı olabileceği belirlenmiştir. Bununla birlikte ısı stresinin olumsuz etkilerini
azaltılabilmesi için kullanılacak katkı maddelerinin veya dozlarının belirlenmesine yönelik daha
ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Teşekkür
Bu çalışma ERÜ -BAP, TOA-2013-4491 kodlu proje ile desteklenmiştir.
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Tablo 1. Denemede kullanılan yemin hammadde ve besin madde kompozisyonu
Yemler
Mısır
Buğday
Ayçiçek tohumu küspesi (%36 HP)
Kireç Taşı
Soya fasulyesi küspesi (%46 HP)
Bitkisel yağ
Mısır Kepeği
Mısır Proteini
Et kemik unu
Tuz
Vitamin-Minerla premiksi1
Lizin
Metiyonin
Fitaz enzimi2
Enzim karışımı3
B.Kepeği
Hesaplanan besin madde içeriği
Kuru madde, %
Ham protein, %
Ham yağ, %
Ham selüloz, %
Kalsiyum, %
Yararlanılabilir fosfor, %
Lisin, %
Metiyonin, %
Metabolik enerji, kcal/kg
1:

Miktar, %
32.0
11.4
8.3
1.6
11.0
6.5
15.0
4.6
3.0
0.25
0.25
0.44
0.16
0.10
0.10
5.4
88.86
20.00
9.00
5.4
1.08
0.45
1.30
0.50
3172.34

	
  

Vitamin-mineral premix per kilogram of the diet, Vitamin A, 15,000 IU; Vitamin D3, 2000 IU; Vitamin E, 40.0 mg;
Vitamin K, 5.0 mg; Vitamin B1 (thiamine), 3.0 mg; Vitamin B2 (riboflavin), 6.0 mg; Vitamin B6, 5.0 mg; Vitamin B12,
0.03 mg; Niacin, 30.0 mg; Biotin, 0.1 mg; Calcium D-pantothenate, 12 mg; Folic acid, 1.0 mg, Choline chloride, 400
mg, Manganese, 80.0 mg; Iron, 35.0 mg; Zinc, 50.0 mg; Copper, 5.0 mg; Iodine, 2.0 mg; Cobalt, 0.4 mg; Selenium,
0.15 mg assures. 2: kg’ında; 5000 FTU/kg fitaz enzimi temin eder. 3: kg’ında; α-glukanaz 9000 BGU/g, Xylanase 40000
XU/g, Mannanaz 1000 U/g, Selülaz 50 FPU/g, pektinaz 50 PGLU/g içerir.
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Gruplar
Parametre
TNK
ISK
KEY
KEY+vit C
KEY+vit E
KEY+vit A
CA, g
21. gün,
851.9±12.8
854.2±14.8
866.9±13.7
846.0±11.4
860.0±11.5
866.0±11.4
başlangıç
31. gün
1447.1±26.4
1339.5±28.9
1381.1±31.4
1371.2±17.8
1396.4±27.1
1354.4±27.2
41. gün
1978.3±42.3a
1821.3±42.5b
1841.0±37.3b
1819.6±25.2b
1798.4±40.9b
1797.2±33.3b
GCAA, g
21-31
59.5±1.9a
48.5±1.3b
51.4±4.1b
52.5±0.9ab
53.5±2.5ab
48.8±2.5b
31-41
53.1±4.7
47.9±2.3
45.9±3.5
44.6±3.4
40.1±2.1
44.2±2.4
Toplam
56.3±3.2a
48.2±1.2b
48.7±2.5b
48.6±1.5b
46.8±1.9b
46.5±1.4b
YT, g
21-31
80.9±2.5
67.7±1.9
71.5±7.3
72.6±2.2
78.7±3.4
70.8±3.3
31-41
161.1±6.1
144.4±3.8
145.9±7.1
144.3±2.6
146.9±3.8
146.0±3.2
Toplam
121.0±3.8a
104.7±1.8b
108.7±5.6b
108.2±1.3b
112.3±3.8ab
108.4±2.5b
YDO, g yem/ g CAA
21-31
1.36±0.04
1.43±0.04
1.38±0.03
1.38±0.02
1.47±0.02
1.45±0.03
31-41
3.10±0.18
3.05±0.15
3.22±0.18
3.29±0.22
3.69±0.20
3.32±0.13
Toplam
2.16±0.07
2.20±0.05
2.23±0.04
2.23±0.06
2.40±0.08
2.33±0.03
Ölüm oranı, %
0.0
4.0
0.0
4.0
2.0
0.0
a,b
o
: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar aralarındaki farklılıklar önemli bulunmuştur (p<0.05). PK:pozitif kontrol (PK, bazal yem, 22 C), NK:negatif kontrol;
KEY: kekik esansiyel yağ ilavesi 300 mg/kg; KEY+Vit-C (bazal yem+300 mg/kg KEY+250 mg/kg vitamin C, 34oC), 5: KEY+Vit-E (bazal yem+300 mg/kg
KEY+250 mg/kg vitamin E, 34oC) ve 6: KEY+Vit-A (bazal yem+ 300 mg/kg KEY+15000 IU/kg vitamin A, 34oC)

Tablo 2. Denemelerin performans değerleri üzerine etkileri

	
  

0.206
0.215
0.124
0.243

0.184
0.137
0.046*

0.049*
0.161
0.038*

0.082
0.006*

0.861
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Özet
Tavuk eti, Türkiye dahil tüm dünyada en çok tercih edilen et ürünleri arasındadır. Ayrıca,
Türkiye dünyada 9. büyük kanatlı eti üreticisi ülke konumundadır. Çalışmamızda İstanbul
ilinde semt pazarlarında ve marketlerde satışa sunulan tavuk etlerinde bozulmaya neden olan,
psikrofilik koşullarda yaşayabilen kuvvetli proteolitik ve lipolitik özellik taşıyan bakterilerin
kültürel yöntemler kullanılarak izolasyonu ve moleküler yöntemler (PCR ve DNA dizi analizi)
ile bakterilerin tür düzeyinde tanımlanması, ilave olarak kış ve yaz mevsimlerinde izole edilen
bozulma yapan suşların prevalansının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında
İstanbul’da satışa sunulan farklı firmalara ait toplam 54 adet (22 adedi kış ve 32 adedi yaz
mevsiminde temin edilmiş) tavuk eti örneği toplanmıştır. Kültürel yöntemler ile izolasyon
kapsamında, proteolitik bakteriler için Standart Metot ve Skim Milk agar ile lipolitik bakteriler
için Lesithin-lipaz, Sierra ve Tributryrin agar kullanılarak örnekler +4°C’de 7 gün inkübe
edilmiştir. Proteolitik ve lipolitik aktivite gösteren bakteri kolonileri seçilerek saflaştırılmış
(+4°C’de 7 gün) ve izole edilen suşlar biyokimyasal testlere (Gram boyanma, katalaz ve oksidaz)
tabi tutulmuştur. Elde edilen örneklerden 240 adet (182 adet kış ve 58 adet yaz mevsimine
ait) zayıf ya da kuvvetli proteolitik ve lipolitik özellikte bakteri izole edilmiştir. Bununla
birlikte, çalışmada sadece kuvvetli (+++ ve ++++) proteolitik ve lipolitik özellikte olan toplam
87 suşun genomik DNA ekstraksiyonu işlemi, spin kolon teknolojisi ile ticari kit kullanılarak
gerçekleştirilmiş ve 16S rRNA gen bölgesine özgü primerler kullanılarak PCR ile gen bölgesi
çoğaltılmıştır. Elde edilen yaklaşık 1500 bazlık PCR ürünleri aynı primerler kullanılarak
DNA dizi analizine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda 87 adet suşun 61 adedi kış mevsimine ait
örneklerden izole edilmiş olup bu grupta en çok Pseudomonas türleri (17 adet Pseudomonas
fluorescens, 17 adet P. fragi ve 9 adet Pseudomonas spp.) tespit edilmiştir. Diğer taraftan 26 adet
yaz mevsiminde izole edilen kuvvetli proteolitik ve lipolitik aktivite gösteren suşun 14 adedi P.
fragi, 5 adedi P. fluorescens ve 4 adedi Acinetobacter spp. olarak DNA dizi analizinden elde edilen
DNA sekanslarının GenBank’tan karşılaştırılması ile tanımlanmıştır. Buna göre ülkemizde ilk
defa soğukta muhafaza edilen tavuk etlerinde bozulma yapan bakterilerin moleküler biyolojik
yöntemlerle karakterizasyonu gerçekleştirilmiş olup, söz konusu ürünlerin raf ömürlerinin
artırılmasında PCR yöntemleri tespit edilen bozulma yapıcı bakterilerin inaktivasyonunu
hedefleyen yöntemlerin kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Giriş
Kanatlı eti, dünya çapında popüler gıda olup yüksek protein, düşük yağ, faydalı yağ asitleri
içeriği ve ekonomik faktörler kanatlı etinin tercih edilmesi ve ekonomiye katkısı açısından
önemlidir. Başta kalp ve damar hastalıkları, obezite gibi beslenmeye dayalı hastalıkların dünya
genelinde yaygınlaşması ve bunun sonucunda ilgili çevrelerin tüketicinin günlük beslenme
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alışkanlıklarında beyaz ete öncelik vermesi konusundaki uyarıları ve kanatlı eti fiyatlarının
kırmızı ete göre daha düşük olması kanatlı eti tüketiminin hızla artmasını sağlamıştır (1).
Tavuk eti, hazır gıda (fast-food) işletmeleri ve restoranlarda geniş ölçüde kullanılmaktadır.
Bununla birlikte, kanatlı eti, dünyada toplam et üretiminin 2/3’ünü meydana getirmektedir (2).
Bu bağlamda, kanatlı eti tüketimine ilişkin dini bir kısıtlamanın bulunmaması da tüm dünyada
kanatlı eti tüketimini arttıran önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir (3).
Türkiye’deki tavuk eti tüketiminin son 15 yıldaki tüketim seyri incelendiğinde, genel olarak
istikrarlı bir artış görülmektedir. Bu bağlamda, kişi başına düşen tavuk eti tüketimi 1995 yılında
6,6 kg/yıl iken, 2009 yılında 16 kg/yıl, 2014 yılında ise 21 kg/yıl olarak kaydedilmiştir (4,5).
Türkiye’de kanatlı eti üretimi 2011 yılında 1,618,350 metrik ton; 2012 yılında 245,554 metrik
ton olarak gerçekleştirilmiş ve böylelikle ülkemiz kanatlı eti üretimi bakımından dünyanın 9.
büyük ülkesi haline gelmiştir. Söz konusu kanatlı eti üretimi büyük ölçüde iç talebi karşılaması
yanında, son 15 yılın üretim verileri incelendiğinde, kanatlı eti üretiminin sadece % 7.2’lik
bölümünün ihraç edildiği bildirilmektedir (6).
Tüm dünyada besleyici, lezzetli ve ucuz olmaları nedeniyle tercih sebebi olan kanatlı etlerinin
çabuk bozulmaları nedeniyle hijyenik koşullarda sevk edilmesinin sağlanması ve tüketiciye
ulaşana kadar kalitesini muhafaza etmesinin sağlanması gerekmektedir. Nitekim, ülkemizde
tavuk eti üretiminin büyük ölçüde artmış olmasına karşın, kesim, işleme, depolama ve satış
yerlerinin hijyenik kalitesinin istenilen düzeye getirilememiş olması, ürünlerin bozulma riski
dolayısıyla halk sağlığı açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır (7).
Özellikle yaz aylarında uygun muhafaza sıcaklığının uygun şartlarda sağlanamaması nedeniyle
kanatlı etleri kısa sürede bozulmakta, bu durum gerek ekonomik gerek gıdanın tüketilebilirliğinin
ortadan kalkması ve gerekse insan sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır (8). Ayrıca
dünyada birçok ülkede gıda üretimi yeterli düzeyde olmaması ile birlikte, gıdaların tüketilmeden
bozulması durumu daha da olumsuz hale dönüştürmektedir. Dünya nüfusunun artması ile birlikte
oluşan gıda ihtiyacında sadece gıda üretimi değil, gıda üretimi sonrası meydana gelen ve bazı
ülkelerde %25’e varan gıda bozulma oranının azaltılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi
son yıllarda öne çıkmaktadır (8). Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde, çok belirgin bir şekilde
üretim zinciri ve küçük çiftliklerde gıda kayıplarının yaşandığı ifade edilmektedir. Nitekim,
FAO toplam üretimin %30-40’nın uygun olmayan hammadde kullanımından hasat sonrası
depolama yetersizliği, işleme ve ulaştırma imkanlarının uygun olamaması gibi problemlerden
ötürü marketlere ulaşmadan önce oluştuğunu belirtmektedir (9).
Bozulma genel olarak gıdaların fiziksel görünümünde, renginde, lezzetinde ve kokusunda
değişiklere yol açan ve gıdanın tüketimini engelleyen durum olarak ifade edilmektedir.
Bakteriler gıdalarda başlangıçta serbest formdaki düşük moleküllü maddeleri enerji kaynağı
olarak kullanmakta ve hızla çoğalarak gıda maddelerinin yüzeyinde yapışkan, sümüksel bir
tabaka ile karakteristik hem fiziksel hem de kimyasal bozulmalara neden olmaktadır. Kanatlı
etlerinin mikroflorası üzerine üretim yapılan çiftlikten tüketim yapılan sofraya kadar olan
aşamalarda birçok faktör etkili olmaktadır. Su, hava, rezervuar, broiler yetiştirme koşulları ile
kesim amacıyla transport, boşaltma, kesim koşulları, soğutma, parçalama, paketleme, muhafaza
ve dağıtım ile satış koşulları kanatlı etinin hijyenik kalitesinin belirleyen faktörler olarak
nitelendirilmektedir (3). Kanatlı etlerinin mikroorganizmalar tarafından kontaminasyonunun,
canlı hayvanlarda görülen enfeksiyonlar da göz önüne alınarak, taşıma, kesim işlemi, haşlama,
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tüy yolma, iç organ çıkartma, soğutma, parçalama, paketleme, satış koşulları (açıkta veya paketli
satış) gibi kritik aşamalardaki çapraz kontaminasyonlardan kaynaklandığı ifade edilmektedir
(3,10).
Bakteriler, gıdaların bozulmasındaki en büyük etmenlerdir. Bunların birçoğu zararsız olmasına
karşın bazılarının besin yoluyla oluşturdukları toksinlerin vücuda alınması veya girdikleri
organizmada çoğalmaları sonucu gıda zehirlenmeleri veya çeşitli enfeksiyonlar oluşabilmektedir
(3). Bakterilerin gelişebilmesi için ortamda sıcaklık, hava, nem, aw ve pH gibi faktörlerin uygun
olması gerekmektedir. Diğer taraftan, çiğ ve işlenmiş gıdalarda, patojenik ve gıda bozulmasına
neden olan bakterilerin güvenilir biçimde tespiti, tanımlanması ve karakterizasyonu, güvenli
gıda üretimi ve Tüketici Sağlığı’nın korunmasında üretim talebini yerine getirmek için gerekli
önkoşullardır (11).
Tavuk karkaslarında başlangıç florası genel olarak 102-106 kob/g’dır. Bu sayı kanatlının orijini,
kümes ve proses hijyeni, proses teknolojisi ve dış sıcaklık gibi faktörler ile doğrudan ilişkilidir
(12). Buna karşın bakteri popülasyonunun artma eğilimi, ana ölçüde muhafaza sıcaklığı ile
kontrol edilmektedir. Kanatlı kesim prosesi sonunda karkas mikroflorasında Pseudomonas
spp. Acinetobacter spp., Enterobacteriaceae, Serratia spp., Psychrobacter spp. ve Shewanella
spp. gibi Gram negatif bakteriler (13,14) ile buzdolabı koşullarında muhafaza esnasında ise
Gram negatif psikrofilik bakteri grubu Pseudomonas, Acinetobacter ve Serratia türleri kanatlı
etlerinde predominant hale gelmektedir (15,16). Bununla birlikte mikrobiyal bozulma, gıdalarda
mikroorganizma sayısının 107-109 g/ml veya g/cm2’ye ulaşmasıyla ortaya çıkmakta ve başlangıç
mikroflorası ve mikroorganizma sayısı bozulmada büyük rol oynamaktadır (3,8,10) Yapılan
çalışmalarda başlangıç mikroflorası, kesim şartları gibi faktörlerle değişmekle birlikte tavuk
etlerinin +4°C’de 5 gün inkübasyonu sonunda bozulmanın meydana geldiği bildirilmektedir
(17).
Çalışmamızda İstanbul ilinde semt pazarlarında ve marketlerde satışa sunulan tavuk etlerinde
buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilen ve bozulmaya neden olan psikrofilik koşullarda
yaşayabilen kuvvetli proteolitik ve lipolitik özellik taşıyan bakterilerin kültürel yöntemler
kullanılarak izolasyonu ve moleküler yöntemler (PCR ve DNA dizi analizi) ile bakterilerin tür
düzeyinde tanımlanması, ilave olarak kış ve yaz mevsimlerinde izole edilen bozulma yapan
suşların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal Metot
Örnek alımı
Çalışma kapsamında İstanbul’daki market, şarküteri, kasap ve kapalı semt pazarlarında
satışa sunulan bütün tavuk (karkas), kanat, but ve göğüs örneklerinden mevsimsel değişimi
gözlemlemek amacıyla 22 adedi kış mevsiminde ve 32 adedi ise yaz mevsiminde temin edilmiş
olan toplam 54 adet parça tavuk örneği, soğuk zincir koşullarında thermobox kutular içinde
(+4ºC) laboratuvara ulaştırılarak, belirlenen bekleme süre sonunda analize alınmıştır.
Kültürel izolasyon ve identifikasyon
Çeşitli firmalara ait her biri farklı parti numaralarından temin edilen tavuk numuneleri soğuk
muhafaza koşullarında son kullanma tarihine kadar laboratuvarda bulunan ev tipi buzdolaplarında
(+4°C) muhafaza edilmiştir. Süre sonunda tavuk örneklerinden proteolitik bakterilerin tespiti
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için temin edilen but, kanat ve göğüs etleri ayrı ayrı ultratoraks parçalayıcı içine aseptik
koşullarda parçalanarak homojenize hale getirilerek toplam 10 g örnek steril numune alma
poşetlerine aktarılmıştır. Daha sonra 90 ml (1/9 oran) % 0.1 peptone water ilave edilerek
stomacher (Interscience Fransa) homojenizasyonunu müteakip, seri dilusyonları yapılarak kış
mevsimine ait alınan örneklerinden 10-5 ve 10-7 ile yaz mevsimi alınan örneklerden 10-6 ve 10-8
dilusyonları ortaya koyacak şekilde içinde Skim milk agar (proteolitik aktivite) ve lesitin lipaz
agar (lipolitik aktivite) bulunan 90 mm çaplı petrilere 0.1 ml aktarım yapılarak sürme yöntemi
ile ekilmiştir (18). Daha sonra petriler soğutmalı inkübatörde (Panasonic-MIR254, Japonya)
psikrofilik koşullarda +4-6°C’de 7-9 gün inkübe edilmiştir. Süre sonunda koloni çevresinde zon
tespit edilen koloniler steril öze yardımıyla alınarak Triptik Soy Agar (TSA; Oxoid CM 131)’a
çizgi ekimi yapılmıştır. TSA petrileri soğutmalı inkübatör içerisinde +4-6°C’de 7-9 gün inkübe
edilmiştir. Saf olduğu tespit edilen petrilerdeki suşlara biokimyasal testler (Gram boyanma,
katalaz ve oksidaz) uygulanırken karışık petriler için tekrar TSA besiyerine geçilerek saf koloni
morfolojisi tespit edilene kadar +4-6°C’de 7-9 gün inkübe edilmiştir.
Yüksek proteolitik ve lipolitik özellikteki bakterilerin tespiti
Biyokimyasal özellikleri belirlenen koloniler daha sonraki çalışmalar için -80 °C’de muhafaza
edilmiştir. Saf suşların elde edilmesini takiben, proteolitik aktivite tespiti amacıyla Standart
Methods Caseinate agar; lipolitik aktivite tespiti için ise Tributryin agar ve Sierra agar besi
ortamlarına petri grid yöntemiyle ekilmiştir. Petriler +4-6°C’de 7-9 gün süre ile soğutmalı
inkübatörde inkübe edilerek ve koloniler etrafındaki zon oluşumları izlenmiş ve kuvvet
derecesine göre (+), (++), (+++) ve (++++) şeklinde belirlenmiştir.
PCR ve DNA Dizi analizi
Kuvvetli proteolitik ve lipolitik etkileri belirlenen (+++ ve ++++) suşlar seçilerek ve bu suşlardan
DNA ekstraksiyonu yapılmıştır. Bu amaçla TSB içeren tüplere bir öze dolusu saf koloni geçilerek
bir gece (12-18 saat) çalkalamalı su banyosunda (Memmert, Almanya) bakterilerin üretilmesi
sonrasında GeneJET Genomic DNA purifikasyon kitinin (Thermo Scientific, Lithuania)
önerdiği şekilde DNA ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen DNA ekstraktları
PCR işleminde kullanılmak üzere -20 °C’de muhafaza edilmiştir.
İzole edilen bakterilerin tanımlanmaları 16S rRNA bölgesinin PCR ile çoğaltılması ardından DNA
dizi analizi ile belirlenmiştir. Bu amaçla, 16S-forward 5′-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′ ve
16S-reverse 5′-CTACGGCTACCTTGTTACGA-3′ (19) primer çifti kullanılarak 94 °C, 5 dakika;
40 döngü (94 °C, 1 dakika; 56 °C, 1 dakika; 72 °C, 1 dakika), 72 °C, 10 dakika PCR koşullarında
ve 50 ìl ve 1.5 U Taq DNA polimeraz (Thermo) reaksiyon içeriğinde gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen PCR ürünleri %1’lik 1x TAE içerisindeki agaroz jelinde yürütülerek görüntüsü
alınmıştır. Jellerin görüntülenmesinde toksik ve mutajen olmayan SYBRSafe (Invitrogen
1190281, ABD) DNA boyası kullanılmıştır. Elde edilen amplikon büyüklükleri jelde yürütülen
DNA ladder ile Jel Görüntüleme Sisteminde (Vilber Lourmat, VL INFINITY-VX2, Fransa)
yazılım kullanılarak hesaplanmıştır.
Pozitif amplifikasyon alınan PCR ürünleri DNA dizi analizi için İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gönderilmiştir.
Burada PCR ürünleri sephadex kolonları ile temizlendikten sonra PCR çalışmalarında kullanılan
her bir primer (forward ve reverse) için ayrı ayrı CycleSequencing işlemi ile nükleotidlerin
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fluoresan boyalarla işaretlenmesi gerçekleştirilmiştir. Ardından tekrar sephadex kolonları ile
ürünler temizlenmiş ve ABI 3130xl DNA sequencer cihazındaki kapillerde yürütülerek analizi
gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen ham DNA dizileri FinchTV version 1.4.0 (Geospiza, Inc.), BioEdit Sequence
Alignment Editor (version 7.0.5.3, Tom Hall) ve ApE (A plasmid editor, version 1.10.4) gibi
yazılımlar kullanılarak, forward ve reverse DNA dizileri çakıştırılmış ve tek DNA dizisi elde
edilmiştir. DNA dizisi eldesi ardından ncbi.nlm.nih.gov adresindeki Blast search ile dizi
GenBank’taki tüm diziler ile karşılaştırılarak izole edilen bakterilerin tür düzeyinde güvenilir
şekilde tanımlanması yapılmıştır.
Bulgular
Araştırma kapsamında İstanbul’da satışa sunulan farklı firmalara ait 22 adedi kış mevsiminde
ve toplam 32 adedi ise yaz mevsiminde temin edilmiş olan toplam 54 adet parça tavuk örneği
analiz edilmiştir.
Analiz edilen örneklerden ise toplam 240 adet (182 adet kış ve 58 adet yaz mevsimine ait)
proteolitik ve lipolitik özellikte bakteri suşu izole edilmiştir. Bu suşlardan 182 adedi yaz
mevsiminde alınan parça tavuk örneklerinden [ but (n=38), kanat (n=80), göğüs (n=64)] ve
58 adet suş ise kış mevsiminde [ but (n=27), kanat (n=17), göğüs (n=14)] alınan parça tavuk
örneklerinden izole edilmiştir. Ancak çalışmada özellikle kuvvetli (+++ ve ++++) proteolitik
ve lipolitik özellikte olan toplam 87 adet suş seçilerek genomik DNA ekstraksiyonu işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Toplam 87 adet kuvvetli proteolitik ve lipolitik özellikteki suşun 61 adedi (%70) kış mevsiminde
temin edilen örneklerden kaynaklanmakta olup bunların 17 adedi Pseudomonas fluorescens, 17
adedi P. fragi, 9 adedi Pseudomonas spp., 5 adedi Serratia proteamaculans, 2 adedi Serratia
spp., 2 adedi Shewanella baltica, 2 adedi Acinetobacter spp., 1 adedi Brochotrix thermosphacta,
1 adedi Shewanella putrefaciens, 1 adedi Pscychrobacter cibarus, 1 adedi Pscychrobacter
psychrophilus, 1 adedi Morganella pscychrotolerans, 1 adedi Yersinia ruckeri ve 1 adedi
Kluyvera intermedia olarak tanımlanmıştır.
Toplam 87 adet kuvvetli proteolitik ve lipolitik özellikteki suşun 26 adedi (%30) kış mevsiminde
temin edilen örneklerden kaynaklanmakta olup bunların 14 adedi P. fragi, 5 adedi P.fluorescens,
4 adedi Acinetobacter spp., 2 adedi S. proteamaculans, ve 1 adedi Serratia spp. olarak
tanımlanmıştır.
Sonuç
Bu çalışma kapsamında, ülkemizde soğukta muhafaza edilen tavuk etlerinde bozulma yapan
bakterilerin moleküler biyolojik yöntemlerle karakterizasyonu ile birçok farklı mikroorganizma
tanımlanmıştır. Araştırmada, izole edilen bakterilerin içerisinde patojen ve fırsatçı patojen
bakterilerin bulunması halk sağlığı açısından önem taşıyan bir unsur olarak değerlendirilmiştir.
Ayrıca mevsimsel olarak temin edilen ürünlerde şu ana kadar gerçekleştirilen moleküler
tanımlama uygulaması doğrultusunda Pseudomonas türlerinin bozulma florasında en çok tespit
edilen bakteri grubu olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca devam eden proje kapsamında tavuk
etlerinden bozulma yapan psikrofilik proteolitik ve lipolitik özellikteki bakterilerin izolasyon
ve tanımlama işlemeleri halihazırda sürmektedir. Proje bu yönüyle ülkemizde bozulma yapan
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mikroorganizmaların moleküler biyolojik teknikler ile tanımlanmasına olanak veren en kapsamlı
çalışmalar arasında yer almaktadır.
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P41 Türkiye’deki Kanatlı Sektörünün Atık Oluşturma ve Bertarafı
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Özet
Kişi başı kanatlı eti tüketim miktarının, kanatlı eti üretiminin ve ihracatının artması kanatlı
sektörünün gelişiminin bir göstergesi olmasının, yanında atık üretiminin artışının ve bunun
doğuracağı sorunların büyüdüğünün de bir göstergesidir. Son yıllarda diğer sektörlerde olduğu
gibi kanatlı sektöründe de etkili bir atık yönetimi en önemli sektörel faaliyetler arasında yer
almaktadır. Bunun için, sektörel bazda oluşabilecek atık türleri ve kaynaklarının belirlenmesi
büyük önem taşır. Bu bağlamda kanatlı sektöründe atık türleri katı, sıvı ve gaz olmak üzere
üç, atık kaynakları ise yetiştiricilik ve proses olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.
Bu çalışma kapsamında kanatlı endüstrisinde başlıca atık türleri ve kaynakları belirtilmiş;
Türkiye›deki kanatlı sektörü, atık oluşturma ve bertarafı açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Atık türleri, atık kaynakları, kanatlı sektörü, atık yönetimi
Giriş
Endüstriyel sektörler içerisinde önemli bir yer tutan ve insanların temel gereksinimlerinin
karşılanmasında rol oynayan gıda endüstrisinin oluşturduğu atık miktarı da oldukça fazladır.
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yaklaşık 222 milyon ton gıda atık ve yan ürünlerinin üretilmekte,
bunların büyük bir bölümü hayvan yemi olarak değerlendirilmekle beraber, önemli bir kısmı
ekonomik ve teknolojik sebeplerden ötürü çevreye zarar verecek şekilde atılmaktadır (1).
Yüksek üretim kapasitesine ulaşmış kanatlı sektörü de önemli miktarlarda katı organik atık ve
kirli1 atık su üretmektedir. EPA’nın (Environmental Protection Agency) atık tanımına göre bu
atıkların yapı bakımından genellikle zehirli2 olmadığı kabul edilir. Ancak bu atıklar doğru bir
şekilde yönetilmedikleri takdirde toprak, su ve hava kirliliğine yol açar, ayrıca, birlikte içerdiği
yüksek miktarlarda biyobozunur organik madde, askıda katı madde, azot ve fosfor bileşikleri,
ağır metaller, patojenler nedeniyle insan ve hayvan sağlığı için tehdit oluştururlar (2). Hem
üretilen atıkların zararlı yapısı hem de ülkemizdeki ve AB’deki mevzuatlar gereği etkili bir
atık yönetimi son yıllarda en önemli sektörel faaliyetler arasında yer almaktadır. Bu amaçla
gıda işleme tesislerinde atık kaynakları belirlenmesi, belirlenen atık türü ve yapısına göre
gerekli uygun yöntem, teknoloji ve yönetim programları seçilerek verimli ve entegre bir atık
yönetiminin uygulanması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca entegre atık yönetiminde ilk adım
atıkların karakterize edilmesi, kaynaklarının ve miktarlarının belirlenmesidir (3).

Su Kirliliği Yönetmeliği tanımına göre organik atık; karıştıkları su ortamında biyokimyasal olarak parçalanarak oksijen tüketimine yol
açan organik maddelerdir. 2Bir atığın zararlı atık olarak kabul edilebilmesi için dört kriterden birisini göstermesi gerekmektedir. Bu dört
kriter; tutuşabilirlik, koroziflik, reaktiflik ve zehirliliktir.

1
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Bu çalışmada, kanatlı sektöründe oluşan atık türleri ve kaynaklarının ülkemizdeki durumu
değerlendirilmiş; bu bağlamda atık türleri katı, sıvı (atık su) ve gaz olmak üzere üç, atık kaynakları
ise yetiştiricilik ve proses sırasında oluşan atıklar olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir.
Kanatlı Sektöründe Oluşan Atık Türleri ve Atık Kaynakları
Kanatlı sektöründe oluşan atık türleri ve bu atıkların kaynaklarının belirlenebilmesi için öncelikle
atık, artık ve yan ürün tanımları ve kapsamlarının doğru bilinmesi gerekir. Atık; ‘Atık Yönetimi
Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanıma göre herhangi bir faaliyet sonucunda
oluşan, çevreye atılan veya bırakılan maddelerdir. Bu maddeler aynı yönetmelikteki Ek-1’de
sınıflandırılmıştır (4). Artık, bir şeyin harcandıktan veya kullanıldıktan sonra artan bölümüdür.
Yan ürün, bir ana ürün elde edilirken ortaya çıkan, yenebilir veya yenemez ham materyalin
tümüdür. Kanatlı sektöründe üretim faaliyetleri sırasında gaz, sıvı ve katı halde atıklar ve artıklar
ortaya çıkar. Katı atıklar, insan tüketimine uygun olmayan iç organlar, bağırsak içeriği, kemikler
ve tüylerdir. Bu katı atıkların dışında atık su arıtma çamurları da önemli bir atık kaynağıdır.
İnsanların doğrudan bir tavuğun yüzde 68’ini, bir domuzun yüzde 62’sini, bir büyükbaş hayvanın
yüzde 54’ünü ve bir küçükbaş hayvanın yüzde 52’sini tükettikleri tahmin edilmektedir (2). Sıvı
atıklar içinde sektörün neden olduğu çevre kirliliğine sebep olan en önemlisi atık sulardır. Gaz
atıklar sınıfında ısı üretiminde kullanılan yakıtların oluşturduğu baca gazları (CH4, CO2, NO
vb.) (5), nakliyat sırasındaki emisyonlar (6), rendering işlemi sırasında oluşan gazlar (çok kuru
renderingde), kümesler ve atıkların biriktiği yerlerde oluşan amonyak, işleme sırasında oluşan
uçucu organik kimyasallar (asetik asit, merkaptanlar, indol ve skatol) (7), yer alırlar. Gaz atıklar
hava kirliliğine ve kötü kokuya neden olurlar. Kanatlı eti üretim faaliyetleri sırasında oluşan atık
kaynakları yetiştiricilik esnasında oluşanlar ve işleme esnasında oluşanlar olmak üzere iki grup
altında incelenebilir (Çizelge 1).
Türkiye’deki Kanatlı Sektörünün Atık Oluşturma ve Bertarafı Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye’de kanatlı sektöründe etlik piliç, yumurtalık piliç, hindi, kaz ve ördek yetiştirilmesine
rağmen etlik piliç yetiştiriciliği tek başına sektörü temsil edecek durumdadır. Dolayısıyla kanatlı
sektörü atık durumu piliç yetiştiriciliği üzerinden değerlendirilmiştir.
Türkiye’de damızlık üreten, etlik ya da ticari yumurtacı piliç yetiştiren işletmelerin bulunduğu
21 il, kanatlı sektörü faaliyetlerine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu illerde, 257 tanesi
damızlık işletmesi olmak üzere toplamda 9391 işletme ve 14671 kümes bulunmaktadır (Çizelge
2). Bu işletmelerin faaliyet amacına göre dağılımları illere göre değişmektedir. Damızlık
üreten ya da ticari yumurtacı piliç yetiştiren işletmeler ile kesim ve yetiştiriciliğin bir arada
gerçekleştirildiği etlik piliç işletmelerinin oluşturduğu atığın içeriği ve bu atığın kaynakları
birbirinden çok farklıdır. Bu nokta, işletmelerin oluşturduğu atık türlerinin, dolayısıyla muhtemel
atık kaynaklarının belirlenebilmesi açısından önemlidir. Damızlık üreten, ticari yumurtacı piliç
ya da sadece etlik piliç yetiştiren işletmelerde atıklar sadece yetiştiricilik atığı iken kesimin
gerçekleştiği işletmelerde yetiştiricilik atığına kesim atıkları da eklenmelidir.
Kanatlı
sektöründe kesim işleminin de gerçekleştirildiği işletmeler toplam 72 adettir ve bunların illere
göre dağılımı Şekil 1’de verilmiştir. Belirtilen işletme ve kümes sayıları ve bunların kapasiteleri
düşünüldüğünde, üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atık miktarının büyüklüğü dolayısıyla
kanatlı sektöründeki atık yönetiminin önemi açıkça fark edilmektedir. İşletme ve kümes sayıları,
bunların kapasiteleri ve dışkı miktarı (Şekil 2) verileri, aynı zamanda atık potansiyelinin yüksek
olduğu illerin belirlenmesi açısından da oldukça yararlıdır. Bu veriler dışında sektörel atık
durumun değerlendirildiği çalışmalar da mevcuttur (9-11). Bu çalışmalar da atık potansiyelinin
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yüksek olduğu illerin belirlemesine katkı sağlayacaktır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre belirtilen 21 ilde bulunan toplam 9391
işletmenin sadece 111 tanesinde Çizelge 3’de belirtilen artık ve dışkılarının değerlendirme
yöntemlerinden biri kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yetiştiricilik sırasında oluşan atık
miktarının büyük kısmını oluşturan dışkı, tarımda ya da mantar üretiminde gübre olarak
kullanılmaktadır. Ülkemizde kanatlı sektöründe yer alan toplam işletme sayısının sadece
%1.2’sinin bir atık değerlendirme yöntemi kullandığı düşünülürse, bu işletmelerde atık
bertarafının yeterli oranda ve şekilde gerçekleştirilmediği, dolayısıyla atık yönetiminin öneminin
kavranmadığı söylenebilir. Aynı verilere göre bu işletmelerde yılda toplam 1.891.890 ton gübre
(dışkı) üretilmektedir. Bu işletmelerde oluşan atığın sadece dışkıdan kaynaklandığı ve 1.891.890
ton dışkının tamamının tarımda gübre olarak kullanıldığı varsayıldığında bile aslında atık sorunu
çözülmüş ve atık yönetimi gerçekleştirilmiş olmaz. Çünkü günümüz atık yönetimi entegre ve
verimli bir sistemi gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda dışkının gübre olarak kullanımı bir atık
bertaraf yöntemi olarak değerlendirilmemektedir ve sanılanın aksine başlı başına çevresel
bir tehlikedir (12). Gübrenin tarımda kullanımı ile oluşan olumsuz ekolojik etkileri azaltmak
için araziye boşaltmadan önce arıtma işlemi (kompostlama ya da anaerobik çürüme), yani,
çözünür besin maddelerinin kimyasal ve biyolojik stabilizasyonu (daha kararlı organik formlara
dönüştürme) gereklidir (13-14).
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinde dışkının gübre olarak kullanıldığı belirtilse
de tarih boyunca yakıt kaynağı olarak da yaygın kullanıldığı unutulmamalıdır. Yakma işlemi
katı atık bertaraf yöntemlerinden biri olmasına rağmen, burada söz edilen yakıt kaynağı
şeklinde yakma kontrolsüz, bireysel tüketimler şeklinde gerçekleşmektedir. Bu kontrolsüz
işlem aslında katı bir atığı fiziksel olarak ortadan kaldırırken, yakma sırasında ortaya çıkan sera
gazları sebebiyle yeni bir atık ortaya çıkarmaktadır. Bu atığın gaz fazında olması, dolayısıyla
hava emisyonları konusunda yeterli bilincin olmaması, yeterli yasal zorunluluklar ve kamu
denetimlerinin olmayışı başka bir çevresel sorunu ortaya çıkarmaktadır. Sanılanın aksine atık
sadece katı ve sıvı fazda oluşan bir materyal değildir.
Sonuç ve Öneriler
Kanatlı sektöründe yalnızca üretim değil atık yönetimi de en önemli sektörel faaliyetler arasında
yer almalıdır. Sektör, atık yönetimi ile hem yasal sorumlulukları yerine getirmek hem de değişen
ve gelişen dünya koşullarında küresel rekabet gücünü artırmak için, entegre atık yönetimini
benimsemeli, mevcut değerlendirme yöntemleri arttırılmalı ve geliştirilmelidir. Gıda Güvenliği
Teknik Yardım Programı kapsamında hazırlanan modernizasyon planında atık yönetiminin
iyileştirilebilmesi için, (i) bilinçlendirme, (ii) teşviklerin belirlenmesi ve (iii) yasal çerçevenin
tamamlanması olmak üzere üç yönlü bir yaklaşımın önerilmektedir. Buna ek olarak yetiştiricilik
ve kesim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıkların yönetimi hususuna gerekli önem verilmelidir.
Çevresel etki değerlendirmesi ve atık yönetiminde yetersiz yaklaşımların ve çalışılan yöntemlerde
ciddi boşlukların olduğu aşikârdır. Konuyla ilgili olarak bir boşluk analizi yapılmalı, daha iyi
çevre ve atık yönetim prosedürleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Kanatlı sektöründe oluşan
atıklar karakterize edilmeli, atık kaynakları ve miktarları belirlenmelidir. Bu durum entegre atık
yönetiminin uygulanmasında en önemli ve ilk basamaktır. Atık yönetim sürecinde rendering
işlemleri daha çok önemsenmeli, mevcut rendering tesislerinde maliyeti daha düşük yeni
teknolojiler kullanılması sağlanmalı ve bunlar atık yönetim süreçlerine dâhil edilmelidir. Atık
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taşıma maliyetlerini azaltmak için atığın mümkün ölçüde işletme içerisinde arıtılması tercih
edilmelidir. İşletmeler, atık yönetim sistemleri yatırımları için alternatif finansman kaynaklarını
araştırmalı ve bu olanaklardan yararlanmalıdır. İlgili bakanlık bünyesinde işletmeleri
bilgilendirme eğitimleri düzenlenmeli, ilgili yazılar yayınlanmalıdır. Atık yönetimi ile sağlanan
katma değer hayvansal ürün tüketiminde kalite-fiyat ilişkisi yeterince kurulabilmiş olan kanatlı
sektörünün durumunu daha da iyileştirecektir. Fizibilite çalışmaları ve araştırmalara baz
oluşturmak, atıkların ve bertarafını takip etmek amacıyla sektörle ilgili veri toplama çalışmaları
yapılmalı, atık miktarı, kompozisyonu, kullanılan bertaraf yöntemi ile ilgili veriler illere işletme
türlerine vb. kriterlere göre hazırlamalı ve ilgili bakanlık bünyesinde bir veri tabanı şeklinde
kullanıma sunulmalıdır.
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Çizelge 1 Kanatlı Eti Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşan Atık Kaynakları
Yetiştiricilik sırasında oluşan atıklar
1. Çiftlik binalarından kaynaklanan emisyonlar
2. Kümes atığı
3. Ölü kuşlar
4. Taşıma kaynaklı atıklar
5. İstenmeyen yan ürünler maddeler
6. Atık su

İşleme sırasında oluşan atıklar
1. İşletmeden kaynaklanan emisyonlar
2. Kesim atıkları
3. İstenmeyen yan ürünler maddeler
4. Atık su

	
  

Çizelge 2 Kanatlı işletmelerinin ve kümes sayısının illere ve faaliyet amacına göre dağılımı (8)
İli
Adana
Afyonkarahisar
Ankara
Balıkesir
Bolu
Bursa
Çanakkale
Çorum
Düzce
Elazığ
Eskişehir
İzmir
Kayseri
Kocaeli
Konya
Manisa
Mersin
Sakarya
Samsun
Uşak
Zonguldak
Toplam 21 İl

Damızlık
İşletme Kümes
Sayısı
Sayısı
0
1
21
45
32
49
0
0
1
3
11
23
2
8
1
21
3
26
0
10
0
257

0
7
130
250
216
49
0
0
20
8
68
173
6
42
1
107
50
119
0
12
0
1.258

Etlik
İşletme Kümes
Sayısı
Sayısı
103
13
301
689
2.612
163
82
3
441
189
213
295
60
323
58
606
713
986
122
156
211
8.339

223
16
430
1.104
3.310
260
117
10
523
230
272
535
66
406
71
823
713
1.214
144
204
215
10.886
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Ticari Yumurtacı
İşletme Kümes
Sayısı
Sayısı
13
160
38
102
20
38
0
103
6
6
4
40
65
4
130
18
5
30
10
1
2
795

34
558
127
300
45
116
0
434
17
12
23
172
127
22
352
105
5
30
44
1
3
2.527

Toplam
İşletme Kümes
Sayısı
Sayısı
116
174
360
836
2664
250
82
106
448
198
228
358
127
335
189
645
721
1042
132
167
213
9391

257
581
687
1654
3571
425
117
444
560
250
363
880
199
470
424
1035
768
1363
188
217
218
14671

Şekil 1 Türkiye’deki kanatlı kesimhanelerinin illere göre dağılımı (8)

Şekil 2 İllere göre üretilen gübre üretim miktarı (ton/yıl) (8)
Çizelge 3 En çok üretim faaliyetinin gerçekleştiği 21 ildeki kümes artık ve dışkılarını
değerlendirme sistemleri (8)
Sistem

Sayı (Adet)

Sızdırmaz Gübre Çukuru
Kurutma Ünitesi
Biyogaz Tesisi
Enerji Üretim Tesisi
Gübre Kompostlama
Yakma Ünitesi
Toplam

96
8
1
0
6
0
111
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P42 Kanatlı Hayvan Üretiminde Yeni Beslenme Uygulamaları:
Nutrigenomik
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Özet
Son yıllarda moleküler genetik bilimindeki gelişmelere paralel olarak, hem yem hammaddelerinin
daha iyi tanınması hem de besleme bilincinin artmasıyla birlikte nutrigenomik bilimi, çok
tartışılan ve ilgi çeken bir alan haline gelmiştir. Besleme ile genetik yapı arasındaki ilişkilerin
anlaşılması, hayvancılık işletmelerinde en büyük maliyet payına sahip olan yemlerden daha
etkin yararlanma konusunda yeni besleme programlarının oluşturulmasını gündeme getirmiştir.
Genomik, proteomik, transkriptomik ve biyoinformatik teknolojilerindeki gelişmeler, kanatlı
hayvanların beslenmesinde bu ilişkilerin temelinde yatan mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını
sağlamıştır. Bu teknolojiler sayesinde, daha dengeli rasyonlar hazırlanarak, ileride daha sağlıklı,
ekonomik hayvansal ürünler geliştirmek ve hastalık risklerini azaltmak mümkün olabilecektir.
Bu derlemede nutrigenomik teknolojileri ve bu teknolojiler ile kanatlı hayvan beslenmesi
arasındaki ilişkilerin yanı sıra yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Nutrigenomik, genomik, proteomik, metabolomik, biyoinformatik
Giriş
Kanatlı eti üretimi, dünyada domuz etinden sonra üreticiliği yapılan en büyük ikinci üretim
dalıdır. Kanatlı eti, proteininin yüksek, yağı ve kalorisinin düşük olması, yağ asidi içeriği
bakımından zengin olması (oleik, linoleik, palmitik asit gibi) nedeniyle önemli bir gıda
maddesidir. Hayvan ıslahındaki ilerleme ve yem sektöründeki gelişmelerle civcivler 35-42
gün gibi kısa bir süre içerisinde 2.1-2.7 kilogram canlı ağırlığa ulaşmaktadır. Elde edilen canlı
ağırlığın % 70-75’i karkas olup canlı ağırlık içinde kemiksiz göğüs ve but etinin payı sırasıyla,
% 22 ve % 16’dır. Fenotipik özelliklerde elde edilen bu başarıların yanı sıra, moleküler biyoloji
bilimindeki gelişmelere paralel olarak hayvan genetiği ve biyoteknoloji alanlarında yapılan
araştırmalar sonucu çiftlik hayvanlarında verim ve kalite gibi kompleks kantitatif özelliklere
ilişkin parametrelerin moleküler mekanizmalarının aydınlatılması sağlanmıştır.
Yapılan araştırmalar sonucu, beslenme, genler ve hastalıklar arasındaki ilişkiler ortaya konmuş ve
tüketilen besinlerin genler ve transkripsiyonun ürünü proteinler üzerine etkilerinin incelenmesini
hedefleyen yeni bir bilim dalı olan ‘‘nutrigenomik’’ ortaya çıkmıştır (1,2,3). Biyomik ya da
omik teknolojiler olarak adlandırılan genomik, transkriptomik, proteomik, biyoinformatik ve
metabolomik yardımıyla beslenmenin moleküler mekanizmaları aydınlatılmaya başlanmıştır.
Transkriptomik, genlerin ürüne dönüşme sürecinde, transkripsiyon aşamasına etki eden faktörler
ve ekspresyon düzeylerini inceleyen bilim dalıdır (4,5). Gen ekspresyonu belirlemede kullanılan
yöntemler; RT-PCR (Reverse Transcription Polimerase Chain Reaction), SAGE (Serial
Analysis of Gene Expression) ve northern-western blottingdir. Moleküler tekniklerin çiftlik
hayvanlarında kullanımına yönelik çalışmaların artmasıyla ticari birçok ürün geliştirilmiştir.
Bunların en önemlilerinden biri de günümüzde yaygın kullanılan füloresan işaretli tek iplikli
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cDNA dizilerinin plastik veya cam bir yüzeye sabitlenmesi ile oluşturulmuş mikroçiplere analiz
edilmek istenen RNA örneklerinin hibridize edilmesi esasına dayanan mikroarray teknolojisidir
(6). Mikroarrayler, gen ekpsresyon düzeyi üzerine etkileri bilinen beslenme, sıcaklık, stress ve
sürü yönetim sistemleri gibi çevre kaynaklı etmenlerin kısa sürede belirlenmesini sağlamaktadır.
Kanatlı hayvanlarda mineral, vitamin, yağlar ve bazı proteinlerin et kalitesi, büyüme-gelişme ve
hastalıklara direnç gibi özelliklere etkisi incelenmiş ve gen ekpresyon düzeyleri mikroarrayler
yardımıyla belirlenmiştir (7,8). Proteomik, hücre, doku veya proteinleri ve proteinlerin
birbirleriyle olan etkileşimlerinin araştırılması temeline dayanır (Labadarios ve Meguid,
2004). Proteomik araştırmalarında proteinlerin ayrımlanmasında, elektroforez teknikleri, kütle
spektrofotometresi (MS), likit kromotografi ve izotop işaretleme gibi yöntemler kullanılmaktadır
(10). Metabolomik, hücre, doku, organ veya organizmada DNA, RNA veya protein dışındaki
tüm metabolitlerin tanımlanması ve miktarlarının belirlenmesini esas alır (9,11). Günümüzde
metabolomik çalışmalarda, proton nükleer manyetik rezonans (NMR), yüksek performanslı likit
kromatografi (HPLC) ve gaz kromatografi (GC), kütle spetrofotometresi gibi teknikler yoğun
olarak kullanılmaktadır (12). Biyoinformatik elde edilen genomik bilgilerin bilgisayar tabanlı
ve istatistik programlar yardımıyla analiz edilmesidir. Elde edilen deneysel verilerle büyük veri
tabanları oluşturulmakta ve verilerin paylaşımı sağlanmaktadır (13).
Tablo 1. Beslemenin, bazı genlerin ekspresyon düzeyleri üzerine etkisini gösteren çalışmalar
Yöntemler

Transkriptomik/
mikroarray

Kullanılan Teknikler

Affymetrix GeneChip
Chicken Genome
Array Real-time PCR

Beslemenin Genler Üzerine Etkileri
Damızlık broiler piliçlerde (Cobb 500), kontrol ve inulin (kg başına
5 g of inulin ilavesi) ilave edilen rasyon ile beslenmenin karaciğer
dokusundaki genlerin ekspresyon düzeylerine etkisi incelenmiştir.
İncelenen 148 genden 104 ünün (1.4-fold) ekspresyonunun arttığı, 44
ünün (0.6-fold) ise azaldığı belirlenmiştir.
Mikroarray sonucu bazı genlerin (ITIH5, DIO2, GIMAP5, USP18,
KIAA1754, CCDC79) RT- PCR ile doğrulanması yapılmıştır (7).

Transkriptomik

Real-time PCR

Damızlık broiler piliçlerde (Ross308), kontrol ve fitosterol
[(polihidroksi fitosterol L1, L2, L3 (15, 20, 25 g/kg) ve hidroksi
fitosterol (β-sitosterol) H1, H2, H3 (25, 50, 75 g/kg)] ilave edilen
rasyon ile beslenmenin kas dokusundaki genlerin ekspresyon
düzeylerine etkisi incelenmiştir. Myogen, eIF4E, mTOR ve
S6k1genlerinin ekspresyon düzeyleri artarken, myostatin (GDF-8) ve
ubiquitin genlerinin azalmıştır (8).

Transkriptomik/
mikroarray

Affymetrix GeneChip
Chicken Genome
Array

Etlik piliçlerde (Cobb 500), kontrol ve mannan oligosakkarit (MOS)
ilave edilen rasyon ile beslemenin ince bağırsak dokusundaki genlerin
ekspresyon düzeylerine etkisi incelenmiştir. MOS ilave edilen grupta
kontrol grubuna göre ince bağırsak dokusunda 672 genin ekspresyon
düzeyi (P < 0.01 fold change >1.2) değişmiştir (14).
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Transkriptomik/
mikroarray

Affymetrix GeneChip
Chicken Genome
Array
Real-time PCR

Reverse-transcriptase
PCR
Transkriptomik
Real-time PCR

Transkriptomik

Reverse-transcriptase
PCR

Transkriptomik/
mikroarray

Real-time PCR

Transkriptomik

Real-time PCR

Transkriptomik

Real-time PCR

Etlik piliç karma yemlerine Karvakrol (5 mg/kg), Sinamaldehit (3 mg/
kg) ve Capsicum oleoresin (2 mg/kg) ilavesinin ince bağırsaklarda
bulunan genlerin ekspresyon düzeyine etkileri mikroarray analizi ile
incelenmiştir. Muamele gruplarının ekspresyon düzeyleri kontrol grubu
ile karşılaştırıldığında Karvakrol grubunda; 72 genden 26’sında arttığı,
48’inde ise azaldığı, Sinamaldehit grubunda 62 genden 31’inde azalma,
31’inde ise artma olduğu gözlenmiştir. En fazla ekspresyon değişikliği
gözlemlenen Capsicum oleoresin grubunda ise 98 gende azalma, 156
gende ise artma olduğu belirlenmiştir.
Mikroarray sonucu bazı genlerin (CD247, CD74, TSN, FADD,
CDK5RAP2, CDC5L, UBE2I) RT-PCR ile doğrulaması yapılmıştır
(15).
Erkek etlik piliç (Arbor Acres) rasyonlarına 0, 0.9, 0.8 ve 2.7 g/
kg dozlarında ilave edilen farklı Mg kaynaklarının (MgO, MgAsp,
MgdiAsp) katalaz aktivitesi üzerine etkisi ve bu aktiviteye etki eden
genin mRNA ekspresyon düzeyini ne ölçüde etkilediği araştırılmıştır.
Mg kaynaklarının artan dozlarına paralel olarak Cat mRNA
ekspresyonunun da arttığı gözlemlenmiştir (16).
Ticari erkek etlik piliç (Arbor Acres) karma yemlerine ilave edilen
100 ve 200 ppm dozlarındaki manganez ile üç farklı Mn formlarının
(MnSO4. H2O, Mn AA A, Mn AA B) MnSOD geninin mRNA düzeyi
üzerine etkisi araştırılmıştır. Göğüs etlerinde Mn kaynaklarının
(MnSO4. H2O, Mn AA A, Mn AA B) MnSOD mRNA expresyon
düzeyi üzerine etkisi görülmemesine karşın, Mn düzeylerinin (100
ve 200 pmm) etksi olduğu saptanmıştır. But etlerinde ise hem
Mn kaynaklarının hem de Mn dozlarının MnSOD geninin mRNA
ekspresyon düzeyi üzerine etkisi olduğu gözlemlenmiştir (17).
18 haftalık yaştaki yumurta tavukları, 11 hafta boyunca, bir kısmının
rasyonlarına daha düşük dozlarda vitamin ve iz elemenleri, bir
kısmının ise daha fazla miktarlarda vitamin ve iz elementleri katılarak
beslenilmiş ve bu gruplardan elde edilen 3 ve 14 günlük yaştaki
civcivlerin ince bağırsaklarında bulunan genlerin ekspresyon düzeyine
bakılmıştır. Her iki beslenme grubundan elde edilen 3 ve 14 günlük
yaştaki civciv grupları arasında 11 adet genin farlı şekilde ekspresyon
gösterdiği bulunmuştur (18).
Adlibitum ve kısıtlı olarak beslenen broiler damızlık piliçlerinin
yumurtalıklarındaki IGF-1, IGF-2, IGF Reseptörü (IGF-R), iki IGF
bağlayıcı proteinler (IGFBP-2 ve IGFBP-5), GH Reseptörü (GH-R)
ve insülün Reseptörü (IR), 4, 8, 12 ve 16. haftalardaki yaşlarda RTPCR ile ekspresyon düzeyleri ölçülmüştür. Ancak yaşa bağlı olarak
büyüme görülmesine rağmen mRNA transkriptlerinde beslemeye
bağlı olarak önemli bir değişim görülmemiştir. Aynı şekilde sadece
GH Reseptörü’nün ekspresyon düzeyinin 8 haftalık yaşta azalmasının
(P<0.01) haricinde, yaşında mRNA transkriptlerine etkisi olmadığı
gözlemlenmiştir (19).
0-2. günler arasında (48 h aç, 48 h serbest) ve 4. haftalık yaşlarda
16, 24 ve 48 h aç bırakılıp, 16, 24 ve 48 h serbest olarak beslenen
broilerlerin pectoralis major (PM) ve sartorius (SART) kaslarındaki
IGF-1, MSTN genlerinin mRNA ekspresyon düzeyleri incelenmiştir.
0-2. günler arasında serbest beslenen grupta her iki genin de mRNA
düzeyinin aç bırakılan gruba göre arttığı saptanmıştır. 4 haftalık yaş
grubunda ise 48 saat aç bırakılan piliçlerin serbest beslenenlere kıyasla
MSTN mRNA düzeyinin % 20 oranında önemli derecede azaldığı tespit
edilmiştir (20).
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Sonuç
Çiftlik hayvanlarının genom dizilerinin aydınlatılması ile genomik, proteomik, transkriptomik,
metabolomik, biyoinformatik teknolojileri gibi bilim dallarındaki hızlı gelişmeler, besinler ile
genler arasındaki etkileşimi ve besinlerin gen ifadesi üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik yoğun
çalışmaların yapılması, pek çok hücresel, metabolik ve biyokimyasal olayları aydınlatabilecektir.
İlgili araştırmalardan elde edilen bilgiler performans ve et kalitesi özelliklerinin besleme yoluyla
değiştirilmesinde, yeni hayvan yemlerinin ve besleme stratejilerinin geliştirilmesinde, bireye
özel beslemelerde, koruyu hekimlik uygulamalarının etkinliğinin arttırılmasında, beslenmeye
dayanan hastalıkların erken teşhisi ve önlem alınması gibi konularında yarar sağlanabilecektir.
Ayrıca bu yaklaşımlar sayesinde beslenme ile gen ifadesi değişimlerinin ve etki mekanizmalarının
daha iyi anlaşılmasını sağlayabilmek için bu alanda geliştirilecek olan strateji ve hedeflerin
doğru bir biçimde ortaya konulması ve disiplinler arası işbirliklerinin kurulması gerekmektedir.
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P43 Broyler Beslemede Fitaz Sadece Ca ve P’dan mı İbarettir ?
A. Anıl Çenesiz
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dışkapı/Ankara, Türkiye
Özet
Hayvan yemlerinde besin madde yarayışlılığını sınırlayan bazı anti besinsel faktörler
bulunmaktadır. Bu anti besinsel faktörlerden biri olan fitik asit bitkisel kaynaklı fosforun 2/3›ünü
bağlamaktadır. Fitik asit sadece fosforu değil Ca, Mg, Zn, Cu, Fe, K gibi diğer mineralleri ve
amino asitleri de bağlayabilmekte ve fitat adı verilen kompleks yapıyı oluşturmaktadır. Sindirim
sisteminde emilim ve sindirim olaylarını engellediği için fitat kanatlı beslemede besin madde
yarayışlılığın önünde engel oluşturmaktadır. Bu nedenlerle fitat kompleksini parçalayan fitaz
adı verilen enzimler broyler beslemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Fitaz, fitat kompleksini
parçalamakta ve besin maddelerini sindirim ve emilim için uygun hale getirmektedir. Bu sayede
etlik piliçler yemden daha iyi yaralanmakta ve daha yüksek canı ağırlığa sahip olmaktadırlar.
Son zamanlarda etlik piliç rasyonlarına yapılan fitaz ilavesi ile kemik mineralizasyonu,
bağırsak morfolojisi ve antioksidan kapasitede iyileşmelerin sağlandığını belirten araştırmalar
bulunmaktadır. Fitaz çevre kirliliğini minimize etmek ve maksimum getiriyi elde etmek amaçları
nedeniyle broyler beslemede temel katkı maddesi olmaya devam edecektir.
Anahtar kelimeler: Fitat, besin maddesi yararlanımı, fitaz
Giriş
Bitkisel kaynaklı yemlerde fosforun (P) 2/3’ü fitat (myo-inozitol hekza fosfat) yapısında
bulunmaktadır (1,2). Fitat; çoklu anyonik moleküldür ve P’nin dışında; kalsiyum (Ca), magnezyum
(Mg), çinko (Zn), bakır (Cu), demir (Fe) ve potasyum (K) gibi mineraller (3) ve amino asitleri vd
besin maddelerini de bağlayabilmekte böylece bağlı durumdaki besin maddelerinin tek mideliler
tarafından sindirimi ve emilimi olumsuz etkilenmektedir. Fitaz, fitat yapısını parçalayan
enzimlerin genel adıdır ve mantar (Aspergillus, Peniophera sp.) veya bakteriyel (E.coli) kökenli
olabilir. Ayrıca defosforilasyona fitat bileşiğinin 6 numaralı C atomundan başlayanlar 6-fitaz,
3 numaralı C atomundan defosforilasyona başlayanlar 3-fitaz olarak sınıflandırılmaktadırlar.
Farklı kaynaklardan elde edilen fitaz enzimlerinin aktivasyonu farklı olduğu için ‘’fitaz birimi’’
kavramı oluşturulmuştur. 1 fitaz birimi; 5.5 pH, 37 0C koşullarında 1 dakika içerisinde 0.00015
mol/L sodyum fitattan 1µmol inorganik P serbest bırakacak miktardaki enzimi ifade etmektedir
(4). Etlik piliçlerde besin madde yarayışlılığını artırmak yoluyla bazı besin maddelerinde
tasarrufa gitmek, performansı iyileştirmek, çevre kirliliğini azaltmak amaçları ile yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Etlik piliçlerde fitaz ve Ca-P ilişkisi üzerine çok sayıda araştırma düzenlenmiş ve genel olarak
fitaz kullanımının Ca ve P yarayışlılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle bu yazıda
fitazın diğer parametrelere ilişkin etkileri üzerinde durulacaktır.
Performans ve Besin Madde Sindirilebilirliği
Etlik piliç rasyonlarına yapılan fitaz katkısı ile piliçlerin yemden daha iyi yararlanmasıyla
beraber yem tüketimlerinin olumlu etkilendiği böylece performansta iyileşmeler yaşandığı
bildirilmektedir. % 57’si fitat formda olan yetersiz P (% 0.56) ile beslenen erkek Ross etlik
piliçlerde yeni 6-fitaz (Aspergillus oryzae) ilavesinin (1000 U/kg) 21. gün yem değerlendirme
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sayısını (YDS) değiştirmediği ancak canlı ağırlık artışını (CAA, g/gün) % 8 oranında iyileştirdiği
(5) bildirilmiştir. Aynı araştırmada 1000 U/kg fitaz ilavesinin başta Thr olmak üzere (% 18)
Val, Met, Ile, Tyr, His, Lys amino asitlerinin zahiri ileal sindirilebilirliğini % 2-8 oranlarında
iyileştirdiği bununla birlikte Ser, Glu, Gly, Phe ve Arg amino asitlerinin sindiriminin iyileşmesi
için 2000 U/kg fitaza ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Yine CAA ve YDS’deki iyileşmelerle
birlikte 1000 U/kg fitaz kullanımının amino asit zahiri ileal sindirilebilirliğini olumlu yönde
etkilediği (6) tarafından da bildirilmiştir. 5-21 günlük periyotta % 49’u fitat formda olan %
0.55 P içeren rasyonla beslenen erkek Ross 308 piliçlerde fitaz ilavesi sonucu başta Cys (%
26) olmak üzere; His, Ser, Arg, Gly, Asp, Glu, Thr, Ala, Pro, Lys, Tyr, Met Val, Ile, Leu ve Phe
amino asitlerinin zahiri ileal sindirilebilirlikleri % 5-18 oranında yükselmiştir (6). % 54’ü fitat
formda olmak üzere toplam % 0.57 P içeren rasyonda 500 U/kg fitaz kullanılarak yapılan başka
bir çalışmada Arg, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Asp, Glu, Gly, Pro ve Ser amino asitlerinin
zahiri ileal sindirilebilirliklerinin % 2.5-12.8 iyileştiği bildirilmiştir (7). Aynı araştırmada 21.
gün CAA % 16.7 ve yem tüketimini % 13 artarken YDS’nin fitaz ilavesinden etkilenmediği
bildirilmiştir. 500 U/kg fitaz ilavesinin amino asit sindirilebilirliğine etkisinin incelendiği % 37
si fitat formda olan toplam % 0.67 P içeren rasyona fitaz ilavesinin yapıldığı çalışmada diğer
araştırma sonuçlarından farklı olarak Tyr, Trp ve His sindirilebilirliklerini etkilenmediği bununla
birlikte zahiri ileal sindirilebilirliklerin başta Cys (% 10) olmak üzere % 2-7 iyileştiği bildirilmiştir
(8). Bu araştırıcılardan farklı olarak yüksek seviyede 12500 U/kg fitaz ilavesinin amino asit
sindirilebilirliğini etkilediği (9) tarafından bildirilmiştir. % 49’u fitat formda olan toplam % 0.49
P içeren rasyona 12500 U/kg fitaz ilavesi sonucu Ross 308 dişi etlik piliçlerde başta Thr olmak
üzere (%12) ortalama toplam amino asit sindirilebilirliğinin % 6.4 arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yine aynı çalışmada günlük piliç başına amino asit tüketiminin fitaz ilavesi ile birlikte yükseldiği
(4.01-5.16 g) ve önceki araştırıcıların bulgularına paralel olarak YDS (% 37) ve CAA’nın (% 23)
fitaz ilavesinden olumlu etkilendiği bildirilmiştir. Lys seviyesinin yetersiz olduğu durumda bile
(0-28 gün için % 1) fitaz ilavesinin (125-1000 U/kg) zahiri ileal amino asit sindirilebilirliğini
bununla birlikte CAA ve YDS’yi de olumlu etkilendiği bildirilmiştir (10). Bahsedilen
çalışmalardan farklı olarak rasyonda yarayışlı fosfor düzeyinin yeterli (% 0.45) olduğu durumda
dahi fitaz ilavesinin performans ve besin madde sindirilebilirliğini olumlu etkilediği bildirilmiştir
(11). Erkek Ross 308 etlik piliçlerinin kullanıldığı bu çalışmada % 0.26 fitat P içeren rasyona
0-21 günlük periyotta 500 U/kg 6-fitaz (E.coli) ilavesinin CAA’yı 810 g’dan 858 g’a yükselttiği
YDS’yi ise 1.382’den 1.345’e düşürdüğü ortaya konmuştur. Ayrıca fitaz ilavesi sonucu zahiri
ileal N sindirilebilirliğinin % 3 artarak % 82.3 olduğu bunun yanı sıra doymamış ve doymuş
yağ asitlerinin zahiri ileal sindirilebilirliklerinin ise sırasıyla % 4 ve % 5 iyileştiği kaydedilmiştir
(11). Yarayışlı P düzeyinin yeterli olduğu (% 0.45) başka bir çalışmada CAA ve YDS’deki
iyileşmeler ile birlikte 1000 U/kg fitaz ilavesi sonucu proksimal jejunum ve proksimal ileumda
nişasta sindirilebilirliği sırasıyla % 20, % 3 artarak % 84 ve % 92 olmuştur. % 0.25 fitat P içeren
rasyonun 7-27 günlük periyotta erkek Ross 308 etlik piliçlerine yedirildiği bu çalışmada 1000
U/kg fitaz ilavesi ile N yarayışlılığının yükseldiği (% 61.97’den 65.40’a) bildirilmiştir (12). N
yarayışlılığının ve zahiri sindirilebilirliğinin, amino asit zahiri ileal sindirilebilirliklerinin (Ala,
Tyr, Phe ve Met hariç) fitaz ilavesinden olumlu etkilendiği (13) tarafından da bildirilmiştir.
Ayrıca bu çalışmada diğer araştırıcılar gibi 500 U/kg fitaz ilavesinin CAA ve YDS’yi olumlu
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Fitat P ve fitaz konsantrasyonlarının ilişkisinin incelendiği
araştırmada zahiri ileal amino asit ve protein sindirilebilirliğini iyileştirmek için orta (% 0.33) ve
yüksek (% 0.38) fitat P içeren rasyona 500 U/kg fitaz ilavesi yeterli olurken düşük (% 0.28) fitat
P içeren rasyonu tüketen piliçlerin 750 U/kg fitaza ihtiyaç duydukları bildirilmiştir (14). Diğer
araştırma sonuçlarına paralel olarak fitaz ilavesinin canlı ağırlık ve YDS’yi olumlu etkilediği
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bildirilen denemede % 59’u fitat formda olan toplam % 0.62 P içeren rasyona 500 U/kg fitaz
ilavesi ile ham protein sindirilebilirliğinin % 10 ham yağ sindirilebilirliğinin ise % 9 arttığı
sonucuna ulaşılmıştır (15). Fitat bileşiğinin endojen kayıpları artırdığı ve bu olumsuzluğun fitaz
kullanımı ile engellenebildiği çeşitli araştırıcılar (16,17) tarafından bildirilmektedir. Rasyonda
fitat seviyesinin % 0.22’ten 0.44’e çıkması sonucu müsin salgısının arttığı buna karşılık 2000 U/
kg fitaz ilavesinin bu salgıyı % 12 azalttığı ve N yarayışlılığını olumlu etkilediği bildirilmiştir
(16). Bahsedilen çalışmaya benzer şekilde rasyonda artan fitik asit (g/kg) miktarının ileal endojen
amino asit akışını (mg/kg, tüketilen kuru maddede) yükselttiği bununla birlikte 500 U/kg fitaz
kullanımının ileal endojen amino asit akışını azaltıcı etkide bulunduğu bildirilmiştir (17).
Mineral Madde Yarayışlılığı
Etlik piliç rasyonlarına yapılan fitaz ilavesi ile fitatın mineral maddelerin emiliminde yarattığı
olumsuzlukların inhibe edildiği ve mineral yarayışlılığının artırıldığını bildiren araştırmalar
bulunmaktadır. (5) tarafından 2012’de yapılan araştırmada % 57’si fitat formda olan toplam
% 0.56 P içeren rasyonla beslenen erkek Ross etlik piliçlerinde 2000 U/kg fitaz ilavesinin Mg
ve S minerallerinin yarayışlılığını % 15 ve % 4 artırdığı bununla birlikte Fe, Cu, K ve Na’nın
fitaz ilavesinden etkilenmedikleri bildirilmiştir. Aynı araştırmada 1000 U/kg fitaz kullanımı ile
bütün bacak, tibia ve femurda kemik mineral içeriği (g) sırasıyla; % 24, 35 ve 30 kemik mineral
yoğunlukları (mg/cm2) ise sırasıyla; % 14, 21 ve 20 oranında artış sağladığı ortaya konmuştur.
Artan Ca:yarayışlı P oranının (1.43, 2.14, 2.86, 3.57) tibia mineral oranı üzerindeki olumsuz
etkisinin (% 43.9, 41.1, 39.3, 38.0) 1000 U/kg fitaz kullanımı sonucu ortadan kaldırıldığı
bildirilmiştir (6). % 0.45 yarayışlı % 0.25 fitat P içeren rasyona 1000 U/kg fitaz ilavesi sonucu 27
günlük etlik piliçlerde ayak mineral içeriğini artırdığı (% 11.56’dan 12.01’e) bildirilmiştir (12).
% 0.26 fitat P içeren rasyona 500 U/kg fitaz ilavesi sonucu K yarayışlılığını artırarak elektrolit
dengesini etkileyebileceği bildirilmiştir (7). Aynı çalışmada ayak mineral içeriği % 10 artarak
% 13.3 (kuru maddede) olduğu ortaya konmuştur. Yine fitaz kullanımı sonucu K ile birlikte Na
ve Cl’nin yarayışlılığının arttığı da bildirilmiştir (13). Na’ya ek olarak Mg sindirilebilirliğinin de
fitaz ilavesi (500 U/kg) ile arttığı bildirilmiştir (14).
Enerji
Besin madde sindirilebilirliği ve mineral yarayışlılığındaki kadar genel bir uzlaşı olmasa da
rasyonlara yapılan fitaz katkısı ile etlik piliçlerin enerjiden daha iyi yararlandığını bildiren
araştırmacılar da bulunmaktadır. 1000 veya 2000 U/kg fitaz ilavesinin 0-21 günlük periyotta %
57’si fitat formda olan % 0.56 P içeren rasyonla beslenen piliçlerde zahiri enerjinin metabolize
edilebilirliğini (AEM) değiştirmediği savunulmuştur (5). Yine aynı dönemler içinde aynı broyler
hibritleriyle yapılan başka çalışmada (11) % 0.26 fitat fosfor içeren rasyona 500 U/kg fitaz
ilavesinin zahiri ileal sindirilebilir enerji (AIDE) ve zahiri metabolize edilebilir enerji (AME)
üzerine etkisini olmadığı bildirilmiştir. Bu araştırıcılardan farklı olarak % 49’u fitat formda
olan % 0.55 P içeren rasyona 1000 U/kg fitaz ilavesi sonucu 21 günlük piliçlerde brüt enerji
sindirilebilirliğinin % 10 artarak % 73.1 olduğu sonucuna ulaşılmıştır (6). % 0.45 yarayışlı %
0.25 fitat P içeren rasyona 1000 U/kg fitaz ilavesi sonucu 27 günlük etlik piliçlerde AME’yi
artırdığı (2924-3063 kcal/kg) bildirilmiştir (12). (9) ise % 0.24 fitat P içeren rasyona 12500
U/kg fitaz ilavesinin rasyon AME’sini değiştirmediğini belirtmekle beraber yem tüketiminin
artmasına bağlı AME tüketiminin yükseldiğini bildirmiştir. % 0.26 fitat P içeren rasyona 500 U/
kg fitaz ilavesi sonucu AME’nin değişmediği bildirilmiştir (7). Fitat P ve toplam P oranının %
0.30 ve % 0.75 olduğu rasyona 750 U/kg fitaz ilavesinin AME’yi % 3.5 artırdığı bildirilmiştir
(10). 500 U/kg fitaz ilavesinin de AME’yi olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir (13).
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Diğer etkileri
Fitazla ilgili; bağırsak morfolojisi, enzim aktiviteleri, antioksidan kapasitesi ve lipid
metabolizması konularında da çalışmalar yapılmaktadır. (18) ve (19)’dan farklı olarak 0-14 ve
15-28 günlük periyotlarda sırasıyla % 0.65 (% 0.40’ı fitat P) ve % 0.59 (% 42’si fitat P) P içeren
rasyonlarla beslenen erkek Ross 308 etlik piliçlerinde fitaz ilavesinin villus gelişimini olumlu
etkilediği bildirilmiştir (15) (Tablo 1).
Tablo 1. Fitaz ilavesinin piliçlerde 28. gün bağırsak morfolojisine etkisi (15)
Bağırsak morfolojisi
Duodenum
Villus yüksekliği (µm)
Crypt derinliği (µm)
Villus yüksekliği/crypt derinliği
Jejunum
Villus yüksekliği (µm)
Crypt derinliği (µm)
Villus yüksekliği/crypt derinliği
İleum
Villus yüksekliği (µm)
Crypt derinliği (µm)
Villus yüksekliği/crypt derinliği

PK

NK

NK+Fitaz

P

1119.8a
228
4.94a

976.6b
254
3.86b

1126.2a
231
4.91a

< 0.001
0.312
0.003

1151a
247.2b
4.68a

1078b
275a
3.93b

1145a
236.2b
4.87a

< 0.001
0.043
0.006

1075.4a
232.6
4.78a

930.2b
256
3.66b

1066.4a
235.6
4.57a

< 0.001
0.354
0.024

	
   Pozitif kontrol % 35 (0-14 gün) ve % 36’sı fitat P (15-28 gün) olmak üzere toplam % 0.75 ve % 0.69 P a-b Aynı
PK:
satırda farklılığı ifade etmektedir P < 0.05
Fitatın enzim aktivitelerini azaltarak sindirimi, Na-K-ATPaz pompası yoluyla da emilimi
olumsuz etkilediği ancak rasyona yapılan fitaz ilavesi ile bu olumsuzlukların etkisinin azaltıldığı
bildirilmiştir (20) (Tablo 2).
Tablo 2. Rasyon fitat ve fitaz seviyelerinin Cobb 500 dişi piliçlerde bağırsak mukozasında
glukoz konsantrasyonu ve enzim aktivitelerine etkisi (21. gün) (20)
Deneme

	
  

Fitat P (%
0.22)
Fitaz 0 FTU
Fitaz 500
FTU
Fitaz 1000
FTU
Fitat P (%
0.44)
Fitaz 0 FTU
Fitaz 500
FTU
Fitaz 1000
FTU
P
Fitat
Fitaz
Fitat×Fitaz

Sükraz
(U/kg)

Duodenum
Maltaz Na+K+ATPaz
(U/kg)
(µmol/mg)

13.48b

1.14c

1.51b

16.33a

1.32a

1.59a

16.79a

1.22b

12.36c
17.19a
16.89a

Amilaz
(U/kg)

FY
< 0.0001
0.0197

Jejunum
Maltaz Na+K+ATPaz
(U/kg)
(µmol/mg)

Glukoz
(µmol/mg)

Amilaz
(U/kg)

Sükraz
(U/kg)

8.51b

6.66c

19.08c

3.24c

4.83c

11.48c

9.35c

9.76a

8.61a

22.38a

3.72a

5.14b

13.25ab

13.78a

1.56ab

10.01a

8.88a

22.18a

3.71a

5.17b

13.59a

13.73a

1.01d

1.42c

7.96b

5.83d

18.17c

3.12c

4.69c

11.04c

8.64c

1.14c

1.53ab

9.63a

7.49b

20.98b

3.45ab

5.13b

12.69b

10.14b

1.17bc

1.55ab

9.52a

7.59b

21.07b

3.42ab

5.50a

12.94ab

9.88bc

0.0300
< 0.0001
FY

< 0.0001
< 0.0001
FY

0.0008
< 0.0001
FY

0.0109
< 0.0001
FY

< 0.0001
< 0.0001
0.0009

< 0.0001 0.0099
< 0.0001 0.0002
0.0422
FY

0.0086
FY
0.0002 < 0.0001
FY
FY

Glukoz
(µmol/mg)

a-c Aynı sütunda farklılığı ifade etmektedir P < 0.05 FY: Fark yok

Rasyonda fitaz yoğunluğunun ticari doz miktarını aşacak şekilde artırılması sonucu (12500
FTU) serbest kalan düşük moleküler kütleye sahip myo-inositol sayesinde etlik piliçlerin
performanslarındaki iyileşmeye ek olarak; karaciğer retinol, tokoferol ve koenzim Q10
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konsantrasyonlarının yükseldiği ve antioksidan kapasitesinde iyileşme sağlandığı bildirilmiştir
(21) (Tablo 3).
Tablo 3 Rasyon fitaz seviyesinin Ross 308 erkek piliçlerde karaciğer vit E, vit A ve koenzim Q10
konsantrasyonlarına (µg/g doku) etkisi (21. gün) (21)
Deneme
PK
NK
NK+250 FTU
NK+500 FTU
NK+12500
FTU

	
  

α-Tokoferol
12.79a
9.33ab
8.40b
7.64b
12.84a

γ-Tokoferol
3.23
2.68
2.86
2.60
3.02

Koenzim Q10
129.88a
73.42c
63.86c
99.95b
119.72a

Serbest retinol
10.34ab
8.00b
8.43b
8.29b
12.64a

Toplam vit A
53.68
46.73
41.23
49.28
65.06

PK: Pozitif kontrol % 0.26 fitat P, % 0.71 toplam P NK: Negatif kontrol % 0.24 fitat P, % 0.49 toplam P a-c Aynı sütunda
farklılığı ifade etmektedir P < 0.05

Fitaz ilavesinin serum yağ lipid profilini değiştirdiği, leptin ve YAS mRNA ekspresyonunu
etkilemek suretiyle de vücut yağ rezervlerini artırabileceği bildirilmiştir (22) (Tablo 4).
Tablo 4. Farklı fitat ve fitaz seviyelerinin serum lipid metabolizması, karaciğer YAS ve leptin
mRNA ekspresyonuna etkisi (22)
Deneme
Fitat (%)
0.20
0.20
0.20
0.40
0.40
0.40

	
  

Fitat P
0.20
0.40
P≤
Fitaz
0
500
1000
P≤
Fitaz×Fitat
P≤

Fitaz
(FTU/kg)
0
500
1000
0
500
1000

Serum
EYA
(mmol/l)
0.55
0.42
0.47
0.72
0.61
0.66

TK
(mmol/l)
2.99
3.63
3.23
2.85
3.12
3.11

HDL Kol.
(mmol/l)
0.80
0.85
0.83
0.89
0.86
0.85

LDL Kol.
(mmol/l)
1.27
1.60
1.30
1.17
1.49
1.43

Karaciğer
YAS

Leptin

1.23
1.50
1.57
1.06
1.44
1.47

0.47
0.37
0.33
0.56
0.40
0.40

0.48
0.66

3.28
3.03

0.83
0.87

1.39
1.36

1.43
1.32
0.001

0.39
0.45
0.001

0.64
0.52
0.57
0.024

2.92
3.38
3.17
0.001

0.85
0.86
0.84
FY

1.22
1.55
1.37
0.001

1.15
1.47
1.52
0.001

0.52
0.39
0.37
0.001

FY

FY

FY

0.001

0.028

FY

EYA: Esterleşmemiş yağ asitleri TK: Toplam kolesterol YAS: Yağ asidi sentaz
Sonuç
Etlik piliç rasyonlarında fitaz enzimi kullanımı sayesinde; protein ve amino asit sindirilebilirliğinin
yükselmesi, endojen kayıpların azalması sonucu amino asit yarayışlılığının arttığı konusunda
genel bir uzlaşı söz konusudur. Ayrıca fitaz katkısının canlı ağırlık, YDS gibi performans
parametreleriyle birlikte enerji ve mineral yarayışlılığını olumlu etkilediği araştırmalarla ortaya
konmaktadır. Bunlara ilave olarak fitazın; bağırsak morfolojisi, enzim aktiviteleri, antioksidan
kapasitesi ve lipid metabolizmasını etkilediğini bildiren çalışmalar da bulunmaktadır.
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Özet
Kekik esansiyel yağının kanatlı koksidiyozunu kontrolündeki rolü bilinen bir gerçektir. Bu
çalışmanın amacı pratik dozlarından düşük miktarlarda kombine edilerek yeme ilave edilen
kekik esansiyel yağı ve yaygın kullanılan bir antikoksidiyalin (monensin sodyum) yaratacağı
sinerjik etkinin araştırılmasıdır. Toplam 1296 adet günlük yaştaki etlik civciv 6 tekerrürlü 6
gruba dağıtılmıştır. Gruplardan birincisine temel yem karması verilmiştir. Temel yem karmasına
100 mg/kg monensin, 50 mg/kg monensin, 24 mg/kg kekik yağı, 12 mg/kg kekik yağı, 50 mg/kg
monensin + 12 mg/kg kekik yağı ilave edilerek diğer grupların yemi hazırlanmıştır. Civcivlerin
tamamı 12 günlük yaşta saha tipi Eimeria türlerini içeren inokulantla enfekte edilmişlerdir. Yeme
monensin ve kekik yağı ilavesi villus yüksekliğini, genişliğini ve toplam yüzey alanını arttırarak
bağırsak bütünlüğünü iyileştirmiş ve enzim salınımını (amilaz, lipaz ve kimotripsin) arttırmıştır.
Yeme önerilen dozlarda monensin (100 mg/kg) ve kekik yağı (24mg/kg) ilavesi sekal Escherichia
coli sayısını önemli düzeyde azaltmıştır. Sonuç olarak yeme kekik yağı ilavesi monensin ile
kıyaslanabilir düzeyde antikoksidiyal aktivite göstererek bağırsak bütünlüğü ve enzim üretimini
arttırmış, koksidiyozun olumsuz etkilerini azaltma da faydalı olmuştur. Monensin ile kekik yağı
kombinasyonu ise bağırsak histomorfolojisi ve enzim salınımı üzerine sinerjik ya da eklemeli
etki göstermemiştir.
Anahtar kelimeler: monensin, kekik yağı, sindirim enzim kapasitesi, bağırsak histomorfolojisi
Giriş
Koksidiyoz, özellikle kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara yol açan
Eimeria etkenlerinin neden olduğu protozoan bir hastalıktır. Özellikle günümüz etlik piliç
yetiştiriciliğindeki entansif manejman koşulları hastalığın sıklığının ve şiddetinin artmasına
neden olmaktadır. Yem tüketiminde azalma, yemden yararlanmada kötüleşme, canlı ağırlık
kayıpları, kanlı ishal, bağırsak mukozasında inflamasyonlar, bağışıklığın zayıflaması ve
hastalıklara karşı direnç azalması koksidiyoz ile bulaşmış sürüde tanımlanan başlıca klinik
semptomlardır (Conway ve Mckenzie, 2001; Cook, 1998; Duffy ve ark. 2005).
Hastalığın hayvanın performansı üzerindeki bu olumsuz etkileri etlik piliç yetiştiriciliğinde
önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Koksidiyoza bağlı olarak performans ve hayvan
sağlığı açısından oluşan kayıpların dünya etlik piliç endüstrisine maliyetinin yıllık 2,5 milyar
doları bulduğu bildirilmektedir. Ülkemizde konuyla ilgili resmi bir veri bulunmamakla birlikte
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yıllık cirosu 4 milyar dolara yaklaşan etlik piliç sektöründeki koksidiyoza bağlı ekonomik
kayıpların gelişmiş ülkelerdeki oransal verilere benzerlik gösterdiği tahmin edilmektedir
Antikoksidiyallerin uzun süreli ve bilinçsiz kullanımı dirençli Eimeria türlerinin gelişmesine
neden olmuştur (Chapman, 1993). Direnç oluşumunu engellemek amacıyla yeni moleküller
geliştirilmiş ve mevcut antikoksidiyallerle rotasyona tabi tutularak sorun giderilmeye çalışılmıştır.
Bu anlamda üzerinde en çok durulan alternatiflerin başında bitkisel ekstraktlar ve özellikle tıbbi
bitkilerin esansiyel yağları gelmektedir. Labiate familyası tıbbi bitkilerin içinde antikoksidiyal
etki mekanizmaları en çok incelenen bitkiler olup kekik yağı bunların başında gelmektedir
(Giannenas, 2003). Antimikrobiyal ve antioksidant etkileri konusunda çok sayıda kanıt bulunan
kekik esansiyel yağının antikoksidiyal etkileri konusunda da sonuçlar yeni yayınlanmaya
başlanmıştır. Ancak dışkıda oosit sayımı ve ince bağırsak koksidiyoz lezyonları gibi temel
antikoksidiyal parametreler bağırsak mikrobiyolojisi, histomorfolojisi ve enzim aktivitesindeki
değişimlerle şimdiye kadar desteklenmemiştir. Bu çalışmanın amacı kekik esansiyel yağının
belirtilen özelliklerinin deneysel koksidiyoz bulaştırılan civcivlerdeki bağırsak bütünlüğü ve
mikrobiyal dengesi ile enzim aktivitesi üzerindeki etkilerinin incelenerek antikoksidiyal etki
mekanizmasındaki destekleyici rollerinin ortaya konmasıdır.
Materyal ve Yöntem
Günlük yaşta ve toplam 1296 adet etlik civciv (Ross 308) çıkımdan hemen sonra inaktif bir
aşıyla (IBD+ND) subkutan yolla aşılanmıştır. Talaş altlıklı yer bölmelerine her bir bölmede 36
adet (18 erkek+18 dişi) civciv olacak şekilde rasgele dağıtılmıştır. Yem ve su ad libitum olarak
verilmiş, 16 saat aydınlık + 8 saat karanlık aydınlatma programı uygulanmıştır.
Denemedeki civcivlere 1-14 günler arasında etlik civciv başlangıç yemi, 15-28 günler arasında
etlik civciv büyütme yemi, 29-42 günler arasında etlik piliç yemi yedirilmiş olup, yemler
izokalorik ve izonitrojenik olarak formüle edilmiştir. Yemlere antikoksidiyal olarak iyonofor
antikoksidiyal grubundan monensin (MON) (Coxidin® 200) ilave edilmiştir. Esansiyel yağ
olarak ise önceki çalışmalarımızda antikoksidiyal etki mekanizması ortaya konmuş olan kekik
esansiyel yağı (Origanum onites) kullanılmıştır. Kekik esansiyel yağı (Wild mix ®) EcodabAntalya firması tarafından temin edilmiştir. Kekik esansiyel yağının (KEY) aktif madde bileşimi
ağırlıklı olarak karvakrol (%81.69), karen (%4.15), timol (%2.06) ve parasimen (%2.02) den
oluşmuştur. Böylece 1 kg karma yem ile civcivlere 19.62 mg karvakrol, 1.00 mg karen, 0.49 mg
timol ve 0.48 mg parasimen sağlanmıştır. Su buharı distilasyonu yöntemiyle elde edilmiş olan
kekik yağının aktif madde bileşenleri Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmokognozi
Anabilim dalında gaz kromotografisi yöntemiyle yapılmıştır. Esansiyel yağ karışımının
belirlenen oranı mikro enjeksiyonlu püskürtücü yardımıyla bir taşıyıcıya (zeolit) emdirilerek
ticari ürün hazırlanmıştır.
Denemede 6 grup yem hazırlanmıştır. Birinci grup kontrol grubunu oluşturmuş ve antikoksidiyal
içermeyen temel yem karması verilmiştir. Diğer grupların yemine temel yem karması esas
alınmak suretiyle 100 mg/kg MON (MON-1), 50 mg/kg MON (MON-2), 24 mg/kg KEY (KEY1), 12 mg/kg KEY(KEY-2) ilave edilmiştir. Son olarak ise 50 mg/kg MON ile 12 mg/kg KEY
karıştırılarak kombinasyon hazırlanmıştır (MON-2+KEY-2).
Tüm civcivler 12. günlük yaşta koksidiyozla deneysel olarak enfekte edilmiştir. Civcivlere
içerisinde Türkiye’deki patojen türlerin (E. acervulina, E. maxima, E. tenella, E. brunetti, E.
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praecox and E. mitis) sporlanmış oositlerini içeren 2 mililitre inokulum hastalık oluşturacak
yoğunlukta ağızdan sonda ile verilmiştir. Bir hafta sonrasından itibaren tüm deneme grupları
çalışma sonlandırılıncaya kadar izlenmiştir. Deneme gruplarındaki hayvanların klinik
kontrolleri, dışkı muayeneleri ve ölenlerin postmortem muayeneleri günlük olarak yapılmıştır.
Dışkı muayenesi ile her gün atılan oosit sayısı ve tür teşhisleri yapılmıştır. Ölen hayvanların
bağırsaklarındaki koksidiyoz lezyonları izlenmiş, histopatolojik değerlendirmeleri yapılmıştır.
Çalışmanın parazitolojik ve patolojik açıdan izlenmesi Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner
Fakültesinin ilgili Ana Bilim Dallarında yapılmıştır.
Enfeksiyonu takip eden 6. günde (18 günlük yaş) her gruptan 12 adet hayvan kesilerek bağırsakları
çıkarılmış ve aşağıda belirtilen yöntemlere göre ilgili ölçümler yapılmıştır. Duodenumdan
homojen bağırsak içeriği alınarak sindirim enzim aktiviteleri değerlendirilmiştir (Jin ve ark.
2000). Bir gram sekal içerik alındıktan sonra % 0.85’ lik PBS de seri seyreltme yapılarak total
aerob, total anaerob, Clostridium perfringens, Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., E. coli,
and Salmonella spp. selektif katı besi yerlerinde Giannenas ve ark. (2012)’ nın belirttiği şekilde
sayılmıştır. Her bir bağırsak segmentinden (duedonum, jejunum ve ileum) içerik alınıp % 10’ luk
tamponlu formalin çözeltisinde fikse edilerek Sakamoto ve ark. (2000)’ nın ifade ettiği şekilde
bağırsak morfolojisi ile ilgili ölçümler (villus yüksekliği, villus genişliği, toplam yüzey alanı,
kript derinliği, villus yüksekliği/kript derinliği oranı) yapılmıştır.
Bulgular
Pankreas ve ince bağırsaktaki amilaz, lipaz ve kimotripsin aktivitesi Tablo 1 de verilmiştir.
Pankreas amilaz aktivitesinin MON-2 dışındaki tüm gruplarda kontrol grubundan daha yüksek
olduğu (P < 0.01) gözlenmiştir. İnce bağırsakta da benzer yönde sonuçlar elde edilmiş, ancak
MON-2+KEY-2 muamelesi kontrol grubuna göre amilaz değerini arttırmıştır. Yeme KEY-1
ilavesi kontrol grubuna kıyasla pankreatik kimotripsin aktivitesini arttırırken (P < 0.05) kontrol
ve diğer uygulamalar arasındaki farklılıklar istatistiki açıdan önemsizdir.
Deneysel koksidiyoz enfeksiyonunun 6 gün sonrasında (18 günlük yaş) ince bağırsakta yapılan
morfometrik ölçümler Tablo 2 de verilmiştir. MON ve KEY uygulamaların tamamı kontrol
grubuna kıyasla duodenum, jejenum ve ileum morfolojisi üzerine olumlu etkide bulunmuştur.
Rasyona monensin ve kekik yağı ilavesi villus uzunluğu, genişliği, toplam emilim yüzeyi ile villus
yüksekliği/kript derinliği oranını arttırmış, kript derinliğini ise azaltmıştır. Yeme etlik civcivler
için önerilen düzeyde MON (100 mg/kg) ilavesinin incelenen histolojik parametrelerden çoğunu
diğer gruplardan daha fazla iyileştirmesi dikkat çekicidir.
Yeme MON ve KEY ilavesi yapılan civcivlerin sekal E. coli sayıları Tablo 2 de verilmiştir. Ancak
Clostridium perfringens, Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., E. coli, and Salmonella spp.
sayıları sadece birkaç örnekte başarı ile sayılabilmiş, dolayısıyla istatistiki değerlendirmeye
alınacak veri seti elde edilememiştir. Sekal Eschericia coli populasyonu yeme MON-1 ve KEY-1
ilavesi sonucu önemli düzeyde azalmasına karşın (P<0.01) MON-2+KEY-2 uygulaması benzer
etkiyi göstermemiştir. MON-2+KEY-2 kombinasyonu ile MON-2 veya KEY-2’nin tek başına
uygulanması arasında istatistiki fark bulunmamıştır. Sonuç olarak MON ve KEY’ in önerilen
dozlarının altındaki miktarlarda kullanılması koksidiyoz ile deneysel olarak enfekte edilmiş
etlik piliçlerde E. coli populasyonunu azaltmada başarılı bulunmamıştır.
Tartışma ve Sonuç
Koksidiyoz gibi paraziter hastalıklar bağırsak histomorfolojisi üzerinde yıkıcı etkilerde
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bulunarak bağırsakların emilim yüzeyinde azalmaya neden olmakta, sonuç itibarıyla besin
maddelerinin etkin biçimde emilimini ve sindirimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz
gelişmeler antikoksidiyaller, probiyotik ve prebiyotik gibi yem katkı maddeleri ile belirli ölçüde
engellenebilmektedir (Giannenas et al., 2012; 2014). Ancak kekik yağının koksidiyoz geçiren
civcivlerde bağırsak histomorfolojisini Eimeria spp.’ nin neden olduğu yıkımlardan koruduğuna
dair yapılan araştırmalar çok sınırlı kalmıştır. Villus yüksekliği ve genişliğindeki artış besin
maddelerin bağırsaklardaki emilimi için daha geniş bir yüzey sağlar. Bu durum mukozal enzim
salınımı ve besin madde taşınma sistemi ile doğrudan ilişkilidir. (Amat et al. 1996). Bizim
çalışmamızda da yeme MON ve KEY ilavesi ile benzer yönde sonuçlar alınmıştır. Kekik yağının
antimikrobiyal, antienflamatuar ve antioksidant etkilerinin sinerjik bir etki mekanızması ile
koksidiyozun bağırsaklarda neden olduğu paraziter yıkımların etkisini en aza indirmekte etkili
olduğu görülmektedir (Bozkurt ve ark., 2013;2014)
Kekik esansiyel yağının içerdiği fenolik maddeler (karvakrol, timol ve 1,8 sineol) vasıtasıyla gıda
kaynaklı patojenlere karşı gösterdiği in vitro aktivite çok sayıda çalışma ile ortaya konmuştur.
(Hammer ve ark. 1999; Lambert ve ark. 2001). Bunun yansıra etlik civcivlerle yapılan deneysel
çalışmalarda kekik yağının Clostridium perfringens (Mitsch ve ark. 2004) ve Escherichia
coli (Jang ve ark. 2007)’ ye karşı in vivo etkileri gösterilmiştir. Benzer şekilde Periα ve ark.
(2010)’ da kekik yağının etlik piliçlerde sekal Escherichia coli populasyonunu önemli düzeyde
azalttığını bildirmişlerdir. Yürütülen bu çalışmada da MON ve KEY’ in önerilen düzeyde yeme
katılması ile Escherichia coli’ ye karşı yüksek bir antimikrobiyal etkinlik sağlanmış olup önceki
çalışmalarla uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Ancak kekik yağı ve monensin kombinasyonu
uygulamasından beklenenin aksine sinerjik bir etki sağlanamamıştır.
İnce bağırsaklar ve pankreastaki amilaz, lipaz ve kimotripsin aktivitesi MON ve KEY ilavesine
değişken ve fakat genel olarak olumlu yönde cevap vermişlerdir. Değişik bitki ekstratlarının etlik
piliçlerde sindirim enzimlerinin aktivitelerini arttırdığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Jamroz
ve ark. (2005) capsaicin, cinnamaldehyde ve carvacrol içeren bitki ekstratının amilaz ve lipaz
sekresyonunu arttırdığını bildirirken, Basmacıoğlu ve ark. (2010) da yeme 250 and 500 mg/kg
düzeyinde kekik yağı ilavesi ile benzer yönde sonuçlar elde etmiştir. Sağlık civcivlerle yütütülen
denemelerin aksine koksidiyoz ile enfekte edilen civcivlerdeki endojen enzim salınımların ile
ilgili güncel kanıt neredeyse yok gibidir ve kanıtlar geçmiş 50 yıla dayanmaktadır (Enigk ve
Dey-Hazra, 1976). Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar yeme 12 ve 24 mg/kg gibi çok düşük
düzeylerde kekik yağı ilavesinin koksidiyoz enfeksiyonu koşullarında bağırsak ve pankreas da
sindirim enzimlerinin salınımını arttırdığını göstermektedir.
Sonuç olarak deneysel koksidiyoz bulaştırılan etlik civcivlerin yemine antikoksidiyal monensin
ve kekik esansiyal yaği ilavesi bağirsak histomorfolojisi, ince bağirsak ve pankreas sindirim
enzimleri aktivitesi ile sekum mikroflorası üzerine olumlu etkilerde bulunarak bağırsak
bütünlüğünü iyileştirmiştir. Koksidiyozun bağırsakta yarattığı patolojik lezyonlar, oksidatif
stres ve sekum mikroflorasında patojen yoğunluğundaki artış yeme kekik yağı ilavesi ile önemli
ölçüde hafifletilerek monensinden elde edilen düzeyde iyileşmeler sağlanabilmiştir. Bu sonuçlar
kekik yağının antikoksidiyal etkinliği açısından ümit verici nitelikte olup diğer antikoksidiyal
ölçütleride dikkate alan yeni çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
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Tablo 1. Kekik esansiyel yağı ve monensinin koksidiyozla enfekte edilen etlik civcivlerin
pankreas (unit/mg pankreas proteini) ve bağırsak (unit/g taze dışkı) sindirim enzimleri
aktivitesi üzerine etkileri
	
  
	
  
Amilaz
Kimotripsin
Lipaz
Bağırsak
Amilaz
Kimotripsin
Lipaz

Muamele	
  

Kontrol

MON-1

MON-2

OEO-1

OEO-2

1.26b
0.40bc
0.77b

3.40a
0.47ab
2.92a

2.29ab
0.46abc
1.21b

2.73a
0.51a
1.17b

3.35a
0.39c
1.14b

MON-2
+ OEO-2
3.31a
0.40bc
1.12b

0.04c
0.17b
2.35c

0.11ab
0.31a
5.47a

0.06c
0.34a
2.72bc

0.11ab
0.23b
3.34b

0.13a
0.20b
2.87bc

0.08bc
0.31a
5.78a

	
  

695

0.460
0.027
0.16

Olasılık
değeri
0.0094
0.0103
0.0001

0.01
0.02
0.32

0.0006
0.0001
0.0001

Std. hata

Tablo 2. Kekik esansiyel yağı ve monensinin koksidiyozla enfekte edilen etlik civcivlerin
bağırsak histomorfolojisi ve sekum E. coli populasyonu üzerine etkileri
MON	
  
Std.
Olasılık
Kontrol

Duedonum	
   	
  
Villus
yüksekliği
(µm)	
  
Kript
Derinliği
(µm)	
  
Villus
genişliği	
  
VH/CD2	
  
Yüzey alanı
(mm2)	
  

Jejenum	
  

Villus
yüksekliği
(µm)	
  
Kript
Derinliği
(µm)	
  
Villus
genişliği	
  
VH/CD2	
  
Yüzey alanı
(mm2)	
  

İleum	
  

Villus
yüksekliği
(µm)	
  
Kript
Derinliği
(µm)	
  
Villus
genişliği	
  
VH/CD2	
  
Yüzey alanı
(mm2)	
  
E. coli	
  

MON-1

MON-2

KEY-1

KEY-2

	
  

	
  

	
  

	
  

2+KEY2

	
  

hata

	
  

değeri

	
  

627 c

912a

809b

809b

838b

846b

21.88

0.0001

137a

115c

131a

124b

124b

110c

2.75

0.0001

73d

81ab

85a

78bc

73d

74cd

1.76

0.0001

c

a

b

b

b

a

0.25

0.0001

0.005

0.0001

4.8

0.14

8.2

d

	
  

0.23

6.6

a

	
  

0.21

6.7

ab

	
  

0.20

7.1

bc

	
  

0.19

8.1

c

	
  

0.19

c

	
  

	
  

	
  

634e

794a

733c

676d

745ab

771bc

12.50

0.0001

152a

145abc

143bc

147ab

138c

128d

2.75

0.0001

59c

66b

66b

66b

74a

63b

1.31

0.0001

d

b

b

c

b

a

0.14

0.0001

0.004

0.0001

4.3

0.11

5.8

d

	
  

0.17

5.5

a

	
  

0.15

4.8

bc

	
  

0.13

5.5

c

	
  

0.17

6.4

a

	
  

0.15

b

	
  

	
  

	
  

552c

716a

654b

560c

649b

640b

12.20

0.0001

96c

129a

117b

100c

118b

99c

2.40

0.0001

57d

64ab

68a

61bc

60cd

60bcd

1.44

0.0001

bc

b

bc

c

6.6a

0.15

0.0001

0.004

0.0001

0.25

0.0001

5.9

bc

6.1

6.1

5.8

5.7

0.10c

0.14a

0.14a

0.10c

0.12b

0.12b

a

b

a

c

a

bc

8.23

5.46

8.82

4.48
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8.35

4.84

Notlar / Notes:

Notlar / Notes:

